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Miyoglobinürik akut böbrek yetmezliği (MABY)

 İnsan organizmasının erkeklerde
yaklaşık % 40’ı, kadınlarda % 25-30’u
kas dokusundan oluşmuştur,

 Çeşitli nedenlerle gelişen kas hücre
hasarı (rabdomiyoliz) gelişen olguların
bir kısmında akut olarak ortaya çıkan
yapısal-fonksiyonel böbrek hasarı MABY
olarak tanımlanmaktadır,



Miyoglobinürik ABY gelişim süreci

1. Kas dokusu,

2. Dolaşım,

3. Böbrek,



Kas hücresi 
ATP ↓

Kalsiyum ↑

Proteaz -Fosfolipaz ↑

Miyofibril yıkılması

Membran protein 
hasarı

Na-K ATPaz↓

Sodyum  ↑

ÖdemRabdomiyoliz

Toksik hücre 

içeriğinin 

dolaşıma geçişi

Kidney Int 1996;49(2):314-26

iskemi Toksik



Kas hücre    
Na-KATPaz ↓

15 L sıvı ↑

Hipovolemi

Dolaşımda 
Hücresel toksin ↑

RAS ↑SSS ↑ Endotelin ↑

Vazokonstriksiyon

Miyoglobin ↑

Nitrik 
oksit ↓

Böbrek İskemisi
Kidney Int 1996;49(2):314-26



Miyoglobin

 İçerdiği demir ile kas hücresinin
ana O2 depolayıcısı (%0.3),

 Molekül büyüklüğü 17.8 kDa,

 Rabdomiyolizde bol miktarda
dolaşıma geçerek, serbestleşiyor,

 NO biyoyararlılığını ↓,

 > 1.5 mg/dl plazma düzeyinde
ultrafiltrata geçerek tubüle ulaşır,

Annu Rev Med 1982;33:435-43.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Myoglobin.png


Miyoglobin

D
ire

kt

Lipid hidroperoksit,
Peroksil radikal,

Alkoksil radikal ↑

Free Radic Biol Med. 1997; 22:657–667

İn
d

ire
kt

İskemik hasar

Süperoksit
(O2ˉ˙) ↑T.katabolizma

S Fe+3

H.peroksit 
(H2O2) ↑

O2 + Fe+2

OHˉ˙+OHˉ+Fe+3         

(fenton reaksiyonu)

Oksidatif tubül hasarı Am J Physiol 1988;255(3 Pt 2):F539-44

Asidüri
pH< 5.6



Kas hücre hasarı

Hipovolemi

Endotoksin-sitokin ↑

Miyoglobin ↑ 

NO ↓

Renal vazokonstriksiyon

İskemik tubül hasarı

Fe↑ 

Oksidatif tubül hasarı

Tubüler tıkaç oluşumu

Akut böbrek yetmezliği

İdrar 
kaçağı



Dr. M. Şevki Uyanık, Uzmanlık tezi, 2010 Edirne

Miyoglobinürik ABY

Normal böbrek dokusu MABY



Rabdomiyoliz nedenleri: Travmatik

 Depremler
 Göçük altında kalma 
 Trafik kazası



Rabdomiyoliz nedenleri: Travma dışı

1. Vasküler tıkanma
 Emboli
 İnsitu tromboz
 Cerrahi klempleme

2. Ağır Kas aktivitesi
 Deliryum tremens
 Epilepsi
 Maraton
 Amfetamin yüklenmesi

3. Elektirik akımı
 Yüksek voltaj maruziyeti
 Kardioversiyon

4. Hipertermi
 Malign hipertermi
 Ağır egzersiz
 Malign nöroleptik sendrom

5. Metabolik
 Karnitin ↓
 Karnitin palmitoil

transferaz ↓
 McArdle hastalığı (miyofosforilaz ↓ )

 Mitokondrial enzim 
eksiklikleri

 Fosfofruktokinaz
eksiklikleri



Rabdomiyoliz nedenleri: Travma dışı

6. Toksinler
 Ağır metaller
 Böcek zehiri
 Yılan zehiri

7. İnfeksiyonlar
 Koksaki virus
 Malarya Falsiparum
 Herpes virus
 HIV
 Lejionelle
 Salmonella
 Streptokok
 Tularemi

8. Elektrolit dengesizlikleri
 Hiperosmolar durumlar
 Hipernatremi
 Hiponatremi
 Hipokalsemi
 Hipokalemi
 Hipofosfatemi

9. Endokrin hastalıklar
 Hiperaldosteronizm
 Hipotroidi
 Ketoasidoz

10. Otoimmun hastalıklar
 Polimiyosit
 Dermatomiyosit



Rabdomiyoliz nedenleri: Travma dışı, ilaçlar

1. Antipsikotik
 Amitirptilin
 Amoksapin
 Doksepin
 Fluoksetin
 Flufenazin
 Haloperidol
 Lityum
 Protriptilin
 Fenalezin
 Perfenazin
 Prometazin
 Klorpromazin
 Loksapin
 Promazin
 Trifluperazin

2. Sedatif
 Benzodiazepinler
 Diazepam
 Nitrazepam
 Flunitrazepam
 Lorazepam
 Triazolam
 Barbitüratlar

3. Anti-lipemikler
 Lovastatin
 Pravastatin
 Simvastatin
 Benzafibrat
 Klozafibrat
 Klofibrat

3. Diğer
 Eroin
 Kokain
 Amfetamin
 Metadon
 LSD
 Difenhidramin
 Alkol
 Amfoterisin B
 Azatioprin
 Laksatifler
 Parasetamol
 Penisilamin
 Kinidin
 Salisilatlar
 Teofilin
 Terbutalin
 Tiazidler

 2000 yılında ABD de 76 milyon statin reçetenmiş,

 FDA kayıtlarına göre 1990-2002 arasında, statin
kullanımına bağlı gelişen 3339 rabdomiyoliz olgusu 
bildirilmiş,

 Ölüme yol açan rabdomiyoliz 10 milyon 
kullanımda   1.5 olgu, 



Miyoglobinürik akut böbrek yetmezliği

 Rabdomiyoliz gelişen hastaların yaklaşık 1/3 ünde (%10-50) 
böbrek hasarı gelişir, 

 Tüm akut böbrek yetmezliği olgularının %5-25’i 
rabdomiyolize bağlıdır,

 MABY olgularında mortalite genel olarak %20 civarındadır,

 Multiorgan yetersizliği gelişen olgularda bu oran %100’e 
yaklaşır,

NEJM 1974; 291: 807-11
Arch Intern Med 1988; 148:1153-58

Ther Umsch 2003; 60: 391-397
Ren Fail 2001; 23: 183--91   



Ülkemizin deprem riski haritası 



17 Ağustos 1999, Gölcük

 7.4 büyüklüğünde sarsıntı,

 17.480 ölüm,

 9843 kişi hastanelere başvurmuş,

 5392’si hastaneye yatırılmış,

Kidney Intern 2001; 60: 1114-23

http://www.resimcim.net/resimler/deprem-resimleri/istanbul-depremi-felaket-resimleri-119885896613-buyuk.jpg


17 Ağustos 1999, Gölcük

 %12 sinde (639) MABY 
gelişmiş, 

 Bunların %74.6 (477) sına 
diyaliz tedavisi uygulanmak 
zorunda kalınmış,

Kidney Intern 2001; 60: 1114-23



http://www.deprem.gov.tr/Sarbis/Shared/Anasayfa.aspx

Son 30 günde gerçekleşen depremler



http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst6.asp

24 Eylül saat 22:00 itibarıyla                                 

birgünde gerçekleşen deprem sayısı: 21

 Her yıl 4.024 yıkıntı

 664 ölüm



Ülkemizin deprem kuşağında olması,  trafik kazası ve göçük 
olaylarının sık görülmesi MABY gelişiminin önlenmesi ve 
hastalığının şiddetinin azaltılabilmesine yönelik  çalışmaların 
öncelik ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Miyoglobinürik akut böbrek yetmezliği



 Değişkenlerin kolayca kontrol alınabilmesi,

 Araştırılan patolojiye uygun türler-alt türler seçilebilmesi,

 Anlamlı istatistiksel değerlendirmeye yetecek kadar 
örnekle çalışılabilmesi,

 Henüz denenmemiş tanı koydurucu, koruyucu veya tedavi 
edici yaklaşımların denenmesine olanak vermesi, 

Deneysel çalışmalar



Deneysel çalışmalar

 Maymun,

 Köpek,

 Tavşan,

 Kobay,

 Hamster,

 Fare,

 Sıçan,
Boyutları küçük,
Üretmek kolay,
Bakımları ucuz,



1. Travma düzenekleri

2. Gliserol uygulaması

Miyoglobinürik ABY modelleri



Miyoglobinürik ABY çalışmaları

denek cins gliserol ilaç

2009; 37: 2033-44 sıçan SD ♂ 8 ml/kg glutamin

2009; 31: 124-33 sıçan SD ♂ 10 ml/kg karnitin

2008; 30: 727-35 sıçan SD ♂ 10 ml/kg C vitamini

2007; 29: 903-10 sıçan SD ♂ 8 ml/kg U743896

2007; 45: 1777-82 sıçan SD ♂ 10 ml/kg kurkumin

2006; 28: 435-40 sıçan WA ♂ 10 ml/kg melatonin

2006; 33: 119-24 sıçan SD ♀ 10 ml/kg karnitin

2005; 97: 167-73 tavşan A ♀,♂ 10 ml/kg amifostin

2005; 1723: 208-14 sıçan W  ♂ 8 ml/kg molsidomin

2004; 31: 575-79 sıçan WA ♂ 10 ml/kg kafeik asit

2004; 201: 143-51 sıçan W ♂ 10 ml/kg narinjin

2004; 19: 2237-44 sıçan W ♂ 10 ml/kg flavonol

2003; 48: 503-9 sıçan W ♂ 8 ml/kg kateşin



Model için gereken malzemeler

Kimyasallar:

1. Gliserol

2. %0.9 NaCl

3. Formaldehid

4.Fosfat tamponu 

Ekipman:

1.Metabolik kafes

2.Elektronik tartı

3.Steril idrar kabı

4.Isı yalıtımlı örnek taşıyıcı

5. Sekiz adet buz bataryası

Sarf malzemeleri:

1. Tek kullanımlık plastik 
enjektörü (2X5 cc lik)

2.Tek kullanımlık İnsulin
enjektörü 

3.Tek kullanımlık plastik 
enjektörü  (2.5 cc lik)

4. İnjeksiyon için 27 veya 29 
G iğne ucu

5. Aluminyum folyo



Sıçanların uygulama için hazırlanması

 Deneyde kullanılacak sıçanlar hassas 
elektronik terazide tartılarak 
ağırlıkları kaydedilir,

 Bu sıçanların herbiri deney 
kodlarının yazılı olduğu kafeslere 
alınır,

 Her bir sıçan için gerekli olan 10 
ml/kg dozdaki %50 lik gliserol
çözeltisi volümü  kaydedilir,

 Tüm ratlar için gerekli gliserolun
toplam miktarı belirlenir,

Ağırlık volüm
HK-1 200 2 cc
HK-2 400 4 cc
HK-3 300 3 cc
İlaç-1 250 2,5 cc
İlaç-2 300 3 cc
İlaç -3 300 3 cc

Toplam 17,5 cc



Gliserolün uygulama için hazırlanması

 Gliserol gün ışığında bozulabilir, bu 
nedenle hazırlığın tüm aşamalarında 
karanlık ortamda tutulmalıdır,

 Steril bir idrar kabı aluminyum folyo 
ile sıkıca sarılır,



Gliserolün uygulama için hazırlanması

 Yaklaşık ağırlıkları 250 gr olan 30 sıçanda miyoglobinürik
ARF oluşturulacak bir çalışma için gerekli % 50 lik gliserol
çözeltisi miktarı hesaplanır,

 30 X 250 gr = 7.5 kg

 Her 1 kg için 10 ml %50 lik gliserol gerekir,

 7.5 X 10 = 75 ml

 Bu amaçla yaklaşık 100 ml solüsyon hazırlamak için %87’lik 
gliserolden 57.42 ml, %0.9 NaCl den 42.52 ml aluminyum
folyoya sarılmış steril kaba konur,

 Steril pipetle karıştırılır,



Gliserolün uygulanma için hazırlanması

 Her bir sıçan için hesaplanan gliserol volumu iki alt 
ekstremiteye eşit uygulama sağlayabilmek için iki ayrı 
enjektöre çekilir,

 200 gram ağırlığındaki bir sıçan için gerekli %50 gliserol:

(200 gram X 10 ml) / 1000 mg  =2 ml



Gliserolün uygulanması

 Sıçanın alt ekstremitesi alkollü 
pamukla silinir,

 Alt ekstremite kası kavranır,

 Enjektörle kas içine girildiğinden 
emin olunduktan sonra gliserol
injekte edilir,



 MABY gelişimi kolaylaştırmak için 16-24 saatlik susuzluk 
dönemini takiben gliserol uygulanmalıdır,

 Sıçanın kan volümü toplam vücut ağılığının %10’u 
alınabilecek kan miktarı ise vücut ağırlığının en fazla % 5’i 
kadardır, daha fazla almaya çalışmak hemoliz riskini artırır,

 Tam kan sayımı cihazında çalışma yapılacaksa, sıçanların 
trombositleri genellikle 1.000.000 civarında olduğundan 
aletin kanalları tıkanabilir, 

 Bu nedenle, önceden 2 lik TKS tüplerine (sitratlı) 1 cc
%0.9 NaCl çekilir, bunun üstüne alınan kandan hemen 1 
cc eklenerek hafifce çalkalanır,

Öneriler



 Çalışılacak kitler önceden incelenerek, kullanılacak 
örneğin niteliği belirlenmeli, enjektör ve kan alma tüpleri 
buna göre hazırlanmalıdır, 

 Deneysel MABY modellerinde genellikle oksidan-
antioksidan sistem göstergeleri incelenir, çoğunluğu 
enzim aktivitesi araştırılması işlemleri içerir, oda ısında 
enzim aktivite hızla düşer, 

 Doku ve ya plazma örneği alındıktan hemen sonra derhal 
buz bataryaları yerleştirilmiş ısı koruyucuya yerleştirilmeli 
ve +4C soğuk santrifujde işlenmelidir, 

Öneriler





SİTOPLAZMA MİTOKONDRİ

Yağ asidi

Yağ asidi

Yağ asidi

Yağ        asidi Yağ asidi

L-Karnitin

ATP

ATP

ATP

Açil-Karnitin



1. Kalp ve iskelet kası fonksiyonlarını düzeltir,

2. Eritrosit yaşam süresini (membran stabilizasyon) uzatır,

3. Açil gruplarını uzaklaştırılması ile kemik iliği inhibisyon
azaltır,

4. Kemik iliğinde eritroit koloni artışı (CFU-E antiapoptotik
etki) na yol açar,

5. Antioksidan etkiler sergiler,

L-Karnitin’in etkileri



L-Karnitin antioksidan etkileri

Life Sci 2006; 78: 803-11
Cell Biol Toxicol 2000; 16: 99-104



Çalışma protokolü

Ren Fail  2009; 31: 124-33



Oksidatif stres doku hasarı ilişkisi

Ren Fail  2009; 31: 124-33



Çalışma bulguları

Ren Fail  2009; 31: 124-33

X 6,2

X 13,4



Çalışma bulguları

Ren Fail  2009; 31: 124-33



Sağlıklı HK

LC proLC
Ren Fail  2009; 31: 124-33



Sağlıklı HK

LC proLC
Ren Fail  2009; 31: 124-33



Son söz: Deneysel çalışmalarda

 Deneğin isteği !,

 Deneğin veya soyunun dolaylı-dolaysız hiçbir 
kazançları olmadığı göz önüne alınarak,

 Çalışma boyunca hayvanların en üst derecede iyi 
bakım koşullarında takibi etik zorunluluktur,

 İklim kontrollü ortam,

 21 2 C ortam ısısı,

 %60-65 nem

 12 saatlik aydınlık-karanlık döngüsü




