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SS-001

Mikofenolat Mofetil Tedavisinin Enkapsüle Peritoneal Sklerozda
‹nflamasyon ve Morfoloj ik De¤ifliklikler Üzerine Etkisi

Ender Hür1, Devrim Bozkurt1, Hüseyin Taflk›n1, P›nar Çetin1, Özlem Purclutepe1,
Özge Timur1, Banu Sars›k2, Sait fien2, Fehmi Akçiçek1, Soner Duman1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Enkapsüle peritoneal skleroz (EPS) periton fibrozu ve yeni damar
oluflumlar› ve sonuçta ultrafiltrasyon yetersizli¤i ile karakterize mortalite oran›
yüksek bir klinik sendromdur. Son y›llarda mikofenolat mofetil tedavisi popüler
hale gelmifl ve EPS tedavisinde olumlu etkileri bildirilmektedir.
Bu çal›flman›n amac› EPS tedavisinde MMF 'in etkinli¤ini araflt›rmakt›r.
Metot: Otuz üç üremik olmayan Wistar albino rat üç gruba ayr›ld›.
CG grup, 3 hafta izotonik içinde çözünmüfl 2 ml/200 g klorheksidin glukonat
enjeksiyonu (CG)(%0.1) ve etanol (%15) IP enjekte edi ldi .
Dinlenme grubu, CG (0-3. hafta) + periton dinlenme (4.-6. hafta).
MMF grubu, CG (0-3.hafta) + 125 mg/L (=15 mg/kg/gün) içme sular›na kat›ld›
(4.-6.hafta)
Sonunda 25 ml %3.86 PD s›v›s›yla bir saatlik periton eflitleme testi yap›ld›.
Diyalizat sitokin düzeyleri ve pariyetel peritondaki morfolojik de¤ifliklikler
incelendi.
Sonuçlar: Sonuçlar tabloda ortalama ±SEM olarak verilmifltir.
Periton dinlendirmenin inflamasyon ve periton morfolojisi üzerine yararl› etkisi
bulunmam›flt›r. EPS dinamik bir süreç oldu¤undan periton dinlendirme ile
inflamasyon daha kötüye gitmifltir. MMF tedavisi EPS’nin geriletilmesinde
inflamasyon ve yeni damar oluflumlar›n› inhibe ederek etkili olmufltur.
Ç›karsama: MMF tedavisinin EPS’ye ba¤l› uzun dönem periton hasarlanmas›n›n
düzeltilmesinde sitokin afl›r› sal›n›m›n› azaltarak etkili olabilece¤ini düflünüyoruz.

OP-001

The Effect of Mycophenolate Fenolat Mofetil (MMF) Treatment on
Inflammation and Morphological Changes in Encapsulated Peritoneal
Sclerosis

Ender Hür1, Devrim Bozkurt1, Hüseyin Taflk›n1, P›nar Çetin1, Özlem Purclutepe1,
Özge Timur1, Banu Sars›k2, Sait fien2, Fehmi Akçiçek1, Soner Duman1

1Department of Nephrology, Ege University, ‹zmir, Turkey
2Department of Pathology, Ege University, ‹zmir, Turkey

Introduction: Encapsulated peritoneal sclerosis (EPS) is a mortal syndrome
which is characterized by peritoneal fibrosis, neo-angiogenesis and ultimately
ultrafiltration failure.
In recent years MMF treatment modalities have become more popular and have
beneficial effect on EPS.
The aim of the study is to investigate the effects of MMF treatment on regression
of EPS.
Method: Thirty-three non-uremic Wistar albino rats were divided into three
groups:
CG group, IP 2 ml/200 g injection of chlorhexidine gluconate (CG) (0.1%)
and ethanol (%15) dissolved in saline, for 3 weeks, resting group, CG (0-3rd
w) + peritoneal resting (4th-6th w).
MMF group, CG (0-3rd w) + 125mg/L MMF in drinking water (4th-6th week)
At the end, a one-hour peritoneal equilibration test was performed with 25 ml
3.86% PD solution. Dialysate cytokine levels were measured and morphological
changes of parietal peritoneum were examined.
Results: The results are given in the table as a mean ±SEM.
Peritoneal resting has no beneficial effect on inflammation and peritoneal
morphology. Because of EPS is a dynamic process, inflammation was getting
worse by peritoneal resting. MMF treatment has effective in about regression
of EPS via inhibit ing inf lammation and neovascularisat ion.
Conclusion: We suggest that MMF treatment may have a therapeutic value in
the management of long term peritoneal derangements due to EPS by reducing
the cytokine over expression

SÖZEL SUNUMLAR

ORAL PRESENTATIONS

Periton Kal›nl›¤›, μm

TGF-beta, pg/ml

TNF-alfa, pg/ml

VEGF, pg/ml

MCP-1, pg/ml

CG

N=10

130±7

2580±90

29±4

38±4

996±165

Rest

N=13

230±12a

4882±665a

26.5±7

99±29a
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Sonuçlar

MMF

N=10

164±18b

2426±213b

31±6.3

2.5±0.86b

104±14ab

Kontrol, b vs CG, c vs Rest,; p < 0.05

Peritoneal thickness, μm

TGF-beta, pg/ml

TNF-alfa, pg/ml

VEGF, pg/ml

MCP-1, pg/ml

CG
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Rest
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Results

MMF

N=10

164±18b

2426±213b

31±6.3

2.5±0.86b

104±14ab

Control, b vs CG, c vs Rest,; p < 0.05
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SS-002

Oktreotid Enkapsüle Periton Sklerozu S›çan Modelinde Diyalizat Sitokin
Profilini De¤ifltirerek Periton Morfolojisini Düzeltmektedir

Devrim Bozkurt1, Özge Timur1, Ender Hür1, Selahattin B›çak1, Savafl Sipahi1,
P›nar Çetin1, Sait Sen2, Hüseyin Töz1, Soner Duman1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Enkapsüle Periton Sklerozu (EPS) sebebiyle ortaya ç›kan ultrafiltrasyon
yetmezli¤i ve solüt klirens kayb›, uzun dönem periton diyaliz hastalar›ndaki en
önemli komplikasyondur. Oktreotid (OCT), uzun etkili somatostatin analo¤u,
bir çok büyüme faktörü ve hücre tipi üzerinde do¤rudan inhibitör etkili bir
moleküldür. Bu çal›flmada; EPS modelinde, periton morfolojisine moleküler
düzeyde OCT’nin etkilerini ortaya koymay› amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: Otuz befl non-üremik Wistar albino s›çan dört gruba ayr›ld›:
Grup I, günlük 2 ml izotonik salin periton içine (P‹), 3 hafta (hft), (Kontrol)
Grup II, günlük P‹, 2 ml/200 g klorheksidin glukonat (CG) (0.1%) ve izotonikte
çözünmüfl etanol (%15), 3 hft, (CG)
Grup III, CG+ 3 hft periton dinlendirme, toplam 6 hft, (CG/Dinlenme)
Grup IV, CG+ 3 hft 50 mcg/kg sc OCT, toplam 6 hft, (CG/OCT)
Çal›flma sonunda periton morfolojisi ve ELISA yöntemi ile diyalizat sitokin
profili de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Sonuçlar Tablo 1’de verilmifltir.
Daha önceki EPS s›çan modellerimizde gösterdi¤imiz gibi artm›fl periton kal›nl›¤›,
damar say›s›, hücre infiltrasyonu, inflamatuar ve fibroblastik aktivitesi; muhtemelen
OCT sayesinde, azalm›fl diyalizat transforming büyüme faktörü (TGF- β1),
monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1) ve vasküler endotel kaynakl› büyüme
faktörü (VEGF) aktivitesine ba¤l› olarak anlaml› oranda düzelmifltir. Periton
dinlendirmesinin bu süreçte morfoloji ve diyalizat sitokin düzeyi üzerine anlaml›
faydas› gözlenmemifltir.
Ç›karsama: OCT, özellikle EPS olmak üzere tüm periton fibrozis geliflim
süreçlerini sitokin düzeyinde geri döndürebilecek bir tedavi ajan› olabilir.

OP-002

Octreotide Lessens Peritoneal Derangements via Reduced Dialysate
Cytokine Profile in An Encapsulated Peritoneal Sclerosis Rat Model

Devrim Bozkurt1, Özge Timur1, Ender Hür1, Selahattin B›çak1, Savafl Sipahi1,
P›nar Çetin1, Sait Sen2, Hüseyin Töz1, Soner Duman1

1Department of Nephrology, Ege University, ‹zmir, Turkey
2Department of Pathology, Ege University, ‹zmir, Turkey

Introduction: Inadequate solute clearance and ultrafiltration failure due to
encapsulated peritoneal sclerosis (EPS) is the major long term complication of
patients with continuous peritoneal dialysis. Octreotide (OCT), a long acting
somatostatin analogue, inhibits all growth factors and has direct antiproliferative
effects on many cell types. The aim of this study is to constitute molecular effects
of octreotide on peritoneum under EPS model.
Methods: Thirty-five non-uremic Wistar albino rats were divided into four
groups: Group I, 2 ml isotonic saline intraperitoneally (IP) daily, 3 weeks (w),
(Control)
Group II, Daily IP 2 ml/200 g injection of chlorhexidine gluconate (0.1%) and
ethanol (%15) dissolved in saline, 3 w, (CG)
Group III, CG+ additional 3 w without OCT/CH, Total 6 w, (CG/Rest)
Group IV, CG+ additional 3 w 50 mcg/kg sc OCT, Total 6 w, (CG/OCT)
At the end of the study, dialysate cytokine levels with enzyme linked immune
assay method and morphological changes in the parietal peritoneum were
examined.
Results: The results are given in the table as a mean ± SEM.
Increased peritoneal thickness, vascularity, cell infiltration and fibroblastic activity
due to CG, as seen in our previous EPS models, improved with OCT may be
due to reduced dialysate transforming growth factor (TGF-β1), monocyte
chemoattractan protein-1 (MCP-1) and vascular endothelial growth factor factor
(VEGF) activity. Peritoneal rest had no beneficial effects on morphological
changes and dialysate cytokine levels.
Conclusions: We believe that OCT has capable of inhibiting peritoneal
alterations at cytokine levels which underlies all peritoneal fibrosing processes
especially EPS.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Periton kal›nl›¤›, μm

‹nflamasyon

Hücre infiltrasyonu

Damar say›s›

Fibroblast

TGF-β1, pg/ml

VEGF, pg/ml

MCP-1, pg/ml

Control

n=9

26±5

1.0±0.0

0.2±0.2

4.5±2.0

0.5±0.5

CG/OCT

n=5

129±9 ac

1.4±0.2

0.1±0.1 c

6.8±1.4 c

2.0±0.2 c

3449±571 c

67±29

796±72

Sonuçlar

CG

n=9

134±10

1.5±0.1

0.6±0.2

7.7±1.2

1.6±0.1

2580±90

38.2±3.8

966±165

CG/Dinlenme

n=12

275±21 ab

1.9±0.2

0.9±0.2

20.4±4.2 ab

2.7±0.2 ab

4882±665

233±83 b

1062±259

a p<0.05 grup v kontrol, b grup v CG, c grup CG/rest

Peritoneal thickness, μm

Inflammation

Cell infiltration

Number of vessel

Fibrosis

TGF-β1, pg/ml

VEGF, pg/ml

MCP-1, pg/ml

Control

n=9

26±5

1.0±0.0

0.2±0.2

4.5±2.0

0.5±0.5

CG/OCT

n=5

129±9 ac

1.4±0.2

0.1±0.1 c

6.8±1.4 c

2.0±0.2 c

3449±571c

67±29

796±72

Results

CG

n=9

134±10

1.5±0.1

0.6±0.2

7.7±1.2

1.6±0.1

2580±90

38.2±3.8

966±165

CG/Rest

n=12

275±21 ab

1.9±0.2

0.9±0.2

20.4±4.2 ab

2.7±0.2 ab

4882±665

233±83 b

1062±259

a p<0.05 group v control, b group v CH, c group CG/rest



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation6

SS-003

S›çanlarda Kimyasal Peritonite Ba¤l› Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin
Etkisinin ‹ncelenmesi

Ayfle Gül Temizkan K›rkayak1, Caner Çavdar2, Aykut Sifil2, Taner Çamsar›2,
Sülen Sar›o¤lu3

1Kahramanmarafl Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kahramanmarafl
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bölümü,‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversi tes i  T›p Fakültes i  Patoloj i  Bölümü,‹zmir

Amaç: Klorheksidin ile oluflturulan periton fibrozisinde, pentoksifilinin; fibrozis
üzerine olan etkisini belirlemek.
Gereç-Yöntem: 40 adet Wistar albino s›çan al›nd›. Uygulamalar intraperitoneal
14 gün yap›ld›. Grup 1: %0,1’lik klorheksidin + %15’lik etanol + serum fizyolojik
kar›fl›m›ndan 3 ml/gün, grup 2: pentoksifilin 4 mg/100g (0,2 ml/100g) + serum
fizyolojik kar›fl›m›ndan 3 ml/gün, grup 3: periton fibrozisin önlenmesi amac›yla
%0,1’lik klorheksidin + %15’lik etanol + serum fizyolojik ve 4mg/100 g (0,2
ml/100 g) pentoksifilin kar›fl›m›ndan 3 ml/gün, grup 4: (pentoksifilinin içinde
bulundu¤u deriflik tuzlu su) 1 ml ar› su + 35 mg NaCl kar›fl›m›ndan 3 ml/gün,
grup 5: %0,9’luk serum fizyolojikten 3 ml/gün ald›.
15. günde s›çanlar sakrifiye edildi. Paryetal periton için kar›n ön duvar›ndan,
visseral periton için karaci¤erden örnekler al›nd›. Patolojik inceleme için Eosin,
modifiye Masson’s Trichrome ve Hematoksilen boyalar› kullan›ld›. Ifl›k
mikroskopisi ile periton kal›nl›¤›, fibrozis skorlamas›, damarlanma skorlamas›,
yang› skorlamas›, paryetal periton fibrotik alan yüzdesi de¤erlendirildi.
Bulgular: Paryetal peritonda fibrozisin tüm histopatolojik göstergelerinde
klorheksidin ve di¤er gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k vard›.
(p<0.05). Visseral peritonda oluflan fibrozis için yang› skorlamas› d›fl›nda di¤er
göstergeler için istatistiksel olarak anlaml› fark bulundu (p<0.05).
Sonuç: Klorheksidinle paryetal ve visseral periton dokusunda fibrozis
oluflturulmufltur. Pentoksifilin ise oluflturulan bu fibrozisi histopatolojik olarak
engellemifltir.

OP-003

The Evaluation of Pentoxyfillin Regarding Fibrosis in Rat Chemical
Peritonitis

Ayfle Gül Temizkan K›rkayak1, Caner Çavdar2, Aykut Sifil2, Taner Çamsar›2,
Sülen Sar›o¤lu3

1Department of Nephrology, Kahramanmarafl State Hospital, Kahramanmarafl,
Turkey
2Department of Nephrology, Dokuzeylul University School of Medicine, ‹zmir, Turkey
3Department of Pathology, Dokuzeylul University School of Medicine, ‹zmir, Turkey

Objective: To determine the effect of Pentoxiphylline on chlorhexidin induced
peritoneal fibrosis.
Method: 40 Wistar albino rats worked on them. All administrations were done
intraabdominally for 14 days.
In group 1; A mixture of %0,1 chlorhexidin (CHX) + %15 ethanol + normal
saline 3 ml/ day,
In group 2; PTX 4mg/100 g (0,2 ml/100g) mixed with normal saline 3 ml/day,
In group 3; to prevent peritoneal fibrosis, 3 ml/day mixture of %0,1 CHX +
%15 ethanol + normal saline and 4mg/100 g (0,2 ml/100g),In group 4; a
solvent including PTX that forms from 1 ml distiled water + 35 mg NaCl 3
ml/day,In group 5; %0,9 NS 3 ml/day were administered daily.
All rats were sacrificed at 15. day and samples were obtained from anterior
abdominal wall for parietal peritoneum and from liver for visceral peritoneum
for tissue analysis.
Sections were stained with  Eosine and modified Masson’s Trichrome for
pathological Hematoxilene  examination.
These parameters were evaluated by light microscope; thickness of peritoneum,
fibrosis score, angiogenesis score, inflammation score, percentage of fibrotic
areas on parietal peritoneum
Results: There was statistically significant difference among all histopathological
indicators of fibrosis between CHX and other groups ( p<0.05) on parietal
peritoneum.
Conclusion: Fibrosis was formed with chlorhexidin on parietal and visceral
peritoneal tissue. Pentoxifylline prevented this chlorhexidin induced fibrosis
histopathologically.
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OP-004

The Effects of Darbepoetin on Peritoneal Fibrosis Induced by Chemical
Peritonitis and on Peritoneal Tissue MMP–2 and TIMP–2 Levels in Rats

Ali Borazan1, Taner Çamsar›2, Zahide Çavdar3, Sülen Sario¤lu4, Osman Y›lmaz5,
Gülgün Oktay3, Aykut Sifil2, Ali Çelik2, Caner Çavdar2, An›l Aysal4
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Hatay,
Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, ‹zmir,
Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, ‹zmir,
Turkey
4Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, ‹zmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Animal Research
Center, ‹zmir, Turkey

To assess the influence of darbepoetin on development of peritoneal fibrosis
on rats on peritoneal tissue levels of MMP–2 and TIMP–2 that may be regarded
as factors playing role on development of peritoneal fibrosis.
Twenty-four rats were divided into three groups. CH group received 3 ml daily
injections of 0,1% chlorhexidine gluconate (CH); ESA group received 3 ml
daily injections of CH and ethanol dissolved in saline and also darbepoetin
12.5 microgr/ per kilogram/ day subcutaneously on the first and seventh days;
Control group received 0.9% saline (3 ml/d). The study duration was fourteen
days. On the fifteenth day rats were sacrificed, parietal and visceral peritoneum
samples were obtained from left anterior abdominal wall and liver, respectively.
Pathological samples were examined using Hematoxyline & Eosin (HE), and
Von Gieson (VG) stains. The thickness, vascular proliferation, and inflammation
were determined by light microscopy. MMP–2 and TIMP–2 were studied
immunohistochemically by monoclonal antibody staining. The expression of
MMP–2 on parietal peritoneum were studied biochemically by using gelatin
zymography, and of TIMP–2 by ELISA.
Results: The decrease in thickness of parietal and visceral peritoneum in ESA
was statistically significant when compared to CH. Immunohistochemically
darbepoetin was shown to decrease MMP–2 expression on parietal and visceral
peritoneum than group ESA, but has no effect on TIMP–2. Biochemically the
ratio of active MMP–2 to proMMP–2 was significantly increased in group 2
than CH however, TIMP- 2 levels in both groups were decreased compared to
control group.
Darbepoetin histopathologically reduces peritoneal fibrosis induced by
chlorhexidine gluconate.
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SS-004

S›çanlarda Kimyasal Peritonite Ba¤l› Periton Fibrozisinde Darbepoetin’in
Peritoneal Fibrozis ile Peritoneal Doku MMP–2 ve TIMP–2 Üzerine
Etkisinin ‹ncelenmesi

Ali Borazan1, Taner Çamsar›2, Zahide Çavdar3, Sülen Sario¤lu4, Osman Y›lmaz5,
Gülgün Oktay3, Aykut Sifil2, Ali Çelik2, Caner Çavdar2, An›l Aysal4
1Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Hatay
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, ‹zmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvar› ve Laboratuvar
Hayvanlar›n›n Sa¤l›k Bilimlerinde Kullan›m›m› Anabilim Dal›, ‹zmir

Bu çal›flmada darbepoetin’in; s›çanlarda peritoneal fibrozis geliflimi ve peritoneal
fibrozis geliflimi ile ilgili olabilecek peritoneal doku MMP–2 ve TIMP–2 üzerine
etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Yirmi dört adet s›çan üç gruba bölündü. KH grubu: %0,1 KH bulunan kar›fl›m›
3 ml / gün, ESA grubu: %0,1 KH bulunan kar›fl›m› 3 ml / gün + ilk gün ve
yedinci günde darbepoetin 12.5 mcg/kg dozunda iki kez ciltalt›na, kontrol
grubu: %0,9’luk serum fizyolojikten 3 ml / gün kar›n içine 14 gün uyguland›.
15.günde paryetal periton için kar›n sol ön duvar›ndan visseral periton için
karaci¤er üzerinden örnekler al›nd›. Patolojik inceleme için Hematoksilen &
Eosin (HE) ve Von Gieson (VG) boyalar› kullan›ld›. Ifl›k mikroskopisi ile paryetal
ve visseral peritonun kal›nl›¤›, damar ço¤almas›, fibrozis ve yang› de¤erlendirildi.
‹mmünohistokimyasal olarak MMP–2 ve TIMP–2 antikor boyalar› kullan›larak
›fl›k mikroskopisi ile de¤erlendirildi. Biyokimyasal olarak paryetal periton doku
örneklerinde MMP–2 ve TIMP–2 çal›fl›ld›. MMP’lerin çal›fl›lmas›nda jelatin
zimografi, TIMP’ler için EL‹SA yöntemi kullan›ld›.
Bulgular: Histopatolojik de¤erlendirmede HE ve VG ile ESA grubunda KH
grubuna göre paryetal ve visseral peritonda kal›nl›k azalmas› istatistiksel olarak
anlaml› bulundu. Yang› skorlamas›, damarlanma skorlamas› ve fibrotik alan
yüzdesi aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›. ‹mmünohistokimyasal olarak
Darbepoetin paryetal ve visseral peritonda MMP-2’yi KH grubuna göre bask›larken,
TIMP–2 üzerine etkili bulunmam›flt›r. Biyokimyasal olarak ise paryetal peritonda
aktif MMP-2’nin proMMP-2’ye oran› KH+Epo grubunda KH grubuna göre
art›rmas› anlaml› bulunurken, Hem KH grubunda hemde KH+Epo grubunda
TIMP–2 düzeylerinin kontrol grubuna göre bask›land›¤› görüldü.
Darbepoetin; KH ile oluflturulan kimyasal peritonit sonras›nda histopatolojik
olarak peritoneal fibrozis geliflimini azaltmaktad›r.
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SS-005

S›çanlarda Interferon Alfa 2b’nin Kimyasal Peritonite Ba¤l› Periton
Fibrozis ile Peritoneal Doku MMP–2 ve TIMP–2 Üzerine Etkisi�

Edip Uçar1, Ali Borazan1, Ersan Semerci2, Mehmet Y›ld›z3, An›l Aysal4,
Enes Altu¤5, Ceren Kuvand›k6, Can Hüzmeli1, Tu¤ba Yetim1, fierafettin Canda3

1Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Hatay
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
5Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
Hatay
6K›r›khan Devlet Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Uzman›, Hatay

Amaç: ‹nterferon alfa 2b’nin; s›çanlarda deneysel kimyasal peritonite ba¤l›
peritoneal fibrozis geliflimi ve peritoneal fibrosis geliflimi ile ilgili olabilecek
peritoneal doku MMP–2 ve TIMP–2 üzerine etkisi araflt›r›ld›.
Gereç-Yöntem: Otuz iki adet s›çan dört gruba bölündü. Kontrol grubu: Serum
fizyolojik 3 ml / gün kar›n içine, KH grubu: %0,1 klorheksidin (KH) bulunan
kar›fl›m› 3 ml / gün kar›n içine, KH+‹nterferon grubu: %0,1 KH bulunan
kar›fl›m› 3 ml / gün kar›n içine + 0,7,14,21,28. günde Peginterferon alfa-2b 1.5
mcg/kg/hafta dozunda kas içine, ‹nterferon grubu: 0,7,14,21,28. günde
Peginterferon alfa-2b 1.5 mcg/kg/hafta dozunda kas içine uyguland›. 35.günde
paryetal periton için kar›n sol ön duvar›ndan örnekler al›nd›. Patolojik inceleme
için Hematoksilen & Eosin (HE) ve Von Gieson (VG) boyalar› kullan›ld›. Ifl›k
mikroskopisi ile paryetal peritonun kal›nl›¤›, damar ço¤almas›, fibrozis ve yang›
de¤erlendirildi. ‹mmünohistokimyasal olarak MMP–2 ve TIMP–2 antikor
boyalar› kullan›larak ›fl›k mikroskopisi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Yang› skorlamas›, damarlanma skorlamas› ve fibrotik alan yüzdesi
aç›s›ndan gruplararas›nda anlaml› fark bulunmad›. Histopatolojik de¤erlendirmede;
kontrol grubu, KH, KH+‹nterferon, ‹nterferon guplar›nda periton kal›nl›¤›
s›ras›yla 7,01±3,89, 154,76±36,44, 58,8±27,88, 6,24±2,66 micrometre bulundu.
KH+interferon grubunda KH grubuna göre paryetal peritondaki kal›nl›k azalmas›
istatistiksel olarak anlaml› bulundu. ‹mmünohistokimyasal olarak interferon
paryetal peritonda MMP-2’yi KH grubuna göre bask›larken, TIMP–2 üzerine
etkili bulunmam›flt›r.
Sonuç: ‹nterferon alfa 2b’nin; KH ile oluflturulan kimyasal peritonit sonras›nda
histopatolojik olarak peritoneal fibrozis geliflimini azaltmaktad›r.

OP-005

The Effects of Interferon Alfa 2b on Peritoneal Fibrosis Induced by
Chemical Peritonitis and on Peritoneal Tissue MMP–2 and TIMP–2
Levels in Rats�

Edip Uçar1, Ali Borazan1, Ersan Semerci2, Mehmet Y›ld›z3, An›l Aysal4,
Enes Altu¤5, Ceren Kuvand›k6, Can Hüzmeli1, Tu¤ba Yetim1, fierafettin Canda3

1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Hatay,
Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of General Surgery,
Hatay, Turkey
3Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Hatay,
Turkey
4Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir, Turkey
5Mustafa Kemal University Faculty of Veterinary, Department of General Surgery,
Hatay, Turkey
6K›r›khan Goverment Hospital, Department of ‹nfection Disease, Hatay, Turkey

Aim: The objective of the present study was to investigate the effect of interferon
alfa 2b on the development of peritoneal fibrosis in chlorhexidine gluconate-
induced peritoneal sclerosing rats and to assess on peritoneal tissue levels of
MMP–2 and TIMP–2 that may be regarded (concerned) as factors playing role
on development of peritoneal fibrosis.
Methods: Thirty-two Sprague-Dawley rats were divided into four groups. Control
group received 0.9% saline (3 ml/d) intraperitoneally, KH group received 3 ml
daily injections of 0,1% chlorhexidine gluconate (CH) intraperitoneally;
KH+interferon group received 3 ml daily injections of 0,1% CH intraperitoneally
and Peginterferon alfa 2b (1.5 mcg/kg/week) on the 1,7,14,21,28 days
intramuscularly, Interferon group received Peginterferon alfa 2b (1.5 mcg/kg/week)
on the 1,7,14,21,28 days intramuscularly. On the thirty-fifth day rats were
sacrificed, parietal peritoneum samples were obtained from left anterior abdominal
wall. Pathological samples were examined using Hematoxyline & Eosin (HE),
and Von Gieson (VG) stains. The thickness, vascular proliferation, and
inflammation were determined by light microscopy. MMP–2 and TIMP–2 were
studied immunohistochemically by monoclonal antibody staining.
Results: Inflammation, vascular proliferation and fibrotic area percentages were
not statistically significant between groups. Histopathologically control group,
KH, KH+interferon, interferon groups peritoneal thickness were 7,01±3,89,
154,76±36,44, 58,8±27,88, 6,24±2,66 micrometre respectively. The decrease
in thickness of parietal peritoneum in KH+interferon was statistically significant
when compared to KH. Immunohistochemically interferon was shown to
decrease MMP–2 expression on parietal peritoneum than group KH, but has
no effect on TIMP–2.
Conclusions: Interferon alfa 2b histopatologically reduces peritoneal fibrosis
induced by chlorhexidine.
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SS-006

Böbrek ‹skemi-Reperfüzyon (IR) Modelinde Klopidogrelin Antioksidan
ve Anti-‹nflamatuar Etkileri�

Fatma Ayerden Ebinç1, Ülver Boztepe Derici1, Elif Suyani2, Tolga fiahin3,
Ebru Ofluo¤lu4, Hatice Pasao¤lu4, Özlem Erdem5, Gonca Barit5,
Kadriye Altok Reis1, Yasemin Erten1, Turgay Ar›nsoy1, fiükrü Sindel1
1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
5Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Klopidogrelin iskemi-reperfüzyon (IR) hasarlanmas›nda faydalar›na dair
veri azd›r. Çal›flmam›zda renal IR hasar› oluflturulmufl ratlarda profilaktik
klopidogrel kullan›m›n›n inflamasyon, oksidatif stres ve antioksidan göstergelerin
düzeyleri ve renal patoloji üzerine etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Materyal-Metot: 47 eriflkin 200-250 gram Wistar albino erkek rat gruplara
ayr›ld›. Grup 1: Kontrol grubu. Grup 2:IR grubu: Renal arterleri klemplenerek
45 dakika iskemi uyguland›. Reperfüzyon sonras› 2. ve 24. saatte kan ve böbrek
dokular› al›nd›. Grup 3: Tedavi grubu: 7 gün gastrik lavajla klopidogrel
(0,2mg/kg/gün) verildi. Tedavi bitiminde IR grubuna yap›lan ifllemler uyguland›.
Al›nan dokularda MDA, MPO ve SOD aktivitesi, serumda BUN, kreatinin,
IL-6, TNF-α düzeyleri ölçüldü. Böbreklerde histopatolojik inceleme yap›ld›.
Sonuçlar: BUN, kreatinin IR ve tedavi grubunun 2. saatinde anlaml› yüksekken
24. saatte anlaml› azalarak kontrol grubunun de¤erlerine ulaflt›. IL-6 seviyesi
hem IR hem de tedavi grubunda reperfuzyonun 2. saatinde belirgin yükselme
gösterirken 24. saatte azalmaya bafllad›, ancak de¤iflimler istatistiksel olarak
anlaml› de¤ildi. Serum TNF-α düzeyi tedavi grubunda reperfuzyonun hem 2.
hem de 24. saatinde kontrol grubundan farks›zd›. MPO ve MDA seviyeleri
tedavi grubunda bafllang›ç de¤erlerine göre anlaml› yükselme göstermedi. Ayr›ca
tedavi grubunun 2. ve 24. saatlerinde IR grubuna göre anlaml› olarak düflüktü.
SOD aktivitesi IR ve tedavi gruplar› aras›nda fark göstermedi. Histopatolojik
incelemelerde silendir formasyonu ve tübül epitel ayr›flmas› tedavi grubunda
anlaml› olarak daha az izlendi.
Sonuç: Böbrek IR modelinde profilaktik olarak 7 gün uygulanan klopidogrel
doku MDA, MPO aktiviteleri ve serum TNF-α de¤erlerinde anlaml› bask›lay›c›
etki göstermifltir. IR hasar› sonras› oluflan artm›fl inflamasyon ve oksidatif stres
üzerine klopidogrelin önleyici etkilerinin oldu¤u ve doku hasar›n› engellenebilece¤i
düflünülebilir.

OP-006

The Effects of Klopidogrel on Anti-Oxidation and Anti-Inflamatuary in
Ischemia-Reperfusion (IR) Injury of Kidney�

Fatma Ayerden Ebinç1, Ülver Boztepe Derici1, Elif Suyani2, Tolga fiahin3,
Ebru Ofluo¤lu4, Hatice Pasao¤lu4, Özlem Erdem5, Gonca Barit5,
Kadriye Altok Reis1, Yasemin Erten1, Turgay Ar›nsoy1, fiükrü Sindel1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Haemotology, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara,
Turkey
4Gazi University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
5Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

To evaluate the effects of clopidogrel on renal ischemia reperfusion (IR) injury.
47 Wistard albino rats were divided into 3 groups: Control, IR, and
IR/clopidogrel(IR/clo) groups. Clopidogrel was given by gastric gavage to the
rats for consecutive 7 days in the IR/clo group. The renal pedicles of the rats
in the IR and IR/clo groups were cross-clamped for 45 minutes. After
reestablishment of the blood flow, animals were sacrified at 2 and 24 hours of
reperfusion. Blood samples and kidneys were taken from all animals before the
sacrification. Serum BUN and creatinine levels increased at 2 hours of reperfusion
in the IR and IR/clo groups, and decreased at 24 hours of reperfusion in IR
and IR/clo group. In the IR and IR/clo group, we detected high IL-6 levels at
2 hours of reperfusion and decreased at 24 hours of reperfusion in IR and
IR/clo group but this was not significant. There was no significant difference
for serum TNF-α level between at 2 and 24 hours of reperfusion in IR/klo and
control group. When MPO and MDA levels in the IR/clo and control groups
were compared, no significant difference was observed. Furthermore MPO and
MDA levels in the IR/klo group showed significant reduction at 2 and 24 hours
of reperfusion compared to IR group. There was no significant difference for
SOD levels between IR and IR/clo groups. In histological examination cast
formation and tubuler dilatation were showed significant reduction in IR/clo
group. It has been demonstrated that pretreatment with clopidogrel had beneficial
effects on cytokines and oxidative stres in renal IRI.
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BUN

Kr

IL-6

TNF-α

MPO

MDA

SOD

Kontrol Grup

25,90±2,96

0,30±0,07

221,90±78,63

33,37±39,49

1,98±0,56

181,73±50,85

9,79±1,29

Çal›flma ve ilgili tüm veriler

IR Grup

2.SAAT

40,36±7,90*,#

0,54±0,14*,#

350,76±184,94

66,50±62,75*,#

2,47±0,45*

214,04±42,65

7,47±1,60*

IR Grup

24.SAAT

21,28±2,06*

0,40±0,10*

342,97±465,42

14,80±5,07

2,40±0,40

260,55±14,46*

8,71±1,47

* kontrol ile karfl›laflt›rma p<0,05 + I/R 2.saat ile karfl›laflt›rma
p<0,05 # I/R 24. saat ile karfl›laflt›rma p<0,05 & I/R-klopidogrel
2. saat ile karfl›laflt›rma p<0,05

IR/Klopidogrel Grup

2.SAAT

42,10±5,70*

0,46±0,12*

343,90±151,10

23,30±16,35

1,66±0,28+

161,83±43,19+

7,39±0,94*

IR/ Klopidogrel Grup

24.SAAT

25,77±5,99&

0,41±0,09*

245,82±79,47

18,22±11,26&

1,60±0,21#

208,17±14,96#

8,10±1,21*

BUN

Cr

IL-6

TNF-α

MPO

MDA

SOD

Control Group

25,90±2,96

0,30±0,07

221,90±78,63

33,37±39,49

1,98±0,56

181,73±50,85

9,79±1,29

All biochemical results in our study

IR Group

2 hours

40,36±7,90*,#

0,54±0,14*,#

350,76±184,94

66,50±62,75*,#

2,47±0,45*

214,04±42,65

7,47±1,60*

IR Group

24 hours

21,28±2,06*

0,40±0,10*

342,97±465,42

14,80±5,07

2,40±0,40

260,55±14,46*

8,71±1,47

* p<0.05 vs control + p<0,05 vs at 2 hours of IR # p<0,05 vs at
24 hours of IR & p<0,05 vs at 2 hours of IR/Clo

IR/Clo Group

2 hours

42,10±5,70*

0,46±0,12*

343,90±151,10

23,30±16,35

1,66±0,28+

161,83±43,19+

7,39±0,94*

IR/Clo Group

24 hours

25,77±5,99&

0,41±0,09*

245,82±79,47

18,22±11,26&

1,60±0,21#

208,17±14,96#

8,10±1,21*

� Türk Nefroloji Derne¤i En ‹yi Bildiri Ödülü ‹kincisi � Winner of the Turkish Society of Nephrology Second Best Abstract Award
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SS-007

Makrofaj ‹liflkili Fractalkine Reseptör (CX3CR1) ‹nhibisyonu Farelerde
‹skemik Akut Böbrek Yetmezli¤ine Karfl› Koruyucudur

Belda Dursun1, Dong-jin Oh2, Zhibin He2, Lawrence Lu2, Thomas S. Hoke2,
Danica Ljubanovic3, Sarah Faubel2, Charles L. Edelstein2

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2Colorado Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bölümü, Denver
3Dubrova Ünivers i tes i  T›p Fakül tes i ,  Pato lo j i  Bölümü, Zagrep

‹skemik ABY’nin patogenezinde inflamasyon önemli rol oynamaktad›r. Fractalkine
(CX3CL1) hasarlanm›fl endotel hücreleri üzerinde eksprese olan bir proteindir,
ve fractalkine reseptörünü (CX3CR1) tafl›yan makrofajlar için potent bir
kemoatraktan ve adhezyon molekülü olarak görev yapmaktad›r. Çal›flman›n
amac› farelerde iskemik ABY’de CX3CL1 proteini ve onun reseptörü olan
CX3CR1’n›n rolünü araflt›rmakt›r.
Farelere 22 dk süreyle bilateral renal pedikül klempi uygulamas›yla indüklenen
renal iskemiden 1 saat önce spesifik CX3CR1 antikoru 25 μg intraperitoneal
yolla verilmifltir. ‹skemi oluflturulan farelerde (ABY), CX3CR1 antikoru verilen
iskemik farelerde (CX3CR1+ABY) ve iskemi oluflturulmadan sadece karn› aç›l›p
kapat›lan (kontrol) farelerde iskemi-reperfüzyon hasar›n›n 24.saatinde fonksiyonel
ve histolojik de¤erlendirme (ATN skoru, her 10 büyük büyütme alan›nda nötrofil
ve apoptotik hücre say›m›) yap›lm›flt›r.
‹mmünoblot yöntemiyle CX3CL1 ekspresyonu iskemik fare böbreklerinde
kontrollere göre 10 kat yüksek saptanm›flt›r. ‹mmünofloresan boyamada böbrek
damarlar›nda CX3CL1 boyanma yo¤unlu¤u kontrollerde1.4, ABY’de 2.4 (P<0.05
vs kontrol) saptanm›flt›r. Serum kreatinini (mg/dl) kontrollerde 0.2, ABY’de
2.1 (P<0.05 vs kontrol) ve (CX3CR1+ABY) grubunda 1.5 (P<0.05 vs ABY)
bulunmufltur. ATN skoru kontrollerde 0, ABY grubunda 4.8 in (P<0.01 vs
kontrol) ve (CX3CR1+ABY) grubunda 4.0 saptanm›flt›r (P=NS vs ABY).
Apoptotik hücreler kontrollerde 0, ABY grubunda 13 (P<0.01 vs kontrol) ve
(CX3CR1+ABY) grubunda 13 saptanm›flt›r (P=NS vs ARF). CX3CR1 antikor
tedavisi sonras›nda iskemik böbrekte makrofaj infiltrasyonu (CD11b) anlaml›
derecede azalm›flt›r.
‹skemik ABY oluflturulan fare böbreklerinde, spesifik olarak kan damarlar›
düzeyinde, fractalkine protein yap›m› artmaktad›r. Fractalkine reseptör inhibisyonu,
makrofaj infiltrasyonunda azalma ile iliflkili, ancak interstisiyel nötrofil infiltrasyonu
veya tübüler hücre apopitozisinden ba¤›ms›z olarak iskemik ABY’ye karfl›
histolojik ve fonksiyonel koruma sa¤lamaktad›r.

OP-007

Makrophage-Associated Fractalkine Receptor (CX3CR1) Inhibition is
Protective Against Ischemic Acute Renal Failure in Mice

Belda Dursun1, Dong-jin Oh2, Zhibin He2, Lawrence Lu2, Thomas S. Hoke2,
Danica Ljubanovic3, Sarah Faubel2, Charles L. Edelstein2

1Renal Division, Pamukkale University Medical School, Denizli, Turkey
2Renal Division, University of Colorado Health Sciences Center, Denver, USA
3Department of Pathology, Dubrova University Hospital, Zagrep, Croatia

The role of inflammation in the pathogenesis of ischemic ARF is important.
Fractalkine (CX3CL1) is expressed on injured endothelial cells and is a potent
chemoattractant and adhesion molecule for macrophages carrying the fractalkine
receptor (CX3CR1). Aim was to investigate the role of CX3CL1, and its ligand
CX3CR1, in i schemic acute  renal  fa i lure  (ARF) in mice .
Mice were treated with specific CX3CR1 antibody (25 μg ip) 1 h before ischemia
(bilateral renal pedicle clampx22 min). Functional and histological (ATN,
interstitial neutrophils per 10 HBF, apoptotic cells per 10 HPF) scores were
examined at 24 h of post ischemic perfusion.
On immunoblotting CX3CL1 expression increased 10 fold in ischemic ARF.
On immunofluorescence staining, intensity of CX3CL1 staining in blood vessels
of kidney was 1.4 in sham, 2.4 in ARF (P<0.05 vs sham). Serum creatinine
(mg/dl) was 0.2 in sham, 2.1 in ARF (P<0.05 vs sham) and 1.5 in CX3CR1
antibody treated ARF (P<0.05 vs ARF). ATN score was 0 in sham, 4.8 in ARF
(P<0.01 vs sham) and 4.0 in CX3CR1 antibody treated ARF (P=NS vs ARF).
Apoptotic cells were 0 in sham, 13 in ARF (P<0.01 vs sham) and 13 in CX3CR1
antibody treated ARF (P=NS vs ARF). CX3CR1 inhibition resulted in reduced
macrophage infiltration (CD11b) in ischemic kidney.
In ischemic ARF, there is upregulation of CX3CL1 protein in the kidney,
spesifically in blood vessels. CX3CR1 antibody treatment is functionally and
histologically protective and is associated with reduced macrophage infiltration,
without affecting the number of interstitial neutrophils or apoptotic tubular
cells.
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SS-008

Akut Böbrek Yetmezli¤i ‹zleminde Serum Fosfor Düzeyinin Rolü Olabilir
mi?

Ülkem Yakupo¤lu1, Burak Say›n1, Serdar Çelebi2, Mümtaz Tak›r1, Nurhan Özdemir1
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara-‹stanbul
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›,
Ankara-‹stanbul

Amaç: Günümüzde renal replasman tedavi (RRT) yöntemlerindeki geliflmelere
ra¤men akut böbrek yetmezli¤i (ABY) halen ciddi mortalite oranlar›na sahiptir.
Prognozu belirleyebilecek biyokimyasal parametreler üzerinde çal›flmalar
sürmektedir. Bu çal›flmada; retrospektif olarak RRT gereksinmesi olan ABY
hastalar›n›n klinik ve laboratuar özelliklerinin, sa¤kal›m üzerine etkileri araflt›r›ld›.
Yöntem: Merkezimizde 01/01/2008-31/08/2008 tarihleri aras›nda RRT
uygulanan, yafllar› 19-92 aras›nda de¤iflen 39 ABY hastas›n›n (20 erkek, 19
kad›n) verileri topland›. ‹statistiksel de¤erlendirme için SPSS 16 program›
kullan›ld›, p<0.05 de¤eri anlaml› kabul edildi.
Sonuç: Hastalar›n 12’sinde kronik zeminde geliflen, 27’sinde saf ABY klini¤i
mevcuttu. Yirmidokuz hastada ABY, çoklu organ yetmezli¤i ile birlikteydi.
Hastalar›n ortalama izlem süresi 31.4±17.5 gündü. ‹zlemde 35 hastada RRT
gereksinimi ortadan kalkt›; 28 hasta taburcu olurken, 7 hasta sepsis nedeniyle
yaflam›n› yitirdi. Dört hastada ise son dönem böbrek hastal›¤› geliflti; bu
hastalardan 3’ü taburcu edildi, 1 hasta refrakter kalp yetmezli¤i nedeniyle
kaybedildi. Yaflayan 31 hasta ile ölen 8 hastan›n verileri incelendi¤inde; ölen
grupta serum ürik asit yüksekli¤i (16.9±1.8/8.6±3.9, p=0.0001), fosfor düflüklü¤ü
(2.6±0.3/4.6±1.1, p=0.0001), albümin düflüklü¤ü (2.8±0.3/3.3±0.6, p=0.032)
ve C-reaktif protein (CRP) yüksekli¤i (158.2±43,6/57.3±13.5, p=0.038) anlaml›yd›
(Mann-Whitney U). Sa¤kal›m analizinde bu parametrelerden yaln›zca fosfor
düflüklü¤ü (p=0.035) anlaml› bulundu (Cox regresyon analizi). ABY klini¤inin
kronik zeminde veya saf olarak geliflmifl olmas›n›n sa¤kal›m üzerinde etkisi
olmad›¤› saptand›.
Tart›flma: Sepsis nedeniyle kaybedilen ABY hastalar›nda albümin düflüklü¤ü
ve CRP yüksekli¤i flafl›rt›c› de¤ildir. Yine hiperüriseminin renal vazokonstrüksiyonu
artt›ran ve endotel disfonksiyonuna yolaçan etkileri bu hastalar›n›n prognozunu
olumsuz etkileyebilir. Fosfor düflüklü¤ü ise katabolik sürecin bir göstergesi
olabilir ve özellikle iyileflme sürecinde her aflamada mutlak gerekli olan ATP
sentezindeki yetersizlik yaflam kayb›yla sonuçlanabilir.

OP-008

Could Serum Phosphorus Levels May Have a Role in Acute Renal Failure
Prognosis?

Ülkem Yakupo¤lu1, Burak Say›n1, Serdar Çelebi2, Mümtaz Tak›r1, Nurhan Özdemir1
1Department of Nephrology, Baflkent University, Ankara-‹stanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Baflkent University, Ankara-‹stanbul,
Turkey

Aim: Despite the improvements in renal replacement therapies (RRT)acute
renal failure (ARF)is still associated with significant mortality. There are ongoing
researches exploring the biochemical indicators of its prognosis. In this study;
the impact of the clinical features of ARF patients requiring RRT, on their
survival is investigated, retrospectively.
Methods: Clinical data of 39 ARF patients (20 male, 19 female, ages 19-92)
were treated with RRT between 01/01/2008-31/08/2008, at our center, is are
collected. SPPS 16 is used for statistical analysis.
Results: Among ARF patients 27 were considered as new-onset and 12 were
acute-on-chronic. Twenty-nine patients presented in the concept of multiorgan-
failure. Mean follow-up duration was31.4±17.5 days. During the follow-up RRT
requirement disappeared in 35 patients; 28 were discharged while 7 died due
to sepsis. Four patients progressed to end-stage renal disease; 3 discharged while
1 died from refractory heart-failure. When the laboratory data of the 31 alive
and 8 dead patients were examined; increased uric-acid (16.9±1.8/8.6±3.9,
p=0.0001), decreased phosphorus (2.6±0.3/4.6±1.1, p=0.0001), decreased
albumin (2.8±0.3/3.3±0.6, p=0.032) and increased C-reactive protein (CRP)
(158.2±43,6/57.3±13.5, p=0.038) levels were significant (Mann-Whitney U).
Only decreased levels of phosphorus (p=0.035) were found to be significant in
the survival analysis(Cox regression). It was also found that the type of ARF;
either new onset or acute on chronic, did not have any effect on survival.
Conclusions: The decreased albumin and increased CRP levels in ARF patients,
died from sepsis, are not surprising. Also it is possible that high uric-acid levels
may have a negative impact on prognosis, due to their effects leading to renal-
vasoconstruction and endothelial-dysfunction. Meanwhile, low phosphorus
levels may be a sign of the catabolic process and the insufficiency of ATP
synthesis, which plays a major role in every step of recovery, may end up with
death.
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SS-009

Kontrast Nefropatide Sorgulanmam›fl Bir Risk Faktörü: Proteinüri

Serhan Piflkinpafla1, Bülent Altun2, Tolga Y›ld›r›m1, Rahmi Y›lmaz2, Aysun Aybal2,
Bora Peynircio¤lu3, Barbaros Çil3, Kudret Aytemir4, Hilmi Özkutlu4, Çetin Turgan2

1Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Ünitesi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Objektif: Günümüzde özellikle riskli hastalarda giderek artan kontrast madde
kullan›m› kontrast nefropatisini (KN), akut böbrek yetmezli¤i nedenleri aras›nda
ilk s›ralara tafl›m›flt›r. Bu çal›flmada böbrek hastal›klar›n›n patogenezinde önemli
yeri olan proteinürinin, bir risk faktörü olarak kontrast nefropatideki rolü
sorgulanm›flt›r.
Metot: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde yatan, >=150 mg/gün proteinürisi
ve/veya MDRD ile tahmin edilen glomerüler filtrasyon h›z› (tGFH) <60
ml/dk/1.73m2 olan, 37 erkek, 33 kad›n olgu prospektif gözlemsel çal›flmaya
dahil edildi. 30 olgu diyabetik idi. Tüm olgulara asetilsistein ve intravenöz serum
fizyolojik ile profilaksi uyguland›. Kontrast madde sonras› 72. saatte serum
kreatinin (sKr) düzeyinde %25 veya 0.5 mg/dl’den fazla art›fl olmas› KN kabul
edildi.
Sonuçlar: Olgular›n ortalama yafl› 59.2 y›l, ortalama bazal sKr düzeyi 1.43
(±0.77) mg/dL, ortalama tGFH 59.27 (±26.61) ml/dk/1.73m2, ortalama serum
albümin düzeyi 3.70 (±0.63) g/dL, ortanca proteinüri düzeyi 585 mg/gün
bulundu. 26 (%37.1) olguda KN geliflti¤i tespit edildi. Olgular idrarla protein
at›l›m›na göre grupland›r›ld›¤›nda (<150 mg/gün 10 olgu, 150-999 mg/gün 35
olgu,>=1 gr/gün 25 olgu), proteinüri düzeyi >=1 gr/gün olan 16 olguda (%64)
di¤er gruplara göre daha yüksek oranda KN geliflti¤i saptand› (p<0.05). tGFH<60
ml/dk olan olgularda, proteinüri düzeyi >=1 gr/gün olan 19 olgunun %78.9’unda,
proteinüri düzeyi <1 gr/gün olan 19 olgunun ise %31.6’s›nda KN geliflti¤i
bulundu (p<0.05). Çok de¤iflkenli analizde tGFH, proteinüri ve kontrast madde
miktar›n›n ba¤›ms›z de¤iflkenler oldu¤u saptand› (p<0.05).
Tart›flma: Böbrek hastal›klar›n›n patogenezinde kan›tlanm›fl rolü olan proteinüri,
KN için yeni bir risk faktörü olabilir. Proteinüri ve KN aras›nda saptanm›fl olan
bu iliflkinin genifl ölçekli çal›flmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

OP-009

An Uninvestigated Risk Factor for Contrast Induced Nephropathy:
Proteinuria

Serhan Piflkinpafla1, Bülent Altun2, Tolga Y›ld›r›m1, Rahmi Y›lmaz2, Aysun Aybal2,
Bora Peynircio¤lu3, Barbaros Çil3, Kudret Aytemir4, Hilmi Özkutlu4, Çetin Turgan2

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Ankara,
Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Nephrology
Unit, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Radiology Department, Ankara, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Cardiology Department, Ankara, Turkey

Objective: Contrast induced nephropathy (CIN) is one of the most frequent
causes of the acute renal failure in hospitalized patient with the increased use
of the contrast media. We investigated proteinuria which has an important role
in the pathogenesis of the kidney diseases, as a risk factor for the CIN.
Method: Hospitalized 70 patients (37 men, 33 women) with proteinuria and/or
estimated glomerular filtration rate (eGFR) with MDRD <60 ml/min/1.73m2
were investigated prospectively. 30 patients were diabetic. All patients received
prophylaxis aganist to CIN with acetylcysteine and intravenous saline 0.9%.
CIN was defined as increase >=25% and/or >=0.5mg/dL in serum creatinine(sCr)
at 72 h after contrast media exposure.
Results: It was found that mean age 59.2 year, mean sCr level 1.43 (±0.77)
mg/dL, mean eGFr 59.27 (±26.61) ml/dk/1.73m2, mean serum albumin level
3.70 (±0.63) g/dL, median proteinuria level 585 mg/day. CIN was detected in
26 (%37.1) patients. When patients were grouped according to their proteinuria
levels (<150 mg/day n=10, 150-999 mg/day n=35, >=1 gr/day n=25), CIN
detected in 16(64%) patients with proteinuria>=1 gr/day(p<0.05). Among
patients with eGFR<60 ml/min/1.73m2, CIN was detected 15/19(78.9%) for
patients with proteinuria >=1 gr/day and 6/19(31.6%) for patients with
proteinuria <1 gr/day (p<0.05). Multivariant analysis found eGFR, proteinuria
and volume of the contrast media to be independent predictors of CIN.
Discussion: Proteinuria which has an important role in the pathogenesis of
the kidney diseases may be a new risk factor for the CIN. The relation between
proteinuria and CIN should be investigated with the new large clinical studies.
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SS-010

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastal›¤›nda Adrenal Fonksiyonlar›n
‹ncelenmesi

Fatih Tufan1, Bora Uslu1, Bledi Cekrezi2, Mükremin Uysal1, Nilüfer Alpay1,
Kültigin Türkmen1, Rian Diflçi3, Nefle Çolak Özbey4, Tevfik Ecder5

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dal›,
‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul
4‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal›, ‹stanbul
5‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Girifl: Otozomal dominant polikistik böbrek (ODPB) hastal›¤› en s›k görülen
kal›tsal böbrek hastal›¤›d›r ve bu hastal›kta birçok sistemde çeflitli bozukluklar
gözlenebilir. Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤›nda hipotalamus-
hipofiz-adrenal aks› ayr›nt›l› olarak incelenmemifltir.
Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤›nda hipotalamus-hipofiz-
adrenal aks›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Metotlar: Yirmi iki ODPB hastas›
ve 27 sa¤l›kl› gönüllü çal›flmaya al›nd›. Bazal dihidroepiandrosteron sülfat
(DHEAS) de¤erleri ile düflük doz k›sa adrenokortikotropin uyar›s›na kortizol
ve dihidroepiandrosteron yan›t› de¤erlendirildi. Bu parametrelerin glomerüler
filtrasyon h›z›, böbrek hacmi ve yan a¤r›s› özellikleri ile korelasyonlar› araflt›r›ld›.
Bulgular: Kontrollere göre ODPB hastalar›n›n bazal kortizol de¤erlerinin (12.1
± 3.4’e karfl›n 9.6 ± 4.3, p=0.033) ve bazal kortizol/DHEAS oranlar›n›n (0.073
± 0.05’e karfl›n 0.045 ± 0.02, p=0.015) daha yüksek oldu¤u saptand›. Olgular›n
hiçbirinde adrenokortikotropin uyar›s›na yetersiz yan›t görülmedi. Kontrol
grubuna göre ODPB hastalar›n›n delta kortizol de¤erlerinin daha düflük (10.3
± 2.8’e karfl›n 12.6 ± 4.2, p=0.026) oldu¤u tespit edildi. Alt grup analizi
yap›ld›¤›nda bu farkl›l›¤›n yaln›z kad›n hasta ve kad›n kontroller aras›nda oldu¤u
görüldü. Kortizol de¤erleri ile glomerüler filtrasyon h›zlar› ve böbrek hacimleri
aras›nda anlaml› bir korelasyon saptanmad›. Kad›n hastalarda delta kortizol
de¤eri ile yan a¤r›s› s›kl›¤› aras›nda anlaml› bir korelasyon oldu¤u belirlendi.
Sonuç: Ozotomal dominant polikistik böbrek hastal›¤› olanlarda kontrol
grubuna göre kronik inflamatuar durumlarda görüldü¤ü gibi daha yüksek bazal
kortizol de¤erleri ve bazal kortizol/DHEAS oranlar› ve daha düflük delta kortizol
de¤erleri ile karfl›lafl›ld›. Bu bulgular›n do¤rulanmas› ve altta yatan muhtemel
nedenlerin araflt›r›lmas› için daha kapsaml› çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

OP-010

Assessment of Adrenal Functions in Patients with Autosomal Dominant
Polycystic Kidney Disease

Fatih Tufan1, Bora Uslu1, Bledi Cekrezi2, Mükremin Uysal1, Nilüfer Alpay1,
Kültigin Türkmen1, Rian Diflçi3, Nefle Çolak Özbey4, Tevfik Ecder5

1Department of Internal Medicine, ‹stanbul Medical Faculty, University of ‹stanbul,
‹stanbul, Turkey
2Department of Radiology, ‹stanbul Medical Faculty, University of ‹stanbul, Turkey
3Department of Bioistatistics, ‹stanbul Medical Faculty, University of ‹stanbul,
Turkey
4Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Istanbul Medical
Faculty, University of ‹stanbul, Turkey
5Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Istanbul Medical Faculty,
University of ‹stanbul, Turkey

Background: Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the
most common hereditary kidney disease and extrarenal manifestations may be
observed in many systems. Hypothalamus-pituitary-adrenal axis in patients with
ADPKD was not evaluated extensively. We aimed to evaluate this axis in patients
with ADPKD.
Methods: Twenty two patients with ADPKD and 27 healthy subjects were
enrolled. Basal dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) levels and cortisol
and DHEA responses to low dose short adrenocorticotropin stimulation test
were assessed. Correlation analyses of these parameters with glomerular filtration
rates (GFR), renal volumes and pain characteristics in patients with ADPKD
were done. RESULTS: Patients with ADPKD had higher basal cortisol levels
(12.1 ± 3.4 vs. 9.6 ± 4.3 μg/dL, p=0.033), and higher basal cortisol/DHEAS
ratios (0.073 ± 0.05 vs. 0.045 ± 0.02, p=0.015) compared to controls. None
of the subjects had inadequate response to adrenocorticotropin stimulation.
Patients with ADPKD had lower delta cortisol (absolute increase between peak
and basal) levels (10.3 ± 2.8 vs. 12.6 ± 4.2 μg/dL, p=0.026) compared to
controls. Subgroup analysis showed that significant differences existed only
between female patients and female controls. There was no significant correlation
between cortisol levels and renal volumes or GFR. A significant correlation was
found only between delta cortisol and pain frequency in female patients.
Conclusions: Patients with ADPKD had higher basal cortisol levels, higher
basal cortisol/DHEAS ratios and lower delta cortisol levels compared to controls,
similar to changes observed in chronic inflammatory diseases. Further studies
are needed to confirm these results and to investigate possible underlying
mechanisms.
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SS-011

Renal Transplant Hastalar›nda Uzun Dönem Greft Fonksiyonu ve
Metabolik Sendrom ‹liflkisi

Turan Çolak1, Arzu Akgül1, fiebnem Karakan1, Fatma Nurhan Özdemir1,
Mehmet Haberal2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloj› Anabilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Metabolik Sendrom genel popülasyonda oldu¤u kadar renal transplant hastalar›
için de kardiyovasküler risk oluflturur. Bu çal›flmada renal transplant hastalar›nda
uzun dönem greft fonksiyonu ile metabolik sendrom aras›ndaki iliflki incelendi.
Merkezimizde 2000-2002 y›llar› aras›nda renal transplantasyon yap›lan 112
hasta çal›flmaya dahil edildi. Transplantasyon öncesi diyabeti olan ve
transplantasyon sonras› ilk 1 y›l›n içerisinde böbrek fonksiyonlar› stabil olmayan
hastalar çal›flmaya dahil edilmedi. Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n demografik
bilgileri, uygulanan ilaç tedavisi, sigara içimi, vücut kitle indeksi, proteinüri, kan
bas›nc›, HLA gruplar›, geçirilmifl akut rejeksiyon s›kl›¤›, gecikmifl greft fonksiyonu
ve di¤er tüm laboratuar bulgular› de¤erlendirildi. Hastalar ortalama 69.86 ±
21.9 ay takip edildi. Takibe al›na hastalar›n metabolik sendromu s›kl›¤› National
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III)
kriterlerine göre de¤erlendirildi.
Tüm hastalar›n %10.7 si transplantasyon öncesinde metabolik sendrom
kriterlerine uygundu. Bir y›l›n sonunda hastalar›n % 28.6 s› metabolik sendrom
tan›s› ald›. Hastalar›n %27.2 sinde takipte greft kayb› izlendi, renal fonksiyonu
normal olanlarla k›yaslan›rsa greft kayb› izlenen hastalarda metabolik sendrom
daha s›k görüldü (51.6 % vs. 19.8 %, P= 0.002). Al›c›n›n ileri yafl›, gecikmifl
greft fonksiyonu, akut rejeksiyon, sigara içimi, metabolik sendrom varl›¤›,
proteinüri, kreatin ve C reaktif protein düzeyi greft kayb› ile iliflkili bulundu.
Multivariate cox regresyon analizine göre 1 y›l›n sonunda metabolik sendrom
tan›s› olan hastalarda greft kayb› daha s›k izlendi (RR: 0.22; 95% CI: 0.06-0.75;
P= 0.016).
Renal transplantasyonlu hastalarda metabolik sendrom varl›¤› greft kayb› için
önemli bir risk faktörüdür. Metabolik sendrom kriterleri risk faktörlerinin
toplam› oldu¤undan, risk alt›ndaki hastalar›n erken tan›mlanmas› ve zaman›nda
müdahale ile greft sürelerinin uzat›lmas› mümkün olabilir.

OP-011

Metabolic Syndrome is Related to Long-Term Graft Function in Renal
Transplant Recipients

Turan Çolak1, Arzu Akgül1, fiebnem Karakan1, Fatma Nurhan Özdemir1,
Mehmet Haberal2
1Department of Nephrology, Baflkent University, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Baflkent University, Ankara, Turkey

Metabolic syndrome (MS) is a known cardiovascular risk factor in the general
population and is a common problem in renal transplant recipients (RTRs).
This study investigated whether MS after renal transplantation affects long-term
graft function.
We included 112 RTRs who were transplanted at our center between 2000 and
2002. Patients with presence of pretransplant diabetes, non-stable renal function
1 year after transplantation were excluded. The parameters such as demographic
features, medications, smoking, body mass index, daily proteinuria, blood
pressure, number of HLA mismatches, number of acute rejection episodes,
delayed graft function and laboratory parameters were evaluated. Patients were
followed for a mean of 69.86 ± 21.94 months.The prevalence of MS was
determined using the National Cholesterol Education Program-Adult Treatment
Panel III (NCEP-ATP III) criteria.
At one year after transplant 28.6% of RTRs had MS, whereas only % 10.7 had
MS before transplantation. In 27.7 % of RTRs graft failure was occurred during
the follow-up period and MS was more frequent in these patients compared
to patients with stable renal function (51.6 % vs. 19.8 %, P= 0.002). Older
donor age, delayed graft function, acute rejection, smoking, MS, proteinuria,
creatinine level and C-reactive protein were associated with graft failure. In
multivariate cox regression analysis, patients with MS at 1 year after transplant
had increased risk for graft failure (RR: 0.22; 95% CI: 0.06-0.75; P= 0.016).
Because MS is a cluster of modifiable risk factors,early identification of patients
at risk an intervention in due time may improve graft survival.
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SS-012

Renal Transplantl› Hastalarda Arteriovenöz Fistülün Klinik, Laboratuar
ve Ekokardiyografik Bulgulara Etkisi

Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Numan Görgülü, Halil Yaz›c›, Ayd›n Türkmen,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Girifl: Bu çal›flman›n amac›, renal transplant al›c›lar›ndaki arteriovenöz fistüllerin
(AVF) hastalar›n klinik, laboratuar ve ekokardiyografik ölçümlerine etkilerinin
araflt›r›lmas› ve AVF çal›flan ve çal›flmayan hastalarda bu ölçümlerin
karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Metot: Bu çal›flmaya transplantasyon öncesi hemodiyaliz uygulanan toplam
105 renal transplantl› hasta al›nm›flt›r. Hastalar AVF çal›flma durumlar›na göre;
AVF çal›flan grup (60 hasta, 36 erkek, ortalama yafl 39±12 y›l) ve AVF çal›flmayan
grup (45 hasta, 25 erkek, ortalama yafl 38±11 y›l) olarak iki gruba ayr›lm›flt›r.
Diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastal›k tan›s› olan ve kreatinin klirensi
30 ml/dk’n›n al t ›nda olan hastalar çal ›flmaya al ›nmam›flt ›r .
Bulgular: Çal›flma gruplar› aras›nda yafl, cinsiyet, vücut kitle indeksi, pretransplant
diyaliz süresi, posttransplant takip süresi ve son dönem böbrek yetersizli¤i
etyolojisi aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmamaktayd›. Laboratuar sonuçlar›
de¤erlendirildi¤inde hemoglobin, serum kreatinin, fosfor, ürik asit, kolesterol,
trigliserid, PTH, CRP ve proBNP seviyeleri birbirine benzerdi. AVF çal›flan
grubun ortalama kalsiyum (9.8±0.7mg/dL) ve albumin (4.4±0.3g/dL) de¤erleri,
AVF çal›flmayan gruba (9.4±0.7 mg/dL; 4.2±0.6g/dL) göre daha yüksek bulundu
(p=0.03, p=0.008). Ekokardiyografik bulgular de¤erlendirildi¤inde sol atrium,
sa¤ atrium, sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çaplar›, interventriküler
septum kal›nl›¤›, pulmoner arter bas›nc› ve ejeksiyon fraksiyonu her iki grupta
birbirine benzer bulundu. Korelasyon analizi yap›ld›¤›nda özellikle pulmoner
arter bas›nc› ile, serum ürik asit düzeyleri ve proBNP düzeyleri aras›nda anlaml›
derecede korelasyon saptand› (s›ras› ile r=0.39, p=0.02; r=0.801, p=0.00)
Sonuç: Renal transplantl› hastalarda çal›flmakta olan AVF’lerin hastalar›n
klinik, laboratuar bulgular› ve kardiyak fonksiyonlar› üzerine belirgin etkisi
bulunmamaktad›r.

OP-012

Effects of Arteriovenous Fistula on Clinical, Laboratory and
Echocardiographic Findings of Renal Transplant Recipients

Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Numan Görgülü, Halil Yaz›c›, Ayd›n Türkmen,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, ‹stanbul Faculty of
Medicine, ‹stanbul University, ‹stanbul, Turkey

Background: The aim of this study was to investigate the the effects of
arteriovenous fistula (AVF) used for hemodialysis before renal transplantation,
on clinical, laboratory findings and echocardiographic measurements of renal
transplant recipients and to compare these measurements between patients with
functioning and nonfunctioning AVF.
Methods: 105 renal transplant recipients who were undertaken hemodialysis
before transplantation enrolled in this study. Patients were divided into two
subgroups [patients with functioning AVF (n=60, 36 male, mean age 39±12
years) and patients with nonfunctioning AVF (n=45, 25 male, mean age 38±11
years)]. Patients who had diabetes mellitus, cardiovascular disease and estimated
creatinine clearance < 30 mL/min were excluded.
Results: There were no differences considering age, gender, body mass index,
pretransplant time on dialysis, posttransplant follow up duration and etiology
of end stage renal disease between two subgroups. In laboratory results,
hemoglobin, serum creatinine, phosphorus, uric acid, chlosterol, triglyceride,
PTH, CRP and proBNP levels were similar between the two subgroups. The
mean calcium (9.8±0.7mg/dL) and albumin (4.4±0.3g/dL) levels of functioning
AVF group were significantly higher than the nonfunctioning AVF group
(9.4±0.7 mg/dL; 4.2±0.6g/dL) (p=0.03, p=0.008). When echocardiographic
measurements were evaluated, left atrium, right atrium, left ventricle end diastolic
and end systolic diameters, interventricular septum thickness, pulmonary artery
pressure (PAP) and ejection fraction were similar between the two subgroups.
In correlation analysis, PAP significantly correlated with serum uric acid and
proBNP levels (r=0.39, p=0.02; r=0.801, p=0.00, respectively).
Conclusion: In renal transplant recipients functioning AVF has no significant
effect on clinical, laboratory f indings and cardiac functions.
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SS-013

Renal Transplantasyonlu Hastalarda Kardiyovasküler Hastal›klar ‹le
Renal Resisitif ‹ndeks Arad›ndaki ‹liflki

Arzu Akgül1, Gülflah fiaflak1, Turan Çolak1, Fatma Nurhan Özdemir1,
Mehmet Haberal2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Renal transplantasyon, renal yetmezlikli hastalarda mortalite-morbiditeyi azaltan
ve hayat kalitesini art›ran bir tedavi seçene¤idir. Transplantasyon sonras›
mortalitenin en önemli nedeni ise kardiyovasküler hastal›klard›r. Bu hastalarda
renal allograftta Doppler ultrasonografi ile ölçülen artm›fl resisitif indeksin (RI)
hasta survisi ile iliflkili oldu¤u görülmüfltür. Bizde subklinik atheroskleroz varl›¤›
ile RI aras›ndaki iliflkiyi göstermeyi amaçlad›k.
Çal›flmaya 1999–2001 y›llar› aras›nda renal transplantasyon yap›lm›fl ve renal
fonksiyonlar› stabil olan 97 hasta al›nd›. Renal arter stenozu, üriner trakt
obstrüksiyonu, akut rejeksiyon bulgular› ve kronik allograft nefropatisi olan
hastalar çal›flmaya dâhil edilmedi. Hastalar›n demografik özellikleri, kulland›klar›
ilaçlar, serum kreatinin, lipid parametreleri, vücut kitle indeksi (VK‹), sistolik
ve diastolik kan bas›nc›, nab›z bas›nc›(PP), ortalama arteriyel bas›nc› (MAP) ve
Doppler ultrasonografi ile ölçülen RI’leri ve karotis-intima media kal›nl›klar›
(CIMT) kaydedildi.
Lineer regresyon analizinde, RI al›c› yafl› (Beta=, 0.321, p= 0.001), C-reaktif
protein (Beta=0.260, p=0.010), sistolik kan bas›nc› (Beta=0.380, p=0.00), PP
(Beta=0.567, p=0.00), VK‹ (Beta= 0.220, p=0.035) and CIMT (Beta=0.264,
p=0.009) istatistiksel olarak korele bulundu. Multivariate lineer regresyon
analizinde ise yaln›zca PP (Beta= 0.518; p=0.00) intrarenal RI’in ba¤›ms›z
prediktörü olarak saptand›.
Intrarenal RI, ileri yafl, artm›fl sistolik kan bas›nc› ve PP gibi bilinen kardiyovasküler
risk faktörleri ile iliflkilidir. Bizim çal›flmam›z›n sonucunda, renal fonksiyonlar›
stabil olan hastalarda artm›fl intrarenal RI, karotis atherosklerozisini gösteren
CIMT ile ilflkili bulunmufltur. Komplike olmayan renal transplantasyonlu
hastalarda artm›fl intrarenal RI kardiyovasküler hastal›klar› önceden belirleyici
bir araç olabilir.

OP-013

Relationship of Renal Resistive Index with Cardiovascular Disease in
Renal Transplant Recipients

Arzu Akgül1, Gülflah fiaflak1, Turan Çolak1, Fatma Nurhan Özdemir1,
Mehmet Haberal2
1Department of Nephrology, Baflkent University Faculty of Medicine, Ankara,Turkey
2Department of General Surgery, Baflkent University Faculty of Medicine,
Ankara,Turkey

Renal transplantation is the treatment of choice for end-stage renal disease in
regarding to morbidity, mortality and quality of life. Following transplantation,
cardiovascular disease is the main cause of mortality. And an increased renal
allograft resistive index (RI) is associated with patient survival. We suggest to
examine the predictive value of intrarenal RI on present atherosclerotic diseases.
Between 1999-2001 years, 97 patients who undergone renal transplantation
and with stable renal function were included in the study. The patients who
had renal artery stenosis, evidence of urinary tract obstruction, clinical signs
of acute rejection and chronic allograft nephropathy were excluded. The clinical
and laboratory parameters were obtained on each patient from the hospital
records: demographic features, medications, serum creatinine, lipid parameters,
body mass index (BMI), sistolic and diastolic blood pressure, pulse pressure
(PP), mean arterial pressure (MAP). At the time of study, intrarenal RI and
carotis intima-media thickness (CIMT) were measured by Doppler ultrasonography.
In lineer regression analysis, RI was significantly corraleted with recipient age
(Beta=, 0.321, p= 0.001) C-reactive protein (Beta=0.260, p=0.010), systolic
blood pressure (Beta=0.380, p=0.00), PP (Beta=0.567, p=0.00), BMI (Beta=
0.220, p=0.035) and CIMT (Beta=0.264, p=0.009). Multivariate linear regression
analysis demonstrated that only PP (Beta= 0.518; p=0.00) was independent
predictive value for intrarenal RI.
Intrarenal RIs are associated with traditional cardiovascular risk factors such
as age, increased PP and systolic pressure. In patients with stable renal fuction,
renal RIs have been associated carotid atherosclerosis assessed as CIMT. We
found that increased intrarenal graft RI may predict present of cardiovascular
disease in uncomplicated renal transplant recipients.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 17

SS-014

Genç Renal Transplant Hastalar›nda Komorbidite Skorunu Etkileyen
Faktörler

Siren Sezer1, Serkan Koç1, Arzu Akgül1, Nurhan Özdemir1, Mehmet Haberal2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi,Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dal›, Ankara

Renal transplant popülasyounda geliflen multipl komorbiditeler hasta ve renal
allograft sa¤kalm›nda sa¤lanan geliflmelere ra¤men önemli bir sorundur. Charlson
Komorbidite ‹ndeksi (CK‹) birçok hastal›kta kullan›lan komorbiditelerin
belirlenmesinde kullan›lan geçerli bir yöntemdir. Çal›flmam›zda genç ve diabetik
olmayan genç renal transplant al›c›lar›nda komorbiditeleri etkileyen faktörleri
araflt›rd›k.
En az bir y›ld›r fonksiyone graft› olan 107 diabetik olmayan renal transplant
al›c›s› (71 erkek, 32 kad›n; ortalama yafl 34.4±17.7) çal›flmam›za al›nd›. Bütün
hastalar›n demografik ve biyokimyasal parametreleri, fetuin, osteopontin ve 25-
hydroxyvitamin D seviyeleri, homeostasis model assesment (HOMA-IR) yöntemi
ile insülin rezistans›, subjective global assesment (SGA) ile nütrisyonel durumu
ve CK‹ de¤erleri kay›t edildi.
CK‹’ye göre 35 (%47) hastada en az bir komorbidite saptand› [16 (%21.1) hasta
bir komorbidite, 13 (%17.1) hasta iki, 3 (%3.9) hasta üç ve 3 (%3.9) hasta dört
komorbidite]. Klinik ve laboratuar parametrelerinden komorbiditeler ile önceki
diyaliz süresi, SGA skoru, ürik asit ve osteopontin seviyeleri ve biyopsi kan›tl›
kronik allograft nefropatisi pozitif korele iken albümin ve ortalama arter ba
s›nc› negatif korele olarak bulundu. Multivaryant analiz ile sadece ürik asit (OR=
1.48, p 0.046) ve önceki diyaliz süresi (OR= 1.02, p=0.009) komorbiditeler ile
iliflkili bulundu. Ürik asit seviyeleri bizim hasta grubumuzda metabolik sendrom
belirteci olarak gözükmekte idi (yafl, bel çevresi, ve vücut kitle indeksi ile pozitif
korelasyon, HDL seviyeleri ile negatif korelasyon) ve graft fonksiyonundan
etkilenmekte idi.)
Çal›flmam›zda önceki diyaliz süresi ve yüksek ürik asit seviyeleri genç renal
transplant hastalar›nda komorbiditelere etkili en önemli faktörler olarak
gözükmektedir. Transplantasyonun erken planlanmas› ve iyi metabolik kontrol
genç renal tranplant hastalar›nda komorbiditelerin azaltmada faydal› olabilir.

OP-014

Factors Influencing Comorbidity Score in Young Renal Transplant
Recipients

Siren Sezer1, Serkan Koç1, Arzu Akgül1, Nurhan Özdemir1, Mehmet Haberal2
1Baflkent University Faculty of Medicine, Nephrology Department, Ankara, Turkey
2Baflkent University Faculty of Medicine, General Surgery Department, Ankara,
Turkey

Charlson Comorbidity Index (CCI) is a valid index of determination of
comorbidities in many disease conditions. We tried to investigate the factors
affecting comorbidities in a population of young and diabetes free renal transplant
recipients.
107 young and diabetes free renal transplant recipients (71 male, 32 female;
mean age 34.4±17.7) with functioning allograft more than one year were included
in our study. Demographic and biochemical parameters, fetuin, osteopontin
and 25-hydroxyvitamin D levels, presence of insulin resistance with homeostasis
model assesment (HOMA-IR), determination of nutritional status with subjective
global assesment (SGA) and CCI of these patients were recorded.
Mean CCI of the patients was 0.82±1.10. According to CCI there were 36
patients with at least one comorbidity 16 patients with one, 13 with two, 3
patients with three and 3 (3.9%) patients with four comorbidities). Prior
hemodialysis duration, SGA score, uric acid and osteopontin levels and biopsy
proven chronic allograft nephropathy was found to be positively correlated
whereas albumin and mean arterial pressure was negatively correlated with
comorbidities. In multivariant analysis only uric acid and dialysis duration
correlated with comorbidities. Meanwhile uric acid levels have been found to
be a surrogate marker of metabolic syndrome and was influenced with graft
function.
In our study duration of prior dialysis and high uric acid levels were among
the strongest factors related with comorbidities in young renal transplant patients.
Early planning of transplantation and good metabolic control will help to reduce
comorbidity in young transplant patients.
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SS-015

Böbrek Nakli Yap›lan Hastalarda Kemik Mineral Yo¤unlu¤u, Enflamasyon
ve D vitamini

Siren Sezer1, Demet Yavuz1, Müjdat Batur Canöz1, Turan Çolak1,
Fatma Nurhan Özdemir1, Mehmet Haberal2
1Baflkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Sa¤l›kl› popülasyonda ve birçok hastal›kta vitamin D’nin antienflamatuar ve
immunomodülatör etkinli¤i vard›r. Böbrek nakli yap›lan hastalarda vitamin D
durumu ile enflamasyon ve kemik mineral yo¤unlu¤undaki de¤ifliklikler hakk›nda
yeterli miktarda veri yoktur. Vitamin D düzeylerinin, bir y›ll›k izlem sonras›
allogreft ifllevleri ve enflamatuar durum üzerindeki etkisinin araflt›r›lmas›
amaçland›.
Böbrek nakilli 64 hasta (38 erkek: ortalama yafl 38,61±1,05 y›l, ve ortalama greft
yafl› 6,15±3,17 y›l) çal›flmaya al›nd›. Diyabeti, bilinen kronik enflamatuar hastal›¤›
ve kronik allogreft nefropatisi olanlar çal›flmaya dahil edilmedi. Her hastadan
nakil öncesi ve sonras› serum örnekleri al›nd› ve spot idrar tahlilinde protein
bak›ld›. Kemik mineral yo¤unlu¤u dual-enerji X- ray absorsiyopmetre ile ölçüldü.
Hastalar çal›flmaya al›nd›ktan sonra bir y›l izlendi. Birinci y›l›n sonunda serumda
kreatinin, CRP, albümin ve spot idrarda protein incelendi. Vitamin D sonuçlar›na
göre hastalar 2 gruba ayr›ld› (I.Grup: D vit<20 μg/L, II.Grup: D vit >=20 μg/L).
‹ki grup aras›nda PTH de¤erleri aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark yoktu.
Bir y›l›n sonunda D vitamini de¤erleri ile serum kreatinin (r=0.32, p=0.01),
serum albumin seviyeleri aras›nda (r=0.28, p=0.023) pozitif bir korelasyon
saptand›. ‹lk y›l›n sonunda I. Grup hastalarda, II. Gruba göre anlaml› olarak
yüksek kreatinin (p<0.001), ve proteinüri (p<0.05) saptan›ld›. Osteoporoz için
major risk faktörü olarak da yüksek kreatinin seviyeleri bulundu.
Böbrek nakledilen hastalarda düflük D vitamini de¤erleri çok nadir bir durum
de¤ildir. Çal›flmam›zda D vitamini düzeyleri ile böbrek greft ifllevleri aras›nda
anlaml› bir iliflki bulunmufltur. Daha ileri çal›flmalara ihtiyaç olmakla birlikte;
azalm›fl D vitamini seviyeleri greft ifllevinin kötüleflmesi ve proteinürinin artmas›
üzerine etkili bir faktör olabilir.

OP-015

Vitamin D Status, Bone Mineral Density and Inflammation in Kidney
Transplatation Patients

Siren Sezer1, Demet Yavuz1, Müjdat Batur Canöz1, Turan Çolak1,
Fatma Nurhan Özdemir1, Mehmet Haberal2
1Baflkent University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Baflkent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara,
Turkey

Vitamin D has immunomodulatory and antiinflammatory activity in healthy
population and in various disease states. There is’nt any data on the quantification
of vitamin D status and inflammation and changes in bone mineral density in
renal transplantion patients. The influence of vitamin D levels on allograft
function and inflammatory status at the time of enrollment and one year follow-
up were analyzed.
Sixty four renal transplant patients [38 male age: 38.61 ± 1.05 y, a median graft
age of� 6,15 ±�3,17 years] were included. Patients who had diabetes mellitus,
known to have any chronic inflammatory disease and those with chronic allograft
nephropathy were excluded. We obtained pre and post transplantation serum
samples and urinary spot protein in each patient. Measurements of� bone
mineral density were performed by dual-energy X-ray absortiometry.
After enrollment we followed the patients for one year. At the end of the year
we assessed serum creatinine, CRP, albumin and spot urinary protein levels.
The patients are divided into two groups by vitamin D  levels�(Group I: <20g/L,
Group II: >=20 g/L). There were no significant difference in  iPTH levels of
two groups. Vitamin D level was�positively correlated with serum creatinine
and  (r=0.32, p=0.01),� serum albumin levels (r=0.28, p=0.023) at the time of
enrollment. In the first year follow-up the patients in Group I had significantly
higher creatinine (p<0.001) and proteinuria levels (p<0.05) than those in group
II. The major risk factor for ostoporosis was found to be high creatinine levels.
Low vitamin D levels are not uncommon in renal transplant recipients. There
is a significant association of vitamin D level with renal allograft function and
low vitamin D level can be a predictor for worsening of graft function and
increasing proteinuria.
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OP-016

The Effect of Magnesium on Vascular Smooth Muscle Cell Calcification�

Ebru Sevinç1, Fatih K›rcelli1, Gülay Aflc›1, Mümtaz Y›lmaz1, Sonja Steppan2,
Jutta Passlick-deetjen2, Ercan Ok1

1Department of Nephrology, Ege University School of Medicine, ‹zmir, Turkey
2Fresenius Medical Care

Introduction: Negative correlation between magnesium (Mg) levels and vascular
calcification in hemodialysis (HD) patients has been reported in clinical studies.
Considering that vascular calcification is an active, not passive, phenomenon,
an effect of magnesium on vascular smooth muscle cell (VSMC) calcification
may be possible, but this has not been investigated in the literature. In this
invitro experimental study, we investigated the effect of Mg on VSMC calcification.
Methods: Bovine VSMCs,grown in 24 well plates in DMEM and 10% fetal
bovine serum,thereafter were incubated in DMEM with/without 10 mmol/L
beta-glycerophosphate (BGP:phosphate donor that induces calcification) for 14
days.2 and 3 mmol/l Mg were added to some wells along with BGP. Calcification
was measured by o–cresolphthalein method;reported as μmolCa/mg
protein.Alkaline phosphatase (ALP) activity was measured in cell lysates.Apoptosis,
hypothesized to play a role in VSMC calcification, was assesed by flow cytometry.
Results were reported as mean±SD (average of minimum 3 experiments); t-test
and ANOVA analysis were used for statistical analysis.
Results: No calcification was observed in cells without BGP (0,01μmolCa/mg
protein), where as a significant calcification was observed when BGP was added
(6.1 μmolCa/mg protein).Calcification by BGP significantly decreased with
increased Mg concentrations (figure 1).Von Kossa staining confirmed
concentration-dependent inhibition of calcification by magnesium (figure 2).
Paralel to calcification, ALP activity decreased with increased Mg (3.6±0.6,
3.3±1.0 ve 2.8±0.7 IU/L, p<0.01). Increased Mg concentrations inhibited BGP
induced apoptosis (%13.6±0.1,%13.2±0.8 ve % 10.7±1.5,p<0.05). All 3 Mg
derivatives had thje same effect in all experiments (MgCl2, MgCO3, MgSO4).
Conclusion: Mg inhibits vascular calcification in a dose dependent manner.
Apoptosis may be one of the responsible mechanisms in this inhibition.
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Magnezyumun Vasküler Düz Kas Hücre Kalsifikasyonu Üzerine Etkisi�

Ebru Sevinç1, Fatih K›rcelli1, Gülay Aflc›1, Mümtaz Y›lmaz1, Sonja Steppan2,
Jutta Passlick-deetjen2, Ercan Ok1

1Ege Universitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Fresenius Medical Care

Girifl: Yap›lan klinik çal›flmalarda, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda serum
magnezyum (Mg) düzeyi ile vasküler kalsifikasyon (VK) aras›nda negatif iliflki
oldu¤u bildirilmektedir. VK’un pasif de¤il, aktif bir süreç oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, vasküler düz kas hücresi (VDKH) kalsifikasyonu üzerine Mg’un bir
etkide bulunmas› olas›d›r; ancak bu konu literatürde hiç araflt›r›lmam›flt›r. Bu
in-vitro deneysel çal›flmada, Mg’un VDKH kalsifikasyonu üzerine etkileri
incelendi.
Yöntem: 24 kuyucuklu plakalarda DMEM besiyerinde ve %10 fötal s›¤›r serumu
ile ço¤alt›lan s›¤›r VDKH’leri, 14 gün boyunca 10 mmol/L beta-gliserofosfat
(BGF; kalsifikasyona yol açan fosfat vericisi) içeren ve içermeyen medyada inkübe
edildi. Baz› kuyucuklara, BGF ile birlikte, 2 ve 3 mmol/L konsantrasyonlar›nda
Mg eklendi. Hücre ekstraktlar›nda o-krezolfitalein yöntemiyle kalsifikasyon
ölçüldü; sonuçlar μmol Ca/mg protein olarak ifade edildi. Von Kossa boyamas›
ile kalsifikasyon görüntülendi. Hücre lizatlar›nda alkalen fosfataz (AF) aktivitesi
ölçüldü. VDKH kalsifikasyonu sürecinde de rol ald›¤› düflünülen apoptosis,
Annexin V-FITC boyamas›yla flow sitometride de¤erlendirildi. Sonuçlar
ortalama±standart sapma fleklinde ifade edildi (en az 3 deney ortalamas›);
istatistiksel analizlerde t-test ve ANOVA kullan›ld›.
Sonuçlar: BGF yoklu¤unda hücrelerde kalsifikasyon görülmezken (0,01μmol
Ca/mg protein), BGF eklendi¤inde belirgin kalsifikasyon ortaya ç›kt› (6.1
μmolCa/mg protein). BGF’›n yol açt›¤› kalsifikasyon, Mg’un artan
konsantrasyonuyla belirgin flekilde azald› (fiekil 1). Von Kossa boyamas› sonuçlar›,
Mg’un konsantrasyon ba¤›ml› olarak kalsifikasyonu inhibe etti¤ini do¤rulad›
(fiekil 2). Kalsifikasyona paralel flekilde, AF aktivitesi de Mg ile azald› (3.6±0.6,
3.3±1.0 ve 2.8±0.7 IU/L, p<0.01). Artan Mg konsantrasyonlar›, BGF’›n neden
oldu¤u apoptozisi k›smen engelledi (%13.6±0.1, %13.2±0.8 ve %
10.7±1.5,p<0.05). Tüm deneylerde, çal›fl›lan 3 farkl› Mg bilefli¤i de paralel etki
gösterdi (MgCl2, MgCO3, MgSO4).
Ç›karsama: Mg, konsantrasyon ba¤›ml› olarak VDKH kalsifikasyonunu
önlemektedir. Apoptozisin azalmas›n›n, bu etkiden sorumlu mekanizmalardan
biri olmas› olas›d›r.

Magnezyumun kalsifikasyon inhibe edici etkisinin Von Kossa boyamas›
ile gösterilmesi

Inhibition of calcification by magnesium in Von
Kossa staining

fiekil 1. Farkl› Mg konsantrasyonlar›nda VDKH kalsifikasyonu

Figure 1. VSMC calcification in different Mg concentrations

� Fresenius Medikal Bildiri Ödülü � Winner of Fresenius Medical Abstract Award
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SS-017

Diyalizat Kalsiyum Düzeylerinin Vasküler Kalsifikasyon ve Kemik Hastal›¤›
Üzerine Etkisi: Diyalizat Kalsiyum Çal›flmas›�

Ercan Ok1, Gülay Aflc›1, Soner Duman1, Mehmet Özkahya1, Naim Ceylan2,
Hüseyin Töz1, Marie Claude Monier Faugere3, Hartmut H Malluche3

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3Kentucky Üniversitesi, Kemik ve Mineral Metabolizmas› ve Nefroloji Bilim Dal›,
ABD

Girifl: Yüksek kalsiyum (Ca) maruziyetinin, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda hem
adinamik kemik hastal›¤› (AKH), hem de koroner arter kalsifikasyonu (KAK)
patogenezinde rol oynamas› olas›d›r. Bu prospektif, randomize, kontrollü
çal›flmada, diyalizat Ca düzeyini düflürmenin kemik histomorfometri ve KAK
progresyonu üzerine etkisi araflt›r›ld› (NCT00297219).
Yöntem: Sekiz HD merkezinden, 425 prevalan HD hastas› (ortalama yafl 59±13
y›l, %44’ ü kad›n) iki tedavi koluna randomize edildi: 1.25 mmol/L (Grup I)
ve 1.75 mmol/L diyalizat Ca (Gr II). ‹çleme k›stas› 1.75 veya 1.5 mmol/L Ca
içeren diyalizatla tedavi ediliyor olmak; d›fllama k›staslar› PTH>300 pg/ml olmas›
ve/veya son 6 ayda D vitamini kullan›m› idi. ‹zlemde, standart endikasyonlar
çerçevesinde, Ca-bazl› fosfat (P) ba¤lay›c› ve D vitamini kullan›ld›. Bafllang›çta
ve 24. ayda KAK skoru (KAKs) ölçüldü; çift-tetrasiklin iflaretlemeli kemik biyopsisi
ile kemik histomorfometri de¤erlendirildi. ‹statistiksel de¤erlendirmelerde student-
t test ve Kaplan-Meier analizi kullan›ld›.
Sonuçlar: ‹zlem süresi 21.7±7.5 ayd›; sa¤kal›m oranlar› benzerdi (Gr I’ de
%85.3, Gr II’ de %82.6, p:0.34).
Gr I’ de Ca düzeyi daha düflük, P düzeyi daha yüksekti (p:0.001); P-ba¤lay›c›
dozu gruplarda benzerdi; PTH ve D vitamini dozu Gr I’ de daha yüksekti (tüm
çal›flma süresince kaydedilen düzey ve dozlar›n ortalamas›, time-averaged).
‹lk biyopsilerde (n:185), olgular›n %72.8’ inde kemik yap›m h›z› (KYH)<1.8
mm3/mm2/y›l idi (AKH). Gr I’ de KYH, osteoblast yüzeyi/kemik yüzeyi
(OY/KY), kemik hacmi/doku hacmi (KH/DH) belirgin artt›; Gr II’ de de¤iflmedi.
Ortalama KAKs 569±1186 idi (n:381). KAKs her iki grupta da artt›; Gr I’ de
progresyon belirgin olarak daha azd› (Tablo).
Ç›karsama: Düflük kalsiyumlu diyalizat kullan›m› vasküler kalsifikasyon
progresyonunda yavafllama ve kemik döngüsünde düzelme sa¤lamaktad›r.

OP-017

The Impact of Dialysate Calcium Levels on Vascular Calcification and
Renal Bone Disease: Dialysate Calcium Study�

Ercan Ok1, Gülay Aflc›1, Soner Duman1, Mehmet Özkahya1, Naim Ceylan2,
Hüseyin Töz1, Marie Claude Monier Faugere3, Hartmut H Malluche3

1Department of Nephrology, Ege University School of Medicine, ‹zmir, Turkey
2Department of Radiology, Ege University School of Medicine, ‹zmir, Turkey
3Bone and Mineral Metabolism, Nephrology, University of Kentucky, United States

Introduction: Excessive calcium (Ca) exposure is possibly involved in the
pathogenesis of both adynamic bone disease (ABD) and coronary artery
calcification (CAC). In this prospective, randomized, controlled study, we
explored the effects of lowering dialysate Ca level on bone histomorphometry
and progression of CAC score (CACs) in hemodialysis (HD) patients.
Methods: From 8 HD centers, 425 prevalent HD patients (mean age 59±13
yrs, 44% F) were randomized to 2 arms: 1.25 mmol/L(Gr I) and 1.75 mmol/L
dialysate Ca (Gr II). Selection criteria were prior treatment with dialysate
containing Ca 1.5 mmol/L, exclusion criteria were PTH >300 pg/ml, and/or
being on vit D treatment in the last six months. During follow-up, within
standart indication limits, Ca-based phosphate (P)-binders were used. At baseline
and 24th month, CACs by multi-slice CT and bone histomorphometry by
double tetracycline labeled bone biopsy were assessed. Student t-test and Kaplan-
meier analysis were used for statistical analysis
Results: Follow-up was 21.77 7.5 months; survival rates were similar (85.3%
in Gr I and 82.6% in Gr II, p:0.34). Time-averaged Ca level was lower, P higher
in Gr I (p:0.001). P-binder doses were similar, PTH and vit D doses were higher
in Gr I (all results are time averaged data).
In the first biopsies (n:185), bone formation rate (BFR) was <1.8 mm3/mm2/year
in 72.8% of the cases (AKH). Bone histology showed significant increases in
BFR, osteoblast surface/bone surface (ObS/BS) and bone volume/tissue volume
(BV/TV)) in Gr I, no change in Gr II.
Mean CACs was 569±1186 (n:381); CACs progressed in both groups; progression
was significantly less pronounced in Gr I.
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PTH (pg/mL)

Vit D (mcg/hafta)

ΔKYH/KY (mm3/cm /y›l)

ΔOY/KY (%)

ΔKH/DH (%)

ΔKAKs

p

0.000

0.000

0.000

0.002

0.03

0.03

Tablo

Gr I (n:212)

241±173

0.29±0.46

2.21±2.94

1.36±3.47

2.73±8.51

164±299

Gr II (n:213)

131±110

0.09±0.26

0.52±2.00

-0.44±2.56

-0.95±8.84

303±624

Tüm sonuçlar ortalama±SS

PTH (pg/mL)

Vit D(mcg/week)

ΔBFR/BS(mm3/cm2/year)

ΔObS/BS(%)

ΔBV/TV(%)

ΔCACs

p

0.000

0.000

0.000

0.002

0.03

0.03

Table

Gr I (n:212)

241±173

0.29±0.46

2.21±2.94

1.36±3.47

2.73±8.51

164±299

Gr II (n:213)

131±110

0.09±0.26

0.52±2.00

-0.44±2.56

-0.95±8.84

303±624

All results mean±SD

� Türk Nefroloji Derne¤i En ‹yi Bildiri Ödülü Birincisi � Winner of the Turkish Society of Nephrology Best Abstract Award
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SS-018

Kalsitriole Dirençli Sekonder Hiperparatiroidili Hemodiyaliz Hastalar›nda
Paricalcitol Tedavi Sonuçlar›

Hüseyin Atalay1, Mehmet Berk Torun2, ‹brahim Güney3, Halil Zeki Tonbul1
1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Fresenius Özel Konya Diyaliz Merkezi, Konya
3Meram E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Konya

Amaç: Kalsitriol tedavisine dirençli sekonder hiperparatiroidi hemodiyaliz
hastalar›nda vitamin D analoglar›n›n kullan›lmas› önerilmektedir.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmada; 6 ay - 1 y›l süre ile iv kalsitriol tedavisine
ra¤men hedef PTH düzeylerine ulafl›lamayan 18 hastada (9E,9K) iv paricalcitol
kullan›lm›flt›r. Hastalar›n yafl ortalamas› 51±14 y›l, diyaliz süresi ise 8±4 (2-20)
y›l idi. Paricalcitol; PTH düzeyi < 700: 3x5 mcg, PTH düzeyi 700-1000: 2x10
mcg ve PTH düzeyi >1000 ise: 3x10 mcg dozda iv verildi. Tedavi süresi 5 hastada
6 ay, 5 hastada 9 ay ve 8 hastada ise 12 ay idi.
Bulgular: Paricalcitol tedavisiyle 18 hastan›n 12’sinde (%66) hedef PTH
düzeylerine ulafl›ld›. Ortalama bazal PTH düzeyi 894 pg/ml’den tedavinin 3.
ay›nda 530 pg/ml’ye, 6. ay›nda 525 pg/ml’ye, 9. ay›nda 350 pg/ml’ye, birinci
y›l›n sonunda ise 384 pg/ml’ye düfltü. Hedefe ulafl›lamayan 6 hastada da PTH
düzeylerinde önemli azalma sa¤land›. Bir y›ld›r paricalcitol kullan›ld›¤› halde
halen PTH’ s› >1000 olan bir hastada paratiroid adenomu saptand›. Hiperfosfatemi
ve/veya hiperkalsemi nedeniyle toplam 9 hastada tedaviye belli sürelerle ara
verildi.
Hedef PTH de¤erine ulafl›lan 12 hastadan 6’s›nda düflük doz paricalcitol idame
tedavisi devam etmekte olup PTH düzeyleri hedef aral›ktad›r. Tedavisi kesilen
di¤er 6 hastada ise PTH de¤erleri k›sa sürede tekrar yükseldi.
Sonuç: Yeterli süre ve dozda iv kalsitriol kullan›lmas›na ra¤men hedef PTH
düzeylerine ulafl›lam›yan 18 hastan›n üçte ikisinde 3-6 ayl›k iv paricalcitol tedavi
sonras› hedef PTH düzeylerine ulafl›ld›¤› tespit edilmifltir. Bu nedenle iv kalsitriol
tedavisine dirençli hastalarda paratiroid adenomu tan›s›na yönelik pahal› tetkikleri
yapmadan önce 3-6 ay süre ile iv paricalcitol kullan›lmas›n›n uygun olaca¤›n›
düflünmekteyiz.

OP-018

Results of Paricalcitol Treatment in Calcitriol Resistant Secondary
Hyperparathyroidism Hemodialysis Patients

Hüseyin Atalay1, Mehmet Berk Torun2, ‹brahim Güney3, Halil Zeki Tonbul1
1Selçuk University, Meram School Medicine, Department of Nephrology, Konya
2Konya Fresenius Dialysis Center, Turkey
3Meram Research and Training Hospital, Konya, Turkey

Aim: Vitamin D analogs are advised in treatment of calcitriol resistant secondary
hyperparathyroidism in hemodialysis patient.
Method: We applied iv paricalcitol to 18 patients (9M,9F) were not tound to
be iv calcitriol treatment was given for 6 month-1year periods but PTH level
couldn’t decreased to targeted level. Patients avarage ages: 51±14 years, dialysis
period was 8±4 (2-20) years. If PTH level was<700 we applied paricalcitol at
3x5 mcg. If PTH:700-1000: at 2x10 mcg. If PTH>1000 at 3x5 mcg iv dosage.
Treatment period was 6 months for 5 patients, other 5 patients was 9 months,
and 8 patients was 12 months.
Result: With paricalcitol treatment 12 of 18 patients (%66), we were able to
achieve to PTH level. At the beginning average basal PTH level was 894 pg/ml,
3 months later level was 530pg/ml, 6 months later 525pg/ml, 9 months later
350pg/ml, at end of one year PTH level was decreased to 384pg/ml. At 6
patients we could not reach get targeted PTH level but there were also important
dedine in these 6 patients. In one patient, though he used paricalcitol for one
year, PTH level was>1000, later paratyroid adenom was detected. Because of
hyperphosphotemia and hypercalsemia, in 9 patients we stopped treatment for
several intervals.
Conclusions: Even though, enough time and dosage of calcitriol treatments
in 18 patients, targeted PTH levels have not been able to be reachedbut with
paricalcitol treatment one third of these calcitriol resistant patients we get targeted
PTH levels. Because of this iv calcitriol resistant patients before starting expensive
parathyroid adenom detection we advised to apply 3-6 months iv paricalcitol
treatment.
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SS-019

Hemodiyaliz Hastalar›nda Düflük ve Yüksek (32 ve 36 mmol/L) Bikarbonat
‹çerikli Diyaliz Solüsyonu Kullan›m›n›n Asidoz Kontrolüne Etkisi

Halil Zeki Tonbul1, Hüseyin Atalay1, Mehmet Berk Torun2

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Fresenius Özel Konya Diyaliz Merkezi, Konya

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda metabolik asidozun yeterli kontrolü son derece
önemlidir. Metabolik asidoz protein katabolizmas›n› artt›r›r. Ayr›ca yetersiz
diyalizin de bir göstergesidir. Klavuzlarda diyaliz öncesi bikarbonat düzeyinin
22 mmol/L’nin üzerinde olmas› önerilmektedir.
Yöntem-Gereçler: Fresenius Konya Klini¤inde haftada 3 kez hemodiyalize
giren hastalara Nisan 2007’ye kadar 1/34 konsantrasyonda (32 mmol/L
bikarbonat) diyalizat kullan›l›rken, bu tarihten itibaren 1/44’lük konsantrasyonda
(36 mmol/L bikarbonat) diyal izat kullan›lmaya bafllanm›flt ›r .
Çal›flma 91 (43E,48K) hasta üzerinde yap›ld›. Yafl ortalamas› 57±12 y›l idi.
Çal›flmada; 32 mmol/L ve 36 mmol/L bikarbonat içerikli diyaliz solüsyonunun
kullan›ld›¤› dönemlerdeki prediyaliz plazma bikarbonat düzeyleri karfl›laflt›r›ld›.
Yüksek bikarbonat solüsyonu kullan›lan dönemde diyaliz sonu bikarbonat
düzeyleri de çal›fl›ld›.
Bulgular: Bikarbonat içeri¤i 32 mmol/L olan solüsyonun kullan›ld›¤› dönemde
ortalama bikarbonat (Co2 kontenti) düzeyi 20.55±2.55 mmol/L olup klavuz
hedeflerinin alt›ndayd›. Sadece 30 hastada (1/3) 22 mmol/L ve üzerinde idi.
Bikarbonat içeri¤i 36 mmol/L olan solüsyonun kullan›ld›¤› dönemde ise ortalama
bikarbonat düzeyi 23.59±3.3 mmol/L olup hedef düzeylerde idi. Ancak bu
hastalar›n diyaliz sonu ortalama bikarbonat düzeyi 28.81±2.04 mmol/L olup,
19 hastada (%20,8) 30 mmol/L’nin üzerinde bulundu. Prediyaliz üre, Kt/V,
albumin, potasyum ve CRP düzeyleri bak›m›ndan iki periyot aras›nda önemli
farkl›l›k yoktu.
Sonuç: Otuziki mmol/L bikarbonat içeren diyaliz solüsyonu kullan›m› ile
hastalar›n üçte ikisinde yeterli asidoz kontrolü sa¤lanamamaktad›r. 36 mmol/L
bikarbonat içeren diyaliz solüsyonu kullan›m› ile ise asidoz kontrolü daha iyi
yap›lmaktad›r. Ancak hastalar›n yaklafl›k beflte birinde diyaliz sonunda ciddi
alkaloz geliflmektedir. Bu durum aritmiyi tetikleyebilir. Bu nedenle aritmisi olan
veya alkaloza e¤ilimi olan hastalarda yüksek bikarbonatl› solüsyon kullan›m›nda
makina bikarbonat ayarlanmas›n›n gerekti¤ini düflünmekteyiz.

OP-019

Effects of Usage of Low and High (32-36 mmol/L) Bicarbonate Consisted
Dialytic Solution on Asidosis Control in Hemodialysis Patients

Halil Zeki Tonbul1, Hüseyin Atalay1, Mehmet Berk Torun2

1Selçuk University Meram School Medicine, Department of Nephrology, Konya,
Turkey
2Konya Fresenius Dialysis Center, Turkey

Aim: In hemodialysis patients, control of metabolic asidosis is very important.
Metabolic asidosis increases protein catabolism and it represents an ineffective
dialysis. Before dialysis bicarbonate level should be more than 22 mmol/L.
Methods: Low bicarbonate concantration (32 mmol/L) switehad change to
high bicarbonate concentration (36 mmol/L) at April 2007 in Konya Fresenius
Dialysis Center. We followed 91 (43M,48F) patients with average ages of 57+12
years who were dialized 3 times a week. At the study we compared predialitic
plasma bicarbonate levels in high and low bicarbonate concentratiom dialysis
patients.
Results: In period of 32 mmol/L dialysis average bicarbonate level were
20.55±2.55 mmol/L and these levels were lower than recommended
guidelineguidline levels. In only 30 patients (1/3) blood bicarbonate level were
22 mmol/L and more than this. In a period of 36 mmol/L dialysis avarage
bicarbonate level were 23.59±3.3 mmol/L these were guideline levels. But post-
dialytic average bicarbonate levels were 28.81±2.04 mmol/L and, more than
19 patients (%20,8) blood levels were more than 30 mmol/L. There was not
important difference between predialytic albumin, CRP, K, urea, Kt/V levels
in these two period.
Conclusion: In a low bicarbonate (32mmol/L) solution usage period, average
bicarbonate contents were 20.55+2.55 mmol/L and these were lower than
guideline levels. In a high bicarbonate (36mmol/L) solution usage period,
acidosis control were better. But one fifth of patients after dialysis severe alcalosis
were detected. This situation may cause severe arrtmic. Because of these reasons
in arrthmic patient and alcolotic patient we advise to regulate dialysis machine
bicarbonate level.
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KT/V

ÜRE (mg/dl)

Potasyum (mEq/L)

Albümin (g/dl)

Co2 (mmol/L)

CRP

p

AD

AD

AD

AD

<0,001

AD

Yüksek bikarbonat kullan›m› ile de¤ifliklikler

Bikarbonat 32 mmol/L

1.44±0.25

141.21±35.49

4.75±0.69

3.79±0.35

20.55±2.55

1.69±2.15

Bikarbonat 36 mmol/L

1.49±0.28

162±41.01

5.39±0.74

3.63±0.29

23.59±3.3

1.38±2.49

KT/V

UREA (mg/dl)

Potassium (mEq/L)

Albumin (g/dl)

Co2 (mmol/L)

CRP

p

NS

NS

NS

NS

<0,001

NS

Change of usage by high bicarbonate

Bicarbonate 32 mmol/L

1.44±0.25

141.21±35.49

4.75±0.69

3.79±0.35

20.55±2.55

1.69±2.15

Bicarbonate 36 mmol/L

1.49±0.28

162±41.01

5.39±0.74

3.63±0.29

23.59±3.3

1.38±2.49
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SS-020

Hemodializ Fistül Darl›klar›n›n Tedavisinde Endovasküler Transluminal
Anjiyoplasti ve K›sa Dönem Sonuçlar›

Burçak Gümüfl1, Ülkem Yakupo¤lu2

1Baflkent Üniversitesi ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji
Bölümü, ‹stanbul
2Baflkent Üniversitesi ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji
Bölümü, ‹stanbul

Hemodializ fistüllerinin %8-12 ‘si fonksiyonlar›n› devam ettirebilmek için her
y›l giriflim gerektirmektedir. Giriflim seçene¤i cerrahi olabilece¤i gibi endovasküler
yolla yap›lan fistül giriflimler hem minimal invaziv natürleri hemde yüksek teknik
baflar›lar› nedeniyle ilk tercih edilmesi gereken yöntemdir.
Mart 2007-A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda 65 hastan›n 72 arteriovenöz fistülüne
PTA (perkütan transluminal anjioplasti) ifllemi yap›ld›. Bu fistüllerin 46’ s›
radiosefalik, 15’i brakiosefalik, 5’i ulnar arter- bazilik ven ve 7’si brakial arter-
bazilik ven aras›nda ki fistüllerdi. Hastalar›n 34’ü kad›n olup, 31 hasta ise
erkekti. Ortalama yafl 67.2 olarak saptand›.
Tüm fistüllerde darl›k alan› geçildi ve PTA ifllemi yap›ld› (Teknik baflar› %100).
1 hastada ifllemden 3 saat sonra fistül tromboze oldu. Ürokinaz ile yap›lan
selektif trombolitik tedaviyle rekanalize edildi ancak 24 saat sonra fistül tekrar
tromboze oldu. ‹fllem s›ras›nda ve sonras› takipte major komplikasyon izlenmedi.
PTA sonras› takipte 6 ayl›k patensi oran› %82 olarak saptand›.
Giriflimsel radyolojik ifllemler fistül ömrünün uzat›lmas› ve do¤al sürecin bir
parças› olan fistül darl›klar›n›n tedavisinde etkin ve minimal invaziv bir yöntem
olup, ilk tedavi seçene¤i olarak düflünülmelidir.

OP-020

Endovascular Transluminal Angioplasty in the Management of Hemodialysis
Fistula Stenoses with Short-Term Results

Burçak Gümüfl1, Ülkem Yakupo¤lu2

1Department of Interventional Radiology, Baflkent University Hospital, ‹stanbul,
Turkey
2Department of Nephrology, Baflkent University Hospital, ‹stanbul, Turkey

Annually, 8-12 % of hemodialysis fistulas necessiate surgical or endovascular
intervention to maintain their function. Although surgery may be a choice of
consideration, endovascular interventions must be the first alternative because
of high percentage of technical success and their minimally invasive nature.
Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) was performed in 72 arteriovenous
fistulas of 65 patients between March 2007 and August 2008 in our department.
These fistulas were radiocephalic in 46, brachiocephalic in 15, between ulnar
artery and basilic vein in 5, brachial artery and basilic vein in 7. There were
34 women and 31 men in patient population. The mean age was 67.2 years.
The stenotic segment was crossed and PTA was performed in all cases (Technical
success 100%). The fistula was thrombosed after 3 hours following PTA in one
patient. It was recanalized by Urokinase infusion but it was rethrombosed 24
hours later. No major complication was seen during and after the procedures.
The patency rate is 82% for 6 months.
Endovascular interventions must be the first choice of consideration in the
management of hemodialysis fistula stenoses and in the maintainance of fistula
function.
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SS-021

Primer Hipertansiyon Hastalar›nda Diyetteki Tuz Al›m›n›n ‹nflamasyon
Belirteçleri ve Proteinüri ile ‹liflkisi

Rahmi Y›lmaz1, Bülent Altun1, Serhan Piflkinpafla2, Tolga Y›ld›r›m2,
Mustafa Ar›c›1, Yunus Erdem1, Ünal Yasavul1, Çetin Turgan1

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

Girifl-Amaç: ‹nflamasyon, hipertansiyon ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler
hastal›klar›n patogenezinde kritik rol oynayabilir. Mikroalbüminüri, non-diyabetik
hipertansif hastalarda subklinik organ hasar›n›n bir belirtecidir. Bu çal›flman›n
amac› diyabeti olmayan primer hipertansiyon hastalar›nda diyetteki tuz al›m›n›n
inflamasyon ve albüminüri ile olan iliflkisini ortaya koymakt›r.
Metot: 290 non-diyabetik hipertansiyon hastas› (175 erkek, 115 kad›n, ortalama
yafl 53 11 y›l) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n 24 saatlik ambulatuar kan bas›nc›
ölçümleri, 24 saatlik idrar sodyumu ve albümin at›l›m›, serum kreatinin, kan
üre nitrojeni, glukoz, elektrolitler, albümin, lipid profili, homosistein, fibrinojen,
C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH), lipoprotein-a düzeyleri
ölçüldü. Hastalar 24 saatlik idrar sodyum at›l›m› de¤erlendirilerek; diyetle düflük
sodyum al›m› (<120 mEq/gün; grup I= 151 hasta) ve yüksek sodyum al›m› olan
hastalar (>120 mEq/gün; grup II=139 hasta) olmak üzere 2 grupta incelendi.
Sonuçlar: Her iki grup aras›nda yafl, cinsiyet, diyet al›flkanl›¤›, kullan›lan
antihipertansif ilaç say›s› bak›m›ndan farkl›l›k saptanmad›. Grup II’deki hastalar›n
ortalama CRP düzeyleri grup I’dekilere göre belirgin olarak daha yüksek olarak
bulundu (s›ras›yla 0,60 0,58 ve 0,44 0,32; p<0,05). Diyetle yüksek miktarda tuz
al›m›n›n oldu¤u grup II’deki hastalar›n ortalama idrar albümin at›l›m› grup
I’dekilere göre daha fazla olarak tespit edildi (s›ras›yla 60,3 12,3 ve 53,6 11,6;
p<0,05). Sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›, glomerüler filtrasyon h›z›, hemoglobin
düzeyleri, CRP, ESH, lipoprotein-a ve lipid düzeyleri her iki grupta benzer
bulundu.
Tart›flma: Bu çal›flma, primer hipertansiyon hastalar›nda diyetle tuz al›m›n›n,
inflamasyon ve albüminüri iliflkisini destekler niteliktedir. Elde edilen veriler,
yüksek miktarda tuz al›m›n›n sistemik inflamasyon ve albüminüriye yol açabilece¤ini
göstermektedir.

OP-021

Dietary Salt Intake was Related to Markers of Inflammation and Proteinuria
in Primary Hypertensive Patients

Rahmi Y›lmaz1, Bülent Altun1, Serhan Piflkinpafla2, Tolga Y›ld›r›m2,
Mustafa Ar›c›1, Yunus Erdem1, Ünal Yasavul1, Çetin Turgan1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Nephrology
Unit, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Ankara,
Turkey

Introduction and Aims: Inflammation may play a critical role in the pathogenesis
of hypertension and cardiovascular disorders. Microalbuminuria has been
associated with subclinical organ damage in nondiabetic hypertensive patients.
The aim of this study was to evaluate the relationship between salt intake,
inflammation and albuminuria in nondiabetic patients with primary hypertension.
Methods: Two hundred ninety hypertensive patients (175 male and 115 female,
mean age; 53±11 years) without diabetes were recruited. Ambulatory blood
pressure measurements, 24-hour urinary excretion of sodium (24 h UNa+) and
albumin, serum creatinin, BUN, glucose, electrolytes, albumin, hemoglobulin,
lipid levels, inflammatory markers (homocysteine, fibrinogen, C reactive protein
(CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), lipoprotein-a) were evaluated.
Patients were stratified into two groups according to 24 h U UNa+: low sodium
intake (<120 mEq/day;group I=151 patients), high sodium intake (>120
mEq/day;group II=139 patients).
Results: No difference was observed in demographic findings (age, gender,
dietary habits and number-class of anti-hypertensive agents). In group-II, the
mean value of CRP was significantly higher than patients in group-I (0,60±0,58
vs. 0,44±0,32 respectively,p<0,05). High sodium intake showed also a positive
relationship with urinary albumin excretion. Amount of albumin excretion in
group-II was higher than in group-I (60,3±12,3 vs. 53,6±11,6 respectively,p<0,05).
Systolic and diastolic blood pressure, glomerular filtration rate, lipid levels did
not show significant variation and difference between groups.
Conclusions: The present study may support the hypothesis that high sodium
intake are associated with inflammation and albuminuria in primary hypertensive
patients. Our findings suggest that high sodium intake may cause systemic
inflammation and albuminuria.
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SS-022

S›k› Volüm Kontrolu ve Medikal Tedavi ile Normotansif olan hastalarda
Oksidatif Stres

‹zzettin Günay1, Hüseyin Çeliker1, Nevin ‹lhan2, Bilge Aygen1, Ayhan Do¤ukan1,
‹rem Yi¤it1, Ramazan Ulu1

1F›rat Ünversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Elaz›¤
2F›rat Ünversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Elaz›¤

Son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastalarda oksidatif stres (OS), artm›fl
kardiyovasküler olaylar ve aterogenezis ile iliflkilidir. SDBY’de artm›fl OS’ten
birçok metabolik, toksik nedenler yan›nda artm›fl prooksidan sistemler de
suçlanmaktad›r. SDBY hastalar›nda hipervolemi-hipertansiyon birlikteli¤i s›kt›r.
Bu çal›flma s›k› volüm kontrolü uygulanarak normotansif hale gelen olgular ile
antihipertansif tedavi ile normotansif hale gelen olgular aras›nda OS parametreleri
aç›s›ndan fark›n varl›¤›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. S›k› volüm kontrolü
uygulanarak kan bas›nçlar› regüle olan 20 kronik hemodiyaliz hastas› ile çeflitli
antihipertansif ilaçlarla kan bas›nçlar› regüle olan 20 kronik hemodiyaliz hastas›
ve kontrol grubu olarak sa¤l›kl› 20 birey çal›flmaya al›nd›. Olgularda oksidatif
stres parametreleri olarak malonildialdehit (MDA), okside-LDL, süperoksitdismutaz
(SOD), glutatyonperoksidaz (GSH-Px) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri bak›ld›.
Sonuçlar ortalama±standart sapma olarak kaydedildi ve gruplar aras›
de¤erlendirmelerde Student T testi kullan›ld›.
Çal›flma sonunda NO hariç bütün parametrelerde s›k› volüm kontrolü uygulanan
hasta grubu lehine istatistiki olarak anlaml› de¤ifliklikler bulundu. ‹laçla
normotansiyon sa¤lanan HD hasta grubunda, kan bas›nc› azalsa dahi,
hipertansiyonun en önemli nedeni olan hipervolemik durumun devam etti¤i
ve bunun sonucu birçok organ ve sistem yan›nda özellikle endotelin olumsuz
etkilenmesi ile serbest oksijen radikallerinin üretiminin artm›fl olabilece¤ini
düflünüyoruz.

OP-022

Oxidative Stress in Patients with Normotensive State by Strict Volume
Control and Medication

‹zzettin Günay1, Hüseyin Çeliker1, Nevin ‹lhan2, Bilge Aygen1, Ayhan Do¤ukan1,
‹rem Yi¤it1, Ramazan Ulu1

1Department of Nephrology, F›rat University, Elaz›¤, Turkey
2Deparment of Biochemistry, F›rat University, Elaz›¤, Turkey

Oxidative stress (OS) is realated with increased cardiovascular events and
atherosclerosis in patients with end stage renal disease (ESRD). Increased
prooxidative systems as well as metabolic and toxic processes are accused in
ESRD patients. Hypervolemia-hypertension synergy is frequent in ESRD patients.
In this study, to compare the difference in OS parameters is aimed in the
patients who become normotensive by strict volume control or antihypertensive
medication. 20 normotensive hemodialysis patients who were regulated by strict
volume control (group-1), and 20 other normotensive ones who were regulated
by antihypertensive medications (group-2) were included in the study. 20 healthy
individuals were taken as the controls. Malondialdehyde (MDA), oxidated-LDL
(ox-LDL), superoxide dismutase (SOD), glutathion peroxidase (GSH-Px) and
nitric oxide (NO) as the oxidative stress parameters were measured. The results
were recorded as mean±SD and Student’s t test was used in intergroups
assesment. Statistically significant differences were observed in all parameters
except NO in patients who underwent strict volume control.
We come to a conclusion that in patients who become normotensive by
medication, hypervolemic state which is the most important cause of hypertension
continues and it results in a negative effect on the endothelium and increase
in the production of oxygen free radicals
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MDA (nmol/ml)

ox-LDL (ng/ml)

SOD (U/ml)

GSH-Px (U/ml)

NO (mmol/ml)

Grup II

(n=20)

1,47±1,09

172,2±114,3

89,1±5,5

29,6±1,0

446,4±28,9

Gruplarda oksidatif stres parmetreleri

Kontrol

(n=20)

1,06±0,62

105,9±44,6

109,7±11,3

33,3±2,1

412,3±29,9

Grup I

(n=20 )

0,78±0,45

114,7±46,1

107,1±6,5

31,5±1,2

443,4±25,7

p

0.10a, 0.16b, 0.01c

0.54a, 0.02b, 0.04c

0.36a, 0.000b, 0.000c

0.002a, 0.000b, 0.000c

0.001a, 0.001b, 0.728c

a: KontrolxGrup I, b: KontrolxGrup II, c: Grup IxGrup II

MDA (nmol/ml)

ox-LDL (ng/ml)

SOD (U/ml)

GSH-Px (U/ml)

NO (mmol/ml)

Group II

(n=20)

1,47±1,09

172,2±114,3

89,1±5,5

29,6±1,0

446,4±28,9

Oxidative stress parameters of the groups

Control

(n=20)

1,06±0,62

105,9±44,6

109,7±11,3

33,3±2,1

412,3±29,9

Group I

(n=20 )

0,78±0,45

114,7±46,1

107,1±6,5

31,5±1,2

443,4±25,7

p

0.10a, 0.16b, 0.01c

0.54a, 0.02b, 0.04c

0.36a, 0.000b, 0.000c

0.002a, 0.000b, 0.000c

0.001a, 0.001b, 0.728c

a: ControlxGroup I, b: ControlxGroup II, c: Group IxGroup II
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SS-023

Hipervolemik Hipertansif Hemodiyaliz Hastalar›nda Hipertansiyonun
Medikal Tedavisi Yeterli mi?

Hüseyin Çeliker1, ‹zzetin Günay1, Nevin ‹lhan2, Bilge Aygen1, Ayhan Do¤ukan1,
Ramazan Ulu1, ‹rem Yi¤it1
1F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Elaz›¤
2F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Elaz›¤

Hemodiyaliz hastalar›, endotelyal disfonksiyon, vasküler kalsifikasyon, insülin
direnci, artm›fl oksidatif stres ve aterosklerotik kalp hastal›klar› gibi nedenler
ile iliflkili kronik inflamasyon sürecindedirler. Biyouyumsuz diyaliz ekipmanlar›,
infeksiyon, genetik faktörler, diyet ve renal fonksiyon kayb› gibi diyaliz d›fl›
faktörler kronik inflamatuvar duruma katk›da bulunmaktad›r. Hipervoleminin
inflamasyona neden olabilece¤i konjestif kalp yetmezlikli hastalarda gösterilmifltir.
Hipertansif kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda hipertansiyonun en
s›k nedeni hipervolemi olup bu hastalarda inflamasyonun normovolemik
hastalara göre artt›¤› düflüncesi ile hipertansif KBY’li hastalarda hipervoleminin
kronik inflamatuvar sürece etkisini araflt›rmak üzere bu çal›flma düzenlendi. Bu
amaçla s›k› volüm kontrolü uygulanarak tansiyonlar› regüle olan 20 kronik
hemodiyaliz hastas› (grup 1) ile antihipertansif ilaçlarla tansiyonlar› regüle olan
20 hipertansif kronik hemodiyaliz hastas› (grup 2) çal›flmaya al›nd›. Kontrol
grubu ise sa¤l›kl› ve gönüllü 20 normotansif bireyden oluflturuldu. Alt› ayl›k
takip sonras› inflamasyon parametrelerinden C-Reaktif Protein (CRP), Tümor
Nekrozis Faktör-Alfa (TNF-α), ‹nterlökin-1 (IL-1), ‹nterlökin-6 (IL-6), adinopektin
ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) düzeylerine bak›ld›. Sonuçlar
ortalama±standart sapma olarak kaydedildi ve gruplar aras› farkl›l›klar›n
de¤erlendirilmesinde student t-test kullan›ld›.
Tüm parametrelerde grup 2’ye göre grup 1 lehine istatistiki olarak anlaml›
de¤ifliklikler saptand›. Grup 1 ve kontrol grubu aras›nda CRP ve IL-6 düzeyleri
aras›nda herhangi bir fark bulunmazken, TNF-α ve IL-1 düzeyleri kontrol
grubunda daha düflük bulundu. Sonuç olarak her iki grupta normotansiyon
sa¤lansa bile s›k› volüm kontrolu uygulanmayan hastalarda normotansif olmalar›na
ra¤men inflamasyonun fliddetli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. ‹nflamasyonun sistemik
etkileri düflünüldü¤ünde KBY hastalar›nda volüm kontrolünün önemi bir kez
daha ortaya ç›kmaktad›r.

OP-023

Is Medical Treatment of Hypertension Adequate in Hypertensive
Hypervolemic Hemodialysis Patients ?

Hüseyin Çeliker1, ‹zzetin Günay1, Nevin ‹lhan2, Bilge Aygen1, Ayhan Do¤ukan1,
Ramazan Ulu1, ‹rem Yi¤it1
1Deparment of Nephrology, F›rat University, Elaz›¤, Turkey
2Deparment of Biochemistry, F›rat University, Elaz›¤, Turkey

Hemodialysis (HD) patients are in chronic inflammatory process caused by
endothelial dysfunction, vascular calcification, insulin resistance, oxidative stress
and cardiac disease. Hypervolemia has been shown to cause inflammation in
patients with congestive heart failure. The most frequent cause of hypertension
is hypervolemia in HD patients. As the rate of inflammation has been thought
to increase in these patients when compared to the normovolemic ones. We
have planned this study to investigate the impact of hypervolemia on chronic
inflammatory process. 20 chronic hemodialysis patients whose systemic blood
pressures were regulated by strict volume control (group-1) and 20 chronic
hemodialysis patients whose systemic blood pressures were regulated by
antihypertensive medications (group-2) were included in the study. 20 normotensive
healthy individuals were taken as the controls. C- reactive protein (CRP), Tumour
necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), adinopectin
and tissue plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) levels were measured after
a six month of follow-up period. Student’s t test was used in intergroups
assesment. Significant differences in all parameters were observed in group-1
vs group-2. There observed no significant differences in the levels of CRP and
IL-6 of group-1 vs the controls. However the levels of TNF-α and IL-1 of the
controls were lower than those of group-1. It has been observed in this study
that, inflammation is severe in patients without strict volume control although
they are normotensive and when the systemic impact of inflammation is taken
into account the importance of strict volume control in patients with chronic
renal failure is ascertained once more.
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CRP (mg/l)

TNF-alfa (pg/ml)

IL-1 (pg/ml)

IL-6 (pg/ml)

Adiponektin (pg/ml)

PAI-1 (U/ml)

Grup II

(n=20

7,6±1,6

4,2±0,9

0,41±0,10

10,6±7,2

77,7±22,2

6,2±1,3

Gruplarda inflamasyon belirteç düzeyleri

Kontrol (n=20)

2,9±0,8

2,6±0,4

0,16±0,03

2,9±2,2

109,1±18,8

3,9±1,4

Grup I

(n=20 )

2,8±0,9

2,9±0,6

0,23±0,04

3,3±2,0

122,9±43,9

3,5±1,8

P

0.634a, 0.0001b, c

0.043a, 0.0001b, c

0.0001a, 0.0001b, c

0.551a, 0.0001b, c

0.370a, 0.008b, 0.013c

0.393a, 0.0001b, c

a: Kontrol x Grup I b: Kontrol x Grup II c: Grup I x Grup II

CRP (mg/l)

TNF-α (pg/ml)

IL-1 (pg/ml

IL-6 (pg/ml)

Adiponektin (pg/ml)

PAI-1 (U/ml)

7,6±1,6

4,2±0,9

0,41±0,10

10,6±7,2

77,7±22,2

6,2±1,3

The levels of inflammatory markers of the groups

2,9±0,8

2,6±0,4

0,16±0,03

2,9±2,2

109,1±18,8

3,9±1,4

2,8±0,9

2,9±0,6

0,23±0,04

3,3±2,0

122,9±43,9

3,5±1,8

0.634a, 0.0001b, c

0.043a, 0.0001b, c

0.0001a, 0.0001b, c

0.551a, 0.0001b, c

0.370a, 0.008b, 0.013c

0.393a, 0.0001b, c

a: Control x Group I b: Control x Group II c: Group I x Group II
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SS-024

Hemodiyaliz Hastalar›nda Hipervoleminin Saptanmas›nda Yeni Bir Yöntem:
Biyoimpedans Spektroskopi

Ender Hür1, Gülay Aflc›1, Meltem Sezifl Demirci1, Soner Duman1, Mehmet Tanr›sev3,
Öner Özdo¤an2, Meral Kay›kç›o¤lu2, Ercan Ok1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3FMC Klinikleri, ‹zmir

Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda ekstrasellüler s›v› volümünün (ESV)
de¤erlendirilmesi için güvenilir, pratik, ucuz bir yönteme gereksinim vard›r. Bu
çal›flmada, HD hastalar›nda hipervolemiyi saptamada biyoimpedans
spektroskopinin(B‹S) etkinli¤i araflt›r›ld›.
Yöntem: Telekardiyografi ve ekokardiyografi incelemeleriyle s›k› ESV kontrolü
uygulanan (tuz k›s›tlamas› ve ›srarc› ultrafiltrasyon), üç diyaliz merkezinden
rasgele seçilen 103 kronik HD hastas› çal›flmaya al›nd› (ortalama yafl 58±13 y›l).
Sistolik kan bas›nc› (SKB), telekardiyografide kardiyotorasik oran (KTO) ve
ekokardiyografideki sol atrium çap› indeksi (SAi) dikkate al›narak ESV durumu
skorland›. SKB<=140 mmHg: 0,>140 mmHg: 1; KTO<0.48: 0, >=0.48: 1;
SAi<24 mm/m2: 0, >=24 mm/m2: 1; toplam skor 0-3. B‹S temeline (50 frekans)
dayal› olarak ESV’nü belirleyip, litre olarak varolan “ESV fazlal›¤›”n› ortaya
koyan yeni bir cihazla (Body Composition Monitor, FMC), pre-diyaliz ölçümler
yap›ld›. B‹S ile ölçülen ESV fazlal›¤› ve SKB-KTO-ekokardiyografiye dayal› olarak
de¤erlendirilen ESV durumu aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›. ‹statistiksel
de¤erlendirmede student-t test, Pearson korelasyon analizi kullan›ld›.
Sonuçlar: B‹S ile ölçülen ortalama ESV fazlal›¤› 1.4±1.3 L idi; ESV fazlal›¤›
SKB (r:0.270, p:0.006) ve KTO (r:0.217,p:0.02) ile pozitif iliflkiliydi. SKB-KTO-
SAi dayal› ESV skorlamas›na göre hastalar grupland›¤›nda, skor artt›kça, B‹S
ile ölçülen ESV fazlal›¤› da artmaktayd› (p: 0.009): toplam skor 0: 0.8±1.1, skor
1: 1.5±1.3, skor 2: 1.9±1.2, skor 3: 2.3±1.4 L.
S›k› ESV kontrolü uygulanan bu hasta grubunda, SKB>140 mmHg ve sol
ventrikül hipertrofisi oranlar› görece düflüktü (s›ras›yla %10 ve %42); bunlara
paralel olarak, B‹S ile yap›lan de¤erlendirmeye göre, literatürde belirtilenlere
k›yasla hipervolemik hasta oran› daha azd› (fiekil).
Ç›karsama: B‹S, hemodiyaliz hastalar›nda ESV takibinde kullan›labilecek
güvenilir, pratik, ucuz bir yöntemdir.

OP-024

A New Method for the Detection of Hypervolemia in Hemodialysis
Patients: Bioimpedance Spectroscopy

Ender Hür1, Gülay Aflc›1, Meltem Sezifl Demirci1, Soner Duman1, Mehmet Tanr›sev3,
Öner Özdo¤an2, Meral Kay›kç›o¤lu2, Ercan Ok1

1Department of Nephrology, Ege University, ‹zmir, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University, ‹zmir, Turkey
3FMC Clinics, ‹zmir, Turkey

Introduction: A practical, inexpensive and reliable method is necessary for the
measurement of extracellular fluid volume (EFV) in hemodialysis (HD) patients.
In this study the efficiency of bioimpedance spectroscopy (BIS) for detection
of hypervolemia was investigated.
Method: 106 prevalent HD patients (mean age 58±13 years) were selected
randomly from three dialysis centers applying strict volume control strategy (salt
restriction and insistent ultrafiltration) by using telecardiography and
echocardiography were included. EFV status was scored according to systolic
blood pressure (SBP), cardio-thoracic index (CTI) and left atrium diameter
index(LAi) (SBP<=140mmHg:0, >140mmHg:1; CTI<0.48:0, >=0.48:1;
LAi<24mm/m2:0, >=24mm/m2:1; total score 0-3).
A new device (Body Composition Monitor, FMC) that uses BIS technique (50
frequencies) to evaluate EFV and report EFV excess as “overhydration” in liters,
was used. All measurements were performed on predialysis period. The
relationship between “overhydration” and SBP-CTI-echocardiography based
EFV was analyzed.
For statistical analysis, student t test and Pearson correlation were used.
Results: Mean overhydration detected by BIS was 1.4±1.3 L, and positively
correlated with SBP (r:0.270, p:0.006) and CTI (r:0.217,p:0.02). When patients
were grouped according to SBP-CTI-LAi based EFV scores, overhydration
volume increased as EFV scores increased (p:0.009): total score 0:0.8±1.1L,
score1: 1.5±1.3L, score2:1.9±1.2L, score3: 2.3±1.4L.
The frequency of the patients with SBP>140mmHg and left ventricular hypertrophy
were significantly lower in our study population whom strict EFV control strategy
was applied (10% and 42%,respectively) compared to hypervolemic patients
ratio previously reported in literature (Figure)
Conclusion: BIS is a reliable, practical and inexpensive method that can be
used in HD patients for EFV measurement.
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SS-025

Peritoneal Kal›nl›k Ölçümü Periton Diyalizi Hastalar›nda Teknik Yetersizli¤i
Öngörebilir mi?

Hamad Dheir1, Devrim Bozkurt1, Ender Hür1, Süha Süreyya Özbek2, Ercan Ok1,
Soner Duman1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Uzun süreli periton diyalizi (PD) ve s›k peritonit ataklar›, PD tedavisi
yetersizli¤ine yol açmaktad›r. Periton membran›n›n ultrasonografik
de¤erlendirilmesi, erken morfolojik de¤iflikliklerin belirlenmesinde yard›mc›
olabilir.
Çal›flman›n amac›: Periton membran kal›nl›¤› (PMK) ölçümü ile fonksiyonel
parametreler aras›ndaki iliflkiyi saptamak.
Yöntem ve hastalar: En az 12 ayd›r Ege Üniversitesi PD Ünitesi taraf›ndan
takip edilen, 53 PD hastas› çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n tüm demografik özellikleri
ve periton eflitlenme testi sonuçlar› kaydedildi. PMK, ayn› radyolog taraf›ndan,
kateter tak›l› olmayan 3 kadran ölçümünün ortalamas› al›narak de¤erlendirildi.
Sonuçlar: 23 hasta (43%) ve tüm çal›flma hastalar›n›n 5’i (9%) diyabetikti.
Hastalar›n ortalama yafl› ve PD süresi s›ras›yla; 50±13 y›l ve 36±17 ay saptand›.
Ortalama PMK de¤eri 466 μm (IQR: 366–633) saptand›. Ortalama PMK; vücut
a¤›rl›¤› (r: 0.31, p< 0.05), boy (r: 0.31, p< 0.05), D/D0 glukoz (r: -0.32, p<
0.02), D/P kreatinin (r:0.29, p<0.03) ve PD süresi ile (0.40, p<0.01) anlaml›
iliflkili bulundu.
PMK ile diyaliz süresi aras›nda pozitif iliflkili saptand›. PMK; <24 ay ve >72 ay
hastalarda s›ras› ile median 400 μm (IQR:275–525) ve 1035 μm (IQR:725–1316)
olarak saptand›. Cox regresyon analizinde; PMK, teknik yetersizlik için ba¤›ms›z
risk faktörü olarak saptand› (OR: 1.0039, p<0.001).
Ç›karsama: Ultrasonografi ile PMK ölçümü, uzun dönemde PD hastalar›nda
görülen fonksiyonel yetersizli¤i öngörmede; basit, etkin ve non invaziv bir
yöntemdir.

OP-025

Does Peritoneal Thicknes Measurement Predict Technical Failure in
Peritoneal Dialysis Patients?

Hamad Dheir1, Devrim Bozkurt1, Ender Hür1, Süha Süreyya Özbek2, Ercan Ok1,
Soner Duman1

1Department of Nephrology, Ege University, ‹zmir, Turkey
2Department of Radyology, Ege University, ‹zmir, Turkey

Prolonged peritoneal dialysis (PD) time and frequent episodes of peritonitis lead
to structural changes, thickening of the peritoneum and leading to failure of
treatment in PD. Ultrasonographic (USG) investigations of peritoneal membrane
may provide the opportunity to detect morphological changes early.
The aim of this study is to evaluate the association between functional parameters
of peritoneum and ultrasonographically measured peritoneal thickness (PT).
Fifty-three prevalent PD patients, who were on PD for at least 12months, were
included in the study. All demographical characteristics and peritoneal equilibration
test results were recorded. Parietal PT was measured by the same radiologist
from three abdominal quadrants except one of the lower quadrants in which
peritoneal catheter taken place at the mid-clavicular line. The mean of three
measurements were calculated as PT.
Twenty-three patients were female (43%)and five of study patients were diabetic
(9%). The mean age was 50±13years. The mean duration of PD was 36±17months.
The median PT was 466 μm (IQR:366-633) and was significantly correlated
with body weight (r:0.31,p< 0.05), height (r:0.31,p< 0.05), D/D0 glucose (r:-
0.32,p< 0.02), D/P creatinine (r:0.29,p<0.03) and PD duration (0.40,p<0.01).
Peritoneal thickness measurement showed a positive correlation with time on
dialysis; progressing from a median of 400 μm (IQR:275-525) in patients who
have been on PD for less than 24 months up to 1035 μm (IQR:725-1316) in
patients who have undergone PD for more than six years. Cox regression
analysis showed that PT was an independent risk factor for technical failure
(OR:1.0039,p<0.001)
In conclusion, ultrasonographic examination is a simple and non-invasive
method to measure the peritoneal thickness that may predict technical failure.
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SS-026

Statin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalar›nda Daha Az ‹nflamasyon ve
Mortalite ile ‹liflkilidir

Mehmet Koç1, Cengiz Do¤an2, Turgay Ar›nsoy2, Zeki Tonbul2, Deniz Ayli2,
Mustafa Cirit2, Mehmet fiükrü Sever2, Mehmet Emin Y›lmaz2, Abdülkadir Ünsal2,
Gültekin Süleymanlar2, Ercan Ok2, Ali Baflç›2, Alaattin Y›ld›z2

1Nefroloji Bilim Dal›, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
2Fresenius Medical Care, Türkiye

Statin tedavisi (ST) böbrek yetmezli¤i olmayan hastalarda kardiyovasküler
mortaliteyi (KVM) azaltmaktad›r. Bununla birlikte, randomize kontrollü diyabetik
hemodiyaliz (HD) hastalar›n›n dahil edildi¤i çal›flmalar›n birinde ST'nin KVM
üzerine olumlu etkileri gösterilememifltir.
Bu çal›flmada statin tedavisinin HD hastalar›nda inflamasyon ve mortalite üzerine
etkilerini retrospektif olarak incelemeyi amaçlad›k.
2005 – 2007 y›lllar› aras›nda ''Fresenius Medical Care - Türkiye'' HD merkezlerinde
tedavi alm›fl hastalardan statin tedavisi alan 70 hasta (grup-S) ile hiçbir flekilde
statin tedavisi almam›fl 1293 hastay› (grup-C) de¤erlendirmeye ald›k. Hastalar›n
verileri Euclid-Türkiye veri taban›ndan al›nd›.
Hemodiyaliz tedavisine bafllang›çtaki yafl, cinsiyet, de¤erlendirme an›ndaki yafl,
sigara içim öyküsü, hemoglobin seviyeleri ve eritropoietin kulllan›m oranlar›
gruplar aras›nda benzerdi. Diyaliz süresi (DS) (58 ± 52 vs 31 ± 40 ay, p<0.001),
diyabet varl›¤› (41% vs 22%, p<0.001), ve kontrolsüz hipertansiyon oran› (62%
vs 39%, p<0.001) grup-S’de daha yüksekti.
hs-CRP seviyeleri ise grup S’de (1.50 ± 1.49 mg/dl vs 1.33 ± 1.11 mg/dl,
p=0.05) group C’ye k›yasla (1.93 ± 3.22 mg/dl vs 2.05 ± 2.77 mg/dl) anlaml›
olarak azald›. Hemoglobin ve serum ferritin seviyeleri, Epo kullan›m oran› her
iki grupda benzer olmas›na karfl›n reçete edilen Epo dozu grup-S’de azald› (2158
± 1889 IU/kg/hafta vs 3034 ± 2864 IU/kg/hafta, p=0.0001). On iki ayl›k
yaflam süresi grup-S’de anlaml› olarak fazlayd› (96% vs 85%, p=0.003). Cox
regresyon analizinde bafllang›ç serum albümin seviyeleri (HR: 0.49, p=0.04),
T-Kol (HR: 0.99, p=0.036), hs-CRP (HR: 1.31, p<0.0001) ve DS (HR:0.98,
p=0.027) tüm ölüm sebepleriyle iliflkili bulundu.
Sonuçlar›m›z ST'nin HD hastalar›nda daha düflük inflamasyon ve Epo kullan›m›
ile birlikte daha az mortaliteye sebep oldu¤unu düflündürmektedir.

OP-026

Statin Use was Associated with Low Inflammation and Mortality in
Hemodialysis Patients

Mehmet Koç1, Cengiz Do¤an2, Turgay Ar›nsoy2, Zeki Tonbul2, Deniz Ayli2,
Mustafa Cirit2, Mehmet fiükrü Sever2, Mehmet Emin Y›lmaz2, Abdülkadir Ünsal2,
Gültekin Süleymanlar2, Ercan Ok2, Ali Baflç›2, Alaattin Y›ld›z2

1Division of Nephrology, Marmara University Medical Faculty, ‹stanbul Turkey
2Fresenius Medical Care, Turkey

Statin treatment (STx) reduces cardiovascular mortality in patients without renal
insufficiency. However, one randomized controlled clinical trial did not
demonstrate beneficial effects of STx on mortality in diabetic hemodialysis (HD)
patients. In this study, we retrospectively investigated the effect of STx on
inflammation and mortality in HD patients.
Seventy patients on STx (Group-S) and 1293 patients who have never been on
statin (Group-C) and have been dialyzed in Fresenius Medical Care dialysis
clinics in Turkey between 2005 and 2007. All demographic features and
laboratory variables were drawn from Euclid-Turkey database.
Gender, age at the beginning of HD treatment, history of smoking, hemoglobin,
rate of Epo use were similar between study groups at baseline. Time on dialysis
(58±52 vs 31±40 months, p<0.001), presence of diabetes (41% vs 22%, p<0.001),
and uncontrolled hypertension (62% vs 39%, p<0.001) were higher in group-
S. hs-CRP levels were significantly decreased in group-S (1.50±1.49 mg/dl vs
1.33±1.11 mg/dl, p=0.05) compared to group-C (1.93±3.22 mg/dl vs 2.05±2.77
mg/dl).
Although, hemoglobin, ferritin and rate of Epo use were similar in both groups,
prescribed Epo dose was lower in group-S compared to group-C (2158±1889
IU/kg/week vs 3034±2864 IU/kg/week, p=0.0001). Twelve months survival
rate was significantly higher in group-S (96% vs 85%, p=0.003). On multiple
Cox regression analysis, mortality was associated with baseline serum albumin
(HR:0.49, p=0.04), T-chol (HR:0.99, p=0.036), hs-CRP (HR:1.31, p<0.0001)
and time on dialysis (HR:0.98, p=0.027) were associated with CVM.
Our results suggest that STx leads to lower inflammation, Epo use and mortality
in HD patients.
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SS-027

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i (SDBY) Hastalar›nda Serum Advanced
Oxidation Protein Product (AOPP) Düzeyi; IL-6 ve Karotis ‹ntima Media
Kal›nl›¤› ile ‹liflkisi

Fatma Ayerden Ebinç1, Hatice Paflao¤lu2, Rüya Mutluay1, Yasemin Erten1,
Ülver Derici1, Kadriye Altok Reis1, Canan Demirtafl2, Ferda Akk›yal3,
Turgay Ar›nsoy1, fiükrü Sindel1
1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Girifl: SDBY hastalar›nda ateroskleroza ba¤l› kardiyovasküler hastal›klar önemli
bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu nedenle bu hastalarda ateroskleroz
gelifliminde etkili olan faktörlerin tan›mlanmas› önem tafl›maktad›r. Üremik
ortam oksidatif stres ve inflamasyon geliflimine neden olmakta, böylece ateroskleroz
geliflimine önemli katk›da bulunmaktad›r. AOPP oksidatif stres varl›¤›nda
ortamda bulunan oksidanlar arac›l›¤› ile oluflan protein hasarlanmas›n›n olas›
bir göstergesidir. Ayr›ca AOPP’nin inflamasyonda rolü oldu¤u da ileri
sürülmektedir. Çal›flmalarda diyaliz hastalar›nda yüksek düzeylerde saptanan
AOPP’nin ateroskleroz geliflmesine neden olabilece¤i ileri sürülmektedir. Bu
çal›flmada hemodiyaliz (HD) ve SAPD hastalar›nda serum AOPP düzeyinin
karfl›laflt›r›lmas› ve AOPP’nin IL-6 düzeyi ve karotis intima media kal›nl›¤›
(K‹MK) ile iliflkisinin araflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 30 SAPD (17kad›n, 13erkek ort yafl: 46,78±14,25),
33 HD hastas› (14kad›n 19erkek 50,58±14,40), ve kontrol grubu olarak 22
sa¤l›kl› birey (12kad›n 10erkek ort yafl: 43,05±11,96) al›nd›. Olgularda serum
AOPP, IL-6 düzeyleri bak›ld›, K‹MK ölçüldü.
Sonuçlar: HD, SAPD ve kontrol grubu aras›nda VK‹, yafl, cinsiyet aç›s›ndan
anlaml› farkl›l›k izlenmedi. AOPP düzeyleri HD (369,27±181,25) ve SAPD
grubunda (303,72±177,19), sa¤l›kl› gruba (210,74±108,12) göre yüksek ölçüldü
(s›ras›yla p:0,001,p:0,04) ). Ancak HD ve SAPD gruplar› aras›nda AOPP düzeyleri
aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k izlenmedi. Korelasyon analizinde AOPP ile IL-6
aras›nda ve sa¤, sol ve ortalama K‹MK aras›nda korelasyon izlendi (s›ras›yla;
r:0,445 p:0,001, r:0,311 p:0,005, r:0,357 p:0,001, r:0,331 p:0,003). Regresyon
analizinde K‹MK üzerine AOPP’nin anlaml› etkisi gözlendi(β:0,405,p:0,009).
Sonuç: Bu çal›flmada AOPP düzeyi HD ve SAPD hastalar›nda kontrol grubuna
göre belirgin yüksek izlenmifltir. Ayr›ca AOPP düzeyi ile IL-6 seviyesi ve K‹MK
pozitif yönde iliflkili bulunmufltur. Buna göre diyaliz hastalar›nda AOPP’nin
ateroskleroz gelifliminde etkili olabilece¤i düflünülebilir.

OP-027

The Relationship Between Advanced Oxidation Protein Product (AOPP)
levels, IL-6 and Carotid Artery Intima Media Thickness in End Stage
Renal Disease Patients

Fatma Ayerden Ebinç1, Hatice Paflao¤lu2, Rüya Mutluay1, Yasemin Erten1,
Ülver Derici1, Kadriye Altok Reis1, Canan Demirtafl2, Ferda Akk›yal3,
Turgay Ar›nsoy1, fiükrü Sindel1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Background: Atherosclerotic cardiovascular heart disease is a significant cause
of mortality and morbidity in patients with end stage renal disease (ESRD).
AOPP is a possible marker of oxidant-mediated protein damage in the oxidative
stress setting which produce oxidants at the environment. Furthermore, recent
studies suggesting that AOPP may be relevant in inflammation and AOPP which
increases in patients with ESRD may be a cause of atherosclerosis. This study
aims to compare serum AOPP levels in hemodialysis (HD) and continuous
ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients and to investigate the relationship
of AOPP levels to IL-6 and carotid intima media thickness (CIMT).
Material-Method: Serum AOPP, IL-6 measurements and carotid Doppler
ultrosonography were performed in 30 CAPD (17Female, 13Male
age:46,78±14,25), 33 HD (14Female 19Male age:50,58±14,40) patients and 22
healthy volunteers (12Female, 10Male age:43,05±11,96).
Results: When compared, there was no significant difference for BMI, age and
gender between CAPD, HD patients and healthy group. AOPP levels of CAPD
(303,72±177,19) and HD (369,27±181,25) patients are higher than control
group (210,74±108,12) (p:0,001,p:0,04 respectively). But there was no significant
difference for AOPP levels between HD and CAPD patients. There was significant
correlation between AOPP and IL-6, right, left and mean carotid artery intima
media thickness (r:0,445 p:0,001;r: 0,311 p:0,005;r: 0,357 p:0,001;r:0,331 p:
0,003 respectively). In the linear regression analysis statistically significant impact
of AOPP was seen on carotid artery intima media thickness (β:0,405,p:0,009).
Conclusion: Increased AOPP levels seem to be associated with IL-6 and CIMT
in dialysis patients. Therefore, AOPP may lead to accelerated atherosclerosis.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 31

SS-028

Kronik Böbrek Yetersizli¤inde Serum Leptin Seviyeleri ile Nutrisyonel
ve ‹nflamatuar Parametreler Aras›ndaki ‹liflki

Numan Görgülü, Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Halil Yaz›c›, Ayd›n Türkmen,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul

Girifl: Leptinin kronik böbrek yetersizlikli hastalarda anoreksi ve malnütrisyona
yol açt›¤› düflünülmektedir. Bu çal›flman›n amac› serum leptin seviyeleri ile
nutrisyonel ve inflamatuar parametrelerin iliflkisini araflt›rmakt›r.
Metodlar: Bu çal›flmada 28 hemodiyaliz (HD), 21 periton diyalizi (PD), 16
prediyaliz hastas› ile 30 sa¤l›kl› bireyden oluflan kontrol grubu, serum leptin
seviyeleri ile nutrisyonel ve inflamatuar parametreler aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Bu çal›flmaya 65 yafl üzeri, 18 yafl alt› ve diabetes mellitus tan›s› olan hastalar
al›nmad›.
Sonuçlar: Çal›flma gruplar› aras›nda yafl, cinsiyet, vücut kitle indeksi, böbrek
yetersizli¤i sebepleri ve sigara içme durumlar› ve diyaliz süreleri aç›s›ndan anlaml›
fark bulunmad›. Serum leptin seviyeleri aç›s›ndan HD (ortanca 2.6 pg/ml,
da¤›l›m aral›¤› 0.46–58.5), prediyaliz (6.46 pg/ml) ve kontrol gruplar› (7.1
pg/ml) aras›nda fark bulunmad›. PD hastalar›n›n serum leptin seviyeleri (14.2
pg/ml, da¤›l›m aral›¤› 0.05–93.7), HD ve kontrol grubu hastalar›ndan belirgin
olarak daha yüksekti. Gruplar aras›nda C-reaktif protein (CRP) seviyeleri aç›s›ndan
bir farkl›l›k yoktu. Kontrol grubu (4.4±0.3 g/dL) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, HD ve
PD gruplar›nda serum albümin seviyeleri belirgin olarak daha düflüktü (3.9±0.6
g/dL and 3.7±0.5 g/dL; s›ras› ile p=0.013 and p<0.000). Serum kolesterol
seviyeleri HD (152±51mg/dL, p<0.000) ve PD (177±42mg/dL, p=0.047)
hastalar›nda prediyaliz (210±50mg/dL) hastalar›na gore daha düflüktü. Serum
leptin seviyeleri ile CRP de¤erleri aras›nda anlaml› pozitif korelasyon saptand›
(r=0.211, p=0.039).
Sonuç: Bu çal›flmada kronik böbrek yetersizlikli hastalarda serum leptin seviyeleri
ile inflamasyon aras›nda iliflki bulunmufltur. ‹nflamasyon parametreleri aç›s›ndan
gruplar aras›nda fark olmamas›na ra¤men serum leptin seviyelerinin PD
hastalar›nda belirgin olarak yüksek olmas› PD solüsyonlar›ndaki sürekli
karbonhidrat yükünün bu duruma yol açm›fl olabilece¤ini düflündürmektedir.

OP-028

Serum Leptin Levels, Nutritional and Inflammatory Status in Chronic
Renal Disease

Numan Görgülü, Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Halil Yaz›c›, Ayd›n Türkmen,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
Istanbul University, ‹stanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine,
Division of Nephrology, ‹stanbul, Turkey

Background: Leptin is an inhibitor of appetite and could contribute to anorexia
and poor nutritional status in patients with renal failure. In this study, the
association of serum leptin levels with nutritional and inflammatory markers
were evaluated.
Methods: 28 hemodialysis (HD), 21 peritoneal dialysis (PD), 16 predialysis
patients and 30 healthy subjects were enrolled. We have also examined the
association of leptin with nutritional and inflammation markers.
Results: There were no significant differences regarding age, gender, body mass
index, etiology of kidney disease, smoking status and duration of dialy among
the study group No significant differences were found with respect to serum
leptin levels in HD (median 2.6 pg/ml, range 0.46–58.5), predialysis (6.46
pg/ml, range 1.1–46.2) and control (7.1 pg/ml, range 0.7–53.5) groups. Serum
leptin levels of PD (14.2 pg/ml) patients were significantly higher than HD and
control cases. However, there were no significant differences with respect to
serum C-reactive protein (CRP) levels among the study groups. As compared
to control subjects (4.4±0.3 g/dL), serum albumin levels were significantly lower
in HD and PD groups (3.9±0.6 g/dL and 3.7±0.5 g/dL; respectively p=0.013
and p<0.000). Serum total cholesterol levels were significantly lower in HD
(152±51mg/dL, p<0.000) and PD (177±42mg/dL, p=0.047) than predialysis
patients (210±50mg/dL). Serum leptin levels (r=0.211, p=0.039) positively
correlated with hsCRP values.
Conclusions: Serum leptin levels were found markedly increased in patients
treated with PD. Continuous carbonhydrate load in PD solutions may be
responsible for the increment of serum leptin levels in these patients.
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SS-029

Renal Replasman Tedavisi Görmekte Olan Hastalarda Plazma Grelin
Seviyeleri

Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Numan Görgülü, Halil Yaz›c›, Nilgün Aysuna,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul

Girifl: Grelin insanlarda ifltah ve vücut a¤›rl›¤›n›n düzenlenmesinde önemli bir
hormondur. Diyaliz hastalar›nda grelin seviyeleri, inflamasyon ve malnütrisyon
iliflkisi yeterli derecede çal›fl›lmam›flt›r. Bu çal›flmada hemodiyaliz ve periton
diyaliz tedavisi görmekte olan hastalarda plazma grelin seviyelerinin karfl›laflt›r›lmas›
ve grelin ile inflamasyon ve malnütrisyon göstergeleri aras›ndaki potansiyel
iliflkinini araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Metot: 28 HD (17 erkek, ortalama yafl 36±10 y›l), 38 PD (20 erkek, ortalama
yafl 42±12 y›l) ve 16 prediyaliz (9 erkek, ortalama yafl 42±14 y›l) hastas› çal›flmaya
al›nm›flt›r. Bu hastalar›n plama grelin seviyeleri yafl aç›s›ndan uyumlu kontrol
grubu (n=30, 14 erkek, ortalama yafl 39±10 y›l) ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tüm
olgularda serum total kolesterol, albümin and yüksek duyarl›l›kl› C- reaktif
protein (CRP) seviyeleri ölçülmüfltür
Bulgular: Çal›flma gruplar› aras›nda yafl, cinsiyet, diyaliz süresi ve son dönem
böbrek yetersizli¤i etyolojisi aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmamaktayd›. Serum
kolesterol seviyeleri HD (152±51mg/dL, p<0.000) ve PD gruplar›nda
(177±42mg/dL, p=0.047), prediyaliz hastalar› (210±50mg/dL) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
anlaml› derecede düflük bulunmufltur (HD ve PD aras›nda anlaml› bir fark
yoktu). Serum albümin seviyeleride HD ve PD gruplar›nda (3.9±0.6mg/dL ve
3.7±0.5g/dL; p=0.013; p<0.000; s›ras› ile) kontrol grubu (4.4±0.3g/dL) ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük bulunmufltur. Çal›flma gruplar› aras›nda serum hsCRP
aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmamaktayd›. Kontrol grubuna gore HD hastalar›
daha yüksek plazma grelin seviyelerine sahip olmalar›na ra¤men, di¤er çal›flma
gruplar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamad›.
Sonuç: Plazma grelin, albümin ve kolesterol seviyeleri HD hastalar›nda kontrol
grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda aç›k bir flekilde daha düflüktü. Üremik hastalarda
grelin regülasyonunda rol alan mekanizmalar›n belirlenmesi için daha ileri
çal›flmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.

OP-029

Plasma Ghrelin Levels In Patients Undergoing Renal Replacement
Treatment

Yaflar Çal›flkan, Berna Yelken, Numan Görgülü, Halil Yaz›c›, Nilgün Aysuna,
Alaattin Y›ld›z, Mehmet fiükrü Sever
Istanbul University, ‹stanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine,
Division of Nephrology, ‹stanbul, Turkey

Background: Ghrelin (Ghr) is a physiologic regulator of appetite and body
weight. However, the potential relations among ghrelin levels, inflammation
and malnutrition in dialysis patients have not been adequately studied. We
aimed to compare plasma Ghr levels in patients being treated with hemodialysis
(HD) and peritoneal dialysis (PD), and to examine correlations between ghrelin
and markers of inflammation and malnutrition.
Methods: Twenty-eight HD (17 males, mean age 36±10 yr), 38 PD (20 males,
mean age 42±12 yr), 16 pre-dialysis (9 males, mean age 42±14 yr) patients were
enrolled, and their plasma Ghr levels were compared with control group (n=30,
14 males, mean age 39±10 yr). Serum total cholesterol, albumin and C- reactive
protein (CRP) levels were measured.
Results: There were no significant differences considering age, gender, duration
of dialysis and etiology of end stage renal disease among the study groups.
Serum cholesterol levels were significantly lower in HD (152±51mg/dL, p<0.000)
and PD groups (177±42mg/dL, p=0.047) than predialysis patients (210±50mg/dL)
(HD vs PD, not significant). Also, serum albumin levels were significantly lower
in HD and PD groups (3.9±0.6mg/dL and 3.7±0.5g/dL; p=0.013; <0.000;
respectively) than control subjects (4.4±0.3g/dL). There were no significant
differences considering serum CRP levels among the study groups. Although
HD patients had higher plasma Ghr levels than the control subjects (61.26±39.58
pg/ml vs 96.68).
Conclusion: PGhr, albumin and cholesterol levels were prominently lower in
patients undergoing HD than control group. Further studies are necessary to
determine mechanisms involved in ghrelin regulation in uraemic patients.
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SS-030

Kronik Rejeksiyon Sonras› Hemodiyalize Dönmüfl Renal Allografl›
Hastalarda Nutrisyonel Parametreler

Berna Yelken, Numan Görgülü, Yaflar Çal›flkan, Halil Yaz›c›, Alaattin Y›ld›z,
Ayd›n Türkmen, Mehmet fiükrü Sever
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul

Girifl: Kronik rejeksiyonu takiben hemodiyalize (HD) dönen renal allograftl›
hastalar›n sa¤kal›mlar›n›n daha kötü oldu¤u bilinmesine ra¤men buna neden
olan faktörler net olarak bilinmemektedir. Bu hastalarda kronik inflamasyonun
ve malnütrisyonun morbiditeye ve mortaliteye katk›s› olabilece¤i düflünülmektedir.
Bu çal›flmada, kronik rejeksiyon sonras› HD dönen renal allograftl› hastalar ile
daha önce transplantasyon yap›lmam›fl HD hastalar›n› nütrisyon durumlar›n›
karfl›laflt›rd›k.
Metot: Çal›flmaya 43 rejekte (grup 1, 27 erkek; ortalama yafl 36±9 y›l) ve 40
daha önce hiç transplantasyon yap›lmam›fl HD hastas› (grup 2, 24 erkek;
ortalama yafl 39±9 y›l) dahil edildi. Antropometrik parametreler olarak, subskapular,
suprailiak, triseps ve biseps cilt k›vr›m kal›nl›klar›; orta kol, boyun, bilek, kalça,
bel çevreleri ve vücut kitle indeksleri (VK‹) ölçüldü. Serum kolesterol, albümin
ve inflamasyonun göstergesi olan C-Reaktif Protein (CRP) seviyelerine bak›ld›.
Bulgular: ‹ki grup aras›nda yafl, cinsiyet ve renal replasman tedavisi süreleri
benzerdi. Grup 1’de triseps (11.24±4.91 vs. 15.5±7.85 mm; p=0.012), biseps
(7.58±3.55 vs. 10.12±4.64 mm; p=0.021), and suprailiak (9.24±3.47 vs.
17.73±9.15 mm; p<0.0001) cilt k›vr›m kal›nl›klar›, VK‹’leri (20.75±3 vs.
23.9±5.08; p=0.001) ve bel çevreleri (84.28±11.42 vs. 92.42±14.78 cm; p=0.028)
grup 2’den daha düflüktü. Grup 1’in grup 2’ye göre serum albümin seviyeleri
düflük (3.84±0.36 vs. 4.14±0.29 g/dL; p<0.0001), serum CRP seviyeleri ise
yüksek bulundu (11.55±15.24 vs. 2.92±4.26 mg/dL; p=0.001).
Sonuç: Kronik rejeksiyona u¤ram›fl renal allograftl› HD hastalar›n nütrisyonel
durumu ve antropometrik ölçümleri daha önce hiç transplantasyon yap›lmam›fl
HD hastalar›na göre daha kötü bulunurken serum CRP seviyeleri daha yüksek
bulundu. Bu durum kronik rejeksiyona u¤ram›fl renal allograftl› hastalardaki
kronik inflamasyonun, bu hastalarda malnütrisyondan sorumlu bir faktör
olabilece¤ini düflündürmektedir.

OP-030

Nutritional Status of Hemodialysis Patients with Failed Renal Transplants

Berna Yelken, Numan Görgülü, Yaflar Çal›flkan, Halil Yaz›c›, Alaattin Y›ld›z,
Ayd›n Türkmen, Mehmet fiükrü Sever
‹stanbul University, ‹stanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine,
Division of Nephrology, ‹stanbul, Turkey

Background: The survival of patients returning to hemodialysis (HD) following
kidney transplant failure is poor; however, the factors responsible are largely
unknown. Chronic inflammation and malnutrition may contribute to morbidity
and mortality in these patients. We evaluated nutritional parameters in never
transplanted HD patients and in patients with failed renal transplants.
Methods: Forty-three patients with failed renal allografts (grup 1, 27 males;
mean age 36±9 years) and 40 never transplanted HD patients (grup 2, 24 males;
mean age 39±9 years) were included in the study. Subscapular, suprailiac, triceps,
biceps skinfold thicknesses, midarm, neck, wrist, hip, waist circumferences and
body mass indices (BMIs) were measured as anthropometric parameters. Serum
cholesterol, albumin and C-reactive protein (CRP) were measured.
Results: There were no significant differences considering age, gender or
duration of renal replacement therapy between the two groups. The triceps
(11.24±4.91 vs. 15.5±7.85 mm; p=0.012), biceps (7.58±3.55 vs. 10.12±4.64
mm; p=0.021), and suprailiac (9.24±3.47 vs. 17.73±9.15 mm; p<0.0001)
skinfold thicknesses waist circumference (84.28±11.42 vs. 92.42±14.78 cm;
p=0.028) and BMIs (20.75±3 vs. 23.9±5.08; p=0.001) of grup 1 were significantly
lower than grup 2. Grup 1 were characterized by lower serum albumin (3.84±0.36
vs. 4.14±0.29 g/dL; p<0.0001) and higher CRP levels (11.55±15.24 vs. 2.92±4.26
mg/dL; p=0.001) as compared to grup 2.
Conclusions: The nutritional status and anthropometric measurements of the
HD patients with failed renal allografts are worse, while serum CRP levels are
higher when compared to HD patients who were never transplanted. Failed
renal allograft induced chronic inflammation may cause malnutrition.
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PS/GN-031

Olgu Sunumu: Heterozigot NPHS2 Gen Mutasyonlu FSGS Tedavisi
Alan Hastada Kresentik Glomerülonefrit Geliflimi

Dilek Gibyeli1, Atilla Üzüm1, Funda Alkan Tafll›2, Afi¤ Berdelli3, K. P›nar Özen1,
Osman Z. fiahin1, Mustafa Cirit1
1‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2‹zmir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, ‹zmir
3Özel fiifa Hastanesi Genetik Tan› Laboratuvar›, ‹zmir

Amaç: Literatürde kresentik glomerülonefrit ile NPHS2 gen mutasyonu birlikteli¤i
bugüne dek bildirilmemifltir. Bu özelli¤ini tespit etti¤imiz hastam›z› sunmay›
amaçlad›k.
Bulgular: 17 yafl›nda erkek hasta, hipertansiyon, üre, kreatinin yüksekli¤i ile
yat›r›ld›. Fizik muayenesi hipertansiyon d›fl›nda normaldi. Laboratuvar de¤erleri
Tablo 1. ve Tablo 2.'de verilmifltir. Renal USG: böbrek boyutlar› normal,
ekojeniteleri evre 1 artm›fl, Akci¤er grafisi normal saptand›. Böbrek biyopsisi
yap›ld›. IF negatif, IM'de 5 glomerülden 1'i globale yak›n sklerotik, 1 glomerülde
periglomerüler fibrozis, 1 glomerülde yumak bowmann kapsülüne de¤mekte,
intersitisyumda fibrozis, yo¤un yang›sal hücre infiltrasyonu, tubulit, tubuler
atrofi odaklar› görüldü. Anne ve anneannesinin kronik diyaliz hastas› oldu¤u
bilinen olguda FSGS düflünülerek, kendisine ve annesine genetik analiz yap›ld›.
Hem hastada hem de annesinde NPHS2 geni 1. ekson ve 8. eksonda heterozigot
(G34G) ve heterozigot (A318A) nükleotit de¤iflimi saptand›. FSGS (fokal
segmental glomerüloskleroz) tan›s›yla hastaya 48 mg prednol tedavisi verilerek
taburcu edildi. ‹zlemde proteinürisi devam eden (3 gr/gün) ve böbrek
fonksiyonlar›nda h›zl› bozulma olan (kreatinin3.76mg/dl) hastaya 3 ay sonra
tekrar biyopsi yap›ld›. 2.biyopside kresentik glomerulonefrit saptand›. Hastaya
pulse steroid 3 gün üstüste ve endoksan intravenöz verildi. Yan›t al›namay›nca
gün afl›r› 5 kez ´cascade filtrasyon` yöntemi ile aferez uyguland›. Ancak üremik
semptomlar›n›n ortaya ç›kmas› i le hasta hemodiyalize al›nd›.
Sonuç: FSGS olgular›n›n ailesel formlar›nda NPHS2 geni mutasyonlar›na
rastlanmakta ve steroide dirençli FSGS olarak bilinmektedir. Steroide dirençli
FSGS olarak düflündü¤ümüz bu olguda kresentik glomerülonefrit tespit etmemiz
ilginç bir geliflme olmufltur. Literatür taramalar›m›za göre NPHS2 gen mutasyonu
ile birlikte kresentik glomerülonefrit veya FSGS olgular›nda kresentik
glomerülonefrit geliflimi tan›mlanmam›flt›r.

PS/GN-032

Progresif Böbrek Yetmezli¤inin Nadir Bir Sebebi: Karyomegalik
Tübülointerstisyel Nefrit

Özlem Kaplan1, Sinan Trabulus2, Mehmet Fatih Aksoy1, Kezban Nur Pilanc›1,
Mine Besler2, Ifl›n K›l›çarslan3, Yasemin Özlük3, Burhan Bedir1

1‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Nefroloji Bölümü,
‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Karyomegalik Tübüloinsterstisyel Nefrit (KTN), tübüler epitelyum hücre
nükleuslar›n›n masif büyümesi ile giden kronik tübülointerstisyel nefrit ile
karakterize oldukça nadir rastlanan bir hastal›kt›r. Olgular›n ço¤unda ortak
özellik, hastalar›n kronik böbrek yetmezli¤i ile beraber tekrarlayan solunum yolu
infeksiyonlar› hikayesinin olmas›d›r. Burada tipik klinik özelliklere sahip
karyomegalik nefropatiye ba¤l› renal yetmezlik vakas› sunulmakta ve literatür
bilgilerinin ›fl›¤›nda yap›lan böbrek biyopsi sonuçlar› tart›fl›lmaktad›r.
Halsizlik, atefl, nefes darl›¤›, sa¤ omuz a¤r›s›, yan a¤r›s› ve kusma flikayetleri ile
baflvuran ve pnömoni ön tan›s› ile antibiyoterapi bafllanan 32 yafl›ndaki erkek
hastan›n yap›lan laboratuar tetkiklerinde üre ve kreatinin de¤erlerinin yüksek
bulunmas› üzerine merkezimize yönlendirilmifltir. Pnömoni ve akut böbrek
yetmezli¤i ön tan›s›yla yat›r›lan hastan›n yap›lan tüm bat›n ultrasonografik
incelemesinde grade 1 nefropati ile uyumlu bilateral artm›fl parankim ekojenitesi
ve bilateral belirginleflmifl kortikomedüller ayr›m saptand›. Böbrek i¤ne biyopsisinde
kesitlerde görülebilen 12 adet glomerülün 5 adetinde global skleroz saptanm›flt›r.
Tübülüs epitellerinde karyomegalik tübülointerstisyel nefritle iliflkili karakteristik
diffüz nükleomegali görüldü. Materyelin histopatolojik incelemesinde fokal
global glomerüloskleroz, fokal interstisyel fibrozis, tübülüs epitellerinde belirgin
diffüz nükleomegali saptand›. Biyopsi sonuçlar›na göre hastaya karyomegalik
tübülointerstisyel nefrit tan›s› kondu. Destekleyici tedavi alan hasta poliklinik
takibine al›nd›.
KTN, progresif interstisyel fibrozis ve kronik renal yetmezli¤e ilerleyen tübüler
atrofi ile karakterizedir. Genellikle, genç yaflta 3. dekadda teflhis edilen hastal›¤›n
patogenezi belirsiz ve tart›flmal›d›r. Literatürdeki olgular›n çok büyük ço¤unlu¤unda
geçirilmifl ve antibiyoterapi almay› gerektirmifl bir solunum yolu hikayesi
bulunmaktad›r. Olgumuz karyomegalik tübülointerstisyel nefrit ile iliflkili özellikleri
tafl›yan literatürdeki 20. vakad›r.

POSTER SUNUMLAR

POSTER PRESENTATIONS

Hb 10,5 Albümin 3,5 gr/dl ANCA negatif

MCV 80 T.kol 258mg/dl C3 normal

BK 4800 TG 245mg/dl C4 normal

PLT 205 bin HDL 30mg/dl HBsAg negatif

BUN 40 mg/dl LDL 179mg/dl AntiHBs pozitif

Kreatinin 1.9 mg/dl ANA negatif AntiHCV negatif

T.Pro 5,2gr/dl Anti dsDNA negatif ANti HIV negatif

Hemogram, Biyokimya, Seroloji, Otoantikor De¤erleri

Tablo 1

Rutin ‹drar ++ proteinüri, hematüri

‹drar Mikroskopisi
10-12 eritrosit
granüler silendir, 1-2 lökosit

Spot ‹drar protein/kreatinin 7,5

Tablo 2

‹drar Bulgular›

Resim 1

Resim 2

Normal ve hiperkromik  görünümünde glomerüller

Nükleomegalisi olan hiperkromatik tubular hücreler
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PS/GN-033

Polikistik Böbrek Hastalar›nda Insülin Direnci ile Böbrek Yetersizli¤i
Aras›ndaki ‹liflki

Rümeyza Kazanc›o¤lu, Vecihi Memili, Çi¤dem Kutlu, Savafl Öztürk, Fuat fiar
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤›nda (ODPKBH) insülin direnci
bildirilmifltir. Çal›flmam›zda ODPKBH’da insülin direnci ile böbrek yetersizli¤i
aras›ndaki iliflki antropo-plikometrik ölçümler de göz önüne al›narak incelenmifltir.

Çal›flmam›za Nefroloji poliklini¤inde takip edilen, aile hikayesi, klinik bulgular
ve görüntüleme yöntemleri ile kesin tan›s› konmufl 64 (36 kad›n, 28 erkek, ort.
yafl: 47.3±15.53) ODPKBH al›nd›. Tüm hastalar›n kreatinin, glukoz, HbA1C,
insülin ve glomerüler filtrasyon (GFR) ölçümleri yap›ld›. ‹nsülin direnci (HOMA)
hesapland›. A¤›rl›k, boy ve antropo-plikometrik (boyun çevresi, orta kol çevresi,
bel çevresi, kalça çevresi, triseps, biseps, subskapular, umbilikal ve suprailiyak
bölgelerden deri k›vr›m kal›nl›¤›,DKK) ölçümleri yap›ld›. Vücut kitle indeksi
(VK‹), bel kalça oran›, total vücut ya¤ yüzdesi hesapland›.
GFR ölçümlerine göre Grup 1 (>90 ml/dk), Grup 2 (60-89 ml/dk), Grup 3
(30-59 ml/dk) ve Grup 4 (15-29 ml/dk) belirlendi. Ortalama GFR Grup 1' de
(9kad›n, 13 erkek, ort yafl: 33.9) 118,43±19,97 ml/dk; Grup2 'de (3 kad›n, 12
erkek, ort yafl: 47.1) 78,50±8,24 ml/dk; Grup 3 (10 kad›n, 5 erkek, ort yafl:
55.2)' de 40,86±8,23 ml/dk ve Grup 4 (6 kad›n, 6 erkek, ort yafl: 62.4)' de
20,13±5,06 ml/dk idi. Ortalama VK‹' leri ise s›ras› ile 27.45±5.14 kg/m’ 5f;
28.56±6.15 kg/m'5f; 27.13±3.86 kg/m'5f ve 25.7±4.12 kg/m'5f bulundu.
%37.5'i kilolu ve %23.4'ü obezdi. Ort HOMA Grup1'de 2,26±1,33; Grup2'de
3,68±4,58, Grup3'de 2,83±1,81 ve Grup4'de 2,77±1,07' di .
HOMA ile bel çevresi aras›nda (r=0,389 P=0,001), bel/kalça oran›na (r=0,273
P=0,029) göre daha anlaml› korelasyon bulundu. Ayr›ca ODPKBH’lar›n›n
HOMA ile çeflitli DKK ve total vücut ya¤› (r=0,314 P=0,011) aras›nda korelasyon
oldu¤u saptand›.
ODPKBH’da insülin direncinin non-diabetik Türk eriflkinlerine göre artt›¤›n›
gördük fakat böbrek yetersizli¤i artt›kça insülin direncinde bir art›fl saptayamad›k.
Ayr›ca obezitenin insülin direnci gelifliminde genel popülasyonda oldu¤u gibi
ek bir risk faktörü oldu¤u bulundu.
Sonuç olarak ODPKBH ile insülin direnci aras›nda bir iliflki ve bu direncin
böbrek yetersizli¤i indeksinden ba¤›ms›z oldu¤u bulundu.

PS/GN-034

Primer Renal Ven Trombozu Olgusu

Meltem Gürsu1, Savafl Öztürk1, Y›ld›ray Savafl2, Sami Uzun1, Zeki Ayd›n1

Rümeyza Kazanc›o¤lu1

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Renal ven trombozundan (RVT) en s›k nefrotik sendrom ve böbrek
hücreli karsinom sorumludur. Hiperkoagülabilite, travma, östrojen, d›fltan bas›,
cerrahi giriflimler, transplantasyon, infeksiyonlar daha nadir nedenlerdir. Nadiren
idiopatiktir. Asemptomatik olabilece¤i gibi; yan a¤r›s›, bulant›/kusma, atefl,
hematüri, ödem, nefrotik sendromlu hastalarda proteinüride artma ve böbrek
fonksiyonlar›nda bozulma da görülebilir. Burada etiyolojide major bir patolojinin
saptanamad›¤› primer bir RVT vakas›n› sunuyoruz.
Olgu: 39 yafl›nda bayan hasta 15 gündür süren sa¤ yan a¤r›s›, bulant›, kusma
ve hematüri nedeniyle acil klini¤imize baflvurdu. Uterus myomektomisi, oral
kontraseptif kullan›m› ve 10 paket-y›l sigara öyküsü d›fl›nda hikayesinde özellik
yoktu. Fizik muayenesinde solukluk, 37ºC atefl ile sa¤ kostovertebral hassasiyet
saptand›. Laboratuar tetkiklerinde lökositoz, anemi, yüksek CRP, LDH, fibrinogen
düzeyleri, idrar sedimentinde bol lökosit ve eritrosit bulundu. Kreatinin klirensi
52ml/dk, mikroalbüminüri 283mg/gün’dü. Hiperkoagulabilite paneli ve
otoimmün belirteçleri negatifti. Üriner sistem ultrasonografi ve bilgisayarl›
tomografisinde sa¤ böbre¤in boyut ve ekojenitesi artm›flt›. Renal Doppler ve BT
anjiografi ile sa¤ renal vende inferior vena cava’ya uzan›m› olan trombüs izlendi.
Renal sintigrafide sa¤ böbrek nonfonksiyoneydi. Antikoagülan tedavinin birinci
ay›ndaki Doppler incelemede trombüsün sebat etti¤i görüldü.
Tart›flma: Hastam›zda RVT etiyolojisinde yer alan nedenlerden sadece oral
kontraseptif ajan ile sigara kullan›m› mevcuttu. Hastam›z›n antikoagülan tedaviye
erken dönemde iyi yan›t vermemesinin muhtemel nedenleri gecikmifl tan› ile
kollateral dolafl›m› sol renal vene göre daha fakir olan sa¤ renal venin tutulumu
idi.
Sonuç: RVT flüphe edilmedi¤i takdirde tan›s› zor bir hastal›kt›r. Vakam›z
RVT’nin nefrotik sendroma özel bir hastal›k olmad›¤›n›; klini¤in pek çok
hastal›kla kar›flabilece¤ini ve erken tan›n›n önemini göstermesi aç›s›ndan ö¤retici
bir vakad›r.
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DKK: deri k›vr›m kal›nl›¤›

Grup1 Grup2 Grup3 Grup4

Bel çevresi,cm 91±12 97,9±15,9 97,2±11,2 95,2±13,6

Kalça çevresi,cm 112,1±8,4 111,5±8,1 110,3±6,5 105,7±5,91

Orta kol çevresi,cm 28,9±3,4 27,8±3,6 27,9±3,1 26,3±3,3

Triseps DKK,mm 14,4±7,7 14,1±4,4 10,6±4,9 11,6±5,4

Biseps DKK,mm 9,9±5,9 7,9±2,2 7,9±3,8 6,5±2,3

Suprailiyak DKK,mm 21,3±8,0 21,8±7,8 18,7±10,3 15,3±8,4

Tablo1



PS/GN-035

fiiddetli Preeklampsi Geliflen Olgunun Böbrek Biyopsisi: Kresentik IgA
nefriti

Dilek Gibyeli1, Atilla Üzüm1, Tamer fiahin2, fiükran Gürses1, H. Hakan Yavafl1,
Mustafa Cirit1
1‹zmir Atatürk Araflt›rma ve E¤itim Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2‹zmir E¤i t im ve Araflt ›rma Hastanesi ,  Patoloj i  Klini¤ i ,  ‹zmir

Amaç: Preeklampsi gebelikte en s›k geliflen renal komplikasyondur. Tüm
gebeliklerin yaklafl›k %5'inde görülür. Preeklampsi riskini artt›ran etkenlerden
birisi de altta yatan renal patoloji varl›¤›d›r. Kresentik IgA nefriti saptad›¤›m›z
fliddetli preeklampsili olguyu bu konuya dikkat çekmek için sunmay› amaçlad›k.
Bulgular: 27 yafl›nda 26 haftal›k gebe hastaneye hipertansiyon, bilinç bulan›kl›¤›
ile baflvurdu. TA:200/114 mmHg, uykuya meyilli, bilateral alt zonlarda
oskültasyonda ral, bilateral +++ pretibial ödem, göz dibi bak›s›nda evre 2
hipertansif retinopati tespit edildi. Di¤er sistem muayeneleri normaldi. Hastan›n
laboratuvar bulgular› Tablo 1.'de verilmifltir. Klinik ve laboratuvar olarak fliddetli
preeklampsi tan›s› konulan hasta acil sezeryan ile do¤urtuldu. Do¤um sonras›
böbrek fonksiyonlar›nda giderek bozulma olan, hipertansiyonu ve proteinürisinde
düzelme görülmeyen hastaya do¤umdan 21 gün sonra böbrek biyopsisi yap›ld›.
Biyopsi sonucunda immunfloresan incelemede; IgA (++), C3 (++), IgG (-), IgM
(+), fibrinojen (-), C1q (-) kappa(++), lambda (++), ›fl›k mikroskopisinde; 17
glomerülün 3'ü global sklerotik, 5 glomerülde sellüler kresent, 4 glomerülde
hücresellik art›fl›, mezenjiyolizis, fokal tubuler nekroz alanlar›, interstisyumda
hafif mononükleer hücre art›fl›, arterlerde hafif intimal fibrozis, arteriolar
hyalinozis saptand›. Hastaya kresentik IgA nefriti tan›s› ile steroid 1mg/kg/gün
baflland›. Antihipertansif ve diüretik tedavileri düzenlenerek taburcu edildi.
Sonuç: Preeklampsili hastalarda do¤umdan sonra proteinüri azalarak haftalarca
devam edebilmektedir. Ancak genelde beklenen böbrek fonksiyonlar›n›n ve
tansiyonun düzelmesidir. Aksi durumda altta yatan renal bir patolojiden
flüphelenmek ve bu hastalara böbrek biyopsisi yapmak do¤ru olacakt›r.

PS/GN-036

Total Paratiroidektomize Bir Periton Diyalizi Hastas›nda Ektopik Paratiroid
Adenomu: Olgu Sunumu

Ayd›n Ünal1, Murat Hayri Sipahio¤lu1, Mustafa Kula1, Feridun Kavuncuo¤lu1,

Mesut Akçakaya1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utafl1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p Anabilim Dal›, Kayseri

Sekiz y›ld›r nedeni bilinmeyen kronik böbrek yetmezli¤i olan 26 yafl›ndaki kad›n
hasta, Temmuz 2006’dan beri periton diyalizi uygulamaktayd›. A¤ustos 2005’te
hastan›n serum kalsiyumu 13.2 mg/dl idi. Serum fosfor düzeyi 5.7 mg/dl,
kreatinin 5.4 mg/dl, alkalen fosfataz (ALP) 620 IU/l ve parathormon (PTH)
düzeyi 771 pg/ml idi. Ultrasonografi (USG) ve Tc99m-sestamibi paratiroid
sintigrafide sa¤ tiroid alt polde paratiroid adenomu ile uyumlu bulgular saptand›.
Adenom rezeksiyonu yap›lan hastan›n patoloji bulgular› da adenom ile uyumluydu.
Operasyon sonras› PTH ve kalsiyum düzeyleri 144 pg/ml ve 9.1 mg/dl’ye
geriledi. fiubat 2007’de kalsitriol tedavisine ra¤men PTH düzeyi 1332 pg/ml
idi. Kalsiyum, fosfor ve ALP düzeyleri s›ras›yla 9.4 mg/dl, 3.3 mg/dl ve 486
IU/l idi. Sintigrafide sol tiroid alt polde adenom ile uyumlu bulgular saptand›.
Hasta tekrar opere edildi ve total paratiroidektomi yap›ld›. Histolojik bulgular
paratiroid adenomu ile uyumluydu. Operasyon sonras› serum kalsiyum ve PTH
düzeyleri 6.6 mg/dl ve 8.0 pg/ml’ye geriledi. Kalsitriol dozu kalsiyumu normal
aral›kta idame ettirmek için ayarland›. fiubat 2008’de serum PTH düzeyi 1039
pg/ml olarak saptand›. Kalsiyum, fosfor ve ALP düzeyleri s›ras›yla 8.8 mg/dl,
2.6 mg/dl ve 384 IU/l idi. Sintigrafide ve USG’de submental bölgede ektopik
paratiroid adenomunu düflündüren bulgular mevcuttu. Boyun ve mediastinal
manyetik rezonans görüntülemede herhangi patolojik bulgu saptanmad›. Hasta
operasyonu kabul etmedi¤i için kalsitriol dozu art›r›larak tedaviye devam edildi.
A¤ustos 2008’de serum PTH, kalsiyum ve fosfor düzeyleri s›ras›yla 264 pg/ml,
9.5 mg/dl ve 2.3 mg/dl olarak saptand›.
Sonuç olarak, diyaliz program›nda olan hastalarda, total paratiroidektomi yap›lsa
bile, hiperparatiroidizm bulgular› saptanabilir. Böyle hastalarda ektopik paratiroid
adenomu ak›lda tutulmal›d›r.
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Tablo1.

‹drar Bulgular›

Rutin idrar dansite 1025

Rutin idrar protein +++

Rutin idrar mikroskopi bol eritrosit

24 saatlik idrar protein 10,5 gr

Hemogram, Biyokimya, Seroloji, Otoantikor

Tablo 2.

Lökosit 25000 Glukoz 128
Albümin /
Globulin 2/2.3

PNL %94 BUN 35 D.Bil/‹.Bil 1.49/1.4

Hb 11.9 Kreatinin 3.35 HBsAg negatif

Htc 35 Na 135 AntiHIV negatif

MCV 88.6 K 6.6 Anti HCV negatif

PLT 69000 Cl 112 ANA negatif

INR 0.89 AST 161 Anti ds DNA negatif

APTT 28.6 ALT 175 ANCA negatif



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 37

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-037

Bir Diyaliz Hastas›nda ‹noperabl Paratiroid Kanserinin Neden Oldu¤u
Hiperkalseminin Sinakalset ve Alendronat Tedavisi ile Kontrolü

Ayd›n Ünal1, Feridun Kavuncuo¤lu1, Dilek Ünal2, Murat Hayri Sipahio¤lu1,
Hülya Akgün3, Alper Akcan4, Bülent Tokgöz1, Figen Öztürk3, Oktay Oymak1,
Cengiz Utafl1
1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal›, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Kayseri

K›rk iki yafl›ndaki erkek hasta 1998’den beri periton diyalizi uygulamaktayd›.
fiubat 2005’de paratiroid adenomu nedeniyle opere olmufltu. Aral›k 2006’da
yayg›n eklem a¤r›s› yak›nmalar›yla baflvurdu. Serum kalsiyum, fosfor ve
parathormon (PTH) düzeyleri s›ras›yla 12.0 mg/dl, 6.4 mg/dl ve 2836 pg/ml
olarak saptand›. Paratiroid sintigrafide sol tiroid üst ve alt pollerde paratiroid
adenomunu düflündüren bulgular gözlendi. Hasta tekrar opere edildi. Sintigrafide
gözlenen bu nodüler yap›lar ç›kart›ld›. Ayr›ca sol tiroid lobunda, sternotiroid
ve sternohiyoid kaslarda lokal metastaz ile uyumlu çok say›da milimetrik tümoral
oluflumlar saptand›. Sol tiroid tümüyle ç›kart›ld›. Histopatolojik de¤erlendirmede;
kal›n bir kapsül ile çevrilmifl paratiroid doku ile iliflkili tümoral doku parçalar›
saptand›. Artm›fl mitotik aktivite ve kapsüler invazyon görüldü. Paratiroid kanseri
tan›s› konuldu. Operasyondan sonra kalsiyum ve PTH düzeyleri yüksek kalmaya
devam etti (10.9-11.3 mg/dl ve 2342-2836 pg/ml). May›s 2007’de hasta tekrar
opere edildi. Sol boyun bölgesinden iki adet tümoral oluflum ç›kar›ld›.
Histopatolojik olarak paratiroid kanseri tan›s› do¤ruland›. Operasyondan sonra
kalsiyum ve PTH düzeyleri yine yüksekti. Eylül 2007’de hasta inoperabl kabul
edildi¤i için, palyatif olarak alendronat 10 mg/gün baflland› ancak kalsiyum ve
PTH düzeyleri yine yüksek kalmaya devam etti. Ocak 2008’de sinakalset 2x30
mg tedaviye eklendi. Bu tedaviden sonra kalsiyum düzeyleri normal aral›¤a
gerilerken, PTH düzeyleri hala yüksekti. Haziran 2008’de hastan›n kalsiyum,
fosfor ve PTH düzeyleri s›ras›yla 9.6 mg/dl, 4.5 mg/dl ve 1914 pg/ml idi ve
hasta sinakalset 3x30 mg al›yordu.
Sonuç olarak hiperkalsemili diyaliz hastalar›nda paratiroid kanseri ak›lda
tutulmal›d›r. Ayr›ca inoperabl paratiroid kanserli diyaliz hastalar›nda, sinakalset
+ alendronat tedavisi hiperkalsemiyi kontrol alt›nda tutmada etkili gibi
görünmektedir.

PS/GN-038

Fenofibrat›n ‹ndükledi¤i Rabdomiyolize ‹kincil Geliflen Böbrek Yetmezli¤i:
‹ki Olgu Sunumu

Ayd›n Ünal1, Murat Hayri Sipahio¤lu1, Bülent Tokgöz1, Mesut Akçakaya1, Ramazan
Coflkun2, Oktay Oymak1, Cengiz Utafl1
1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kayseri

Olgu 1: Yetmifl dört yafl›nda erkek hasta yayg›n kas a¤r›s› yak›nmas›yla baflvurdu.
Hastaya 15 gün önce fenofibrat 200 mg/gün baflland›¤› ve üç gün önce idrar
renginde koyulaflma oldu¤u ve bir gün sürdü¤ü ö¤renildi. Kan üre azotu (BUN)
64 mg/dL, kreatinin 3.0 mg/dL, kreatinin kinaz (CPK) 16414 IU/L ve potasyum
(K+) 5.6 mmol/L idi. ‹drar analizinde eritrosit veya silendire rastlanmad›.
Ultrasonografide (USG) böbrek boyutlar› normaldi ve herhangi obstrüksiyon
bulgusu yoktu. Hastada fenofibrat›n indükledi¤i rabdomiyolize ikincil geliflen
akut böbrek yetmezli¤i (ABY) düflünüldü. Yeterli s›v› deste¤i ve bikarbonat
tedavisi verildi. Takiplerinde hemodiyaliz (HD) gereksinimi gözlenmedi. Tedavi
sonucu BUN 17 mg/dL, kreatinin 1.2 mg/dL ve CPK 2016 IU/L’ye geriledi.
Olgu 2: 69 yafl›ndaki erkek hastan›n 10 y›ld›r hipertansiyonu varm›fl ve üç ayd›r
da fenofibrat 200 mg/gün kullan›yormufl. ‹drar miktar›nda azalma veya renginde
koyulaflma tariflemeyen hastan›n yaklafl›k alt› ayd›r noktürisi mevcuttu. BUN
70 mg/dL, kreatinin 3.9 mg/dL, CPK 18157 IU/L idi. USG’de böbrek boyutlar›
iki tarafl› ›l›ml› küçülmüfl ve ekolar› grade 2 artm›flt›. Herhangi bir obstrüksiyon
bulgusu yoktu.
Hipertansiyona ikincil kronik böbrek yetmezli¤i zemininde fenofibrat›n indükledi¤i
rabdomiyolize ikincil ABY düflünüldü. Yeterli s›v› ve
bikarbonat deste¤i yap›ld›. Takiplerinde HD ihtiyac› gözlenmedi ve BUN 34
mg/dL, kreatinin 2.3 mg/dL ve CPK 102 IU/L’ye geri ledi.
Sonuç olarak, fenofibratlar› reçete edecek hekimler rabdomiyoliz ve akut böbrek
yetmezli¤i gibi potansiyel olarak ölümcül yan etkilerin bilincinde olmal›d›rlar.
Bu ilaçlar› kullanan hastalarda böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar› ile kas enzimlerini
titizlikle takip etmelidirler. Ayr›ca hastalarda, bu ilaçlar›n olas› riskleri ve kas
güçsüzlü¤ü ve kas a¤r›lar› gibi potansiyel yan etkilerin bulgular› hakk›nda
bilgilendirilmelidirler.

PS/GN-039

Bir Diyaliz Hastas›nda Sefoperazon/Sulbaktam Kullan›m›na Ba¤l› Geliflen
Koagülopati: Olgu sunumu

Ahmet Edip Korkmaz1, Ayd›n Ünal2, Murat Hayri Sipahio¤lu2, Züleyha Korkmaz1,
Bülent Tokgöz2, Oktay Oymak2, Cengiz Utafl2
1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Elli befl yafl›nda kad›n hasta 4.5 y›ld›r sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)
yapmaktayd›. ‹ki ay önce ultrafiltrasyon yetmezli¤i nedeniyle SAPD tedavisine
hemodiyaliz (HD) tedavisi eklenmesi planlanm›fl ve arteriyovenöz fistül (AVF)
aç›lm›flt›. Hasta Candida albicans’›n neden oldu¤u SAPD iliflkili peritonit
nedeniyle yat›r›ld›. SAPD kateteri çekildi ve intravenöz flukonazol baflland›.
Takipleri s›ras›nda Klebsiella pneumoniae’ye ba¤l› pnömoni geliflti¤i için
sefoperazon/sulbaktam baflland›. Sefoperazon/sulbaktam tedavisinin 11. günü
HD seans›n›n bitiminden sonra, AVF yerinden s›z›nt› fleklinde kanamas› oldu.
Antikoagülasyon için düflük molekül a¤›rl›kl› heparin yap›lm›flt›. Trombosit
say›s› 245.000/mm2'5f, kanama zaman› 7.5 dk idi. Adrenalinli kompres,
desmopressin ve traneksamik asit infüzyonu uygulanmas›na ra¤men kanama
devam etti. Bunun üzerine protrombin zaman› (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin
zaman› (aPTT) çal›fl›ld›. PT: 93.1 sn, aPTT: 55.4 sn, INR: 5.49 olarak saptand›.
Hastan›n bilinen karaci¤er hastal›¤› yoktu ve karaci¤er fonksiyon testleri normaldi.
T›kanma sar›l›¤› gibi K vitamini emilimini bozacak hastal›k öyküsü bulunmuyordu.
Hasta koagülasyon testlerini bozacak varfarin veya heparin gibi ilaç kullanm›yordu.
Koagülasyon testlerini bozan nedenin sefoperazon/sulbaktam kullan›m› olabilece¤i
düflünüldü. Sefoperazon/sulbaktam tedavisi kesildi. Taze donmufl plazma
infüzyonu ve intravenöz K vitamini yap›ld›. Bu tedavilerle kanama durdu ve
koagülasyon testleri normal aral›klara döndü. Kan kültürlerinde üreme olmamas›
ve klini¤in düzelmesi üzerine antibiyotik tedavileri kesildi ve hasta taburcu edildi.
Sefoperazon vitamin K metabolizmas›nda görev alan vitamin K-epoksit redüktaz
enzimini inhibe ederek, bu vitamine ba¤›ml› p›ht›laflma faktörlerinin yetmezli¤ine
neden olabilir ve bu durum ciddi kanamalara yol açabilir. Klinisyenler bu ilac›
kullan›rken kanama meydana geldi¤inde koagülasyon testlerini kontrol etmeli
ve bu testlerde bozulma saptarlarsa ilac› kesip, K vitamini ve taze donmufl plazma
ile tedaviyi düflünmelidirler.

PS/GN-040

Hipokalemik Alkaloz lu Bir  Olgu:  Gite lman Sendromu

Mesut Akçakaya, Oktay Oymak, Ayd›n Ünal, Feridun Kavuncuo¤lu, Bülent Tokgöz,
Cengiz Utafl
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Düflme sonras› sol kalças›nda a¤r›s›n›n geçmemesi üzerine hastaneye baflvuran
25 yafl›nda kad›n hastada sol femur boynu psödoartrozu ve biyokimyas›nda izole
hipokalemi saptand›. Kan bas›nc› (90/60 mmHg) normal olan hastan›n idrar
tetkikinde; pH 8.0, dansite 1005, protein ve glikoz negatif idi. Kan üre azotu
(BUN) 14 mg/dl, kreatinin 0.7 mg/dl, sodyum 136 mmol/l, potasyum 1.7
mmol/l, klor 102 mmol/l, magnezyum 0.6 mg/dl idi. Ultrasonografide böbrek
boyutlar› normaldi ve obstrüksiyon bulgusu yoktu. Laboratuar de¤erlendirmede;
tiroidi uyar›c› hormon, serbest T4, bazal kortizol, adreno kortiko tropik hormon,
parathormon ve vitamin D3 normaldi. Yatar pozisyonda plazma renin aktivitesi
[145.48 ng/ml/saat (0.5-1.9 ng/ml/saat)] ve aldosteron düzeyi [369.69 pg/ml
(yatarak 10-160 pg/ml)] yüksek saptand›. Arter kan gaz› incelemesinde; pH
7.54, parsiyel oksijen bas›nc› 83 mmHg, parsiyel karbondioksit bas›nc› 40
mmHg, bikarbonat 34 mmol/l, oksijen satürasyonu 97.3 olarak bulundu. 24
saatlik idrar da sodyum (57.75 mmol/gün), potasyum (135.5 mmol/gün), klor
(80.3 mmol/gün) ve kalsiyum (38 mg/gün) normaldi. Elektrokardiyogramda
QT mesafesi (360 msn) normal aral›ktayd›. El, ayak bile¤i ve diz grafilerinde
anormal bir bulgu saptanmad›. Öyküde diüretikler, laksatifler gibi herhangi bir
ilaç kullan›m al›flkanl›¤› yoktu. Bu bulgular üzerine hastaya Gitelman sendromu
tan›s› kondu. Hastaya spironolakton 4x100 mg, magnezyum sitrat 2x1830 mg
ve potasyum klorür 3x3 gr baflland›. Serum potasyum ve magnezyum düzeyleri
s›ras›yla 2.8 mmol/l ve 1.1 mg/dl’ye kadar yükseldi. Genel durumu düzelen
hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi.
Sonuç olarak metabolik alkaloz, hipokalemi ve normal kan bas›nc› olan eriflkin
hastalarda, diüretik ve laksatif ba¤›ml›l›¤›, kronik kusman›n yan›s›ra ailesel
hipokalemik alkaloz sendromu olan Gitelman sendromu da ay›r›c› tan›da
düflünülmelidir.



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation38

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-041

Prediyaliz Hasta Grubunda Anksiyete, Depresyon ve Yaflam Kalitesinin
De¤erlendirilmesi

Özlem Bulantekin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araflt›rma Hastanesi
Nefroloji Bilim Dal›, Afyon

Amaç: Bu çal›flma, kronik böbrek yetmezli¤i oldu¤unu ö¤renen bir hastan›n
diyalize geçifl aflamas›nda bu gerçek ile yüz yüze geldi¤inde önemli psikolojik
sorunlar yaflayabilece¤i düflüncesi ile yap›lm›fl olup; prediyaliz hasta grubunda
yaflam kalitesi, anksiyete ve depresyonun belirlenmesi ve iliflkili faktörlerin
de¤erlendirilmesi amaçland›.
Yöntem: Çal›flmaya 35 KBY hastas› (19 kad›n, 16 erkek), 35 sa¤l›kl› birey (19
kad›n, 16 erkek) olmak üzere toplam 70 kifli al›nd›. Hasta olgular›n tümünün
kreatinin klirensi 30ml/dk alt›nda olup, bilinen herhangi bir psikiyatrik problemi
olan olgular çal›flmaya dahil edilmedi. Bireylerin yaflam kalitesini de¤erlendirmek
için SF-36, anksiyete ve depresyon düzeyini belirlemek için Beck Anksiyete ve
Beck Depresyon Envanteri kullan›ld›.
Bulgular: Araflt›rma sonucunda, hasta grubunda kontrol grubuna göre yaflam
kalitesinin daha düflük, anksiyete ve depresyon düzeyinin daha yüksek oldu¤u
bulundu. Yafl, medeni durum ve biyokimyasal parametrelerden parathormon,
üre ve potasyumun yaflam kalitesi boyutlar›yla iliflkili oldu¤u, Beck Depresyon
ve Beck Anksiyete Envanteri soru alan› sonuçlar›yla korelasyon gösterdi¤i
saptand›.
Sonuç: Diyaliz hastalar›nda yap›lan çeflitli çal›flmalar olmas›na ra¤men eriflkin
prediyaliz hasta grubunda bu konuda bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Bu çal›flma
sonuçlar›, henüz diyaliz tedavisine bafllanmam›fl bile olsa, KBY’nin hastan›n
yaflam kalitesini etkiledi¤ini, önemli ölçüde depresyon ve anksiyeteye yol açt›¤›n›
göstermifltir. Bu dönemde hastalara psikolojik destek sa¤laman›n, yaflam kalitesini
önemli ölçüde olumlu yönde etkileyece¤i kanaatindeyiz.
KBY: Kronik Böbrek Yetmezli¤i SF-36: Yaflam Kalitesi Ölçe¤i

PS/GN-042

Zolendronata Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i

Gülizar fiahin, Salim Bereket, Muhammed K›z›lgül
SB Göztepe E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji, ‹stanbul

Zolendronik asit, multipl myelom, metastatik solid tümörlerin tedavisinde
kullan›lan güçlü bir bifosfonat grubu ilaçt›r. Böbrek fonksiyonlar›nda bozulma
en önemli yan etkilerindendir. Klini¤imizde son üç ay içerisinde izledi¤imiz ‹V
zolendronata ba¤l› böbrek yetmezli¤i geliflen dört olguyu sunmay› amaçlad›k.
Hastalar›n demografik verileri: Üç erkek, bir bayan, ortalama yafl: 73.5, metastatik
kanser tipleri; böbrek, meme ve prostat (iki) idi. Tüm hastalar 4 mg/ay ve
ortalama 11 ay ( 8-12 ay) süreyle IV zolendronat tedavisi alm›flt›. Tüm hastalarda
böbrek fonksiyonlar›nda bozulma gözlendi, tedavi öncesi ortalama kretinin
düzeyi 1.2 mg/dL olup, sonras› 3.9 mg/dL. dek art›fl geliflti. Hastalar›n üç
tanesinde denovo akut böbrek yetmezli¤i, bir hastada ise kronik zeminde akut
art›fl izlendi. Hastalar›n iki tanesine diyaliz gereksinimi nedeniyle hemodiyaliz
uyguland›. Zolendronat tedavisi kesilen hastalar›n böbrek fonksiyonlar›nda
k›smi düzelme geliflti, ortalama serum kreatinin düzeyi 1.8 mg/dL geriledi.
Zolendronat tedavisi ile akut böbrek yetmezli¤i geliflimi, ilac›n kesilmesiyle k›smi
düzelme görülmesi ilaca ba¤l› akut tubuler nekroz geliflimi olarak de¤erlendirildi.
Bu olgular nedeniyle özellikle bilinen kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda,
zolendronat kullan›m› s›ras›nda düzenli olarak böbrek fonksiyonlar›n›n
izlenmesinin önemini vurgulamak istedik

PS/GN-043

Sistemik Lupus Eritematozus ve Ailevi Akdeniz Atefli D›fl›ndaki Romatolojik
Hastal ›klar›n Seyrinde Görülebi len Böbrek Hastal ›klar›

Selman Ünverdi1, Gülay Koçak1, Murat Duranay1, Arzu Ensari2, ‹smail K›rbafl3,
M. Akif Öztürk4, fi. Rahmi Y›lmaz1, Hatice Ünverdi2
1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim
Dal›, Ankara

Girifl: En s›k karfl›lafl›lan ve bilinen romatolojik hastal›klar; romatoid artrit
(RA), sistemik lupus eritematozus (SLE), ailevi akdeniz atefli (AAA), ankilozan
spondilit (AS) ve Behçet hastal›¤› (BH)’d›r. SLE ve AAA’de böbrek tutulumu
s›k karfl›lafl›lan bir durumdur. Ancak di¤er romatolojik hastal›klar›n böbrek
tutulumu ile ilgili veriler yeterli düzeyde de¤ildir. Bu çal›flman›n amac›; böbrek
biyopsisi yap›lm›fl RA, AS ve BH olan hastalar›n baflvuru nedenleri ve biyopsi
sonuçlar›n›n irdelenmesidir.
Yöntem: Çal›flmaya 2003–2008 y›llar› aras›nda klini¤imizde alt› aydan fazla
süren hematüri, proteinüri yada kreatinin yüksekli¤i nedeniyle baflvuran ve
biyopsisi yap›lan RA, AS yada BH olan toplam onyedi hastan›n dosyalar›
incelendi.
Bulgular: RA hastalar›n›n alt›s›n›n (85.7%) proteinürisi ve bir tanesinin (14.3%)
kreatinin yüksekli¤i vard›. Proteinürisi olanlardan ikisinde nefrotik, dördünde
nefritik düzeyde proteinüri saptand›. Alt› BH’n›n üçüne nefritik düzeydeki
proteinüri (50%), ikisine hematüri (33.3%) ve bir tanesine kreatinin yüksekli¤i
nedeniyle biyopsi yap›ld›. AS olan hastalar›n hepsine nefritik düzeydeki proteinüri
nedeniyle biyopsi yap›ld›. Hastalar›n böbrek patolojileri de¤erlendirildi¤inde;
RA hastalar›n›n 2/7’sinde (28.6%) amiloidoz, 2/7’sinde (28.6%) fokal segmental
glomerüloskleroz, 1/7’sinde (14.3%) lupus nefriti, 1/7’sinde (14.3%) kresentik
glomerülonefrit ve 1/7’sinde (14.3%) tübülo-intertisyel nefrit (TIN) saptand›.
BH’n›n 2/6’s›nda (33.3%) IgA nefriti, 2/6’s›nda (33.3%) FSGS, 1/6’s›nda
(16.7%) Behçet hastal›¤› tutulumu ve 1/6’s›nda (16.7%) TIN saptand›. AS
hastalar›n›n 2/4’ünde (50%) TIN, 1/4’ünde (25%) amiloidoz saptan›rken bir
hastan›n biyopsisinde anlaml› patolojik bulgu saptanmad›.
Sonuç: Romatolojik hastal›klar›n seyri esnas›nda ortaya ç›kabilecek olan hematüri,
proteinüri yada kreatinin yüksekli¤i böbrek tutulumu yada tedavi yan etkisini
yans›tabilir. Böbrek biyopsisi yap›larak konulan erken tan›; önlenebilir ya da
tedavi edilebilir ilerleyici renal hasar›n saptanmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu
durum hastalar›n azalt›labilir morbidite ve mortaliteleri aç›s›ndan kayda de¤er
bir durumdur.

Romatolojik Hastal›klara efllik eden renal hastal›klar

Romatoid Artrit Behçet Hastal›¤› Ankilozan Spondilit

Fokal Segmental Glomeruloskleroz 2 2 0

Amiloidoz 2 0 2

IgA Nefriti 0 2 0

Tübülo-intertisyel Nefrit 1 1 2

Kresentik Glomerulonefrit 1 0 0

Lupus Nefriti 1 0 0

Behçet tutulumu 0 1 0

Nonspesifik 0 0 1
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PS/GN-044

Akut Böbrek Yetmezli¤i ‹le Baflvuran Genitoüriner Sistem Tüberkülozlu
Olgu Sunumu

Osman Z. fiahin1, H. Hakan Yavafl1, Dilek Gibyeli1, Atilla Üzüm1, Mustafa Cirit1,

‹smail R›fk› Ersoy1, Çetin Dinçel2, Can Dündar3

1‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2‹zmir Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi Üroloji 1 Klini¤i, ‹zmir
3‹zmir Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

Girifl:Tüberküloz günümüzde hala önemli bir sa¤l›k sorunudur. Genitoüriner
tüberküloz periferal lenfadenopatiden sonra ikinci s›kl›kla karfl›lafl›lan
ekstrapulmoner tüberküloz fleklidir ve üriner tüberküloz için yeterli inceleme
yap›lmad›¤›ndan tan› atlanabilmektedir. Bu yaz›da akut böbrek yetmezli¤i ile
baflvuran genitoüriner sistem tüberkülozu olan bir olgu sunulmaktad›r.
Olgu: Bulant›, kusma yak›nmas› ile baflka bir hastaneye baflvuran 34 yafl›ndaki
erkek olgu akut böbrek yetmezli¤i olarak de¤erlendirilip 6 kez hemodiyalize
al›nd›ktan sonra, etyolojik araflt›rmalar için klini¤imize sevk edilmifltir. Sistem
sorgulamas›nda son iki y›ld›r bel a¤r›s› ve belirgin kilo kayb› yak›nmas› olan
hastan›n fizik muayenesinde kaflektik görünümü dikkati çekmifltir. Akci¤er
grafisinde bilateral apekslerde sekel de¤ifliklikler saptanm›flt›r. Bat›n
ultrasonografisinde bilateral pelvik dilalatasyon, sa¤ üreter kalibrasyonu ve üreter
duvar kal›nl›¤› artm›fl, üreter duvar› irregüler görünümde saptanm›flt›r. Hastaya
çekilen bat›n BT de bilateral pelvikaliksiyel dilatasyon, her iki üreter orta-alt
bölümlerine dek normalden genifl ve çepeçevre kal›n olarak görülmüfltür.
Periportal-çölyak düzeyde baz›lar› kalsifik vas›fta çok say›da retroperitoneal
lenfadenopati kitlesi saptanm›flt›r. Hastan›n yap›lan testis bak›s›nda sert a¤r›s›z
kitleler saptanmas› üzerine yap›lan testis doppler ultrasonografi de bilateral
epididimde kal›nlaflma ve mikrokalsifikasyonlar izlenmifltir. Hastan›n idrar
kültüründe üreme olmam›fl, mikobakteri incelemesinde direkt bak›da ARB üç
kez pozitif bulunmufltur. Mikobakteri kültüründe Mycobacterium tuberculosis
üremifltir. Genitoüriner sistem tüberkülozu olarak kabul edilen hastaya anti-
tüberküloz tedavisi bafllanm›fl ve takibine al›nm›flt›r.
Sonuç: Üriner tüberkülozda tan› ço¤unlukla obstrüktif komplikasyonlar ve
böbrek fonksiyon kay›plar› gelifltikten sonra konulabilmektedir. Erken tan› ve
tedavi geri dönüflü olmayan komplikasyonlar›n önlenmesinde çok önemli oldu¤u
için özellikle ülkemiz koflullar›nda uygun olgularda düflünülmelidir.

Laboratuar bulgular›

Hematokrit % 29.8

Lökosit 9260/ mm3

Trombosit 312000/mm3

Kan üre azotu 57 mg/dl

Kreatinin 2.96 mg/ dl

Tam idrar tetkiki bol lökosit ve bol eritrosit

PS/GN-045

Membranöz Nefropati ve Nedeni Bilinmeyen Atefl Tablosu ile Ortaya
Ç›kan T Hücreli  Anjiyoimmunoblastik Lenfoma Olgusu

Munkhtsetseg Banzragch1, ‹pek Yönal1, Mahir Kapmaz2, Fevzi Necati Avflar1,

Atahan Ça¤atay2, Cemil Taflç›o¤lu1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon

Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Girifl: Membranöz nefropati (MN) eriflkin nefrotik sendromun s›k nedenlerinden
biridir. Solid veya hematolojik malignitelerin prezentasyon flekli olabilece¤i gibi
bazen maligniteden önce de ortaya ç›kabilir. Nedeni bilinmeyen atefle infeksiyon
hastal›klar›, malignite ve romatolojik hastal›klar neden olabilir.
Anjiyoimmunoblastik lenfoma, Non-Hodgkin Lenfoma’n›n (NHL) nadir görülen
bir alt grubudur ve döküntü, atefl, kilo kayb› ve mm rik lenfadenopati ile
karakterizedir.
Olgu: Altm›fl yafl›nda erkek hasta 3 y›ld›r MN tan›s›yla steroid ve azatiyoprin
tedavisi ile takipli imifl. Üç ay önce yayg›n döküntü ve atefl flikayetleriyle yap›lan
cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu bulunmufl. Tomografisinde
multipl mediyastinal lenfadenopati saptanm›fl, lenf dü¤ümü biyopsisi nonspesifik
iltihabi hücre infiltrasyonu olarak rapor edilmifl. Ampirik olarak anti-tüberküloz
tedavi bafllanm›fl. Alt› haftal›k tedaviye ra¤men flikayetlerinin sürmesi nedeniyle
klini¤imize yat›r›ld›. Fizik muayenesinde solukluk d›fl›nda patolojik özellik yoktu.
Tetkiklerinde normokrom normositer anemi ve trombositopeni tespit edildi.
Takibinde bilateral eksüda karakterinde lenfositten zengin plevral efüzyon geliflti.
Plevral s›v›da reaktif lenfositler görüldü, aside dirençli bakteri görülmedi. PPD
testinde endürasyon yoktu. Bilateral plevral efüzyonu nedeniyle toraks tüpü
tak›larak drenaja baflland›. Bisitopeni nedeni ile yap›lan kemik ili¤i biyopsisinde
anjiyoimmunoblastik T hücreli lenfoma infiltrasyonu saptand›. Plevral efüzyon
nedeni tüberküloz veya lenfoma infiltrasyonu düflünüldü. ‹zoniyazid profilaksisi
alt›nda CHOP (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednisolon) baflland›.
Bu tedavi alt›nda atefli düfltü, plevral efüzyonu geriledi.
Sonuç: NHL’ nin öncesinde veya birlikteli¤inde MN görülebilir. Bizim olguda
MN, vaskülit, nedeni bilinmeyen atefl ve plevral efüzyon NHL ile iliflkili olabilir.
‹mmünosupresif hastan›n eksüdatif, lenfositten zengin plevral efüzyon, ülkemizde
öncelikle tüberkülozu akla getirmelidir. Olgumuzda izoniyazid alt›nda uygulanan
kemoterapi ile plevral efüzyonun gerilemesi lenfoma plevra tutulumunu
düflündürdü.
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PS/GN-046

Edirne ‹l Merkezindeki Krefl, ‹lkö¤retim ve Lise Ça¤› Okul Çocuklar›nda
Hiperkalsiüri Prevalans›

Mustafa Tekin1, Nefle Özkay›n1, Nesrin Turan2

1Trakya Üniversitesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Bioistatistik Anabilim Dal›, Edirne

Hiperkalsiüri, üriner sistem tafl hastal›¤›n›n en s›k nedenlerinden biri olmas›na
ra¤men genellikle semptoma yol açmaz.  Amaç, daha önce hiç araflt›r›lmam›fl
olan Trakya Bölgesi’nde yer alan Edirne’deki krefl ve okul çocuklar›nda
hiperkalsiüri s›kl›¤›n›n belirlenmesi, ailelere bu konunun önemin  vurgulamak
ve erken tan› ile çocuklar› hiperkalsiürinin komplikasyonlar›ndan korumay›
sa¤lamakt›r.
Edirne il merkezindeki krefl ve okullardaki 1406 çocuk çal›flmaya al›nd›.
Kat›l›mc›lara da¤›t›lan anket formlar›n›n sonuçlar› ve kendilerinden al›nan idrar
örnekleri incelenerek çal›flma için veriler elde edildi.
Edirne il merkezindeki krefl ve okul çocuklar›nda ortalama idrar kalsiyum/
kreatinin oran› 0,10±0,08 olarak belirlendi. Çal›flma popülasyonuna ait
hiperkalsiüri prevalans› %8,5 olarak saptand›. Ayr›ca, hiperkalsiüri prevalans›n›n
k›z-erkek, 6 yafl ve alt› - 6 yafl üstü, Edirne do¤umlu olanlar-olmayanlar gibi
gruplar aras›nda farkl›l›k göstermedi¤i gözlendi.
Hiperkalsiürili çocuklarda mikroskopik hematüri ve piyürinin normal çocuklara
göre daha s›k görüldü¤ü saptand› (p<0,01). Buna karfl›l›k hematüri, geçirilmifl
idrar yolu enfeksiyonu ve dizüri öyküsünün hiperkalsiüri için belirleyici olmad›¤›
sonucuna var›ld›. Ailede üriner sistem tafl hastal›¤› (p<0,03), tekrarlayan kar›n
ve yan a¤r›s› (p<0,01) ve enürezis noktürna öyküsünün (p<0,04) hiperkalsiürili
çocuklarda normal popülasyona göre daha s›k görüldü¤ü tespit edildi.
Hiperkalsiürinin çocukluk yafl grubu için önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤u,
neden oldu¤u idrar yolu enfeksiyonu, enürezis noktürna, hematüri gibi baz›
klinik tablolar›n önemli morbiditeye yol açabilece¤i, hiperkalsiüri tespit edilen
olgular›n akrabalar›n›n da hastal›k aç›s›ndan taranmas› gerekti¤i, bu nedenle
gerek aileler ve gerekse çocuk hekimleri taraf›ndan önemsenmesi gereken bir
hastal›k oldu¤u, dolay›s›yla çocukluk yafl grubunun bu hastal›k
aç›s›ndan gerekti¤inde taranmas›, halk›n konu hakk›nda bilgilendirilmesi için
e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi ve hekimlerin konu hakk›ndaki
duyarl›l›klar›n›n artt›r›lmas› gerekti¤i sonucuna var›ld›.

PS/GN-047

Karsinoid Sendroma Efllik Eden Fokal Segmental Glomerüloskleroz, Nadir
Bir Olgu

Selman Ünverdi1, Murat Duranay1, Arzu Ensari2, fieref Rahmi Y›lmaz1,
Hatice Ünverdi2
1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

Girifl: Fokal segmental glomerüloskleroz(FSGS) nefrotik sendromun s›k
nedenlerinden biridir. Son dönem böbrek yetmezli¤i nedenleri aras›nda da
s›kl›¤› artmaktad›r. Birçok patolog; FSGS’nin kendine has bir hastal›k olmay›p,
böbre¤i etkileyen birçok durumun ortak son yola¤› oldu¤u düflüncesindedir.
Daha önce non-Hodgkin lenfoma, büyük granüler hücreli lenfoproliferatif
hastal›klar ve küçük hücreli d›fl› akci¤er kanseri ile birlikteli¤i ile ilgili olgular
raporlanm›flt›r. Burada karsinoid sendrom seyrinde ortaya ç›kan ilk FSGS olgusu
sunulmufltur.
Olgu: 46 yafl›nda erkek hasta 2005 y›l›nda karsinoid sendrom tan›s› alm›fl olup
bir y›l süreyle sandostatin tedavisi alm›fl. Takibinde serum gastrin düzeyi azalan
hastan›n klinik yak›nmas› olmad›¤›ndan tedavi kesilmifl. Hastan›n rutin takibi
esnas›nda serum gastrin düzeyindeki art›flla beraber, kreatinin düzeyinde artma
ve idrarda 6690 mg/gün proteinüri saptanmas› nedeniyle hastaya böbrek biyopsisi
yap›ld›. Hastan›n özgeçmiflinde proteinüri ile efl zamanl› ortaya ç›kan hipertansiyon
ve Hashimoto tiroiditi d›fl›nda bir özellik yoktu. Yap›lan böbrek biyopsisi
sonucunda FSGS tan›s› konuldu. Konservatif tedavi bafllanan hastan›n bir
sonraki takibinde proteinürisinin azald›¤› izlendi. Ayn› dönemde serum gastrin
düzeyinin de azald›¤› gözlemlendi (Tablo 1).
Sonuç: FSGS’nin baz› neoplastik sendromlar›n seyrinde nadir de olsa efllik
eden bir tablo olarak ortaya ç›kabilece¤i bilinmektedir. Daha önce non-Hodgkin
lenfoma, büyük granüler hücreli lenfoproliferatif hastal›klar ve küçük hücreli
d›fl› akci¤er kanseri ile birlikteli¤i bildirilmesine ra¤men karsinoid sendromla
bir birliktelik raporlanmam›flt›r. Ayr›ca hastan›n takiplerinde idrarda protein
at›l›m› ile serum gastrin düzeyi aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u
gözlemlenmifltir. Bu ve benzer hastalarda primer hastal›¤›n kontrolü FSGS’nin
tam ya da k›smi remisyonuna katk› sa¤layabilir.

Tablo 1. Serum gastrin düzeyleri ve proteinüri aras›ndaki iliflki

Gastrin (pg/mL) 4700 2400 1980

Proteinüri (mg/gün) 6690 2995 2210

Kreatinin klirensi (ml/dk) 57.2 43.9 45.4



PS/GN-049

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastal›¤›: Olgu sunumu

Zeki Ayd›n, Savafl Öztürk, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Mehtap Navdar, Rümeyza
Kazanc›o¤lu
Haseki e¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: H›zl› ilerleyen glomerülonefrit (RPGN), primer olabilece¤i gibi baz›
sistemik hastal›klara veya di¤er glomerüler hastal›klara ba¤l› olarak sekonder
de geliflebilir. Good-Pasture hastal›¤› veya onun akci¤er tutulumu olmayan formu
olan Anti Glomerüler Bazal Membran (Anti GBM) hastal›¤› nadir görülen ve
RPGN’ e neden olan hastal›klardan biri olmas› nedeniyle sunmay› uygun bulduk.
Olgu: Yirmisekiz yafl›nda erkek hasta son 6 ayd›r halsizlik, noktüri ve ödemi
olmas› üzerine klini¤imize baflvurdu. Yak›n zamanda geçirilmifl infeksiyon ve
ilaç kullan›m› olmayan hastan›n, öz ve soygeçmiflinde de bir özellik yoktu. Fizik
muayenesinde bufissür ve bilateral pretibial ödem d›fl›nda bir özellik olmayan
hastan›n yap›lan tetkiklerinde; anemi, mikroskopik hematüri, 17 gr/gün
proteinüri, Üre: 93, kreatinin: 4.97 mg/dl saptand›. Multisistemik hastal›klar
aç›s›ndan sorgulanmas›nda ve muayenesinde bir özellik yoktu. RPGN düflünülerek
böbrek biyopsisi yap›ld›. Ve ard›ndan 3 gün pulse steroid uyguland›, sonras›nda
idame steroid tedavisine geçildi. Renal biyopside glomerüllerin hepsinde kresent
oluflumlar› ve GBM’da diffüz lineer IgG birikimi saptand›. GBM antikoru
pozitif saptanan hastada toraks HRCT incelemesinde akci¤er tutulumu yoktu.
Klinik olarak izole kresentrik glomerülonefrit olan hastaya bu haliyle Anti-GBM
hastal›¤› tan›s› kondu. Almakta oldu¤u steroid tedavisine kombine 2 hafta süre
ile plasmaferez yap›lmas› planland›. Ancak yeterli yan›t al›namad›¤› için hemodiyaliz
program›na al›nd›.
Tart›flma: H›zl› ilerleyen glomerünefritlerde etiyolojide, olgumuzda oldu¤u gibi,
özellikle alveolar hemorajinin yoklu¤unda Anti-GBM hastal›¤› mutlaka
düflünülmelidir. Anti-GBM antikoru saptand›¤›nda ise renal patoloji sonucu
beklenmeden hemen plazmaferez ve immünsupresif tedaviye bafllanmal›d›r.
Tedavinin baflar›s›n›n tan›n›n erken konmas›na ve tedavinin erken bafllanmas›na
ba¤l› oldu¤u unutulmamal›d›r.
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PS/GN-048

Normal veya Hafif Azalm›fl Renal Fonksiyonu Olan Hastalarda N-
Asetilsistein ve ‹zotonik NaCl Profilaksisinin Kontrast Nefropatisi Üzerine
Etkilerinin Karfl›laflt›r›lmas›

It›r fiirino¤lu Demiriz, Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar›, ‹sa Sevindir,
Sibel Koçak Yücel, Fatih Kaya, Baki Kumbasar
Bak›rköy Dr.Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul

Bu çal›flman›n amac› serum kreatinin düzeyi <=1.5 mg/dl olan ve kontrastl›
bilgisayarl› tomografi çekilen hastalarda kontrast›n indükledi¤i nefropati geliflimini
önlemek amac› ile yap›lan farkl› dozlarda N-asetilsistein profilaksisi ve izotonik
NaCl profilaksisinin karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Çal›flmam›zdaki hastalar standart doz N-asetilsistein alanlar (standart doz grubu),
yüksek (iki kat) doz N-asetilsistein alanlar (yüksek doz grubu) veya izotonik
(kontrol grubu) alanlar olmak üzere 3 gruba ayr›ld›lar. Standart doz grubu 600
mg asetilsistein ve 1 mL/kg/saatten salin infüzyonu al›rken, yüksek doz grubu
1200 mg asetilsistein ve 1 mL/kg/saatten salin infüzyonu alm›flt›r. Kontrol
grubu ise 12 saat süresince sadece 1 mL/kg/saatten salin infüzyonu alm›flt›r.
Kontrast madde verilmesinden önceki gün, verildi¤i gün (1.gün) ve sonraki 2
gün (2.gün ve 3.gün) boyunca hastalar›n üre, kreatinin, sodyum ve potasyum
de¤erleri ölçüldü, kreatinin klirensleri Cockroft-Gault formülüne göre her gün
için ayr› ayr› hesapland›. Kontrast maddenin indükledi¤i nefropati tan›s›, kontrast
madde verilmesini takip eden 72 saat içinde serum kreatinin de¤erinin bazal
de¤ere göre %25 veya daha fazla artmas› veya bazal de¤erin üzerinde 0.5 mg/dl
art›fl olmas› ile konulmaktad›r.
Bizim çal›flmam›zda bafllang›ç üre ve kreatinin ölçümleri sodyum ve potasyum
de¤erleri gruplar aras›nda ve 1. gün, 2. gün, 3. gün de¤erleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
istatistiksel anlaml› fark saptanmam›flt›r (p>0.05). Kreatinin klirensi hesaplanan
hastalar›n bazal de¤erleri ve takip eden günlerdeki de¤erlerinde de üç grup
aras›nda anlaml› bir fark saptanmad› (p>0.05).
Bizim çal›flmam›z›n sonucunda N-asetilsisteinin bu hastalarda kontrast maddeye
ba¤l› nefropati geliflimini önlemedi¤i ve izotonik NaCl ile profilaksiden üstün
olmad›¤› görülmüfltür.
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PS/GN-050

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda ‹nflamasyon ile Vasküler
Kalsifikasyon Aras›ndaki ‹liflki

Derya Kaflgari1, Erkan Derviflo¤lu2, Betül Kalender2, Sanem Dereli Bulut3

Hasan Tahsin Sar›soy3, Cavit Ifl›k Yavuz4

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Vasküler kalsifikasyon, son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) olan
hastalarda s›k görülen bir komplikasyondur. Bu çal›flmada, SDBY’ li hastalarda,
direkt grafi ve Doppler ultrasonografi (USG) kullan›larak vasküler kalsifikasyon
s›kl›¤›n›n, tiplerinin belirlenmesi ve ayr›ca vasküler kalsifikasyon ile iliflkili
faktörlerin ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmaya 64 SDBY [36 hemodiyaliz (HD), 28 sürekli ayaktan periton
diyalizi (SAPD)] hastas› al›nm›flt›r. Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri,
direkt grafi ve doppler USG ile saptanan vasküler kalsifikasyon durumlar›
araflt›r›lm›fl, hematolojik ve biyokimyasal özellikleri analiz edilmifltir.
Bulgular: Altm›fl dört SDBY hastas›n›n 42 sinde (%66) intimal kalsifikasyon,
14 ünde (%22) ise medial vasküler kalsifikasyon saptanm›flt›r. ‹ntimal veya
medial kalsifikasyon saptananlar›n yafl ortalamalar›n›n, kalsifikasyon
saptanmayanlara göre daha yüksek oldu¤u bulunmufltur (intimal kalsifikasyon
saptananlarda: P=0.001; medial kalsifikasyon saptananlarda: P=0.01). Medial
kalsifikasyon görülme s›kl›¤›n›n diabetik hastalarda diabeti olmayanlara k›yasla
daha fazla oldu¤u saptanm›flt›r (P=0.001). Bütün hastalar temel al›nd›¤›nda bir
negatif akut faz reaktan› olan serum albumin düzeyinin, intimal kalsifikasyonu
olanlarda, olmayanlara k›yasla istatistiksel olarak anlaml› düflük oldu¤u (P=0.016)
tespit edilmifltir. Serum yüksek-sensitif C-reaktif protein (hsCRP) düzeyinin ise
intimal veya medial kalsifikasyonu olanlarda, olmayanlara k›yasla istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k göstermedi¤i bulunmufltur (intimal kalsifikasyon
saptananlarda: P=0.636; medial kalsifikasyon saptananlarda: P=0.727).
Sonuç: Sonuç olarak çal›flmam›zda, ileri yafl ve serum albümin düzeyi düflüklü¤ü
intimal vasküler kalsifikasyon, ileri yafl ve diabet varl›¤›n›n ise medial vasküler
kalsifikasyon ile iliflkili faktörler oldu¤u saptanm›flt›r. Bununla beraber vasküler
kalsifikasyon gelifliminde hangi faktör veya faktörlerin ne oranda etkili oldu¤unu
daha güvenli olarak ortaya koyabilecek, daha çok hastay› kapsayan ileriye dönük
çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

PS/GN-051

Kronik Böbrek Hastal›¤›na Efllik Eden Nadir Bir Olgu: Laurence Moon
Bardet Biedel Sendromu

Fatih Dede, Hadim Ako¤lu, fiimal Köksal, Ezgi Yenigün, Ahmet Kürflat Günefl,
Ramazan Öztürk, Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Girifl: Laurence Moon Bardet Biedel sendromu (LMBBS); santral obezite,
mental retardasyon, hipogonadizm, dismorfik ekstremiteler (sindaktili, polidaktili,
brakidaktili), retinal distrofi ve böbrek tutulumu ile karakterli; otozomal resesif
geçiflli nadir bir sendromdur.
Olgu: 33 yafl›nda erkek hasta bulant›, kusma ve kilo kayb› yak›nmalar› ile
baflvurdu. Klini¤imize baflvurusunda kreatinin de¤eri 9,6 mg/dl saptanan hasta
ileri tetkikleri yap›lmak üzere yat›r›ld›. Özgeçmiflinde; do¤ufltan her iki gözde
görme kayb›, hipogonadizm, obezite, her iki el ve ayakta polidaktili nedeni ile
plastik cerrahi giriflimi ve 12 yafl›ndan itibaren LMBBS tan›s› ile takipte oldu¤u
saptand›. Fizik muayenesinde; tansiyon arteriyel: 170/90 mmHg, boy 158 cm,
vücut a¤›rl›¤› 78 kg, bel çevresi 96 cm, her iki gözde tam görme kayb›, mikropenis,
ve alt extremitelerde gode b›rakan ödem mevcuttu.
Hemoglobin: 9,1 g/dl, kreatinin: 7,7 mg/dl, 24 saatlik idrarda 884 mg/gün
proteinürisi saptanan hastan›n; abdominal ultrasonografisinde; sol böbrek
91x49x7 mm, sa¤ böbrek 80x37x4 mm boyutlar›ndayd›. Vücut kitle indeksi
30,8 saptand›. Göz konsültasyonunda; kal›tsal bilateral optik atrofi ve maküler
distrofi saptand›. Mevcut bulgularla LMBBS ve efllik eden evre 5 kronik böbrek
hastal›¤› düflünülen hasta; programl› hemodiyalize bafllanarak ayaktan takibe
al›nd›.
Tart›flma: LMBBS tan›s› ile izlenen hastalarda % 90-100 oran›nda renal tutulum
saptanm›flt›r. Böbrek tutulumu; asemptomatik anatomik varyasyonlar (medüller
kistler, kaliks anomalileri ve kistleri), renal vasküler patolojiler ve idrar
konsantrasyon kabiliyetinde bozulma gibi renal tübüler anomalilerden; böbrek
yetmezli¤ine kadar birçok flekilde karfl›m›za ç›kabilir. S›k idrar yolu enfeksiyonu
ve hipertansiyon, uzun dönemde birçok hastada gözlenmifltir. Kronik
glomerülonefrit ve kistik tübülointersitiyel hastal›k sonras› geliflen böbrek
yetmezli¤i; % 30-60 oran›nda rapor edilmifltir ve ölümlerden sorumludur.



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation42

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-053

Primer Glomerüler Hastal›Klarda Lipid Oksidasyon ve Antioksidasyon
Belirleyicileri ile Paraoksonaz 1/192 Ve 1/55 Polimorfizminin
De¤erlendirilmesi

Zehra Eren1, Gülçin Kantarc›1, Serhan Tu¤lular2, Nefle Karaaslan B›y›k3,
Hakk› Ar›kan2, Emel Ako¤lu2, Arzu Ergen4, Turgay ‹spir4
1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediyatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
4‹stanbul Üniversitesi DETAM Moleküler Biyoloji, ‹stanbul

Glomerüler hastal›klar›n seyri s›ras›nda gözlenen hiperlipidemi ve artm›fl lipid
oksidasyonu, karfl›t mekanizmalar olan antioksidan ve antiaterojenik faktörlerin
araflt›r›lmas›na neden olmaktad›r. Bu çal›flmada glomerülonefrit tan›l› hastalarda
lipid oksidasyon belirleyicisi olan malondialdehit, antioksidan özellikteki serum
PON aktivitesi düzeyi, PON1/192 ve PON1/55 polimorfizminin araflt›r›lmas›
ve sa¤l›kl› bireyler ile karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Çal›flmaya 86 hasta (Grup I) ve 50 sa¤l›kl› (Grup II) kifli al›nd›. Nefrotik
sendroma uyan bulgular› olan hastalar Grup IA’y›, bu tan›m›n d›fl›nda kalan
hastalar Grup IB’yi oluflturdular. Grup I’de 38 kad›n (%44,2) ve 48 erkek
(%55,8) bulunmaktayd›. Yafl ortalamas› 38,7±11,6 y›l. Grup II’ye dahil edilen
olgular›n 13’ü bayan (%26), 37’i erkek (%74), yafl ortalamas› 37,7±9,3 idi.
PON1 aktivitesi GrupI’de 116,0 U/ml±70,5; Grup IA’da 123,9±66,4; Grup
IB’de 105,9±74,9; Grup II’de 200±156,2, MDA düzeyi Grup I’de 25,9
mikromol/litre (μmol/L)±14,1; Grup IA’da 25,5±13,9; Grup IB’de 26,4±14,5;
Grup II’de 12,4±12,0 bulundu. PON1/192 genotip da¤›l›m› Grup I’de AA:
42 (%48,8); AB: 34 (%39,5) ve BB: 10 (%11,6), Grup II’de AA: 27 (%54);
AB: 18 (%36); BB: 5 (%10) idi, PON1/55 genotip da¤›l›m› Grup I’de LL: 54
(%62.8); LM: 27 (%31.4); MM: 5 (%5.8), Grup II’de ise LL:19 (%38); LM:
29 (%58); MM: 2 (%4) olarak bulundu.
Çal›flmam›z›n sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde, glomerüler hastal›klarda
hiperlipideminin yayg›n, lipid oksidayon belirleyicisi MDA’n›n yüksek, lipidleri
oksidasyondan koruyan PON aktivitesinin düflük oldu¤u belirlenmifltir. PON1/192
ve PON1/55 gen polimorfizmi ve klinik sendrom bu bulgular› etkilemezken,
histopatolojik tan›n›n etkisi belirlenememifltir.

PS/GN-052

Akut Böbrek Yetersizli¤i ‹le Prezente Olan ‹ki Pseudo-Bartter Olgusu

Meltem Gürsu, Zeki Ayd›n, Sami Uzun, Savafl Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu

Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Pseudo-Bartter sendromu hipokalemik metabolik alkaloz ile seyreden,
ancak renal tübüler defektlerin olmad›¤› bir tablodur. Bafll›ca nedenleri uygunsuz
diüretik ve laksatif kullan›m›, kistik fibroz, bulimia, siklik kusmalard›r. Tedavisi
altta yatan hastal›¤›n tedavisi ile birlikte s›v›-elektrolit deste¤inden ibarettir.
Burada ayn› klinik tabloyla baflvuran iki pseüdo-Bartter olgusunu sunuyoruz.
OLGU-1: Elli yafl›nda erkek hasta, bilinç bulan›kl›¤› nedeniyle acil servisimize
getirildi. Sorguland›¤›nda bir ayd›r projektil kusmalar›n›n oldu¤u, son bir haftad›r
fliddetlendi¤i, iki gündür idrar yapamad›¤› ö¤renildi. Fizik muayenesinde
hipotansiyon, turgorda azalma, dilde kuruluk dikkat çekiciydi. Tetkiklerinde
üre:268mg/dl, kreatinin:7.8mg/dl, sodyum:135mmol/l, potasyum:2.28mmol/l,
klor:50mmol/l, pH:7.57, HCO3:61.4mmol/l bulundu. Böbrek boyutlar›
normaldi. Parenteral s›v› ve elektrolit deste¤i ile geliflinde anürik olan hastan›n
idrar ç›k›fl› bafllad›. Biyoflimik parametreleri normale döndü. Endoskopisinde
pilor obstrüksiyonu yapan benign ülser saptanan hasta cerrahi servisine devredildi.
OLGU-2: Otuzbefl yafl›nda bayan hasta bilinç bulan›kl›¤›, bulant›, kusma, idrar
yapamama flikayetleriyle getirildi. ‹ki y›ld›r aral›kl› bulant›-kusmas›n›n oldu¤u,
son on gündür fliddetlendi¤i, iki gündür idrar yapmad›¤› ö¤renildi. Fizik
muayenesi normaldi. Tetkiklerinde üre:160mg/dl, kreatinin:12.02mg/l,
Na:145mmol/l, K:3.67mmol/l, pH:7.62, HCO3:56.9mmol/l saptand›. Böbrek
boyutlar› normaldi. Parenteral s›v›-elektrolit ve hemodiyaliz tedavisinin onuncu
gününde idrar ç›k›fl› bafllayan hastan›n tedavi sonras› üre: 46mg/dl,
kreatinin:2.21mg/dl, Na:142mmol/l, K:3.34mmol/l, pH:7.41,
HCO3:30.2mmol/l olarak saptand›. Endoskopisinde pilor obstruksiyonu yapan
malign ülser saptanan hasta cerrahi servisine devredildi.
Tart›flma: Hastalar›m›zdaki bulgular mide s›v›s› kayb›n›n primer sorumlu
oldu¤unu düflündürdü. Hastalar›n yafl›n›n uygun olmamas›, sodyum klorür
tedavisine yan›t al›nmas› ve altta yatan sebep bulunmas› nedeniyle bir tubuler
defektin olmad›¤›n› düflünüldü. Pseudo-Bartter sendromuna ba¤l› akut böbrek
yetersizli¤i tan›s› kondu. Akut böbrek yetersizli¤i ve metabolik alkalozla baflvuran
hastalarda gastrointestinal patolojiler ak›lda tutulmal›d›r.

PS/GN-054

Primer Hiperokzalüri ve Son Dönem Böbrek Yetersizlikli Eriflkin Bir
Hasta

Serhat Karada¤, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Zeki Ayd›n, Savafl Öztürk,
Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Primer hiperokzalüri (PH); nefrokalsinozis, tekrarlayan ürolitiyazis, böbrek
yetmezli¤i ve tüm vücutta okzalat birikimi ile karakterize, otozomal resesif, nadir
bir hastal›kt›r. Okzalat metabolizmas› ile ilgili enzim eksikliklerine ba¤l› olarak
görülür. Enzim eksikli¤i karaci¤erdedir, ancak etkilenen organ böbreklerdir.
Klinik bulgular ve kemik ili¤i biyopsisiyle tan›s› konmufl eriflkin primer
hiperoksalüri olgusu sunulmufltur.
Olgu: Halsizlik, kab›zl›k, tüm vücutta fliflme nedeniyle baflvuran 6 y›ld›r
hemodiyalize giren 47 yafl›nda erkek hastan›n üriner tafl hastal›k anamnezi
mevcuttu. Ebeveynleri kuzen olan hastan›n fizik muayenesinde solukluk,
TA:90/60mmHg, anazarka ödem mevcuttu, di¤er sistemleri do¤ald›. Tetkiklerinde
üre:104mg/dl, kreatinin:3.82mg/dl, albumin:1.27gr/dl, globulin:2.2gr/dl,
kalsiyum:10.1mg/dl, iPTH:< 3.0pg/ml, fosfor:5.4mg/dl, FT3:0.45 pg/ml(düflük),
TSH:77.5uIU/ml(yüksek), serum alüminyum düzeyi normal bulundu.
Hiperkalsemi etiyolojisine yönelik yap›lan kraniyal ve bat›n MR ile toraks BT’de
malignite saptanmad›. Bat›n BT’de bilateral nefrokalsinozis (porselen böbrek),
toplay›c› sistemlerde multipl kalküller, karaci¤er ve dalakta madde birikimi
saptand›. PET incelemede malignite saptanmad›; kemik ve kemik ili¤inde yayg›n
metabolik de¤iflikliklere ait bulgular bulundu. Kemik ili¤i biyopsisiyle hiperoksalozis
tan›s› kondu. Hastan›n nütrisyonel parametreleri destek tedavi ve yo¤un
hemodiyaliz ile k›smen düzeltildi.
Tart›flma: Primer hiperoksalüri üriner tafl hastal›¤› ve nefrokalsinoz baflta olmak
üzere tüm organlarda tutulum yapar. Genellikle ilk 2 dekatta tan›n›r. 15 yafl›na
kadar olgular›n %50’sinde, 30 yafl›na kadar %80’inde böbrek yetersizli¤i yapar.
Tan› genellikle çocukluk ça¤›nda serum, idrar ve tafl analizi ile konur. Ancak
SDBY hastalar›nda organ tutulumuna ait patolojik incelemeler ile tan› konabilir.
Olgumuzda biyopside yayg›n kemik ili¤i ve di¤er organ (nefrokalsinoz, karaci¤er
ve dalakta madde birikimi, hipotiroidi) tutulumlar›n›n böbrek yetmezli¤ine
sekonder hiperoksaloziste beklenmemesi nedeniyle PH düflündük. Vakam›z
ancak eriflkin yaflta tan› konmas› nedeniyle sunulmufltur.
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PS/GN-055

Spontan Kolesterol Embolisine Ba¤l› Akut Böbrek Yetersizli¤i

Serhat Karada¤, Sami Uzun, Zeki Ayd›n, Meltem Gürsu, Savafl Öztürk, Rümeyza
Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Kolesterol embolizasyon sendromu; böbrek, deri, beyin, göz, gastrointestinal
sistem ve ekstremiteler gibi birçok organa kolesterol kristallerinin embolizasyonu
sonucunda ortaya ç›kan bir hastal›kt›r. Aort cerrahisi, major damar anjiyografisi
veya trombolitik ve antikoagülan tedavi sonras› geliflebilece¤i gibi spontan
olarakda geliflebilir. Kan ak›m›n›n fazla olmas› nedeniyle en s›k böbrekler tutulur
ve son dönem böbrek yetersizli¤iyle sonuçlanabilir. Burada sa¤ böbre¤i atrofik
olguda spontan olarak geliflen kolesterol embolisine ba¤l› akut böbrek yetersizli¤i
sunulmufltur.
Olgu: Ani geliflen sol bö¤ür a¤r›s› ve komplet anüri flikayeti ile baflvurdu¤u
hastanede 3 gün önce intravenöz piyolografi yap›lan 59 yafl›nda erkek hastan›n
özgeçmiflinde iskemik kalp hastal›¤› mevcuttu. Fizik muayenesinde bir özellik
olmayan hastan›n tetkiklerinde; hemoglobin:12.0g/dl, hematokrit:%36.8,
trombosit:125000/mm3, lökosit:8900/mm3, nötrofil:6080/mm3,
lenfosit:1390/mm3, monosit:1180/mm3, eozinofil:230/mm3, üre:157mg/dl,
kreatinin:8.36mg/dl, AST:103U/L, ALT:158U/L, LDH:2343IU, CRP:>300,
total protein:5.29g/dl, albümin:2.76g/dl, Ca:8.0mg/dl, ANCA, ANA, anti ds
DNA:negatif, C3 ve C4:normal, anti HCV:pozitif, HBsAg:negatif, idrarda
mebzul eritrosit, ultrasonografide sol böbrek boyutu normal, sa¤ böbrek atrofik
ve ekojenitesi ileri derecede artm›fl, her 2 renal ven ve arter do¤al saptand›.
Hemodiyalize bafllanan hastaya böbrek biyopsisi yap›ld› ve kolesterol embolisi
saptand›.
Tart›flma: Kolesterol embolizasyon sendromu özellikle altta yatan ateroskerozu
olan yafll› hastalarda görülen bir hastal›kt›r. Böbrekte kronik veya akut/subakut
seyir gösterir. Arkuat, interlobüler ve terminal arterler tutulur. Kolesterol
embolileri ›fl›k mikroskobisinde damar lümenleri içinde i¤ne fleklinde bikonkav
olarak görülür. Hastalar›n %40’› diyaliz tedavisi ihtiyac› gösterir ve bunlar›n da
yar›s›nda sonradan bu ihtiyaç ortadan kalkar. Özgün bir tedavisi yoktur. Sebebi
bilinmeyen böbrek yetersizli¤i etiyolojisinde olgumuzda oldu¤u gibi ateroskleroz
zemini varl›¤›nda öncesinde anjiografi gibi bir giriflim olmasa dahi spontan
olarak geliflen kolesterol embolizasyon sendromu ak›lda tutulmal›d›r.
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PS/GN-057

Gruber-Frantz ve Membranoproliferatif Glomerülonefrit Birlikteli¤inin
Oldu¤u Nadir Bir Olgu

Garip fiahin1, Gökhan Temiz1, Evrim Çiftçi2, Ahmet U¤ur Yalç›n1

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

Girifl: Gruber-Frantz tümörü s›kl›kla genç kad›nlarda görülen pankreas›n kistik
bir neoplazm›d›r. Kistik pankreatik neoplazmlar s›kl›kla pankreatik kist olarak
yanl›fl tan› alabilirler ancak do¤ru tan›n›n konulmas› bu tümörlerin küratif
tedavisinin total cerrahi rezeksiyon olmas› nedeniyle önemlidir. Literatürde
Gruber Frantz tümörü ile glomerülonefrit birlikteli¤ine dair veriye rastlanmam›flt›r.
Gruber Frantz nedeniyle opere olan bir hastada takipleri esnas›nda geliflen
membranoproliferatif glomerülonefrit ile birlikteli¤i sunmaya de¤er bulundu.
Olgu Sunumu: 2008 y›l›n›n Mart ay›nda pankreasta kitle saptanan ve patoloji
sonucu Gruber Frantz tümörü olarak rapor edilip total tümöral cerrahi rezeksiyon
yap›lan hastan›n yatt›¤› dönemde hematüri ve 3.5 gr/gün proteinürisi ve idrar
tetkikinde piyürisi saptand›. Antibiyoterapi verilerek proteinüri nedeninin
enfeksiyona ba¤l› olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi için hasta kontrole ça¤r›ld›.
Antibiyoterapi sonras›nda yap›lan kontrolde hastan›n piyürisinin gerilemesine
ra¤men proteinürisinin 2 gr/ gün olarak devam etmesi ve idrar incelemesinde
aktif idrar sedimenti (dismorfik eritrositler, eritrosit silendirleri) saptanmas›
üzerine hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Yap›lan böbrek biyopsisi sonucu
membranoproliferatif glomerülonefrit ile uyumlu geldi.
Tart›flma: Oldukça nadir olgular olan kistik pankreatik neoplazmlar her ne
kadar benign karakterde olsalar da malign progresyon gösterebilmeleri nedeniyle
önem arz etmektedirler. Bu nedenle pankreasta kistik lezyona sahip özellikle
genç eriflkin kad›nlarda ak›lda tutulmal›d›r. Literatürde membranoproliferatif
glomerülonefrit ile Gruber Frantz tümör birlikteli¤ine rastlan›lmam›flt›r. Ancak
maligniteye sekonder glomerülonefrit olgular›na rastlan›lmaktad›r. Bu vakalarda
glomerülonefrit tipi s›kl›kla membranöz glomerülonefrit olarak karfl›m›za ç›ksa
da malignite tipine göre IgA nefropatisi veya membranoproliferatif glomerülonefrit
olgular›na da rastlanmaktad›r. Literatür incelememizde Gruber Frantz tümörü
ile membranoproliferatif glomerülonefrit birlikteli¤ine rastlan›lamad› bu nedenle
olgu sunmaya de¤er bulundu.

PS/GN-056

Kronik Böbrek Yetmezli¤i Hastas›nda Akci¤erin Yayg›n Mikro-Nodüler
Tutulumunun Nadir Bir Nedeni

Selman Ünverdi1, Murat Duranay1, fieref Rahmi Y›lmaz1, Mevlüt Çeri1,
Hacer Haltafl2
1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

Girifl: Hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda
tüberküloz s›kl›¤› genel popülasyona k›yasla daha fazla görülmektedir. Miliyer
tüberküloz bu hasta gurubunda s›kl›kla raporlanm›flt›r. Miliyer tüberkülozun
akci¤er bulgusu s›kl›kla mikro-nodüler tutulum paternindedir. Burada amiloidoza
ikincil KBY geliflmifl, hemodiyaliz tedavisi gören ve beraberinde akci¤erde yayg›n
mikro-nodüler tutulum iz lenen nadir bir vaka sunulacakt ›r .
Olgu: 51 yafl›nda erkek hasta acil servise bulant›, kusma ve genel durum
bozuklu¤uyla baflvurdu. Yap›lan incelemelerde böbrek fonksiyon testlerinde ileri
derecede bozulma saptand›. Hastan›n yap›lan medikal tedaviye ra¤men böbrek
fonksiyonlar›ndaki bozulmada ilerleme izlendi. Böbrek boyutlar›n›n normal
s›n›rlarda olmas› nedeniyle hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopsi sonucu
amiloidoz ile uyumlu saptanan hastaya kolflisin baflland› ve kronik hemodiyaliz
program›na al›nd›. Hastan›n hemodiyaliz tedavisi esnas›nda öksürük yak›nmas›
ortaya ç›km›fl olup çekilen akci¤er grafisinde her iki akci¤erde yayg›n mikro-
nodüler dansite art›m› saptand›. Çekilen akci¤er tomografisi de bu bulgu ile
uyumluydu. Yap›lan PPD testi sonucu 11 mm gelmesi nedeniyle hastaya miliyer
tüberküloz flüphesiyle anti tüberküloz tedavi baflland›. Hastan›n tedavinin 16.
gününde röntgen bulgular›nda düzelme olamamas› nedeniyle akci¤erinden ince
i¤ne biyopsisi al›nd›. Biyopsi sonucu akci¤er amiloidozu ile uyumlu saptana
hastan›n anti tüberküloz tedavisi kesildi.
Sonuç: Amiloidoza ba¤l› kronik böbrek yetmezli¤i geliflmifl hastalarda saptanan
yayg›n mikro-nodüler akci¤er lezyonlar›nda tüberküloz mutlaka ilk düflünülmesi
gereken durumdur. Buna ek olarak akci¤erin nodüler karekterde amiloid
tutulumu da unutulmamal›d›r. Klini¤i tüberkülozla uyumlu olmayan yada anti
tüberküloz tedaviye yan›t vermeyen hastalar, akci¤er ince i¤ne biyopsisi aç›s›ndan
de¤erlendirilmelidirler.
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PS/GN-058

Üremik Ensefalopati ile Prezente Olan Retroperitoneal Fibrozis Olgusu

Meltem Gürsu, Zeki Ayd›n, Sami Uzun, Savafl Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Retroperitoneal fibrozis, retroperitonda fibröz doku geliflimi ile karakterize,
buradaki organlarda, özellikle de üreterlerde obstruksiyona yol açan; etiyolojisi
bilinmeyen, ilerleyici nadir görülen bir hastal›kt›r. Etiyolojide otoimmün
hastal›klar, baz› maliniteler ve ilaçlar sorumlu tutulmakla birlikte ço¤u vaka
idiopatiktir. Burada üremik ensefalopati tablosu ile baflvuran bir retroperitoneal
fibrozis olgusu sunulmufltur.
Olgu: Altm›flbir yafl›nda erkek hasta fluur bulan›kl›¤› nedeniyle acil servisimize
getirildi. Öz ve soygeçmiflinde bir özellik saptanmayan hastan›n son on gündür
giderek artan bulant›, kusma, ifltahs›zl›k flikayetleri bafllam›fl. Acil servise
baflvurdu¤unda fluuru bulan›k, Kussmaul solunumu olan ve oligoanürik oldu¤u
ö¤renilen hastan›n solukluk d›fl›nda sistem muayeneleri normaldi. Tetkiklerinde
üre:210mg/dl, kreatinin:11,02mg/dl, Na:135mmol/l, K:6.5mmol/l ve kan gaz›
incelemesinde artm›fl anyon aç›kl› metabolik asidoz saptanan hasta acil hemodiyalize
al›nd›. Ultrasonografisinde grade 2-3 hidronefroz saptanmas› üzerine çekilen
MR'›nda (Resim) grade2-3 hidroüreteronefroz ve retroperitoneal bölgede üreterleri
saran ve obstrükte eden fibröz doku saptand›. Bilateral double-J kateteri tak›lmas›n›
takiben poliüriye giren hastan›n biyokimyasal de¤erleri normale geriledi.
Laparoskopik üreterolizis ve bilateral üreteral peritonalizasyon uygulanan hastan›n
intraoperatif al›nan biyopsileri retroperitoneal fibrozis ile uyumlu geldi. Travma
ve ilaç kullan›m öyküsü olmayan hastan›n di¤er etiyolojiye yönelik yap›lan
incelemelerinde otoimmün ve malign hastal›klar yönünden bir özellik saptanmad›.
‹diopatik retroperitoneal fibrozis olarak kabul edildi.
Tart›flma: Tam lokalize edilemeyen bel-bö¤ür a¤r›s›, skrotumda, abdomen alt
k›s›mlar›nda a¤r›, bat›nda kitle, atefl, alt ekstremitede ödem bafll›ca semptomlard›r.
Olgumuzda oldu¤u gibi üreter obstrüksiyonuna ba¤l› böbrek yetersizli¤i geliflebilir.
Tedavisinde altta yatan nedenin tedavisi ve idiyopatik olgularda cerrahi esast›r.
‹mmün supresif tedaviye yan›t s›n›rl›d›r. Postrenal böbrek yetersizliklerinde
etiyolojide retroperitoneal fibrozis de düflünülmelidir.
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Resim : Bat›n MR

Ana vasküler ve üreterleri saran fibröz doku

PS/GN-059

Yayg›n Kütanöz Sistemik Sklerozisli Bir Olguda, Normotansif Skleroderma
Renal Krizi

Hadim Ako¤lu, Fatih Dede, Ramazan Öztürk, Ezgi Coflkun Yenigün,
Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Girifl: Skleroderma renal krizi (SRK), sistemik sklerozisin bir komplikasyonu
olup ani bafllang›çl› akselere hipertansiyon ve progresif böbrek yetersizli¤i ile
karakterizedir. SRK, nadir olarak normotansif seyredebilir. Bu hastalarda prognoz
hipertansif SRK’ne nazaran daha kötü, mortalite oranlar› daha yüksektir.
Olgu: 56 yafl›nda erkek hasta 10 gündür olan bulant›, kusma nedeniyle baflvurdu.
Öyküsünden 1 y›l önce skleroderma tan›s› ald›¤› ö¤renildi. Fizik muayenesinde
kan bas›nc› 120/85 mmHg olarak ölçüldü.Yüz, gövde, ekstremitelerde yayg›n
cilt tutulumu, el parmaklar›nda fleksiyon deformiteleri mevcuttu. Laboratuvar
tetkiklerinde serum kreatinin:3.5 mg/dl, üre:105 mg/dl, glukoz:88 mg/dl,
albumin:3.2 g/dl saptand›. ‹drar tetkikinde protein:30 mg/dl, idrar sedimentinde
4-6 eritrosit, 1-2 lökosit, granuler silendirler mevcuttu. Hospitalizasyon sonras›
tekrarlanan serum kreatinin:3.6 mg/dl, proteinüri:1.8 g/gün, ANA titresi ve
anti-ds-DNA antikoru negatif saptand›. Renal ultrasonografide böbrek boyutlar›
normaldi. Yat›fl›n›n alt›nc› gününde hastada oligüri, hipervolemi bulgular› ve
bilinç bulan›kl›¤› geliflti. Kan bas›nc› 130/80 mmHg, serum kreatinin:8.1mg/dl,
üre:169 mg/dl, arteriyel kan gaz›nda metabolik asidoz saptanan hasta acil
hemodiyalize al›nd›. Tedavisine anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü
(ADE‹) eklendi. Böbrek fonksiyonlar›nda h›zl› bozulma nedeniyle renal biyopsi
uyguland›, SRK ile uyumlu bulundu. Hemodiyaliz alt›nda hastan›n semptomlar›
tümüyle kayboldu. Yat›fl›n›n 15. gününde ADE‹ tedavisi ve programl› hemodiyaliz
deste¤i ile takibe al›nan hasta, 1 hafta sonra kaybedildi.
Sonuç: Normotansif SRK’de sürecin daha sinsi seyretmesi nedeniyle tan› ve
tedavinin gecikmesi, kötü prognoz ve mortalitede art›fla neden olmaktad›r.
Skleroderma tan›s› alm›fl hastalarda hospitalizasyon sonras› böbrek fonksiyonlar›n›n
yak›n takibi normotansif seyreden SRK’in erken tan› ve tedavisi için oldukça
önemlidir.

PS/GN-060

Kronik Böbrek Yetmezli¤i Olan Bir Hastada Multipl Lokalizasyonlu
Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu

Mustafa Kelefl1, Abdullah Uyan›k1, Nurhan Bilen2, Hamidullah Uyan›k3,
Yusuf Bilen2, Ragibe Kantarc›2, Kadriye Tanas2, Ramazan Çetinkaya1

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Erzurum

Girifl: Tüberküloz, halen önemli bir sa¤l›k problemidir. Kronik böbrek yetmezli¤i
(KBY) olan hastalardaki insidans› genel popülasyondakinden 10 kat daha
yüksektir. Biz, burada KBY’li bir hastada s›k karfl›lafl›lmayan lokalizasyonda bir
ekstrapulmoner tüberküloz vakas›n› sunduk.
Olgu: 36 yafl›nda, 8 y›ldan beri hemodiyaliz tedavisi almakta olan KBY tan›l›
erkek hasta. Hasta poliklini¤imize künt vas›fta s›rt a¤r›s›, halsizlik ve her iki
bacakta s›z› tarz›nda a¤r› flikâyeti ile baflvurdu. Fizik muayenede; 1x1.5 cm
ebatlar›nda sa¤ aksiler lenfadenopati tespit edildi. Laboratuar tetkiklerinde
eritrosit sedimantasyon h›z› (110 mm/saat), ferritin (2000 ng/ml) ve CRP (12.4
mg/dl) d›fl›nda KBY’li hastalar ile k›yasland›¤›nda önemli bir bulgu yoktu. PPD
testi negatifti. Akci¤er grafisi normal olarak de¤erlendirildi. Kemik ili¤i ve lenf
nodundan al›nan biyopsilerin patolojik incelemesinde; Langhans tipi dev
hücreleri ve kazeifikasyon içeren granülomatoz lezyonlar tespit edildi. Vertebran›n
manyetik rezonans incelemesi; sol inguinal bölgede, L2 vertebra kesiminde abse
formasyonu, T11-12 vertebra korpuslar›nda destrüksiyon ve anterior kesimlerinde
so¤uk abse olarak papor edildi. Antitüberküloz tedavi (izoniazid, rifampisin,
etambutol ve pirazinamid) baflland›. Tedavinin 3. ay›nda hastan›n flikâyetlerinde
düzelme bafllad›.
Sonuç: Bu tip vakalarda morbidite ve mortalite aç›s›ndan erken tan› ve tedavinin
önemli oldu¤unu düflünmekteyiz.



PS/GN-063

Bölgemizdeki Ailevi Akdeniz Atefli Hastalar›n›n Özellikleri: Klinik-
Genetik Korelasyon

Hilmi Atay1, Hasan Ba¤c›2, Serbülent Yi¤it2, Melda Dilek3, Zelal Ad›belli3,
Tekin Akpolat3
1Ondokuz May›s Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
2Ondokuz May›s Üniversitesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Samsun
3Ondokuz May›s Üniversitesi ,  Nefroloji Anabilim Dal›, Samsun

Girifl: Ailevi Akdeniz Atefli (AAA) otozomal resesif geçiflli genetik bir hastal›kt›r.
Tekrarlayan atefl, peritonit, artrit, plörit, erizipele benzeyen deri döküntüleri ve
nadiren perikardit ataklar› ile karakterizedir. AAA tan›s› klinik bulgulara
dayan›larak konulmaktad›r. Bu çal›flman›n amac› Ondokuz May›s Üniversitesi
T›p Fakültesi Nefroloji bölümüne baflvuran AAA’l› hastalarda klinik bulgular›
de¤erlendirmek ve genotip-fenotip aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r.
Gereç-Yöntem: Çal›flmaya Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji
Klini¤inde tan› konmufl ve tedavi edilmekte olan 110 hasta al›nd›. AAA tan›s›
için Livneh kriterleri kullan›ld›. Hastalardan s›k görülen MEFV mutasyonlar›
için genetik çal›flma yap›ld›. Hastalar›n demografik verileri, klinik özellikleri,
tedavi ve yan›t› sorguland›. Gruplar aras›nda, istatistiksel olarak fark›n olup
olmad›¤› ki kare testi ve Fisher testi kullan›larak de¤erlendirildi ve p<0,05 ise
anlaml› kabul edildi.
Sonuçlar: Hastalar›n 62’si kad›n, 48’i erkekti. Yafl ortalamas› 33.45 ± 10.71
idi. Kar›n a¤r›s› %91.8, atefl %85.5, miyalji %60, atralji %60.9, artrit %52,
ishal %37.3, plörezi %24.5, kab›zl›k %20, perikardit %10, erizipele benzer
eritem %10.9 hastada vard›. Aile öyküsü 54 (%49.1) hastada pozitifti. Hastalar›n
%23.5‘inde anne-baba aras›nda akrabal›k vard›. 17 hastada (%15.5) amiloidoz
tespit edildi. Otuz dört hastan›n (%30.9) apendektomi ameliyat› geçirdi¤i saptand›.
Yap›lan genetik analizler sonucu hastalar›n %32’sinde M694V homozigot,
%15,5’inde M694V/M680I, %10’unda M680I/V726A saptand›. M694V
homozigot mutasyonu ile atefl, artrit ve amiloidoz geliflimi aras›nda anlaml› iliflki
bulundu.
Tart›flma: AAA tan›s› için çeflitli ölçütler gelifltirilmifl olup, bunlar klinik
bulgulara dayan›r. Genetik mutasyonlar tan›da yard›mc› olabilir. Bu çal›flma
bölgemizde Livneh tan› kriterlerinin kullan›ld›¤› ve genetik analiz yap›lan ilk
çal›flmad›r. Bulgular, genetik özelliklerin klinik bulgular› etkiledi¤ini göstermektedir.

PS/GN-062

Kolesterol Embolizasyon Sendromu: 3 Olgu

Feride Demiray1, Melda Dilek2, Fatma Ayd›n3, Nilgün fientürk3, ‹lkser Akpolat4,
Zelal Ad›belli2, Demet Ifl›k1, Tekin Akpolat2
1Ondokuz May›s Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
2Ondokuz May›s Üniversitesi ,  Nefroloji Anabilim Dal›, Samsun
3Ondokuz May›s Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Samsun
4Ondokuz May›s Ünivers i tes i ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  Samsun

Girifl: Kolesterol embolizasyon sendromu ço¤u kez anjiyografi, damar cerrahisi
gibi bir vasküler giriflim veya antikoagülan/antitrombotik tedaviden sonra geliflir.
Klinik de¤iflken olup, bulgular etkilenen organa ba¤l›d›r. Böbre¤in etkilenmesi
durumuna atheroembolik böbrek hastal›¤› ad› verilir ve böbrek fonksiyonlar›ndaki
hasar›n derecesi ve ortaya ç›k›fl süresi de¤iflkendir. Giriflimsel tetkiklerin
yayg›nlaflmas› ile kolesterol embolizasyon sendromu daha s›k tan›mlanmaya
bafllam›flt›r. Amac›m›z atheroembolik böbrek hastal›¤› tan›s› alan 3 hastay›
tart›flmak ve kliniklerde daha s›k rastlad›¤›m›z bu hastal›¤a dikkat çekmektir.
Vaka: 3 vaka da 70 yafl›ndan büyüktü ve koroner anjiyografi sonras› akut böbrek
yetmezli¤i geliflmiflti. Cilt muayenesinde ayaklarda morarma saptand› ve kolesterol
embolizasyonu bulgular› mevcuttu. 3 vakada da yap›lan cilt biyopsisi kolesterol
embolizasyonu ile uyumlu idi.
Tart›flma: Koroner anjiyografiden sonra birçok nedenle böbrek yetmezli¤i
geliflir. En s›k neden kontrast madde kullan›m›na böbrek yetmezli¤idir ancak
ay›r›c› tan›da kolesterol embolizasyon sendromu düflünülmelidir. Kolesterol
embolizasyon sendromunda böbrek hasar›n›n derecesi ve sonuçlar› de¤iflkendir.
Hastal›¤›n klasik triyad› livedo retikülaris, akut böbrek yetmezli¤i ve eozinofilidir.
Mavi-mor bafl parmak ve livedo retikülaris en s›k görülen cilt bulgular›d›r.
Bunun d›fl›nda nörolojik ve gastrointestinal bulgular da olabilir. Vasküler
giriflimlerden sonra geliflen akut böbrek yetmezli¤inde cilt muayenesinin ihmal
edilmemesi kolesterol embolizasyon sendromu tan›s› koymada yard›mc› olabilir.

PS/GN-064

Proteinüri: Ölçüm Yöntemleri ve S›n›rlar›

Melek Süzer1, Nil Güler2, Bilge Can3, Zelal Ad›belli4, Melda Dilek4,
Ramazan Gökdemir1, Tekin Akpolat4
1Ondokuz May›s Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
2Ondokuz May›s Üniversitesi, Hematoloji Anabilim Dal›, Samsun
3Ondokuz May›s Ünivers i tes i ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  Samsun
4Ondokuz May›s Üniversitesi ,  Nefroloji Anabilim Dal›, Samsun

Girifl Proteinüri böbrek hasar›n›n duyarl› bir göstergesi olup, böbrek hasar›n›n
ilerlemesi ve artm›fl kardiyovasküler riskle iliflkilidir. Altta yatan patogenik
mekanizmalara göre bafll›ca glomerüler, tubüler ve afl›r› üretim (taflma) kaynakl›
proteinüri görülebilir. Proteinüriyi tespit etmekte yayg›n kullan›lan dipstick
yönteminde yalanc› pozitif veya negatif sonuçlara neden olan çok say›da durum
vard›r. Amac›m›z böbrek yetmezli¤i ile baflvuran, dipstick yöntemi ile yalanc›
negatiflik izlenen proteinürik olan bir hastay› sunmakt›r.
Vaka: 47 yafl›nda erkek hasta yap›lan tetkiklerinde anemi ve böbrek yetmezli¤i
saptanmas› üzerine ileri de¤erlendirme için hastanemize baflvurdu. Laboratuvar
incelemelerinde kreatinin 2,4 mg/dl, hemoglobin 8 gr/dl, total protein 7,5
gr/dl, albümin 4,3 gr/dl, idrar analizinde protein 30 mg/dl’ydi. Ultrasonografide
böbrek boyutlar› normaldi. Böbrek biyopsisi bulgular› multiple miyelom ile
uyumlu idi. Yirmidört saatlik idrarda 5,5 gram/gün proteinürisi olan hastan›n
serum immünglobülinleri düflük saptand›. ‹drarda ise hafif zincir art›fl› saptand›.
Serum ve idrar immün elektroforezinde kappa hafif zincir monoklonal art›fl›
izlendi. Hastan›n kemik ili¤i de¤erlendirmesinde plazma hücre infiltrasyonu
saptanarak multiple miyelom tan›s› kondu.
Tart›flma: Klinik pratikte proteinürinin bafllang›ç de¤erlendirilmesinde s›kl›kla
standart dipstick testler kullan›l›r. Dipstick testinde düflük molekül a¤›rl›kl›
proteinlerin varl›¤› ve dilüe idrar yalanc› negatif sonuçlara; alkali idrar, konsantre
idrar, gross hematüri, penisilin ve sülfonamid gibi ilaçlar, semen veya vajinal
sekresyon yalanc› pozitif sonuçlara neden olur. Bu hastada dipstick yöntemi ile
saptanan proteinüri miktar› (30 mg/dl) ve 24 saatlik idrarla protein kayb› (5.5
gram/gün) aras›nda uyumsuzluk saptand›. Proteinürinin varl›¤› ve miktar›
de¤erlendirilirken dipstick yönteminin sak›ncalar› ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
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PS/GN-061

19 Lupus Nefritl i  Hastan›n Bafllang›ç Tedavi Sonuçlar›

Davut Ak›n, fiehmus Özmen, Ramazan Dan›fl, Ali Kemal Kadiro¤lu,
Mehmet Emin Y›lmaz
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Lupus nefriti, sistemik lupus eritematozusun (SLE) ölümcül olabilen
organ tutulumlar›ndan biridir. Lupus nefritli hastalar›n bafllang›ç tedavilerinde
hangi immünosüpresif (‹S) ilac›n verilece¤i hala netlik kazanmam›flt›r. Bu
çal›flmada izlemimizde bulunan lupus nefritli hastalar›m›z›n özelliklerini ve
tedaviye yan›t oranlar›n› araflt›rd›k.
Yöntem: Çal›flmam›zda nefroloji klini¤inde takip edilen ARA 1982 kriterleriyle
tan› konulan ve böbrek biyopsisi ile lupus nefriti tan›s› alan 19 hastan›n dosyalar›
geriye dönük incelendi. Hastalar›n demografik özellikleri, böbrek biyopsisindeki
s›n›flamaya göre ald›¤› tedaviler kaydedildi. Hastalar s›n›flamaya göre siklofosfamid
(CyP)+ metilprednizolon (MP), mikofenolat mofetil (MMF) +MP, Azatiyoprin
(AZA) +MP, yaln›z MP rejimleri verildi. Tedavi bafllang›c›nda ve remisyondaki
24 saatlik idrar örne¤inin protein miktar› hesapland›. Lupus nefritli hastalarda
parsiyel remisyon bazal proteinüri miktar›n›n %50 azalmas› veya 1.5gr/gün
alt›na düflmesi, tam remisyon proteinüri miktar›n›n 330mg/gün alt›na düflmesi
kriter olarak kabul edildi. Veriler ortalama ± SD olarak ifade edildi.
Bulgular: Lupus nefritli 19 hastan›n kad›n erkek oran› 15/4’tü. Hastalar›n yafl
ortalamalar› 30 ±9.7’ydi. SLE tan› yafl› 4,78±3/y›l'd›. Böbrek biyopsisinin
s›nflamas›na göre Klas II: 4, klas III: 6, klas IV: 6, klas V’te 3 hasta vard›. 7
hastaya CyP +MP, 4’ üne MMF+MP, 2’sine AZA+MP, 3’üne de yaln›zca MP
rejimi verildi. 6 ayl›k tedavi sonucunda 13 hasta (% 68) tam remisyon, 3 hasta
(% 15,8) parsiyel remisyon, 1 hasta (% 5,3) remisyona girmedi. 2 hasta izlem
d›fl› kald›. Di¤er sonuçlar tabloda verilmifltir.(Tablo-1)
Sonuç: Hasta profilimizde mevcut IS rejimlerinin lupus nefriti bafllang›ç
tedavisinde remisyonu sa¤lamada yüksek baflar› oran›na sahiptir.

Hastalar›n biyokimyasal de¤erleri

Üre (mg/dl)

Kreatinin (mg/dl)

Serum albümin (mg/dl)

Protenür i  (gr/gün)

C3 düflüklü¤ü

C4 düflüklü¤ü

Anti-dsDNA (+)

35±1,5

0,9±0.3

2,7±0,8

3,4±2,1

%79

%84

%74
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PS/GN-066

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastada Faktör VII Eksikli¤i Olgusu

Davut Ak›n1, fiehmus Özmen1, Ramazan Dan›fl1, Zafer Pekkolay2,
Ali Kemal Kadiro¤lu1, Mehmet Emin Y›lmaz1

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

Girifl: Faktör VII eksikli¤i, 1: 500 000 insidansa sahip, otozomal resesif geçen,
hafif vakalarda ileri yafllara kadar asemptomatik olabilen bir hastal›kt›r. Klinik
bulgular› invazif ifllemlerden sonra kanaman›n uzamas›, eklem içine, mukosal
bölgeye kanama olabildi¤i gibi do¤umdan sonra beyin içine kanama bildirilmifltir.
Koagülasyon testlerinde normal parsiyel protrombin zaman› (aPTT) ve uzam›fl
protrombin zaman› (PT ) faktör VII eksikli¤ini düflündürür. Biz de KBY ve
Faktör VII eksikli¤i tan›s› koydu¤umuz olgumuzu bulgular›yla sunduk.
Olgu: 1 y›l önce diyabetik nefropati tan›s› alan 62 yafl›nda kad›n hasta, bulant›
kusma, nefes darl›¤› nedeniyle klini¤e yat›r›ld›. Son dönem böbrek yetmezli¤i
tan›s› alan hastan›n TA: 150/90 mmHg, Nb: 68/dk, atefl: 36.7 0C ölçüldü.
Tetkiklerinde Hb: 9.95 g/dL, beyaz küre: 7900 K/uL, platelet: 269.000 K/uL,
üre: 191 mg7dl Cr: 5.6 mg/dl Na: 138mmol/L, K: 5.4 mmol/L Ca: 8,4 mg/dL,
P:6,4 mg/dL AST: 13U/L, ALT: 13 U/L, alb: 2,4 mg/dl PT: 42.1/dk (9.5-13),
aPTT: 31.3 /dk (25-35) INR: 2.63 fibrinojen: 448 mg/dL (212-488) saptand›.
Öyküsünde patolojik kanama olmayan ve takiplerde kanama geçirmeyen hastan›n
ölçülen faktör VII düzeyi %3 (50-150) saptand›. Tam idrar tahlili normaldi.
Hasta haftada 3 kez hemodiyaliz program›na al›narak taburcu edildi.
Sonuç: Kronik böbrek yetmezli¤i ile izlenilen hastalarda kanama diyatezi
bozuklu¤unun s›k nedenlerinin (trombosit fonksiyon bozuklu¤u) yan›s›ra çok
nadir görülen faktör VII eksikli¤i karfl›m›za ç›kabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

PS/GN-067

Membranoproliferatif Glomerülonefrite Ba¤l› Nefrotik Sendromlu Bir
Hastada Akkiz Faktör VII(A) Eksikli¤I

Ramazan Çetinkaya1, Abdullah Uyan›k1, Mustafa Kelefl1, ‹sa Altun2, Fuat Erdem2,
Cemalettin Gündo¤du3, Fatih Albayrak2

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, Erzurum

Girifl-Amaç: Nefrotik sendrom (NS), eriflkin ve çocukluk yafl grubunda
tromboembolizme yatk›nl›¤› artt›rmaktad›r. NS’da p›ht›laflma faktörlerinden
faktör 10, 11, 12, plazminojen ve antitrombin III düzeyleri düflerken faktör 2,
5, 7, 8, plazminojen aktivatörleri ve trombosit agregasyonu artar. NS tan›s› ile
baflvuran ve INR de¤eri uzun olan bir hastada primer hastal›¤›n tedavisiyle
düzelen faktör VII eksikli¤i tespit ettik.
Olgu: ‹ki hafta önce bafllayan göz kapaklar›nda flifllik, idrar›nda kan gelmesi
flikayetiyle baflvuran 15 yafl›nda erkek hasta yat›r›ld›. Fizik incelemesinde, kan
bas›nc›, vücut ›s›s› ve nabz› normal s›n›rlar içerisinde idi. Göz kapaklar›nda
ödem, pretibial bölgede 1+ gode b›rakan ödem d›fl›nda özellik yoktu. ‹drar
analizinde; stikle 3+ protein, 24 saatlik idrar›nda 6.21 gr proteinüri ve idrar
mikroskopisinde her alanda bol ve t›rt›kl› eritrosit saptand›. Serum albumin
düzeyi; 3.1 g/dl, serum kreatinin; 1.9mg /dL, LDL kolesterol 136 mgr /dL
bulundu. IgA; 205 mg/dl (70-400 mg/dl), IgM; 128 mg/dl (40-230 mg/dl),
IgG; 769 mg/dl (700-1600 mg/dl), C3 291 mg/dl (90-182 mg/dl), C4 18.7
(10-40 mg/dl ), ANA, Anti-ds DNA ve antifosfolipit antikorlar negatif idi.
Böbrek biyopsisi planland›. Ancak INR de¤eri 1.43 (0.9-1.3)
idi. Hastan›n faktörVII(a) düzeyi% 65 (%70-%120 ) bulundu. Hastaya günlük
48 mgr /gün, metil prednizolon 10 gün süreyle verildi. Tedavi sonras›nda INR
de¤eri 1.1 olarak geldi. FaktörVII(a) düzeyi %82 olarak geldi. Böbrek biyopsisi
membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) olarak rapor edildi.
Sonuç: Literatürde MPGN ile faktörVII8a) düflüklü¤ü birlikteli¤inin oldu¤u
baflka sunuma rastlamad›k. ‹mmünsüpresif tedaviyle faktör VII ve INR de¤eri
normale gelmifltir. NS'da p›ht›laflma faktörlerinin de göz önünde
bulundurulmas›n›n önemli oldu¤unu düflünmekteyiz.

PS/GN-065

Ailevi Akdeniz Atefli – Ankilozan Spondolit Birlikteli¤i: ‹ki Vaka

Burcu Çakar1, Melda Dilek2, Zelal Ad›belli2, Hasan Ba¤c›3, Nazir Yayla1,
Tekin Akpolat2
1Ondokuz May›s Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
2Ondokuz May›s Üniversitesi ,  Nefroloji Anabilim Dal›, Samsun
3Ondokuz May›s Üniversitesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Samsun

Girifl: Ailevi Akdeniz Atefli (AAA), periton, plevra, eklemler baflta olmak üzere
tüm sistemlerde akut inflamasyonla karakterize bir hastal›kt›r. Ataklar s›ras›nda
eklem tutulumu s›k olup, ço¤unlukla diz, kalça ve ayak bile¤ini olmak üzere tek
eklemi tutar. Sakroileit, spinal tutulumla birlikte ya da tek bafl›na izlenebilir.
AAA’nde sakroileit, seronegatif spondiloartropati (SNSA) olarak de¤erlendirildi¤i
gibi baz› vakalarda ise mevcut bulgular efllik eden ankilozan spondilitle iliflkili
olabilir. Burada AAA ve ankilozan spondilitli (AS) iki olgu sunulmufltur.
Vaka: Klini¤imizde AAA atefli tan›s›yla izlenen her iki hastan›n genetik analizinde
M694V homozigot (+) idi. Hastalar kolflisin kullanmaktayd› ve direkt radyografide
sakroileitleri vard›. Yap›lan human lökosit antijen (HLA) tiplendirmesinde her
ikisinde de B 27 pozitif saptand›. Radyografik olarak ankilozan spondilitle
uyumlu bulgular› olan hastalara antiinflamatuar tedavi verildi.
Tart›flma: AAA ile AS birlikteli¤i nadir bir durumdur. Daha önceki çal›flmalarda
AAA hastalar›nda görülen kas iskelet sistem semptomlar›n›n M694V gen
mutasyonu ile iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Bizim her iki hastam›zda da M694V
gen mutasyonu saptand›. AAA hastalar›nda tekrarlayan artrit ataklar› izlenebilir.
Sakroiliak eklem tutulumu AAA ile iliflkili SNSA ile iliflkili olabilece¤i gibi,
hastal›¤a efllik eden AS’in bir bulgusu olabilir. Literatürde belirtilen SNSA’li
hastalar genellikle HLA B27(-) olarak saptanm›flt›r. AS’de omurgada izlenen
sindesmofit oluflumu, bambu vertebra görünümü AAA ile iliflkili SNSA’lerde
fazla bildirilmemifltir. Bizim bir olgumuzda omurga hareketlerinde belirgin
k›s›tl›l›k mevcuttu ve kalça protezi gerektirecek harabiyet geliflmiflti. AAA
hastalar›nda eklem tutulumlar›nda hastal›¤a efllik eden artrit tablosu d›fl›nda var
olabilecek romatizmal hastal›klar aç›s›ndan uygun de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Bu durum, mevcut ikincil hastal›¤›n daha optimal kontrolü ile sekel geliflimini
önleyebilir.

PS/GN-068

Protenüri Olmaks›z›n Makroskobik Hematüri Ataklar› ile ‹zlenilen Klas-
V Lupus Nefritli Olgu

Davut Ak›n, fiehmus Özmen, Ramazan Dan›fl, Ali Kemal Kadiro¤lu,
Mehmet Emin Y›lmaz
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Girifl: Sistemik Lupus Eritematozusta (SLE), böbrek tutulumu s›kt›r. Mezengiyal
glomerülonefrit, fokal ve diffüz glomerülonefritli ço¤u hastan›n klini¤i sessiz
olabilir. Buna karfl›l›k membranöz glomerülonefrit tipik olarak nefrotik sendrom
bulgular› ile baflvurur. Mikroskobik hematüri ve hipertansiyon de olabilir. Ancak
proteinüri olmaks›z›n sadece makroskobik hematürinin olmas› çok nadirdir.
Bu olgu ile SLE tan›s›yla izlenilen geliflen makroskobik hematüri nedeniyle
yap›lan böbrek biyopsisinde klas V lupus nefriti saptanan olgu sunulmufltur.
Olgu:  4 y›ld›r SLE tan›s› (ARA 1982 kriterlerine göre) ile izlenilen 47 yafl›ndaki
erkek hastada 1 y›l önce bafllayan 1,5 ay aral›klarla olan 5 kez makroskobik
hematüri ataklar› saptand›. ‹drar kültürü, idrarda ARB, bat›n ultrasonografisi,
bat›n bilgisayarl› tomografi, sistoskopi
sonuçlar› normaldi. ANA: 1/1000 (homojen patern), Anti-dsDNA (-), C3,C4
düflüktü. ‹drarda protenüri negatifti. Yap›lan böbrek biyopsisi
klas- V (membranöz glomerülonefrit) ile uyumluydu.
Sonuç: Klas V lupus nefriti olan hastalarda ço¤unlukla nefrotik düzeyde
proteinüri olmas›na ra¤men, bu hastalar›n idrarlar›nda sadece makroskopik
hematüri veya normal idrar bulgular›n›n da olabilece¤i unutulmamal›d›r.



PS/GN-072

Fosfat- Kalp ve Böbrek Hastal›¤› Geliflmesi için Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n
Tüm Evrelerinde Sessiz Sinsi bir Risk: Bir Sistematik Derleme

Mehmet Kanbay1, David Goldsmith2, Ali Akçay1, Adrian Covic3
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›
2Londra Guy Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Böbrek Hastal›klar› Ünitesi
3CI PARHON Hastanesi, Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Bölümü

Amaç: Diyaliz hastalar›nda hiperfosfatemi ile kardiyovasküler hastal›k geliflmesi
aras›nda vasküler kalsifikasyona ba¤l› olarak ciddi bir iliflki mevcuttur. Bununla
birlikte yüksek serum fosfor düzeyi ile vasküler kalsifikasyon ve kardiyovasküler
mortalite iliflkisinin böbrek yetmezli¤inin hangi evresinde bafllad›¤› ile ilgili bir
bilgi mevcut de¤ildir. Bu çal›flmada amaç bu konu ile alakal› mevcut literatürleri
derlemektir.
Materyal-Metot: Ocak 1985 ve fiubat 2008 tarihleri aras›nda bas›lan ve fosfor
ile kardiyovasküler hastal›k geliflimi, mortalite, böbrek hastal›¤›n›n ilerlemesi
aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran, diyaliz program›nda olmayan kronik böbrek
hastalar›nda yap›lm›fl çal›flmalar PubMed ve Cochrane Kütüphanesi arama
motorlar› kullan›larak tarand›. Birincil belirlenecek sonuçlar kardiyovasküler
hastal›k geliflmesi mortalite ve böbrek hastal›¤›n›n ilerlemesi olarak kabul edildi.
Bulgular: Toplam 12 adet klinik çal›flman›n bu iliflkiyi araflt›rd›¤› görüldü. Bu
çal›flmalar›n 9 tanesi kardiyovasküler hastal›k ile alakal› ve 3 tanesi böbrek
hastal›¤›n›n ilerlemesi ile alakal›d›r. Di¤er risk faktörlerine göre düzenlenme
sonras› yap›lan istatistiki analizlerde tüm çal›flmalarda diyalize girmeyen hastalarda
da yüksek fosfor düzeyinin mortalite, kardiyovasküler hastal›k geliflmesi ve böbrek
hastal›¤›n›n ilerlemesi için ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u saptand›. Ayr›ca
serum fosfor düzeyi artt›kça bu iliflkinin anlaml› olarak daha belirginleflti¤i tespit
edildi.
Sonuç: Serum fosfor düzeyi artt›kça mortalite, kardiyovasküler hastal›k geliflmesi
ve böbrek hastal›¤›n›n ilerlemesi riski diyaliz program›nda olmayan böbrek
hastalar›nda ve böbrek hastal›¤› olmayanlarda da giderek artmaktad›r.
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PS/GN-070

Psöriazis’e Efllik Eden Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tan›s› Alm›fl
Bir Olgu Sunumu

Hadim Ako¤lu, Fatih Dede, Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Girifl: Psöriazis cilt ve eklemleri tutan, kronik inflamatuar bir hastal›kt›r.
Literatürde psöriazis ve böbrek tutulumu ile ilgili sporadik vakalar yay›nlanm›fl
olup; saptanan lezyonlar s›kl›kla eklem tutulumu olan hastalarda daha belirgin
olmak üzere; psöriaziste kullan›lan sistemik ilaçlara sekonder renal toksisite ve
sekonder amiloidozdur. Biz; psöriazis tan›s› ile izlenen, nefrotoksik ilaç kullan›m›
ve eklem tutulumu olmayan, literatürde ilk kez membranoproliferatif
glomerülonefrit (MPGN) saptanan bir olguyu sunuyoruz.
Olgu : 18 yafl›nda kad›n hasta nefrotik düzeyde proteinüri etiyolojisi araflt›r›lmak
üzere yat›r›ld›. Öyküsünden 1 y›ld›r psöriazis tan›s›yla izlendi¤i, topikal tedavi
kulland›¤› ö¤renildi. Fizik muayenede ekstansör yüzeylerde psöriazis ile uyumlu
iyi s›n›rl›, eritematöz, üzeri beyaz pullarla örtülü makuler lezyonlar, bilateral alt
ekstremite distalinde gode b›rakan ödem saptand›. Artrit bulgusuna rastlanmad›.
Laboratuvar tetkiklerinde Hb:8.7 g/dl, lökosit:5900/mm3, MCV:68.7 fL, serum
kreatinin:0.64 mg/dl, üre:39 mg/dl, serum albumin:2.0 g/dl saptand›. Tam
idrar tetkikinde protein:500 mg/dl saptand›. ‹drar sedimenti normaldi. 24
saatlik idrarda 5215 mg/gün proteinüri mevcuttu. ANA, anti-ds-DNA negatif,
C-reaktif protein:3.19 mg/L (0.0-5.0), serum C3:0.91 g/L (0.90-1.80), C4:0.09
g/L (0.10-0.40) bulundu. Hepatit virüs belirteçleri negatif saptand›. Renal
ultrasonografide böbrek boyutlar› ve parankim ekojeniteleri normaldi. Nefrotik
sendrom ön tan›s›yla yap›lan böbrek biyopsisinde MPGN saptand›. Hastaya
sistemik immünsupresif tedavi bafllanarak taburcu edildi.
Sonuç: Farkl› glomerüler hastal›klar psöriazis ile birliktelik gösterebilir. Psöriazis
tan›s› alm›fl hastalar eklem tutulumu ve sistemik ilaç kullan›m öyküsü olup
olmamas›na bak›lmaks›z›n renal tutulum aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

PS/GN-071

Hepatit B ve Hepatit C Koenfeksiyonu Olan Hemodiyaliz Hastas›nda
Kronik Aktif Hepatit Sürecinden Sonra ‹yileflme

Gülçin Kantarci1, Feruze Y›lmaz Enç2, Nermin Güner fiimflek3, Mehtap Çelik3,
Zehra Eren1, Basri Y›lmaz3
1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Klini¤i , ‹stanbul
2Göztepe E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi,Gastroenteroloji Klini¤i, ‹stanbul
3 Türkmed Diyaliz Kurumlar›, ‹stanbul

Nadiren de hemodiyalizdeki hastalarda hepatit B ve hepatit C koenfeksiyonuna
rastlanmaktad›r. DOPPS çal›flmas›nda diyaliz hasta popülasyonunda hepatit c
s›kl›¤› %13.5 olarak bildirildi. HCV diyaliz hastalar›nda baflta gelen siroz
nedenidir. Diyalize giren hastalarda siroz varl›¤› mortaliteyi %35 oran›nda
artt›rmaktad›r. Ayr›ca böbrek transplantasyonu sonras›nda kronik viral hepatit
özellikle hepatit B seyri, immünosupressif tedavi alt›nda ilerlemek göstermektedir.
Bu sebeple kronik viral hepatitin tedavisi hemodiyaliz hastalar›nda oldukça
önemlidir. Interferon ile yap›lan kronik hepatit tedavisi sonunda kronik hepatit
C'de %40-50 kal›c› cevap gözlenmekte, %25-30 oran›nda hasta ise tedaviye ilaç
yan etkileri nedeniyle devam edememektedir. Hepatit B’de y›lda %1-2 spontan
iyileflme bildirilmektedir. Bizde 11 y›l önce 27 yafl›nda hemodiyaliz program›na
al›n›rken kronik hepatit B tafl›y›c›s› olan hemodiyaliz program›n›n 3. y›l›nda
anti HCV 'si pozitif saptanan ve HCV RNA s› ve HBsAg si negatifleflen bir
hastam›z› sunmak istedik. Hastam›z›n hemodiyaliz program›n›n bafllang›c›ndan
itibaren aral›kl› bak›lan HBV DNA de¤erleri sürekli negatif idi. Bafllang›çta
karaci¤er fonksiyon testleri normal olan hastam›z›n diyaliz program›n›n 3.
y›l›ndan itibaren 2-4 kat yükselmeler gözlenmifl olup bak›lan anti HCV ve HCV
RNA de¤erleri pozitif saptanm›flt›r. ‹zlem s›ras›nda yap›lan karaci¤er biopsisi
HAI grade 10, stage 2 olarak de¤erlendirilmifl ve konvansiyonel interferon alfa
2b 3 mü haftada 3 defa bir y›l süresince verilmifltir. Hasta ilac› tedavi süresince
sorunsuz kullanabilmifltir. Tedavinin 3. ay›ndan itibaren günümüze dek HCV
RNA tayini negatif, karaci¤er fonksiyon testleri normal düzeylerde saptanm›flt›r.
Hastan›n son bir y›ld›r da HBsAg de negatif bulunmaktad›r. Sonuç olarak
immunosupressif hastalarda kronik viral hepatit tedavisine uyum oldukça zor
olsa da yüz güldürücü flekilde sonlanabilmektedir.

PS/GN-069

Primer Pakidermoperiostozis ve Myelofibrozis Tan›l› Bir Vakada Sekonder
Renal Amiloidozis

Hadim Ako¤lu, Ezgi Coflkun Yenigün, Ramazan Öztürk, Fatih Dede,
Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Girifl: Pakidermoperiostosis (PDP); periosteal reaksiyon, çomak parmak ve cilt
bulgular›yla karakterize, otozomal dominant geçiflli, nadir görülen bir hastal›kt›r.
Etyolojisi bilinmemektedir. PDP-sekonder myelofibrosis birlikteli¤i nadir olarak
görülmektedir. Bu olgu sunumunda, PDP ve myelofibrozise efllik eden sekonder
renal amiloidozis tan›mlanmaktad›r.
Olgu : 27 yafl›nda erkek hasta nefrotik düzeyde proteinüri etiyolojisi araflt›r›lmak
üzere yat›r›ld›. Özgeçmiflinden 8 y›l önce PDP ve 5 y›l önce myelofibrozis tan›lar›
ile takipte oldu¤u; soygeçmiflinden bir erkek kardeflinin PDP tan›s›yla izlendi¤i
ö¤renildi. Fizik muayenede al›n cildinde kal›nlaflma, artm›fl k›r›fl›kl›k, çomak
parmak, alt ekstremitelerde ödem, diz eklemlerinde effüzyon, alt ekstremite
eklem hareketlerinde a¤r› ve k›s›tl›l›k, hepatosplenomegali saptand›. Laboratuvar
tetkiklerinde Hb:7.6 g/dl, MCV:69.3 fL, sedimentasyon:86 mm/sa, serum
kreatinin:0.76 mg/dl, üre:21 mg/dl, serum albumin:2.5 g/dl saptand›. Periferik
yaymada mikrositozis, hipokromi, anizositozis, poikilositozis, gözyafl› hücreleri
görüldü. Tam idrar tetkikinde protein:500 mg/dl bulundu. 24 saatlik idrarda
13 g/gün proteinüri saptand›. ‹drar sedimenti normaldi. ANA, anti-ds-DNA
negatif, serum kompleman düzeyleri normal bulundu. Hepatit virüs belirteçleri
negatif, serum protein elektroforezi normaldi. X-ray incelemede ekstremitelerde
periostosis ve kortikal kal›nlaflma saptand›. Bat›n ultrasonografisinde
hepatosplenomegali d›fl›nda bulgu saptanmad›. Kemik ili¤i biopsisinde
myelofibrozis izlendi. Nefrotik sendrom nedeniyle yap›lan böbrek biyopsisinde
AA tip amiloidozis saptand›. FMF gen analizinde mutasyon saptanmad›. Hastaya
düflük doz oral steroid, anti-inflamatuar ajan, kolflisin baflland›. Tedavinin 8.
gününde semptomlar› büyük ölçüde geriledi ve ayaktan takibe al›nd›.
Sonuç: Sekonder amiloidozis, PDP’in geç dönem manifestasyonu olarak
karfl›m›za ç›kabilir. Bu nedenle bu hastalarda proteinüri taramas› rutin olarak
yap›lmal›d›r.
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PS/GN-073

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda Kardiyak Hasar›n Bir
Göstergesi Olarak Serum Kalp Tipi Ya¤ Asidi Ba¤layan Protein Düzeyinin
Yararl›l›¤› ve Önemi

Özlem Tiryaki1, fierif Çölo¤lu2, Celalettin Usalan1

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

Girifl: Kronik böbrek yetersizli¤i hastalar›nda, kardiyovasküler hastal›klar›n
tan›s›nda zorluklar bulunmaktad›r. Troponinler böbrek yetersizli¤i bulunan
hastalarda akut miyokart enfarktüsünün (AMI) tan›s› için yard›mc› olmaktad›r.
Fakat erken ve do¤ru tan› konulmas›nda yetersiz kalabilmektedir. Son zamanlarda
serum kalp tipi ya¤ asidi ba¤lay›c› proteinin (K-YABP); AMI’da en erken yükselen
yeni bir belirteç oldu¤u rapor edilmifltir. SDBY’inde en önemli mortalite ve
morbidite nedeni olan kardiyovasküler anormalliklerin K-YABP iliflkisi ve
troponin, BNP ile birlikte yararl›l›¤›n› karfl›laflt›rarak yeni bir belirteç olarak
KVH teflh i s  ve  t ak ib inde  de¤er in i  a rafl t › rmay ›  amaç lad ›k .
Gereç-Yöntem: Çal›flmaya SDBY tan›s› alan ve hemodiyaliz program›nda olan
39 hasta (27 K,12 E; ort yafl, süre:47,8; 38 ay) ile periton diyalizi yapan 39 hasta
(19 E, 20 K; ort yafl,süre: 38,9; 43,6 ay) toplam 78 hasta, 20 sa¤l›kl› kontrolle
karfl›laflt›r›ld›. Tüm hastalar›n ve kontrol grubunun ekokardiografileri yap›ld›.
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar›nda sol ventrikül kitle indeksi (SVK‹) ile
hemodiyaliz öncesi ve sonras› proBNP aras›nda pozitif yönde korelasyon izlendi
(p<0,001; r=0,802, p<0,001; r=0,769). Bununla beraber yine SVK‹ ile hemodiyaliz
öncesi ve sonras› troponin-I düzeyleri aras›nda anlaml› iliflki vard› (p<0,001;
r=0,626, p<0,001; r=0,627). Hemodiyaliz sonras› proBNP ve Troponin-I
seviyelerinde anlaml› azalma saptand› (p<0.005). Periton diyalizi hastalar›nda
SVK‹ ile Troponin-I ve proBNP aras›nda anlaml› iliflki mevcuttu (p<0,001;
r=0,819 ve p<0,001; r=0,844). SVK‹ ile K-YABP ve K-YABP/myoglobin oran›
aras›nda anlaml› bir iliflki saptanmad›.
Sonuç: Sonuç olarak diyaliz hastalar›nda k-YABP’in kardiyovasküler
anormalliklerden etkilenmedi¤ini ve nondiyalizabl oldu¤unu gördük. Bu mark›r›n
diyaliz hastalar›ndaki AMI tan›s›ndaki troponinde yaflanan karmaflay› ortadan
kald›raca¤›n› düflünmekteyiz. Ancak bu yönde daha kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç
vard›r.

Troponin-I, ProBNP, Ya¤ asidi  düzeylerinin periton diyalizinde,
 hemodiyaliz öncesi ve sonras› ile kontrol  grubuyla karfl›laflt›r›lmas›

0,013±0.017

Hemodiyaliz öncesi Hemodiyaliz sonras› Periton Kontrol

Troponin I 2,87±1,59 2,55±1,42 1,97±1,021 0,22±0,4

Pro-BNP 455,2±1176 1240±1005 1231,7±785,3 53,5±70,2

CK-MB 17,87±6,64 18,97±7,37 20,44±8,98 21,3 ±8,6

Myoglobin 213,4±158 309,4±252 277,3±235,3 56,7±21,68

Ya¤ asidi 5,95±5,24 6,63±5,89 4,06±1,86 0,62±0,65

Ya¤ as id i
/Myoglobin 0,053±0,1 0,028±0,027 0,037±0,069

PS/GN-074

Gereç-Yöntem: Son 2 y›l içinde ultrasonografi eflli¤inde de¤iflik nedenlerle
böbrek biyopsisi uygulanm›fl 137 hasta (15-75 yafl aras›nda, 55 kad›n, 82 erkek)
biyopsi sonras› takiplerde ortaya ç›kan komplikasyonlar aç›s›ndan geriye dönük
olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n demografik, klinik ve laboratuar verileri hasta
dosyalar›n›n incelenmesi ile tespit edildi. Biyopsilerde 16 G tam otomatik böbrek
biyopsi i¤neleri kullan›ld›.
Bulgular: Biyopsi sonras› makroskopik hematüri görülen hasta say›s› 4 (% 2.8)
olarak bulundu. Bu 4 hastadan 1’inde (%0.7) kan transfüzyon ihtiyac› oldu.
Biyopsi sonras› 24 saatlik ultrasonografi takiplerinde 2 cm’den büyük hematom
görülme say›s› 3 (%2.1), 2 cm’den küçük hematom görülme say›s› 4 (%2.8)
olmak üzere toplam 7 (%5.1) hastada kan transfüzyonu ve cerrahi bir müdahaleyi
gerektirmeyen hematom görüldü. Biyopsi yap›lan 137 hastadan hiçbirinde hayat›
tehdit eden ya da cerrahi müdahale gerektirecek komplikasyona rastlanmad›.
Sonuç: Böbrek hastal›klar›n›n tan›s›nda çok önemli yeri olan böbrek biyopsilerinin
ultrasonografi eflli¤inde yap›lmas› güvenilir bir yöntemdir. Ancak kanamalar
baflta olmak üzere bazen ölümcül olabilen komplikasyonlarla karfl›laflmak olas›
oldu¤undan biyopsi öncesi hastan›n dikkatle incelenmesi ve biyopsiye uygun
hale getirilmesi, biyopsi sonras› da çok yak›ndan takip edilmesi gereklidir.

PS/GN-075

Kontrast Nefropati Geliflmesini Önlemede Sodyum Bikarbonat›n Yeri:
11 Randomize Çal›flman›n Metaanalizi

Mehmet Kanbay1, Adrian Covic2, Steve Coca3, Faruk Turgut1, Ali Akçay1,
Chirag Parikh3

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›
2CI PARHON Hastanesi, Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Bölümü
3Yale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›

Amaç: Kontrast madde nefropatisi (KMN) akut böbrek yetersizli¤inin en s›k
nedenlerinden birisidir. KMN için birçok önleyici tedavi metotlar› denenmifltir.
Ancak hala tam bir koruyucu yöntem bulunamam›flt›r.
Materyal-Metot: Ocak 1985 ve Nisan 2008 tarihleri aras›nda bas›lan ve KMN
geliflimin engellemede sodyum bikarbonat›n etkinli¤ini araflt›ran randomize
kontrollü insan çal›flmalar› PubMed ve Cochrane Kütüphanesi arama motorlar›
kullan›larak tarand›. Ayr›ca 2004-2008 y›llar› aras›nda uluslararas› nefroloji,
kardiyoloji, radyoloji kongre özetleri tarand›. Kreatinin de¤erinde %25 veya 0.5
mg/dl’dan fazla art›fl olmas› KMN olarak tan›mland›. Birincil belirlenecek sonuç
KMN s›kl›¤›, ikincil belirlenecek sonuç kreatinin düzeyinde bafllang›ca göre art›fl
miktar› olarak tan›mland›.
Bulgular: Toplan 11 çal›flma sodyum bikarbonat›n KMN geliflmesini üzerine
etkisini araflt›rm›flt›r. Toplam KMN geliflme insidans› %11.8 olarak saptand›.
Sodyum bikarbonat ile izotonik sodyum klorür karfl›laflt›ran toplam 9 çal›flman›n
genel istatistiki analizinin sonuçlar›na göre sodyum bikarbonat kullanan hastalarda
KMN geliflme riski anlaml› olarak daha az oldu¤u tespit edilmifltir (Risk oran›:
0.31, 95% güvenilirlilik aral›¤›, 0.15-0.62). N-asetilsistein kullan›lmayan 7
çal›flman›n istatistiksel analizinde sodyum bikarbonat kullan›lan hastalarda
benzer iliflki bulunmufltur (Risk oran› 0.38, %95 güvenilirlilik oran›, 0.18-0.78).
N-asetilsistein ile sodyum bikarbonat etkilerini karfl›laflt›ran 4 çal›flmada KMN
geliflmesinin sodyum bikarbonat kullanan hastalarda belirgin olarak az geliflti¤i
saptanm›flt›r (Risk oran›: 0.57, 95% güvenilirlilik oran› 0.35-0.95).
Sonuç: Sodyum bikarbonat kullan›m› di¤er önleyici tedavi yöntemleri ile
karfl › lafl t › r › ld ›¤ ›nda KMN gel iflme ins idans›n›  aza l tmaktad›r .

PS/GN-074

Ultrasonografi Eflli¤inde Yap›lan Perkütan Böbrek Biyopsisinin ‹fllem
Sonras ›  Kompl ikasyon lar  Aç › s ›ndan  De¤er l end i r i lmes i

Ramazan Çetinkaya1, Abdullah Uyan›k1, Mustafa Kelefl1, ‹sa Altun2,
Ragibe Kantarc›2
1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum

Girifl-Amaç: Perkütan böbrek biyopsisi böbrek hastal›klar›n›n tan› ve takibinde
oldukça baflar›l› ve güvenilir bir yöntemdir. Mikroskopik hematüriden hayat›
tehdit eden kanama ve organ yaralanmalar›na kadar de¤iflik komplikasyonlara
rastlanabilir. Özellikle gerçek zamanl› ultrasonografi eflli¤inde yap›lmaya bafllanmas›
ile ifllemin baflar›s› artm›fl ve komplikasyon oranlar› azalm›flt›r. Ultrasonografi
eflli¤inde yapt›¤›m›z böbrek biyopsileri sonras› geliflen komplikasyonlar› incelemeyi
amaçlad›k.
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PS/GN-076

Kronik Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda Adiponektin ve Resistin
Düzeylerinin Prematür Ateroskleroz ile Iliflkisi

Mehmet Batmazo¤lu1, Belda Dursun1, Baki Ya¤c›2, P›nar Çakmak2, Simin Rota3,
Beyza Akda¤4

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Denizli

Adipoz dokudan salg›lanan ve adipokinler olarak adland›r›lan adiponektin ve
resistinin insülin direnci ve ateroskleroz ile iliflkisi öne sürülmektedir. Bu
çal›flmada kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda serum adiponektin ve
resistin düzeylerinin prematür ateroskleroz ile iliflkisi araflt›r›lm›flt›r.
Diyabeti ve bilinen aterosklerotik damar hastal›¤› bulunmayan, cinsiyet da¤›l›m›
ve vücut kitle indeksi aç›s›ndan uyumlu evre 3-5D KBY olan 52 hastada (35
prediyaliz +17 diyaliz) ve 34 üremik-olmayan kontrol grubunda serum adiponektin
ve resistin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Prematür aterosklerozun göstergesi
olarak yüksek rezolüsyonlu B-mod ultrasonografi ile karotis intima-media kal›nl›¤›
(‹MK) ölçüldü. CRP, albümin, HOMA-R indeksi ve di¤er metabolik parametreler
belirlendi.
Adiponektin düzeyleri (μg/ml) diyaliz ve prediyaliz hastalar›nda kontrollere göre
yüksek bulundu (s›ras›yla 33.7±30; 18.2 ±12.7; 4.9 ±2.5, P=0.0001). Resistin
düzeyleri (ng/ml) de benzer flekilde diyaliz ve prediyaliz hastalar›nda kontrol
hastalar›na göre yüksek bulundu (s›ras›yla 17.7±3; 15.5 ±3.7; 8.4 ±2.8, P=0.0001).
‹MK düzeyleri (mm) diyaliz ve prediyaliz hastalar›nda kontrol hastalar›na göre
yüksek bulundu (s›ras›yla 0.75±0.23; 0.78 ±0.24; 0.48 ±0.16, P=0.0001). KBY
hastalar›nda adiponektin ile HOMA-R (R=0.28, P= 0.044), kreatinin (r=0.27,
P=0.05) ve kreatinin klirensi (r= -0.29, P=0.034) aras›nda korelasyon saptand›.
Resistin ile kreatinin (r=0.36, P=0.009) ve kreatinin klirensi (r= -0.33, P=0.017)
aras›nda korelasyon saptand›. Tüm kohortta ‹MK ile yafl (r=0.62, P=0.0001),
kreatinin (r=0.29, P= 0.006), kreatinin klirensi (r=-0.54, P=0.0001), adiponektin
(r=0.32, P=0.003), resistin (r= 0.45, P=0.0001), CRP (r=0.29, P=0.006) ve
albümin (R=-0.41, P=0.0001) aras ›nda korelasyon saptand› .
Sonuç: Prediyaliz ve diyaliz evrelerinde adiponektin ve resistin düzeylerinin
yükselmesi ve karotis ‹MK ile pozitif korelasyonun gösterilmesi, kronik böbrek
yetmezli¤indeki aterosklerotik süreçte bu inflamatuvar sitokinlerin rolüne iflaret
etmektedir.
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PS/GN-077

Hipotiroidi ‹liflkili Ciddi Hiponatremi ve Rabdomyolizli Olgu

Aysun Avcu Toraman1, Belda Dursun1, Mehmet Batmazo¤lu1,
Burcu Yapar Taflköylü2

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

Hipotiroidili hastalarda hiponatremi nadir olarak görülebilmekte ve daha çok
yafll› hastalarda geliflmektedir. Afla¤›da genç bir hastada hipotiroidi zemininde
geliflen ciddi bir hiponatremi olgusu sunulmufltur.
Olgu: 19 yafl›nda kad›n hasta acil servise bilinç kayb› yak›nmas›yla baflvurdu.
Öncesinde bilinen bir hastal›¤› yoktu. Fizik muayenede uykuya meyilli, TA
100/60 mmHg, atefl:36.5 C, nab›z 88/dk., sistem muayeneleri ola¤and›. Ödemi
saptanmad›. Laboratuvar tetkiklerinde; BK:9070/mm3, Hb:11.8 gr/dL,
trombosit:399000/mm3, glukoz:106 mg/dL, BUN:4.6 mg/dl, kreatinin:0.5
g/dL, ürik asit:2.5 mg/dL, Na:117 mmol/L, K:4.9 mmol/L, Ca:9.1 mg/dL,
Alb:4.2 g/dL, AST:201 IU/L, ALT:108 IU/L, CK:44469 IU/L, LDH:1869
IU/L olarak saptand›. ‹drar tetkikinde; dansite:1001, pH:5.5 ve mikroskopisinde
özellik yoktu.
Hastada bilinç bulan›kl›¤›n›n da efllik etti¤i akut hiponatremi nedeniyle % 3’lük
NaCl infüzyonu uygulamas› sonras› bilinci düzeldi, ancak takiplerinde sebat
eden hiponatremisinin olmas› nedeniyle övolemik hiponatremi etiyolojisi
yönünden tetkikleri yap›ld›. Hormon tetkiklerinde; ACTH:79.8 pg/mL (0-46),
kortizol:33 mg/dL (2.3-19.4), FT3:1.58 pg/mL (1.71-3.71), FT4:0.6 ng/dL (0.7-
1.48), TSH:9.56mIU/mL (0.35-4.95), Anti TG Ab:86 IU/ml (0-4.1), Anti TPO
Ab:416.78 IU/ml (0-5.6) olarak saptand›. Bat›n USG ve kraniyal MR’de patoloji
saptanmad›.
Hipotiroidi ile uyumlu hormon tetkikleri saptanmas› üzerine yap›lan tiroid
USG’de tiroid bez parankiminde heterojenite saptand›. Hashimato tiroiditi
tan›s› ile hastaya levotiroksin 25 mg/gün olarak baflland›, sonras›nda doz art›r›m›
planland›, takiplerinde Na:135-140 mmol/L aras›nda seyretti .
Sonuç: Hipotiroidili hastalarda renal serbest su ekskresyonunda bozulma
sonucunda hiponatremi geliflebilmektedir.
Altta yatan nedenler olarak adrenal kortikal hormon eksikli¤i, ADH’ya renal
duyarl›l›k art›fl›, proksimal ve distal nefron fonksiyonlar›nda bozulma, uygunsuz
ADH sekresyonu suçlanmaktad›r.
Laboratuar tetkiklerinde rabdomyoliz belirteçlerinin yüksek olmas› ciddi
hipotiroidinin rabdomyolizi kolaylaflt›r›c› etkisini oldu¤unu da desteklemektedir.

PS/GN-078

Primer Glomerüler Hastal›klarda Hiperlipidemi Tedavisine Etkili Faktörler

Savafl Öztürk1, Hatice Küçük2, Fuat fiar2, Halil Yaz›c›3, Mehmet Küçük4,
Vedat Çelik4, Ayd›n Türkmen3, Rumeyza Kazanc›o¤lu1

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
3‹.Ü.‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
4Okmeydan› E¤it im ve Araflt›rma Hastanesi ,  Nefroloji ,  ‹stanbul

Girifl-Amaç: Primer glomerülonefrit (PGN)’li hastalardaki hiperkolesteroleminin
tedavisiyle iliflkili farkl› yaklafl›mlar mevcuttur. Çal›flmam›zda PGN’li hastalardaki
temel biyokimyasal testler ve standart tedavilerle hiperkolesteroleminin iliflkisi
araflt›r›lm›flt›r.
Materyal-Metot: ‹stanbul’da 3 merkezi hastanenin nefroloji kliniklerinde
takipli, biyopsiyle tan›s› konmufl idiyopatik fokal segmental glomerüloskleroz
(FSGS) ve membranöz glomerülonefrit (MGN)’li hastalar retrospektif incelendi.
Diyabetikler ve sekonder glomerülonefritlilerle tan›dan önce lipid düflürücü
alanlar al›nmad›. Herhangi bir kreatinin veya proteinüri s›n›r› konmad›.
Proteinürisi son iki kontrolde 300mg/günün alt›dakiler tam yan›tl› kabul edildi.
Bulgular: Takip süresi 16.4±8.9ay olan çal›flmaya 38’i erkek toplam 68 hasta
al›nd› (FSGS:36, MGN:32). Baflvurudaki demografik ve laboratuar verileri
Tablo’da sunulmufltur. 36 hastaya (% 53) steroid tedavi uygulanm›flt› (FSGS:16,
MGN:20). Takiplerde 29’unda proteinüride tam düzelme, 15 hastada k›smi
düzelme sa¤lanm›flt›. 24 hastaysa yan›ts›zd›. Steroid kullananlarda tam yan›t
anlaml› olarak yüksekti (P=0.035). Lipid düzeylerinin seyri fiekil’de gösterilmifltir.
Hastalar›n 55 (%81)’i lipid düflürücü HMG-CoA inhibitörü kullanmaktayd›.
Total ve LDL kolesterol; serum albümin düzeyiyle negatif ve proteinüri düzeyiyle
pozitif korelâsyonluydu. Tekrarl› ölçümler ANOVA’da; total kolesterol ve
LDL’nin aylar içindeki de¤iflimiyle iliflkili tek parametre albümin düzeyiydi
(P=0.026). Hastal›k grubu, statin kullan›m›, yafl, cins, kreatinin düzeyi, proteinüri
miktar›yla total kolesterol düzeyi etkili bulunmad›.
Tart›flma-Sonuç: Albüminin, kolesterol düzeyiyle ters korelasyonlu oldu¤u ve
albüminindeki düzelmelerin, lipitlerindeki düzelmeleri de yans›tabilece¤i
görülmektedir. Ayr›ca hiperlipidemi yapabilen steroid tedavisine ra¤men
proteinüride gerileme varsa hiperlipidemi de gerilemektedir. Bu veriler, nefrotik
sendromdaki hiperlipideminin patofizyolojisiyle uyumludur. Dolay›s›yla
hiperlipidemini tedavisinde en önemli basamak, altta yatan patolojiye, yani
protein kayb›na yönelik olmal›d›r. Bu nedenle, tedavi alt›nda iken albümini
düzelmekte olan PGN’li hastalarda lipit düflürücü verilmesine bu erken dönemde
gerek olmayabilir. Ancak antiproteinürik tedaviye yan›ts›z hastalarda,
hiperlipidemini sebat etmesi durumunda lipit düflürücü verilmelidir.
Tablo: Böbrek biyopsisi s›ras›ndaki verileri

Yafl

Sistolik KB (mmHg)

Diyastolik KB (mmHg)

Üre (mg/dl)

Kreatinin (mg/dl)

Total protein (g/dl)

Albümin (g/dl)

Total kolesterol (mg/dl)

HDL (mg/dl)

LDL (mg/dl)

Trigl iser id (mg/dl)

Proteinüri (mg/gün)

ESH (mm/saat)

Statin alan

ACEi alan

ARB alan

Steroid alan

Orta lama

39.6

129

81

35

1.0

5.4

2.7

301

53

165

252

4226

40

55 (%80.1)

44 (%64.7)

14 (%20.6)

36 (%52.9)

Std. Dev.

16.6

25

15

27

0.6

1.1

0.8

107

19

83

156

3828

40

KB: kan bas›nc›, ESH: eritrosit sedimantasyon h›z›

fiekil: Çal›flma boyunca elde edilen LDL kolesterol de¤erlerinin de¤iflimi
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PS/GN-079

Kahramanmarafl ‹lindeki Nefropatilerin De¤erlendirilmesi

Mehmet Ali Uçar1, Hayriye Sayarl›o¤lu2, Ekrem Do¤an2, Mehmet Sayarl›o¤lu3,
Harun Ç›ral›k4, Sevgi Bakarifl4
1K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
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2K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Kahramanmarafl
3K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji
Bilim Dal›, Kahramanmarafl
4K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Kahramanmarafl

Girifl: Böbrek biyopsisinden, nefropatilerin tan›s›nda ve tedavisinin
planlanmas›nda yararlan›l›r. Nefropatilerin epidemiyolojisi bölgesel farkl›l›klar
gösterebilir. Nefroloji bilim dal›m›z 3 y›ld›r hizmet vermektedir. Klini¤imizde
2 y›ld›r böbrek biyopsisi yap›lmaktad›r. Çal›flmam›zda bölgemizde yapt›¤›m›z
böbrek biyopsilerinin klinikopatolojik bulgular›n› de¤erlendirdik.
Materyal-Metot: Ocak 2007-a¤ustos 2008 tarihleri aras›nda nefroloji
polklini¤imize idrar rengi de¤ifliklikleri, ödem gibi flikayetlerle baflvuran 35
hastada böbrek biyopsisi yap›ld›. Sa¤lanan biyopsi materyalleri yeterliydi. 35
olgunun yafl ortalamas› 34.5±13.6 (16-65) y›l, 12 erkek 23 kad›n idi. Hastalar›n
flikayetleri ve klinik bulgular›yla patoloji bulgular› de¤erlendirildi.
Bulgular: Biyopsi yap›lan hastalar›n 17’sinde hematüri, 20’sinde nefrotik
semdrom saptand›. 2 hastada lupus nefriti vard›. Hastalardan biri s›n›f 2 di¤eri
s›n›f 4 lupus nefriti idi. S›kl›k s›ras›na göre membranoproliferatif glomerulonefrit
(MPGN) 12 (%34.3), membranöz nefropati 10 (%28.6), fokal segmental
glomerüloskleroz 4 (%11.4), IgA nefropatisi 2 (%5.7), diffüz proliferatif
glomerülonefrit 2 (%5.7), di¤er tan›lar 5 (%14.3) hastada saptanm›flt›r.
Sonuç: En s›k biyopsi endikasyonumuz nefrotik sendrom, en s›k saptad›¤›m›z
nefropati MPGN’dir. Verilerimiz geliflmekte olan ülkelerde görülen verilerle
uyumludur.

PS/GN-080

Her iki grupta da fark istatistiksel olarak anlaml› idi (s›ras› ile p=0.0001 ve
p=0.004). Kad›nlarda KBY daha s›k görülmektedydi (p=0.046). Yaflla birlikte
GFR anlaml› bir flekilde azalmakta idi (Pearson korelasyon katsay›s›, r = - 0.529;
p=0.0001).
Tokat ‹linde KBY prevalans› %5.75 oran›nda bulundu. Hipertansiyon, obezite
ve ileri yafl, diyabet ve kad›n cinsiyeti KBY geliflimi önemli risk faktörü olarak
saptanm›flt›r.
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Steroid ve Sitotoksik Tedavilere Dirençli ‹diyopatik Membranöz
Glomerülonefritte, Siklosporin Monoterapisinin Etkinli¤i

Fatih Dede, Deniz Ayli, Hadim Ako¤lu, Ezgi Yenigün, Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: ‹diyopatik membranöz glomerülonefrit (‹MGN), eriflkinlerde saptanan
nefrotik sendromun en s›k nedeni olup, % 30 civar›nda spontan remisyon
göstermesine ra¤men; özellikle a¤›r proteinürisi olan vakalarda, h›zla son dönem
böbrek yetmezli¤ine ilerleyebilir. Tedaviye dirençli vakalarda tedavi tart›flmal›d›r.
Biz; steroid ve/veya sitotoksik (siklofosfamid, azatiyopürin) tedavi ile proteinürisi
kontrol alt›na al›namayan hastalarda, siklosporin (CsA) monoterapisinin
etkinli¤ini de¤erlendirdik.
Metot: Çal›flmaya 10’u kad›n 1’‹ erkek, 11 hasta al›nd›. Olgular›n tamam›,
daha önceden en az 1 y›l süreyle steroid ve sitotoksik tedaviyi ayr› ayr› veya
kombine kullanmalar›na ra¤men; 24 saatlik idrarda 3.5 gr/gün üzerinde
proteinürisi devam eden normotansif ve ek hastal›¤› veya baflka nedenle ilaç
kullan›m› olmayan hastalard›. Tüm hastalar›n serum kreatinin de¤erleri normaldi
ve glomerüler filtrasyon h›zlar› (MDRD) 90 ml/dk/1.73 m2’nin üzerindeydi.
Bu hastalara 3-5 mg/kg/gün dozunda, iki doza bölünerek CsA tedavisi baflland›.
Tüm hastalar ACE-‹ ve/veya ARB, asetil salisilik asit kullanmaktayd›lar.
Sonuçlar:  Hastalar›n yafl ortalamas› 34.5±11.5 y›ld›. CsA tedavisi öncesinde;
serum kreatinin de¤erleri 0.82±0.27mg/dl, serum albümin de¤erleri 29.64±8.70
g/L, 24 saatlik idrarda protein de¤erleri ise 9384.36±6587.84 mg/dl mg/gün
saptand›. CsA tedavisi alt›nda 12. ayda; serum kreatinin de¤erleri 1.04±0.47mg/dl,
serum albümin de¤erleri 44.55±9.14 g/L, 24 saatlik idrarda protein de¤erleri
ise 1288.64±1198.63 mg/dl mg/gün saptand›. 11 hastan›n 5’inde tam remisyon
sa¤lan›rken; di¤er hastalarda k›smi remisyon sa¤land› ve takip süresinde relaps
gözlenmedi. Proteinüri düzeylerinde gerileme ve serum albümin de¤erlerinde
art›fl anlaml› saptan›rken; serum kreatinin de¤erlerinde anlaml› yükselme
gözlendi.
Tart›flma: Dirençli ‹MGN’de CsA tek bafl›na; proteinürinin remisyona
girmesinde etkilidir. Ancak renal fonksiyonlarda gerileme saptanmas›; ilac›n
uzun süreli kullan›m› ve ideal doz aç›s›ndan genifl çal›flmalara gerek oldu¤unu
gösterir niteliktedir.

PS/GN-080

Tokat Yöresinde Kronik Böbrek Yetmezl i¤ i  Prevalans›

‹dris fiahin1, Beytullah Y›ld›r›m2, Banu Öztürk2, Hüseyin Özyurt3, ‹lhan Çetin4,
‹lker Etikan5, Zehra Seyfikli6
1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji Bilim
Dal›, Malatya
2Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat
3Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Tokat
4Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Tokat
5Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal›, Tokat
6Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat

Ülkemizde kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) prevalans› ile ilgili yeteri kadar veri
yoktur. Çal›flmam›zda Tokat yöresinde KBY prevalans› ve KBY geliflimine etkisi
olabilecek biyolojik ve demografik faktörlerin araflt›r›lmas› amaçland›.
Çal›flmam›za kat›lan bireylerin seçilmesinde “Tabakal› ve Küme Örnekleme”
yöntemi kullan›ld›. GFH < 60 mL/dk/1.73m2 olan bireylere KBY tan›s› konuldu.
GFH ölçümünde MDRD formülü kullan›ld›. Çal›flmaya al›nan bireylerde yafl,
cinsiyet, diyabet, obezite ve hipertansiyonun, KBY geliflimi üzerine etkisi araflt›r›ld›.
Çal›flmaya al›nan 1079 kiflinin 533’ü (%49,4) erkek ve 546’s› (%50.6) kent
merkezlerinde ikamet etmekte olup yafl ortalamas› 41,4±17 y›l (yafl aral›¤›: 18-
95 y›l) idi. Olgular›m›z›n %5.28’i diyabetik, %22.9’u obez, %37.8’i hipertansif
idi. Çal›flmam›zda 62 olguda (%5.75) kronik böbrek yetmezli¤i saptand›. Tüm
bireylerin ortalama GFR de¤eri 91 ± 21 ml/dk iken diyabetiklerde 79 ± 15
ml/dk, obezlerde 84 ± 19 ml/dk, hipertansiflerde 83 ± 15 ml/dk idi. Diyabetik
olmayanlarda KBY’li hastalar›n oran› % 5.58 iken diyabetiklerde bu oran %
8.77 olarak bulundu. Gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Hipertansif olmayan olgularda KBY’li hasta oran› % 3.77 iken; hipertansif
bireylerde KBY’li hasta oran› % 8.82 ve obez olmayan olgularda KBY’li hasta
oran› %4.46 iken obez bireylerde oran %9.31 idi.

KBY’li olan ve olmayan olgularda baz› demografik ve biyolojik
verilerin karfl›laflt›r›lmas›

Özellik

Yafl (y›l)

Cinsiyet kad›n (% Oran)

Ortalama SKB (mmHg)

Ortalama DKB (mmHg)

Ortalama BK‹ (kg/m2)

Ortalama Bel Çevresi (cm)

Ortalama GFR

MDRD Yöntemi ile (ml/dk)

Hipertansif hasta oran› (%)

Diyabetik hasta oran› (%)

Obez hasta oran› (%)

KBY'li Olmayan (n=1017)

40,2 ± 16,5

50

131 ± 25

83 ± 15

26.6 ± 6.9

88 ± 13

93 ± 19

36.8

5.11

22

KBY'li Olan (n=62)

60.3 ± 13.2

51.7

144 ± 31

89 ± 19

29.2 ± 4.4

98 ± 10

50 ± 11

59.1

8.06

38.1

p

0.0001

0 .046

0.0001

0 .005

0 .005

0.0001

0.0001

0.0001

0.05

0 .004
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Böbrek Biyopsisi ile Tan› Konulan Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

Enes Murat Atasoyu1, Özkan Sayan2, Zafer Küçükodac›3, Ramazan Can Kinalp1,

Hüseyin Koçak1, Ahmet Öztürk2, Hüseyin Balo¤lu3, Tevfik R›fk› Evrenkaya1

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Hematoloji Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Patoloj i  Servisi ,  ‹stanbul

Akut lenfoblastik löseminin akut böbrek yetmezli¤i ile ortaya ç›kmas› ve tan›s›n›n
böbrek biyopsisi sonras›nda konmas› çok nadir bir durumdur. Burada tam kan
say›m› de¤erleri ve periferik yayma bulgular› normal olan akut böbrek yetmezli¤i
ile birlikte hiperürisemi, hiperfosfatemi, hiperkalemi, ürolitiazis saptanan genç
bir erkek hasta anlat›lmaktad›r. Böbrek biyopsisinde yo¤un diffüz interstisyel
lenfositik infiltrasyon saptanmas› nedeniyle yap›lan immünhistokimyasal
boyamada lösemik infiltrasyon varl›¤› gösterilmifltir. Hiperürisemi ile bir arada
olan akut böbrek yetmezli¤inin akut lösemiye ba¤l› olabilece¤i göz önünde
bulundurulmal› ve böbrek biyopsisi yap›lmal›d›r.
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PS/GN-082

Primer Glomerülonefritli Hastalarda Proteinüri ve Trombosit Parametreleri
Aras›ndaki ‹liflki

Fatih Dede, Yasin fiimflek, Hadim Ako¤lu, Ramazan Öztürk, Deniz Ayl›,
Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Trombositler (PLT); hemostaz baflta olmak üzere; inflamatuar ve
immünolojik birçok süreçte etkin rol al›rlar. PLT’lerin ateroskleroz ve
glomerüloskleroz gelifliminde rol ald›¤›na dair kan›tlar mevcuttur. Biz; primer
glomerülonefritli hastalarda, tan› an›ndaki proteinürinin düzeyi ve tedavi ile
proteinürisinde gerileme saptanarak k›smi veya tam remisyona giren hastalarda,
PLT parametrelerini de¤erlendirdik.
Metot: Çal›flmaya 34’ü kad›n, 46’s› erkek, toplam 80 hasta al›nd›. Olgular›n
tamam› yeni tan› primer glomerülonefritli hastalardan olufluyordu. Hastalar
proteinüri düzeylerine göre 4 farkl› gruba ayr›ld›lar (grup A: <2000 mg/gün,
grup B: 2000-3499 mg/gün, grup C: 3500-5999 mg/gün, grup D: >6000
mg/gün). Bu hastalarda 24 saatlik idrarda proteinüri, serum protein ve lipid
profilleriyle; PLT parametreleri karfl›laflt›r›ld›. Daha sonra hastalara immünsüpresif
veya konservatif tedavi baflland›. Takip esnas›nda tüm hastalar ACE-‹ ve/veya
ARB, asetil salisilik asit kullanmaktayd›lar.
Sonuçlar: Gruplar aras›nda, yafl, cinsiyet ve glomerülonefritin histopatolojik
tipleri aras›nda farkl›l›k yoktu. Bazal MPV de¤erleriyle yafl, total protein, albümin
ve lipid profilleri aras›nda korelasyon saptanmad›. PLT parametreleri aç›s›ndan
gruplar karfl›laflt›r›ld›¤›nda mean PLT volüm (MPV) düzeyleri s›ras›yla; grup
A’da 8.7±1.21, grup B’de 8.5±1.03, grup C’de 8.7±0.99, grup D’de 8.8±1.23
saptand› ve gruplar aras›nda fark saptanmad› (p 0.816). ‹mmünsüpresif veya
konservatif tedaviyle proteinüride gerileme saptanan olgular›n, tedavi öncesi ve
sonras› MPV düzeyleri s›ras›yla; 9.0±0.99 ve 8.0±0.81 olarak saptand› ve sonuçlar
anlaml›yd› (p 0.018). 9. ayda bu farkl›l›¤›n korunmad›¤› gözlendi. Tedavi öncesi
MPV düzeyleri 9.2±0.97 iken; sonras›nda 8.5±0.65 saptand› (p 0.117).
Tart›flma: Primer glomerülonefritli hastalarda, PLT parametreleri proteinürinin
remisyona girmesiyle gerileyebilir. Sonuçlar; proteinürisi olan hastalarda, PLT
parametrelerinin hiperkoagülasyona ba¤l› durumlarla iliflkisini aç›klayacak, genifl
çapl› çal›flmalar›n düflünülebilece¤ine iflaret etmektedir.
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PS/GN-083

Primer Glomerülonefritli Hastalarda Helikobakter Pilori Eradikasyonun
Proteinüri Üzerine Etkisi

Fatih Dede1, Deniz Ayli1, ‹pek Ifl›k Gönül2, Osman Yüksel3, Hadim Ako¤lu1, Ayla
Y›ld›z3, Ali R›za Odabafl1
1Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
3Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Glomerülonefritlerin etiyolojisi de¤iflkendir. Enfeksiyonlarda olmak
üzere; ilaçlar, maligniteler gibi birçok nedene ba¤l› geliflebilir. Helikobakter Pilori
(HP); gastrointestinal sistem d›fl›ndaki birçok patoloji ile iliflkilendirilmifltir.
Literatürde, HP eradikasyon tedavilerinin proteinüri üzerine olumlu etkisi
oldu¤una ait vaka sunumlar› mevcuttur. Bir çal›flmada da; HP, membranöz
glomerülonefritli olgular›n böbrek biyopsi materyallerinde de gösterilmifltir.
Ancak, HP’nin eradikasyonunun proteinüri üzerine etkisi tart›flmal›d›r. Biz;
primer glomerülonefritli hastalarda, HP eradikasyonunun proteinüri üzerine
etkisini araflt›rd›k.
Metot: Çal›flma 2003-2007 tarihleri aras›nda, proteinüri ile baflvuran ve primer
glomerülonefrit tan›s› alan; tan› an›nda dispeptik yak›nmas› olan 43 hastadan
32 tanesi çal›flmaya dahil edildi. Endoskopide lezyon saptanan tüm hastalarda;
üre nefes testi ve endoskopik biyopsi materyalinde HP çal›fl›ld›. Biyopsi
materyalinde HP pozitif saptanan olgular çal›flmaya al›narak, HP için üçlü
eradikasyon (omeprazol+amoksisilin+klaritromisin) baflland›. Hastalar›n
eradikasyon öncesi ve sonras› biyokimyasal parametreleri ve proteinüri de¤erleri
karfl›laflt›r›ld›. Üçlü eradikasyon sonras› kontrol, üre nefes testi ile yap›ld›.
Sonuçlar: Çal›flmaya 18’i erkek, 14’ü kad›n toplam 32 hasta al›nd› ve hastalar›n
yafl ortalamas› 31.37±9.31’di. Dispeptik yak›nmas› olan hastalar›n % 74.4'ünde
(32 hasta) endoskopik biyopside HP pozitifti. Hastalarda en s›k saptanan
endoskopik bulgu antral gastrit ve pangastritdi. HP için eradikasyon öncesi;
serum albümin 36.56±9.28 g/L; serum kreatinin 0.94±0.22 mg/dl ve 24 saatlik
idrarda proteinüri 4414.78±3350.24 mg/gün olarak saptand›. Eradikasyon
sonras› ise; serum albümin 39.25±9.58 g/L; serum kreatinin 0.98±0.24 mg/dl
ve 24 saatlik idrarda proteinüri 4265.06±3604.05 mg/gün olarak saptand›.
Sonuçlar karfl› laflt ›r › ld›¤›nda istat iksel olarak anlaml› de¤ildi.
Tart›flma: Biz; dispeptik yak›nmas› olan primer glomerülonefritli hastalarda,
HP prevelans›n›n topluma göre s›k oldu¤unu gösterdik. Ancak; HP eradikasyon
tedavisinin, proteinürinin remisyona girmesinde katk›s› olmad›¤›n› düflünüyoruz.

PS/GN-085

Akut Piyelonefrit ve Vezikoüreteral Reflü Tan›s›nda Ard›fl›k Prokalsitonin
Ölçümünün Yeri

Mehmet Tafltan, Senem Tufan, Alkan Bal, Bekir Çakmak, Murat An›l, Önder
Yavaflcan, Nejat Aksu
S.B. ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Klini¤i, ‹zmir

Bu prospektif çal›flmada, ilk kez ateflli ‹YE ile baflvuran çocuklarda, enfeksiyonun
yerini ve vezikoüreteral reflü (VUR) varl›¤›n› öngörmede prokalsitoninin (PCT)
önemi araflt›r›lm›flt›r.
Çal›flmaya, 01.06.2007–31.05.2008 tarihleri aras›nda, ilk kez ateflli idrar yolu
enfeksiyonu tan›s› alan 31 hasta (yafl ortalamas›: 40.1±31.1 ay; yafl da¤›l›m›: 4-
108 ay; 22 k›z, 9 erkek) al›nm›flt›r. Baflvuru an›nda tüm olgulardan PCT, C-
reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH), beyaz kan hücre (BKH)
ve mutlak nötrofil (mN) say›lar› ölçümleri yap›lm›fl olup, tedavinin 3. ve 10.
günlerinde PCT ve CRP tetkikleri tekrarlanm›flt›r. ‹statistiksel de¤erlendirmede
Mann-Whitney-U, ki-kare ve lojistik regresyon testleri kullan›lm›flt›r. P<0.05
istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir. Ayr›ca, PCT, CRP, ESH, BKH ve
mN de¤erlerinin kesim noktalar›, duyarl›l›klar›, özgüllükleri ile öngörülen pozitif
(ÖPD) ve negatif de¤erleri (ÖND) belirlenmifltir.
Hastalar›n 11’inde (%35.4) üst ‹YE ve 6’s›nda (%19.3) VUR saptanm›flt›r. Her
üç PCT de¤eri ile birinci ve ikinci CRP, BKH ve mN say›s› de¤erleri hem
piyelonefrit grubunda hem de VUR grubunda anlaml› olarak yüksek bulunmufltur
(P<0.05). Ancak, lojistik regresyon analizinde sadece bafllang›ç PCT de¤eri ile
üst ‹YE aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u bulunmufltur. (OR: 4.17; CI%95:
1.11-15.716; P: 0.03). Tedavi öncesi PCT de¤erinin kesim noktas› üst ‹YE için
3.5 ng/ml (Duyarl›l›k: %90; özgüllük: %100; ÖPD: %100; ÖND: %95.5; test
do¤rulu¤u: %93), VUR’da ise 2.32 ng/ml (Duyarl›l›k: %66.7; özgüllük: %68;
ÖPD: %33.3; ÖND: %89.5; test do¤rulu¤u: %64) olarak belirlenmifltir.
Sonuç olarak, ateflli idrar yolu enfeksiyonlu çocuklarda üst ‹YE varl›¤›n› göstermede
PCT tek bafl›na tan› de¤eri yüksek bir testtir. Ancak, VUR tan›s›nda etkinli¤i
düflüktür.
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PS/GN-086

Lupus Nefritinde Mikofenolat Mofetil Tedavisinin Metabolik Parametrelere
Etkisi

Abdullah Uyan›k, Mustafa Kelefl, Ramazan Çetinkaya, Meral Türkmen, Fatih
Albayrak
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bililm Dal›, Erzurum

SLE’de renal tutulum s›k görülen bir bulgudur ve kötü prognozun bir iflareti
kabul edilir. Diffüz proliferatif glomerülonefrit veya yayg›n fokal proliferatif
lezyonlar› ve yüksek aktivite indeksi olan hastalarda tedavi uygulanmamas› renal
yetmezlik ile sonuçlan›r.Lupus nefritinde renal hastal›k progresyonunu önlemek
aç›s›ndan en etkili tedavi intravenöz pulse siklofosfamid tedavisidir. ‹kinci iyi
tedavi yöntemi oral siklofosfamid+oral azatiyoprin uygulamas›d›r. Bunu oral
azatiyoprin izler. En baflar›s›z tedavi ise kortikosteroid monoterapisidir. Alternatif
tedavi yöntemleri içerisinde klinikte en yayg›n kullan›m alan› bulan tedavi
mikofenalat mofetil uygulamas›d›r. Bu ya tan› sonras›nda primer monoterapatik
ajan olarak yada 6 ayl›k siklofosfamid tedavisi sonras›nda idame tedavisinde
kullan›l›r. Bu çal›flmada MMF kullan›lm›fl lupus nefritli hastalar›m›z retrospektif
olarak de¤erlendirilmifltir.
Çal›flmaya 5’i kad›n, 1’i erkek toplam 6 kifli al›nm›flt›r. Olgular böbrek biyopsisi
ile tan› konmufl lupus nefritli hastalard›. Hastalar›n yafl ortalamas› 28.8±7.4
(25-44) y›l idi. Hastalara ortalama 17 (1-48) ay 1000mg/gün MMF tedavisi
verildi. Tedavi öncesi ve tedavinin birinci y›l›nda proteinüri, serum kreatinin,
beyaz küre ve albümin düzeyleri karfl›laflt›r›ld›.
Tedavi öncesi proteinüri 3.1±2.2 mg/gün, tedavi sonras› proteinüri 0.9±1.1
mg/gün (p<0.005), tedavi öncesi serum kreatinin düzeyi 1.1±0.2 mg/dl, tedavi
sonras› serum kreatinin düzeyi 0.7867±0.14624 mg/dl (p<0,05), tedavi öncesi
serum albumin düzeyi 2.8±0.99 gr/dl, tedavi sonras› serum albumin düzeyi
3.8±0.5 gr/dl (p<0,005), tedavi öncesi serum beyaz küre düzeyi 5140±4782/mL,
tedavi sonras› serum beyaz küre düzeyi 8450±2512/mL (p>0,05) olarak bulundu.
Lupus nefritli MMF ile tedavi edilen hastalar›n proteinüri ve kreatinin de¤erlerinde
anlaml› azalma, albumin düzeylerinde anlaml› artma gözlenmesi ve serum beyaz
küre seviyesinde de anlaml› de¤ifliklik olmamas› lupus nefritli hastalarda MMF’in
güvenli bir flekilde kullan›labilece¤ini göstermifltir.
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Hipotroidi ve Fiziki Aktiviteye Ba¤l› Rabdomiyoliz Sonras› Akut Böbrek
Yetmezli¤i Geliflen Bir Olgu

Garip fiahin1, Sultan Güvenir Özkurt1, Melisa fiahin2, Ahmet U¤ur Yalç›n1

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

Rabdomyoliz kas nekrozu ve hücresel içeri¤in dolafl›ma serbestleflmesi ile
karakterize bir sendromdur. Hastal›¤›n fliddeti serumdaki kas enzimlerinin
asemptomatik yükselmesinden, afl›r› enzim yükselmeleri ile ilgili hayat› tehdit
eden durumlara, elektrolit dengesizliklerine ve akut renal yetmezli¤e kadar uzanan
bir da¤›l›m gösterir. Rabdomyolizin en s›k nedenleri travma, afl›r› fiziksel aktivite,
i laç lar ,  toksinler ya da hipotroidi  g ibi  endokrinopat i lerdir .
31 yafl›nda erkek hasta; orta dereceli bir egzersizi takiben 3 gündür süren yayg›n
kas a¤r›s›, bulant›, kusma, idrar yapamama yak›nmas› ile baflvurdu¤u sa¤l›k
kuruluflunda Bun, kreatinin yüksekli¤i nedeni ile, bir kez hemodiyaliz uygulan›p
klini¤imize sevk edilmifl. Hb:11.6, BUN:94mgr/dl, kreatinin:12 mgr/dl,
Na:131mEq/L, K:7.7 mE/L AST:1009 UL, ALT:641 U/L, LDH:3942U/L,
CK:50985 U/L, P:6.55 mgr/dl, Ca:8.5 mgr/dl, ürik asit:7.9 mgr/dl,
myoglobin:1127, troponin:0.56, CK MB:182.98, spot idrarda Na: 66, protein:
85.1, Cr: 50.6, idrar sedimentinde yo¤un granüler silendir ve tübül epitel hücresi
görüldü. TSH: 8.69(0.27-4.2), FT3: 1.63(2-4.4), FT4: 0.896(0.93-1.7), anti
troidperoksidaz Antikoru:38.46, antitroglobülin Antikoru:17.22. Renal USG
normal Kas enzim yüksekli¤i ön planda olan hasta rabdomyolize ba¤l› akut
tübüler nekroz olarak kabul edildi, toplam 4 kez daha hemodializ uygulama
ihtiyac› olan hastan›n takiplerinde idrar ç›k›m› artt› ve kreatinin de¤erleri
kendili¤nden geriledi. Troid hormon replasman tedavisi sonras›nda troid
fonksiyon testeleri normale geldi ve kas enzim düzeyleri normal düzeylere indi
(CK:68).
Rabdomyoliz nadir olarak endokrinolojik sorunlardan kaynaklanabilir ve
hipotroidi bu sorunlardan birisidir. Ancak bizim hastam›zda oldu¤u gibi egzersiz
ile birliktelik olursa renal etkilenim ciddi boyutta olabilir. Rabdomyoliz nedenlerini
araflt›r›rken kolayl›kla tedavi edilebilir bir neden olan hipotroidi akla getirilmelidir.

PS/GN-087

Böbrek Biyopsi Sonuçlar›n›n Klinikopatolojik Aç›dan De¤erlendirilmesi

Abdullah Uyan›k, Mustafa Kelefl, Ramazan Çetinkaya, Meral Türkmen, Fatih
Albayrak, Belma Çankaya
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum

Girifl-Amaç: Böbrek biyopsileri böbrek hastal›klar›n tan›s›nda kullan›lan ve
alt›n standart olarak kabul edilen bir yöntemdir. Böbrek biyopsisi tan›n›n
konmas›na ek olarak hastal›¤›n prognozunun ve tedavisinin belirlenmesinde
de yararl›d›r. Ultrasonografi eflli¤inde yap›lan perkütan böbrek biyopsisi
günümüzde güvenle ve yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Bu çal›flmada Atatürk
Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji Bilim Dal›
servisinde yap›lm›fl olan böbrek biyopsilerinin klinikopatolojik aç›dan
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya Haziran 2004-Mart 2008 tarihleri aras›nda Nefroloji
Bilim Dal› servisinde böbrek biyopsi yap›lm›fl 153 hasta al›nm›flt›r. Böbrek
biyopsileri ultrasonografi eflli¤inde otomatik biyopsi i¤neleri (16G) kullan›larak
yap›lm›fl ve her hastadan iki örnek al›nm›flt›r.
Böbrek biyopsileri için en az 10 glomerül bulunmas› yeterli olarak kabul
edilmifltir. Böbrek biyopsilerini takiben hiçbir hastada kan transfüzyonu veya
cerrahi giriflim gerektirecek hemoraji geliflmemifltir.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 35.2 ± 13.5 (15-65) olarak hesapland›.
Biyopsi yap›lan hastalar›n 81’i (%52.9) erkek, 72’si (%47.1) ise kad›n idi. Biyopsi
sonuçlar›na göre en s›k tan› 40 (%26.1) ile membranöz glomerülonefrit olarak
bulundu. Di¤er sonuçlar 27 (%17.6) amiloidoz, 25 (%16.3) fokal segmental
glomerüloskleroz, 18 (%11.7) membranoproliferatif glomerülonefrit,18 (%11.7)
IgA nefropatisi, 16 (%10.4) lupus nefriti, 3 (%1.9) kronik glomerülonefrit, 3
(%1.9) minimal de¤ifliklik hastal›¤›,1(%0.6) kresentrik glomerülonefrit, 1 (%0.6)
Alport Sendromu, 1 (%0.6) intertisyel nefrit.
Sonuç: 153 böbrek biyopsi sonucunun de¤erlendirildi¤i bu çal›flmada, primer
glomerüler hastal›klar içinde en s›k MGN ve sekonder glomerüler hastal›klar
içinde ise en s›k amiloidoz ile karfl›lafl›ld›¤› dikkati çekmifltir.

PS/GN-089

Kronik Böbrek Yetmezlikli Olguda Fahr sendromu

Bilge Aygen1, Ayhan Do¤ukan1, Ali Gürel1, Hüseyin Yüce2, Deniz Erol2,
Hüseyin Çeliker1
1F›rat Ünivers i tes i  T›p Fakültes i  Nefroloj i  Bi l im Dal› ,  Elaz›¤
2F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Elaz›¤

Fahr sendromu (FS) bilateral bazal ganglion, dentat nukleus ve beyaz cevher
kalsi f ikasyonu i le karakterize nadir rast lanan bir durumdur.
Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY), intraserebral yayg›n kalsifikasyon ve kromozomal
anomali saptanan FS’lu bir olgu sunulmufltur.
Olgu: Bafl a¤r›s›, halsizlik, noktüri yak›nmalar›yla klini¤imize baflvuran 47
yafl›ndaki kad›n olgunun fizik muayenesinde k›sa boylu, konjonktivalar soluk,
gözlerinde strabismus, bilateral ulnar deviasyon, sol el 3. parmakta k›sal›k ve
bilateral ayak parmaklar›nda fleksiyon postürü deformiteleri mevcuttu. Di¤er
fizik muayene bulgular› normaldi. Laboratuvar: Serum kalsiyum düzeyi 8.5
mg/dl, fosfor düzeyi 4.8 mg/dl, parathormon düzeyi 162 pg/ml, alkalen fosfataz
düzeyi 75 U/L, üre169 mg/dl, kreatinin 7.2 mg/dl idi. Beyin BT: Bilateral
kaudat ve dentat nükleuslarda, serebellar hemisferlerde, talamusta ve bilateral
serebral hemisferlerde giruslarda yayg›n kalsifikasyon izlendi. Kromozom analizi:
Periferik kan lenfositlerinin GTG iflaretleme ile yap›lan metafaz kromozom
analizinde karyotip 46, XX, t (1;6) (qter;q23) olarak tan›mland›. Aile bireylerinden
annede de ayn› dengeli resiprokal translokasyon tespit edildi.
Tart›flma: KBY’li hastalarda iskelet d›fl› kalsifikasyon çok iyi bilinmektedir.
Yap›lan çal›flmalarda KBY’li hastalarda hiperparatiroidiye ba¤l› intrakranial
kalsifikasyonlar bildirilmekle birlikte bu hastalarda uzun hemodiyaliz süreleri
ve daha yüksek PTH düzeyleri saptanm›flt›r. Olgumuzda KBY tan›s›n›n yeni
olmas› ve PTH düzeyinin çok yüksek olmamas› nedeniyle kalsifikasyonlar›n
KBY’ye ikincil olmad›¤›n› düflünmekteyiz. Fahr sendromlu olgular›n ço¤u
semptomatiktir ve bulgular genellikle 30-60 yafllar›nda görülmektedir. Olgumuzda
da oldu¤u gibi klasik semptomlar›n izlenmedi¤i olgu sunumlar› bildirilmifltir.
Bizim olgumuzda bafl a¤r›s›, halsizlik yak›nmalar›yla yap›lan tetkiklerde KBY
tan›s› ve eflzamanl› olarak intrakranial kalsifikasyon saptanmas› ve iskelet
deformiteleri nedeniyle yap›lan genetik incelemede kromozomal translokasyonun
saptanmas› nedeniyle nadir bir olgudur.
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PS/GN-090

Yüksek Kreatin Seviyeli Kronik Böbrek Hastas›: Olgu Sunumu

Hüseyin Atalay1, Dudu Aflk›n2, Süleyman Türk1

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Konya

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) bir toplum sa¤l›¤› sorunudur ve bu
nedenle saptanmal› ve tedavi edilmelidir. KBY'nin laboratuar bulgular›ndan
biri olan kreatinin, kas metabolizmas›n›n sonucunda kreatinden oluflur ve yap›m
oran› kas kitlesi ile yak›ndan ilgilidir. Biz sosyal güvencesi olmayan, klini¤imizde
ilk defa bu kadar yüksek kreatinin seviyesi tespit edilen KBY'li bir hastay›
sunaca¤›z.
Olgu: Hastam›z KBY tan›s› olan 34 yafl›nda, erkektir. Vücut gelifltirme sproru
ile u¤raflan ve kreatinin içerikli madde a¤›zdan alan hastan›n 2 y›l önce KBY
tan›s› alm›fl. Bu tarihten sonra renal replasman tedavisi olarak periton diyalizi
bafllanm›fl. Hastan›n 2 ayd›r sa¤l›k güvencesi olmad›¤› için periton diyaliz
solüsyonlar›n› alamad›¤›ndan dolay› periton diyalizini yapamam›flt›r. Hasta
klini¤imize halsizlik, bulant›, kusma ve ayaklar›nda flifllik flikayeti ile baflvurdu.
Fizik Muayenesinde; Vücut kitle indexi: 21,6 kg/m2, Tansiyon arteryel: 140/90
mmHg, Nab›z: 80/dk, Atefl: 36C, gode b›rakan (2 pozitif) ödemi vard›. Laboratuar
Bulgular›; Üre: 434 mg/dl, Kreatinin: 34,3 mg/dl, Na: 132 mEq/L, K: 7,4
mEq/L, Cl: 95 mEq/L, Ca: 8,2 mEq/L, P:11 mEq/L, CPK: 727 U/l, myoglobin:
667 ng/ml, PTH: 179 pg/ml, Hemoglobin: 7,2 g/dl, Hct: 21,5 %, WBC: 6300
K/uL, PLT: 252000, albümin: 3,1 g/dl idi. Hasta bu sonuçlarla acil hemodiyalize
al›nd› ve klini¤ine göre günlük hemodiyaliz tedavisi devam etti. Kreatinin
seviyesinde düflüfl sa¤lan›nca ve klini¤i düzelince, hasta haftada 3 kez hemodiyaliz
pro¤ram›na al›nd›.
Sonuç: Klini¤imizde ilk defa bu kadar yüksek serum kreatinin seviyesi tespit
edilmifltir. KBY toplum sa¤l›¤› sorunu olmas›na ra¤men, sosyal güvencesi
olmayan genç bir hastan›n tedavisindeki aksaman›n nelere mal olaca¤› ortadad›r.
Bunun için KBY'li hastalar›n sosyal güvence sorunlar›n›n olamamas›n›n
gerekti¤ini düflünmekteyiz.

PS/GN-091

Bir Olgu: Nefrojenik Sistemik Fibrozis

Funda Türkmen1, Ali Özdemir1, Can Sevinç1, Serdar Demiral1, Davut fiahin2

1Haydarapafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
2Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF), ciltte hiperpigmentasyon, fasya tabakas›na
yap›flma ve eklem kontraktürlerine yol açabilen kal›nlaflma ile karakterize bir
hastal›kt›r. De¤ifliklikler ekstiremitelerde özellikle alt ekstiremitelerde belirgindir.
Histopatolojisinde dermal fibroblastlarda art›fl, kollajen demetlerinin anormal
da¤›l›m› gözlenir. Fibrotik de¤ifliklikler sadece ciltte de¤il; kalp, akci¤er gibi
içorganlarda gözlenebilir. Etiyolojisinde gadolonyum içeren kontrast maddeler
suçlanmaktad›r.
Olgu: 20 y›ld›r KRY tan›s› ile haftada üç gün hemodiyaliz tedavisi gören 70
yafl›nda kad›n hasta bacaklarda a¤r›l› lezyonlar ile taraf›m›za baflvurdu. Hastan›n
anamnezinden 2 ay önce ciltte sertleflmenin bafllad›¤› son 1 ayda aç›k yaralara
dönüfltü¤ü ve 6 ay önce kontrast madde ile MR çekimi öyküsü oldu¤u ö¤renildi.
Hastan›n fizik muayenesinde bat›n alt kadranlar›nda, her iki bacakta portakal
kabu¤u görünümü ve sert ödem, bilateral kruris ön yüzlerinde a¤r›l› ülsere
lezyonlar, interfalangial eklemlerde fleksiyon kontarktürleri, proksimal falankslarda
incelme ve hiperpigmentasyon tespit edildi. Ekstremite direkt grafilerinde
yumuflak doku kalsifikasyonu ve osteomyelit saptanmad›. Hastan›n bilateral alt
ekstiremite venöz doppleri normal tespit edildi. Hastada hipotiroidi, skleroderma,
mikst konnektif doku hastal›¤›, multipl myelom, kriyoglobulinemi laboratuar
testleri ile ekarte edildi. Hastan›n laboratuar parametreleri tabloda gösterilmifltir.
Yara yeri kültürlerinde pseudomonas üreyen hastaya antibiyoterapi baflland›.
Hastaya biyopsi yap›ld›. Histopatolojisinde papiller dermiste yo¤un dens kollajenize
fibröz doku ve bu doku içerisinde fibroblastlar tespit edildi.
Sonuç: Hastada anamnez, klinik, laboratuar parametreleri ve histopatolojisi
do¤rultusunda NSF tan›s› konuldu. Hasta tan› konulduktan 2 hafta sonra sepsis
nedeni ile kaybedildi. Nadir görülen, yeni tan›mlanan ve etkinli¤i kan›tlanm›fl
bir tedavisi olmayan hastal›k olan NSF‘nin klinik ve histopatolojisinin bilinmesi
önemlidir. Bu nedenle renal yetmezli¤i olan hastalarda kontrast madde kullan›m›na
dikkat edilmeli gerekli olmad›kça kaç›n›lmal›d›r.

PS/GN-091

resim 1

dermiste fibröz ba¤ dokusu art›fl› ve bu doku içerisinde fibroblastlar

resim 2
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PS/GN-094

Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Bir Hastada Pulmoner Nokardiyazis

Caner Çavdar1, Mehmet Sert1, Zeynep Gülay2, Ayd›n fianl›3, Aykut Sifil1, Sibel
Ersan1, Sibel Ada1, Ali Çelik1, Taner Çamsar›1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹zmir

FSGS tan›s› ile 6 ayd›r metilprednisolon kullanan, öksürük ve atefl yüksekli¤i
yak›nmas› ile baflvuran 54 yafl›ndaki erkek hasta pnömoni tan›s› ile yat›r›ld›.
Akci¤er grafisinde solda hafif derecede plevral efüzyon saptand›. Ampirik olarak
parenteral sulbaktam ampisilin (SAM) ve klaritromisin baflland›. Ayn› gece
çekilen HRCT’ sinde sol akci¤erdeki efüzyonun ampiyem görünümünde
oldu¤unun saptanmas› üzerine plevral ponksiyon sonras› tüp drenaj›na da
baflland›. Plevral s›v› kültüründe Nocardia asteroides ve koagülaz negatif stafilokok
üredi. Hastan›n tedavisinde klaritromisin kesilerek trimetoprim sülfometaksazol
(TMP-SMX) 10 mg/kg eklendi. Metilprednisolon dozu azalt›ld›. SAM 21
gününde kesilerek hasta taburcu edildi. TMP-SMX 1 y›la tamamland›.
Nokardiyazis ço¤unlukla ba¤›fl›kl›k sistemi bask›l› hastalarda görülen, agresif ve
uzun süreli tedavi gerektiren f›rsatç› bir enfeksiyondur. Genellikle tan›da ve
bunun sonucunda özgün tedavide gecikme oldu¤u için morbidite ve mortalitesi
yüksektir. Hastalar›n ço¤unda hematolojik veya di¤er maligniteler, organ nakli,
A‹DS, DM, a lkol i zm veya kort ikosteroid kul lan›m› vard›r .
Sonuç olarak uzun süre kortikosteroid kullan›m› olan glomerülonefrit hasta
grubunda da nokardiya gibi nadir görülen etkenler ak›lda tutulmal›d›r

PS/GN-093

Diyabetiklerde Nadir Fakat Ciddi Komplikasyon: Amfizematöz Piyelonefrit

Caner Çavdar1, Aytaç Gülcü2, Sibel Ada1, Sibel Ersan1, Kemal Kural1,
Aykut Sifil1, Ali Çelik1, Taner Çamsar›1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Amfizematöz piyelonefrit (AP) renal parankim ve etraf›ndaki dokuda gaz
oluflumuyla giden bir enfeksiyondur. En s›k olarak diyabetiklerde görülür.
Patojen mikroorganizmalar çogunlukla E.coli ve K.pneumoniae’ dir.
41 yafl›nda bayan hasta bir haftad›r atefl, bulant›, kusma ve son iki gündür fluur
bulan›kl›¤› nedeniyle baflvurdu.Özgeçmiflinde akut romatizmal atefle ba¤l› AVR
ve MVR operasyonu vard›. Muayenesinde atefl 38.9 C ve nab›z 120 /dk idi;
hipervolemi bulgular› yan›nda sol akci¤er bazalde erken inspiratuvar raller
duyuldu. Lökosit:23.800, BUN:109 mg/dl, kreatinin: 5,68 mg/dl,
sodyum:121mmol/L, potasyum:5mmol/L ve kan flekeri:478 mg/dl saptand›.
Akci¤er grafisinde sol alt lobda pnömonik infiltrasyon vard›. Ekokardiyagrafisinde
endokardit lehine bulgusu yoktu. Ultrasonografide böbrek boyutlar›n›n artm›fl
ve ekojenitelerinin azalm›fl oldu¤u saptand›. Bu bulgularla hasta hemodiyalize
al›nd›. Pnömoni nedeniyle parenteral antibiyotik tedavisi verildi. ‹zlemde hastan›n
genel durumu düzeldi ve atefli düfltü. Kreatinin 1,4mg/dL’ye geriledi; diyalize
ara verildi. Tedavinin 10.gününde 40,5C’ye varan atefli olmas› üzerine sa¤
böbrek üst polde 7 cm ve içinde hava dansiteleri içeren apse odaklar› saptand›.
Bunun üzerine AP tan›s›yla giriflimsel radyoloji taraf›ndan 100 cc pürülan
materyal drene edildi ve drenaj kateteri tak›ld›. Apse kültüründe E.coli üredi;
parenteral tazobaktam piperasilin ile siprofloksasin tedavisine geçildi. 24.günün
sonunda intravenöz tedaviden per-oral kinolon tedavisine geçildi. Drenaj kateteri
30.günde çekildi .  Ek flikayet i  olmayan hasta taburcu edildi .
Antibiyotik tedavisi eflli¤inde perkutan kateter drenaj› yüksek baflar› oran›na
sahip böbre¤i koruyucu tedavi seçene¤idir. Ancak fulminan seyirli yayg›n AP
için nefrektominin en ideal seçenek oldu¤u unutulmamal›d›r.

PS/GN-092

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Erektil Disfonksiyon ve Yaflam Kalitesine
Sildenefil ve Vardenafil Tedavisinin Etkisi

Hüseyin Atalay1, Süleyman Türk1, Seyfullah Kan2, ‹brahim Güney1, Yalç›n Solak1,

Halil Zeki Tonbul1, Nedim Y›lmaz Selçuk1, Mehdi Yeksan1

1Selçuk Ünivesitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Selçuk Ünivesitesi Meram T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Konya

Amaç: Erektil disfonksiyon (ED) genel popülasyonda farkl› etyolojik sebeplere
ba¤l› olsada kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY) s›k rastlanan bir semptomdur.
Bu durum yaflam tarz›nda yetersizlik ve yaflam kalitesinde fiziksel problemler
oluflturmaktad›r. Bizim çal›flmam›zda sildenafil ve vardenafilin erektil disfonksiyon,
depresyon ve yaflam kalitesine etkilerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za kronik hemodiyalize giren erektil disfonksiyonu
olan 32 erkek hasta (yafl ortalamas› 47,2±10,8) al›nd›. Erektil disfonksiyonu
de¤erlendirmek için Sexual Health Inventory for Men (SHIM), depresyon için
Beck's Depression Inventory (BDI) ve yaflam kalitesi içinde SF-36 Evaluation
Test (Physical Component Scale(PCS) and Mental Component Scale(MCS))
ölçüm testleri kullan›ld›. Hastalar›n tedavi öncesi bazal ölçüm testleri yap›ld›ktan
sonra eflit iki gruba ayr›larak, birisine sildenafil di¤er gruba da vardenafil tedavisi
baflland›. ‹ki ay tedavi sonras› ölçümler tekrar yap›l›p, 1 ay tedavi kesildikten
sonra gruplar›n ilaçlar› karfl›l›kl› de¤ifltirildi. ‹ki ay tedavi sonras› ölçümler tekrar
yap›ld› ve iki ilaç aras›ndaki tedavi öncesi ve sonras› etki farkl›l›¤› de¤erlendirildi.
Bulgular: Her iki ilaçta ED'da etkin tedavi sa¤layarak, yaflam kalitesini ve
depresyonu düzeltmektedir. Sildenafil ve vardenafillin kendi aralar›nda tedavi
öncesi ve sonras› de¤erlendirilmesinde ED ve yaflam kalitesine benzer etki
(p>0,05) depresyon için fakl›l›k vard›r (p<0,001).
Sonuç: Böbrek yetmezli¤inde erektil disfonsiyon s›k karfl›lafl›lan bir patolojidir.
Erektil disfonksiyonun tedavisinde sildenafil ve vardenafil ilaçlar›n›n kullan›m›
tolere edilebilir ve noninvazif bir rejimdir. KBY'li hastalarda erektil disfonsiyon
tedavisi bu ilaçlarla baflar›l› olup, yaflam kalitesini artt›rmakta ve depresyonu
düzeltti¤ini düflünmekteyiz.

iki ilac›n ölçümlerle farkl›l›klar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

comparison of the difference of two drugs scales

parametreler

SHIM

BDI

PCS

MCS

Sildenafil

8±4.3

-9±6.7

18.1±14.6

16.2±12.9

Vardenafil

8±5.3

-3.2±4.3

15.8±17.7

12.8±15.3

p value

0.89

<0.001

0.502

0.193

parametreler

SHIM

BDI

PCS

MCS

Sildenafil

8±4.3

-9±6.7

18.1±14.6

16.2±12.9

Vardenafil

8±5.3

-3.2±4.3

15.8±17.7

12.8±15.3

p value

0.89

<0.001

0.502

0.193



PS/GN-096

Statin ve Fibrik Asit Kombinasyonuna Ba¤l› Rabdomiyoliz Sonucu Geliflen
‹ki ABY Olgusu

Gürsel Y›ld›z1, Yasemin Uygun2, Esra Marflan2, Meryem Timuçin2, Ferhan Candan1,
Mansur Kayatafl1
1Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Sivas

Rabdomyoliz akut böbrek yetmezli¤ine yol açan bir durumdur. Travmatik ve
nontravmatik nedenleri aras›nda ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar, kas travmas›,
hipertermi, elektrolit dengesizlikleri say›labilir.
Atorvastatin ve fibrat kullan›m›na ile oluflan rabdomiyolize ikincil geliflen akut
böbrek yetmezl ikl i  ik i  olgu l i teratür efl l i¤ inde tart ›fl › lm›flt ›r .
Olgu1: 62 yafl›nda, yirmi y›ld›r diyabeti olan erkek hasta, hiperlipidemi nedeniyle
son 1 ayd›r atorvastatin 20 mg ve fenofibrat 200 mg kullanmaktad›r. Klini¤imize
bulant›, kusma, kas a¤r›s› ve idrar renginde koyulaflma flikayeti ile baflvurdu.
Hastan›n laboratuvar incelemesinde; CK: >10000 U/L, CK-MB:441 U/L,
LDH:1854 U/L, BUN:101 mg/dl, Cre:8,6 mg/dl, AST:869 mg/dl, ALT: 318
mg/dl, Na: 129 mg/dl, K:5,2 mEq/lt, ürik asit: 8,8 mg/dl, T‹T; ph:7,
Dansite:1005, ++++ eritrosit 2 lökosit mevcut idi. ‹drar mikroskobik incelemede;
her alanda 1-2 eritrosit var idi. Renal USG; böbrek boyut ve parankim kal›nl›klar›
no rma l ,  e ko j en i t e s i  g r ad e  2 - 3  a r tm › fl  o l a r a k  s ap t and › .
Olgu-2: 58 yafl›nda bayan hasta befl y›ld›r diyabet tan›s› ile takip ediliyormufl.
‹ki ayd›r atorvastatin 20mg ve fenofibrat 200mg kullan›yormufl. Hasta genel
vücut a¤r›s›, kaslar›nda güçsüzlük, idrar renginde koyulaflma flikayetleri ile
baflvurdu. Laboratuvar; BUN: 56 mg/dl, Cre:3,1 mg/dl, AST:902 mg/dl, ALT:
400 mg/dl, Na: 132 mg/dl, K:6,3 mEq/lt, ürik asit: 8,5 mg/dl,T‹T: ph:7,
Dansite:1004, keton: (-), ptotein: (-), glikoz: normal idi. ‹drarda miyoglobulin
yüksek düzeylerde pozitif saptand›. Renal USG; böbrek boyut ve parankim
kal›nl›¤› normal ancak ekojenitesi grade 1 artm›fl idi.
Sonuç olarak; statin ve fibrat›n efl zamanl› kullan›m›n›n yayg›nlaflt›¤› günümüzde,
bu iki ilaç kombinayonunun potansiyel ciddi yan etkilerinden dolay› gerçek
endikasyonlar› ile kullan›lmalar› ve yak›n takibe al›nmalar› gereklidir.

PS/GN-098

Hodgkin Lenfoma’ya Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i (ABY) Olgusu:
Membranöz Glomerülonefrit ve ‹nterstisyel HL-CD20 (+) Lenfoid
‹nfiltrasyonu

Mansur Kayatafl, Gürsel Y›ld›z, Meryem Timuçin, Ferhan Candan
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Sivas

Hematolenfoid hastal›klarda ABY en s›kl›kla dehidratasyon, hiperkalsemi,
üreteral obstruksiyon, renal vasküler bas›, paraproteinemi ve tümor lizis
sendromuna ba¤l› olarak geliflmektedir. Ayr›ca baz› olgularda glomerülonefrite
ikincil olarak da ABY geliflmektedir.
Bugüne kadar lenfoma ve lösemilere ba¤l› olarak bildirilen glomerülonefrit olgu
say›s› yüz civar›ndad›r. Bunlar›n dörtte birinde membranöz glomerülonefrit
(MGN) bildirilmifltir. Tüm MGN’li olgular›n sadece 5’i Hodgkin lenfoma (HL)
ile iliflkili bulunmufltur. Oysa HL’da olgular›n yar›s›nda karfl›lafl›lan lezyon
minimal de¤ifliklik hastal›¤›d›r.
Bu olgu sunumunda klini¤imize ABY tan›s›yla yat›r›lan ve renal biyopside MGN
saptanan; ayn› zamanda interstisyel dokuda HL’ya ait CD20 (+) lenfoid
infiltrasyonun da efllik etti¤i bir olgu sunulmaktad›r. Hastan›n eksizyonal inguinal
lenf bezinde CD 20 (+) ve Reed- Steinberg hücrelerinin görüldü¤ü Hodgkin
lenfoma tesbit edildi.
Olgu 22 yafl›nda erkek hasta, bulant›, kusma, kilo kayb›, atefl, yak›nmalar› ile
acil poliklini¤imize baflvurdu. Genel durum bozuk, kaflektik görünümlü, anürik
bir hasta idi. Ciltte skuamöeritematöz papiller lezyonlar› ile servikal, aksiller ve
ingüinal mikrolenfadenopatileri mevcuttu. Bafllang›ç BUN:106 mg/dl,
kreatinin:10,5 mg/dl, olarak saptand›. Renal USG; böbrek boyut ve parenkim
kal›nl›klar› normal, ekojeniteleri grade 2-3 artm›fl olarak rapor edildi. Hastaya
pulse kortikosteroid tedavisinin ard›ndan ABVD protokolü uyguland›. Tedavinin
2. gününden itibaren BUN ve kreatinin de¤erleri h›zla gerileyerek diyaliz ihtiyac›
ortadan kalkt›. HL tedavisi sürdürülürken 4. aydaki kontrolünde renal fonksiyonlar
halen normal idi.
Sonuç olarak; olgumuzda MGN’in yan› s›ra bugüne kadar bildirilmemifl
interstisyel alanda HL’ya ait CD20 (+) lenfoid hücre infiltrasyonun da oldu¤u
farkl› bir tutulum flekli literatür eflli¤inde tart›fl›lm›flt›r.
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PS/GN-095

Tekrarlayan ‹kincil Hiperparatiroidi: Submandibuler Ektopik Paratiroid
Bezi

Aykut Sifil1, Mehmet Sert1, Ali Sevinç2, Koray Atila2, Sibel Ersan1, Sibel Ada1,
Caner Çavdar1, Ali Çelik1, Taner Çamsar›1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹zmir

Ektopik paratiroid bezleri paratiroidektomiye yan›t al›namamas›n›n önemli
nedenlerindendir. Ektopik paratiroid bezi s›kl›kla timus, tiroid ve mediastende
nadiren submandibuler bölgede saptan›r.
4 y›ld›r periton diyalizi uygulanan 46 yafl›nda erkek hasta diz ve s›rt a¤r›s› ile
baflvurdu. PTH 1198 pg/ml, kalsiyum 10.7 mg/dl, fosfor 8.6 mg/dl ve alkalen
fosfataz (ALP) 542 IU/L olarak saptand›. Ultrasonografide (USG) tiroid sa¤
lobu inferoposteriorunda 5 mm hipoekoik lezyon görüldü. Ayn› bölgede paratiroid
adenomuyla uyumlu 99mTc-sestamibi tutulumu vard›. Sa¤ total paratiroidektomi
operasyonu uyguland›. Patolojik incelemede sa¤ inferior paratiroid dokusu
adenom, sa¤ süperior paratiroid dokusu hiperplaziyle uyumlu bulundu ancak
cerrahi sonras› PTH düzeyinde düflme gözlenmedi. Tekrarlanan USG ve
sintigrafik incelemelerde ektopik paratiroid dokusuna rastlanmad›. Medikal
tedavi ile PTH düzeylerini kontrol alt›na al›nmas›nda zorluk çekildi. Bir y›l
sonraki 99mTc-sestamibi sintigrafide sol alt paratiroid bezinde aktivite art›fl›
gözlendi. Sol total paratireidektomi yap›ld› ancak PTH, ALP, kalsiyum ve fosfor
düzeylerinde yine azalma olmad›. 6 ay sonra USG’de sol submandibuler bez
inferiorunda 25x5 mm hipoekoik, düzgün s›n›rl› lezyon belirlendi ve USG
eflli¤inde ince i¤ne biyopsisi yap›ld›. Patolojik inceleme paratiroid dokusu
oldu¤unu ortaya koydu. Lezyon cerrahiyle ç›kar›ld›. PTH düzeyi cerrahi öncesi
2500 pg/ml iken cerrahi sonras› 300 pg/ml’ye geriledi. 99mTc-sestamibi
sintigrafisinde submandibuler bezlerin fizyolojik olarak artm›fl aktivite tutulumu
nedeni ile ayn› bölgedeki ektopik paratiroid bezleri ay›rt edilemeyebilir. Sintigrafide
baflka bir ektopik odak saptanmad›¤›nda mutlaka USG veya MRI ile kombine
edilmelidir.

PS/GN-097

Ailesel Akdeniz Atefline Efllik Eden Sistemik Lupus Eritematozis: Olgu
Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Gürsel Y›ld›z1, Mansur Kayatafl1, Yasemin Uygun2, Meryem Timuçin2, Ferhan
Candan1

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

Ailesel Akdeniz Atefli (AAA); özellikle Akdeniz çevresindeki ülkeleri etkileyen,
klinik olarak s›k tekrarlayan atefl ve poliserozit ataklar› ile karakterize kronik
inflamatuvar bir hastal›kt›r. Di¤er otoimmün hastal›klar ile benzer klinik özellikler
gösterebilen AAA’n›n ay›r›c› tan›s›nda bazen güçlüklerle karfl›lafl›labilmekte ve
ayn› zamanda çok nadiren SLE ile birlikte seyredebilmektedir
Bu olgu sunumunda çocukluk ça¤›nda bafllayan tekrarlay›c› karakterde kar›n
a¤r›s› ve eklem a¤r›lar› tarifleyen 21 yafl›nda kad›n hasta; son iki y›lda kollarda
ve bacaklarda a¤r› ve halsizlik flikayetlerinin de ilave oldu¤unu ifade etmekteydi.
Aile öyküsünde k›zkardefli ve erkek kardeflinde homozigot M694V gen
mutasyonunun efllik etti¤i ve kolflisin tedavisine yan›t al›nan AAA tan›s› mevcuttu.
Hastada da mevcut yak›nmalar›na ve aile öyküsüne ilave olarak homozigot
M694V gen mutasyonu saptanmas› üzerine AAA tan›s› konularak 2 y›l önce
kolflisin tedavisi bafllanm›flt›.
Ancak kolflisin tedavisi ile özelliklede kar›n a¤r›s›n›n artmas› nedeniyle bir baflka
merkezde 5 ay önce akut apendektomi operasyonu geçirmifl. Operasyon sonras›
kar›n a¤r›s› yak›nmas› düzelen hasta kolflisin tedavisini kesmifltir. Ancak kol ve
bacak a¤r›lar›n›n devam etmesi üzerine hasta poliklini¤imize tekrar baflvurdu:
yüzde malar rafl›n›n olmas›, kol ve bacak a¤r›lar›n›n devam etmesi üzerine olgu
di¤er otoimmün inflamatuvar hastal›klar yönünden tetkik edildi¤inde: ARA
(Amerikan Romatoloji Derne¤i) kriterlerinden befl tanesinin (Malar rafl,
fotosensitivite, oral ülserler, ANA 1/160 +, Antids-DNA ve antikardiyolipin
antikor pozitifli¤i) pozitif oldu¤u saptanarak SLE tan›s› konuldu.
Literatürde AAA’ya efllik eden SLE olgu say›s› 9 olarak bildirilmifltir. Türkiye
de eriflkin yafl grubunda bildirilmifl bu birliktelik rapor edilmemifltir. Olgumuz
Türkiye’de eriflkin yafl grubunda bu birlikteli¤in ilk örne¤ini oluflturmaktad›r.
Bu birliktelik literatür eflli¤inde tart›fl›lm›flt›r.
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PS/HT-099

Estimation of Reserve Ability of Renal Haemodynamics in Patients With
Different Types of Hypertension

Abduzhappar Gaipov1, Saltanat Tuganbekova1, Bolat Bek›shev1, Nurlan Zhampe›sov1,
Erkin Gaipov2

1Department of Internal Medicine, National Scientific Medical Center, Astana,
Kazakhstan
2Department of Functional Diagnostics, Regional Hospital, Turkistan, Kazakhstan

Aim: Estimation of renal functional reserve (RFR) and renal haemodynamic
response (RHR) to isoket administration in patients with chronic
glomerulonephritis (CGN), ischemic kidney disease (IKD) and essential
hypertension (EH).
Methods: 48 hypertensive patients were surveyed (20 patients with CGN, 10
-IKD, 28 –EH). Control group (CG) included 12 healthy people. The RFR was
estimated at 34 patients by protein-loading test, RHR – at 43 patients by Doppler
ultrasonography of renal arteries before and after pharmacological test with
isoket.
Results: RFR was exhausted at patients with CGN (RFR<5%), lowered at
patients with EH (RFR<10%) and safe in CG (RFR>10%). We observed positive
correlation of RFR with velocity parameters (Vmax,Vmin) of renal blood-flow
(r=0,45, p=0,008), and also negative correlation of RFR with blood pressure
(r=-0,29, p=0,04) and RI (r=-0,371, p=0,015). At patients with CGN and IKD
were observed reduction of Vmax,Vmin (p<0,01) after isoket administration.
In CG we didn’t find significant changes. At 88% of patients were observed
decrease of RI, improvement of renal parenchyma microcirculation. RFR
significantly correlated with RHR (delta-Vmax, r=0,564, p<0,05, and delta-RI,
r=-0,456, p=0,05). i.e. patients with safe reserve ability of kidneys had lower
RHR to isoket reception. There was no relation between these parameters in
CG.
Conclusion: Increase of BP and RI lead to loss of reserve ability of renal
function. High RHR to isoket at patients with exhausted RFR, probably caused
by nitric oxide deficiency in consequence of endothelial dysfunction. RFR and
pharmacological test with isoket can be used for early detecting of nephropathy
in hypertension.

PS/HT-100

Renal Survival At Patients With Different Types of Hypertension

Abduzhappar Gaipov, Saltanat Tuganbekova, Oringul Narmanova, Asem Nogaibaeva,
Galiya Orazova, Alma Erzhanova
Department of Internal Medicine, National Scientific Medical Centre, Astana,
Kazakhstan

Aim: To define the renal survival at patients with chronic glomerulonephritis
(CGN), ischemic kidney disease (IKD) and essential hypertension (EH).
METHODS: 192 histories of hypertensive patients, with CGN (n=64), IKD
(n=20) and EH (n=110) were retrospectively studied. Duration of arterial
hypertension at patients with CGN on average made 4,3±0,4 years, at patients
with IKD –10,7±1,3 years and at patients with EH –12,4±0,8 years. Renal
survival analyzed by Kaplan-Meier estimation.
Results: Parameters of 5-years survival of patients with CGN, IKD and EH
have made 61,8%, 94,1% and 94,8% respectively. Final point of supervision
(GFR<60 ml/min) for patients with CGN, IKD and EH have made 15, 25 and
more than 30 years respectively. The analysis of renal survival depending on
a level of mean blood pressure (mBP) in general group of patients significantly
differed (Log-Rank, p <0,05). Patients with level of mBP more than 130 had
low survival (n=94, 26,1%) on comparison with group of patients with level
of mBP less than 130 (n=98, 54,8%). In group of patients with EH the significant
distinction of renal survival was also observed depending on proteinuria (Log-
Rank, p=0,008). Patients with level of proteinuria more than 30 mg/l had low
survival (n=48, 46,3%) on comparison with group of patients with level of
proteinuria less than 30 mg/l (n=62, 87,2%).
Conclusion: Renal survival in group of patients with CGN considerably below
in comparison with IKD and EH. Presence of proteinuria is more than 30 mg/l
in EH and mBP is more than 130 considerably reduced renal survival.

The note: * - Doppler ultrasonic data of the left kidney of CG, CGN, EH, and
nonstenotic kidney of IKD. SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood
pressure, RI - resistive index

Comparative characteristics of renal survival at patients with arterial
hypertension

The general characteristics of surveyed groups of patients

Parameters

Age, years

SBP, mm.Hg.

DBP, mm.Hg.

RFR, %

Vmax, cm/s*

Vmin, cm/s*

SD*

RI*

PI*

CG

33.3±2.9

116.6±1.8

72.5±1.7

22.9±4.7

71.4±4.3

32.2±1.7

2.21±0.07

0.54±0.01

1.09±0.08

CGN

36.5±1.7

158.2±7.3

107.2±4.6

1.4±1.2

48.3±4.9

19.4±1.8

2.48±0.06

0.59±0.01

1.03±0.02

EH

48.1±3.1

166.9±7.1

98.5±9.1

6.9±2.4

51.8±3.1

20.2±1.6

2.71±0.18

0.61±0.02

1.17±0.09

IKD

59.6±7.5

200.6±16.0

111±5.1

-

51.1±8.1

12.2±2.5

4.75±1.0

0.75±0.04

2.13±0.5

Life table for patients with arterial hypertension

Survival rate

5-years

10-years

15-years

20-years

30-years

CGN, n=64

61.8%

11.3%

2.6%

-

-

IKD, n=20

94.1%

61.4%

51.7%

25.7%

-

EH, n=110

94.8%

90.0%

88.8%

76.5%

63.7%

The note: In the table showed percent of renal surviving for each group
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PS/HT-101

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasar› ile Serum Leptin
Seviyeleri Aras›ndaki ‹liflki

Nergis Erkut1, Kübra Kaynar2, fiükrü Ulusoy2, Birgül Kural3, Merih Baykan4,
Hidayet Erdöl5, Murat Topbafl6, Serkan Öztürk4, Mehmet Kola5, Semih Gül2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi,T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Trabzon
6Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Trabzon

Girifl-Amaç: Leptin, hipertansiyon geliflimi ile iliflkili oldu¤u rapor edilmifl bir
peptid olup, hipertansif hastalarda uç organ hasar› geliflimindeki rolü tam olarak
ortaya konulmam›flt›r. Bu çal›flma ile primer hipertansiyonu olan hastalarda
serum leptin seviyeleri ve hedef organ hasar› aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Metot: 28 primer hipertansiyonu olan hasta ve 28 sa¤l›kl› gönüllü çal›flmaya
al›nd›. Bütün gruplar›n, insülin direnci, metabolik parametreleri (kan flekeri ve
lipid paneli), böbrek fonksiyon testleri, hasta grubunda da retinopati incelemeleri,
ekokardiyografik de¤erlendirmeleri araflt›r›ld›.
‹statistik De¤erlendirme: Parametrik koflullar› tafl›yan gruplardaki karfl›laflt›rma
için student t testi, parametrik koflullar› tafl›mayan gruplardaki karfl›laflt›rmalar
için Mann Whitney –U testi kullan›ld›.
Sonuçlar: Hipertansiyonu olan grupta ortalama serum leptin seviyeleri (10761
± 6440 pg/mL) kontrol grubuna (7020±4638 pg/mL) göre anlaml› derecede
fazla bulundu (p:0.016). Hipertansif bayan hastalarda leptin seviyeleri (14063
± 5109), hipertansif erkek hastalara (6357 ± 5402) oranla anlaml› olarak daha
fazla bulundu (p:0.001). ‹nsülin direnci olan hipertansif hastalar ile insülin
direnci olmayan hipertansif hastalar aras›nda leptin seviyeleri aç›s›ndan anlaml›
bir fark izlenmedi. Günde 1 gramdan fazla proteinürisi olan hipertansif hastalar›n
leptin seviyeleri ile (12496±6217), 1 gramdan az proteinürisi olan hastalar›n
leptin seviyeleri (9938±6543) ile hipertansif retinopatisi olan ve olmayan hastalar›n
leptin seviyeleri aras›nda fark izlenmedi. Hipertansiyonu olan hastalarda leptin
seviyesi ile yafl, proteinüri, glomerül filtrasyon h›z›, mikroalbuminüri, sol ventrikül
kitle indeksi aç›s›ndan korelasyon saptanmazken, beden kitle indeksi, total
kolesterol seviyeleri, LDL-kolesterol seviyeleri aras›nda anlaml› korelasyon
saptand›.
Tart›flma: Bu çal›flma, leptinin hipertansiyon gelifliminde bir neden olabilece¤ini,
ancak proteinüri, retinopati, sol ventrikül fonksiyon bozuklu¤u gibi hedef organ
hasar› gelifliminde direk rolünün olmayabilece¤ini göstermifltir.

PS/HT-102

Renal Arter Stenozuna Stent veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarda
Nebivolol Kullan›m›n›n Böbrek Fonksiyonlar› Üzerine Etkisi

Murat Duranay1, Selman Ünverdi1, Hatice Akay1, Hatice Sürer2, Ali Akçay3,
Mehmet Kanbay3

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

Amaç: Renal arter stenozu (RAS) erken tan› konulmad›¤› ve tedavi edilmedi¤i
takdirde kontrol edilemeyen hipertansiyona ve son dönem böbrek yetmezli¤ine
neden olabilir. Nitrik oksit (NO), endotelden NO sentaz arac›l›¤›yla sentezlenen
ve potent vazodilatör özelli¤i olan bir hormondur. Nebivolol antihipertansif
etkisini NO üzerinden de gösteren bir beta-blokerdir. Bu çal›flman›n amac› RAS
nedeni ile stent ya da balon anjiyoplasti uygulanan hastalarda nebivololün
nitrit/nitrat düzeyleri ve glomerüler filtrasyon h›z› (GFH) üzerine olan etkisini
araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Ciddi RAS tan›s› olan ve kan bas›nc› kontrol alt›nda
olmayan 33 hasta çal›flmaya al›nd›. 17 hastaya giriflimsel ifllemden sonra 5 mg
Nebivolol baflland›. Nebivolol bafllanmayan 16 adet hasta kontrol grubu olarak
belirlendi. Her iki gurubun giriflimsel ifllemden önce ve bir y›l sonraki serum
total nitrit, nitrit, nitrat ve GFH karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Her iki grubun bafllang›ç demografik özellikleri, bafllang›çtaki total
nitrit, nitrit, nitrat ve GFH de¤erleri benzer olarak saptand› (p>0.05). Her iki
grupta da ifllemden bir y›l sonraki serum nitrit ve nitrat düzeyleri bafllang›ç
de¤erlerine göre anlaml› olarak daha düflük oldu¤u tespit edildi (Tablo 1).
Nebivolol grubunda bafllang›çla k›yasland›¤›nda GFH’de belirgin art›fl olmakla
beraber istatistiksel olarak anlaml› saptanmad›(Tablo 1), (p=0.06). Kontrol
grubunda ise birinci y›l›n sonundaki GFH ile bafllang›ç GFH aras›nda bir
farkl›l›k izlenmedi. Nebivolol grubunda ifllem sonras› ile öncesi aras›ndaki GFH
fark› ile ifllem öncesi ve sonras› total nitrit, ifllem sonras› nitrat düzeyleriyle
negatif korelasyon saptan›rken (s›ras›yla: p=0.017, r=-0.441; p=0.015, r=-0.464;
p=0.018, r=-0.453), kontrol grubunda herhangi bir korelasyon saptanmad›.
Sonuçlar: RAS nedeni ile balon ya da stent ifllemi uygulanan hastalarda
nebivolol kullan›m›n›n böbrek fonksiyonlar›n› korumada faydal›d›r Bu konu
ile ilgili yeni çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Nebivolol ve kontrol gurubunun GFH, total nitrit, nitrit ve nitrat
düzeylerinin bafllang›ç ve bir y›l sonraki de¤erleri aras›ndaki de¤iflim

GFH

Total nitrit

Nitrit

Nitrat

Bafllang›ç

39.8±25

41±8.3

9.3±3

31.7±10.1

Nebivolol

Bitifl

44.1±27.2

34±5.6

8.5±3.4

24.7±6.6

p de¤eri

0.065

0.02

0.379

0.003

Bafllang›ç

44.1±24.1

42.6±11.9

10.7±4.3

31.7±9.7

Kontrol

Bitifl

44±22.6

37.1±12.3

8.7±4.6

27.8±10.1

p de¤eri

0.835

0.02

0.012

0.006
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PS/HT-103

Valsartan›n Proteinürili Kronik Böbrek Yetersizli¤i Hastalar›nda Kan
Bas›nc›n› Düflürücü ve Protein At›l›m›r› Azalt›c› Etkisinin ‹ncelenmesi

Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar›, ‹sa Sevindir, Sibel Koçak Yücel, Türkan
Akbaba ,  F ik r e t  E r s o y ,  Hasan  Bas r i  Ar ca ,  Bak i  Kumbasa r
Bak›rköy Dr.Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul

Amaç: Anjiyotensin reseptör blokeri valsartan›n kronik böbrek yetersizli¤i,
hipertansiyon ve proteinürisi olan hastalardaki antihipertansif ve antiproteinürik
etkinli¤ini incelemek amac›yla prospektif bir çal›flma planland›.
Yöntem: Kronik böbrek yetersizli¤i, hipertansiyon ve proteinürili (<1 g/24 h)
30 hastaya üç ay süreyle günde bir kez 80 mg valsartan verildi. Bunu takip eden
üç ayda <125/85 mm Hg kan bas›nc› hedefine ulafl›lmas› için valsartan dozu
160 mg’a ç›kar›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya 30 hasta kat›ld› ( 13 erkek, 17 kad›n; ortalama yafl 48 ±
9 ). Alt› ay süresince valsartan tedavisi uygulanan hastalarda sistolik kan bas›nc›
(SKB) 20.3 mm Hg ve diastolik kan bas›nc› (DKB) 10.2 mm Hg oran›nda azald›
(p<0.05). <125/85 mm Hg olan SKB/DKB hedef de¤erine hastalar›n %56.6's›nda
ulafl›ld›. Proteinüri 4.1 ± 2.8 g/24h'ten 2.7 ± 2.1 g/24h'e düfltü (p<0.001).
Serum kreatinin düzeyi 2.0 ± 0.9 mg/dl’den 2.2 ± 0.7 mg/dl’ye yükseldi (p>0.05).
Glomerüler filtrasyon oran›nda anlaml› bir de¤ifliklik olmad› (p>0.05).
Sonuç: Anjiyotensin reseptör blokeri valsartan proteinürili kronik böbrek
yetersizli¤i hastalar›nda kan bas›nc›n› etkin bir flekilde düflürmekte ve protein
at›l›m›n› glomerüler filtrasyon oran›nda anlaml› bir de¤iflikli¤e yol açmaks›z›n
anlaml› olarak azaltmaktad›r.

PS/HT-104

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Aldosteron Reseptör Blokörünün
(Spironolakton) Antifibrotik Etkileri

‹brahim Güney1, Lütfullah Alt›ntepe1, Hüseyin Atalay2, Sad›k Büyükbafl3,
Nedim Y›lmaz Selçuk2, Süleyman Türk2, Mehdi Yeksan2, Halil Zeki Tonbul2
1Konya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
3Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Konya

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) progresyonunda renin anjiyotensin
aldosteron sisteminin major rol oynad›¤› bilinmektedir. Anjiyotensin dönüfltürücü
enzim inhibitörü (ADE‹) ve anjiotensin reseptör blokörü (ARB) ile tekli veya
ikili blokaj yap›lmas›na ra¤men baz› hastalarda yeterince cevap al›namamaktad›r.
Bir çok çal›flmada aldosteron blokörü ile KBY’ li hastalarda proteinürinin
azalt›ld›¤› gösterilmifltir. Transforming growth faktör Beta (TGF-B) afl›r› sal›n›m›
ile hem glomerülosklerozis hem de interstisyel fibrozis geliflti¤i gösterilmifltir.
Çal›flmam›zda daha önce ADE-‹ ve/veya ARB alan hastalarda sprinolakton
verilmesinin proteinüri ve üriner TGF-B 1 at›l›m›ndaki etkilerini araflt›rmay›
amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: En az 6 ayd›r ADE‹ ve/veya ARB kullanan, immünsupresif
tedavi almayan ve diyabeti olmayan 40 KBY li hasta (GFR<= 60 ve/veya proteinüri
>= 500 mg/gün) çal›flmaya al›nd›. Hastalar 2 gruba ayr›ld› (1. grup 25 mg
sprinolakton alan; 2. grup sprinolakton almayan) ve bazal, 3. ay ve 6. ay da kan
bas›nçlar›, serum üre, kreatinin, potasyum, albumin ve aldosteron ile sabah
spot idrarda protein, TGF-B 1 ve kreatinin de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: Her 2 grup yafl ortalamalar› ve cinsiyet aç›s›ndan farkl› de¤ildi. 1.
grupta bir hasta hiperpotasemi, bir hasta kreatinin yükselmesi ve bir hasta da
takiplerine gelmemesi üzerine; 2. grupta ise 4 hasta kontrollerine gelmemesi
üzerine de¤erlendirmeye al›nmad›. Her 2 grupta bafllang›ca göre 3. ve 6. aylarda
kan bas›nçlar›, glomeüler filtrasyon h›z› (GFR), proteinüri ve aldosteron
de¤erlerinde istatistiksel olarak anlaml› bir de¤ifliklik olmazken; sprinolakton
alan grupta, idrar TGF-B 1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› bir azalma
saptand›
Sonuçlar: Sprinolakton, ADE‹ ve/veya ARB ye ilaveten verildi¤inde, KBY li
hastalarda glomerüler ve interstisyel fibrozisi azaltabilir.

‹drar TGF-B1 düzeylerinin de¤iflimi
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PS/HD-106

Sleep Disorders in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing
Haemodialysis in Mansoura Urology and Nephrology Center

Alaa Abdel-aziz Sabry, Khaled Mahmoud, Khaled El-dahshan, Ahmed Hassan, Abd
El-baset M Saleh
Nephrology Department, Mansoura Urology and Nephrology Center, Mansoura
University, Egypt

Introduction: Sleep disorders are common among ESRD patients. The most
frequently reported complaints are insomnia, restless leg syndrome sleep-
disordered breathing and excessive daytime sleepiness. Sleep disorders impair
quality of life significantly.
Subjects & Methods: Our population was divided into two groups: patients
with at least one sleep disorder and those without sleep disorders.Insomnia,
RLS, obstructive sleep apnea syndrome, EDS, possible narcolepsy, sleepwalking
were considered as sleep disorders. Patients were classified as positive for each
disorder according to their responses to the questionnaire ( the International
Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) for the clinical diagnosis of
RLS, the Berlin Questionnaire, The Italian version of Epworth Sleepiness
Scale,the International Classification of Sleep Disorders Sleepwalking, questions
of Hatoum’s sleep questionnaire.
Results: 88 patients were included ( 68 male and 20 female ),Their mean age
o f  w a s  ( 4 1 . 5 9  ±  1 6 . 3 0  y e a r s ) ,  1 7 %  w e r e  s m o k e r .
(94.3%) of patients have sleep diosrders, 88.8 % of patients complain from
insomnia, 31.8% OSAS, 27.3% fro EDS, 27.3 from snoring19.3 % from
ca t ap l exy ,  3 .4% f rom s l e ep  wa lk  and  3 .4% f rom RLS .
These disorders were more prevalent in diabetics ( Both OSAS and RLS ( 50%
) compared to non diabetics ( 29.5) ( P=>0.05).
Conclusion: Sleep disorders are quite common in our hemodialysis patients,
this prevalence is higher in diabetic patients compared to non- diabetic. There
is an increase in RLS in anemic, malnourished ERDS patients on hemodialysis.

PS/HD-105

Effect of Recombinant Human Erythropoietin on Insulin Resistance in
Hemodialysis Patients

Essam Khedr1, Saeed Abdelwhab1, Magdy Sharkawy1, Essam Nor Eldin1,
Ali Medhat1, Abla Youssif2, Bassam Ahmed2

1Departments of Internal Medicine and Nephrology, Faculty of medicine, Ain Shams
University, Cairo, Egypt
2Clinical Pathology, Faculty of medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Insulin resistance and concomitant hyperinsulinemia are present irrespective
of type of renal disease. Treatment with erythropoietin (rHuEPO) was said to
be associated with improvement in insulin sensitivity in uremic patients. The
aim of this study was to compare insulin resistance in adult uremic hemodialysis
patients including diabetic patients treated with or without rHuEPO.
subjects and
Methods: 30 hemodialysis patients on regular rHuEPO treatment [group (A)],
and 29 hemodialysis patients not receiving rHuEPO [group (B)] diabetic patients
were not excluded. hematological parameters, lipid profile, PTH, Kt/V, fasting
glucose and insulin levels were measured in all subjects. Homeostasis Model
Assessment of Insulin Resistance (HOMA - IR) was used to compare insulin
resistance.
Results: Mean insulin level in group (A) (17.5 +/- 10.6 μU/ml) was significantly
lower than group (B)](28.8 +/- 7.7 μU/ml), (p < 0.001). HOMA-IR levels in
the group (A) were significantly lower than in group (B) (3.8 +/- 2.97, 7.98 +/-
 4.9 respectively, p < 0.001). Insulin resistance reflected by HOMA-IR levels
among diabetics in group (A) were significantly lower than among diabetics in
group (B) (3.9 +/- 3.2, 9.4 +/- 7.2 respectively, p < 0.001). there is significant
negative correlation between duration of erythropoietin treatment, fasting blood
glucose, Insulin levels and insulin resistance ( p < 0.001).
Conclusion: Patients treated with rHuEPO showed less insulin resistance
compared to patients not treated with rHuEPO in diabetic and non diabetic
patients & duration of erythropoietin treatment is negatively correlated with
insulin levels and insulin resistance in hemodialysis patients.

Figure (1): Comparison between the mean values of HOMA-IR in different
groups of the study

Figure (2): Comparison between the mean values of HOMA-IR in diabetics
among different groups of the study.

Figure (3): Correlation between the duration of receiving Erythropoietin

PS/HD-107

Treatment of Chronic HCV Infection in Haemodialysis Patients: Single
Center Experience

Khalid Al- Saraan, Alaa Abdel-aziz Sabry, Mamdouh Abdulghafour, Naila Shaheen
Nephrology Department, Prince Salman Center for Kidney Disease, Ryiadh, KSA

Chronic infection with the hepatitis C virus (HCV) is common amongst patients
on dialysis.
Pegylated-interferon (PEG-IFN) has reduced clearance rate, increased stability,
and prolonged systemic exposure, given in combination with ribavirin is now
the recommended treatment for chronic HCV in patients without renal failure.
Aim of the work:
Patients and Methods: Male or female patients within the age range 18–65
years with ESRD who had been on dialysis in Prince Salman Center for Kidney
disease for longer than 6 months and tested positive for HCV RNA on repeated
occasions were included.
Results: Our study included 13 patients (8 males and 5 females). Nine patients
completed 48 weeks of therapy. Their mean age was (43.67 ±14.01 years), Six
months after termination of therapy: five (55.5%) of them were sustained
virological responders while four (44.4%) were resistant to therapy. When
sustained responder were compared to resistant patients no difference was
observed apart from higher ALT and AST in resistant patients that was not
statistically significant. None of the initially responders to IFN therapy underwent
a virological relapse.
Conclusion: Pegylated Interferon was fairly tolerated among our HD patients.
Hematological disturbances appeared to be the most important adverse effects.
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PS/HD-110

Primer Diyabetik ve Non-Diyabetik Hasta Fistüllerinin ve Anastomoz
‹fllev Sürelerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Mustafa Esentürk1, Murat Zengin1, Hakan Berktafl1, Gülzade Pekince2
1Özel Güneydo¤u Hemodiyaliz Merkezi, Malatya
2Malatya Devlet Hastanesi, Malatya

Girifl: Çal›flmam›zda, diyabetik ve non-diyabetik vakalarda primer A-V fistülleri
takip, ifllev sürelerinin analizi amaçlanm›flt›r.
Metot: 01,02,2005-30,12,2007 tarihlerindeki 156 Primer A-V fistül vakas›n›n
tablodaki guruplara ayr›larak diyalize al›mlar› ve survileri istatistiksel olarak
incelenmifltir.(Fisher, kesin ki-kare, Pearson ki-kare).
Bulgular: 51 diyabetik(%32.7), 105 non-diyabetikti (%67.3),
Diyabetik en küçü¤ü 26, en büyü¤ü 85, ortalama yafl 61,7.
Non-diyabetik en küçü¤ü 12, en büyü¤ü 95, ortalama yafl 60,8.
Diyabetiklerin 59%, non-diyabetiklerin 51% erkekti.
Diyabetiklerin 51%, nondiyabetiklerin 58% sol koldan fistüllü,
Diyabetiklerin 14% snuffbox, 74% brescia-cimino, 12% ante cubital,
Nondiyabetiklerin 12.4% snuff-box, 79% brescia-cimino, 1% unlar-bazilik, 7.6%
ante-cubital lokalizasyonludur.
Diyabetiklerin 96%, non-diyabetiklerin 98% anastmozu, yan-yana tekni¤iyle
yap›lm›flt›r.
Hasta yafl›, cinsiyeti, fistül lokalizasyonu, aç›ld›¤› kol ve ameliyat tekni¤i, itibariyle,
diyabetik ve non-diyabetik vakalar, istatistiksel olarak birbirleriyle yak›nl›k
göstermektedir.
Distal yerleflimli fistül oran›m›z diyabetiklerde 88.2%, non-diyabetiklerde ise
92.4%’dir.
Katater oranlar › :  diyabet iklerde 8%, non-diyabet iklerde 4%.
1. grupta, 0-3 saatta primer fistülünden diyalize al›nanlarla. 3 grup kataterle
diyalize al›nanlar›n fistül sürvileri 1 ve 6 ayda karfl›laflt›r›lm›fl p>0.05 bulunmufl,
fark yok. (p=0.35 ve p=0.47) 2. grupta 3-24 saatte primer fistülünden diyalize
al›nanlarla, 3 grup kataterle diyalize girenlerin fistül ömürlerinde 1 ve 6 aylarda
p>0.05 bulunmufl anlaml› de¤il, fark yok.
2. grupta 3-24 saatte primer fistülden al›nanlarla, 3 grup kataterden al›nan
primer fistülün ömrü aç›s›ndan karfl›laflt›rma yap›lm›fl 1 ayda p>0.05 istataistiksel
aç›dan anlaml› de¤il bulunmufltur.
Primer ve snuff-box a-v fistül aç›lm›fl uygun vakalar›nda, katataersiz, erken
fistülün, (ilk 24saatte) kanülasyon ve diyaliz yap›labilinece¤ine dair yay›nlar
vard›r (1,5).
Diyabetik hastalarda damar yolu giriflinin 1 y›ll›k aç›kl›k oran›, non diyabetik
hastalarla ayn› bulunmufltur (9,15). Bizim yay›n›m›zdaki sonuçlarda bunu teyid
etmifltir.
Sonuç: Yay›nlarda Diyabetik hastalarda damar yolu giriflinin 1 y›ll›k aç›kl›k
oran›, non diyabetik hastalarla ayn› bulunmufltur. Bizim sonuçlar›m›z bunlarla
uyumludur.

PS/HD-108

Non Fasting Non-high-density Lipoprotein Cholesterol is Adequate For
Lipid Management in Saudi Hemodialysis Patients

Alaa Abdel-aziz Sabry, Naila Shaheen, Khalid Al- Saraan
Nephrology Department, Prince Salman Center for Kidney Disease, Ryiadh, KSA

Introduction: Dyslipidemia is a common complication of progressive kidney
disease and contributes to the high cardiovascular morbidity and mortality for
chronic kidney disease (CKD) patients. The hypothesis that non fasting non
high density lipoprotein (HDL) cholesterol results are similar to fasting non-
HDL results as a basis for the management of dyslipidemia in hemodialysis
patients are not extensively discussed in the literature.
Methods: In this single center, prospective clinical trial one hundred and
seventy two long term hemodialysis patient’s were included. Out of these (43.6%)
with diabetes, (83.7%) with hypertension, (22.1%) with ischemic heart disease
and (23.3% ) administered statin. For the lipogram, blood samples were drawn
after 12 hours overnight fast (fasting) and again in a non fasting state before
the subsequent hemodialysis session. Data were analyzed by using paired t-test.
Results: Their mean age (49.98 years), their mean hemodialysis duration (24.39
months SD ± 39.30),Our results showed no significant difference between
fasting and non fasting Total cholesterol, HDL, LDL (3.89±0.88/3.96±.95, P
=.102),(0.94±0.32/0.91±.26, P = 0.083), (2.05±.62/2.09±.67 P value 0.320)
respectively.However non fasting TG was significantly higher compared to
fasting TG (1.51±.89/1.75±1.08, P = 0.000).
Conclusion: Our results allow us to conclude that non HDL (except for TG)
was equivalent whether evaluated in non fasting or fasting state. We recommend
that non fasting non-HDL cholesterol level be used for the management of
dyslipidemia in hemodialysis patients without imposing a 12-hour fast.

PS/HD-109

Acil Diyaliz Gereken KBY Hastalar›nda, Primer Damar Yolu Ulafl›m›na
Farkl› Bir Bak›fl

Mustafa Esentürk1, Murat Zengin1, Hakan Berktafl1, Muhittin Ertilav2

1Özel Güneydo¤u Hemodiyaliz Merkezi, Malatya
2Malatya Devlet Hastanesi, Malatya

Girifl: Çal›flmam›zdada DOQI kurallar›na zaman hariç uyarak, damar yap›s›
uygun primer fistüllerde, ameliyattan hemen sonra, diyaliz yap›labilirli¤ini,
bunun fistül sa¤ kal›m›na etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Metod: 01.2.2005–30.12.2007 aras›nda 156 Primer A-V fistül vakas› tabloda
görüldü¤ü flekilde izlenmifl, sonuçlar Pearson Ki Kare testiyle de¤erlendirilmifltir.
Hasta yafllar› en küçük 12, en büyük 95, ortalama yafl 61.2. Erkek %54, Kad›n
%46, %33 diyabetik, %67 non-diyabetik, solkol %55, sa¤kol %45, fistül yerleri
%12.8 snuff-box, %78.2 brescia-cimino, %0.7 unlar-bazilik, %8.3 ante-cubital.
%91.7 distal yerleflimlidir.
1. Grupta, en erken diyaliz 14.dk, en geç 3 saat, ortalama 1saat 21dk.
‹lk 24 saatte primer fistülünden, diyalize al›nan hasta 72(39+33) %46.2.
Tart›flma: Literatürde (9,10) ideal fistül için, yeterli kanak›m›, uzun kullan›m
ömrü, düflük komplikasyon oran›, kolay kanülasyon, derinin 0,5-1 cm alt›nda
olmas›, düz ve göreceli olmas› tavsiye ediliyor. (6,14), Bizim fistüllerimizde ayn›
prensiplere uyulmufltur.
Fistül sa¤kal›m›nda (Pearson Ki-Kare), buna göre:
1. grupta; 1ay, 6ay, 1y›l p=0,016, p=0,00047, p=0,00087. anlaml› bulunmufl,
p<0.05 dir.
2. grupta; 1ayda p=0.44 fark yok, di¤erlerinde p<0.05 fark var (anlaml›)
bulunmufltur. 6ay p=0.035 ve 1y›lda p=0..012 bulunmufltur.
3. grupta s›ra ile 1 ay p=0.39 6 ay p=009 1 y›l p=0.108 (6 ayda anlaml›, p<0.05)
1 ay ve 1 y›lda p>0.05 anlams›z, Fark yok olarak bulunmufltur.
Sonuç: Sekonder fistül operasyonlar›ndan hemen sonra, yeni fistülden hemodiyaliz
(zaten mature damarlar olaca¤› için) kolay ve katetere göre daha makul bir
seçenektir (5). Ayn› mant›k uygun vaskuler aksesi olan hastalarda “Primer
fistülden sonra neden olmas›n?” sorusu ve literatür deste¤i ›fl›¤›nda (1), yukarda
görülen 156 vakal›k primer seride cevap aranm›flt›r. AVF de fonksiyon iyi, debi
ve dilatasyon yeterli ise, kurallara uygun erken kullan›m yap›labilir ve bu durum
fistül sürvisine etki etmemektedir.
‹lk Diyalize Giren Hasta Say›s› ve Süreleri

1. GRUP-ÇOK AC‹L D‹YAL‹Z (‹lk 3 saat) PR‹MER F‹STÜLDEN

2. GRUP-ÇOK AC‹L D‹YAL‹Z (3-24 saatte) PR‹MER F‹STÜLDEN

3. GRUP- AC‹L D‹YAL‹Z (Kontrol grup) KATATERDEN

4. GRUP-BEKL‹YEB‹L‹R D‹YAL‹Z (2-7 Gün)

5. GRUP-PRED‹YAL‹T‹K DÖNEM (6 aya kadar)

D‹⁄ER-TAK‹P ED‹LEM‹YEN (Gece gelip fistül aç›l›p dönem hast)

39 HASTA

33 HASTA

42 HASTA

23 HASTA

13 HASTA

6 HASTA

25.0%

21.2%

26.9%

14.7%

8.4%

3.8%

D‹YABET‹K PR‹MER F‹STÜLLER‹N, ‹LK D‹YAL‹ZE ALINIfi SÜRELER‹

1.Grup. Çok acil 0-3 saat diyalize yeni primer fistülünden al›nan

2.Grup. Acil 3-24 saatte diyalize yeni primer fistülünden al›nan

3.Grup. Acil-kontrol grup-Katater den diyalize al›nan

4.Grup Bekliyebilir (2 gün-3 ay) primer fistülünden diyaliz

Takip edilemeyen (Ayn› gün gelip ameliyattan sonra dönemler)

12 hasta

10 hasta

17 hasta

11 hasta

1 hasta

23.50%

19.60%

33.30%

21.60%

2.00%

Diyabetik, 22 hasta ilk 24 saatte primer fistülden diyalize al›nm›flt›r. (%43.1)
NON-D‹YABET‹K PR‹MER F‹STÜLLER‹N ‹LK D‹YAL‹ZE ALINIfi SÜRELER‹

1.Grup. Çok acil 0-3 saat diyalize yeni primer fistülünden al›nan

2.Grup. Acil 3-24 saatte diyalize yeni primer fistülünden al›nan

3.Grup. Acil-kontrol grup-Katater den diyalize al›nan

4.Grup Bekliyebilir (2 gün-3 ay)

Takip edilemeyen (Ayn› gün gelip ameliyattan sonra dönemler)

27 hasta

22 hasta

28 hasta

23 hasta

5 hasta

25.70%

21.00%

26.70%

21.90%

4.70%

Non-diyabetik 49 hasta ilk 24 saatte primer fistülünden hemodiyaliz al›nm›flt›r. (%46.7)
Non-Diyabetik fistüllerin SAGKALIM TABLOSU

Grup

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

4.GRUP

Diger

Hasta say›s›

27

22

28

23

5

1.AY

95.7%

93.3%

90.0%

85.0%

‹lk Diyaliz Giriflleri

Çok acil 0-3 Saat te diyaliz

Acil 3-24 Saat te diyaliz

Acil-Kataterle diyaliz (kontrol grup)

Bekliyebilir-prediy (2gün-3ay) de diyaliz

izlenemeyen

6.AY

91.3%

73.3%

55.0%

75.0%

1.YIL

73.9%

73.3%
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PS/HD-112

Hemodiyaliz Hastalar›nda Parikalsitol Kullan›m›n›n Bir Y›ll›k Sonuçlar›

Reflat Beydilli, Nazl› ‹lay Oktay
RTS Rent›p Diyaliz Merkezi, Bursa

Parikalsitol ‹V sekonder hiperparatiroidisi (SHPT)olan hastalarda Parat hormonu
(PTH) bask›lamak için kullan›lan bir D vitamini analo¤udur. Di¤er D vitamini
analoglar›ndan farkl› olarak hiperkalsemi ve hiperfosfatemi yapmadan daha
etkin PTH bask›lad›¤› gösterilmifltir. Amac›m›z Parikalsitol ‹V kulland›¤›m›z
SHPT'li hastalar›m›zda 1 y›l›n sonunda etkinli¤ini incelemektir.
Materyal-Metot: RTS RENTIP Diyaliz merkezinde 1.09.2007 tarihinde
hemodiyalize giren 255 hasta aras›ndan PTH’s› 300pg/ml üzerinde olan önceki
3 ayda kalsiyum (Ca), fosfor (P) veya Ca X P >55 oldu¤u için di¤er D vitaminlerini
düzensiz kullanan 13 hastaya (8 erkek,5 kad›n) Parikalsitol baflland›. Parikalsitol
dozu PTH/120 mcgr/diyaliz fleklinde verildi. Tedavi öncesi 3 ay ile tedavi sonras›
3 ayl›k dilimlerde hastalar›n Ca,P,CaXP ve PTH düzeyleri, istenen PTH hedefine
(150-300pg/ml) ulafl›m yüzdeleri ile hastalarda Parikalsitol kesilme nedenleri
araflt›r›ld›. Sonuçlar Friedman ve Wilcoxon istatistik metodu ile incelendi.
Sonuçlar: Hastalar›m›zdan 9’unda (%69.3) tedavi düzenli kullan›labildi.
Bunlarda PTH de¤erleri %9.2 ile % 88 aras›nda (ortalama%50.8) azald›.
Parikalsitol tedavisinin düzenli kullan›lamad›¤› 4 (%30.7) hastadan 2’sinde PTH
daha yükseldi, 2’sinde ise ilac› düzensiz kullanmam›za ra¤men PTH azald›. Tüm
hastalar›m›z›n Ca, P ve CaXP de¤erleri istatiksel olarak bafllang›ç ve tedavi
süresince de¤iflim göstermedi. PTH de¤erleri azald› fakat bu azalma istatiksel
olarak anlaml› ç›kmad›. (Tüm hastalarda 783.9 v 737.8pg/ml, düzenli kullanan
9 hastada 726 v 478pg/ml).
‹stenen PTH hedefine (150-300pg/ml) ulafl›m 6 hastada (%46) elde edildi.
4 hastada Parikalsitol kesilme nedeni incelendi¤inde üçünde P> 6mg/lt, bir
hastada ise Ca >10.2mg/lt’nin üzerinde olmas› idi. Bu hastalar bafllang›ç PTH
s› >800 pg/lt olan hastalard›.
Sonuç olarak; Parikalsitol tedavisi ile Ca ve P de¤erlerinde bafllang›ç de¤erlerine
göre art›fl olmadan PTH’da azalma elde edildi.

PS/HD-111

801 Arterio-Venöz Fistül Vakas›ndaki Tecrübelerin Paylafl›m›

Mustafa Esentürk1, Murat Zengin1, Hakan Berktafl1, Ramazan Orhan2,
Hac› Bayram Zengin2

1Özel Güneydo¤u Hemodiyaliz Merkezi, Malatya
2Malatya Devlet Hastanesi, Malatya

Girifl: Hemodiyaliz hastalar›nda A-V fistüller, kal›c› damaryollar› içinde alt›n
standartt›r. Çal›flmam›zda 19 y›lda, yap›l›p takip edilen, 801 A-V fistül vakas›
incelendi. Kal›c› damaryollar› içinde maliyeti çok düflük, otojen fistüllerin uzun
süre fonksiyonel kalabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekti¤i araflt›r›ld›.
Radyo-sefalik fistül ameliyatlar›n›n, ön kolda uzun ve düzgün olan 16-18 cm’lik
bir sefalik vene gerekti¤inde çok say›da fistül aç›lmas›na izin verecek flekilde, ön
kolda en distalden proksimale do¤ru yap›lmas›, hastaya y›llarca hayat yolu
olmas›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.
Metot: 01,02,1989-30,12,2007 tarihlerinde Malatya Devlet Hastanesinde
yapt›¤›m›z, burada ve di¤er özel merkezlerde takip etti¤imiz, 801 A-V fistül
ameliyat› incelendi. En küçük 12, en büyük 95 yafl›nda, ortalama yafl 55,9
bulunmufltur. Erkekler %58, Solkol (nondominant) %63. Distal yerleflimli A-
Vfistüller %85,8 ve anastomoz tipinde, yan-yana metodu (%91,9) kullan›lm›flt›r.
Tart›flma: Yay›n›m›zdaki bulgular literatür bilgileriyle örtüflmektedir (6,10).
Düzgün, uzunca bir sefalik vene tek ameliyat yapmak müsrifliktir düflüncesiyle,
ilk olarak en distalden snuff-boxla bafll›yoruz (%23,2). Böylece uygun output
(500–600 ml), kardiyak yük art›fl› minumum olacakt›r, brescia-ciminolarla devam
edip (%62,0), Bunlar olmasa ulnar–bazilik fistül aç›p (%0.6), ön kola 3-4 ameliyat
yap›l›p (%85,8), en son seçenek olarak proksimalden (ante-kubital %14,1) fistül
aç›yoruz. Yay›nlarda lokalizasyonlar, üst ve alt bölge diye ayr›lm›fl, uzunca
sefalikvenden istifade edilmemifltir (6,8).
Pre-operetif, ilk diyalize girerken her hastaya mutlaka damar haritas› ç›kar›lmal›d›r
(7).
‹lk kanulasyonlar doktor nezaretinde, en tecrübeli hemflireyle yap›l›p, yeni
fistüllerin ilk girifllerinde pompa h›z› düflük (200ml/dk) tutulmal›d›r.
Sonuç: Malatya devlet hastanesi hemodiyaliz merkezinde, 2007 son çeyre¤inde,
36 hastam›z›n hepsi fistüllüdür (%100). Dünyadaki kateter oran› %10’u
geçmemesi hedeflenirken (2,3,4), bizde bu oran %0d›r. Bu oran, sefalik ven
çok ekonomik kullan›larak, fistül ameliyatlar›n› distalden proximale do¤ru
yap›larak, damar giriflleri merdiven gibi yap›larak, kateter tak›lan taraftan fistül
açmamaya özen gösterilerek sa¤lanm›flt›r.

Fistül Lokalizasyonlar›

PS/HD-113

Bir Projenin Sonuçlar›: Hemodiyaliz Hastalar›nda Etkin Beslenmenin
Antropometrik Parametreler Üzerindeki Etkisi

Zehra Eren1, Fuat Balsak2, Özgür Gülhan2, Abdurahman Özer2

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Van Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Van

Do¤u Anadolu Kalk›nma Projesi kapsam›nda, Van Yüksek ‹htisas E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Hemodiyali Ünitesinde yürütülen ‘’Yoksul Hemodiyaliz
Hastalar›n›n Ulafl›m, Yemek hizmeti ve ‹aflelerinin temini’ isimli projenin
sonuçlar›n› de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.
Proje kapsam›nda 10 ay boyunca 66 hastaya, haftada üç kez hemodiyaliz ünitesine
servis arac› ile düzenli ulafl›m sa¤land› ve hemodiyaliz uygulanan günlerde iki
kez, diyetisyen taraf›ndan belirlenen mönüye uygun yemek servisi yap›ld›. Proje
bafllang›c›nda ve bitiminde kat›l›mc›lar›n antropometrik ölçümleri (boy, kilo,
bel çevresi, kol çevresi, BM‹) de¤erlendirildi.
Proje kapsam›nda olan 26’s› kad›n, 40’› erkek olan hasta de¤erlendirmeye al›nd›.
Yafl ortalamas› 43,82 (±18,38), kad›nlarda 47,92 (±18,72), erkeklerde 41,15
(±17,89) idi. Proje bafllang›c›nda kad›nlarda kilo 52,17 (±9.14) kilogram(kg);
kol çevresi 23, 30 (±2,95) santimetre (sm); bel çevresi 77,15 (±7,87) sm.olarak
ölçüldü. BM‹ 21,58 (±3,13) olarak hesapland›. Erkeklerde bu de¤erler s›ras›yla:
61,26 (±11,07) kg.; 24,82 (±2,47) sm.; 87,17 (±11,84) ve 22,67 (±3,13) idi.
Proje bitiminde ayni parametreler de¤erlendirilidi, kad›nlarda: 52,61 (±8,39)
kg; 23,57 (±2,95) sm; 78,80 (±7,13) sm; 21,89 (±2,95) ve erkeklerde: 61,56
(±10,07) kg; 24,77 (±2,40) sm; 87,35 (±10,59) sm; 23,04 (±2,98) idi. Kad›nlarda
tüm parametrelerde, erkeklerde ise VK‹ hariç üç parametrede istatistiksel olarak
anlaml› olan art›fl tespit edildi.
Düzenli tedaviye ulafl›m, yeterli ve bilinçli beslenmenin olumlu sonuçlar›
gözlemlenmifltir. Bu bölgede, hemodiyaliz hastalar›na uygulanan sosyal programlar
yaflam kalitesi üzerine de yararl› olabilir.



25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®

25th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation62

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/HD-114

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nflamasyonun ve Atherosklerotik
Kardiyovasküler Olaylar›n Mevsimselli¤i

Mehmet Koç1, Bilgen Balaforlu1, ‹pek Eskiyorük1, Burcu Kufl1, Mesut Tozar1,
Nural Bekiroglu2

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

‹nflamasyon hemodiyaliz (HD) hastalar›nda mortalitenin en temel belirleyicisidir.
‹nflamasyonun genel nüfusta ve baz› özel hastal›¤› olanlarda mevsimsel de¤ifliklik
gösterdi¤i, sonbahar ve k›fl aylar›nda art›fl gösterdi¤i rapor edilmifltir. Bu çal›flmada
HD hastalar›nda inflamasyonun ve atherosklerotik kardiyovasküler hastal›¤a
(AKVH) ba¤l› morbidite ve mortalitenin mevsimselli¤ini belirlemeyi amaçlad›k.
Hastalar›n son 12 ayl›k t›bbi verilerini retrospektif olarak inceledik. Hastalar
analiz bafllang›c›nda en az 3 ayd›r HD tedavisi almaktayd›lar ve analiz periyodu
HD tedavisi ultrasaf diyalizat ile ve ayn› tip membranlarla yap›ld›. Herhangi bir
akut yada kronik inflamasyonu ya da infeksiyonu (malignite, diyabetik ayak, üst
solunum yolu infeksiyonlar› afl›lamalar) olanlar çal›flmaya dahil edilmedi.
Kardiyovasküler olaylar anstabil angina, myokard infarktüsü, kardiak arrest,
geçici iskemik atak, serebrovasküler olay, koroner arter anjiyoplastisi veya
cerrahisi, periferik damar anjiyoplastisi veya cerrahisi veya amputasyon. Aral›k,
Ocak, fiubat aylar› k›fl; Mart, Nisan ve May›s aylar› ilkbahar; Haziran, Temmuz
ve A¤ustos aylar› yaz ve Eylül, Ekim ve Kas›m aylar› ise sonbahar olarak
tan›mland›.
K›rk hasta çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Elli dört hasta (34 erkek, ortalama yafl 58±15
y›l, ortalama diyaliz süresi 73±57 ay) ise analize dahil edildi. Serum CRP seviyeleri
k›fl, ilkbahar, yaz ve sonbahar aylar› için s›ras›yla 7.83±9.5 mg/dl, 7.62±10.26
mg/dl, 9.60±14.0 mg/dl ve 7.41±9.98 mg/dl bulundu (p=NS). Karfl›lafl›lan
AKVH olaylar›n›n say›s› k›fl, ilkbahar, yaz ve sonbahar aylar› için s›ras›yla 1,
1, 2 and 5 bulundu (p=NS).
Ön verilerimiz HD iflleminin inflamatuar parametrelerde mevsimsel de¤iflikli¤e
sebep olmad›¤›n› ve yine AKVH olaylar›n da mevsimsellik göstermedi¤ini
düflündürmektedir.

PS/HD-115

Real-Time Ultrasonografi Eflli¤inde ‹nternal Juguler Vene Geçici
Hemodiyaliz Kateteri Yerlefltirilmesi: Nefroloji Klini¤inde Uygulamada
Teknik Baflar› ve Komplikasyon De¤erlendirmesi

Hadim Ako¤lu, Fatih Dede, Ezgi Coflkun Yenigün, Ramazan Öztürk,
Ali R›za Odabafl
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Geçici hemodiyaliz kateterleri, özellikle acil hemodiyalize al›nan olgularda
s›kl›kla baflvurulan damar girifl yollar›d›r. Bu çal›flmada Real-Time ultrasonografi
(RTU) eflli¤inde internal juguler vene (‹JV) geçici hemodiyaliz kateteri (GHK)
yerlefltirilen normal ve yüksek riskli hastalarda, teknik baflar› ve erken dönem
komplikasyon oran› de¤erlendirilmifltir.
Yöntem: Haziran 2008-A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda klini¤imizde ‹JV’e GHK
yerlefltirilen 102 hasta prospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda teknik baflar›,
komplikasyon, i¤ne ile girifl say›s›, tek ya da çift duvar girifl (puncture) say›s›
kaydedildi. ‹fllem RTU k›lavuzlu¤unda, 12.0 MHz 40-mm lineer transducer GE
LOGIQ 5 PRO ultrasonografik sistem kullan›larak uyguland›. Hemostaz
bozuklu¤u, bilinç bozuklu¤u, kooperasyon bozuklu¤u, obezite, birden çok kateter
tak›lma öyküsü, önceki baflar›s›z deneme öyküsü olan hastalar yüksek riskli
kabul edildi. Karotid arter puncture, pnömotoraks, hemotoraks major
komplikasyon; boyunda hematom, kateter etraf›ndan kan s›zmas› minor
komplikasyon olarak kabul edildi.
Bulgular: 102 hastan›n 54’ü (%53) erkek, 48’i (%47) kad›n olup; hastalar›n
yafl aral›¤› 25-86, yafl ortalamas› 57.25 saptand›. 102 kateterin 54’ü (%53) yüksek
risk grubundaki hastalara tak›ld›. Kateterlerin 84’ü (%82) sa¤ ‹JV’e, 18’i (%18)
sol ‹JV’e yerlefltirildi. 33 hastada (%32) önceden kateter tak›lma öyküsü mevcuttu.
Teknik baflar› tüm hastalarda sa¤land› (%100). Ortalama i¤ne ile girifl (puncture)
say›s› 1.38 saptand›. Baflar›l› i¤ne girifllerinin 51’inde (%50) çift-duvar puncture
saptand›. Hiçbir giriflimde major veya minör komplikasyon geliflmedi.
Sonuç: RTU k›lavuzlu¤unda ‹JV’e geçici hemodiyaliz kateteri yerlefltirilmesi
oldukça güvenli bir yöntem olup yüksek teknik baflar› oran› sa¤lamaktad›r. Bu
yöntem nefroloji kliniklerinde normal ve yüksek riskli hastalarda baflar›yla
uygulanabilir.

PS/HD-116

Hemodiyaliz Hastalar›nda NCEP-ATPIII ve IDF Tan›mlamalar›na Göre
Metabolik Sendrom S›kl›¤›

Edip Uçar1, Ali Borazan1, O¤uz Güven2, Nazan Savafl3, Murat Güllü1,
Can Hüzmeli1, Ceren Kuvand›k4, Aysegül Temizkan5, Güven Kuvand›k6

1Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Hatay
4K›r›khan Devlet Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Uzman›, Hatay
5Kahramanmarafl Devlet Hastanesi, Nefroloji Uzman›, Kahramanmarafl
6Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹lk Yard›m ve Acil Anabilim Dal›,
Hatay

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda kardiyovasküler hastal›klardan
ölüm riski artmaktad›r. Metabolik sendrom kardiyovasküler hastal›k için en
önemli risk faktörüdür. Bu çal›flmada son dönem KBY nedeniyle hemodiyaliz
uygulanan olgularda The National Cholesterol Education Program Adults
Treatment Panel III (NCEP-ATPIII) and International Diabetes Federation
(IDF) taraf›ndan tan›mlanan metabolik sendromun s›kl›¤›n› karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k.
Materyal-Metot: Bu çal›flmaya hemodiyaliz tedavisi gören 222 olgu al›nd›.
Hastalardan anamnez ve fizik muayenelerinden sonra açl›k kan flekeri, total
kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserit için kan örnekleri al›nd›.
Bulgular: Hastalarda metabolik sendrom varl›¤› hem IDF hem de NCEP-
ATPIII teknikleri ile de¤erlendirildi¤inde NCEP-ATPIII ile metabolik sendrom
tan›s› konulan HD hastalar›n›n bu tan›lar› %56.5 oran›nda IDF ile de do¤ruland›.
Yine NCEP-ATPIII ile metabolik sendrom tan›s› konulmayan HD hastalar›n›n
%86’s› IDF yöntemi ile de do¤ruland›. Bununla beraber NCEP-ATPIII’in
metabolik sendrom duyarl›l›¤› %81.25, sa¤lam seçicili¤i ise %64.8 olarak
bulundu. NCEP-ATPIII ve IDF tekniklerine ait ROC e¤risi alan› 0.730 olarak
saptand›. NCEP-ATPIII’in yalanc› olumlulu¤u 0.352, olabilirlik oran› ise 2.49
idi. Baflka bir deyifl ile NCEP-ATPIII’in metabolik sendrom tan›s› koydu¤u
hastalar aras›nda tan›s› IDF ile do¤rulananlar do¤rulanmayanlardan 2.49 kat
daha fazla oldu.
Sonuç: Sonuç olarak KBY hastalar›nda metabolik sendrom oran›n›n yüksek
olmas› nedeniyle bu olgular hem tan› esnas›nda hemde daha sonra düzenli
aral›klarla metabolik sendrom aç›s›ndan da de¤erlendirilmesinin uygun olaca¤›n›
düflünmekteyiz.

PS/HD-117

Hemodiyaliz Kateteri Yerlefltirilen Hastalar›m›z›n De¤erlendirilmesi

Zeki Ayd›n, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Serhat Karada¤, Savafl Öztürk, Rümeyza
Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Hemodiyaliz hastalar› için vasküler girifl yolu hayati öneme sahiptir.
Ülkemizde akut hemodiyalizin ço¤u kateter tak›larak yap›lmaktad›r. Biz burada
kal›c› ve geçici hemodiyaliz kateteri deneyimlerimizi yans›tmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: Prospektif olarak Mart 2008-Eylül 2008 tarihleri aras›nda
hastanemize baflvurup acil hemodiyaliz endikasyonu konulan veya de¤iflik
nedenlerle vasküler girifl yolunda disfonksiyon olmas› nedeniyle klini¤imiz
nefrologlar› taraf›ndan kateter uygulanan hastalalar dahil edildi. Toplam 150
hasta (65'i kad›n) demografik özellikleri yan›nda, kateter yeri, arter ponksiyonu
ve kanama gibi ilk üç gün içindeki akut komplikasyonlar yönünden de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n ortalama yafl› 60.5±15.6 y›l idi. Hastalar›n 113' üne
(%75.3) geçici, 37'sine (%24.7) kal›c› kateter tak›ld›. Kateterlerin 83' ü (sa¤ 68,
sol 15) internal juguler, 63'ü (sa¤ 46, sol 17) femoral ve 4'ü (sa¤ 3, sol 1)
subklavian venlere uyguland›. ‹fllem s›ras›nda 27 (%18) hastada arter ponksiyonu
ve bunlar›n 5' inde (%3) ciltalt› hematom geliflti. Komplikasyon nedeniyle
kateteri çekilen, akci¤er zedelenmesi olan veya cerrahi müdahale uygulanan hasta
olmad›.
Tart›flma-sonuç: Kateter uygulamas›nda çal›flmam›zda da oldu¤u gibi daha çok
internal juguler ven tercih edilmektedir. Komplikasyon oran›m›z›n düflük olmas›,
di¤er ana venlerde problem olmad›¤› sürece subklavian venleri tercih
etmememizden kaynaklanabilir. Hemodiyaliz kateterlerinin kullan›m› özellikle
uzun vadede yüksek komplikasyon oran› ile beraberdir. Ayr›ca, nefroloji klinik
hekimleri taraf›ndan kateterlerin tak›lmas›, subklavian ven kullan›m oranlar›n›n
uluslararas› standartlara çekilmesini sa¤layabilir.
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PS/HD-118

Arteriovenöz Fistüle Ba¤l› Pulmoner Hipertansiyon ve Perikardiyal
Efüzyon; Olgu Sunumu

Mustafa Cerit1, Murat fiahin1, Hayriye Sayarl›o¤lu2, Canan Da¤l›3, Gürkan Acar4,
Ekrem Do¤an2, Alptekin Yas›m5

1K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
2K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kahramanmarafl
3K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
4K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
5K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl

Girifl: Sekonder pulmoner hipertansiyon pulmoner arter sistolik bas›nc›n›n
pulmoner veya kardiak nedenlere ba¤l› olarak 30 mmHg dan daha yüksek
olmas›d›r. Nadiren arteriovenöz fistül pulmoner hipertansiyon nedeni olabilir.
Bu yaz›da pulmoner hipertansiyon ve perikardiyal effüzyon semptom ve bulgular›
ile gelen bir hasta sunduk.
Olgu: Diyabetik nefropatili 74 yafl›nda bayan hasta pulmoner hipertansiyon ve
perikardial efüzyon tan›lar› ile klini¤imize sevkedildi. Hastada egzersizle artan
dispne, yorgunluk ve konfüzyon saptand›. Fizik muayenede juguler venöz
dolgunluk, S2 de sertleflme, prekordiumda 2/6 holosistolik üfürüm, sol kol
proksimalde dev arteriovenöz fistül (AVF) saptand›. Laboratuar bulgular›,
kreatinin 2 mg/dl, arter kan gaz› pH 7.28, PO 2 97.2 mm Hg and PCO 2 60,
mm Hg HCO3 16. EKG de atrial fibrilasyon görüldü. Gö¤üs radyogram›nda
orta derecede kardiomegali, pulmoner venlerde belirginleflme, pulmoner arterde
belirginleflme ve ›l›ml› volüm yükü vard›. Ekokardiografide 2.5 cm perikardial
effüzyon, ejeksiyon fraksiyonu %65, diastolik disfonksiyon ve pulmoner arter
bas›nc› 80 mmHg olarak de¤erlendirildi. Hasta üremik perikardit düflünülerek
haftada 5 gün diyalize al›nd›. 1 hafta sonunda hem pulmoner arter bas›nc›nda
hem de perikardiyal efüzyonda gerileme olmad›.
Pulmoner hipertansiyon ve perikardial efüzyonu aç›klayacak dev AVF’den baflka
bir neden bulunamad›. Fistül debisi 2400ml/dak olarak saptan›n hastan›n
fistülü cerrahi olarak kapat›ld›. Tedaviden 2 hafta sonra pulmoner hipertansiyon
ve perikardial effüzyon düzeldi.
Sonuç: Pulmoner hipertansiyon ve perikardial efüzyon ile dev AVF birlikteli¤i
nadirdir. Olgumuzda fistülün kapat›lmas›yla düzelen pulmoner hipertansiyon
ve perikardial efüzyon saptanm›flt›r.

Dev arteriovenöz fistül

PS/HD-119

Hemodiyaliz Hastalar›nda Depresyon ve Kayg› Düzeyleri

Özlem Ci¤erli1, Ülkem Yakupo¤lu2, Nurhan Özdemir2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›, Ankara, ‹stanbul
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara, ‹stanbul

Amaç: Son dönem böbrek hastalar›nda psikiyatrik bozukluklar s›kl›kla
karfl›laflt›¤›m›z sorunlard›r. Çal›flmam›zda hemodiyaliz hastalar›nda kayg› ve
depresyon s›kl›¤›n› araflt›rmay› planlad›k.
Yöntem: Kesitsel ve tan›mlay›c› olarak düzenlenen araflt›rmaya, Baflkent
Üniversitesi ‹stanbul Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Ünitesinde
düzenli olarak hemodiyaliz tedavisi gören 69 hasta kabul edildi. Hastalara
sosyodemografik veriler ile klinik süreci içeren bilgilerin sorguland›¤› form ve
Hastane Anksiyete-Depresyon Ölçe¤i verildi. Tan›mlay›c› istatistikler %, SD ile,
karfl›laflt›rmal› analizler ise Spearman Korelasyon ve Student T test ile
de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Çal›flmaya al›nan 27 kad›n (%39,7), 41 erkek (%60,3) hastan›n yafl
ortalamas› 55,6±14,5 idi. Ortalama hemodiyaliz tedavisi süresi 6,8±5,5 y›l
(median= 4 y›l, 1-21 y›l) olarak bulundu. Yirmi yedi hastada (%39) kayg› düzeyi
ve 31 hastada depresyon puan› yüksek bulunurken, 18 hastada her iki psikiyatrik
bozukluk birlikte tespit edildi. Depresyon ve kayg› puanlar› aras›nda anlaml›
iliflki bulundu (p<0.01, r =0.558). Depresif olmayan hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
depresyon tespit edilen hastalar›n ortalama diyaliz süresi anlaml› olarak daha
k›sayd› (s›ras›yla 6.9, 5.5 y›l, p=0.04). Kayg› düzeyi ve depresyon puan› ile
hastalar›n yafl, cinsiyet gibi sosyodemografik bulgular› aras›nda anlaml› fark
bulunmad›.
Tart›flma: Bu çal›flmada hemodiyaliz hastalar›nda kayg› ve depresyon s›kl›¤›n›n
yüksek olmas› literatür ile uyumlu bulunmufltur. Özellikle hemodiyaliz tedavisine
bafllanan ilk y›llar olmak üzere, erken dönemde yap›lacak psikiyatrik de¤erlendirme
ve depresyon taramas›, hemodiyaliz hastalar›n›n takip ve tedavisinde yer almal›d›r.

PS/HD-120

Hemodiyaliz Hastalar›nda Pulmoner Hipertansiyon S›kl›¤› ve Etkili
Faktörler

Canan Da¤l›1, Hayriye Sayarl›o¤lu2, Ekrem Do¤an2, Gürkan Acar3,
Gülen Demirpolat4, Nurhan Köksal1, ‹smet Önder Ifl›k5

1K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl
2K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal› Kahramanmarafl
3K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl
4K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
5Kahramanmarafl  Fre sen ius  Diya l i z  Merkez i ,  Kahramanmarafl

Girifl: Çal›flmam›zda düzenli hemodiyaliz hastalar›nda pulmoner hipertansiyon
(PH) s›kl›¤› ve etkili faktörleri araflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: 116 arteriovenöz fistül (AVF) ile diyalize giren hemodiyaliz
hastas›nda ekokardiografi ile PH araflt›r›ld›. PH olan ve olmayan hastalar aras›nda
laboratuar ve klinik de¤iflkenler karfl›laflt›r›ld›. PH’lu hastalar›n fistül debileri,
kardiak ve pulmoner hastal›klar› araflt›r›ld›. Gö¤üs tomografileri, solunum
fonksiyon testleri, kan gaz›, fistül debisi, kan kalsiyum, fosfor, PTH hemoglobin
de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: PH >30 mmHg olan hasta say›s› 25 (%21.6), ortalama pulmoner
arter bas›nc› 37,9± 2,8 mmHg idi. Hemoglobin düzeyi için her iki grup aras›nda
anlaml› fark saptanmad› (11.4 ± 1.8, 11,9 ± 1,4 p >0,05). Sol kalp at›m hacmi
PH’lu hastalarda anlaml› olarak düflük bulundu (55,3± 11,5, 64,4± 40 p<0,05).
AVF ak›m h›z› ortalamas› PH olan hastalarda 1554±1038 ml/dk idi. Akci¤erler
parankimal lezyon saptanmad›.
Sonuç: Çal›flmam›zda hemodiyaliz hastalar›nda PH s›kl›¤› artm›flt›r (%21.6).
PH’u olan hemodiyaliz hastalar›nda kardiyak output azalmas› ve artm›fl fistül
debisi önemli de¤ifltirilebilir faktörlerdir. Bu hasta grubunda PH erken tan›nmas›
için ekokardiografi ve fistül debisi ölçülmesi önerilir.
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PS/HD-121

Hemodiyaliz Hastalar›nda QuantiFERON-TB Testi ile Tüberkülin Deri
Testinin Karfl›laflt›r›lmas›

Hayriye Sayarl›o¤lu1, Mustafa Gül2, Canan Da¤l›3, Ekrem Do¤an1, Murat fiahin4,
Mehmet Ali Uçar4, Mehmet Sayarl›o¤lu4, Nurhan Köksal3, Mümtaz Kerim Tahta5

1K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Kahramanmarafl
2K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
3K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl
4K. Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl
5Kahramanmarafl  Diyamar  Diya l i z  Merkez i ,  Kahramanmarafl

Girifl: Tüberkülin deri testi (TDT), latent tüberküloz infeksiyonun tan›s›nda
y›llard›r kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada, immünsuprese oldu¤u düflünülen
hemodiyaliz hastalar›nda tüberkülin deri testi ile QuantiFERON-TB testinin
etkinli¤ini araflt›rmak amaçlanm›flt›r. 98 hemodiyaliz hastas› de¤erlendirmeye
al›nm›flt›r.
Materyal-Metot: Doksansekiz hemodiyaliz hastas› yafl ortalamas› 54.3±15.2
y›l, 59 erkek, 39 kad›nd›. Hastalardan, TDT yap›lmadan önce QuantiFERON-
TB (QFT-TB) testi için kan al›nd›. TDT 48-72 saatlerde okundu. Hastalarda
tbc öyküsü ve ailede tbc sorguland›. Sol omuz bafl›nda BCG skar› olup olmad›¤›na
bak›ld›. Al›nan kanlar 16-24 saat 37 C de enkübe edildikten sonra ayr›lan
plazmada tüberküloza özgü IFN-•'5f miktar› ELISA yöntemi ile saptand›.
Bulgular: Doksansekiz hastan›n 41’inde QuantiFERON-TB test pozitifti (%42),
TDT pozitifli¤ini 5 mm’nin üzerinde pozitif kabul etti¤imizde 58 hastada (%59)
TDT pozitif olarak saptand›. 68 hastada BCG skar› vard›. TDT ve QFT-TB test
karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif korelasyon oldu¤u görüldü
(p>0.05).
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›nda immunsupresif durum daha önce bir çok
çal›flmada gösterilmifltir. Bu hastal›k grubunda latent tüberküloz taramas› amac›yla
QFT-TB testin kullan›labilece¤ini düflünmekteyiz.

PS/HD-122

Uzun Süreli Diyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Yaflam Kalitesi

Adem Sezen1, Metin Atefl2
1Özgözükara Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Sa¤l›k Yönetimi Bölümü, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flman›n amac› uzun süreli diyaliz tedavisinin diyaliz hastalar›n›n
yaflam kalitesi üzerindeki etkisini analiz etmektir.
Yöntem: Son dönem böbrek yetersizli¤i tan›s› ile diyaliz tedavisi gören 116
hastaya (74 erkek, 42 bayan; ortalama yafl 48 ) 15 maddeden oluflan Hayat
Kalitesi Anketi (15 D) uygulanm›flt›r. Çal›flmaya kat›lan hastalar›n 60’› (%51.7)
k›sa süreli diyaliz tedavisi (KSD / haftada 12-15 saat), 56’› uzun süreli diyaliz
tedavisi (USD / haftada 18-24 saat) görmekteydi.
Bulgular: USD tedavisi gören hastalar›n KSD tedavisi görenlerden daha az
normal günlük aktivite gerçeklefltirme zorlu¤u yaflad›¤› gözlemlenmifltir (p<0.05).
USD tedavisi gören hastalar›n KSD tedavisi gören hastalara k›yasla daha az
solunum problemi yaflad›¤› saptanm›flt›r (p<0.05). USD diyaliz tedavisi gören
hastalar KSD tedavisi gören hastalardan daha az üzgün ve depresif bulunmufltur
(p<0.05). USD tedavisi görenler kendilerini canl› hissetmekle ilgili daha az
flikayette bulunmaktad›rlar (p<0.05). KSD tedavisi ve USD tedavisi gören
hastalar›n iflitme kabiliyeti, uyku durumu, yemek yeme durumu, konuflma
kabiliyeti, sindirim, zihinsel fonksiyon ve s›k›nt› flikâyetleri aras›nda anlaml› bir
fark bulunmam›flt›r (p>0.05). USD tedavisi gören hastalar KSD tedavisi gören
hastalara göre Hayat Kalitesi Ölçe¤i toplam skorunda daha düflük de¤er elde
etmifltir (p<0.001).
Sonuç: Bu çal›flma USD tedavisinin hastalar›n yaflam kalitesinde anlaml› bir
yükselmeye yol açt›¤›n› göstermifltir. USD tedavisi bu aç›dan tercih edilebilir
bir tedavi seçene¤i olarak görülmektedir.

PS/HD-123

Hemodiyaliz Hastalar›n›n Befl Y›l Sonra Yaflam Kaliteleri Nas›l Düzeldi?

‹brahim Güney1, Hüseyin Atalay2, Lütfullah Alt›ntepe1, Süleyman Türk2,
Halil Zeki Tonbul2, Nedim Y›lmaz Selçuk2, Mehdi Yeksan2

1Meram E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda yaflam kalitesi sa¤l›kl› toplumla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
daha kötüdür. Ayr›ca, HD hastalar›nda yaflam kalitesi kötü olanlar›n hem
morbidite hem de mortaliteleri artm›flt›r. Bu hasta popülasyonunda yafl, albumin
ve hemoglobin düzeyleri, egzersiz kapasitesi, yetersiz diyaliz, depresyon ve erektil
disfonksiyon gibi çeflitli faktörlerin yaflam kalitesini etkiledi¤i bir çok çal›flmada
gösterilmifltir. Çal›flmam›zda HD hastalar›nda 5 y›l sonraki yaflam kalitelerindeki
ve baz› klinik ve laboratuar düzeylerdeki de¤ifliklikleri incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 2001 y›l›nda, 10 HD merkezinde, toplam 511 hastan›n
yaflam kaliteleri (SF-36 testi ile) ve serum albumin, kalsiyum (Ca), fosfor (P),
hemoglobin düzeyleri ile BMI, prediyaliz sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›
(KB) belirlenmiflti. Bu hastalardan halen HD tedavisine devam eden 42 erkek,
28 kad›n hastadan oluflan (2001’de ortalama yafllar› 50.43±14.45 yafl ve ortalama
HD süreleri 42.13±33.2 ay) toplam 70 hastan›n 5 y›l sonra (2006 y›l›nda) sonra
yaflam ka l i t e l e r i  v e  a yn ›  l abora tua r  de¤e r l e r i  kayded i ld i .
Bulgular: Hastalar›n 5 y›l sonra yaflam kalitesinin hem fiziksel (FK) hem de
mental komponentlerinin (MK) artt›¤› (46.12±22.78 – 60.60±20.46, 53.67±20.45
– 67.21±18.35 s›ras›yla) görüldü. Ayr›ca, bu art›flla beraber hastalar›n Kt/V ve
hemoglobin düzeyleri artarken, fosfor ve kalsiyum fosfor çarp›mlar›n›n da azald›¤›
görüldü. Buna z›t olarak albumin düzeyinin de azald›¤› tespit edildi.
Sonuçlar: Hastalara yeterli diyaliz ile birlikte iyi bir fosfor ve anemi kontrolü
sa¤lan›rsa geçen uzun süreye ra¤men HD hastalar›nda yaflam kalitesinin
düzelece¤ini düflünmekteyiz.

Bafllang›ç ve 5 y›l sonraki yaflam kalitesi ve laboratuar de¤ifliklikleri

Parametre

FK

MK

Kt/V

CaXP (mg2/dl2)

P (mg/dl)

Ca (mg/dl)

Albümin (g/dl)

Hemoglobin (g/dl)

BMI (kg/m2)

Prediyaliz sistolik KB

Prediyaliz diyastolik KB

5 y›l önce

46.1±22.8

53.7±20.5

1.08±0.20

53.75±11.53

5.83±1.30

9.26±0.7

4.40±0.43

10.50±1.47

23.11±4.20

124.4±17.9

76.5±10.5

De¤iflim

14.49

13.54

0.25

-5.74

-0.61

-0.08

-0.11

1.06

0.87

0.81

-0.43

5 y›l sonra

60.6±20.5

67.2±18.4

1.33±0.23

48.02±11.73

5.22±1.20

9.18±0.7

4.30±0.40

11.54±2.2

24.00±6.92

123.6±28.8

76.1±12.3

p

<0.001

<0.001

<0.001

0.001

0.001

AD

0.02

<0.001

AD

AD

AD
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PS/HD-124

Hemodiyaliz Hastalar›nda Malnutrisyon-‹nflamasyon Skoru (M‹S) ile
Endotel Disfonksiyon Parametreleri Aras›ndaki ‹liflkinin De¤erlendirilmesi

Adem Küçük ,  Mura t  Demir ,  Ja l e  Er türk ,  M.  Tu¤ru l  Seze r
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Isparta

Girifl: Malnütrisyon-‹nflamasyon Skoru’nun hemodiyaliz hastalar›nda kötü
prognoz, yüksek hastane yat›fl oran› ve yüksek mortalite oran› ile iliflkili oldu¤u
bildirilmifltir. Aterosklerozun fliddetinin de¤erlendirilmesinde endotel disfonksiyonu
kullan›lmaktad›r. Bunun için ise brakial arter ak›m arac›l› dilatasyonun de¤eri
ve serum adezyon moleküllerinin tayini çal›flmalarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Bu çal›flmam›zda da hemodiyaliz hastalar›nda endotel disfonksiyonunun fliddeti
ile M‹S aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay› planlad›k.
Materyal ve Metot: Üç aydan uzun süreli düzenli hemodiyalize giren, 18
yafl›ndan büyük aktif enfeksiyonu olmayan, kontrolsüz kan bas›nc› yüksekli¤i
olmayan (sistolik>180mmHg ve/veya diastolik>120mmHg) ve klinik olarak
diyaliz yetersizli¤i olmayan hastalar çal›flmaya dahil edildi. Klinik olarak KVH
olan (EKG’de geçirilmifl M‹, spesifik anginal a¤r› tarifleyen, geçirilmifl by-pass
operasyonu, periferik damar hastal›¤›, serebro vasküler olay öyküsü olan ve
invaziv koroner arter giriflimi yap›lm›fl hastalar çal›flmaya dahil edilmedi. Endotel
disfonksiyon de¤erlendirilmesinde brakial arter ak›m arac›l› dilatasyonun de¤eri
ve serum VCAM-1 ve P-selektin de¤erleri kullan›ld›. Tüm hastalar›n MIS de¤eri
tek bir deneyimli nefroloji hemfliresi taraf›ndan de¤erlendirildi.
Sonuç: Çal›flmaya toplam 70 hasta dahil edildi. Hastalar›n ço¤u erkek idi (54
E ve 16 K). Hastalar›n 24’ü diyabetikti ve 15’i sigara içiyordu. Ortalama diyaliz
süresi 41.2±40.8 ay (3-240) idi ve ortalama yafl 58.8±13.7 y›l idi. Sadece 10
hastada klinik olarak gösterilmifl koroner arter hastal›¤› mevcuttu. Hastalar
M‹S’e göre 3 gruba ayr›ld›¤›nda (grup I; M‹S<5, Grup II; 5<M‹S<8 ve grup
III M‹S>8) M‹S artt›kça albuminin azald›¤›, CRP ve VCAM’›n artt›¤›n› tespit
ettik (Tablo 1). Tart›flma. HD hastalar›nda M‹S, malnutrisyon ve inflamasyon
parametrelerinin yan›nda serum VCAM düzeyi ile de iliflkilidir. Bu sonuç
M‹S’unun prognostik de¤eri ile ateroskleroz aras›ndaki iliflkiyi izah edebilir.

PS/HD-125

Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs
Brown Tümörü

Aykut Sifil1, Mehmet Sert1, Ömer Bay›r2, Sibel Ersan1, Sibel Ada1, Caner Çavdar1,
Ali Çelik1, Semih Sütay2, Taner Çamsar›1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›, ‹zmir

Sekonder hiperparatiroidili hastalar›n %1,5’ inde Brown tümörü geliflmektedir.
Brown tümörü ço¤unlukla kostalar, klavikula, pelvis kemikleri ve çenede görülür.
Maxiller tutulum seyrek görülür. Maxiller sinüs tutulumu ise çok daha nadirdir.
Maxiller sinüste Brown tümörü bulunan bir olgu sunulmufltur.
33 yafl›nda, 9 y›ld›r hemodiyalize giren bayan hasta 6 ayd›r nazolabial çizgide
büyüyen a¤r›l› flifllik yak›nmas› ile baflvurdu. Fizik muayenesinde nazolabial çizgi
alt›nda immobil 5-6 cm çap›nda, palpasyonla hassas kitle vard›. Maxillofasial
bölge tomografisinde anterior maxiller sinüste 5x5.5 cm kitle tespit edildi.
Laboratuar incelemelerinde kalsiyum:10.3 mg/dl, fosfor: 4 mg/dl ve PTH: 1503
pg/ml saptand›. Boyun USG de tiroid inferoppsteriorunda bilateral 1 cm
çap›nda lezyon belirlendi. Tc-99 mm sestamibi sintigrafisinde sol inferior
paratiroid bezinde aktivite art›fl› saptand›.
Paratiroidektomi sonras› PTH normaliasyonu sa¤lanmas›na ra¤men 6 ayl›k
takipte kitlede hafif bir küçülme olmas› ve hastan›n flikayetlerinin devam etmesi
nedeniyle maxiller sinüs kitlesi ç›kar›larak sinüsün medial duvar›na kotsal greft
uyguland›.  Patoloj ik incelemede Brown tümörü teyi t  edi ldi .
Sonuç olarak, Brown tümörü geliflmifl hiperparatiroidili hastalar›n baz›lar›nda
D vitamini tedavisinin faydas› gösterilmifl olsa da tümörün h›zl› küçültülmesi
isteniyorsa paratiroidektomi ilk tedavi secene¤idir. Bizim hastam›zda oldu¤u gibi
paratiroidektomi sonras› küçülme gözlenmeyen tümörlerde ve semptomatik
hastalarda tümörün ç›kar›lmas› ikinci tedevi seçene¤idir.
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PS/PD-126

Periton Diyalizi Hastalar›nda DMFT Bulgular›n›n CRP De¤erlerine Etkisi

Gülsen Bayraktar1, ‹dil Kurtulufl2, Rümeyza Kazanc›o¤lu3, Ifl›l Bayramgürler1,
Serdar Çintan2, Mine Besler4, Sinan Trablus4, Nilgün Aysuna5, Oktay Özkan6,
Alaattin Y›ld›z5

1‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi, Total-Parsiyel Protezler Bilim Dal›,
Çapa, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal›, Çapa,
‹stanbul
3S. B. Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Haseki, ‹stanbul
4S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul
5‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Çapa, ‹stanbul
6Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) olan hastalarda ve sa¤l›kl› popülasyonda
enflamasyonun ateroskleroz patogenezinde önemli rol oynad›¤› belirlenmifltir.
Sistemik enflamasyon göstergelerinden birisi olan C-reaktif protein (CRP), diyaliz
tedavisi olan hastalarda kardiyovasküler nedenlerle iliflkili ölümleri öngören
önemli bir parametredir. Bu nedenle, KBY hastalar›nda oral ve dental problemlerin
belirlenmesi enfeksiyon gelifliminin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Çürük (D),
eksik (M) ve dolgulu (F) difl (DMFT) indeksi ile plak indeksi (PI), a¤›z ve difllerin
sa¤l›¤›n› belirlemeye yönelik olarak gelifltirilmifl indekslerdir. Bu çal›flman›n
amac›, periton diyalizi (PD) tedavisi olan hastalar›n DMFT indeksi ile PI
de¤erlerini sa¤l›kl› kontrol (K) grubu ile karfl›laflt›rmal› olarak incelemek ve
bunla r ›n  CRP düzey l e r i  i l e  o l an  i l i flk i s in i  a ra fl t › rmak t › r .
Yöntem: 76 PD ve 111 K gruplar›n›n dahil edildi¤i çal›flmam›zda, tüm bireylerin
eksik, çürük, dolgulu difl say›s›, DMFT indeksi ile PI de¤erleri ve PD hastalar›nda
CRP de¤erleri belirlenmifltir.
Bulgular: PD ve K gruplar›nda yafl ve cinsiyet aç›s›ndan anlaml› düzeyde bir
farkl›l›k belirlenmemifltir. Dolgulu difl say›s›n›n ve PI de¤erlerinin, PD grubunda
K grubundan çok ileri derecede anlaml› olarak (p<0.001) daha yüksek, hs-CRP
düzeyinin PI de¤erleri ile anlaml› düzeyde bir korelasyon iliflkisinin oldu¤u (r
= 0.28, p=0.04), ancak DMFT de¤erleri ile anlaml› düzeyde bir korelasyon
iliflkisine ulaflmad›¤› (r= 0.20, p = 0.15) belirlenmifltir.
Sonuç: PD hastalar›nda dolgulu difl say›s› ile PI de¤erlerinin K grubundan daha
yüksek saptanm›fl olmas› bulgusu, bu hastalar›n ateroskleroz ve kardiyovasküler
hastal›klar›n gelifliminin önlenmesi aç›s›ndan optimal oral hijyen düzeyine sahip
olmalar› gerekti¤ini göstermektedir.

* Grup I ve III karfl›laflt›rmas›. Hs-CRP; High sensitif C reaktif protein, FMD;
Brakial arter ak›m arac›l› dilatasyon, VCAM-1; Vascular cell adhesion molecule-1.

Tablo 1. M‹S’e göre gruplar›n özellikleri

Parametreler

Albümin

Hs CRP

FMD (%)

VCAM-1

Okside LDL

Grup I (n=26)

3.9±0.32

0.043±0.023

6.75±4.73

44.8±12.7

462±131

Grup III (n=23)

3.47±0.39

0.084±0.072

5.97±6.00

59.2±15.0

542±195

Grup II (n=21)

3.69±0.43

0.086±0.076

7.34±5.73

58.9±19.9

525±226

p*

0.0001

0.05

0.32

0.002

0.17
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PS/PD-127

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastas›nda Geliflen Salmonella Peritoniti

Ömer Akyürek, O¤uzhan O¤uz, ‹smail Abas›kelefl, Baflol Canbakan,
Mehmet Deniz Ayli
D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E.A.H Nefroloji Servisi, Ankara

Peritonit SAPD hastalar›nda mortalite ve morbitideyi etkileyen en önemli faktör
olarak günümüzde önemini korumaktad›r. Bu makalede salmonella etkenine
ba¤l› peritonit geliflen bir vakay› literatürde nadir görülmesi nedeniyle sunduk.
SAPD program›nda olan 75 yafl›nda erkek hasta üç gün önce bafllayan ishal,
kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu. Fizik muayenede
arteriyel tansiyon 90/60 mmHg, nab›z:112 dak,atefl 38.5°C, idi.Abdomen
muayenesinde palpasyonla hassasiyeti bulunan hastan›n di¤er sistem muayeneleri
normaldi. Hastan›n laboratuar incelemesinde beyaz küre: 27500 mm3, sedim:140
mm/saat, CRP:242, Hastan›n geri drene edilen periton s›v›s› bulan›k
görünümündeydi ve bu s›v›dan yap›lan hücre say›m›nda milimetreküpte 6300
hücre oldu¤u ve bunlar›n % 92 sinin nötrofillerden olufltu¤u saptand›. Hastaya
vankomisin ( intraperitoneal 1g/befl günde bir) ve siprofloksasinden ( 2x 500mg
oral) oluflan ampirik tedavi baflland›.Hastan›n subfebril atefllerinin olmas› üzerine
tedavinin 5. gününde SAPD kateteri çekildi.Tedavi bafllamadan önce al›nan
periton s›v›s› örne¤inden yap›lan kültürde salmonella ssp. üretildi.Kan lökosit
say›lar› tedricen azalarak 14 günde normal düzeylere döndü. Periton s›v›s›
berraklaflan hastan›n tedavisine 28 gün devam edildi.peritonit olgular›nda en
s›k rastlanan patojen Staphylococcus epidermidistir (%30-45). Bunu Staphylococcus
aureus Streptococcus spp. koliformlar, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.,
Pseudomonas spp., kandida ve di¤er mantarlar izler. Salmonella SAPD’li
hastalarda peritonitin çok nadir nedenlerinden birisidir. Literatürler tarand›¤›nda
daha önce üç vaka bildirilmifltir. Bizim vakam›zda oldu¤u gibi di¤er olgularda
da peritonit bir gastroenterit dönemini takiben görülmektedir. Gastroenterit
sonras› oluflan peritonit vakalar›nda salmonella etkeninde ak›lda tutulmas›,
erken dönemde periton kateterinin çekilerek uzun antibiyotik tedavisinin
düflünülmesini önermekteyiz. Ayr›ca hastalar›n el ve besin hijyenlerine dikkat
etmelerinin ö¤ütlenmesi ile bulafl›n ve rekurrensin engellemesinde faydal›
olaca¤›na inanmaktay›z.

PS/PD-128

Bir Periton Diyalizi Hastas›nda Curvularia Türlerinin Neden Oldu¤u
Tenckhoff Kateter T›kan›kl›¤›

Ayd›n Ünal1, Murat Hayri Sipahio¤lu1, Mustafa Altay Atalay2, Ayfle Nedret Koç2,
Feridun Kavuncuo¤lu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utafl1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dal›, Kayseri

Curvularia türlerinin etken oldu¤u mantar peritoniti son derece nadirdir. Biz
burada peritonitin herhangi belirti ve bulgusunun olmad›¤› bir hastada, Curvularia
türlerinin neden oldu¤u Tenckhoff kateter t›kan›kl›¤›n› sunmay› amaçlad›k.
Elli üç yafl›ndaki kad›n hasta yaklafl›k dokuz y›ld›r sürekli ayaktan periton diyalizi
(SAPD) yapmaktayd›. Hasta SAPD kateter disfonksiyonu nedeniyle baflvurdu.
Tenckhoff kateterde ve transfer setinin lümeninde koyu renkli plaklar aflikar
olarak görülmekteydi (fiekil 1’e bak›n›z). Bu koyu renkli plaklar kateter ve transfer
setini t›kam›fl ve yer yer perfore etmifllerdi. Bununla birlikte kateter ç›k›fl yeri
temizdi. SAPD iliflkili peritonitin herhangi belirti ve bulgusu yoktu. Periton
mayi beyaz küre say›s› 10/mm3 olmakla birlikte diyalizatta bu koyu renkli plaklar
mevcuttu. Periton mayinin Gram boyamas›nda herhangi bir mikroorganizma
görülmedi. Bununla beraber hem diyalizattan hem de SAPD kateter lümeninden
elde edilen koyu renkli plaklar›n Gram boyamas›nda mantar elemanlar› gözlendi.
Kültürlerde Curvularia türleri üredi. Hastan›n Tenckhoff kateteri çekildi ve
hemodiyaliz uygulanmaya baflland›. Hastaya intravenöz 50 mg/gün dozunda
amfoteresin B baflland› ama tedavinin dördüncü gününde amfoteresin B’ye
karfl› allerjik reaksiyon geliflti¤i için, tedavi günde iki kez 100 mg dozunda oral
olarak uygulanan itrakonazol olarak de¤ifltirildi. Bu tedaviye 21 gün devam
edildi. Hasta periton diyalizine tekrar bafllamay› istemedi için, hemodiyaliz
program›na al›narak herhangi bir problemi olmaks›z›n taburcu edildi. Üç ay
sonra hasta atriyal fibrilasyonun indükledi¤i akut mezenter embolisi nedeniyle
kaybedildi. Bu süre zarf›nda hastada herhangi mantar enfeksiyonu geliflmedi.
Sonuç olarak, mantarlar herhangi bir peritonit bulgusu olmaks›z›n Tenckhoff
kateter t›kanmas›na ve diyalizatta koyu renkli plaklar›n görülmesine neden
olabilir. Böylesi bir durumda SAPD kateteri çekilmeli ve bir antifungal ajan
tedaviye eklenmelidir.

fiekil 1 Koyu renkli plaklar transfer setinin lümeninde fokal olarak görülmektedir.
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PS/PD-129

Periton Diyalizi ‹liflkili Brusella Peritoniti: ‹ki Olgu Sunumu

Ayd›n Ünal1, Murat Hayri Sipahio¤lu1, Feridun Kavuncuo¤lu1, Bülent Tokgöz1,
Oktay Oymak1, Bülent Sümerkan2, Cengiz Utafl1
1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Kayseri

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) iliflkili Brusella peritoniti nadir olarak
görülmektedir. Literatürde bildirilen sadece üç olguda SAPD kateteri çekilerek
hastalar tedavi edilmiflti. Biz SAPD kateteri çekilmeksizin sadece antibiyotikle
tedavi edilen iki olguyu sunmay› amaçlad›k.
‹lk hasta 38 yafl›nda erkekti ve iki ayd›r SAPD uygulamaktayd›. Kar›n a¤r›s› ve
bulan›k diyalizat yak›nmalar›yla baflvurdu. Diyalizat beyaz küre (BK) say›s›
1600/mm3’tü. Gram boyamada mikroorganizma görülmedi. ‹ntraperitoneal
vankomisin ve amikasinden oluflan ampirik tedavi baflland›. Buna ra¤men
hastan›n klini¤i düzelmedi ve diyalizat BK say›s› yüksek kalmaya devam etti.
Beflinci günde diyalizat ve kan kültürlerinde Brucella melitensis üredi. Rifampisin
600 mg/gün + doksisiklin 2 x 100 mg/gün baflland›. Brusella aglütinasyon
titresi diyalizatta negatif iken, kanda 1/640 pozitifti. Thenckhoff kateter çekilmeden
antibiyotik tedavisine alt› hafta devam edildi. Tedavi sonras› kan ve diyalizat
kültürlerinde üreme olmad›. Hasta herhangi bir sorun olmaks›z›n SAPD
uygulamas›na devam etmektedir.
‹kinci hasta 52 yafl›nda erkekti ve alt› ayd›r SAPD uygulamaktayd›. Kar›n a¤r›s›
ve bulan›k diyalizat yak›nmalar› vard›. Diyalizat BK say›s› 5100/mm3’tü. Gram
boyamada herhangi bir mikroorganizma gözlenmedi. Alt›nc› günde ampirik
tedaviye ra¤men klini¤i düzelmeyen hastan›n, diyalizat ve kan kültürlerinde
Brucella melitensis üredi ve yukar›daki tedavi baflland›. Diyalizat (1/20) ve kan
(1/640) Brusella aglütinasyon titreleri pozitifti. SAPD kateteri çekilmeksizin alt›
haftal›k tedavi sonras› diyalizat ve kan kültürlerinde üreme olmad›. Sekiz ay
boyunca herhangi bir enfeksiyon geliflimi olmayan hasta, diyaliz yetersizli¤i
nedeniyle hemodiyaliz program›na al›nd›.
Sonuç olarak, standart tedavilere yan›t vermeyen SAPD iliflkili peritonitlerde,
bizim gibi endemik bölgelerde Brusella peritonit akla getirilmelidir. Brusella
peritonitli hastalarda alt› haftal›k antibiyotik tedavi ile SAPD kateterini korumak
olas› gibi görünmektedir.
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PS/PD-131

Rhodotorula Mucilaginosa’n›n Neden Oldu¤u Periton Diyalizi ‹liflkili
Peritonit: Olgu Sunumu

Ayd›n Ünal1, Ayfle Nedret Koç2, Murat Hayri Sipahio¤lu1, Feridun Kavuncuo¤lu1,
Bülent Tokgöz1, Hikmet Mavifl Buldu2, Oktay Oymak1, Cengiz Utas1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dal›, Kayseri

Mantar peritoniti sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) iliflkili peritonitlerin
s›k rastlanmayan formlar›ndan birisidir. Candida türleri mantar peritonitin en
s›k nedenidir. Bununla beraber Aspergillus, Penicillium, Trichosporin ve
Rhodotorula türleri gibi di¤er mantarlar da nadiren etken olabilirler. Burada
biz nadiren peritonit etkeni olan Rhodotorula mucilaginosa’n›n neden oldu¤u
SAPD il iflkil i  peritonit i  olan bir olguyu sunmay› amaçlad›k.
Bir y›ld›r SAPD uygulayan 51 yafl›ndaki kad›n hasta kar›n a¤r›s›, bulant› ve
bulan›k diyalizat yak›nmalar›yla baflvurdu. Periton mayi beyaz küre say›s›
800/mm3 idi. Periton mayi Gram boyamas›nda herhangi bir mikroorganizma
gözlenmedi. Hastaya ampirik olarak intraperitoneal sefazolin ve amikasin baflland›.
Bu tedaviye ra¤men hastan›n klinik durumu iyileflmedi. Periton mayi beyaz küre
say›s› 300 ila 500/mm3 aras›nda seyretti. Hastan›n hastaneye yat›fl›n›n sekizinci
gününde periton mayi örne¤inde üreyen mayan›n Rhodotorula mucilaginosa
oldu¤u belirlendi. Hastadan izole edilen Rhodotorula mucilaginosa için,
amfoterisin B, flukonazol, ketokanazol ve itrakonazolun minimum inhibitör
konsantrasyonlar› (MIC) s›ras›yla 0.125 μg/ml, 256 μg/ml, 0.064 μg/ml ve
2 μg/ml idi. SAPD kateteri ivedilikle çekildi ve intravenöz amfoteresin B tedavisi
baflland›. ‹ki hafta sonra hastan›n klinik durumu tamamen normale döndü.
Amfoterisin B tedavisi dördüncü haftan›n sonunda kesildi. Hastan›n arteriyovenöz
fistül oluflturulmas› için damar yap›s› uygun olmad›¤› için, kal›c› hemodiyaliz
kateteri yerlefltirildikten sonra taburcu edildi.
Sonuç olarak, standart tedaviye yan›t vermeyen SAPD iliflkili peritonitlerde
mantar peritoniti ak›lda tutulmal›d›r. Ayn› zamanda mantar peritonitli hastalarda
Rhodotorula türleri olas› etiyolojik ajan olarak göz önünde bulundurulmal›d›r.

PS/PD-130

Periton Diyalizi Hastalar›nda Geliflen Peritonitlerde Peritoneal Lökosit
Say›s› ile Kültür ve Klinik Sonuçlar›n ‹liflkisi

Savafl Öztürk1, Fuat fiar1, Kaz›m Altafl1, Sami Uzun1, Halil Yaz›c›2,
Semra Bozfak›oglu2, Rümeyza Kazanc›o¤lu1

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
2‹stanbul T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Periton diyalizi (PD) hasta kat›l›m›n›n en fazla oldu¤u renal replasman tedavisidir.
Peritonit PD hastalar›n›n en s›k hastaneye yat›fl nedenidir ve ölümlerin % 1-6
s›ndan sorumludur. Çal›flmam›zda PD hastalar›nda saptanan peritonitlerde
peritoneal lökosit say›s› (PLS) ile kültür ve klinik sonuçlar›n iliflkisini retrospektif
de¤erlendirdik. Son 10 y›ld›r takipte olan 290 hasta aras›nda ilk defa peritonit
geçirmifl ve en az 6 ayd›r PD yapmakta olan ve peritonit öncesi ve sonras›nda
PET yap›lm›fl 70 (35E, 35K; ort yafl: 45.1±13.5, ort PD süresi:20.7±6.2ay) hasta
çal›flmaya al›nd›. Demografik veriler, PET ve biyokimyasal parametreler, PLS,
kültür sonuçlar›, tedavi yan›t› ve kateter kayb› kaydedildi. ‹statistiki analiz 'SPSS
for Windows ver13.0' ile yap›ld›. Bafllang›ç ort PLS 3269±4428 (100-
19800)/mm3idi. 7 (%10.0) hastada kateter kayb› vard›; 60 (%85.7) hasta tedaviye
yan›tl› idi ve 3'ü (%4.3) ölmüfltü. PLS düzeyi (4855±5699/mm•'5f) daha yüksek
olan 25 (%35.7) hastan›n kültüründe üreyen mikroorganizmalar›n da¤›l›m›:
gram negatif enterik bakteriler; 10 (%14,3), stafilokok; 9(%12,9), streptokok;
5 (%7,1), mantar (Candida Albicans); 1 (%1,4) idi. Üreme olan grupta kateter
ve hasta kayb› üreme olmayanlara göre anlaml› olarak yüksek bulundu. CRP
düzeyi peritonit sonras›nda hemen artm›fl ve peritonit düzeldi¤inde bafllang›ç
de¤erine gerilemifltir. Serum albümin ve kolesterol düzeyleri de¤iflmemiflti.Kateter
kayb› olmayan hastalarda ise 2. ve 4. saat diyalizat/plazma üre oran› peritonit
öncesi ve sonras›nda yap›lan PET'lerde farkl›l›k göstermiyordu; fakat rezidüel
idrar›n azalmas› nedeniyle peritonitten sonraki dönemde diyaliz yeterlili¤ini
sa¤lamak için günlük diyalizat dozu art›r›lm›flt›r.
Sonuç olarak; PD hastalar›ndaki peritonit ataklar›nda; kültürde üreme olmas›,
tan› an›nda PLS'nin yüksek olmas› ve hastaneye yat›fl endikasyonunun bulunmas›,
kateter ve hasta kayb› için risk faktörleri olarak kabul edilmeli ve bu grup
hastalarda daha intansif antibiyoterapi uygulanmal›d›r.

PS/PD-132

Periton Diyalizi ‹liflkili Peritonitin Nadir Bir Nedeni: Haemophilus
influenzae

Ayd›n Ünal, Murat Hayri Sipahio¤lu, Feridun Kavuncuo¤lu, Mesut Akçakaya,
Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, Cengiz Utafl
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizinin (SAPD) en s›k rastlanan ve en ciddi
komplikasyonlar›ndan birisidir. Bakteriyel peritonit tüm SAPD iliflkili peritonit
ataklar›n›n ço¤unlundan sorumludur. En s›k etiyolojik etken Gram pozitif
bakterilerdir. Haemophilus influenzae pnömoni, üst solunum yolu enfeksiyonlar›,
menenjit, septik artrit ve bakteriyemi gibi klinik enfeksiyonlara neden olur.
‹nsanlar bu mikroorganizma için tek rezervuard›r. En s›kl›kla üst solunum
yollar› mukozas›nda, bazen de kad›n genital sisteminde asemptomatik olarak
kolonize olur. Çok nadiren SAPD iliflkili peritonite neden olur. Burada biz
Haemophilus influenzae'n›n neden oldu¤u SAPD iliflkili peritonitli bir olguyu
sunmay› amaçlad›k.
Nedeni bilinmeyen son dönem böbrek hastal›¤› nedeniyle yedi y›ld›r SAPD
uygulayan 32 yafl›ndaki kad›n hasta, bulant›-kusma, kar›n a¤r›s› ve bulan›k
diyalizat yak›nmalar›yla baflvurdu. Fizik muayenede bat›nda yayg›n hassasiyet
vard›. Di¤er muayene bulgular› ve kateter ç›k›fl yeri normaldi. Periton mayi beyaz
küre say›s› 1500/mm3 idi ve %90 oran›nda nötrofillerden olufluyordu. Periton
mayi Gram boyamada herhangi bir mikroorganizma saptanmad›. Hastaya
intraperitoneal vankomisin ve amikasinden oluflan ampirik tedavi baflland›.
Periton mayi kültüründe •'5f laktamaz negatif Haemophilus influenzae üredi.
Kan kültüründe üreme saptanmad›. Antibiyotik tedavisi intraperitoneal sefazolin
2 gr/gün olarak de¤ifltirildi. Hastan›n klinik durumu h›zla düzeldi ve periton
mayi beyaz küre say›s› da 70/mm3’ye geriledi. Tedavi 21 güne tamamland› ve
hasta taburcu edildi. Tedaviden sonraki takibi boyunca befl ay süre zarf›nda
peritonit tekrarlamad›.
Sonuç olarak, Haemophilus influenzae nadir görülen bir SAPD iliflkili peritonit
etkenidir ve SAPD kateteri çekilmeksizin intraperitoneal antibiyotik tedavisi ile
baflar›l› bir flekilde tedavi edilebilmektedir.
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PS/PD-133

Diyaliz Seçene¤inin Hepatit C S›kl›¤›na Etkisi

Mustafa Kelefl1, Abdullah Uyan›k1, Ramazan Çetinkaya1, Hamidullah Uyan›k2,
Yusuf Bilen3, Ragibe Kantarc›3, Fatma Ero¤lu1, Hüsniye Ferah1

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum

Amaç: Diyaliz hastalar› Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu aç›s›ndan yüksek
risk alt›ndad›r. Ülkemizde periton diyalizi (PD) hastalar›nda Anti-HCV (+) s›kl›¤›
%3.9 olarak bulunmufltur. HCV enfeksiyonlar› diyaliz hastalar›nda karaci¤er
parankim yetmezli¤ine sebep olmakta. Ayn› zamanda renal transplant aday›
hastalarda Anti-HCV (+)’li¤i transplantasyon için engel teflkil etmektedir. Bu
çal›flmada diyaliz seçene¤inin HCV enfeksiyonu s›kl›¤›na olan etkisi retrospektif
olarak inceklenmifltir.
Materyal-Metot: Çal›flmaya nefroloji klini¤inde takip edilmifl olan 18-70 yafl
aras› toplam 341 (177 kad›n, 164 erkek) periton diyaliz hastas› al›nd›. Tüm
hastalara Mikrobiyoloji laboratuar›nda Elisa yöntemi ile Anti-HCV bak›lm›flt›.
PD hastalar›nda Anti-HCV (+)’li¤i % 4.6 olarak bulundu. 130 hasta diyalize
PD ile 211 hasta ise hemodiyaliz (HD) ile bafllam›flt›. PD hastalar› bafllang›ç
tedavisi PD ve HD olmas›na göre 2 gruba ayr›ld›. Diyaliz tedavisine PD ile
bafllanan hastalardan sedece bir hastada Anti-HCV (+) iken, HD ile bafllanan
grupta ise 18 hastada Anti-HCV (+) olarak bulundu. Gruplar aras›nda karfl›laflt›rma
yap›ld›¤›nda PD hastalar›nda diyalize PD ile bafllayanlarda Anti-HCV (+)’li¤i
an l aml ›  de r e c ede  daha  düflük  o l a r ak  bu lundu  (p<0 .05 ) .
Sonuç: PD hastalar›nda diyalize PD ile bafllanan hastalarda Anti-HCV (+)’li¤i
daha az görülmekte. HCV enfeksiyonu aç›s›ndan PD daha uygun gözükmekte
olup, özellikle transplant planlanan hastalarda PD’nin daha uygun bir seçenek
olaca¤›n› düflünmekteyiz.

PS/PD-134

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda Staphylococcus Aureus
Tafl›y›c›l›¤› ve Metisilin Dirençli Sufllar›n Tiplendirilmesi

U¤urgül Arslan1, Aynur Karadenizli1, Erkan Derviflo¤lu2, Betül Kalender2,
It›r Ye¤ena¤a2, Fetiye Kolayl›1, Recep Bingöl1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli

Amaç: Staphylococcus aureus (S. aureus), sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)
hastalar›nda peritonit ve ç›k›fl yeri infeksiyonlar›n›n en önemli nedenlerindendir.
Bu çal›flmada SAPD hastalar›, hasta yak›nlar› ve sa¤l›k çal›flanlar›nda S. aureus
kolonizasyonunun saptanmas› ve elde edilen S. aureus sufllar›nda hem metisilin
direncinin belirlenmesi hem de dirençli sufllarda klonal benzerli¤in araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmada SAPD tedavisi alan 50 hastadan 0, 1 ve 2. aylarda burun,
aksilla, perianal ve kateter ç›k›fl yeri örnekleri al›nm›flt›r. Bu hastalar›n bak›mlar›
ile ilgilenen 44 hasta yak›n› ve 12 sa¤l›k çal›flan›ndan burun ve aksilla örnekleri
al›nm›flt›r. Elde edilen S. aureus izolatlar›nda disk-diffüzyon yöntemi ve oksasilin
tuz agar tarama testi ile metisilin direnci araflt›r›lm›flt›r. Saptanan metisilin
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) sufllar›n›n tiplendirilmesinde antibiyotik
duyarl›l›k ve pulsed-field gel electrophoresis yöntemi uygulanm›flt›r.
Bulgular: Elli hastan›n 28’inde (%56) bir veya daha fazla kültürde S. aureus
üremesi saptanm›fl, bu izolatlardan 2’sinde (%7) metisilin direnci tespit edilmifltir.
Tüm hastalar içinde MRSA tafl›y›c›l›k oran› %4 olarak belirlenmifltir. S. aureus
tafl›y›c›l›¤›na hasta yak›nlar› aras›nda %34 ve sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda %25
oran›nda rastlanm›flt›r. Hasta yak›nlar› aras›nda metisilin direnci saptanmazken,
sa¤l›k çal›flanlar› içinde MRSA oran› %8 olarak belirlenmifltir. Yap›lan tiplendirme
ifllemleri sonucunda hastalardan izole edilen MRSA sufllar›ndan biri ile sa¤l›k
çal›flan›ndan izole edilen MRSA suflunun genotipik olarak ayn› kökenden geldi¤i
saptan›rken, hastadan izole edilen di¤er MRSA suflunun bu iki MRSA’ dan
farkl› klonal kökenden geldi¤i belirlenmifltir.
Sonuç: Bu çal›flma ile SAPD hastalar› d›fl›nda, hasta yak›nlar› ve sa¤l›k
çal›flanlar›n›n da S. aureus kolonizasyonu için önemli bir kaynak oldu¤u, bu
kaynaklar aras›nda birbirine bulaflma riski tafl›d›¤› gösterilmifltir.

PS/PD-135

Alveoler Mikrolitiyazis ile Birlikte Görülen Bir Sekonder Hiperparatiroidili
Periton Diyalizi Hastas›

Elbis Ahbap, Abdülkadir Ünsal, Mürvet Y›lmaz, Yener Koç, Tamer Sakac›,
Tülay Salter
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

‹lerlemifl renal osteodistrofilerde yumuflak doku kalsifikasyonlar› s›k görülmektedir.
Pulmoner alveoler mikrolitiyazis ise etyolojisi ve patogenezi bilinmeyen nadir
bir idiyopatik hastal›kt›r. Bu iki patolojinin bir arada görüldü¤ü bir son dönem
böbrek hastas› sunulmufltur.
33 yafl›nda erkek hasta, glomerülonefrit sonucu geliflen son dönem böbrek
yetersizli¤i tan›s›yla 1997-1999 y›llar› aras›nda hemodiyalize girmifl olup, Ekim
1999’dan itibaren periton diyalizi uygulamaktayd›. Özgeçmiflinde geçirilmifl
poliomyelit öyküsü ve Hepatit B tafl›y›c›l›¤› mevcut olan hasta Nisan 2005 ‘ten
i t iba r en  Pe r i ton  Diya l i z i  Üni t emi zde  t ak ip  ed i lmek t e yd i .
Son günlerde eforla gelen nefes darl›¤› ve halsizlik flikayetleri olan hastan›n
iPTH de¤erlerinin 2500-3000 pg/ml civar›nda seyretmesi üzerine Temmuz
2007’de istenen paratiroid sintigrafisinde paratiroid adenomu saptand›. Yap›lan
ekokardiyografide mitral anulus kalsifikasyonu, multislice bilgisayarl› tomografi
ile koroner kalsiyum skorlama tetkik sonucunda da koroner arterlerde belirgin
miktarda kalsiyum birikimi bulundu (yüksek koroner hadise riski).
Paratiroid adenomu nedeniyle operasyonu planlanan hastan›n çekilen akci¤er
grafisinde her iki akci¤er üst zonda nonhomojen infiltrasyon, HRCT tetkikinde
de her iki akci¤erin üst loblar›nda ve alt lob apikal segmentlerinde yayg›n santri-
asiner alvoler dansite art›fl› saptand›. Mikobacterium infeksiyonunu ekarte etmek
amac›yla yap›lan Bactec balgam kültürlerinde üreme saptanmad›, balgam sitolojisi
normal bulundu. Bronkoskopi yap›lan hastan›n bronkoalveoler lavaj›nda ARB
saptanmad›. Patolojik incelemede akci¤erlerde alveoler mikrolitiazis bulundu.
Tc 99 HDP ile yap›lan tüm vücut kemik sintigrafisinde kranyumda, kalvaryum,
mandibula, her iki asetabulum ve femur bafl›, sol patella, her iki ayak bile¤i ve
kalkaneusda artm›fl aktivite tutulmas› izlendi. Yayg›n kalsifikasyonlarla seyreden
vaka opere edilmek üzere cerrahi’ye sevk edildi.

PS/PD-136

SAPD ile Tedavi Edilen Bir Hastada Nadir Bir Olgu: Gemella Morbillorum
Peritoniti

‹brahim Güney1, Ayfle Ifl›k1, Cemil Er2, Lütfullah Alt›ntepe1,
Muhammed Güzel Kurdo¤lu3

1Konya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Konya
2Konya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi , Cerrahi Klini¤i , Konya
3Konya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya

Peritonit, periton diyalizi (PD) hastalar›nda hastaneye yat›fl, kateter kayb› ve
HD’e geçiflin en s›k sebebidir. Peritonit sebebi olarak s›k olmayan bir patojen,
Gemella morbillorum saptanan bir olguyu sunaca¤›z.
Metot: Hastadan steril bir flekilde al›nan periton mayi Bactec 9120 (Becton
Dickinson-USA) otomatize kültür sistemine ait fliflelere al›nd›. Burada üreme
sinyali al›nd›ktan sonra materyalin % 5’lik defibrine koyun kanl› colombia agar
ve Eosin Metilen Blue (EMB) agar besiyerlerine pasaj› yap›ld›. Pasajlarda üreyen
bakterilerin identifikasyonunda da Phoenix 100 (Becton Dickinson- USA)
otomatize identifikasyon cihaz›na ait paneller kullan›ld›. Üreyen bakterinin
antimikrobiyal duyarl›l›k testleri ise disk diffüzyon yöntemiyle gerçeklefltirildi.
Olgu: 51 yafl bayan hasta, 11 y›ld›r HD tedavisindeyken damar problemi
nedeniyle son 1 y›ld›r PD tedavisi uygulanmaktad›r. Hastan›n idrar ç›k›fl› yoktur.
Daha öncesinde peritonit hikayesi yoktu. Hastaneye bulant›, kar›n a¤r›s›, periton
s›v›nda bulan›kl›k ile baflvurdu. Periton s›v›s›ndan yap›lan hücre say›m›nda
3290/ml'de lökosit %90’› nötrofil saptand›. Gram boyamada ise bakteri
görülmedi. Fizik muayenede kar›nda hassasiyet ve 37.0 C atefl, mevcuttu. Hastaya
proflaktik olarak Vancomisin 2 gr IP ve amikasin 100 mg/gün IP ampirik tedavi
baflland›. Tedavinin 3. gününde hücre say›s› 210’a düfltü. 1. hafta sonunda ise
hücre saptanmad›. 6 gün sonra periton s›v›s›nda gram pozitif kok üredi. Periton
s›v›s›n›n kültüründe Gram-pozitif, pleomorfik, katalaz-negatif bakteri G.morbillorum
identifiye edildi. hastaya 8. gün Vancomisin 2 gr IP tekrarland›. hasta 14. gün
kontrole geldi¤inde hiçbir flikayeti yoktu ve hücre say›m›nda lökosit saptanmad›.
Sonuç olarak, bu vaka diyalizle iliflkili peritonitte G. Morbillorum’un nadir bir
etken oldu¤u saptand›. Kateter ç›kar›lmas›na gerek kalmadan, uygun antibiyoterapi
ile baflar›l› bir flekilde tedavi edildi.
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PS/PD-137

Gemella Haemolysans’›n Etken Oldu¤u Periton Diyalizi ‹liflkili Peritonit:
‹lk Olgu Bildirimi

Ayd›n Ünal, Murat Hayri Sipahio¤lu, Feridun Kavuncuo¤lu, Bülent Tokgöz, Oktay
Oymak, Cengiz Utafl
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Gemella haemolysans fakültatif, anaerob, Gram pozitif kok olan bir
mikroorganizmad›r. ‹nsanlarda müköz membranlarda kommensal olarak yaflar.
Bu mikroorganizmaya ba¤l› enfeksiyonlar›n s›kl›¤› düflüktür ve genellikle olgu
bildirimleri fleklindedir. Bununla beraber endokardit, endoftalmit, menenjit,
beyin absesi gibi genifl bir yelpazede klinik enfeksiyonlara neden olmaktad›r.
Bildi¤imiz kadar›yla bizim burada sundu¤umuz hasta, Gemella Haemolysans’›n
etken oldu¤u sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) iliflkili peritonitli ilk olgudur.
Diabetes mellitusa ikincil son dönem böbrek hastal›¤› nedeniyle bir buçuk y›ld›r
SAPD uygulayan 61 yafl›ndaki erkek hasta, bulant›, kar›n a¤r›s› ve bulan›k
diyalizat yak›nmalar›yla baflvurdu. Fizik muayenede bat›nda orta derecede
hassasiyet vard›. SAPD kateterin ç›k›fl yeri ve tünel normaldi. Periton mayi beyaz
küre say›s› 1400/mm3 idi ve nötrofil hakimiyeti mevcuttu. Periton mayi Gram
boyamada Gram pozitif zincirli koklar görüldü. Hastaya intraperitoneal sefazolin
2 gram/gün baflland›. Periton mayi kültüründe Gemella Haemolysans üredi.
Kan kültüründe üreme saptanmad›. Tedavi ile hastan›n klinik durumu h›zla
düzeldi ve periton mayi beyaz küre say›s› da 50/mm3’ye geriledi. Tedavi 21
güne tamamland› ve hasta taburcu edildi.
Sonuç olarak, Gemella Haemolysans nadir de olsa SAPD iliflkili peritonit etkeni
olabilir ve SAPD kateteri çekilmeksizin intraperitoneal antibiyotik tedavisi ile
baflar›l› bir flekilde tedavi edilebilmektedir.

PS/PD-138

Periton Diyaliz Kateteri Çekilmesi: Giriflimsel Nefroloji Prati¤inde Yeri

Arzu Kahveci, Hakk› Ar›kan, Elif Ar›, Serhan Tu¤lular, Çetin Özener
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul

Periton Diyaliz (PD) kateteri takma ifllemi güvenli, kolay ve maliyet etkin bir
yöntem olmas› nedeniyle giriflimsel nefrolojinin rutin uygulama alan›na girmifltir.
Ancak PD keteteri çekilmesi daha çok genel cerrahlara b›rak›lan bir ifllemdir.
Zaman ve maliyetin çok de¤erli oldu¤u nefroloji prati¤inde PD kateterinin
çekilmesini de nefrologun yapmas›n› destekleyen yay›nlar bulunmaktad›r. Bu
çal›flmam›zda nefroloji klini¤imizde nefrologlar taraf›ndan yap›lan PD kateteri
çekilme ifllemlerini retrospektif olarak de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
2003-2008 y›llar› aras›nda çeflitli endikasyonlarla çekilen 49 kateterden nefrolog
taraf›ndan çekilen 30’u (K/E:14/16, ortalama yafl 47.4±13.8 [24-79])
de¤erlendirmeye al›nd›. ‹flleme steril ortam, iyi ›fl›k ve yeterli cilt sterilizasyonu
sa¤land›ktan sonra primer inzisyon alan›n›n lokal anestezisi ile baflland›. Cilt
kesisinden sonra künt diseksiyon ile kateter bulundu. Derine ilerlenerek derin
cuff bulundu. Özellikle uzun süre kalm›fl kateterlerde bistüri ve makas kullan›larak
cuff çevre dokulardan ayr›ld› ve kateterin intraperitoneal k›sm› dikkatlice çekildi.
‹ki cuff aras›ndaki bir noktadan kateter kesildi. Kateter girifl bölgesindeki ön
rektus k›l›f›ndaki defekt absorbl materyel ile dikildi. Daha sonra ciltalt› dokuda
künt diseksiyon ile ilerlenerek yüzeyel cuff serbestlefltirilip kateter çekildi. Ciltalt›
ve cilt dikildi, ç›k›fl noktas› aç›k b›rak›ld›.
Ortalama kateter kal›fl süresi 46.1±41.6 ayd›. Kateter çekilme endikasyonlar› ise
peritonit 21 (%70), baflar›l› transplantasyon 5 (%17), hastan›n iste¤i 2 (%6),
diyaliz yetersizli¤i 1 (%3) ve malpozisyon 1 (%3) idi. Hiçbir hastada cerrahi
de¤erlendirme gerektirecek komplikasyon geliflmedi. Yaln›zca 1 hastada transfüzyon
gerektirmeyen ciltalt› kanama meydana geldi.
Deneyimli nefrolog taraf›ndan gerçeklefltirilecek PD kateteri çekme ifllemi uygun
flartlar sa¤land›¤›nda güvenli ve oldukça baflar›l›d›r. Giriflimsel nefroloji e¤itiminin
bir parças› olarak olarak takma ifllemi kadar çekme ifllemine de emek ve vakit
ayr›lmal›d›r.

PS/PD-139

SAPD Tedavisinde Asiklovir Kullan›m›na Ba¤l› Nörolojik Bir Tablo

Sabahat Al›fl›r Ecder, Hülya Ergin
S.B Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Diyaliz ve Organ Nakli Merkezi, ‹stanbul

Olgu: 59 yafl›nda kad›n hasta, 11 y›ldan beri son dönem böbrek yetmezli¤i
nedeni takip edilmekteydi. Hastan›n tedavisine hemodiyalizle (HD) bafllanm›fl,
8 y›l önce sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisine, 3 y›l önce aletli periton
diyalizi (APD) tedavisine geçilmiflti. ‹drar› olmayan hasta halen 2 litre dolum
hacmi, 2 saatlik bekleme zaman› ve 5 döngülü toplam 12 litre solüsyonla APD
ve 2 litre ile gündüz el de¤iflimi yapmaktayd›. Hastan›n kar›n zar› geçirgenli¤i
“yüksek geçirgen”, Kt/V’si 2.1, kreatinin klirensi 60 ml/hafta, günlük ultrafiltrasyon
miktar› ise 1200-1700 ml idi. Sa¤ lombosakral bölgede fliddetli a¤r› ve hiperemik
veziküler döküntü ile baflvuran hastaya yap›lan dermatoloji konsültasyonu
sonucunda Herpes Zoster tan›s› konulup 500 mg/gün asiklovir tedavisine
baflland›. Tedavinin 3. gününde oryantasyon bozuklu¤u ve uyku hali nedeniyle
baflvuran hastadaki tablonun asiklovire ba¤l› oldu¤u düflünülüp ilaç kesildi;
ancak hastadaki bulgular›n ayn› fliddette devam etmesi nedeni ile tedaviye günde
1500 mg/gün valsiklovir eklendi. Valsiklovir tedavisinin 2. gününde konfüzyon
ve ajitasyon geliflen hastada viral ensefalit ya da ilaç intoksikasyonu olabilece¤i
düflünüldü. Nöroloji ve infeksiyon klinikleri ile yap›lan konsültasyon sonras›nda
istenen lomber ponksiyon ve kranial tomografi normal bulundu. Tablonun ilaç
intoksikasyonuna ba¤l› oldu¤u düflünülerek ilaç kesildi; de¤iflim say›s› art›r›larak
24 saat boyunca APD tedavisi uyguland›. Semptomlarda herhangi bir düzelme
olmad› ve HD tedavisine geçildi. Dört saatlik yüksek etkinlikli diyalizer ile yap›lan
bir seans sonras› hastan›n semptomlar› belirgin derecede düzeldi; 2. seans
sonras›nda ise semptomlar› kayboldu. Tekrar APD tedavisine geçildi. Bu deneyim
nedeniyle, asiklovirin peritoneal klirensi çok düflük oldu¤undan PD hastalar›nda
antiviral tedavi gerekti¤inde tedavi süresince HD uygulanmas›n›n daha uygun
olaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.

PS/PD-140

Periton Diyalizi Hastalar›n Takibinde Antropo-plikometrik Ölçümler

Savafl Öztürk, Sami Uzun, Meltem Gürsu, Zeki Ayd›n, Serhat Karada¤, Rümeyza
Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Periton diyalizi (PD)’de obezite önemli sonuçlara yola açabilen bir
komplikasyondur ve artm›fl kardiyovasküler hastal›k (KVH)’la iliflkilidir. Bu
nedenle hastalar›n takibinde metabolik parametreleri yan›nda antropometrik
ölçümler de de¤erlendirilmelidir. Burada bahsi geçen parametrelerinin iliflkisinin
araflt›r›lm›flt›r.
Metot: PD program›ndaki 12 hasta (7 erkek) çal›flmaya al›nd›. Kronik infeksiyonu,
tiroid/surrenal, kalp, nöromüsküler hastal›¤› veya kafleksisi bulunanlar al›nmad›.
Demografik verileri ve ayn› araflt›r›c› taraf›ndan 3 y›l üst üste ölçülen antropo-
plikometrik ölçümleri[boy, a¤›rl›k, deri k›vr›m kal›nl›klar› (DKK), bel, kalça,
boyun ve orta kol çevresi, vücut kitle indeksi (VK‹)] kaydedildi. DKK (triseps,
biseps, subskapular ve suprailiak) 'skinfold caliper'le ölçüldü. Bu verileri,
beslenme ve inflamasyonun parametreleri(sedimantasyon, CRP, kolesterol,
trigliserid, hemoglobin)’le birlikte irdelendi.
Bulgular: Çal›flma bafllang›c›ndaki yafl;50.4±12.7, PD süresi;13.5±8.5ay idi.
Albümin; 3.y›lda, ilk y›la göre azal›rken, bel çevresi, 3.y›lda 1.y›la göre artm›flt›.
Kilo, VK‹ ve kalça çevresi ise her üç y›lda anlaml› olarak artm›flt›. LDL, ikinci
y›lda azalm›fl, üçüncü y›lda tekrar artm›flt›. CRP anlaml› de¤ifliklik göstermezken
sedimantasyon üç y›lda da artm›flt›. HDL, trigliserid ve hemoglobin, DKK ve
boyun çevresi ölçümlerinde üç y›lda da anlaml› de¤ifliklik olmam›flt›.
Tart›flma: Çal›flmadaki en önemli sonuç, hastalar›n kilo ile bel ve kalça
çevresindeki artmalara karfl›n DKK’de artma olmamas›d›r. Bu bulgular, PD
hastalar›ndaki kilo art›fl›n›n daha çok santral bölgelerde oldu¤unu göstermektedir.
Bilindi¤i üzere, santral obezite, metabolik sendrom ve onun nihai sonucu olan
KVH ile iliflkilidir ki PD popülasyonunun en önemli mortalite sebebi de budur.
LDL düzeyindeki de¤iflimler muhtemelen lipit düflürücü ilaç tedavilerinin
etkilerini yans›tmaktad›r.
Sonuç: PD hastalar›nda kilo al›m›, daha çok santral bölgelerde olmakta, bu
potansiyel KVH riskinin saptanmas› ve erken önlem al›nmas›nda antropometrik
ölçümler yararl› bilgiler verebilir.
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PS/PD-141

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yap›lan Hastalarda Diyabet Varl›¤›n›n
Peritonit S›kl›¤›, Kateter Kayb› ve Üreyen Mikroorganizma Türleri ile
Olan ‹liflkisi

Selman Ünverdi1, fieref Rahmi Y›lmaz1, Funda Yalç›n1, Hatice Akay1,
Mevlüt Çeri1, Metin Özsoy2, Murat Duranay1

1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i, Ankara

Amaç: Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yap›lan hastalarda peritonit en
s›k karfl›lafl›lan problem olup, morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir.
Hastalarda peritonite yatk›nl›k oluflturan birçok neden vard›r. Diyabet de bu
nedenlerden biri olarak tan›mlanm›flt›r. Ancak diyabet varl›¤› ile peritonit s›kl›¤›
aras›ndaki bölgesel ve genel veriler yeterli düzeyde de¤ildir. Bu çal›flmada
hastanemiz periton diyalizi ünitesinde takip edilen hastalarda peritonit s›kl›¤›,
periton diyaliz kateteri kayb› ve üreyen mikroorganizmalar ile diyabet aras›ndaki
iliflkinin ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 2002-2008 y›llar› aras›nda SAPD program›ndaki hastalardan
diyabeti olan 165 hasta ile diyabeti olmayan 401 hasta çal›flmaya al›nd›. Diyabeti
olan ve olmayan hastalar›n peritonit insidans›, peritonit atak s›kl›¤›, periton
diyaliz kateteri kayb› ve üreyen mikroorganizma türleri karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Diyabeti olmayan gurupta 151/401 (%37.7) hasta peritonit geçirmiflken,
bu say› diyabetik olan hastalarda 77/165 (% 46.7) olarak saptand› (p<0.05).
Ayl›k peritonit atak s›kl›¤› diyabeti olmayan gurupta 29 hastada bir iken, diyabetik
olan gurupta 21 hastada bir olarak tespit edildi (p=0.02). Enfeksyona ba¤l›
kateter kayb› diyabetik hastalarda (%27) diyabetik olmayan hastalara (% 2) göre
belirgin olarak yüksek tespit edildi (p<0.001), (Tablo-1). Diyabetik olmayan
gurupta peritonit geçiren hastalar›n 12/151 (%7.9)’da üreme olurken, diyabetik
olanlar›n 37/77 (%48.1) de üreme saptand›. Her iki guruptada en fazla üreyen
mikroorganizmalar koagülaz negatif stafilokoklar ve Staphilococcus aereus olarak
tespit edildi Bu mikroorganizmalar›n üreme oranlar› aras›nda farkl›l›k izlenmedi
(p=0.564).
Sonuç: Diyabeti olup SAPD program›nda takip edilen hastalarda peritonit
geçirme, peritonit atak s›kl›¤› ve enfeksiyon nedenli kateter kayb› daha fazla
saptanm›flt›r. Her iki gurupta üreyen mikroorganizma tipleri aç›s›ndan belirgin
farkl›l›k izlenmemifltir. Bu konuyla ilgili daha fazla veri paylafl›m›na gereksinim
vard›r.

Tablo. Diyabeti olan ve olmayan SAPD hastalar›nda peritonit insidans›,
peritonit atak s›kl›¤› ve kateter kayb› aras›ndaki fark
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PS/PD-142

Diyafragma Hernisi Olan Bir Periton Diyaliz Hastas›

Elbis Ahbap, Abdülkadir Ünsal, Yener Koç, Mürvet Y›lmaz, Tamer Sakac›, Tülay
Salter
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Nadir görülen bir durum olan diyafragma hernisinin bir periton diyalizi hastas›nda
saptanmas› ve yaratt›¤› sonuçlar nedeniyle vaka sunuldu.
44 yafl›nda erkek hasta, 2 ay önce tesbit edilen son dönem böbrek yetersizli¤i
nedeniyle geçici kateter yerlefltirilerek hemodiyalize baflland›. Hastan›n periton
diyalizini tercih etmesi nedeniyle 16.05.2008 tarihinde Seldinger yöntemiyle
periton diyaliz kateteri tak›ld›. Postoperatif dönemde çekilen direkt üriner sistem
(DÜS) grafisinde periton kateterinin küçük pelviste oldu¤u belirlendi. Periton
diyaliz e¤itim süreci tamamlanan hastan›n hemodiyalizi sonland›r›larak 03.07.2008
tarihinde normal peritoneal de¤iflimlerine baflland›.
‹ki hafta sonra nefes darl›¤›, bulant›-kusma, kar›n a¤r›s›, fluur bulan›kl›¤› flikayetleri
ile baflvuran hastan›n fizik muayenesinde; TA 220/140 mmHg, kalp at›m h›z›
98/dk ritmik, tüm vucutta yayg›n ödem, sol akci¤er alt ve orta zonlarda solunum
sesleri al›nam›yordu. Hastan›n yer ve mekan oryentasyonu bozuk idi. Hasta
hipervolemi nedeniyle acilen hemodiyalize al›nd›. Yap›lan laboratuar tetkiklerinde
açl›k kan flekeri 112 mg/dl, üre 149 mg/dl, kreatinin 6mg/dl, Na 140 mEq/l,
K 4 mEq/L, albümin 3mg/dl, lokosit 16700/mm3, hemoglobin 8,6 g/dl, Hct
%26,2, trombosit 78000/mm3 bulundu. Akci¤er grafisinde solda masif plevral
efüzyon saptand›. Plevral s›v›n›n biyokimyasal analizinde glikoz düzeyi 457
mg/dl bulunmas› üzerine periton solusyon kaça¤› düflünülerek yap›lan thorax
ve bat›n BT’de diyafragman›n sol taraf posterioründe defekt oldu¤u, kontrastl›
bat›n içi s›v›n›n toraksa geçti¤i, midenin intratorasik yerleflim gösterdi¤i saptand›.
Diyafragma hernisi olarak yorumlanan hastan›n periton diyaliz ifllemine son
verilerek hasta hemodiyalize geçirildi ve operasyon aç›s›ndan de¤erlendirilmek
üzere Gö¤üs Cerrahisi Poliklini¤ine yönlendirildi.

PS/PD-143

Nadir Bir Olgu: Brusella Peritoniti

Caner Çavdar1, Aykut Sifil1, Sibel Ada1, Sibel Ersan1, Mehmet Sert1,
Canan fianl›da¤1, Zeynep Gülay2, Ali Çelik1, Taner Çamsar›1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Sürekli periton diyaliz tedavisinin (SAPD) komplikasyonlar›ndan bir tanesi de
peritonittir.Vakalar›n büyük ço¤unlu¤u stafilokok ailesi taraf›ndan
oluflturulmaktad›r. SAPD hastalar›nda Brusella peritoniti ise sadece 3 vakada
bildirilmifltir. Burada 4.vaka sunulmaktad›r.
52 yafl›nda kad›n hasta, kronik glomerülonefrite ba¤l› son dönem böbrek
yetmezli¤i nedeniyle 6 y›ld›r SAPD tedavisi görmekteydi. S›rt ve kar›n a¤r›s›
flikayeti baflvurusundan 3 gün önce bafllam›flt›. Muayenesinde kar›n derin
palpasyonda a¤r›l› olup tek patolojik bulgusuydu. Periton s›v›s› bulan›k saptand›.
Thoma lam›nda 1000’ in üstünde lökosit (>%50 PNL) saptand›. Gram boyamada
mikroorganizma tan›mlanmad›. Peritonit tedavisine ampirik olarak ayaktan
baflland›.Tedavinin 4.gününde kontrole ça¤r›lan hastan›n laboratuvar ve fizik
muayenesinde herhangi bir iyileflme gözlenmedi. Periton s›v›s› kültüründe
Brusella spp.üredi¤i ö¤renildi. Bunun üzerine hasta hastaneye yat›r›ld›. Doksisiklin
ve rifampisin tedavisi baflland›. Hastal›k hikayesi sorguland›¤›nda pastörize
edilmemifl süt ile yap›lm›fl taze peynir tüketti¤i belirlendi. Brusella mikroaglutinasyon
testi 1/80’de ve Rose Bengal pozitif saptand›. Bel a¤r›s› efllik etti¤i için lomber
MR çekildi. Spondilit veya diskit saptanmad›. Tedavinin 1.haftas›nda periton
s›v›s› halen bulan›k seyreden hastan›n periton kateteri ç›kar›ld›; geçici olarak
hemodiyaliz tedavisine baflland›. Antibiyotik tedavisi 6 haftaya tamamlanan
hastada tedavinin 2.ay›nda yeni bir periton kateteri tak›larak periton diyaliz
tedavine tekrar geçildi.
Brusellozis tüm dünyada yayg›n olarak saptanan bir enfeksiyon olmas›na karfl›n
brusellaya ba¤l› peritonit vakalar› nadiren bildirilmifltir. SAPD hastalar›nda ise
olgumuz literatürdeki 4. olgudur.

Peritonit

Atak/ay

Katater kayb›

Diyabeti olan hastalar

(n=165)

Say›

77

1/21 hasta

21

Yüzde (%)

46.7

27.3

p de¤eri

p<0.05

p=0.024

p<0.001

Diyabeti olmayan hastalar

(n=401)

Say›

151

1/29 hasta

3

Yüzde (%)

37.7

2
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PS/DN-144

Siklosporin Tedavisi Enkapsüle Peritoneal Sklerozda ‹nflamasyonu ve
Morfolojik De¤ifliklikleri Geriletebilir mi?

Ender Hür1, Devrim Bozkurt1, Selahattin B›çak1, Özden Özdemir1, Haflim Nar1,
Murat Sezak2, Hüseyin Taflk›n1, Mehmet Özkahya1, Soner Duman1

1Ege Ünivers i t e s i  T›p Fakül te s i ,  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
2Ege Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  ‹zmir

Girifl: Enkapsüle periton sklerozu (EPS), ileus semptomlar› ve geriye dönüflümsüz
periton membran sklerozu ile karakterize klinik bir sendromdur. ‹nflamasyon
ve fibrozis patofizyolojinin temelini oluflturur. Kan›ta dayal› tedavisi olmayan
bu sendromda, son y›llarda anti-inflamatuar ve immun bask›lay›c› ajanlar üzerinde
giderek artan çal›flmalar vard›r.
Bu çal›flman›n amac›; diyalizat sitokin düzeyleri üzerinden, siklosporin (CsA)
tedavisinin etkisini ve periton morfolojisi üzerine etkileri ile EPS’nin
geriletilmesindeki rolünü araflt›rmakt›r.
Metot: Yirmisekiz non-uremic wistar albino rat üç gruba ayr›ld›.
CG group,3 hafta izotonik içinde çözünmüfl 2 ml/200 g chlorhexidine gluconate
enjeksiyonu (CG)( %0.1) ve etanol (15 %) IP enjekte edildi.
Resting grup, CG (0-3. hafta) + periton resting (3.-6. hafta).
CsA grup, CG (0-3.hafta) + 7.5 mg/kg/gün ciltalt› cyclosporine (3.-6.hafta)
Çal›flma sonunda, 25 ml %3.86 PD s›v›s›yla bir saatlik periton eflitleme testi
yap›ld›. Diyalizat sitokin düzeyleri ve pariyetel peritondaki morfolojik de¤ifliklikler
incelendi.
Sonuçlar: Sonuçlar tabloda ortalama ±SEM olarak verilmifltir.
Periton dinlendirmenin inflamasyon ve periton morfolojisi üzerine yararl› etkisi
bulunmam›flt›r.
CsA tedavisinin periton kal›nl›¤› üzerine dinlendirme grubuna göre bir miktar
yararl› etkisi olsa da tüm sitokinler tedavi grubunda artmaya devam etmekle
inflamasyonun devam etti¤i gösterilmifltir.
Ç›karsama: Siklosporin, EPS’de tedavi de¤eri olmayan ve hatta sürecin daha
da kötüye gitmesine sebep olabilecek bir ajand›r.
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Deneysel Hayvan Modelinde Rapamisin ile Beraber Statin ve Eritropoetin-
Alfa Uygulamas›n›n Matür Endotel Hücreleri ve Endotel Progenitör
Hücreleri Üzerine Olan Etkileri

Beyza Macunluo¤lu1, Ayd›n Atakan1, Elif Ar›1, Hakk› Ar›kan1, Ays›n Tulunay2,
Serhan Tu¤lular1, Emel Demiralp2, Mehmet Koç1, Çetin Özener1, Emel Ako¤lu1

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

Amaç: Son y›llarda transplantasyon immünsüpresyonunda kullan›lan rapamisinin,
endotel progenitör hücre say›lar›n› azaltt›¤› gösterilmifltir. Uzun vadede bu
sonuçlar, KVS hastal›k geliflimi ile iliflkilendirilmifltir. Çal›flmam›z›n amac›,
deneysel hayvan modelinde rapamisin ile beraber stain ve eritropetin uygulamas›n›n
matür endotel hücresi (MEH) ve endotel progenitör hücresi üzerine olan
etkilerinin de¤erlendirilmesidir.
Materyal-Metot: 24 adet Wistar s›çan toplam 4 gruba ayr›lm›flt›r.
Grup 1: Kontrol
Grup 2: Rapamisin 1 mgr/kg/gün oral gavaj
Grup 3: Rapamisin 1 mgr/kg/gün oral gavaj+Atorvastatin 10 mgr/kg/g p.o
Grup 4: Rapamisin 1 mgr/kg/gün oral gavaj+Eritropetin alfa 1000Ü/kg/hafta,
intraperitoneal enjeksiyon
Sonuçlar: Grup 2 matür endotel hücre say›s›, Grup 1,3 ve 4'e göre anlaml›
olarak yüksek saptanm›flt›r. Grup 1, 3 ve 4 MEH say›lar› aras›nda anlaml›
farkl›l›k saptanmam›flt›r. Grup 2,3 ve 4 EPC say›lar› Grup 1'e göre anlaml›
olarak yüksek saptanm›flt›r. Grup 3 ve 4 EPC say›lar›, Grup 2'ye göre yüksek
saptanm›fl ancak bu fark is tat is t iksel  anlama ulaflamam›flt ›r .
Tart›flma: Çal›flmam›zda uygulanan dozlarda rapamisin endotel hücre hasar›
yapm›fl ve bu etki statin ve eritropetin uygulamas›yla engellenmifltir. Çal›flmam›z›n
sonuçlar›na göre Rapamisin transplantasyon sonras›nda geliflen KVS hastal›k
geliflimine zemin haz›rlayabilir. Bu etki, vasküler koruyucu ajanlar›n kullan›lmas›yla
azalt›labilir.

PS/DN-145

Deneysel Hayvan Modelinde Rapamisin ve Takrolimus Uygulamas›n›n
Endotel Progenitör Hücre ve Matür Endotel Hücre Say›lar› Üzerine Olan
Etkileri

Beyza Macunluo¤lu1, Ayd›n Atakan1, Elif Ar›1, Hakk› Ar›kan1, Ays›n Tulunay2,
Serhan Tu¤lular1, Emel Demiralp2, Mehmet Koç1, Çetin Özener1, Emel Ako¤lu1

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

Amaç: Transplantasyon sonras›nda kardiyovasküler (KVS) ölümlere ba¤l› greft
kayb›,uzun dönem greft kay›plar› aras›nda en önemli yeri tutmaktad›r. Son
y›llarda tan›mlanan endotel progenitör hücrelerinin (EPC) KVS hastal›klar›
gelifliminde rolü oldu¤u gösterilmifltir. Çal›flmam›z›n amac›, transplantasyonda
kullan›lan rapamisin ve takrolimusun bu hücreler üzerine etkisinin
de¤erlendirilmesidir.
Materyal-Metot: 24 adet Wistar sçan toplam 3 gruba ayr›lm›flt›r.
Grup1: Kontrol
Grup2: Rapamisin 1 mgr/kg oral gavaj
Grup3: Takrolimus 1 mgr/kg intraperitoneal enjeksiyon
Toplam süre: 28 gün
Çal›flma sonunda kan örnekleri flow-sitometrik olarak de¤erlendirilerek matür
endotel hücresi ve EPC say›lar› de¤erlendirilmifltir.
Sonuçlar: Rapamisin grubunun matür endotel hücre say›s› kontrol grubu ve
takrolimus grubuna göre anlaml› olarak yüksek saptand›. Endotel progenitör
hücre say›s›, rapamisin grubunda di¤er gruplara göre belirgin olarak yüksek
saptand›. Takrolimus grubunun matür endotel hücre say›s›nda kontrol grubuna
göre anlaml› bir de¤ifliklik saptanmad›.
Tart›flma: Çal›flmam›zda kullan›lan dozlarda, rapamisin endotel hasar› oluflturarak
dolaflan matür endotel hücre say›s›nda art›fla yol açm›flt›r, benzer etki takrolimus
uygulamas› ile gözlenmemifltir. Bu çal›flman›n sonuçlar› takrolimusun,
transplantasyon sonras›ndaki dönemde KVS hastal›klar› geliflimi aç›s›ndan,
rapamisine göre daha güvenli bir ajan olabilece¤ini göstermektedir.

‹nflamasyon belirteci olarak dializat sitokin düzeyleri ve periton kal›nl›klar›

Peritoneal kal›nl›k, μm

TGF-Beta, pg/ml

TNF-alfa, pg/ml

VEGF, pg/ml

MCP-1, pg/ml

REST N=10

233±17a

4883±665a

27±7

96±29a

1062±259

CG N=10

130±7

2580±90

29±4

38±4

966±165

CsA N=8

161±12

5329±753a

31±4

179±61a

1573±227a

a Grup vs CG, b vs Rest; p<0.05
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PS/DN-148

S›çanlarda Deneysel Amfoterisin B Nefrotoksisitesinde Oksidatif Stresin
Rolünün ve Oksidatif Stres Üzerine Kafeil Asit Fenil Ester'in Etkisinin
Araflt›r›lmas›

Atila Altuntafl1, M Tu¤rul Sezer1, Ramazan Y›lmaz2, Efkan Uz2, Murat Demir1,
Alparslan Gökçimen3, Dilek fienol Bayram3, O¤uzhan Aksu3

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hast Anabilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dal›, Isparta

Girifl: Bu çal›flmada s›çanlarda deneysel amfoterisin B (AmfB) nefrotoksisitesinde
oksidatif stresin rolü ve olas› oksidatif stres üzerine kafeik asit fenetil ester
(CAPE)’in etkisi araflt›r›ld›.
Materyal-Metot: Çal›flmam›za 40 erkek Wistar-albino s›çan al›narak, her grupta
10 s›çan olacak flekilde 4 gruba ayr›ld›. Kontrol grubuna 1 ml/kg/gün serum
fizyolojik, CAPE ve AmfB+CAPE gruplar›na 10 μmol/kg/gün intraperitoneal
(i.p.) CAPE 6 gün boyunca verildi. AmfB ve AmfB+CAPE grubuna deneyin
2. gününde tek doz 50 mg/kg i.p. AmfB uyguland›. Alt›nc› gün tüm s›çanlar›n
yaflam›na son verilerek kan örnekleri ve böbrekleri al›nd›. Sol böbrek dokusunda
histopatolojik de¤erlendirme yap›ld›. Sa¤ böbrekte ise malondialdehit (MDA)
ve nitrik oksit (NO) seviyeleri; süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT)
enzim aktiviteleri ölçüldü. Serumda BUN ve kreatinin de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: AmfB ve AmfB+CAPE gruplar›nda histopatolojik de¤erlendirmede
nefrotoksisiteye ait bulgular gözlendi. AmfB ve AmfB+CAPE gruplar›nda kontrol
grubuna göre serum BUN ve kreatinin de¤erlerinde anlaml› art›fl saptand›
(s›ras›yla p=0.0001, p=0.0001). AmfB grubunda, kontrol grubuna göre böbrek
dokusunda antioksidan enzimlerden SOD’un aktivitesinin yüksek (p=0.0001),
CAT’›n aktivitesinin düflük (p=0.0001) oldu¤u tespit edildi. NO ve MDA
seviyeleri ise yüksek olarak saptand› (s›ras›yla p=0.003, p=0.0001). AmfB+CAPE
grubunda AmfB grubuna göre SOD enzim aktivitesinin düflük (p=0.0001),
CAT enzim aktivitesinin yüksek (p=0.005), NO ve MDA seviyelerinin ise
anlaml› düflük (s›ras›yla p=0.044, p=0.002) oldu¤u tespit edildi.
Tart›flma: Bu bulgular AmfB nefrotoksisitesinde oksidatif stresin önemli bir
mekanizma olabilece¤ini ve klinikte CAPE kulan›m›n›n, AmfB nefrotoksisitesi
sonucunda oluflan oksidatif stresin önlenmesinde etkin bir tedavi seçene¤i
olabilece¤ini düflündürmektedir.

PS/DN-147

Kronik Siklosporin A Nefrotoksisitesine Karfl› Erdosteinin Koruyucu
Etkisi

Ebru Uz1, Efkan Uz2, Reyhan Bayrak3, Arif Kaya4, Faruk Turgut1, Burak Uz4,
Nüket Bavbek1, Mehmet Kanbay1, Ali Akçay1

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›, Isparta
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara

Girifl-Amaç: Siklosporin solid organ transplantasyonlar›ndan sonra s›kça
kullan›lan immünsüpresif bir ajand›r. Fakat nefrotoksisite, kardiyotoksisite,
hepatotoksisite ve hipertansiyon gibi yan etkileri nedeniyle kullan›m›
k›s›tlanmaktad›r (1,2). Bizim çal›flmam›z›n amac› bir antioksidan olan erdosteinin
siklosporine ba¤l› kronik nefrotoksisite üzerindeki koruyucu etkisi olup olmad›¤›n›
tespit etmekti.
Materyal-Metot: Çal›flmaya kontrol (ayçiçek ya¤› 2ml/kg/gün), siklosporin
(15mg/kg oral), erdostein (10mg/kg oral), siklosporin+erdostein alan grup
olmak üzere her birinde 5 rat olmak üzere 4 grup al›nd›. 21 günün sonunda
çal›flma sonland›r›ld› ve dokuda superoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT),
Glutatyon peroksidaz (GSH-Px), malondialdehid (MDA), nitrik oksit (NO)
düzeylerine bak›ld›. Ayr›ca böbrekler ›fl›k mikroskobuyla histopatolojik olarak
arteriolopati, interstisyel fibrozis, tübüler atrofi ve inflamatuar hücre birikimi
aç›s›ndan incelemeye al›nd›.
Sonuçlar: Siklosporin+erdostein grubunda Siklosporin grubuna göre GSHPx
daha yüksek bulunurken MDA, NO seviyelerinde anlaml› olarak düzelme
saptanm›flt›r. SOD, CAT de¤erleri aç›s›ndan anlaml› bir de¤ifliklik görülmemifltir
(tablo 1). Histopatolojik de¤erlendirmede de siklosporin+erdostein grubunda
siklosporin grubuna göre anlaml› olarak düzelme oldu¤u görülmüfltür.
Tart›flma: Antioksidan özelli¤i ile erdostein kronik siklosporin kullan›m›na
ba¤l› böbrek toksisitesine karfl› nefroprotektif etkili olabilir. Ancak daha genifl
çapl› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Tablo.

PS/DN-149

S›çanlarda Oluflturulan Sisplatin Nefrotoksitesinde Kefirin Etkinli¤inin
De¤erlendirilmesi

Murat Demir, M Tu¤rul Sezer
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Isparta

Girifl: Bu çal›flmada, s›çanlarda oluflturulan sisplatin nefrotoksisitesinde kefirin
etkinli¤i araflt›r›ld›.
Materyal-Metot: Çal›flmaya toplam 36 Wistar-albino s›çan al›narak iki adet
sekizli ve iki adet onlu toplam dört grup oluflturuldu. Kontrol grubu günde iki
kez 1.5cc serum fizyolojik ald›, Kefir kontrol grubu günde 2 kez 1.5cc kefir ald›,
Sisplatin grubu i.p. 7 mg/kg (0.5 mg/ml Cisplatinum Ebewe) ve günde iki kez
1.5cc serum fizyolojik ald›, Sisplatin+kefir grubuna ise i.p. 7 mg/kg (0.5 mg/ml
Cisplatinum Ebewe) ve günde 2 kez 1.5cc kefir ald›. Serum fizyoljik ve kefir
uygulamalar› toplam yedi gün yap›ld›. Sisplatin enjeksiyonundan 5 gün sonra
tüm s›çanlar›n yaflam›na son verilerek kan örnekleri ve böbrekleri al›nd›. Sa¤
böbrek biyokimyasal ifllemler için, sol böbrek ise histopatolojik inceleme için
kullan›ld›. Biyokimyasal analiz olarak serumda BUN ve kreatinin, böbrek
dokusunda ise anti-oksidan enzimler süperoksit dismutaz (SOD), katalaz,
glutatyon peroksidaz (GPX) enzim aktiviteleri ve nitröz oksit miktar› ölçüldü.
Ayr›ca böbrek dokusundaki malondialdehit seviyeleri ölçüldü. Histopatolojik
de¤erlendirme için tübüler hasar›n fliddeti de¤erlendirildi.
Bulgular: ‹.p. sisplatin uygulamas›n›n s›çanlarda serum BUN ve kreatinin
düzeylerini yükseltti¤ini tespit ettik. Sisplatin sonras› anti-oksidan enzimlerden
olan katalaz ve GPX aktivitelerinin ve NO miktar›n›n böbrek dokusunda azald›¤›
görüldü. Bununla birlikte sisplatinin s›çanlar›n böbreklerinde belirgin tübüler
hasara neden oldu¤unu bulduk. Oluflan tübüler hasar›n fliddeti ile böbrek
dokusundaki katalaz, SOD ve GPX enzimlerinin aktiviteleri aras›nda anlaml›
negatif korelasyon bulundu.
Tart›flma: Anti-oksidan özelli¤i bilinen kefir uygulamas›n›n sisplatin
nefrotoksisitesinden koruyucu bir etkisinin olmad›¤› tespit edildi.

CYC-ERDOSTEIN, SOAD, CAT, GSH-Px, NO, histopatoloji böbrek dokusu sonuçlar›

Gruplar

Kontrol (n=4)

Erdostein (n=4)

CYC (n=4)

CYC-Erdostein (n=5)

SOD

(U/mg protein)

0.372±

0.043

0.374±

0.042

0.391±

0.037

0.427±

0.042
CVC: Siklosporin; (Aritmetik Ortalama ± Standart Sapma)*p<0.05 siklosporin
grubuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda p<0.00 siklosporin ve siklosporin+erdostein grubuyla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda

CAT

(k/g protein)

22.58±

2.85*,+

24.26±

3.06*, +

12.76±

1.61

15.22±

2.64

MDA

(nmol/g protein)

11.09±

1.29*,+

11.80±

0.21*, +

16.03±

0.81

12.69±

0.87

NO

(micro mol/g protein)

0.130±

0.016*,+

0.156±

0.016*, +

0.218±

0.023

0.135±

0.030*

Tübüler

hasar (n/100)

0.500±

0.577

0.500±

0.577

2.333±

0.577

1.400±

0.548*

Interstisyel

fibrosis (n/100)

0.000±

0.000

0.000±

0.000

1.667±

0.577

0.800±

0.837*

Arteriolopati

3.75±1.50

5.50±1.29

26.00±2.65

15.60±

4.04*
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PS/TX-150

Post Kidney Transplantation Erythrocytosis, and Its Relationship to Renal
Artery Stenosis, IGF-1 and Its Binding Protein 3 (IGFBP-3)

Essam Khedr, Saeed Abdelwhab, Magdy El-sharkawy, Medhat Ali, Kadry El-saed
Department of Internal Medicine and Nephrology, Faculty of medicine, Ain Shams
University, Cairo, Egypt

Background: Erythrocytosis is a relatively common following kidney
transplantation. It increases the risk of thromboembolism. Insulin like growth
factor-1 and its binding protein 3 may play a role in its pathogenesis.
Patients and Methods: 120 consecutive kidney transplanted patients with at
least 3 month graft function were studied then a 45 kidney transplanted patients
were selected and divided into 2 groups: 15 patients with PTE [group (I)], and
30 without erythrocytosis [group (II)] and 15 healthy subjects matched with the
cases as a control group [group (III)]. Full medical history and clinical examination,
hematological parameters, routine biochemical tests and IGF-1& IGFBP-3 were
measured in all subjects. Duplex Ultrasonography for diagnosis of renal artery
stenosis was done.
Results: PTE developed with incidence rate of 23.3%.The serum of IGF-1 were
significantly higher in the renal transplant recipients with and without erythrocytosis
(309.4 +/- 72.9, 301.6 +/- 67.5 ng/ml, respectively) compared to controls (232.5
+/- 95.3 ng/ml, P<0.01), although no statistical difference between the first two
groups. However, the serum of IGFBP-3 were significantly higher in the renal
transplant recipients with erythrocytosis than those without erythrocytosis and
normal individuals (P<0.001). Graft function and incidence of acute and chronic
rejection were similar between the 2 groups.
Conclusion: post-transplant erythrocytosis represents an anomaly of IGF-I and
its major binding proteins in which they may alter erythropoietin homeostatic
mechanisms in the denervated transplant kidney which may superimposed on
a setting of multiple risk factors and leads to this states of erythrocytosis that
seen after kidney transplantation.

Figure (2) Comparison of IGF-1 levels among studied groups

Figure (3) Comparison of IGFBP-3 levels among studied groups

Figure (4) Gender specific rate in transplanted patients

Figure 1- Incidence of PTE

PS/TX-151

Changes in Hemopoesis System in the Remote Terms After Fetal Cells
Transplantation in Renal Failure

Gulnar Rakhimbekova1, Elena Ovcharenko2

1Department of Internal Medicine, National Scientific Medical Center, Astana,
Kazakhstan
2Department of Hematology, 11 City Hospital, Astana, Kazakhstan

Aim: A functional and morphological estimation of the remote results of fetal
cells transplantation on a condition of hemopoesis system at patients with
chronic renal failure (CRF).
Methods: Sternal puncture with morphological calculation of indexes marrow
maturing (MM) and parameters of clasters differentiations (ÑD) were made at
30 patients with CRF on traditional therapy (ÒÒ) and fetal cells transplantation
(FCT) after 2 years.
Maintenance of the following clasters: ÑD3,ÑD4,ÑD8,ÑD16,ÑD20, were
defined by flowing cytometry method with purpose of characteristic of cell
predecessors of a marrow.
Results: Parameters of MM have remained without changes after ÒÒ. It is
noted, rise leucoblastic index of maturing in 2,8 times more than parameters
on TT after FCT. Megocariocytal index has also changed, 1,4 times more than
on ÒÒ.
A significant change from CD wasn’t marked at patients with CRF after ÒÒ.
While, after FCT we have noted significant deviations of ÑD: level of ÑD3 in
1,7 times (¤<0,001), ÑD4 in 1,8 times (p<0,01), ÑD8 in 2,2 times (p<0,001),
ÑD20 in 1,5 times (p<0,01) above, than on TT.
Conclusions: FCT is clinically significant and rather perspective method of
indemnification hemopoesis at patients with CRF.
It is significantly noted the increase of leucoblastic and megocariocytal growth
of hemopoesis, improve indexes of MM of all growth after FCT.
Considering, that development of opportunistic infections at falling number
of CD4,CD8,CD20 below a critical level and it limits life expectancy of patients,
increasing in number of CD4,CD8,CD20 after FCT in our researches has the
big practical value.

Table.
Changes of an index of marrowy maturing after 2 years on FCT patients
with CRF (n=30)

Terms of supervision

Control group

After TT

After FCT

Erytroblastical

0.8±0.3

1.75±1.23*

0.94±0.6

Index of maturing

Neutropnylical

0.6±0.3

1.22±1.1*

0.41±0.2

Megacarlocytal

2.1±1.4

1.66±1.13*

2.3±1.5

The note:*-significance in comparison with parameters of control group (g<0.05)

Leucoblastical

2.2±1.4

1.02±1.01*

2.85±1.7
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PS/TX-154

Pediatrik Renal Transplantasyon Hastalar›nda Sirolimus Tedavisinin
Etkileri

Belde Kasap Demir1, Kevin Meyers2, Jo Ann Palmer2, Jorge Baluarte2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2The Children's Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, USA

Amaç: Pediatrik böbrek al›c›lar›nda (PBA) s›n›rl› kullan›m› olan sirolimusun
(SRL) allograft fonksiyonu ve büyüme üzerine etki ve komplikasyonlar›n›n
de¤erlendirilmesi.
Hastalar ve Yöntem: Aral›k 2000-Mart 2008 tarihleri aras›nda Philadelphia
Çocuk Hastanesi (CHOP)’nde tedavileri SRL’a de¤ifltirilen PBA’na ait veriler
retrospektif olarak de¤erlendirildi. De¤iflim öncesi ve sonras› demografik veriler,
laboratuar de¤erleri, yan etkiler ve boy uzunluklar› karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Toplam 50 (E/K:37/13) hastan›n %60’› beyaz, %22’si siyah ›rktan,
%14’ü Hispanik ve %2’si Asyal› idi. Ortalama donör yafl› 31.28±13.72 (2-63)
olup kadaverik donör oran› %46 idi. Üç hasta d›fl›ndaki tüm al›c›lar indüksiyon
tedavisi alm›flt›. Hastalar transplantasyon sonras› ortalama 23.2±32.6 (0.3-121)
ayda ve ortalama 13.0±5.0 (2.7-19.7) yafl›nda SRL tedavisine geçmifllerdi. SRL
sonras› görülen komplikasyonlar: transplantasyon sonras› lenfoproliferatif hastal›k
(n:1), BK virüs enfeksiyonu (n:3), a¤›z ülserleri (n:23), hiperlipidemi (n:21),
anemi (n:39), lökopeni (n:22) ve trombositopeni (n:5) idi. Ortalama 20.3±20.4
(3-60) ay sonunda 10 hastada yeni bafllang›çl› proteinüri izlendi. Hastalardan
11’inde hospitalizasyon gerektiren enfeksiyon, 5 hastada pnömoni, 10 hastada
EBV ve 2 hastada CMV serokonversiyonu izlendi. Toplam 5 hastada a¤›z
ülserleri (n:3), trombositopeni (n:1) ve kar›n a¤r›s› (n:1) nedeniyle tedavi
sonland›r›ld›. Transplantasyon öncesi ve sonras› 12.aylarda hastalar›n büyüme
h›z› Z skorlar› (-1.14±0.9 vs.-1.19±1.1) ve GFR de¤erleri (79.6 vs.81.94
mL/dk/1.73m2) aras›nda istatistiksel farkl›l›k yoktu. Ortalama 28.02±21.03 (1-
82) ayl›k izlem süresi sonunda 3 greft kayb› gözlenirken hasta kayb› olmad›.
Sonuç: PBA’da SRL’ye geçiflin hasta ve graft sürvisi aç›s›ndan olumlu oldu¤u,
yan etkilerinin kabul edilebilir oranlarda izlendi¤i ve büyüme üzerine olumsuz
etkilerinin olmad›¤› görülmüfltür.

PS/TX-152

Böbrek Nakil Sonras› Malignite Geliflimi: Tek Merkez Deneyimi

Ayd›n Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahio¤lu1,
Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utafl1
1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal›, Kayseri
3Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dal›, Kayseri

Amaç: Bu çal›flmada Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi’nde takip edilen böbrek
nakli yap›lm›fl hastalarda malignite gelifliminin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Gereç-Yöntem: Bu çal›flma kesitsel bir çal›flma olarak yürütüldü. Böbrek nakli
yap›lm›fl 123 hasta aras›nda malignite saptananlar çal›flmaya al›nd›.
Bulgular: Seksen üç (%67.5) hasta erkek, 40 (%32.5) hasta kad›nd›. Ortalama
yafl 32.3 ± 7.6 (17-65) y›ld›. Böbrek verici kayna¤› 77 (%62.6) olguda canl›, 46
(%37.4) olguda ise kadavrayd›. Nakil sonras› dokuz (%7.3) olguda malignite
geliflti. Malignite geliflen bu dokuz olgunun; dördünde lenfoma, üçünde cilt
kanseri, birer tanesinde ise over ve serviks kanseri saptand›. Cilt kanseri geliflen
hastalar›n ikisinde epidermoid karsinom, birinde bazal hücreli karsinom
gözlenirken, lenfoma geliflen hastalar›n üçünde non-Hodgkin lenfoma (NHL),
bir hastada ise Hodgkin lenfoma (HL) gözlendi. Cilt, over ve serviks kanseri
gözlenen olgular opere edildi. Daha sonra bu olgular›n immunsupresif ilaçlar›n›n
dozlar› azalt›ld› ya da baflka bir immunsupresif ilaç ile de¤ifltirildi. NHL geliflen
hastalar›n iki tanesine R-CHOP (Rituksimab-Siklofosfamid, Doksorubisin,
Vinkristin, Prednizon) kemoterapisi verildi. Bir tanesine ise CHOP kemoterapisi
verildi. HL geliflen hastaya ise ABVD (Doksorubisin, Bleomisin, Vinblastin,
Dakarbazin) verildi. Kemoterapi sonras›, R-CHOP alan iki hastada tam remisyon
elde edilirken, di¤er iki hasta ise nötropenik atefl-sepsis nedeniyle kaybedildi.
Kemoterapi sonras› tam remisyon elde edilen hastalarda immunsupresif tedavi,
bir hastada sadece steroid, di¤erinde ise rapamisin, steroid kombinasyonu
fleklinde yeniden düzenlendi.
Sonuç: Böbrek naklinden sonra malignite geliflimi genel popülasyona göre
daha s›k olarak gözlenmifltir. Geliflen bu maligniteler ise lenfoma, cilt kanserleri
ve jinekolojik kanserler olarak saptanm›flt›r.

PS/TX-153

Renal Transplantasyon Yap›lan Hastalarda ‹mmünsüpresif Tedavinin
Trombosit Fonksiyonlar› Üzerine Etkisi

Garip fiahin1, Olga Meltem Akay2, Esin Kufl2, Cengiz Bal3, Ahmet U¤ur Yalç›n1,
Zafer Gülbafl2
1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Eskiflehir
2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Eskiflehir
3Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dal›, Eskiflehir

Renal transplantasyon yap›lan hastalarda en baflta gelen ölüm nedeni
kardiyovasküler hastal›klar olup tüm ölümlerin %40-55’ini oluflturmaktad›r.
Aterom plaklar›n›n geliflimi mortalite için kolaylaflt›r›c› bir nedendir. Greft
kayb›n› önlemek için kullan›lan immunsupresif ajanlar›n da aterom pla¤›
geliflimine katk›da bulundu¤u ileri sürülmektedir. Bu çal›flmada renal
transplantasyon yap›lm›fl hastalarda immunsupresif tedavi rejimlerinin trombosit
fonksiyonlar› üzerine olan etkisi araflt›r›ld›.
Çal›flmaya 39 renal transplant hastas›, kulland›klar› farkl› immunsupresif tedavi
rejimlerine göre 2 gruba ayr›larak (Grup 1: siklosporin-mikofenolatmofetil-
steroid kullanan 24 hasta; Grup 2: takrolimus-mikofenolatmofetil-steroid kullanan
15 hasta) dahil edildi. Kontrol grubunu(Grup 3) antihipertansif ilaç kullanan
14 hipertansif hasta oluflturdu. Çal›flma grubunda tam kan say›m›, protrombin
zaman› (PT), aktive parsiyel tromboplastin zaman› (APTT), fibrinojen düzeyi,
D-Dimer, biyokimya ve optik agregasyon yöntemi ile agonist olarak kollajen,
adenozin difosfat (ADP), ristosetin ve epinefrin kullan›larak trombosit agregasyon
testleri de¤erlendirildi.
Yafl ortalamas› Grup 1’de 32.2±9.0 ve Grup 2’de 36.3±11.3 olup anlaml› bir
farkl›l›k saptanmad› (p>0.05). Grup 1’de K/E oran› 15/9, Grup 2’de 9/6 idi.
Fibrinojen düzeyi Grup1’de daha yüksek saptan›rken (p<0.01), trombosit say›s›,
PT, APTT, glukoz ve lipid düzeyleri aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k saptanmad› (p>0.05). D-Dimer aç›s›ndan hasta gruplar› aras›nda anlaml›
bir farkl›l›k saptanmazken Grup 1 ve Grup 2’de D-Dimer düzeyi kontrol
grubundan istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Kollajen, ADP, ristosetin ve epinefrin ile indüklenen trombosit agregasyonu
aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad› (p>0.05).
Sonuç olarak; renal transplantasyon yap›lan hastalarda immunsupresif ajanlar›n
hemostatik denge üzerine etkisi trombosit fonksiyonundan ba¤›ms›zd›r. Bu
ajanlar›n, koagulasyon ve fibrinolitik sistem üzerine olan etkilerinin kardiyovasküler
riski art›rabilece¤ini düflünmekteyiz.

PS/TX-155

Peritübüler Kapiller ve Vasküler Makrofaj ‹nfiltrasyonu Mikrovasküler
Destrüksüyon ‹le Korelasyon Gösterir ve C4d Negatif Akut Rejeksiyon
Episodlar›n› Takiben Steroid Cevab›n› ve Renal Allograft Prognozunu
Kötülefltirir�

Binnaz Handan Özdemir, Fatma Nurhan Özdemir, Beyhan Demirhan,
Hamdi Karakayal›, Mehmet Haberal
Baflkent Üniversitesi , Patoloji , Nefroloji , Genel Cerrahi, Ankara

Bu çal›flmada peritübüler kapiller (PTK) ve vasküler makrofaj infiltrasyonunun
akut rejeksiyon (AR) epizodlar›ndan sonraki steroid cevab›na ve renal allograft
durumuna olan etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Biyopsi ile kan›tlanm›fl 76 AR vakas› çal›flmaya dahil edilmifltir. Otuz adet
normal allograft biyopsisi de çal›flmaya al›narak kontrol grubu olarak kabul
edilmifltir. Biyopsilerin hepsi C4d negatiftir. PTK, glomerül, damar duvarlar›
ve tübüllerdeki makrofaj (CD68) ve HLA-DR pozitif hücrelerin derecesini ve
buna ek olarak PTK HLA-DR ekspresyonunu incelendik. PTK HLA-DR
ekspresyonundaki azalman›n artmas› PTK destrüksüyonunda art›fl olarak kabul
edilmifltir.
Kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda AR vakalar›, PTK, glomerül, damar duvar›
ve tübüllerde daha yüksek derecelerde makrofaj ve HLA-DR pozitif inflamatuar
hücre infiltrasyonu gösterdi (P<0.001 tüm parametreler). AR vakalar›nda PTK
destrüksüyonu kontrol grubuna oranla çok daha fazla oranda izlendi (p<0.001).
PTK, glomerül ve damar duvarlar›ndaki makrofaj infiltrasyonu, PTK destrüksüyonu
ve steroid cevab› ile belirgin korelasyon gösterdi (p<0.001 tüm parametreler
için). PTK destrüksüyonu ile birlikte buna efllik eden yüksek derecelerdeki PTK,
glomerül ve damar duvarlar›ndaki makrofaj infiltrasyonu steroide cevaps›zl›¤a
ve kötü prognoza neden olmaktad›r (p<0.001).
Sonuç olarak PTK ve vasküler makrofaj infiltrasyonu özellikle C4d negatif akut
rejeksiyonu olan vakalarda steroid cevab› ve renal prognozu göstermek aç›s›ndan
önemi parametreler olarak saptanm›flt›r.

� Anadolu Böbrek Vakf› Bildiri Ödülü
Winner of the Anatolia Kidney Foundation Abstract Award
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PS/TX-156

Tübüler Fenotipik De¤iflikliklerin Renal Allograftlarda ‹nterstisyel Fibrozis
Geliflimi Üzerine Olan Etkisi

Binnaz Handan Özdemir, Fatma Nurhan Özdemir, Beyhan Demirhan,
Gökhan Moray, Mehmet Haberal
Baflkent Üniversitesi , Patoloji , Nefroloji , Genel Cerrahi, Ankara

Myofibroblastlar›n renal allograftlarda interstisyel fibrozis gelifliminde major
hücreler oldu¤u bildirilmifltir. Normal insan böbre¤inde tübüler hücreler
myofibroblastik diferansiyasyon göstermezler. Bu çal›flmada biz renal allograftlarda
tübüler hücrelerin myofibroblast yönünde fenotipik de¤ifliklikler gösterebilece¤ini
ve erken interstisyel fibrozise (IF) neden olarak kötü graft prognozuna neden
olabilece¤in göstermeyi amaçlad›k. Alpha –SMA ekspresyonu ve vinculin ile
paxillin içeren adezyon komplekslerinin formasyonu, tübül hücreleri gibi kas
kökenli olmayan hücrelerin kontraktil myofibroblastlara diferansiye oldu¤unu
gösteren primer kriterdir.
Bu nedenle biz 74 vakan›n biyopsilerini alpha-SMA, vinculin ve paxillin ile
boyayarak tübüllerin ve glomerüler hücrelerin ekspresyonunu de¤erlendirdik.
Alpha-SMA, vinculin ve paxillin ekspresyonu gösteren hücreler myofibroblastik
differansiasyon gösteren hücreler olarak kabul edildi.
Renal tübüllerde myofibroblastik diferansiyasyon 74 hastan›n 30’unda izlenirken
sadece 36 vakan›n glomerüler hücrelerinde myofibroblastik diferansiyasyon
izlendi. Myofibroblastik diferansiyasyon göstermeyen vakalara oranla
myofibroblastik diferansiyasyon gösteren vakalar daha erken dönemde diffüz
IF gösterdi (p<0.01). ‹lk y›lda izlenen proteinüri varl›¤› ile glomerüler alpha-
SMA, vinculin ve paxillin boyamas› ile pozitif korelasyon izlendi (p<0.001).
Tübüler ve glomerüler alpha-SMA, vinculin ve paxillin boyamas› gösteren
vakalar, myofibroblastik diferansiyasyon göstermeyen vakalara oranla daha kötü
graft prognozu gösterdi (p<0.001).
Sonuç olarak renal tübüler ve glomerüler hücrelerin myofibroblastik diferansiyasyon
gösterebildikleri ve bu hücrelerin diffüz interstisyel fibrozis ve erken dönemde
proteinüri gelifliminde rolleri oldu¤u düflünülmüfltür.

PS/TX-158

Renal Transplantasyonlu Bir Olguda Ampiyem ile Seyreden Nocardia
‹nfeksiyonu

Ifl›lay Kalan1, Serhan Piflkinpafla1, Tolga Y›ld›r›m1, Rahmi Y›lmaz2, Aysun Aybal2,
Tuncay Aki3, Mustafa Ar›c›2, Yunus Erdem2, Ünal Yasavul2, Çetin Turgan2

1Hacettepe Üniversi tesi ,  ‹ç Hastal›klar› Anabil im Dal› ,  Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Ünitesi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara

Girifl: Renal transplantasyonlu hastalarda nocardia türlerine ba¤l› infeksiyonlar
nadir gözükmekle birlikte morbidite ve mortaliteye yol açabilmeleri nedeniyle
önemlidir. Renal transplantasyonlu hastalarda Nocardia s›kl›kla pulmoner
infeksiyonlara neden olmaktad›r. Tan›da mikrobiyolojik incelemede zay›f asit
rezistan boyanan, dallanan filament özelli¤i gösteren, Gr(+) basil varl›¤›
karakteristiktir.
Olgu Sunumu: May›s 2007’ de canl› donörden renal transplantasyon yap›lan
52 yafl›ndaki kad›n olgu Ekim 2007’ de atefl, gö¤üs a¤r›s› ve öksürük flikayetleriyle
baflvurdu. Mikofenolat, tacrolimus ve prednizolon standart immunsupresif
tedavisi almaktayd›. Fizik muayenede vücut ›s›s› 39.0 C, sol akci¤er bazallerde
solunum seslerinde belirgin azalma, orta-üst zonlarda krepitan raller; laboratuvar
incelemede lökositoz (14.500x103/L), sedimantasyon (98 mm/saat) ve CRP (8
mg/dL) yüksekli¤i saptand›. Sol akci¤erde masif plevral efüzyon saptanarak
torasentez yap›ld›, plevral s›v› pH:6.9 glukoz:20 mg/dL bulundu, kateter drenaj›
uyguland›. Bilgisayarl› toraks tomografisinde bilateral buzlu cam dansiteleri ve
brofliektazi görüldü. Mikrobiyolojik incelemede zay›f asit rezistan boyanan,
dallanan filament özelli¤i gösteren Gr(+) basil karakterinde mikroorganizma
saptanmas› üzerine nocardia düflünülerek trimetoprim-sulfametaksazol baflland›.
‹zleminde 72.saat sonra ateflinin kayboldu¤u, plevral efüzyonun geriledi¤i görüldü,
7.gün kateteri çekildi. 3 hafta antibiyotik tedavisi alan hastan›n 10 ayl›k takibinde
problem olmad›¤› saptand›.
Tart›flma: ‹mmunsupresyon Nocardia infeksiyonlar› için temel bir risk faktörüdür.
Solid organ transplant al›c›lar›nda %0.7-3 aras›nda bildirilmektedir. Organ
transplantasyonlu olgularda s›kl›kla pulmoner sistem tutulumuna ve kan yoluyla
yay›l›m sonucu pulmoner sistem d›fl› infeksiyonlara neden olabilir. Tan›da
mikroorganizman›n gösterilmesi alt›n standartt›r. Literatürde mikroorganizma
izolasyonunun s›kl›kla bronkoalveolar lavaj ve akci¤er doku biyopsisiyle yap›ld›¤›
bildirilmektedir. Bu olguda ampiyem nedeniyle yap›lan mikrobiyolojik incelemede
nocardia infeksiyonu tan›s› konulmufltur. Yapt›¤›m›z literatür taramas›nda, renal
transplantasyonlu olgularda Nocardia türlerine ba¤l› ampiyem bildirilmemifltir.

PS/TX-157

Sensitizasyon Tedavisi ‹çin Transplantasyon Öncesi ve Sonras› Simvastatin
Tedavisi Alan Renal Allograftlarda Simvastatinin Anjiogenezis ve
‹ntersitisyel Fibrozis Geliflimi Üzerine Olan Etkisi

Binnaz Handan Özdemir, Fatma Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Turan Çolak,
Mehmet Haberal
Baflkent Üniversitesi , Patoloji , Nefroloji , Genel Cerrahi, Ankara

Daha önce simvastatinin PRA-pozitif ve/veya cross-match pozitif vakalar üzerinde
belirgin immünsüpresif etkiye sahip oldu¤unu bildirmifltik. Bu çal›flmada bu
hastalar›n 36 ayl›k takiplerinde simvastatinin renal allografta olan etkisini
araflt›rmay› amaçlad›k.
Çal›flmaya simvastatin tedavisi alan 30 hasta al›nm›fl olup bu hastalar›n 20’sinde
simvastatin tedavisi sonras› PRA seviyelerinde (%<10) belirgin derecede düflme
ve 10 tanesinde ise cross-match’de negatifleflme izlendi. Simvastatin tedavisi
alan 30 hasta (Grup 1) ile Simvastatin tedavisi gerektirmeyen kontrol grubu
(Grup 2; n:32 vaka) interstisyel fibrozis (IF) geliflimi aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Tüm biyopsiler CD34 (mikrodamar yo¤unlu¤u, MDY), CD68 and VEGF
antikorlar› ile boyand›.
Akut rejeksiyon (AR) oran› grub 1 vakalar›nda grup 2’ye göre daha az oranda
saptand› (p<0.001). Grup 1’deki vakalarda grub 2’dekilere oranla daha az oranda
IF ve MDY saptand› (p<0.01). Tübüler VEGF ekspresyonu grup 2 vakalar›nda
 grub 1 vakalar›na göre daha fazla izlenmifl olup  (p<0.01) IF ile MDY aras›nda
belirgin olarak pozitif iliflki saptand› (p<0.001).
Sonuç olarak simvastatin ile tedavi edilmifl vakalarda düflük oranda AR ve IF
saptand›. Buradaki muhtemel mekanizma simvastatinin anti-anjiyogenik ve
immünosüpresif etkisi ile aç›klanabilir. Anjiyogenezisi ve AR geliflimini önlemesi
ile interstisyel alandaki hücre say›s›n›n azalmas›na ve bu hücrelerden muhtemel
salg›lanacak ve fibrozisi tetikleyecek growth faktörlerinin de az salg›lanmas›na
dolayl› olarak etkileyerek interstisyel fibrozise engel olacakt›r.
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PS/TX-160

Sitokin Gen Polimorfiziminin Böbrek Allograft Fonksiyonlar›na Etkisi:
5 Y›ll›k ‹zlem

Rahmi Y›lmaz1, Bülent Altun1, Tolga Y›ld›r›m2, Serhan Piflkinpafla2,
Mustafa Ar›c›1, Yunus Erdem1, Ünal Yasavul1, Çetin Turgan1

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

Girifl-Amaçlar: Allograft rejeksiyonu kompleks immünolojik mekanizmalarla
meydana gelmektedir. Sitokinler immün ve inflamatuar yan›tlar›n bafllang›ç ve
idame dönemlerinde kilit rol oynamaktad›r. Sitokin gen polimorfiziminin
transplant al›c›lar›nda fonksiyonel immün yan›t üzerindeki etkileri tart›flmal›d›r.
Bu çal›flman›n amac› renal transplant al›c›lar›ndaki greft fonksiyon kayb›nda
TNF-•'5f (tumor necrosis factor alpha), IL-10 (interleukin 10) ve TGF-ß
(transforming growth factor beta) gibi inflamatuar ve anti-inflamatuar sitokinlerin
gen polimorfiziminin rolünü ortaya koymakt›r.
Metot: Çal›flmaya 72 renal transplant al›c›s› (26 kadavra, 46 canl› greft; 43
erkek, 29 kad›n) dahil edildi. Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle TNF-α (-
308 G/A,-238A/G), IL-10 (-1082A/G,-819C/T,-592 A/C) ve TGF-β (-10C/T,-
25C/G) genetik polimorfizimleri incelendi. Hastalar her sitokin gen polimorfizimi
için fazla veya az üretici genotip gruplar›na ayr›ld›. 5 y›ll›k izlem süresince
rejeksiyon ataklar›, komorbiditeleri, immünsupresif tedavi de¤ifliklikleri kaydedildi.
Çal›flman›n bafl›nda sitokin gen polimorfizimi fazla ve az olan gruplar aras›nda
HLA uyumu, yafl, cinsiyet, kan bas›nc› düzeyleri, lipid profilleri, sigara içme
durumlar›, hemodiyaliz ve transplantasyon süreleri aç›s›ndan farkl›l›k bulunmad›.
Sonuçlar: Y›ll›k greft kayb›, gen polimorfizimi fazla üretici olan TNF-•'5f
308(AA+AG) grubunda az üretici olan TNF-α 308(GG) grubuna göre daha
fazla bulundu (s›ras›yla 4.8±4.1 ve 2.3±3.3 mL/dk/y›l,p<0.05). Buna karfl›n gen
polimorfizimi fazla üretici olan IL-10-1082(GG) grubunda y›ll›k greft kayb›, az
olan IL-10-1082(AA+AG) grubuna göre daha az saptand›. (s›ras›yla 1.7±2.6 ve
3.8±4.1,p<0.05). IL-10 ve TNF-α gruplar›nda akut rejeksiyon ataklar›,
immünsupresif tedaviler, ambulatuar kanbas›nc› ölçümleri benzerdi. IL-10-819,-
592, TNF-α-238, TGF-β kodon 25, 10 genotip gruplar›na sahip hastalar aras›nda
çal ›flma sonunda gref t  kayb› aç›s ›ndan farkl › l ›k saptanmad›.
Tart›flma: Bu çal›flmada, iyi bilinen faktörlerin yan›nda sitokin gen
polimorfiziminin uzun dönemde greft sa¤kal›m›n› etkileyebilece¤i gösterilmifltir.
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PS/TX-161

Renal Transplantasyon Hastalar›n›n Tedavisinde Siklosporin ve
Takrolimusun Karfl›laflt›r›lmas›

Hakan Demirda¤1, Rezzan Ataman1, Nurhan Seyahi1, Filiz Demirda¤1,
Salih Pekmezci2, Hasan Taflç›2, Muzaffer Sar›yar2, Kamil Serdengeçti1
1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
‹stanbul

Girifl: Kalsinörin inhibitörleri, böbrek transplantasyonu sonras› kullan›lan
immunsupressif protokollerin temel parçalar›ndan biridir. Bu çal›flmada
siklosporin veya takrolimus içeren tedavi protokollerinin etkinlik ve güvenilirli¤i
karfl›laflt›r›ld›.
Yöntem: 2001-2007 y›llar› aras›nda transplantasyon yap›lan ve halen ünitemizde
takip edilen, immunosupresif tedavi olarak prednizolon, mikofenolat mofetil
ve siklosporin alan otuz hasta ile prednizolon, mikofenolat mofetil ve takrolimus
alan yetmiflbefl hasta çal›flmaya al›nd›. ‹ncelencek parametreler hasta dosyalar›ndan
retrospektif olarak topland›. Hastalar›n klinik ve demografik özellikleri, üçüncü,
alt›nc›, onikinci, yirmidördüncü aylardaki ve en son kontrol tarihli biyokimyasal
verileri incelendi. Veriler SPSS istatistik program› ile analiz edildi. P<0.05
anlaml› olarak kabul edildi.
Bulgular: Siklosporin grubunda erkek al›c› say›s› (5E/25K ve 44E/31K, P:0.022)
daha fazla ve ortalama missmatch say›s› (2.5±1.3 ve 3.0±0.8, P:0.022) daha azd›.
Akut rejeksiyon aç›s›ndan iki ilaç aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark görülmese
de s›kl›¤› takrolimus grubunda daha fazlayd› (%23 ve %10). Siklosporin grubunda
steroide dirençli akut rejeksiyon ata¤› görülmezken, takrolimus grubunda iki
hastada görüldü. Hastalar›n ortalama takip süresi 45±20 ayd›. Hematüri ve
proteinüri geliflme s›kl›klar› iki grup aras›nda benzerdi. Hipertansiyon,
hiperlipidemi, diabetes mellitus, osteoporoz, enfeksiyon s›kl›¤› ve tipleri aç›lar›ndan
iki grup aras›nda fark yoktu. Metabolik yan etkilerden hiperpotasemi, hiperürisemi
ve kozmetik yan etkiler siklosporin grubunda daha s›k saptand›. ‹laç toksisitesine
ba¤lanan kreatinin yüksekli¤ini siklosporin grubunda daha fazla olsa da takip
süresi sonunda ortalama kreatinin düzeyleri her iki grup aras›nda benzerdi.
Sonuç: ‹ki kalsinörin inhibitörü aras›nda etkinlik aç›s›ndan belirgin fark
bulunmad›. ‹statistiki olarak anlaml› olmasa da Takrolimus grubunda akut
rejeksiyon oran›n›n ve kreatinin seviyelerinin daha yüksek olmas› bu grupdaki
doku uyumunun daha az olmas›na ba¤l› olabilir.

PS/TX-159

Multiple Recurrence of 2,8-Dihydroxyadenine Crystals in A Kidney
Transplant Recipient

Sehmus Ozmen1, Anna Bertram2, Verena Broecker3, Anke Schwarz2

1Department of Nephrology, Dicle University School of Medicine, Diyarbak›r, Türkiye
2Department of Nephrology, Hannover Medical School, Hannover, Germany
3Department of Pathology, Hannover Medical School, Hannover, Germany

Adenine phosphoribosyltransferase deficiency (APRT) directs adenine to
production of 2,8-dihydroxyadenine, which is insoluble in urine. The
manifestations may very from minimal to acute/chronic renal failure. Recurrence
affecting a transplant kidney is rare, only 6 reports of recurrent 2,8-DHA
deposition to date. We present our case of recurrent 2,8-dihydroxyadenine
deposition in kidney graft with clinic and histological findings.
Case Report: The 56-year-old male patient with end-stage renal-disease secondary
to uricacid nephrolithiasis underwent kidney transplantation in1990. He lost
allograft function due to nephrolithiasis and undergo hemodialysis in 1999.
Re-analysis revealed 2,8-DHA crystals and a diagnosis APRT deficiency. The
second kidney transplantation in 2007 didnot function and removed one month
later.
Afterwards, the patient was referred to Hannover-Medical-School where a third
kidney-transplantation performed on May2008 and allopurinol was started. He
received immunosuppression involving basiliximab+tacrolimus+MMF, and
steroids. He had delayed-graft function. Kidney biopsy on day-7 revealed acute
humoral rejection and many 2,8-DHA crystals in tubules. (Fig1) Thus, steroid
boli+plasmapheresis were started. The diuresis increased to 2000 ml/day. Biopsy
day-23 revealed no rejection, decreased crystals. He was discharged with low
but stable allograft function. In following four-months, he had a humoral
rejection and finally was free from dialysis with creatinine clearance of 20
ml/min.
Conclusion: 2,8-DHA nephropathy has more rapid course in kidney grafts
than disease in native kidneys. Because in all patients with recurrences the event
was preceded either by acute-rejection or delayed-graft-function, precautions to
prevent these event should be taken. The patients should also receive allopurinol
from the time of transplantation.
Fig 1

Kidney biopsy specimen of the renal allograft demonstrating brownish radial
2,8-DHA crystals obstucting the tubuli (400, HE).
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