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Konunun Akışı  

 

 İsimlendirme ve ABH için kavramsal modeller 

ABH tanısı için serum kreatinin düzeyinin geçerliliği 

RIFLE, AKIN, KDIGO ve ERBP kriterlerine göre 

ABH tanısı 

ABH’nın kreatinin dışındaki tanı belirteçleri 
  
 



İsimlendirme  

 
 Ischuria Renalis (William Heberden, 1802)  

 
 Acute Bright’s Disease (William Osler’s Textbook for Medicine, 1909) 

 
 War Nephritis (First World War) 

 
 Acute Renal Failure (Homer W. Smith, 1951) 

 
 Acute Tubular Necrosis, Acute Uremia, Acute Azotemia … 

 
 Acute Kidney Injury/Impairment (Acute Dialysis Quality Initiative, 2004) 

 
 Acute Kidney Diseases and Disorders (KDIGO, 2012) 
  
 



AKI AKD CKD 

AKI, Acute Kidney Injury 

AKD, Acute Kidney Diseases and Disorders 

CKD, Chronic Kidney Disease 

AKİ, CKD ve AKD Entegrasyonu için 
Kavramsal Model  
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ABH için Kavramsal Modeller  



ABH tanısı; tüm kısıtlamalara ve yeni 

gelişmelere rağmen, 

 Artmış serum kreatinin seviyesi 

 İdrar miktarında azalma temelinde yapılmaktadır 

 
 

  



ABH Tanısı için Serum Kreatinin Düzeyi 

 Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan en yaygın parametre  

 Geniş normal aralık  0.6 – 1.4 mg/dl 

 Birçok faktör böbrek fonksiyonundan bağımsız olarak serum kreatinini etkilemekte 

 Hemodinamik değişiklikler 

 Böbrek dışı atılım 

 Tübüler sekresyon 

 Üretimi kas kitlesi ile doğru orantılı 

 Yaş 

 Cinsiyet 

 Vücut ağırlığı 

 Diyet (protein alımı, pişmiş et) 
 



Serum Kreatinin Düzeyinin Belirleyicileri  

Jenerasyon (J) 
(hücreler ve dokular) 

Ekstrarenal atılım 
(E) 

(GİS, KC) 

Jenerasyon (J) 
(diyet) 

Serum 
Düzeyi (S) 

U x V 
(böbrek) 

GFH 
TS 

U x V = (GFH x S) + TS 
 

J – E = (GFH x S) + TS 
 

GFH = (J – TS – E)/S 

U x V, Üriner Ekskresyon 
TS, Tübüler Sekresyon 
GFH, Glomerüler Filtrasyon Hızı 



Kreatinin Klirensindeki %90 Akut Azalma 
sonrasında Serum Kreatinindeki Zaman-

Bağımlı Değişiklikler  



  
En önemli kısıtlama, GFH’daki reel 

azalmadan sonra olan gecikmiş serum 

kreatinin yükselmesidir 

 ABH tanısında gecikme (özellikle yoğun bakım 

hastaları ile yaşlı hastalarda) 

 Tedavinin ve koruyucu önlemlerin alınmasında 

gecikme 



  
 Bu problemin etkisini azaltmak için [hastanın volüm durumu 

maksimum olarak optimize edildikten sonra] mevcut serum 

kreatinin düzeyi tanı aralığına göre değil, bireyselleştirilmiş 

değerlere göre ABH tanısı konulması önerilmektedir 

RIFLE kriterleri (2004) 

AKIN kriterleri  (2007) 

KDIGO ve ERBP kriterleri (2012) 



Akut Diyaliz Kalite Girişimi (Acute Dialysis Quality 

Initiative, ADQI ABH tanı ve sınıflandırması için, 

 Bazal değere göre serum kreatinin düzeyi artışı 

 Bazal değere göre GFH azalması  

 İdrar miktarına dayalı bir konsensüs geliştirdi 
 
  R  –  renal risk 
  I    –  injury 
  F   –  failure 
  L   –  loss of kidney function 
  E   –  end stage renal disease 
 

 
 



 RIFLE Kriterleri (7 gün içerisinde) 
Sınıf GFH kriterleri İdrar çıkış kriterleri 

R – Risk Kreatinin artışı X 1.5 ya da  
GFR azalması >%25 

<0.5 ml/kg/sa X 6 sa 

I – Injury Kreatinin artışı X 2 ya da   
GFR azalması >%50 

<0.5 ml/kg/sa X 12 sa 

F – Failure Kreatinin artışı X 3 ya da   
GFR  azalması >%75 ya da   

kreatinin artışı >4 mg/dl  
(akut artış >0.5 mg) 

<0.3 ml/kg/sa X 24 sa 
(oligüri) 

ya da anüri X 12 sa 

L – Loss Kalıcı böbrek fonksiyon kaybı  
(>4 hafta) 

E – ESRD Son dönem böbrek hastalığı  
(>3 ay) 

Sensitif 

Spesifik 



  Acute Kidney Injury Network (AKIN) ‘R-Risk’ 

evresinde de mortalitede belirgin artış saptandığı için 

bazı düzeltmeler yaparak ABH tanı ve 

sınıflandırmasını değiştirdi 

 Serum kreatinin artışı daha da aşağı çekildi 

 GFH kriteri kaldırıldı 

 Olay gelişme süresi 48 saate indirildi 

 ABH 3 evreye ayrıldı  

 İdrar miktarı değiştirilmedi 
 
 

 



AKIN Kriterleri (48 saat içerisinde) 

Evre  Serum kreatinin kriterleri İdrar çıkış kriterleri 

1 Kreatinin artışı X 1.5-2 ya da  
>0.3 mg/dl (48 saat içerisinde) 

<0.5 ml/kg/sa X 6 sa 

2 Kreatinin artışı X 2-3 <0.5 ml/kg/sa X 12 sa 

3 Kreatinin artışı X 3 ya da  
>4mg/dl (akut artış >0.5 mg/dl) ya da  

RRT 

<0.3 ml/kg/sa X 24 sa 
ya da anüri X 12 sa 



RIFLE&AKIN Geçerlilik  Çalışmaları 

 1 milyona yakın hastada bu kriterlerin geçerliIiği araştırılmıştır 

 Her bir çalışmada binleri geçen hasta sayıları yer almıştır  

 Çok çeşitli hasta grupları ayrı ayrı çalışılmıştır (erişkin, çocuk, yoğun bakım, 

transplantasyon, yanık, kardiyak cerrahi, travma, sepsis, HIV, siroz, hastane 

içi …) 

 Bu kriterlerin hastane mortalitesi, böbrek fonksiyonlarının iyileşme süresi, 

RRT ihtiyacı ve hastanede kalma süresi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu 

saptanmıştır  

 Serum kreatinin düzeyindeki çok ufak artışların (≥0.3 mg/dl) bile mortalite 

üzerine anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir 





ABH için KDIGO Rehberi (Mart 2012) 

 RIFLE ve AKIN kriterlerinin geçerliliği temel alınarak 

klinik uygulamalar, araştırmalar ve halk sağlığı için tek 

bir basit tanımlama ile ABH tanısı koymak amacıyla 

geliştirilmiştir 

 Bazal serum kreatinin düzeyi ve idrar çıkış miktarı 

kullanılmaktadır 

 AKIN kriterlerine benzer olarak ABH 3 ayrı evreye 

ayrılmıştır    
 



KDIGO Rehberine göre ABH Tanısı 

 Aşağıdakilerden herhangi birisinin varlığı ABH olarak 

tanımlanır: 

 48 saat içinde serum kreatinin düzeyinde ≥0.3 mg/dl artış 

olması (derecelendirilmemiş) ya da 

Son 7 gün içerisinde ortaya çıktığı bilinen ya da tahmin 

edilen serum kreatinin düzeyinde bazale göre ≥1.5 kat 

artış olması (derecelendirilmemiş) ya da  

 İdrar çıkışı 6 saattir <0.5 ml/kg/saat (derecelendirilmemiş)  
 



Evre  Serum kreatinin düzeyi İdrar miktarı 

1 Bazal değerden 1.5-1.9 kat ya da  ≥0.3 
mg/dl artış 

6-12 saattir <0.5 ml/kg/saat 

2 Bazal değerden 2.0-2.9 kat artış  ≥12 saattir <0.5 ml/kg/saat 

3 Bazal değerden 3 kat artış ya da   
Serum kreatinin >4.0 mg/dl ya da   
RRT başlanması ya da 
<18 yaş hastalarda eGFR’de <35 
ml/dk/1.73 m2 azalma 

≥24 saattir <0.3 ml/kg/saat 
ya da 
≥12 saattir anüri 

KDIGO Rehberine göre ABH Evreleri 





ABH için ERBP Rehberi (Ekim 2012) 

 Mart 2012 de yayınlanan KDIGO ABH kriterlerine karşı ERBP nin 

pozisyonunu ifade etmek için yayınlanmıştır 

 Genel olarak kabul edilmekle birlikte bazı noktalara karşı 

çıkılmaktadır 

 Literatür dayanaklarında eksiklik olduğu belirtilmektedir 

 KDIGO kriterlerine benzer olarak, bazal serum kreatinin düzeyi 

ve idrar çıkış miktarı kullanılmaktadır 

 ABH 3 ayrı evreye ayrılmıştır 



ABH için ERBP Rehberi (Ekim 2012) 

 KDIGO’nun aksine ABH için henüz direkt tanı kriteri koymamıştır 

 ABH tanısı için bazal serum kreatinin düzeyi ve idrar çıkış 

miktarının birlikte kullanılmasını önermektedir (1C) 

 Bazal kreatinin değeri olarak geçmiş değerlerden ziyade 

hastaneye ilk başvurudaki değeri temel almaktadır (1C) 

 İdrar çıkış kriteri için ‘shift-based’ hesaplamayı (1C) ve ‘ml/dk/kg’ 

için reel vücut ağırlığından ziyade ideal vücut ağırlığının 

kullanılmasını (derecelendirilmemiş) önermektedir 
 



Evre  Serum kreatinin düzeyi İdrar miktarı 

1 Bazal değerden 1.5-1.9 kat ya da  
>0.3 mg/dl artış 

6 saatlik blok boyunca <0.5 
ml/kg/saat 

2 Bazal değerden 2.0-2.9 kat artış  İki 6 saatlik blok boyunca 
<0.5 ml/kg/saat 

3 Bazal değerden 3 kat artış ya da   
Serum kreatinin >4.0 mg/dl ya da   
RRT başlanması  

24 saatten daha uzun süre 
boyunca <0.3 ml/kg/saat 
ya da 
≥12 saattir anüri 

ERBP Rehberine göre ABH Evreleri 



  

• Böbrek hasarı sonrası böbrekten kana ve 

idrara salınan çeşitli biyomarkırlar, henüz 

serum kreatinin artışı olmadan, ABH’nı 

daha erken dönemde tanımlayabilir 

ABH Erken Tanı Biyomarkırları 



Normal epitelyum Hasarlaşma Hücre ölümü 

İskemi/ 
Reperfüzyon 

Toksisite 

Nekroz Apopitoz 

GFR 
 
 
NAG  NGAL 
RBP  FABP 
Cys C  NHE 3 
KIM-1  Fetüin A 
IL-18  Clusterin 
Mikroglobülinler  OPN   
 
 

ABH tanısı için  
gecikmiş biomarkırlar 

       Serum kreatinin 
         Serum üre 

ABH erken tanısı için 
potansiyel biomarkırlar 



  

• Non-invasive olmalı, erken tanı koymalı 

• İdrar ve kan gibi basit örneklerde kolayca saptanmalı 

• ABH için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmalı 

• Hasarın süresi, etiyolojisi ve doğası hakkında bilgi vermeli 

• Hem böbrek fonksiyonunu hem de hasarı ölçebilmeli 

• ABH’nın şiddetini ve iyileşmesini öngörebilmeli  

• Diğer biyolojik değişkenlerden etkilenmemeli 

• Pahalı olmamalı 

ABH için İdeal Biyomarkır Özellikleri 



Akut Böbrek 

Serum Kreatinin 1926 

Kronik Böbrek Hastalığı 

Serum Kreatinin 1926 

Kreatinin klirensi 1933 

Cockcroft Gault formülü 1976 

Serum Cyctatin C 1985 

MDRD formülü 1999 

Biyomarkırların 
Keşfedilmeleri 

Biyomarkırların 
İnsan Çalışmalarında 

Kullanılması 

KIM-1 1961 

Cystatin C 1968 

IL-18 1985 

NGAL 1993 

İdrar KIM-1 2002 

Serum Cystatin C 1985 

İdrar IL-18 2004 

İdrar NGAL 2005 



KPB Cerrahisi sonrası ABH Gelişen 
Hastalardaki İdrar Biyomarkır Düzeyleri 



  

– Böbrek tübül hücrelerinden eksprese edilen lipocalin 

ailesinden 25 kD ağırlığında küçük bir proteindir 

– Tübüler hasar sonrası idrar ve kana geçer 

– En çok ümit veren erken tanı biyomarkırıdır 

– ABH sonrası en erken dönemde idrar düzeyi artar 

– ABH erken tanısında serum düzeyleri de kullanışlıdır 

– Farklı hasta gruplarında benzer sonuçlar vermiştir 

Neutrophil Gelatinase-Associated 
Lipocalin (NGAL) 





  

• 8 farklı ülkeden 19 klinik çalışma,  
• 2538 hasta sayısı (çocuk ve erişkin) 
• Ağırlıklı olarak KPB cerrahisi geçirmiş hastalar 
• İndeks testler olarak serum/plazma ve idrar NGAL 

düzeyleri hasardan 6 saat önce ya da ABH tanısından 
24-48 önce ölçülmüş 

• Sonuçta, idrar ve serum NGAL seviyeleri ABH nın 
erken tanısında kullanışlı bulunmuştur 

AJKD - Sistematik Review ve Metanaliz 











  

– Çekirdekli hücreler tarafında üretilen bir proteindir 

– Glomerüllerden serbest olarak filtre edilir 

– GFH’nın fonksiyonel bir markırıdır 

– Erken böbrek hasarını nispeten daha geç gösterir  

– Serum kreatinine bir alternatif olarak düşünülmüştür 

– İlk sonuçlar ümit verici olsa da son çalışmalarda 

kreatinine bir üstünlüğü saptanamamıştır 

Cyctatin C 





  

• Küçük hasta gruplu çalışmalar  
• Tek merkezli 
• Ağırlıklı olarak CPB cerrahisi geçirmiş ya da kontrast 

almış hastalardan oluşuyor 
• Karşılaştırmalar serum kreatinini ile yapıldığı için tanı 

değeri zayıf kalmakta 
• Maliyetler henüz pahalı 

ABH Biyomarkırları ile ilgili Problemler 



  

• ABH’da yeni bir isimlendirme ve kavramsal modeller 
oluşturma girişimleri var  

• Serum kreatinin değeri önemini koruyor 

• Bu önemin derecesi ve evrelendirme hakkındaki 
tartışmalar sürüyor (KDIGO vs ERBP) 

• ABH tanısı için serum kreatinin ve idrar çıkışının birlikte 
kullanılması daha akılcı olabilir 

• Erken tanı markırları için biraz daha yol almak gerekiyor 

ABH’nın Tanısında Güncel Durum 
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