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SÖZEL SUNUMLAR

ORAL PRESENTATIONS

Mean age (years)_

PTH (pg/ml)

ALP (U/L)

Ca (mg/dL)

Group I (n: 168) (75%)

60 ± 12

162 ± 175

101 ± 51

9.2 ± 0.9

Group II (n: 56) (25%)

49 ± 17

343 ± 341

198 ± 218

8.9 ± 0.2

Ortalama yafl (y›l)

PTH (pg/ml)

Alkalen fosfataz (U/L)

Ca (mg/dL)

Grup I (n: 168) (75%)

60 ± 12

162 ± 175

101 ± 51

9.2 ± 0.9

Grup II (n: 56) (25%)

49 ± 17

343 ± 341

198 ± 218

8.9 ± 0.2
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SS-003

Hemodiyaliz Hastalar›nda Vitamin D Reseptör Gen BsmI Polimorfizminin
Klinik Korelasyonlar›

Ertürk fi1, Karabulut HG2, Kutlay S1, Dinçer ‹3, Ekmekçi Y1, fiengül fi1, Keven
K1, Nergizo¤lu G1, Bökesoy I2, Duman N1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Genetik Anabilim Dal›, Ankara
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Hemodiyaliz hastalar›nda vitamin D reseptör (VDR) gen BsmI polimorfizminin
anemi tedavisine yan›t ve mortalite ile iliflkili olabilece¤i kesitsel çal›flmalarda
gösterilmifltir. Bu longitudinal çal›flmada amaç, VDR genotipinin olas› klinik
iliflkilerini, özellikle anemi ve sol ventrikül hipertrofisi ile korelasyonlar›n›
araflt›rmakt›r.
Ekim 1999 ile Aral›k 2005 aras›nda hemodiyaliz ünitemizde kronik hemodiyaliz
tedavisi uygulanan 112 hastada, rutin klinik ve laboratuvar de¤erlendirmelere
ek olarak, y›lda bir kez ekokardiyografik sol ventrikül kitle indeksi hesapland›.
VDR gen BsmI polimorfizmi saptanarak, hematolojik, biyokimyasal ve
ekokardiyografik de¤iflkenlerle korelasyonu araflt›r›ld›.
Hastalar›n 63’ü erkek (%56.3) olup, yafl ortalamas› 44.0±13.0 y›l idi. Hastalar›n
BsmI polimorfizmleri Hardy-Weinberg equilibrium’a uymakta olup, BB, Bb ve
bb genotipleri s›ras› ile %25.0, %34.8 ve %40.2 olarak saptand›. Hastalar›n
klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik bulgular› Tablo 1’de gösterilmifltir.
Spearman korelasyon analizde, VDR gen BsmI polimorfizminin sol ventrikül
kitle indeksi (r=-0.210, p=0.026), hemoglobin (r=0.202, p=0.035) ve eritropoetin
dozu ile (r=-0.208, p=0.03); bb genotip varl›¤›n›n sol ventrikül hipertrofisi varl›¤›
(r=-0.288, p=0.002) ve hemoglobin düzeyi (r=0.218, p=0.023) ile anlaml›
k o r e l a s y o n  g ö s t e r d i ¤ i  s a p t a n d › .
Çal›flma bulgular›m›z, daha önceden kesitsel bir çal›flma ile gösterdi¤imiz
hemodiyaliz hastalar›nda VDR gen BsmI polimorfizminin anemi ile iliflkisini
teyit etmek yan›nda, literatürde ilk kez sol ventrikül hipertrofisi ile de iliflkili
oldu¤unu göstermektedir. Bu iki korelasyon, hemodiyaliz hastalar›ndaki VDR
gen BsmI polimorfizmi-mortalite iliflkisini aç›klamakta ve kalsitriolün pleitropik
immünohematomodülatör etkilerini desteklemektedir.

OP-003

Clinical Correlations of the Vitamin D Receptor Gene BsmI Polymorphism
in Hemodialysis Patients

Ertürk fi1, Karabulut HG2, Kutlay S1, Dinçer ‹3, Ekmekçi Y1, fiengül fi1, Keven
K1, Nergizo¤lu G1, Bökesoy I2, Duman N1

1Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
2Ankara University School of Medicine, Department of Genetics, Ankara, Turkey
3Ankara University School of Medicine, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

Recent cross-sectional studies has demonstrated that vitamin D receptor (VDR)
gene BsmI polymorphism may be correlated with both anemia management
and mortality in hemodialysis patients. The objective of the present longitudinal
study is to evaluate the clinical correlations of the VDR gene BsmI polymorphism
with particular interest on cardiac hypertrophy and anemia management in
hemodialysis patients.
The study was conducted between October 1, 1999 and December 31, 2005.
One hundred and twelve patients on regular HD treatment were included. In
addition to hematological and biochemical evaluations, the VDR gene BsmI
polymorphism was determined and annual echocardiographic examinations
were performed in each patient. The presence of LVH was defined on the basis
of a LVMI>131 g/m2 for men, and a LVMI>100g/m2 for women. The
contributions of the VDR genotype to hemoglobin, dose of erythropoietin, left
ventricular mass index, and the presence of left ventricular hypertrophy were
a s s e s s e d  u s i n g  S p e a r m a n  c o r r e l a t i o n  a n a l y s e s .
Patient clinical data and relevant laboratory findings are listed in Table 1. Mean
age of the patients was 44.0±13.0 years, and there were 63 men (56.3%). The
genotype distributions for the VDR gene were under the Hardy-Weinberg
equilibrium (BB/Bb/bb: 25.0/34.8/40.2%). Correlation analyses revealed that
bb genotype of the VDR gene BsmI polymorphism significantly correlated to
hemoglobin level (r=0.218, p=0.023) and left ventricular hypertrophy (r=-0.288,
p=0.002).
Together, these findings confirm our previous report demonstrating the BsmI
polymorphism of the VDR gene may have a role in the management of anemia
in hemodialysis patients. In addition, the significant correlation of the VDR
genotype to the presence of left ventricular hypertrophy may explain its relationship
with mortality in hemodialysis patients.
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Kt/Vüre (haftal›k)

Eritropoetin dozu (UI/kg/hafta)

Hemoglobin (g/dL)

Albümin (g/dL)

C-reaktif protein (mg/L)

Paratiroid hormon (pg/mL)

25(OH)D3 (ng/mL)

Sol ventrikül kitle indeksi (g/m2)

4.00±0.52

108.7±66.7

11.0±1.0

3.6±0.4

5.7 (1.0-76.4)*

150 (14-1798)*

24.6±16.8

151.0±40.5

Kt/V (weekly)

Dose of EPO (UI/kg/week)

Hb (g/dL)

Albumin (g/dL)

C-reactive protein (mg/L)

Parathyroid hormone (pg/mL)

25(OH)D3 (ng/mL)

Left ventricular mass index (g/m2)

4.00±0.52

108.7±66.7

11.0±1.0

3.6±0.4

5.7 (1.0-76.4)*

150 (14-1798)*

24.6±16.8

151.0±40.5
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Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalar›nda Ekokardiyografik Bulgular: Çok
Merkezli Bir Çal›flma

Kay›kç›o¤lu M1, Özkahya M2, Tümüklü M3, Adam S›dd›k M4, Öcal A3,
Ergin P4, Ifl›k ‹Ö4, Güler T4, K›ralp N4, Göymen A4, Alç›kaya M4, Ok E2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
2Ege Ünivers i t e s i  T›p Fakül te s i ,  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
3Gazi Osmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Tokat
4FMC Türkiye Klinikleri

Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›n›n %70-80’inde sol ventrikül (SoV) yap›sal
ve ifllevsel bozukluklar› rapor edilmektedir. Düflük ejeksiyon fraksiyonu ile
karakterize sistolik disfonksiyon ve diyastolik disfonksiyona yol açan SoV
hipertrofisi (SVH), hemodiyaliz hastalar›nda mortalitenin iyi bilinen ba¤›ms›z
risk faktörleridir. Biz, 16 farkl› merkezde tedavi görmekte olan 1405 kronik HD
hastas›na fonksiyonel ve yap›sal farkl›l›klar› saptamak amac› ile 2D, M-mode
ve Doppler ekokardiyografi uygulad›k.
Yöntem: Ekokardiyografik inceleme (2.5 MHz probe, Envisor C, Philips) dört
kardiyolog taraf›ndan (%78’i iki kardiyolog taraf›ndan), Amerikan Ekokardiyografi
Derne¤i’nin önerileri do¤rultusunda, iki diyaliz günü aras›ndaki günde uyguland›.
Sa¤ (SaA) ve sol (SoA) atriyum çap›, interventriküler septum (‹VS) ve arka duvar
kal›nl›¤› (AD) ölçüldü. SaA volümü, sol ventrikül kitlesi (SVK) ve sol ventrikül
kitle indeksi (SVK‹) hesapland›. Sistolik fonksiyon ejeksiyon fraksiyonu (EF)
ile de¤erlendirildi. Diyastolik fonksiyon, SoV’ün relaksasyonunu yans›tan
izovolumik relaksasyon zaman› ve deselarasyon zaman› ölçümü ile de¤erlendirildi.
Mitral annüler kalsifikasyon (MAK) ve mitral yetmezlik (MY) kaydedildi.
Sonuçlar: Hastalar›n ortalama yafl› 57±14 y›l, kad›n/erkek oran› 0.78, diyaliz
süresi 52±42 ay, diyabet s›kl›¤› %28, interdiyalitik kilo al›m› 1.26±0.66 kg/gün,
sistolik kan bas›nc› (SKB) 126±22 mmHg, diyastolik kan bas›nc› (DKB) 76±11
mmHg idi. Ortalama SoA çap› 4.05±0.59 cm, SoV diyastol sonu çap› 4.34±0.61
cm, SoV sistol sonu çap› 2,83±0,6 cm, ‹VS kal›nl›¤› 1.33±0.19 cm, AD kal›nl›¤›
1.29±0.17 cm, mitral deselerasyon zaman› 0,25±0,08 msec, izovolumik relaksasyon
z a m a n ›  9 9 ± 2 9  m s e c  i d i .
Hastalar›n %71’inde diyastolik disfonksiyon mevcuttu. Hastalar›n %58’sinde
SVH (erkeklerde SVK‹ >130gr/m2, kad›nlarda >104 g/m2) gözlendi. Ortalama
SVK‹ 128±35 g/m2 olup yafl (r:0.16, p:0.001), SKB (r:0.20, p:0.001), DKB
(r:0.09, p:0.017), interdiyalitik kilo al›m› (r:0.12, p:0.001) ve diyabet varl›¤› (r:
0.082, p: 0.002) ile iliflkiliydi. Diyaliz süresi ile SVK‹ aras›nda herhangi bir
iliflki saptanmad›. 1405 HD hastas›n›n %15’inde sistolik disfonksiyon gözlendi.
Ortalama EF %63±11 olup, yafl (r:- 0.12, p:0.001) ve SKB (r:- 0.11, p:0.001)
ile iliflkiliydi. SoV dilatasyon s›kl›¤› %20, MY s›kl›¤› %36 ve MAK s›kl›¤› %27
saptand›.
Ç›karsama: Türkiye’deki hemodiyaliz hastalar›n›n %58’inde sol ventrikül
hipertrofisi mevcuttur. Yafl, kan bas›nc› ve interdiyalitik kilo al›m› sol ventrikül
hipertrofisi için ba¤›ms›z risk faktörleridir.
Diyastolik disfonksiyon %71 gibi yüksek s›kl›ktad›r. Sistolik disfonksiyon
hastalar›n %15’inde var olup, ana belirleyicisi yaflt›r.
Sol ventrikül kitle indeksi ile diyaliz süresi aras›nda iliflki bulunmamas›,
hemodiyaliz hastalar›nda sol ventrikül hipertrofisinin süreç içinde kaç›n›lmaz
olarak ilerledi¤i sav›n› desteklememektedir.

OP-004

Echocardiographic Findings in Large Cohort of Hemodialysis Patients in
Turkey

Kay›kç›o¤lu M1, Özkahya M2, Tümüklü M3, Adam S›dd›k M4, Öcal A3,
Ergin P4, Ifl›k ‹Ö4, Güler T4, K›ralp N4, Göymen A4, Alç›kaya M4, Ok E2

1Ege University School of Medicine, Cardiology Department, ‹zmir
2Ege University School of Medicine, Nephrology Department, ‹zmir
3Gazi Osmanpafla University School of Medicine, Cardiology Department, Tokat
4FMC Turkey Clinics

Abnormalities of left ventricular (LV) structure and function are reported to be
present in 70 to 80% of hemodialysis (HD) patients. Both systolic dysfunction,
characterized by low ejection fraction (EF), and LV hypertrophy (LVH) that
leads to diastolic dysfunction are well known independent predictive risk factors
for mortality in HD patients. We performed 2D, M-mode, and Doppler
echocardiographic evaluation on 1405 prevalent HD patients from 16 different
HD centers in order to determine functional and structural alterations.
Methods: Echocardiographic evaluations were performed by four cardiologists
(78% by two) according to the recommendations of American Society of
Echocardiography on the day between two HD days (2.5 MHz probe, Envisor
C, Philips). Left atrial (LAD) and left ventricular (LVD) diameters, interventricular
septum (IVS) and posterior wall (PW) thickness were measured. LA volume,
LV mass, and LV mass index (LVMI) were calculated. Systolic function was
judged by EF. Diastolic function was assessed by isovolumic relaxation time
and deceleration time that reflect relaxation of LV. Mitral annular calcification
(MAC) and mitral regurgitation (MR) were recorded.
Results: Mean age was 57±14 years, female/male ratio 0.78, dialysis duration
52±42 months, prevalence of diabetes 28%, interdialytic weight gain 1.26±0.66
kg/day, systolic blood pressure (SBP) 126±22 mmHg, diastolic blood pressure
(DBP) 76±11 mmHg.
Mean LAD was 4.05±0.59 cm, LV end-diastolic diameter 4.34±0.61 cm, LV
end-systolic diameter 2,83±0,6 cm, IVS thickness 1.33±0.19 cm, PW thickness
1.29±0.17 cm, mitral deceleration time 0,25±0,08 msec and isovolumic relaxation
time 99±29 msec.
Diastolic dysfunction was observed in 71% and LVH (LVMI >130gr/mm2 in
men, >104 g/mm2 in women) in 58% of cases. Mean LVMI was 128±35
g/mm2; it was correlated with age (r:0.16, p:0.001), SBP (r:0.20, p:0.001), DBP
(r:0.09, p:0.017), and interdialytic weight gain (r:0.12, p: 0.001), diabetes
(r:0.082, p:0.002). No correlation was found with duration of dialysis.
Systolic dysfunction was detected in 15% of 1405 HD patients. Mean EF was
63±11% and was correlated with age (r:- 0.12, p:0.001) and SBP (r:- 0.11,
p:0.001).
The prevalence of LV dilatation, MR, and MAC were 20%, 36%, and 27%,
respectively.
Conclusion: Left ventricular hypertrophy is present in 58% of HD patients
in Turkey and is predicted by age, blood pressure, and interdialytic weight gain.
The frequency of diastolic dysfunction is as high as 71%. Systolic dysfunction
is present in 15% of patients; its major determinant is age. No correlation is
seen between LVM and dialysis duration.
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SS-005

Adinamik Kemik Hastal›¤›: Ülkemizde Hemodiyaliz Hastalar›nda En
Yayg›n Form (Histomorfometrik De¤erlendirme)

Aflc› G1, Ok E1, Günay ES1, K›rcelli F1, Duman S1, Özkahya M1,
Töz H1, Sipahi S1, Monier Faugere Marie C2, Malluche Hartmut H2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Kentucky Üniversitesi, Nefroloji, Kemik ve Mineral Metabolizma Bölümü, Lexington,
KY, ABD

Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda son y›llarda adinamik kemik hastal›¤›
(AKH) s›kl›¤›nda art›fl oldu¤u bildirilmektedir. Renal kemik hastal›¤›n›n (RKH)
tan›s› için alt›n standart, mineralize kemi¤in histopatolojik olarak
de¤erlendirilmesine olanak veren kemik biyopsisidir. Her ne kadar pratikte,
RKH tan›s› için parathormon (PTH) düzeyleri kullan›l›yorsa da, bunun tan›sal
güvenilirli¤i tart›flmal›d›r. Bu çal›flmada, HD hastalar›nda kemik biyopsisi ile
kemik histolojisi de¤erlendirilerek, ülkemizde RKH tiplerinin da¤›l›m› belirlendi;
PTH düzeyinin kemik patolojisini tahmin etmedeki güvenilirli¤i araflt›r›ld›.
Yöntem: ‹zmir’de, sekiz HD merkezinden toplam 224 kronik HD hastas›na,
çift tetrasiklin iflaretlemesi sonras› kemik biyopsisi yap›ld›. Çal›flmaya kat›lan
hastalar›n ortalama yafl› 57±14 y›l, ortalama diyaliz süreleri 50±37 ay idi.
Çal›flmaya al›nan 224 olgu, demografik verileri ve PTH düzeyleri aç›s›ndan, bu
sekiz ünitedeki toplam popülasyonu (853 hasta) oldukça iyi yans›tmaktayd›.
Kemi¤in histomorfometrik incelenmesi, trabeküler kemi¤in standardize edilmifl
bölgelerindeki kemik yap›m-y›k›m›n› gösteren statik ve dinamik parametrelerle
yap›ld› (Osteoplan II). Kemik yap›m-y›k›m›n› belirlemek için aktivasyon s›kl›¤›
ölçüldü. ‹ntakt total PTH (Scandibodies assay), biyopsi gününde ölçüldü.
Verilerin de¤erlendirilmesinde, Spearman korelasyon analizi, gruplar›n
karfl›laflt›r›lmas›nda ise student-t ve ki-kare testi kullan›ld›. Sonuçlar: Hastalar›n
%73.2’ sinde (64/224) AKH mevcuttu. Hiperparatiroid tipte kemik hastal›¤›
(HKH) s›kl›¤› %23.2 (52/224) olarak saptand›; bu olgular›n biri hariç, tümü
›l›ml› HKH idi. Dört hastada histopatolojik bulgular AKH ile osteomalazi
aras›nda, bir di¤er dört hastada da bulgular HKH ile miks tip RKH aras›nda
idi. Hastalar›n hiçbirinde normal kemik histolojisi saptanmad›. Kemik
b i y o p s i l e r i n i n  h i ç b i r i n d e  a l ü m i n y u m  b i r i k i m i  y o k t u .
HKH olanlar, AKH olan hastalara k›yasla daha gençtiler ve daha yüksek PTH
düzeylerine sahiptiler. Her iki grup aras›nda cinsiyet, diyabet varl›¤›, kardiyovasküler
hastal›k öyküsü, HD süresi, kalsiyum ve fosfor düzeyleri, CaxP ve fosfat ba¤lay›c›
k u l l a n › m  d o z l a r ›  a r a s › n d a  i s e  f a r k  y o k t u .
PTH düzeyleri ile kemik döngüsünün göstergesi olan aktivasyon s›kl›¤› aras›nda
anlaml› pozitif korelasyon saptand› (fiekil). PTH düzeyleri ayr›ca osteoblast
yüzeyi/kemik yüzeyi, osteoid kal›nl›¤›, osteoblast ve osteoklast say›s› ve erozyon
yüzeyi/kemik yüzeyi ile de korelasyon gösteriyordu. Ancak, bu anlaml›
korelasyonlara ra¤men, AKH tan›l› hastalar›n dörtte birinde PTH düzeyleri
>300 pg/ml, HKH tan›s› alanlar›n da üçte birinde PTH düzeyleri <150 mg/dl
idi (Tablo). D vitamini tedavisi PTH düzeyine esas al›narak yap›ld›¤› için, kemik
biyopsisi ile HKH tan›s› alan hastalar›n 31’i D vitamini almazken, AKH tan›s›
a l a n  1 0  h a s t a  i s e  D  v i t a m i n i  k u l l a n m a k t a y d › .
Ç›karsama: Bölgemizde görülen en s›k renal kemik hastal›¤› tipi adinamik kemik
hastal›¤›d›r. Kemik biyopsilerinin hiç birinde alüminyum birikimi saptanmam›flt›r.
PTH düzeyi histomorfometrik kemik döngü göstergeleriyle anlaml› korelasyon
gösterse de, altta yatan kemik patolojisini belirlemedeki duyarl›l›¤› ve güvenilirli¤i
düflüktür.

OP-005

Predominance of Adynamic Bone Disease in Hemodialysis Patients

Aflc› G1, Ok E1, Günay ES1, K›rcelli F1, Duman S1, Özkahya M1,
Töz H1, Sipahi S1, Monier Faugere Marie C2, Malluche Hartmut H2

1Ege University School of Medicine, Nephrology Department, Izmir; Turkey
2University of Kentucky, Division of Nephrology, Bone and Mineral Metabolism,
Lexington, KY, USA

Recent data, mostly from USA, indicate an increase in the prevalence of adynamic
bone disease (ADB) in hemodialysis (HD) patients. The gold standard for the
diagnosis of renal bone disease (RBD) is bone biopsy (BB) for mineralized bone
histology. Although PTH levels are widely used as diagnostic marker in routine
practice, their reliability in predicting bone turnover (BT) changes of RBD is
debatable. We investigated the spectrum of RBD by assessment of bone histology
in our country and the predictive value of PTH levels for BT.
Methods: BBs were done after tetracycline double labeling in 224 prevalent
HD patients from eight centers in Izmir. The patients’ mean age was 57±14
year, dialysis duration 50±37 months. These 224 patients perfectly represent
the entire population (853 cases) treated in these centers, regarding demographic
characteristics and PTH levels. Histomorphometric analysis for static and
dynamic parameters of bone formation and resorption was done at standardized
sites in cancellous bone using the semi-automatic method (Osteoplan II).
Activation frequency (Ac.f), was measured for determination of BT. Intact total
PTH was measured on the day of BB (Scantibodies assay). Correlation analysis
(Spearman), student-t and chi-square test were used.
Results: ABD was found in 73.2% of cases (164/224). The frequency of
hyperparathyroid bone disease (HBD) was 23.2% (52/224); all cases had mild
HBD; one severe. There were four cases borderline between ABD and
osteomalacia, four borderline between HBD and mixed uremic osteodystrophy
(1.8%). No patient presented with normal bone histology. None of the BB
specimens showed aluminum staining. Patients with HBD were younger than
those with ABD and had higher PTH levels. There was no difference in gender,
diabetes status, history of cardiovascular disease, HD duration, levels of calcium
and phosphate, CaxP product and phosphate-binder usage. There was a positive
correlation between PTH levels and Ac.f (Figure). PTH levels were correlated
with osteoblast surface/bone surface, osteoid thickness, osteoblast and osteoclast
number, and erosion surface/bone surface. Despite these correlations, a
substantial number of patients with ABD had PTH>300 pg/ml and patients
with HBD had PTH<150 pg/ml (Table). Because the decision regarding vitamin
D treatment was made based on PTH levels, 31 patients with HBD were not
treated with vitamin D and 10 patients with ABD received vitamin D.
Conclusion: ABD is the most common type of RBD in this region of the
country; bone aluminum accumulation is not present. Although PTH is correlated
with bone histomorphometric parameters of turnover, formation and resorption,
it is not a sensitive, reliable marker to predict underlying types of RBD.
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Intakt PTH düzeyi ve kemik aktivasyon s›kl›¤› aras›ndaki iliflki

PTH (pg/ml) (ort±SD; da¤›l›m)

PTH <150 (%)

PTH 150-300 (%)

PTH >300 (%)

Tüm hastalar

(n: 224)

207±241 (3-1442)

54

25

21

Adinamik KH

(n: 164)

163±177 (3-1258

61

15

24

Hiperparatiroid KH

(n: 52)

341±350 (9-1442)

35

25

40

PTH (pg/ml) (mean±SD; range)

PTH <150 (%)

PTH 150-300 (%)

PTH >300 (%)

All patients

(n: 224)

207±241 (3-1442)

54

25

21

ABD

(n: 164

163±177 (3-1258)

61

15

24

HBD

(n: 52)

341±350 (9-1442)

35

25

40
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SS-006

Günefl ve Diyalizat Magnezyumu: Hemodiyaliz Hastalar›nda Parathormon
Düzeyinin Belirleyicileri

Duman S1, Ozkahya M1, Töz H1, Aflç› G1, Cebeci E2, Do¤an C2,
Baflç› A1, Ok E1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2FMC- Türkiye

Girifl: Bu çal›flmada, diyaliz merkezleri aras›nda ortalama parathormon (PTH)
düzeyi farkl›l›klar›n›n ve PTH düzeyini belirleyen faktörlerin araflt›r›lmas›
amaçland›.
Yöntem: Tüm bölgelerden, toplam 32 diyaliz merkezinde sa¤alt›m gören 3590
süre¤en hemodiyaliz hastas›nda PTH düzeyi ölçüldü. PTH düzeyi ile yafl, diyabet
durumu, diyaliz süresi, serum fosfat (P) ve kalsiyum (Ca) düzeyi, üre azalma
oran› (ÜAO), D vitamini ve fosfor ba¤lay›c› ilaç kullan›m›, diyalizat Ca ve
magnezyum (Mg) içeri¤i, o flehirdeki ortalama güneflli saat durumu ile iliflki
araflt›r›ld›. Tüm PTH ölçümleri ikinci kuflak ELISA (‹ntakt PTH) ile bu inceleme
için d›fl kalite kontrolü olan bir laboratuarda ölçüldü. Son bir y›ll›k biyokimyasal
analizler ve tedavi kay›tlar› inceledi. Son iki y›lda merkezlerin kulland›¤› diyalizatlar
Ca ve Mg içeri¤i yönünden araflt›r›ld›. Merkezlerin bulundu¤u illerdeki son befl
y›ll›k ortalama günlük güneflli saat verileri T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nden sa¤land›. ‹statistiksel analizler için Pearson
korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullan›ld›.
Sonuçlar: Ortalama PTH düzeyi 256±304 pg/ml (3-3003); PTH düzeyi düflük
(<150), normal (150-300) ve yüksek (>300) olanlar›n oran› s›ras›yla %45, %25
ve %30 idi. Merkezlerin ortalama PTH düzeyleri 86±119 ile 685±559 aras›nda,
merkezlerdeki düflük PTH düzeyine sahip hasta oranlar› %0 ile %84 aras›nda
de¤iflmekteydi. Merkezlerdeki ortalama yafl 56±3 y›l; diyabet s›kl›¤› %26±8;
diyaliz süresi 4.9±1.2 y›l; ÜAO 0.75±0.02; serum Ca düzeyi 8.9±0.2 mg/dl;
serum P düzeyi 4.4±0.4 mg/dl; Ca içeren fosfat ba¤lay›c› kullan›m oran› %80±6;
Ca içermeyen fosfat ba¤lay›c› kullan›m oran› %8±7; D vitamini kullan›m oran›
%22±17; diyalizat Ca 1.62±0.09 mmol/L, diyalizat Mg 0.83±0.17 mmol/L;
gün içi ortalama güneflli zaman 7.1±0.8 saat/gün olarak idi. Ortalama PTH
düzeyi ile yafl, serum Ca, D vitamini kullan›m oran›, diyalizat Ca ve Mg, gün
içi ortalama güneflli saat de¤eri aras›nda korelasyon saptand›. Çoklu regresyon
analizinde PTH düzeyini belirleyen faktörler olarak gün içi ortalama güneflli saat
(r: -0.52, p<0.001), diyalizat Mg düzeyi (r: -0.49, p<0.001), serum Ca düzeyi (r:
-0.45, p<0.01), serum P (r: 0.33, p<0.05), ÜAO (r: -0.28, p<0.05) bulundu
(fiekil).
Ç›karsama: Türkiye’deki hemodiyaliz hastalar›n›n yar›s›na yak›n› düflük PTH
düzeylerine sahiptir. Ortalama PTH düzeyleri ve düflük PTH düzeyine sahip
hasta oranlar› merkezler aras›nda büyük de¤iflkenlikler göstermektedir.
Bölgesel gün ›fl›¤›na maruz kalma, diyalizat Mg içeri¤i, serum Ca düzeyi, serum
P ve ÜAO PTH düzeyini belirlemektedir.

PTH ile Günefl ve Diyalizat Mg iliflkisi

OP-006

Sunny Time and Dialysate Magnesium Content as Powerful Determinants
of Parathormone Levels in Hemodialysis Patients

Duman S1, Ozkahya M1, Töz H1, Aflç› G1, Cebeci E2, Do¤an C2,
Baflç› A1, Ok E1

1Ege University Medical School, Department of Nephrology
2FMC-Turkey

Introduction: We aimed to assess the differences in parathormone (PTH) levels
between dialysis centers and the factors that determine PTH levels.
Methods: We measured intact PTH levels in 3590 prevalent hemodialysis (HD)
patients treated in 32 different centers distributed around Turkey and investigated
the relationship between mean PTH level and age, diabetes status, dialysis
duration, level of serum phosphate (P) and calcium (Ca) levels, urea reduction
rate (URR), use of vitamin D and P-binder, dialysate Ca and magnesium (Mg),
a n d  s u n  e x p o s u r e  i n  t h e s e  r e g i o n s .
All PTH measurements were performed by using a second generation immunoassay
at the same laboratory that has an external quality control program for this
analysis. Biochemical parameters and medications used within the last year were
evaluated. Dialysate used in the last two years was reviewed regarding Ca and
Mg contents. The data of the average of sunny hours per day in last five years
in the cities were obtained from Turkish State Meteorology Institution. Pearson
correlation and multiple regressions were used for statistical analyses.
Results: Mean PTH level was 256±304 pg/ml (3-3003); the percentage of
patients with low-(<150), normal-(150-300), and high-(>300) PTH were 45, 25,
and 30 %, respectively. Mean PTH level varied between 86±119 and 685±559
among the centers; the prevalence of patients with low PTH ranged from 0%
to 84%. Mean age was 56±3 years, prevalence of diabetes 26±8%, HD duration
4.9±1.2 years, URR 0.75±0.02, Ca level 8.9±0.2 mg/dl, P level 4.4±0.4 mg/dl,
Ca-based P-binder use 80±6%, non-Ca-based P-binder use 8±7%, vitamin D
use 22±17%, dialysate Ca 1.62±0.09 mmol/L, dialysate Mg 0.83±0.17 mmol/L,
a v e r ag e  sunny  t ime  7 .1±0 .8  hour s/day  in  the  c en t e r s .
The average PTH level of the centers was correlated with age, serum Ca, vitamin
D use, dialysate Ca and Mg and mean sunny hour per day in the city. A stepwise
multiple regression analysis showed that PTH levels can be predicted by average
of sunny hours per day (r: -0.52, p<0.001), dialysate Mg content (r: -0.49,
p<0.001), serum Ca (r: -0.45, p<0.01), serum P (r: 0.33, p<0.05), URR (r: -
0.28, p<0.05) (Figure).
Conclusions: In Turkey, almost half of the HD patients have low PTH, which
is suggestive for low turnover bone disease. PTH levels and the percentage of
patients with low PTH show large variations among the centers.
Regional sunny time, seems to determine Mg content of the dialysate serum
Ca, serum P, and URR predict PTH level.

PTH - Sunny time and dialysate Mg content
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SS-007

Pamidronat Hiperkalsemik Hemodiyaliz Hastalar›nda Güvenli ve Etkilidir

Sezer S1, Altuno¤lu A1, Dolu F1, Arat Z1, Özdemir FN1, Haberal M2

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

Bifosfonatlar kemik hastal›klar› ve hiperkalsemi tedavisi için bilinen ajanlard›r.
Bifosfonatlar›n hemodiyaliz (HD) hastalar›ndaki hiperkalsemide kullan›m› genifl
biçimde incelenmemifltir. Biz pamidronat›n klinik ve laboratuar parametreleri
ü z e r i n d e k i  e t k i s i n i  a n a l i z  e t m e y i  p l a n l a d › k .
Pamidronat alan 21 HD hastas› çal›flmaya al›nm›flt›r. Protokolümüze göre,
pamidronat (1-2 mg/kg) intravenöz olarak verilmifltir ve 10 mg/dI’nin alt›ndaki
kalsiyum düzeylerine ulaflmak için ayn› doz ayl›k olarak tekrarlanm›flt›r. On dört
hastada kalsitriol kullan›m›na izin vermeyen hiperparatiroidizme ba¤l› hiperkalsemi
vard›r. Geriye kalan 7 hastada adinamik kemik hastal›¤› bulunmaktad›r ve
kalsiyum içeren fosfat ba¤lay›c›lar›ndan kaç›n›lmas›na ve düflük diyalizat
kalsiyumuna ra¤men hastalar hiperkalsemikti. Hastalar›n ilaçlar (antifosfat ilaçlar,
kalsitriol, eritropoietin), kalsiyum, fosfor, iPTH, albümin, C-reaktif protein
(CRP), hemoglobin gibi klinik ve laboratuar de¤erleri tedaviden önce ve tedaviden
s o n r a  2 4  a y  s ü r e y l e  k a y d e d i l m i fl t i r .
Tedavinin bafllang›c›nda ortalama serum kalsiyum düzeyi 12.85 ± 1.47 mg/dI
(aral›k 10.9-15.4 mg/dI) olarak bulunmufltur. ‹lk pamidronat dozundan sonra,
ilk ay›n sonunda kalsiyum düzeyleri anlaml› biçimde 10.25 ± 1.47 mg/dI’lik
de¤ere indi (p<0.0001). ‹ki hastada, hiperkalsemi nedeniyle dozlar tekrarland›.
‹lk hiperkalsemi ata¤›, ilk dozu takiben 10.07± 5.9 ayda (aral›k: 4-19 ay)
gözlemlendi. Kalsiyum x fosfat çarp›m› ortalama 9.38 ± 7.65 süreyle sabit kald›.
Serum fosfat, albümin, hemoglobin ve CRP de¤eri ve eritropoietin dozlar›
pamidronattan etkilenmedi. Paratiroid hormonu düzeyleri bafllang›çta 595.35
pg/ml (aral›k: 30.15 ± 1398.7 pg/ml) düzeyinden 556.35 pg/ml (aral›k: 26.1-
2065.3 pg/ml) düzeyine indi ama bu fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Hastalar›n birinci y›ldaki iPTH de¤erlerini, bafllang›çtaki iPTH düzeylerine göre
analiz etti¤imizde; iPTH düzeyleri <200 pg/ml (n: 7) olan hastalar stabil
kalm›fllard›r. Bu hasta grubu, kalsiyum düzeylerinde en fazla düflme olan hasta
grubuydu. iPTH düzeyleri 200-999 pg/ml (n: 6) aras›nda olan hastalardan, iki
hastada iPTH düzeylerinde düflme oldu¤u ve 4 hastada stabil kald›¤› gözlemlendi.
Bafllang›çtaki iPTH düzeyleri >1000 pg/ml olan 7 hastada ise ortalama iPTH
düzeylerinin 726.9 ± 523 pg/ml’ye düfltü¤ü saptand›.
Sonuç olarak, pamidronat›n diyaliz hastalar›ndaki hiperkalsemide kullan›m›
güvenli ve etkili olup paratiroid hormonu ekseninde olumsuz etkilere neden
olmadan serum kalsiyum düzeylerini düflürmüfltür. Pamidronatin etki süresinin
kal›c› olmas› fosfat ba¤lay›c›lar› ve kalsitriol tedavi modifikasyonlar›n›n
yap›labilmesini mümkün k›lm›flt›r.

OP-007

Pamidronate is Safe and Efficient in Hemodialysis Patients

Sezer S1, Altuno¤lu A1, Dolu D1, Arat Z1, Özdemir FN1, Haberal M2

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara,
Turkey

Bisphosphonates are known agents for bone disease treatment and hypercalcemia.
Use of bisphosphanates in hypercalcemia of hemodialysis (HD) patients has
not been not widely examined. We planned to analyze the influence pamidronate
o n  c l i n i c a l  a n d  l a b o r a t o r y  p a r a m e t e r s .
Twenty one HD patients who received pamidronate therapy were included.
According to our protocol, pamidronate was administered (1-2 mg/kg)
intravenously and the same dose was repeated monthly to achieve calcium levels
less than 10 mg/dI. Hypercalcemia due to hyperparathyroidism disabling the
use of calcitriol was present in 14 patients. Remaining 7 patients had adynamic
bone disease and were hypercalcemic despite the avoidance of calcium containing
phosphate binders and low dialysate calcium. The patients clinical and laboratory
values including medications (antiphosphate medication, calcitriol, eryhtropoietin),
calcium, phosphorus, iPTH, albumin, C-reactive protein (CRP), hemoglobin
levels prior to therapy and monthly after the last dose for 24 months were
recorded.
The mean serum calcium level at the beginning of the treatment was 12.85 ±
1.47 mg/dI (range: 10.9-15.4 mg/dI). After the f›rst dose of pamidronate,
calcium levels decreased significantly to mean value of 10.25 ± 1.47 mg/dI at
the end of the first month (p<0.0001). In two patients, repeated doses were
administered because of hypercalcemia. The first hypercalcemia attack was
observed in 10.07± 5.9 months (range: 4-19 months) following the first dose.
The calciumxphosphate product was remained stable for a mean duration of
9.38 ± 7.65 months. Serum phosphate, albumin, hemoglobin and CRP value
and erythropoietin doses were not influenced by pamidronate. The parathyroid
hormone levels decreased from basal levels of 595.35 pg/ml (range: 30.15 ±
1398.7 pg/ml) to 556.35 pg/ml (range 26.1- 2065.3 pg/ml) but, this difference
was not statistically significant. When we separately analyzed the first year follow-
up of iPTH of patients according to initial iPTH levels; those patients with iPTH
levels lower than <200 pg/ml (n: 7) remained stable. This patient group had
the deepest decline in calcium levels. Among the ones with iPTH levels ranging
between 200-999 pg/ml (n: 6) two patients had a deerease and 4 had stable
iPTH levels. In 7 patients whose initial iPTH levels were >1000 pg/ml, mean
iPTH levels decreased to 726.9 ± 523 pg/mL.
In conclusion, the use of pamidronate in hypercalcemia in dialysis patients is
safe and efficient in reducing serum calcium levels, without adverse effects on
parathyroid hormone axis. The duration effect of pamidronate was permanent
that enabled treatment modifications in phosphate binders and calcitriol.
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Sevelamer Kronik Böbrek Hastal›¤›nda Serum Fetuin-A Konsantrasyonunu
Art›rmakta ve Endotel Disfonksiyonunu ‹yilefltirmektedir

Ça¤lar K1, Y›lmaz M‹1, Sa¤lam M2, Çak›r E3, Eyileten T1, Taflar M2,
K›l›ç S4, Yenicesu M1, O¤uz Y1, Vural A1

1GATA Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2GATA Radyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3GATA Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
4GATA Epidemiyoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Vasküler kalsifikasyon ve endotel disfonksiyonu kronik böbrek hastal›¤›nda
(KBH) kardiyovasküler hastal›k geliflimine katk›da bulunmaktad›r. Kalsifikasyon
inhibitörleri vasküler kalsifikasyon patogenezinde rol oynamaktad›rlar ve
bunlardan biri olan fetuin-A'n›n KBH'da sa¤l›kl› kontrollere göre daha düflük
düzeyde oldu¤u gösterilmifltir. Kalsiyum içermeyen bir fosfat ba¤lay›c› olan
sevelamerin KBH'da kardiyovasküler kalsifikasyonu azaltt›¤› gösterilmifl ancak
mekanizmas› ayd›nlat›lamam›flt›r. Bu çal›flman›n amac› sevelamerin fetuin-A
konsantrasyonu ve endotel disfonksiyonu üzerine olan etkilerini incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma prospektif olarak düzenlendi. Fosfor düzeyi 5,5
mg/dl.nin üzerinde olan 50 diyabetik olmayan evre-4 KBH hastas› çal›flmaya
al›nd›. Kontrol grubu olarak 36 sa¤l›kl› kifli çal›fl›ld›. 25 hasta sevelamer (12 E,
13 K), 25 hasta (13 E, 12 K) kalsiyum asetat ile 8 hafta süre ile tedavi edildi.
Çal›flmadan önce ve sonra fetuin-A, hsCRP, CaxP, iPTH insülin, HOMA
indeksi, karotis intima media kal›nl›¤› (K‹MK) ve brakial ultrasonografi ile
endotel ba¤›ml› vazodilatasyon (EBV) çal›fl›ld›.
Bulgular: KBH hastalar›nda serum fetuin-A konsantrasyonu ve EBV kontrollere
göre anlaml› olarak daha düflük, iPTH, CaxP, hsCRP ve K‹MK anlaml› olarak
daha yüksekti (p<0.001, tümü için). Sevelamer kullan›m› serum fetuin-A
konsantrasyonunu anlaml› olarak yükseltip EBV'de anlaml› iyileflmeye yol
açarken kalsiyum asetat kullan›m› bu parametrelerde belirgin bir de¤iflikli¤e yol
açmad› (Tablo 1,2). Multipl regresyon analizinde EBV ile fetuin-A aras›nda
tedaviden önce (beta= 0.625, p<0.001) ve sonra (beta=0,376, p=0.004) ba¤›ms›z
bir iliflki oldu¤u gözlendi.
Sonuç: Sevelamer diyabetik olmayan evre-4 KBH'da fetuin-A düzeyini art›rmakta
ve endotel disfonksiyonunu iyilefltirmektedir. KBH'da sevelamerin fetuin-A
üzerine olan etki mekanizmas›n› ayd›nlatmak için yeni çal›flmalar gereklidir.

OP-008

Sevelamer Increases Serum Fetuin-A Concentration and Improves
Endothelial Dysfunction in Chronic Kidney Disease

Ça¤lar K1, Y›lmaz M‹1, Sa¤lam M2, Çak›r E3, Eyileten T1, Taflar M2,
K›l›ç S4, Yenicesu M1, O¤uz Y1, Vural A1

1Department of Nephrology, GATA, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, GATA, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, GATA, Ankara, Turkey
4Department of Epidemiology, GATA, Ankara, Turkey

Aim: Vascular calcification and endothelial dysfunction contribute to the
development of cardiovascular disease (CVD) in patients with chronic kidney
disease (CKD). Calcification inhibitors have been involved in the pathogenesis
of vascular calcification and one of them, fetuin-A, is present in lower concentrations
in end-stage renal disease than in healthy controls. Sevelamer, a non-calcium
based phosphate binder, has been shown to attenuate cardiovascular calcification
in CKD patients while the mechanism has not been clarified. This study designed
to investigate the effect of sevelamer both on serum fetuin-A concentrations and
endothelial dysfunction seen in CKD patients.
Methods: This was a prospective study. Fifty nondiabetic stage 4 CKD patients
whose phosphate levels  5.5 mg/dl and 36 healthy control subjects were
enrolled. Patients were treated with either with sevelamer (n=25 12 M, 13 F)
or calcium acetate (n=25, 13 M, 12 F) for 8 weeks. Fetuin- A, high sensitivity
CRP (hsCRP), carotid artery intima media thickness (CIMT), CaxP product,
intact parathormone (iPTH), flow mediated dilatation (FMD), insulin and
HOMA index measurements were obtained both before and after the treatment.
Results: Patients with CKD had significantly lower levels of fetuin-A and FMD,
and significantly higher levels of iPTH, Ca x P product, CIMT and hsCRP than
those of the controls (p<0.001 for all). The use of sevelamer led to significantly
increases fetuin-A concentration with improvement in FMD while no significant
differences has been found in calcium acetate group (Table 1,2). According to
the multiple regression analysis, FMD levels were independently related to
fetuin-A (Beta =0.625, p<0.001 for before treatment; Beta=0.376, p=0.004 for
after treatment) levels in both before and after treatment.
Conclusion: These results show that sevelamer significantly increases fetuin-
A levels and improves FMD in nondiabetic stage 4 CKD patients. Further
studies are recommended to identify the mechanism of the effects of sevelamer
on Fetuin-A levels in chronic kidney disease.
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Kontrol

Sevelamer öncesi

Sevelamer sonras›

Fetuin-A (ng/ml)

39,6

27,8

34,9

EBV (%)

9,1

5,7

6,8

hs CRP (mg/L)

2,2

14,4

10,1

Kontrol

Ca asetat öncesi

Ca asetat sonras›

Fetuin-A (ng/ml)

39,6

27,1

29,7

EBV (%)

9,5

5,7

5,8

hsCRP (mg/L)

2,2

14,8

13,6

Control

Before Ca-acetate

After Ca-acetate

Fetuin-A (ng/ml)

39,6

27,1

29,7

FMD (%)

9,5

5,7

5,8

hsCRP (mg/L)

2,2

14,8

13,6

Controla

Before sevelamer

After sevelamer

Fetuin-A (ng/ml)

39,6

27,8

34,9

FMD (%)

9,1

5,7

6,8

hsCRP (mg/L)

2,2

14,4

10,1
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SS-009

Deneysel Böbrek ‹skemi ve Reperfüzyon Hasar›nda, Böbrekd›fl› Dokular›n
Oksidatif Strese Katk›s›

Külah E1, Taflc›lar Ö2, Karadeniz G2, Tekin ‹Ö3, Aç›kgöz S4, Aktunç E5, Gür B6,
Can M4, Barut F6, Cömert M2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹mmunoloji Anabilim Dal›,
Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›,
Zonguldak
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Zonguldak
6Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Zonguldak

Girifl ve Amaç: ‹skemi reperfüzyon (I/R) hasar› intrinsik akut böbrek yetmezli¤inin
ana sebebidir. Akut böbrek yetmezli¤i %30’un üzerinde mortalite ile seyreder.
Transplant sonras› geliflen akut iskemik böbrek yetmezli¤inin allograft üzerinde
k›sa ve uzun dönemde olumsuz etkileri vard›r. Akut böbrek yetmezli¤i s›ras›nda
di¤er organ fonksiyonlar› da bozulmakta ve infeksiyöz komplikasyonlar
geliflmektedir. I/R hasar› sonras›nda geliflen birçok komplikasyonun fizyopatolojik
temelinde oksidatif stres ürünlerinin artmas› bulunmaktad›r. Oksidatif stres
sonucunda ortaya ç›kan lipid peroksidasyon ürünleri multipl organ disfonksiyonuna
ve atheroskleroz geliflimine katk›da bulunur. Daha önce yap›lan çal›flmalarda
renal I/R hasar› sonras›nda kan lipid peroksidasyon ürünleri seviyelerinde art›fl
görülürken böbrek dokusunda bu ürünlerin uyumlu bir art›fl göstermedi¤i
bildirilmifltir. Oksidatif stres sistemik bir cevapt›r. Bu sürece di¤er organlar›nda
katk›s› bulunabilir. Bu çal›flma ile I/R hasar›nda lipid peroksidasyonuna böbrek
d›fl› dokular›n katk›s›n› araflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal ve Metot: Çal›flma, Wistar tipi 42 erkek rat üzerinde yap›ld›. Ratlar
sham (n:21) ve I/R (n:21) olmak üzere iki gruba ayr›ld›. I/R grubuna sa¤
nefrektomi yap›l›p sol böbrekte 90 dakika süreyle hemostatik klemp ile iskemi
oluflturuldu. Daha sonra bu hayvanlar 24., 48. ve 72. saatlerde uygun flekilde
öldürülerek sol böbrekleri, akci¤er ve karaci¤erleri ile birlikte ç›kar›ld›. Hayvanlar›n
süre sonunda kanlar› al›narak serumda biyokimyasal parametrelerden üre,
kreatinin, malondialdehid (MDA), oksidize LDL (ox-LDL) ve paroksonaz (PON-
1) düzeyleri ölçüldü. Ç›kar›lan akci¤er ve karaci¤er dokular›nda
immunohistokimyasal olarak ox-LDL boyand› ve bir patolog taraf›ndan
de¤erlendirildi. Doku MDA düzeyleri ölçüldü.
Sonuç: Kan MDA düzeyleri saatler içerisinde sürekli yükseldi¤ini tespit ettik
(Anova p:0.01). Renal dokudaki MDA düzeyleri I/R hasar›n›n 24. saatinde
anlaml› olarak artm›flken daha sonra renal doku MDA düzeyleri istatistiksel
olarak anlaml› flekilde düfltü (Anova p<0.001). Kan ox-LDL düzeylerinde 24.saatte
anlaml› bir de¤ifliklik izlenmemifltir. Kan ox-LDL düzeylerinin, 48. saatte anlaml›
ölçüde yükselip, 72. saatte tekrar 24. saat düzeylerine geldi¤i görüldü (Anova
p<0.0001). I/R grubunun dokular›nda (Böbrek, akci¤er ve karaci¤er)
immünohistokimyasal olarak ox-LDL varl›¤› gösterildi. Ayr›ca böbrek d›fl›
d o k u l a r d a  M D A  d ü z e y l e r i n i n  d e  a r t t › ¤ ›  g ö r ü l d ü .
Tart›flma: Bu çal›flmada böbrek d›fl› dokularda renal I/R hasar› sonras›nda ox-
LDL varl›¤› immünohistokimyasal olarak ilk defa gösterilmifltir. Akut böbrek
yetmezli¤i sonucunda geliflen akut ve kronik de¤iflikliklere böbrek d›fl› dokular›n
da katk›s› bulunabilir. Ayr›ca böbrek d›fl› bu dokularda ilerleyen dönemlerde
böbrekte meydana gelen I/R hasar›n›n sonucunda atheroskleroz gibi çeflitli
bozukluklar geliflebilir.

OP-009

The Contribution of Extrarenal Tissues to Oxidative Stress, in an
Experimental Model of Renal Ischemia and Reperfusion Injury

Külah E1, Taflc›lar Ö2, Karadeniz G2, Tekin ‹Ö3, Aç›kgöz S4, Aktunç E5, Gür B6,
Can M4, Barut F6, Cömert M2

1Department of Nephrology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
2Department of Surgery, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
3Department of Immunology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
4Department of Biochemistry, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
5Department of Family Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak,
Turkey
6Department of Pathology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey

Introduction and Aim: Ischemia and reperfusion (I/R) injury is the main
cause for acute intrinsic renal failure. The mortality rate in acute renal failure
is above 30%. There are short and long term negative effects of acute ischemic
renal failure following renal transplants on the allograft. During acute renal
failure, extrarenal tissue functions also get affected and infectious complications
develop. Lipid peroxydation products upcoming from oxydative stress may
contribute in the development of multiorgan dysfunction and atherosclerosis.
In the previous studies a rise in blood levels of lipid peroxydation products
were observed following renal I/R injury, without a concomittant rise of the
same products in renal tissue. So that other tissues may contribute to the process.
In this Study we aimed to investigate the contribution of extrarenal tissues to
t h e  l i p i d  p e r o x y d a t i o n  f o l l o w i n g  r e n a l  I / R  i n j u r y .
Methods: The study was carried out on 42 male Wistar rats. Nephrectomy of
the right kidney and 90 minutes of ischemia of the left kidney by a haemostatic
clemp was performed in all groups except the sham operated. Two groups were
defined as follows: 1. group: I/R injury only (n=21) and the 2. group which
was sham operated (n:21). At 24th, 48th and 72nd hours of reperfusion all of
the animals were killed in groups of six and left kidneys were removed along
with lungs and the liver. Blood specimens were analysed for serum urea,
creatinine, malondialdehyd (MDA), oxidized LDL (ox-LDL), Paraoxonase (PON-
1) levels. Ox-LDL staining was performed immunohystochemmically on the
lungs and liver of the animals by a pathologist. Tissue MDA levels were
measured.
Results: Blood MDA levels were rising significantly (Anova p:0.01) along with
renal tissue MDA levels at the end of the 24th hour giving way to a significant
decrease from then on in renal tissues (Anova p<0.001). We have not observed
any significant change in blood ox-LDL levels at the 24. hours of I/R injury.
A significant increase in blood ox-LDL levels at the end of the 48. hour, following
a decrease to 24 hour levels was observed (Anova p<0.0001). Ox-LDL pesence
was shown immunohystochemically in the tissues (Kidney, lungs and liver) of
the 2.group. MDA levels in these tissues were also increased.
Discussion: In this study, ox-LDL presence in extrarenal tissues following renal
I/R injury was shown first time immunohystochemically. Extrarenal tissues may
contribute to acute and chronic changes following acute renal failure.
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SS-010

Eritropoietinin Deneysel Böbrek ‹skemi Reperfüzyon Hasar› Modelinde
Lipid Peroksidasyonuna Karfl› Koruyucu Etkisi

Külah E1, Taflc›lar Ö2, Karadeniz G2, Tekin ‹ Ö3, Aç›kgöz fi4, Aktunç E5, Gür
B6, Can M4, Barut F6, Cömert M2
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Amaç: ‹skemi reperfüzyon (I/R) hasar› intrinsik akut böbrek yetmezli¤inin ana
sebebidir. Böbrek transplantasyonu sonras› I/R hasar› kaç›n›lmazd›r. Bu
durumun akut rejeksiyon geliflmesinde ve kronik allogreft disfonksiyonunda
önemli rolü bulunur. Lipid peroksidasyonu, reaktif oksijen radikalleri taraf›ndan
oluflturulan postiskemik akut böbrek yetmezli¤inin önemli bir nedeni olarak
tan›mlanm›flt›r. Reaktif oksijen radikalleri taraf›ndan oluflturulan doku hasar›,
multiorgan disfonksiyonu ve atheroskleroz gibi ciddi komplikasyonlar›n geliflmesine
neden olabilir. Lipidler ve lipoprotein peroksidasyonunun, ateroskleroz
patogenezinde önemli rolü oldu¤u düflünülmektedir. Bafll›ca lipid peroksidasyon
ürünleri malondialdehyde (MDA) ve okside “low-density lipoprotein” (ox-LDL)
dir. Bir antioksidan enzim olan paraoksonaze’›n (PON-1) ise lipid peroksitlerin
oluflmas›n› engelleyerek LDL kolesterolün okside olmas›n› geciktirdi¤i bilinmektedir.
Hayvan çal›flmalar›nda, eritropoietin’in (EPO) antiapoptotik, anjiogenik ve
antioksidant olarak iskemiye karfl› çoklu koruyucu etkileri gösterilmifltir. Ancak
liteatürde lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini araflt›ran bir çal›flma
bulunmamaktad›r. Bu çal›flmada, böbrek I/R hasar› oluflturulan bir rat modelinde
kanda ve dokuda lipid peroksidasyonu üzerine EPO’nin etkilerini araflt›rd›k.
Metot: Çal›flma, Wistar tipi 84 erkek rat üzerinde yap›ld›. Hayvanlar, dört gruba
ayr›ld›lar. Sham grup hariç tüm gruplarda sa¤ nefrektomi yap›l›p sol böbrekte
90 dakika süreyle hemostatik klemp ile iskemi oluflturuldu. Gruplar I/R’u
takiben flu flekilde oluflturuldu: 1. grup: ‹zotonik infüzyonu alanlar (n=21), 2.
grup ‹zotonik infüzyonu +EPO alanlar (n=21), 3. grup sadece I/R hasar›
oluflturulanlar (n=21) ve 4.grup sham operasyon uygulananlar. Epo+saline
grubuna 1000 U/kg dozunda EPO intraperitoneal olarak kar›n kapat›l›rken
uyguland›. Sham grup, kontrol grubu olarak kullan›ld›. Daha sonra bu hayvanlar
24., 48. ve 72. saatlerde uygun flekilde öldürülerek sol böbrekleri ç›kar›ld›.
Ç›kar›lan böbrekler immünohistokimyasal ve patolojik inceleme için haz›rland›.
Hayvanlar›n süre sonunda kanlar› al›narak serumda biyokimyasal parametrelerden
üre, kreatinin, MDA, ox-LDL ve PON-1 düzeyleri ölçüldü. Ç›kar›lan böbrek
dokusu uygun flekilde haz›rlanarak bir patolog taraf›ndan de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Sadece I/R hasar› oluflturulan grupta serum MDA düzeyleri anlaml›
olarak saatle içerisinde yükseldi (p:0.01). Serum PON-1 düzeyleri 24. saatte art›p
di¤er saatlerde düfltü¤ünü tespit ettik (p:0.002). Ancak plazma ox-LDL düzeylerinde
ilk 24. saatte bir yükselme olmazken 48.saate art›p 72 saate düfltü¤ünü tespit
ettik. I/R grubunda, dokuda ox-LDL, immünohistokimyasal olarak, reperfüzyonun
24.,48. ve 72. saatlerinde boyand›¤›n› gördük. ‹zotonik+EPO verilen grup,
sadece I/R yap›lan grup ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda EPO alan grupta 24., 48. ve 72.
saatlerde kanda ölçülen PON-1, MDA ve ox-LDL düzeyleri istatistiksel olarak
anlaml› derecede düflük bulundu (p<0.05). ‹mmunhistokimyasal boyanma
dokuda ox-LDL 24. saate belirgin olurken, 48 ve 72. saatlerde ox-LDL
b o y a n m a s › n › n  a z a l d › ¤ › n ›  t e s p i t  e t t i k .
Tart›flma: EPO kullan›m›, muhtemelen kanda ve dokuda lipid peroksidasyonunu
azaltarak antioksidan etki göstermektedir. ‹skemik akut böbrek yetmezli¤i ve
böbrek transplantasyonu sonras› geliflen akut ve kronik rejeksiyonlarda EPO
tedavisi faydal› olabilir.

OP-010

Protective Effect of Erythropoietin Against Lipid Peroxidation on a Renal
Ischemia and Reperfusion Injury Model

Külah E1, Taflc›lar Ö2, Karadeniz G2, Tekin ‹ Ö3, Aç›kgöz fi4, Aktunç E5, Gür
B6, Can M4, Barut F6, Cömert M2

1Department of Nephrology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
2Department of Surgery, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
3Department of Immunology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
4Department of Biochemistry, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
5Department of Family Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak,
Turkey
6Department of Pathology, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey

Aim: Ischemia reperfusion (I/R) injury is the main cause of intrinsic acute
renal failure. Development of I/R injury is unavoidable in renal transplants.
Lipids and lipoprotein peroxidation are considered to be important in the
pathogenesis of atherosclerosis. Major end-products of lipid peroxidation are
malondialdehyde (MDA) and oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL). An
antioxidant enzyme, paraoxonase (PON-1), is known to retard the oxidation of
LDL cholesterol by preventing the generation of lipid peroxides. Multiple
protective effects of erythropoietin (EPO), such as antiapoptotic, antioxidant,
and angiogenic, against ischemia have been demonstrated in animal models.
However, there is not any investigation demonstrating EPO’s effects on lipid
peroxidation. In the present study, we investigated the effects of EPO on lipid
peroxidation in blood and tissue on a model of renal ischaemia/reperfusion
(I/R) injury.
Methods: The study was carried out on 84 male Wistar rats. Nephrectomy of
the right kidney and 90 minutes of ischemia of the left kidney by a haemostatic
clemp was performed in all groups except the sham operated. The groups were
defined as follows after I/R: 1.group: Saline (n=21), 2.group saline+EPO (n=21),
3.group I/R injury only (n=21) and the 4.group which was sham operated.
EPO (1000 U/kg,) was administered intraperitoneally before the closure of the
abdominal wall. The sham-operated group served as the control. At 24th,48th
and 72nd hours of reperfusion all of the animals were killed in groups and left
kidneys were removed. The kidneys were prepared for immunohistochemical
staining. Blood specimens were analysed for serum urea, creatinine, MDA, ox-
LDL, PON-1 levels. Ox-LDL was determined immunohistochemically and tissue
MDA was measured in the removed kidneys.
Results: In the I/R injury group blood PON-1 levels were elevated on the 24th
hour. Blood MDA and ox-LDL levels were elevated following the 24th hour
of reperfusion in the same group (p:0.01). In the 3rd group ox-LDL accumulation
in kidney tissue was shown by immunohistochemical staining on the 24th,
48th and 72nd hours of reperfusion. In saline+EPO group (2.group), blood
PON-1, MDA and ox-LDL levels on the 24th, 48th and 72nd hours of reperfusion
were significantly lower when compared with those of the 3rd group (p<0.05).
Tissue ox-LDL staining was found to be lesser in the 2nd group.
Discussion: The use of EPO probably shows its antioxydant effect by decreaseing
lipid peroxidation in tissue and blood. EPO therapy may be useful in both
ischemic acute renal failure and posttransplant acute and chronic rejection
reactions.
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Sklerozan Enkapsule Peritonitte Renin Angiotensin Sistem Blokaj› Periton
Morfloji ve Fonksiyonlar›n› Koruyabilir mi?

Sipahi S1, Sezak M2, K›rçelli F1, Özkan S1, Töz H1, fien S2, Ok E1,
Duman S1

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

Girifl: Sklerozan enkapsule peritonit (SEP), sebebi bilinmeyen, periton diyaliz
(PD) hastalar›nda az görülen, hem visseral hem de paryetal periton yapraklar›n›n
geri dönüflsüz skleroza gitti¤i, fliddetli ve hayat› tehdit edici ileus tablosu ile
karakterize klinik sendromdur. Kan›ta dayal› bir tedavisi yoktur. Mevcut tedavi
önerileri aras›nda anti-enflamatuar ve immunsuprese ajanlar vard›r. Anjiotensin-
II, de¤iflik dokulardaki fibrozis ve enflamasyondan sorumlu tutulan bir ajand›r.
ACE-i veya anjiotensin reseptör bloke edici ajanlarla sa¤lanan renin anjiotensin
sistem blokaj›n›n, hipertonik PD solusyonlar›n›n (3.86% PD) yaratm›fl oldu¤u
periton de¤iflikl iklerindeki faydalar›n› daha önce göstermiflt ik.
Bu çal›flmada ACE-i, ARB ve ACE-i + ARB kombinasyon tedavilerinin ratlarda
klorheksidin glukonat ile oluflturulmufl deneysel SEP modelindeki etkilerini
karfl›laflt›rmak istedik.
Metot: Non-üremik 40 Wistar-Albino rat 5 gruba ayr›ld›. Grup I (kontrol) 2 ml
izotonik, intraperitoneal hergün Grup II (CH) ‹zotonik serum içinde %0,1
klorheksidin glukonat ve %15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak
2 ml/200mg dozda verildi. Grup III (ENA) ‹zotonik serum içinde %0,1 klorheksidin
glukonat ve %15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg
dozda verildi. ‹çme suyuna 80mg/L olacak flekilde Enalapril Grup IV (VAL)
‹zotonik serum içinde %0,1 klorheksidin glukonat ve %15 etanolü çözerek
oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg dozda verildi ‹çme suyuna
640mg/L olacak flekilde Valsartan Grup V (ENA+VAL) ‹zotonik serum içinde
% 0 , 1  k l o r h e k s i d i n  g l u k o n a t  v e  % 1 5  e t a n o l ü
çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg dozda verildi
‹çme suyuna 640mg/L olacak flekilde Valsartan ve 80mg/L olacak  flekilde
Enalapril Üçüncü haftalar›n sonunda; tüm ratlara 25 ml % 3.86 PD solüsyonu
ile bir saatlik PET yap›ld›. Diyalizat plazma üre oran› (D/P üre), glukoz reabzorpsiyon
(D1/D0 glukoz) ve net ultrafiltrasyon miktar› ölçüldü. Parietal periton morfolojik
de¤ifliklikleri incelendi.
Sonuçlar: Sonuçlar tablolarda ortalama ± SEM olarak verilmifltir.
Tart›flma: Klorheksidin glukonat ile 3 hafta ifllem sonras›nda periton transport
fonksiyonlar›nda glukoz transportunun h›zla bozulmas› ve UF cevab›n›n kaybolmas›
ve SEP oluflumu sa¤land›. Morfolojik bulgular di¤er gruplara oranla CH grubunda
daha fazla gözlemlendi. Periton kal›nl›¤› kombinasyon grubunda ENA ve VAL
gruplar›ndakinden daha az saptand›.
Ç›karsama: RAS blokaj› periton membran fonksiyonlar›n› ve morfolojisini
düzelterek SEP’e progresyonu önleyebilir.
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Does Renin Angiotensin System Blockage Preserve Morphological and
Functional Changes in Encapsulated Peritoneal Sclerosis?
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Introduction: Sclerosing encapsulating peritonitis (SEP) is a clinical syndrome
associated with ileus symptoms and irreversible sclerosis of both visceral and
parietal peritoneum. Peritoneal dialysis (PD) patients rarely develop SEP; a severe,
life-threatening condition of unknown pathogenesis. There is no evidence-based
therapy for SEP. Current suggestions include anti-inflammatory and immuno-
suppressive drugs. Angiotensin II is known to promote fibrosis and inflammation
in various tissues. We have previously shown that renin angiotensin system
blockage (RAS) by using ACE inhibitors (ACEIs) or angiotensin receptor blocker
have beneficial effects on hypertonic (3.86% PD) PD solution-induced peritoneal
alterations. The aim of this study is to compare the effects of an ACEI, a receptor
blocker and combination treatment on peritoneal alterations induced by
chlorhexidine gluconate in a SEP model in rats.
Methods: Forty non-uremic wistar albino rats were divided into five groups:
Group I (Control), 2 ml isotonic saline intraperitoneally (IP) daily
Group II (CH) Daily IP 2 ml/200 g injection of chlorhexidine gluconate (1%)
and ethanol (%15) dissolved in saline Group III (ENA) Daily IP 2 ml/200 g
injection of chlorhexidine gluconate (1%) and ethanol (%15) dissolved in saline
+ 80 mg/L enalapril in drinking water Group IV (VAL) Daily IP 2 ml/200 g
injection of chlorhexidine gluconate (1%) and ethanol (%15) dissolved in saline
+ 640 mg/L valsartan in drinking water Group V (ENA+VAL) Daily IP 2 ml/200
g injection of chlorhexidine gluconate (1%) and ethanol (%15) dissolved in saline
+ 640 mg/ml valsartan and 80 mg/L enalapril in drinking water After 3 weeks,
a one-hour peritoneal equilibration test was performed with 25 ml 3.86% PD
solution. Dialysate-to-plasma urea ratio (D/P urea), glucose reabsorption (D1/D0
glucose), and ultrafiltration volume (UF) were determined. Morphological changes
in the parietal peritoneum were also examined.
Results: The results are given in the table as a mean ± SEM. Exposure to
chlorhexidine gluconate for 3 weeks resulted in alterations in peritoneal transport
manifested by a rapid dissipation of the glucose gradient, impaired UF response
and caused SEP. RAS blockage led to attenuation of these alterations. Morphological
changes were less in treatments groups than that of the CH group. Peritoneal
thickness was lower in combination therapy group than that of ENA and VAL
groups.
Conclusions: We suggest that RAS blockage can ameliorate peritoneal membrane
functions and morphology and prevent progression to SEP.
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UF, ml

D/P üre

D1/D0 glukoz

Kal›nl›k

Inflamasyon

Hücre infiltrasyon

Damar say›s›

Fibroblast

Kontrol n=8

8.4±0.7

0.57±0.06

0.45±0.04

26±5

1.0±0.0

0.2±0.2

4.5±2.0

0.5±0.5

CH n=8

-6.4±1.5 a

0.92±0.01 a

0.16±0.03 a

134±10 a

1.5±0.1

0.6±0.2

7.7±1.2

1.6±0.1

Enalapril n=8

-2.2±1.8 a

0.91±0.01 a

0.11±0.01 a

100±8 a

1.0±0.2

0.1±0.1

6.7±0.9

1.7±0.2

Valsartan n=8

-11.7±1.1 ac

0.87±0.16

0.13±0.23

89±8 ab

1.2±0.2

0.6±0.2

3.4±0.6 c

1.4±0.4

Ena+Vals n=8

-6.2±1.5 ae

0.91±0.01 a

0.12±0.02

66±11 abde

0.8±0.2

0.0±0.0

2.8±0.4 bde

1.4±0.2

UF. ml

D/P urea

D1/D0 glucose

Peritoneal Thickness, μm

Inflammation

Cell infiltration

Number of vessel

Fibroblast

Control n=8

8.4±0.7

0.57±0.06

0.45±0.04

26±5

1.0±0.0

0.2±0.2

4.5±2.0

0.5±0.5

CH n=8

-6.4±1.5 a

0.92±0.01 a

0.16±0.03 a

134±10 a

1.5±0.1

0.6±0.2

7.7±1.2

1.6±0.1

ENA n=8

-2.2±1.8 a

0.91±0.01 a

0.11±0.01 a

100±8 a

1.0±0.2

0.1±0.1

6.7±0.9

1.7±0.2

VAL n=8

-11.7±1.1 ac

0.87±0.16

0.13±0.23

89±8 ab

1.2±0.2

0.6±0.2

3.4±0.6 c

1.4±0.4

ENA+VAL n=8

-6.2±1.5 ae

0.91±0.01 a

0.12±0.02

66±11 abde

0.8±0.2

0.0±0.0

2.8±0.4 bde

1.4±0.2
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SS-012

Rapamisin’in Ratlarda Deneysel Olarak Oluflturulan ‹ntraabdominal
Yap›fl›kl›klar Üzerine Etkisi

fiahin S1, fiahin MM2, Akbaba P2

1S.B. Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2S.B. Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul

Peritoneal adezyonlar abdominal cerrahi operasyonlar sonras› önemli bir
morbidite nedeni olmakla birlikte periton diyalizi hastalar›nda da peritoneal
geçirgenli¤i bozarak teknik sa¤kal›m› olumsuz yönde etkilemektedir.
Peritonun hasarlanmas›n› takiben bafllayan vasküler permeabilite art›fl› ve
inflamatuar yan›t,daha sonra angiogenez ile kollagen sentezi art›fl› ve kal›c›
adhezyon geliflimi ile sonuçlan›r. Doku tamiri sürecinde bafllayan angiogenez
baflta VEGF, CTGF (konnektif doku growth faktör) ve TGF- olmak üzere
fibrojenik sitokinlerin etkisi ile indüklenir.
Amaç: Çal›flmam›z›n amac›; profibrojenik ve promitojenik sitokinlerin üretimini
azaltarak antiproliferatif özellik gösteren, m-TOR inhibitörü olan Rapamycin’in
in t r aabdomina l  ade z yon ge l i fl imine  e tk i s in i  a r a fl t › rmak t › r .
Yöntem: Bu amaçla, toplam 45 adet Wistar Albino erkek rat, 11 adet rat sham
grubu, 12 adet rat kontrol grubu, 10 adet rat oral Rapamisin, 12 adet rat
intraperitoneal Rapamisin grubu olmak üzere 4 grup alt›nda incelendi. Sham
grubu d›fl›ndaki di¤er üç gruba adezyon modeli uyguland›. Bunu takiben kontrol
grubuna adezyon modeli uyguland›ktan sonra ilaç verilmezken, oral Rapamisin
grubuna 0.8mg/kg/gün dozunda 10 gün süre ile oral gavage yolu ile, intraperitoneal
Rapamisin grubuna 0.8mg/kg dozunda Rapamisin, serum fizyolojik ile
suland›r›larak ifllemden sonra ve bat›n kapat›lmadan önce kar›n içerisine
uyguland›. 10. günde sakrifikasyon sonras› makroskopik ve mikroskopik
derecelendirmeye al›nd›. Bulgular›n istatistiksel de¤erlendirmesinde Anova ve
P o s t  H o c  B e n f e r r o n i  t e s t l e r i  k u l l a n › l m › fl t › r .
Sonuç: Oral Rapamisin uygulanan grupta, intraabdominal adezyonlar›n
makroskopik olarak anlaml› oranda önlendi¤i (p=0.002) fakat, mikroskopik
olarak de¤erlendirildi¤inde adezyonlarda azalma görülmekle birlikte istatistiksel
anlaml›l›¤a eriflmedi¤i (p= 0.09) saptanm›flt›r. ‹ntraperitoneal Rapamisin
uygulamas›n›n ise hem makroskopik (p= 0.0001) hem de mikroskopik (p=
0.004) de¤erlendirmede intraabdominal adezyon geliflimini anlaml› düzeyde
azaltt›¤› gözlenmifltir.
Tart›flma: ‹lginç özelikleri ile birlikte güçlü bir immunosupressif olan Rapamisin’in,
adezyon önleyici etkilerinin daha ayr›nt›l› olarak incelenmesi gerekti¤i, ve bu
sayede periton diyalizi uygulamas› baz›nda nefroloji prati¤inde yeni ufuklar
açabilece¤i kan›s›na var›ld›.

OP-012

Effects of Rapamycin on the Intraabdominal Peritoneal Adhesion Formation
in Rats

fiahin S1, fiahin MM2, Akbaba P2

1Göztepe Teaching Hospital, Dept. of Nephrology, Istanbul, Turkey
2Taksim Teaching Hospital ,  Dept. of Surgery, Istanbul, Turkey

In this study we aimed to see the effect of the Rapamycine, an immunosuppressant
with antiproliferative properties, in the rats' experimental intraabdominal
adhesion model. 45 Wistar Albino male rats weights changes beetween 250-
300 gr were assigned to four groups. 11 rats in sham group, 12 rats in control
group, 10 rats in oral rapamycin group and 12 rats in peritoneal rapamycin
group. After creating adhesion model in the last tree groups, we gave 0.8
mg/kg/d rapamycine orally in following 10 days and only once during the
operation 0.8 mg/kg rapamycin to peritoneum. After 10 days all the rats were
killed and the adhesion reformation was scored in each one with macroscopic
and microscopic scoring. Anova and Post Hoc Benferroni tests were applied
to the scores. According to the results of the macroscopic and microscopic
examination; when we use Rapamycin orally, it prevents adhesion in both
macroscopic and microscopic views. The results were meaningful statistically
in macroscopic view (p=0.002) but not in microscopic view (p=0.09). When
we use Rapamycin into peritoneum during the operation, statistically it prevents
adhesion meaningfully in both macroscopic (p=0.0001) and microscopic view,
(p=0.004).

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 13

SS-013

Böbrek Transplantasyonunun Arteriyel Sertlik ve Sol Ventrikül
Hipertrofisine Etkisi

Calayo¤lu R1, Keven K1, fiengül fi1, Dinçer ‹2, Kutlay S1, Nergizo¤lu G1, Ertürk fi1,
Atefl K1, Duman N1, Karatan O1, Erbay B1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Ankara
2Kardiyoloji A B D

Arteriyel sertlik ve sol ventrikül hipertrofisi (SVH) genel toplumda ve kronik
böbrek hastal›¤›nda kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin ba¤›ms›z bir
göstergesidir.
Amaç: Böbrek transplantasyonunun uzun dönemde arteriyel sertlik ve SVH
üzerindeki etkisini de¤erlendirmektir.
Yöntem: Yirmi bir böbrek transplantasyonu (yafl ortalamas› 36 ve 14 erkek, 7
kad›n), 30 kronik diyaliz tedavisi uygulanan (yafl ortalamas› 37 ve 13 erkek, 17
kad›n) 23 hemodiyaliz, 7 periton diyalizi) hasta ve 20 sa¤l›kl› kontrol çal›flmam›za
al›nd›. Arteriyel sertlik, Velocity SphygmoCor® Pulse Wave System cihaz›
kullan›larak NDH (nab›z dalga h›z›) ölçümü ile; sol ventrikül hipertrofisi
ekokardiyografi ile transplantasyon ve diyaliz hastalar›nda bazal ve 1. y›lda
de¤erlendirildi. Hastalar›n yafl, cinsiyet, diyaliz süresi, sistolik, diyastolik kan
bas›nc›, hemoglobin, serum lipid, albumin, kalsiyum ve fosfor düzeyleri kaydedildi.
Bulgular: Transplantasyon ve diyaliz grubunda bazal de¤erler aras›nda anlaml›
fark saptanmad›. Bazalde NDH aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› fark olmay›p;
diyaliz grubunda ortalama 7.71 m/sn, transplant grubunda 8.01 m/sn olarak
de¤erlendirildi. Bu de¤erler sa¤l›kl› kontrol grubundan (NDH 6.47 m/sn) olan
anlaml› yüksek bulundu (p<0.0001). 12. ayda ortalama NDH diyaliz grubunda
de¤ifliklik göstermezken (Bazal: 7.71, 12. ay: 7.64 m/s, p=0.795), transplantasyon
grubunda (Bazal 8.01 12. ay: 6.02 m/s, p<0.0001) anlaml› azald›. Diyaliz ve
transplantasyon hastalar›nda 1. y›l›n sonunda sol ventrikül kitle indeksinde (SVKI)
bir miktar gerileme mevcut iken bu anlaml› bulunmad›. Her iki grupta bazal ve
1. y›l de¤erlerindeki de¤iflimler (delta; D) de¤erlendirildi¤inde; transplantasyon
grubunda diyaliz uygulanan gruba göre NDH, hemoglobin, HDL ve fosfor
düzeyinde anlaml› de¤ifliklik saptand›. Korelasyon analizinde ise; bazalde tüm
hastalarda NDH ile yafl (r=0.376, p=0.006), transplantasyon grubunda 12. ayda
NDH ile kreatinin (r=0.638, p=0.002), HDL (r= -0.484, p=0.026) ve SVKI (
r=0.578, p=0.006), SVKI ile yafl (r=0.556, p=0.009), diyastolik kan bas›nc›
(r=0.454, p=0.039), kreatinin (r=0.623, p=0.003) ve NDH (r=0.578, p=0.006)
a r a s › n d a  k o r e l a s y o n  s a p t a n d › .
Sonuç olarak, kronik diyaliz hastalar›nda arteriyel sertlik artm›flt›r ve 1 y›l sonunda
böbrek transplantasyonu arteriyel sertli¤i düzeltmektedir

Tablo

OP-013

The Effect of Renal Transplantation on Arterial Stiffness and Left
Ventricular Hypertrophy

Calayo¤lu R1, Keven K1, fiengül fi1, Dinçer ‹2, Kutlay S1, Nergizo¤lu G1, Ertürk fi1,
Atefl K1, Duman N1, Karatan O1, Erbay B1

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

Arterial stiffness and left ventricular mass index are major independent risk factors
for cardiovascular morbidity and mortality in both the general population and
patients with chronic renal disease. The course of arterial stiffness and LVMi
after renal transplantation (RTx) have not been studied extensively. In the present
study, we investigated the long-term effects of RTx on arterial stiffness and left
ventricular mass index. Twenty-one patients with RTx, 23 maintenance hemodialysis
(HD) patients, 7 peritoneal dialysis patients and 20 healthy subjects were included.
Arterial stiffness was assessed using non-invasive SphygmoCor Pulse Wave
Velocity (PWV) System before and 1 year after RTx, and at the baseline and 1
year later in maintenance dialysis patients. Age, gender, duration of dialysis,
systolic and diastolic blood pressure levels, hemoglobin, serum lipids, albumin,
calcium, phosphate, and echocardiographic left ventricular mass index were also
determined. At the baseline, all the studied parameters were the same in dialysis
and RTx patients. PWV values also were the same (7.71 and 8.01 m/s, respectively),
and significantly higher than that of healthy controls (6.47 m/s). After 1 year,
PWV significantly decreased in RTx patients (6.02 m/s, p<0.0001), while it did
not change in HD patients (7.64 m/s, p=0.795). At the first year of RTx,
hemoglobin level increased ( 11.18 g/dl vs 13.63 g/dl, p<0.0001) and serum
phosphate level decreased (5.44 mg/dl vs 3.28 mg/dl, p<0.0001) significantly.
In addition, in RTx group HDL level increased ( 41mg/dl vs 54 mg/dl, p<0.0001)
significantly. But at the 12. month control of RTx group LVMI didn’t change
significantly (121.07 g/m2 vs 112.76 g/m2, p=0.145). In conclusion, RTx
ameliorates arterial stiffness in patients with end-stage renal disease.

Table
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SS-014

Sirolimus Kullanan Böbrek Nakli Al›c›lar›nda Tedaviden Siklosporinin
Kesilmesinin Erken Dönemde Endotel Fonksiyon ve ‹nsülin Direnci
Üzerine Etkisi

Mahsereci E1, Koçak H1, Dinçkan A2, Ruhi Ç1, Kavakl› S3, Gürkan A2, Ersoy
F1, Demirbafl A2, Yakupo¤lu G1, Tuncer M1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi,Nefroloji BD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Antalya
3Akdeniz Üniversi tesi  T›p Fakültesi ,  Kardiyoloj i  ABD, Antalya

Girifl: Kalsinörin inhibitörleri, yan etki olarak hipertansiyona, diyabete ve
hiperlipidemiye yol açabilmektedir. Bu özellikler insülin direncinin özelli¤i
olup, insülin direnci tek bafl›na endotel disfonksiyonuna yol açabilmektedir.
Kalsinörin inhibitörleri oksidatif stres vas›tas›yla endotel disfonksiyonuna
da neden olabilmektedir. Bu çal›flmada; böbrek nakli al›c›lar›nda siklosporinin
tedaviden kesilmesinin endotel fonksiyonu ile insülin direnci üzerine etkisi
test edildi.
Araç ve Yöntem: Bu çal›flmaya; imunsupresif tedavi olarak siklosporin
(bafllang›ç dozu 8-12 mg/kg/gün, idame tedavide doz hedef C2 seviyesine
göre ayarland› ) sirolimus, mikofenolat mofetil (n=18) veya mikofenolat
sodyum (n=11) ve steroid tedavisi alan canl›dan böbrek nakli gerçeklefltirilmifl
34 böbrek nakli hastas› (yafl ortalamas›: 37± 11 erkek/kad›n: 26/8) dahil
edildi. Befl hasta de¤iflik nedenlerden dolay› çal›flmay› tamamlayamad›.
Hastalar›n 26’s›nda hipertansiyon mevcut olup, 15 hasta iki veya daha fazla
say›da antihipertansif kullanmaktayd›. Bu hastalar›n nakilden sonraki birinci
ay de¤erlendirmesinde, 24 saatlik kan bas›nc› ölçümü, ultrasonografi cihaz›
ile brakial arterin ak›ma ba¤l› dilatasyon yüzdesi (%ABD) ve nitrata ba¤l›
dilatasyon yüzdesi (%NMD) ölçümü gerçeklefltirildi. Ayr›ca fleker yükleme
testi ile birlikte insülin de¤erleri ölçülerek insülin direnci de¤erlendirmesinde
kullan›lan HOMA ve QUICKI testleri yap›ld›. Böbrek naklinden sonraki
ikinci ayda siklosporini kesilen böbrek nakli al›c›lar›n›n 1 ay sonras›nda
sirolimus, mikofenolat mofetil veya mikofenalat sodyum immunsupresyon
tedavisi almakta iken (böbrek naklinden sonraki üçüncü ay de¤erlendirmesi);
yukar›daki de¤erlendirmeler tekrar edildi.
Sonuçlar: Endotel fonksiyonun göstergesi olan % ABD birinci de¤erlendirmesi
(1. ay de¤erlendirmesi) ile ikinci de¤erlendirilmesi (3. ay de¤erlendirme)
aras›nda bir fark bulunmamaktayd› (%8.7 ± 4.8 ‘e karfl› % 8.9 ± 5.3, p>0.05).
% NMD ortalamas›n›n 1. ve 3. ay de¤erlendirmesi aras›nda bir fark
bulunmamaktayd› (% 19.5 ± 5.1’ye karfl› %19.0 ± 7.6, p>0.05 ). HOMA,
QUICKI ve kreatinin de¤eri ortalamas›nda 1. ile 3. ay aras›nda fark
bulunmamaktayd› (p>0.05). Çal›flma s›ras›nda antihipertansifler
de¤ifltirilmemesine ra¤men üçüncü ay ortalama kan bas›nc› de¤eri 1. ay
ortalama kan bas›nc›ndan daha düflüktü (91± 8.2mmHg’ye karfl› 101 ±
8.1’mmHg, p<0.001). Siklosporin kesilimi ile açl›k kan flekeri (89.65mg/dl’ye
karfl›n 81.37 mg/dl; p= 0.051) ve ikinci saat kan flekeri (145.07 mg/dl’ye
karfl›n 100.21 mg/dl; p= 0.000) anlaml› flekilde azald›.
Sonuç olarak, sirolimus kullanmakta olan böbrek nakli al›c›lar›nda erken
dönemde siklosporinin kesilmesi ortalama kan bas›nc›n›, açl›k kan flekeri ve
2. saat kan flekerini olumlu flekilde azalt›rken endotel fonksiyonu ve insülin
direnci üzerine bir etkisi bulunamam›flt›r

OP-014

The Effects of Cyclosporine Withdrawal on Insuline Resistance and
Endothelial Function in Renal Transplant Recipients

Mahsereci E1, Koçak H1, Dinçkan A2, Ruhi Ç1, Kavakl› S3, Gürkan A2, Ersoy
F1, Demirbafl A2, Yakupo¤lu G1, Tuncer M1

1Akdeniz University School of Medicine, Division of Nephrology, Antalya/Turkey
2Akdeniz University School of Medicine, General Surgery, Antalya/Turkey
3Akdeniz Universi ty School of Medicine,Division of Cardiology,
Antalya/Turkey

Introduction: Cyclosporine may cause hypertension, hyperlipidemia and
diabetes mellitus, which are accepted as main futures of insuline resistance.
Insuline resistance state is characterized by endothelial dysfunction.
Cyclosporine itself can cause endothelial dysfunction by oxidative stress. In
this study, we tested the effects of cyclosporine withdrawal on insuline
resistance and endothelial function.in renal transplant recipients
Material and Methods: We included 34 renal transplant recipients (Mean
age: 37± 11 years old, male /female: 26/8) receiving cyclosporine (Initial
dose: 8-12 mg/kg/gün, then adjusted according to target C2 level) ,sirolimus,
mycophenolate mofetyl (n=18) or mycophenolate sodium (n=11) and stereoid.
Five patients were excluded from the study. 25 patients were hypertensive
and 15 patients have been receiving two or more antihypertensive agents. In
the 1. month of post-transplant period, 24 hour blood pressure, flow-mediated
dilatation percent (FMD%) and nitrate mediated dilatation percent (NMD
%) of brachial artery in renal transplant recipients were measured as a first
month evaluation. FMD % and NMD % measurement were performed non-
invasively by using ultrasonography. We performed oral-glucose tolerance
test and measured blood insulin level to calculate HOMA and QUICKI value
for the assessment of insulin resistance. 1 month after cyclosporine withdrawal
from immunosuppression at second month of post-transplantation period in
renal transplantation (third month evaluation), we performed same parameters
measurement as described above while patients have been receiving sirolimus
Results: Endothelial function level of renal transplant recipients as expressed
as FMD % in the third month evaluations was similar in those in the first
month evaluation (8.9 ± 5.3 % vs 8.7 ± 4.8 %, p>0.05). NMD % level in the
third month evaluation was also similar those in the first month evaluation
(19.0 ± 7.6 % vs 19.5 ± 5.1 %, p>0.05). Mean HOMA, QUICKI and creatinine
levels in the first month evaluation were also similar in those of the third
month evaluation ( p>0.05). Mean arterial pressure of patients at the third
month was lover than in the first month 91± 8.2 mmHg vs 101 ± 8.1’mmHg,
p<0.001). Fasting blood glucose level and 2nd hr glucose level were lover
in the third month evaluation than in the first evaluation (81.37 mg/dl vs
89.65mg/dl, p= 0.051, 100.21 mg/dl vs 145.07 mg/dl p= 0.000)
Conclusions: Although, withdrawal of cyclosporine in renal transplant
recipients have no effects on endothelial function and insulin resistance, there
was significant effect on mean arterial pressure and blood glucose level.
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SS-015

Böbrek Nakli Yap›lan Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizminin
Kardiyovasküler Risk Üzerine Etkisi: 1 Y›ll›k Takip

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

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

Girifl: Böbrek nakli yap›lan hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni
kardiyovasküler hastal›klard›r. Sol ventrikül hipertrofisi (SVH) bu hasta grubunda
artm›fl kardiyovasküler morbidite ve mortalite için anahtar rol oynamaktad›r.
Son dönemde yap›lan çal›flmalar kardivasküler hastal›klar ve inflamasyon
aras›ndaki iliflki üzerine yo¤unlaflm›flt›r. ‹nflamasyonun SVH patogenezi üzerine
etkisi oldu¤u ileri sürülmektedir. Bu çal›flmada böbrek nakli yap›lan hastalarda
SVH’de progresyon üzerine inflamatuvar (TNF-alfa, TGF-beta) ve anti-inflamatuvar
(IL -10) s i tokin genler inin etkis inin araflt › r › lmas›  amaçland› .
Metot: Yetmifliki böbrek nakli yap›lm›fl hasta (26 kadavra, 46 canl› allograft;
43 erkek, 29 kad›n) çal›flma kapsam›nda takip edildi. Bu hastalarda polimerize
zincir reaksiyon tekni¤i kullan›larak sitokin gen polimorfizmleri (TNF-alfa -308
G/A, -238A/G, IL-10 -1082 A/G, -819 C/T, -592 A/C and TGF-beta -10 C/T,
-25 C/G) belirlendi. Ekokardiyografi ile çal›flma bafl›nda ve bir y›ll›k takip
sonunda sol ventrikül kitle indeksleri belirlendi. Bir y›ll›k takip s›ras›nda her
üç ayda bir hastalar›n 24 saatlik ambulatuvar kan bas›nçlar›, serum lipoprotein,
lipid, hemoglobin, homosistein, eritrosit sedimentasyon h›z›, serum C reaktif
protein ve fibrinojen düzeyleri ölçüldü. Çal›flma bafl›nda yafl, cinsiyet, kan
bas›nc›, lipid profilleri, sigara içimi, hemodiyaliz ve transplantasyon süreleri
aç›s›ndan yüksek ve düflük sitokin sal›n›m›na neden olan gen polimorfizmleri
a r a s › n d a  f a r k  t e s p i t  e d i l m e d i .
Sonuçlar: TNF-alfa –308 gen polimorfizmi için yüksek TNF-alfa sal›n›ma sebeb
olan grupla (AA+AG) düflük sal›n›m olan grup (GG) karfl›laflt›r›ld›¤›nda SVK‹
progresyonu, yüksek TNF-alfa sal›n›m› olan grupta daha fazla bulundu (s›ras›
ile 16 8% vs. 6 11%, p=0.01). Ayn› karfl›laflt›rma anti-inflamatuvar gen olan
IL-10 için yap›ld›¤›nda yüksek IL-10 sal›n›m›na neden olan –1082 (GG) grubunda
SVK‹ progresyonu, düflük sal›n›ma sebeb olan –1082 (AA+AG) grubuna göre
daha düflük olarak saptand› (s›ras› ile 4 8% vs. 10 12%, p=0.02). Her iki sitokin
gen polimorfizmi için yüksek ve düflük sal›n›ma neden olan polimorfizmler
di¤er parametreler (24 saatlik ambulatuvar kan bas›nçlar›, serum lipoprotein,
lipid, hemoglobin homosistein, eritrosit sedimentasyon h›z›, serum C reaktif
protein ve fibrinojen düzeyleri) aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda
1 y›ll›k takip döneminde istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu. Çal›flma sonunda
di¤er bak›lan gen polimorfizmleri (IL-10 819, 592, TNF-alfa 238, TGF-beta
codon 25, 10) içerisinde düflük ve yüksek sal›n›ma neden olan gruplar aras›nda
SVK‹ progresyonun benzer oldu¤u görüldü.
Sonuçlar: Böbrek nakli yap›lm›fl olan hastalarda SVH patogenezinde iyi bilinen
faktörlerin yan›s›ra inflamasyona neden olan sitokin gen polimorfizleride rol
oynayabilir.

OP-015

Impact of Cytokine Gene Polymorphisms on Cardiovascular Risk in
Renal Transplant Recipients: One-Year Follow-Up Study

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

1Department of Nephrology, Hacettepe University, Ankara,Turkey
2Department of Cardiology, Hacettepe University, Ankara,Turkey

Introduction and Aims: Cardiovascular events are the leading causes of
morbidity and mortality in renal transplant recipients. Cardiomyopathy frequently
manifesting as left ventricular hypertrophy (LVH) plays a key role in markedly
increased cardiovascular morbidity and mortality. Recently, research of interest
has been focused on the link between inflammation and cardiovascular diseases.
Inflammation plays an important role in the pathogenesis of LVH. The aim
of this study was to evaluate the role of both inflammatory - anti-inflammatory
cytokine gene polymorphisms as tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha),
interleukin 10 (IL-10) and transforming growth factor beta (TGF- ) in left
ventricular mass progression in renal transplant recipients (RTR).
Methods: Seventy-two renal transplant patients (26 cadaveric allograft, 46 living
related allograft, 43 male, 29 female) were involved in this study. Genetic
polymorphisms of TNF-alpha (-308 G/A, -238A/G), IL-10 (-1082 A/G, -819
C/T, -592 A/C) and TGF-beta (-10 C/T, -25 C/G) were determined by
polymerase chain reaction. Echocardiographic studies were performed to evaluate
left ventricular mass index (LVMI) progression at baseline and after 1-year. 24
hour ambulatory blood pressure and serum lipoproteins, hemoglobin,
homocysteine, erythrocyte sedimentation rate, serum C reactive protein, serum
fibrinogen levels of RTR were determined at three months intervals during one
year. Age, sex, BP level, lipid profile, smoking, duration of hemodialysis and
transplantation were similar in patients with high and low producer genotypes
at the beginning of the study.
Results: Progression rates in LVMI were higher in high producers for TNF-
alpha 308 (AA+AG) than low producers (GG) (16 8% vs. 6 11% respectively,
p=0.01). Patients with high producers of cytokine IL-10 1082 (GG) had lower
LVMI progression than patients with low producer genotype IL-10 1082
(AA+AG) (4 8% vs. 10 12% respectively, p=0.02). No difference was observed
in 24-hour ambulatory blood pressure, hemoglobin, serum lipoproteins, plasma
homocysteine, erythrocyte sedimentation rate, serum C reactive protein, serum
fibrinogen levels in IL-10, and TNF- groups during one year. Left ventricular
mass index were similar in patients with IL-10 819, 592, TNF-alpha 238, TGF-
beta codon 25, 10 genotype groups at the end of the study.
Conclusions: Besides the well-known factors, polymorphisms in inflammatory
genes may have a role in pathogenesis of LVH in renal transplant recipients.
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SS-016

Renal Transplant Vericilerinde Hipertansiyon ve Mikroalbuminüri

Seyahi N1, Kahveci A1, Alt›parmak MR1, Apayd›n S1, Ataman R1,
Sar›yar M2, Serdengeçti K1

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

Amaç: Böbrek nakli ihtiyac›ndaki art›fl nedeniyle canl› vericiden böbrek
transplantasyonu son y›llarda daha s›k yap›lmaktad›r. Ancak vericilerde
uninefrektominin yol açaca¤› sonuçlar hakk›nda kesin bilgi yoktur. Bu çal›flmam›zda
eski böbrek vericilerinde hipertansiyon ve mikroalbuminüri s›kl›¤›n› ve bunlara
etki eden faktorleri incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Böbrek transplantasyonu için nefrektomi yap›lan 101 verici
ve yafl-cinsiyet uyumlu 94 sa¤l›kl› kontrol çal›flmaya dahil edildi. Diyabetes
mellitus, koroner arter hastal›¤›, malignite ve nefrektomi öncesi hipertansiyonu
olanlar ile 65 yafl›ndan büyük hastalar çal›flmaya al›nmad›. Hastalar›n demografik
ve klinik özellikleri, fizik muayene bulgular› ve nefrektomi sonras› süreleri
kaydedildi. ‹drarda mikroalbuminüri sabah spot idrar örne¤inde çal›fl›ld›. Bu
örnekde albumin konsantrasyonu >11 mg/L olan hastalar 24 saatlik idrar
toplad›lar. 24 saatlik idrar örne¤inde albumin at›l›m› 30 mg/24 saat olmas›
mikroalbuminüri olarak tan›mland›. Glukoz, total kolesterol, HDL-kolesterol,
LDL-kolesterol, triglserid, C-reaktif protein ölçüldü. GFR, modifiye MDRD
formülü ile hesapland›. Veriler ortalama ± SD fleklinde ifade edildi. ‹statistiki
analizlerde ki-kare testi, ba¤›ms›z örnekli t-testi ve Mann-Whitney U testi
kullan›ld›. Odds oranlar› lojistik regresyon analizi ile hesapland›.
Bulgular: Çal›flma gruplar›n›n özellikleri ve laboratuvar sonuçlar› Tablo 1’de
gösterilmifltir. Nefrektomi sonras› süre ortalama 64.7± 52.6 ayd›. Hipertansiyon
böbrek vericilerinde %17.8 s›kl›kta bulundu. Hipertansiyon varl›¤› univariate
analiz ile yafl (p=0.037), bel çevresi (p=0.036), BMI (p=0.006), trigliserid (p=0.009)
ve GFR (p=0.001) ile iliflkili bulundu. Multivariate analizde yanl›zca BMI (OR
1.154;%95 CI 1.007-1.323;p=0.039) ve GFR (OR 0.946;%95 CI 0.903-
0.992;p=0.021) ile iliflki saptand›. Mikroalbüminüri hasta grubunda anlaml›
olarak daha s›k bulundu. Ancak hasta grubunda univariate ve multivariate analiz
ile mikroalbuminüri ile iliflkili bir faktör bulunmad›.
Sonuç: Sa¤l›kl› kontrollere göre renal transplant vericilerinde hipertansiyon ve
mikroalbüminüri s›kl›¤›n› artm›fl olarak bulduk. Bu bulgular›n daha uzun
dönemdeki sonuçlar› araflt›r›lmal›d›r. Eski böbrek vericilerinin kilo kontrolü
önemi vurgulanmal› ayr›ca hipertansiyon ve mikroalbüminüri aç›s›ndan takibi
gereklidir.

OP-016

Hypertension and Microalbuminuria in Living Kidney Donors

Seyahi N1, Kahveci A1, Alt›parmak MR1, Apayd›n S1, Ataman R1,
Sar›yar M2, Serdengeçti K1

1Divison of Nephrology, Department of Internal Medicine, Cerrahpasa Medical
Faculty, Istanbul Un›versity, ‹stanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University,
‹stanbul, Turkey

Aim: Due to the organ shortage the usage of kidneys from living donors has
gained increasing popularity. Long term consequences of uninephrectomy for
kidney donation are still controversial. In this study, we investigated the prevalence
of hypertension and microalbuminuria in former kidney donors and we also
evaluated risk factors which contribute to development of hypertension and
microalbuminuria.
Methods: We studied 101 renal transplant donors who were younger then 65
years of age and their post-nephrectomy duration exceed one year. We also
studies 94 age and sex matched healthy controls. Subjects with diabetes mellitus,
coronary artery disease, malignancy or documented hypertension before
nephrectomy were excluded. Demographic and clinical data, findings on physical
examination and duration of postnephrectomy were recorded. Urine albumin
concentration (UAC) was measured in spot morning urine samples. All subjects
with a UAC>11mg/L were asked to collect 24 hour urine samples; urinary
albumin excretion (UAE) was measured in these samples. Microalbuminuria
was defined by UAE 30mg/24 hour. Levels of creatinine, glucose, total
cholesterol, high density lipoprotein (HDL) cholesterol, triglycerides, and C-
reactive protein (CRP) were measured. GFR was estimated using the abbreviated
MDRD equation.. Data was expressed mean±SD. Chi-square test, unpaired
sample t-test and Mann-Whitney U test were used for statistical analysis. Odds
ratio (OR) and confidence limits (Cl) were calculated using logistic regression
analysis. P<0.05 was accepted as significant.
Results: Demographic and biochemical data is shown in Table 1. Post-
nephrectomy duration was 64.7± 52.6 months. Frequency of hypertension in
donors was 17.8%. In patients with hypertension according to univariate analysis,
presence of hypertension was associated with age (p=0.037), BMI (p=0.006),
waist circumference (p=0.036), triglyceride levels (p=0.009) and GFR (p=0.001).
According to multivariate analysis BMI (OR 1.154; 95% Cl 1.007-1.323;
p=0.039) and GFR (OR 0.946; 95% Cl 0.903-0.992; p=0.021) were associated
with hypertension. Frequency of microalbuminuria was higher in kidney donors
than controls. Univariate and multivariate analysis did not reveal any association
between microalbuminuria and other study parameters.
Conclusion: We found that in former living kidney donors, the prevalence of
hypertension and microalbuminuria was higher than healthy controls. Long
term consequences of these findings should be investigated. The importance
of weight control must be emphasized in living kidney donors and these patients
must be followed regarding development of hypertension and microalbuminuria.
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Yafl (y›l)

Cinsiyet (E/K)

Sigara (%)

Bel çevresi(cm)

BMI(kg/m2)

Hipertansiyon (%)

Kolesterol (mg/dl)

HDL-kolesterol(mg/dl)

LDL-kolesterol(mg/dl)

Trigliserid (mg/dl)

Glukoz (mg/dl)

CRP (mg/l)

GFR (ml/dak/1.73m2)

‹AK(mg/l)

Mikroalbuminüri (%)

Verici (n=101)

48.0 ± 8.4

37/64

23.8

93.8±11.6

28.9±4.67

17.8

179.9±44.6

43.6±11.9

108.5±34

139.2±76.1

91.2±11.1

4.3±4.5

75±16

15.3±20.7

10.9

Kontrol (n=94)

48.0 ± 7.3

36/58

32.9

91.6±10.1

27.1±4.2

0

199.2±41.2

48.8±13.9

127±36.5

117.1±63.8

90.9±90.4

2.9±2.7

99.9±21

14.4±39.1

2.1

p

1

0.88

0.20

0.18

0.005

<0.001

0.002

0.005

<0.001

0.03

0.36

0.007

<0.001

0.84

0.019

Age (years)

Gender(M/F)

Current smoker (%)

Waist circumference (cm)

BMI (kg/m2)

Hypertension (%)

Cholesterol (mg/dl)

HDL-cholesterol (mg/dl)

LDL-cholesterol (mg/dl)

Trigyceride (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

CRP (mg/l)

GFR (ml/min/1.73 m2)

UAC (mg/l)

Microalbuminuria (%)

Kidney donors (n=101)

48.0 ± 8.4

37/64

23.8

93.8±11.6

28.9±4.67

17.8

179.9±44.6

43.6±11.9

108.5±34

139.2±76.1

91.2±11.1

4.3±4.5

75±16

15.3±20.7

10.9

Controls (n=94

48.0 ± 7.3

36/58

32.9

91.6±10.1

27.1±4.2

0

199.2±41.2

48.8±13.9

127±36.5

117.1±63.8

90.9±90.4

2.9±2.7

99.9±21

14.4±39.1

2.1

p

1

0.88

0.2

0.18

0.005

<0.001

0.002

0.005

<0.001

0.03

0.36

0.007

<0.001

0.84

0.019
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SS-017

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda ACE ‹nhibitörleri ile Anjiyotensin
Reseptör Blokerlerinin Serum Potasyum Düzeyleri Üzerine Etkisi Var
m›d›r ?

Ar›c› M, Y›lmaz R, K›rkpantur A, Altun B, Erdem Y, Yasavul Ü, Turgan Ç
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

Kardiyovasküler hastal›klar›n de¤erlendirilmesi ve yönetimine iliflkin KDOQI
k›lavuzu, diyaliz tedavisi gören hastalarda ACE inhibitörleri (ACEI) veya
anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)’nin ilk tercih ilaçlar olmas›n› önermektedir.
Ancak bu ilaçlar, kronik hemodiyaliz hastalar›nda halen çok az kullan›lmaktad›r.
Az kullan›lmas›n›n önde gelen nedenlerinden bir tanesi, hiperkalemi riskindeki
art›flt›r. Glomerüler filtrasyon de¤eri 60 ml/dakika olan hastalarda yap›lan bir
çal›flmada, ACEI ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ARB’nin daha az hiperkalemi yapt›¤›
gösterilmifltir. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda ise ACEI
ile ARB aras›nda hiperkalemi riski aç›s›ndan bir fark olmad›¤› gösterilmifltir.
Bu iki ilaç grubunun serum potasyumu üzerine olan etkileri kronik hemodiyaliz
hastalar›nda spesifik olarak araflt›r›lmam›flt›r. Bu çal›flma, tek merkezde, randomize,
aç›k ve çapraz geçifl (crossover) yöntemi ile planland›. Her tedavi dönemi 3 ay
olarak planland›. Çal›flmaya 21 normokalemik hemodiyaliz hastas› al›nd›.
Hastalar, serum potasyum de¤erini etkileyecek baflka ilaç kullanm›yorlard›.
Hastalar 3’er ayl›k dönemlerde 2.5 mg ramipril veya 75 mg irbesartan kulland›lar.
Hastalarda kan bas›nc›, serum potasyum, plazma aldosteron düzeyleri ve diyaliz
yeterlilikleri düzenli olarak takip edildi. Çal›flmay› 12 hasta (8 erkek, 4 kad›n;
ortalama yafl: 59±12 y›l, ortalama diyaliz yafl› 95±97 ay) tamamlad›. Her iki ilac›n
uygulanmas›ndan sonra ortalama potasyum düzeylerinde yükselme gözlendi.
Ramipril sonras›nda serum potasyumu 4.95±0.71 mEq/L’den 5.48±1.00
mEq/L’ye (p>0.05); irbesartan sonras›nda ise 4.78±0.70 mEq/L’den 5.07±0.88
mEq/L’ye (p>0.05) yükseldi. 3 ayl›k ramipril tedavi döneminde elde edilen
ortalama serum potasyum de¤eri (5.21±0.11 mEq/L), irbasartan dönemine
(4.86±0.16 mEq/L) göre daha yüksekti; ancak aradaki fark anlaml› de¤ildi.
Hiperkalemi, serum potasyum de¤erinin > 5.5 mEq/L olmas› fleklinde
tan›mland›¤›nda, ramipril döneminde 36 ölçümden 12’sinde (33.3 %), irbesartan
döneminde ise 36 ölçümden 7’sinde(19.4 %) hiperkalemi saptand›. Her iki
tedavi döneminde de plazma aldosteron düzeylerinde anlaml› olmayan düflüfller
g ö z l e n d i .
Kronik hemodiyaliz hastalar›nda, standart dozlarda kullan›lan ACEI veya
ARB’nin serum potasyum düzeylerine çok fazla etkisi yoktur. Her iki ilaç grubu
da bu hastalarda kardiyoprotektif ilaç kapsam›nda kullan›labilir. Hiperkalemi
insidans›n›n ACEI kullan›m›nda daha yüksek oldu¤u dikkat çekmektedir.

OP-017

ACE Inhibitors vs. Angiotensin Receptor Blockers (ARBs): Any Effect
on Potassium in Chronic Hemodialysis (HD) Patients?

Ar›c› M, Y›lmaz R, K›rkpantur A, Altun B, Erdem Y, Yasavul Ü, Turgan Ç
Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara

The recent KDOQI guidelines on evaluation and management of cardiovascular
diseases propose ACE inhibitors or ARBs as first line treatment in dialysis
patients. However these drugs were still used less frequently in chronic
hemodialysis patients (~32 %, Griffith TF, et al. 2003) due to various reasons
including increased risk of hyperkalemia (Knoll GA, et al. 2002). A previous
study has shown that ARB treatment was associated with less risk of hyperkalemia
compared to ACE inhibitors in patients with GFR 60 ml/min. In patients
undergoing CAPD, there was no difference between ACE inhibitors and ARBs
regarding risk of hyperkalemia. This issue, however, has not been specifically
t e s t e d  a m o n g  c h r o n i c  H D  p a t i e n t s .
This study was a single center, randomized; open-label, crossover design and
each period lasted for 3 months. A total of 21 normokalemic chronic HD
patients using no drugs that may interfere with serum potassium [K+] were
selected. Patients received 2.5 mg ramipril and 75 mg irbesartan daily. Blood
pressure, serum [K+], plasma aldosterone and dialysis adequacy were recorded
regularly in each period.
Twelve patients (8 males, 4 females, mean age 59±12 years, and dialysis duration
95±97 months) completed the study. After receiving each drug, mean serum
[K+] levels increased from 4.95±0.71 to 5.48±1.00 mEq/L (p>0.05) in the
ramipril period and 4.78±0.70 to 5.07±0.88 mEq/L (p>0.05) in the irbesartan
period. Mean [K+] levels after 3 months of treatment were higher in ramipril
period compared to irbesartan period (5.21±0.11 vs. 4.86±0.16 mEq/L), but
the difference was not significant. Hyperkalemia was defined as serum [K+] >
5.5 mEq/L and 12 hyperkalemia occurrences (33.3 %) were determined in the
ramipril period and 7 hyperkalemia occurrences (19.4 %) in the irbesartan
period among 36 measurements. Plasma aldosterone levels were nonsignificantly
d e c r e a s e d  d u r i n g  b o t h  t r e a t m e n t  p e r i o d s .
In chronic HD patients, standard doses of an ACE inhibitor or ARB has little
impact on serum [K+] levels. Both drugs, therefore, may be considered in
chronic HD patients as a part of cardioprotective drug regimen. Hyperkalemia
incidence, however, was more frequent with ACE inhibitor treatment. Caution
should be exercised during treatment, especially with ACE inhibitors, to prevent
this important, even fatal complication, which causes frequent interruption to
renin-angiotensin system inhibition.
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SS-018

Hemodiyaliz Hastalar›nda Mortalite Belirleyicisi Olarak Ç›k›fl Potasyum
ve Girifl Sodyum Düzeyleri

Duman S1, Aflç› G1, Baflç› A2, Süleymanlar G2, Tonbul Z2, Sever M fi2,
Ar›nsoy T2, Y›lmaz ME2, Y›ld›z A2, Cirit M2, Ayl› D2, Ok E1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2FMC Türkiye Bilimsel Dan›flma Kurulu

Girifl: Bu çal›flmada, Türkiye’deki genifl bir hemodiyaliz (HD) hasta
popülasyonunda mortalitenin belirleyicisi olabilecek laboratuar parametreleri
analiz edildi
Yöntem: 05.05.2005 ile 05.08.2006 tarihleri aras›nda, Türkiye’nin dört
bölgesindeki (Ege, Akdeniz, Do¤u ve Güneydo¤u) 19 HD merkezinde tedavi
g ö r m e k t e  o l a n ,  2 2 6 3  H D  h a s t a s ›  ç a l › fl m a y a  a l › n d › .
Yafl, cinsiyet, diyabet, HD süresi ve mortalite nedeni kaydedildi. Tüm biyokimyasal
analizler d›fl kalite kontrol programlar›na sahip bir laboratuar sisteminde, ayn›
cihazlarla yap›ld›. Hasta sa¤kal›m› üzerine laboratuar parametrelerinin etkisini
tahmin etmek için ikili lojistik regresyon analizi kullan›ld›.
Sonuçlar: Ortalama yafl 55±14 y›l, kad›n/erkek oran› 0.43, diyabet s›kl›¤› %
29 idi. On befl ayl›k takip süresince 250 ölüm (% 11) gerçekleflti; % 57’si
kardiyovasküler nedenlere ba¤l›yd›. Yafl, cinsiyet, diyabet, diyaliz süresi, üre
azalma oran› (ÜAO), hemoglobin, albumin, fosfat (P), bikarbonat, lökosit say›s›,
nötrofil say›s› ve yüksek duyarl›kl› C-reaktif protein (yd-CRP) düzeyi geriye yönelik
çoklu regresyon modeli ile analiz edildi. Yafl (odds ratio-OR: 1.0395, p: 0.0000),
HD süresi (OR: 1.0123, p: 0.0001), yd-CRP (OR: 1.0934, p: 0.0005), diyabet
(OR: 1.6593, p: 0.0013), albumin (OR: 0.3961, p: 0.0013), ÜAO (OR: 0.9708,
p: 0.0131), ve P (OR: 1.1198, p: 0.0392) mortalite için belirleyici faktörler olarak
saptand›. Girifl sodyum (Na) ve ç›k›fl potasyum (K) modele eklendi¤inde her iki
faktör de mortalite belirleyici özelli¤e sahipti (s›ras› ile OR: 0.5553, p<0.0038
ve OR: 0.9390, p<0.0073).
Bu iki yeni de¤iflken üçlü alt gruplara ayr›l›p yeniden analiz edildi (Tablo). Ç›k›fl
K <2.9 mmol/L olanlarda mortalite riski, ç›k›fl K >3.4 mmol/L olanlar›n
birbuçuk kat› idi.
Girifl Na de¤eri < 135 mmol/L olanlarda mortalite riski, girifl Na de¤eri 135-
140 mmol/L aras›nda olanlar›n 2.11 kat›yd›.
Alt›yüzaltm›fl hastal›k bir alt-grupta lojistic regresyon analizi ile girifl Na ve ç›k›fl
K düzeylerini belirleyen faktörler incelendi. Girifl Na düzeyinin interdiyalitik
kilo al›m› (r: - 0.119, p: 0.018), diyabet (r: - 0.152, p: 0.03) ve yafl (r: 0.131, p:
0.01) taraf›ndan belirlendi¤i saptand›.
Ç›karsama: Rutinde kullan›lan laboratuar parametreleri aras›nda yd-CRP,
albumin, ÜAO ve fosfat mortalite için belirleyici faktörlerdir.
Buna ek olarak, diyaliz öncesi hiponatremi ve diyaliz sonras› hipopotasemi
hemodiyaliz hastalar›nda mortalite belirleyici faktörler olarak saptanm›flt›r.

OP-018

Post-dialysis Potassium and Pre-Dialysis Sodium Levels as Predictors of
Death in Hemodialysis Patients

Duman S1, Aflç› G1, Baflç› A2, Süleymanlar G2, Tonbul Z2, Sever M fi2, Ar›nsoy
T2, Y›lmaz ME2, Y›ld›z A2, Cirit M2, Ayl› D2, Ok E1

1Ege University Medical School, Nephrology department, ‹zmir, Turkey
2FMC Turkey Scientific Board

Introduction: We analyzed the laboratory parameters to predict mortality in
a large  cohor t  o f  hemodia lys i s  (HD) pat ients  in Turkey .
Methods: Between 05.01.2005 and 08.01.2006, 2263 prevalent HD patients
treated in 19 HD centers from four different regions of the country (Aegean,
Mediterranean, East, and South East) were enrolled to the study.
Age, sex, diabetes, HD duration, and cause of mortality were noted. All
biochemical parameters were measured in the same laboratory system, which
has several external quality control programs.
Binary logistic regression analysis was performed to estimate effects of laboratory
parameters on patient survival.
Results: The mean age of 2263 HD patients was 55±14 years, 43% female,
prevalence of diabetes 29%. During follow up of 15 months, 250 deaths (11%)
occurred; 57% of them were cardiovascular death.
Age, sex, diabetes, dialysis duration, urea reduction ratio (URR), hemoglobin,
albumin, phosphate (P), bicarbonate, white blood cell, neutrophile and high
sensitive C-reactive protein (CRP) were analyzed in a backward stepwise multiple
regression model. It was found that age (OR: 1.0395, p: 0.0000), HD duration
(OR: 1.0123, p: 0.0001), CRP (OR: 1.0934, p: 0.0005), diabetes (OR: 1.6593,
p: 0.0013), albumin (OR: 0.3961, p: 0.0013), URR (OR: 0.9708, p: 0.0131),
and P (OR: 1.1198, p: 0.0392) were predictive for mortality.
Then we added pre-dialysis sodium (Na) and post-dialysis potassium (K) into
the model. Both post-dialysis K (OR: 0.5553, p< 0.0038) and pre-dialysis Na
(OR: 0.9390, p< 0.0073) were found as predictive factors for mortality. These
two new variables were categorized into three groups and re-analyzed (Table).
OR for death was 1.50 in patients with post-dialysis K level lower than 2.9
mmol/L, comparing to those with K level higher than 3.4 mmol/L. In patients
who had pre-dialysis sodium level below 135 mmol/L, OR for death was 2.11,
comparing to those with Na level between 135 and 140 mmol/L. Further, we
explored the factors to determine levels of pre-dialysis Na and post-dialysis K
by using stepwise logistic regression analysis in a subgroup of 660 HD patients.
Results showed that pre-dialysis Na level was predicted by interdialytic weight
gain (r: - 0.119, p: 0.018), diabetes (r: - 0.152, p: 0.03), and age (r: 0.131, p:
0.01).
Conclusion: Among routinely evaluated laboratory parameters CRP, albumin,
URR,  and phosphate  had pred ic t i ve  va lue  for  mor ta l i t y .
In addition, pre-dialysis hyponatremia and post-dialysis hypopotasemia were
found as predictive factors for death in hemodialysis patients.
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Ç›k›fl K (mmol/L)

> 3.4
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Post-dialysis K (mmol/L)

> 3.4
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SS-019

Hemodiyaliz Hastalar›nda Glikozlu ve Glikozsuz Diyalizat Kullan›m›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›

Asci G1, Töz H1, Duman S1, Özkahya M1, Say›n KB2, Günay ES1,
Boydak C2, Aras S2, Sipahi S1, Baflc› A1, Sever Mfi2, Ok E1

1Ege Ünivers i t e s i  T›p Fakül te s i ,  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
2FMC Türkiye

Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda glikoz içeren diyalizat kullan›m›n›n etkisi
daha önce prospekti f ,  kontrol lü çal ›flmada araflt ›r › lmam›flt ›r .
Bu prospektif, randomize, kontrollü çal›flmada kronik HD tedavisi gören 457
hastada glikoz içeren diyalizat kullan›m›n›n klinik ve metabolik etkileri incelendi.
Yöntem: Çal›flmaya al›nan 457 kronik HD hastas› 5.5 mmol/l (100 mg/dl)
glikoz içeren diyalizat (Grup I) ve glikoz içermeyen diyalizat (Grup II) gruplar›na
randomize edildi. Her iki diyalizat›n içerikleri glikoz d›fl›nda tamamen ayn›yd›.
‹zlem süresi alt› ay idi. Hipoglisemik ve hipotansif atak s›kl›¤›, potasyum, fosfor,
lipidler, gereksinilen anti-diyabetik ilaçlar takip edildi. Tüm hastalarda HbA1c,
yüksek-duyarl› CRP (hs-CRP) ve tüm makinelerden al›nan diyalizat örneklerinde
bakteri say›s›, endotoksin düzeyi bafllang›çta, 3. ve 6. ayda bak›ld›. ‹statistiksel
analizlerde student t ve ki-kare testleri kullan›ld›. Hastalar›n ortalama yafl› 58±12
y›l ve diyaliz süreleri 52±32 ay idi.
Sonuçlar: Gruplar aras›nda ortalama yafl (59±13 ve 59±14 y›l), cinsiyet
(kad›n/erkek oran› 0.84 ve 0.92), diyabet varl›¤› (%27 ve %26) aç›s›ndan fark
yoktu. Ortalama kan bas›nc› düzeyleri aç›s›ndan gruplar aras›nda fark gözlenmedi.
Hipotansif atak say›s› grup I ve II aras›nda benzer bulundu (1000 hasta seans›nda
40 ata¤a karfl›l›k 36 atak, p>0.05). Bafllang›çta ve izlem süresince potasyum,
fosfor, lipid düzeyleri ve anti-diyabetik ilaç kullan›m› her iki grupta benzerdi.
Bafllang›ç, 3. ay ve 6. ay analizlerinde HbA1c, hs-CRP, diyalizat bakteri say›s›
ve diyalizat endotoksin düzeyi aç›s›ndan iki grup aras›nda fark yoktu (Tablo).
Alt› ayl›k izlem süresinde semptomatik hipoglisemi s›kl›¤› Grup I’ de 1.3/1000
HD seans›, Grup II’ de 5.6/1000 HD seans› idi (p<0.001). Non-diyabetikler
ayr› olarak incelendi¤inde, iki grup aras›nda hipoglisemi epizodu say›s› farkl›
de¤ildi (1000 HD seans›nda 0.46 ve 2.1, anlaml› de¤il). Beklendi¤i gibi, her
iki gruptaki diyabetik hastalarda genel olarak, non-diyabetiklere göre daha fazla
h i p o g l i s e m i  g ö r ü l d ü .
Yaln›zca diyabetiklerden oluflan alt grup ayr›ca analiz edildi¤inde, glikozsuz
diyalizat kullan›lan hastalarda, glikozlu diyalizat kullan›lanlara göre anlaml›
olarak daha fazla hipolisemi ata¤› görüldü (1000 HD seans›nda 15.4 ve 3.4
atak, p<0.001) (fiekil).
Ç›karsama: Glikozsuz diyalizat kullanan diyabetik HD hastalar›nda hipoglisemi
s›kl›¤› artmaktad›r. Diyalizata eklenen glikozun lipidler, HbA1c, hsCRP,
diyalizattaki bakteri say›s› ve endotoksin düzeyleri üzerine etkisi saptanmam›flt›r.

OP-019

Comparison of Dialysates with and without Glucose in Hemodialysis
Patients

Asci G1, Töz H1, Duman S1, Özkahya M1, Say›n KB2, Günay ES1,
Boydak C2, Aras S2, Sipahi S1, Baflc› A1, Sever Mfi2, Ok E1

1Ege University School of Medicine, Nephrology Department, Izmir, Turkey
2FMC Turkey

Introduction: The effects of using dialysate with glucose have not been
investigated in a prospective-controlled manner in hemodialysis (HD) patients.
This prospective, randomized, controlled study aims to compare the clinical
and metabolic effects of dialysate with and without glucose on HD patients.
Methods: Four hundred and fifty-seven prevalent HD patients were randomized
into two arms: treatment with a dialysate containing 5.5 mmol/L glucose (Group
I) (n: 237) and containing no glucose (Group II) (n: 220). Follow-up period
was six months. The compositions of the two dialysates were exactly same except
glucose. Intradialytic complications including symptomatic hypoglycemia and
hypotension episodes, potassium, phosphate, lipid parameters and required
a n t i - d i a b e t i c  m e d i c a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d .
HbA1c, high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) and microbiological evaluation
of dialysates (microbial count and endotoxin concentration) were assessed at
baseline, 3rd and 6th months. Comparison of groups was analyzed by student-
t and chi-square test.
Results: Mean age (59±13 vs 59±14 year), female/male ratio (0.84 vs 0.92),
prevalence of diabetes (27% vs 26%) were not different in Group I and Group
II. During follow up period, mean blood pressure level was not different between
groups (86 ± 11 vs 86±12 mmHg at 6th month). Number of hypotension
episodes was also similar between group I and II (40 vs 36 episodes per 1000
session). Serum levels of potassium, phosphate, and lipids were similar in two
groups at baseline and at all time points; required anti-diabetic medications
were not different at baseline and 6th month (data not given). Levels of HbA1c
and hs-CRP, microbial count and endotoxin level in dialysates taken from all
machines were similar in Group I and Group at baseline, 3rd, and 6th month
(Table). The frequency of symptomatic hypoglycemia was 1.3/1000 HD sessions
in group I and 5.6/1000 HD sessions in group II during follow-up (p<0.001).
When non-diabetics were analyzed separately, there were no difference in
hypoglycemia episodes between two groups (0.46 vs 2.1 episodes per 1000
sessions in group I and group II, respectively). Not surprisingly, diabetics
suffered from more hypoglycemic episodes than non-diabetics. Subgroup analysis
of diabetics showed that hypoglycemic episodes were seen more frequently in
the dialysate without glucose arm compared to dialysate with glucose arm (15.4
vs 3.4 episodes per 1000 sessions, p<0.001) (Figure).
Conclusion: More hypoglycemic episodes were observed in diabetic HD patients
using dialysate without glucose. Dialysate glucose had no effects on lipid
parameters, HbA1c and hs-CRP values. Using dialysate with glucose was not
associated with increased microbiological growth.
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Grup I
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HbA1c(%)
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6. ay
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SS-020

Hemodiyaliz Hastalar›nda Volüm Durumunun De¤erlendirilmesinde
Serum Ozmolalitesinin De¤eri

Ertürk fi1, fiengül fi1, Dinçer ‹2, Kutlay S1, Keven K1, Nergizo¤lu G1,
Duman N1, Karatan O1, Erbay B1, Atefl K1

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

Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerine
etkisi olan önemli faktörlerden biri, kuru a¤›rl›¤›n ampirik olarak saptanmas›n›n
yol açabilece¤i kronik volüm yüklenmesidir. Bu çal›flmada, HD seans› s›ras›nda
ve sonras›ndaki serum ozmolalitesi de¤iflikliklerinin, volüm durumunun
saptanmas›nda kullan›labi l ir l i¤ ini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
En az 1 y›ld›r kronik HD tedavisi uygulanan, klinik olarak stabil, yafl ortalamas›
43.1±13.9 y›l olan, 37 hastada, fizik inceleme ve biyokimyasal de¤erlendirmelere
ek olarak, HD seans›n›n bafl›nda, sonunda ve 30 dakika sonras›nda serum
ozmolalitesi ölçüldü. HD seans›ndan önce ve sonra ekokardiyografi ile vena
kava inferior (VK‹) çaplar› saptand›. HD sonras› VK‹ çap› >10 mm olan hastalar
hipervolemik olarak kabul edildi (>ortanca de¤er). HD seans›ndan 30 dakika
sonra ölçümlenen serum ozmolalitesinde HD ç›k›fl düzeyine göre >%1 art›fl
olmas›, HD seans› sonras› ozmolar rebound olarak tan›mland›.
HD öncesi ve sonras› VK‹ çap› s›ras› ile 15.5±3.9 mm ve 10.5 ± 3.1 mm olarak
bulundu. Ekokardiyografik ölçümlere göre 21 hastada (%56) hipervolemi
mevcuttu. Ortalama serum ozmolalitesi, HD seans› öncesinde 306±7 mOsm/kg
ve seans sonunda 292±8 mOsm/kg ölçüldü. HD seans›ndan 30 dakika sonra
serum ozmolalitesinin (294±8 mOsm/kg) HD ç›k›fl düzeyine göre, ortanca %1
daha yüksek oldu¤u saptand›. HD sonras› VK‹ çap›, ozmolar rebound saptanan
hastalarda di¤er hastalara göre anlaml› olarak genifl bulundu (p<0.05) Ozmolar
reboundun hipervolemiyi öngörmedeki sensitivitesi %71.4, spesifitesi %81.3
ve genel do¤rulu¤u %75.7 (Exp (B), 10.8; %95 CI, 2.2-52.2;p=0.003) olarak
bulundu.
Çal›flmam›z literatürde ilk kez, serum ozmolalitesi ölçümlerinin HD hastalar›nda
volüm durumunun de¤erlendirilmesinde kullan›labilece¤ini göstermektedir.
Bulgular›m›z›n daha fazla say›da olgu ile yap›lacak giriflimsel çal›flmalarla
desteklenmesi, HD hastalar›nda kuru a¤›rl›¤›n belirlenmesinde görece basit ve
de¤erli bir yöntemin gelifltirilmesini, böylece de bu hasta grubunda kronik
hipervoleminin önlenmesini sa¤layabilecektir.

OP-020

Assessment of Volume Status with Serum Osmolality Measurements in
Hemodialysis Patients

Ertürk fi1, fiengül fi1, Dinçer ‹2, Kutlay S1, Keven K1, Nergizo¤lu G1,
Duman N1, Karatan O1, Erbay B1, Atefl K1

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

Chronic volume overload primarily caused by empirically estimation of dry
weight is one of the most important factors leading to cardiovascular morbidity
and mortality in hemodialysis (HD) patients. We hypothesized that determination
of changes in serum osmolality during and after HD session might be useful
f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  v o l u m e  s t a t u s .
In addition to physical and biochemical examinations, serum osmolality
measurements were done at the beginning, at the end, and 30 minutes after
the midweek HD session in 37 clinically stable patients aged 43.1 13.9 (mean
SD) years, who were under maintenance HD treatment for at least 1 year.
Echocardiographic vena cava inferior diameter was measured both before and
after the HD session. Patients with postdialysis vena cava inferior diameter >10
mm were regarded to have volume overload. Osmolar rebound at 30 minutes
after HD was defined as >1% increase from the postdialysis value.
Predialysis and postdialysis vena cava inferior diameters were 15.5 3.9 and 10.5
3.1 mm, respectively. Twenty one patients (56.8%) were found to have volume
overload in terms of echocardiographic findings. Serum osmolality decreased
from 306 7 at the beginning to 292 8 mOsm/kg at the end of the HD session.
It increased to 294 8 mOsm/kg 30 minutes after HD session with a median
value of 1% increase from the postdialysis value. Postdialysis vena cava inferior
diameter was significantly higher in patients having osmolar rebound than that
of the other patients (p<0.05). Osmolar rebound predicted volume overload
with a sensitivity of 71.4%, a specificity of 81.3%, and an overall accuracy of
7 5 . 7 %  ( E x p ( B ) ,  1 0 . 8 ;  9 5 %  C I ,  2 . 2 - 5 2 . 2 ;  p = 0 . 0 0 3 ) .
Together, these findings suggest that serum osmolality measurements may be
useful for the evaluation of volume status in HD patients. Confirmation of our
results by further studies will raise a relatively simple and valuable method for
the estimation of dry weight and would help to prevent chronic volume overload
in HD patients.
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SS-021

Hemodiyaliz Hastalar›nda Volüm Durumunun De¤erlendirilmesinde
Biyoimpedans Analizi: Ekokardiyografik Ölçümlerle Karfl›laflt›rma

Demirci C1, Özkahya M1, Gök S1, Kay›kç›o¤lu M2, Yüceda¤ Y3,
Yüceda¤ D3, Peker Y3, K›nay B3, Bertan E3, ‹laslan A3, Ifl›k N3, Töz H1

1Ege Üniver s i t e s i  T›p  Fakül t e s i  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3FMC Türkiye Klinikleri

Girifl: Kronik hipervolemi, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda kardiyak, yap›sal ve
ifllevsel bozukluklara yol açarak, bu hasta grubunda s›kl›¤› yüksek olan
kardiyovasküler mortalitenin patogenezinde rol oynamaktad›r. Bu nedenle,
gerçek kuru a¤›rl›¤›n saptanmas› ve ultrafiltrasyon tedavisinin do¤ru yönlendirilmesi
özel önem tafl›maktad›r. Kuru a¤›rl›k saptanmas›nda en de¤erli yöntem
ekokardiyografik incelemedir. Daha pratik ve ucuz yöntemlere gereksinim
duyulmaktad›r. Bunlar aras›nda yer alan biyoimpedans analizi (B‹A) ile total
vücut suyu (TVS), ekstrasellüler (ESS) ve intrasellüler s›v› (‹SS) volümü
ölçülebilmektedir. Bu çal›flmada HD hastalar›na B‹A ve yan› s›ra ekokardiyografi
yap›larak; B‹A’ nden elde edilen vücut suyu ve da¤›l›m› verileri ile kuru a¤›rl›¤›
belirlemekte kullan›lan ekokardiyografik parametreler aras›ndaki ba¤›nt› araflt›r›ld›.
Yöntem: Toplam 14 diyaliz ünitesinden, incelemelere onay veren 1012 HD
hastas› çal›flmaya al›nd›. Ortalama yafl 57±14 y›l, kad›n/erkek oran› 0.61, HD
süresi: 53±42 ay idi. Tüm hastalara iki diyaliz aras› günde B‹A (Bodystat
Quadscan 4000) ve ekokardiyografi (2.5 MHz probe, Envisor C, Philips)
yap›ld›.B‹A ile elde edilen TVS, ESS ve ‹SS de¤erleri, boy ve vücut yüzey alan›
(VYA) ile düzeltildi. Amerikan Ekokardiyografi Derne¤i standartlar›na uygun
olarak yap›lan ekokardiyografi ile uygun görüntü penceresi olan tüm hastalarda
sol atriyum (SoA), sol ventrikül (SoV) ve sa¤ ventrikül (SaV) çaplar› ile duvar
kal›nl›klar› ölçülerek; ejeksiyon fraksiyonu (EF), SoV kitlesi (SVK) hesapland›.
Sonuçlar, ortalama±standart sapma fleklinde verildi. B‹A ile ölçülen vücut suyu
kompart›manlar›n›n da¤›l›m› ile ekokardiyografik veriler aras›ndaki iliflkiler,
P e a r s o n  k o r e l a s y o n  a n a l i z i  k u l l a n › l a r a k  a r a fl t › r › l d › .
Sonuçlar: 1012 HD hastas›nda B‹A ile ölçülen ESS 16.2±2.5 lt, ‹SS 20.1±4.5
lt, TVS 36.3±6.8 lt olarak saptand›. Ortalama SoA çap› 4.05±0.58 cm, SoV
diyastol sonu çap› (SoV-DS) 4.3±0.6 cm, SaV diyastol sonu çap› (SaV-DS)
2.6±0.37 cm, SVK 219±66 gr idi. Hipervolemiyi yans›tan kardiyak dilatasyon
göstergeleriyle (SoA, SaV-DS, SoV-DS çaplar›; SoA hacmi), B‹A ile ölçülen
ESS, ‹SS, TVS volümleri aras›nda anlaml› korelasyon vard› (p<0.01).Beklendi¤i
ü z e r e ,  h i p e r v o l e m i y l e  e n  g ü ç l ü  i l i fl k i  E S S  i l e  i d i .
Kronik hipervolemi ve hipertansiyon sonucu geliflen sol ventrikül hipertrofisini
gösteren SVK de ESS, ‹SS, TVS ile iliflkili idi (p<0.01) ve yine, ESS ile iliflki
daha güçlüydü.  Sistolik fonksiyonu gösteren EF ile ESS volümü aras›nda negatif
korelasyon vard› (p<0.01 ve p<0.05). B‹A ile ölçülen ESS volümü, boy ve vücut
yüzey alan› ile düzeltildi¤inde hipervolemi, hipertrofi, sistolik fonksiyon
parametreleriyle iliflkisi de¤iflmedi (tablo).
Ç›karsama: Biyoimpedans analizi ile ölçülen ekstrasellüler s›v› volümü de¤erleri
ile hipervolemi ve sol ventrikül kas kitlesi aras›nda pozitif korelasyon, sol
ventr ikü l  s i s to l ik  fonks iyonuy la  nega t i f  kore lasyon vard › r .
Ucuz, kolay, tekrarlanabilir özellikleri ile biyoimpedans analizi; hemodiyaliz
hastalar›nda volüm durumunu izlemek için kullan›labilir.

OP-021

Application of Bioimpedance Analysis for Volume Status Assessment of
Hemodialysis Patients: Comparison with Echocardiographic Parameters

Demirci C1, Özkahya M1, Gök S1, Kay›kç›o¤lu M2, Yüceda¤ Y3,
Yüceda¤ D3, Peker Y3, K›nay B3, Bertan E3, ‹laslan A3, Ifl›k N3, Töz H1

1Ege University School of Medicine, Nephrology Department, Izmir, Turkey
2Ege University School of Medicine, Cardiology Department, Izmir, Turkey
3FMC Turkey Clinics

Introduction: Chronic hypervolemia is responsible for increased cardiovascular
mortality in hemodialysis (HD) patients by causing cardiac structural and
functional changes. Thus, accurate measurement of dry weight and management
of ultrafiltration has a special importance. The gold standart for accurate
measurement of dry weight is echocardiographic assessment. However more
practical and cost-effective modalities are necessary. Bioimpedance analysis (BIA)
has been shown to be such a method that measures total body water (TBW),
extracellular (ECW) and intracellular (ICW) water. In this study, body water
and distribution data obtained from BIA and echocardiographic volume
parameters were compared in HD patients.
Methods: 1012 HD patients from 14 dialysis units were included in the study.
Mean age was 57±14 years, female/male ratio 0.61, duration of HD 53±42
months. All patients underwent BIA (Bodystat Quadscan 4000) and
echocardiography (2.5 MHz probe, Envisor C, Philips) on the interdialytic day.
TBW, ECW and ICW were adjusted for height and body surface body area
(BSA). The echocardiography performed to patients, according to recommendations
of American Echocardiography Association, ejection fraction (EF), LV mass
(LVM), LV volume (LVV) were calculated from left atrium (LA), left ventrikül
(LV), right ventrikül (RV) diameters and wall thickness. All results were reported
as mean±standard deviation; the relationship between compartmental body
water distribution and echocardiographic data was analyzed by Pearson analysis.
Results: BIA showed that ECW was 16.2±2.5 L, ICW 20.1±4.5 L, TBW
36.3±6.8 L in 1012 HD patients. Mean LA diameter was 4.05±0.58 cm, LV
end-diastolic diameter (LV-ED) 4.3±0.6 cm, RV end-diastolic diameter (RV-ED)
2.6±0.37 cm and LVM was 219±66 grams. There was a significant correlation
between all echocardiographic parameters of hypervolemia (LA, RV-ED, LV-
ED, LA mass) and ECW, ICW, TBW measured by BIA (p<0.01); as expected
ECW had the strongest relation with hypervolemia. LVM that shows left
ventricular hypertrophy caused by chronic hypervolemia and hypertension, is
related to ECW, ICW and TBW (p<0.01); correlation with ECW was also
stronger. There was a negative relation between EF and bioimpedance volume
parameters (p<0.05). When ECW was corrected for height and body surface
area, left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction parameters did not
change (table).
Conclusion: There is a positive correlation between ECW measured by
bioimpedance analysis, with hypervolemia and left ventricular hypertrophy,
whereas there is a negative correlation with left ventricular systolic function.
BIA is a cost-effective, easy and duplicable test that can be used to evaluate
volume status of hemodialysis patients.
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Parametreler

SoA

SoV-DS

SVK

SoV EF

ESS

0.329*

0.303*

0.415*

-0.121*

‹SS

0.294*

0.296*

0.391*

-0.068**

TVS

0.316*

0.309*

0.412*

-0.089***

ESS/Boy

0.346*

0.275*

0.370*

-0.138*

ESS/VYA

0.181*

0.186*

0.246*

-0.171*

Parameters

LA

LVDd

LVMass

LVEF

ECW

0.329*

0.303*

0.415*

-0.121*

ICW

0.294*

0.296*

0.391*

-0.068**

TBW

0.316*

0.309*

0.412*

-0.089***

ECW/Height

0.346*

0.275*

0.370*

-0.138*

ECW/BSA

0.181*

0.186*

0.246*

-0.171*
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SS-022

Hipertansif Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹ki Farkl› Tedavi Yaklafl›m›n›n Kan
Bas›nc› ve Kardiyak Yap› Üzerindeki Etkisi: Prospektif, Kontrollü Çal›flma

Özkahya M1, Töz H1, Aflç› G1, Kay›kç›o¤lu M2, Duman S1, Adam SM3, Ergin
P3,  K›rb ›y ›k  S3 ,  Kayal ›  E3 ,  Karl › lar  B3,  Y›kar H3,  Ok E1

1Ege Ünivers i t e s i  T›p Fakül te s i ,  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3FMC Türkiye Klinikleri

Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda mortalitenin en güçlü belirleyicisi olan
sol ventrikül hipertrofisinin görülme s›kl›¤› (SVH) % 60’›n üzerindedir. SVH
patogenezinden sorumlu tutulan en önemli faktör ise hipertansiyon olup
hastalar›n % 50-90 kadar›nda görülmekte ve antihipertansif ilaçlar›n yayg›n
kullan›m›na ra¤men yeterince kontrol alt›na al›namamaktad›r. Bu prospektif
çal›flmada, volüm kontrolüne (Grup 1) ve antihipertansif ilaç kullan›m›na dayal›
(Grup 2) iki farkl› tedavi yaklafl›m›n›n; hipertansif HD hastalar›nda sa¤kal›m›
olumlu yönde etkileyece¤i bilinen kan bas›nc› kontrolü ve SVH’ni geriletme
ü z e r i n d e k i  e t k i l e r i n i n  k a r fl › l a fl t › r › l m a s ›  a m a ç l a n m › fl t › r .
Yöntem: Kan bas›nc› > 130/85 mmHg ve/veya antihipertansif ilaç kullanmakta
olan 278 HD hastas› (ortalama yafl: 56±15 y›l, % 43’ü kad›n) çal›flmaya al›nd›.
Gruplar aras›nda; yafl, cinsiyet, diyabet s›kl›¤›, antihipertansif ilaç kullanma
s›kl›¤›, kan bas›nc›, ekokardiyografi de¤erleri aç›s›ndan fark yoktu. HD tedavisi
haftal›k 12 saat hemodiyaliz olarak planland›. Grup 1’de (n: 178) kan bas›nc›n›
düflürmek için gere¤inde ultrafiltrasyon miktar› artt›r›ld› ve özellikle s›k› tuz
k›s›tlamas› konusunda e¤itim verildi. Grup 2’de (n: 100) antihipertansif ilaç
kullan›m›na (AH‹K) dayal› tedaviye devam edildi. Hastalar›n prediyaliz kan
bas›nc›, vücut a¤›rl›¤›, interdiyalitik a¤›rl›k art›fl› (‹DAA), kardiyotorasik oran
(KTO) verileri kaydedildi. Ekokardiyografi tetkiki bafllang›çta (n: 220) ve takibin
9 .  a y › n d a  ( n :  1 7 0 )  t e k r a r l a n d › .
Sonuçlar: ‹zlem sonunda Grup 1’deki hastalar›n % 65’i hedeflenen kan bas›nc›
de¤erine(< 130/85 mmHg) ulafl›rken, grup 2’de bu oran ancak % 50 oran›nda
kald›. Sol ventrikül kitle indeksi (SVK‹) Grup 1’de daha belirgin olmak üzere
her 2 grupta da azald›. SVH s›kl›¤› Grup 1’de % 35, Grup 2 de ise % 55
oran›nda saptand›. Hastalar›n volüm durumunu gösteren KTO, sol atrium
hacmi (SoAH) ve sol ventrikül diyastol sonu çap› (SVDd) Grup 1’de anlaml›
olarak azald›. ‹DAA, Grup 1’de daha belirgin olmak üzere, her iki grupta da
anlaml› olarak azald›.Grup 2’deki ‹DAA ve antihipertansif ilaç kullanan hasta
say›s›ndaki anlaml› azalma ile daha iyi kan bas›nc› kontrolünü, Grup 2’deki
hastalar›n, doktor ve hemflirelerin çal›flmadan etkilenerek ›l›ml› bir tuz k›s›tlamas›
u y g u l a m a s ›  i l e  a ç › k l a y a b i l i r i z .
Ç›karsama: Hipertansif HD hastalar›nda volüm kontrolü, antihipertansif ilaç
kullan›m›na dayal› tedaviye göre, daha iyi kan bas›nc› kontrolü sa¤lamakta,
kardiyak dilatasyon ve hipertrofiyi daha belirgin bir flekilde geriletmektedir.

OP-022

Effects of Two Different Treatment Strategies on Blood Pressure and
Cardiac Structure in Hemodialysis Patients: Prospective, Controlled Study

Özkahya M1, Töz H1, Aflç› G1, Kay›kç›o¤lu M2, Duman S1, Adam SM3,
Ergin P3, K›rb›y›k S3, Kayal› E3, Karl›lar B3, Y›kar H3, Ok E1

1Ege University School of Medicine, Nephrology Department, Izmir
2Ege University School of Medicine, Cardiology Department, Izmir
3FMC Turkey Clinics

Introduction: Left ventricular hypertrophy (LVH), which is a strong predictor
of cardiac mortality, is seen in more than 60 % of ESRD patients. Hypertension,
the most important factor responsible for LVH, is seen in 50-90% of patients
and is uncontrolled despite common use of anti-hypertensive drugs. The aim
of this study was to compare the effects of salt restriction and strict volume
control (Group 1) and use of antihypertensive drugs (Group 2) on blood pressure
c o n t r o l  a n d  L V H  i n  a  p r o s p e c t i v e  m a n n e r .
Methods: Two hundreds eighty eight hypertensive patients (blood pressure
>130/85 mmHg and/or on antihypertensive medication), who were on chronic
hemodialysis (HD) treatment (n: 278, age: 56±15 years, 121 women), were
included in the study. Treatment consisted of twelve hour HD per week. In
Group 1 (178 patients), ultrafiltration was increased if necessary without
permitting excessive blood pressure drop and special attention was given to
dietary salt restriction. In Group 2 (100 patients), treatment of hypertension
was continued based on antihypertensive drugs. Pre-dialysis mean blood pressure
(MAP), body weight (BW), cardio-thoracic index (CTI) and echocardiographic
results were recorded at baseline (n: 220) and after 9 months (n: 170).
Results: At baseline two groups were similar in age, gender, blood pressure,
antihypertensive drug treatment and diabetes mellitus. Mean values for various
clinical and echocardiographic parameters are given in Table 1.
In group 1, 65% of the patients achieved acceptable BP (< 130/85 mmHg) by
strict volume control strategy. But antihypertensive drug treatment (AHDT)
group had only 50% acceptable BP. Left Ventricular Mass Index (LVMI)
decreased in both groups. But the frequency of LVH was lower in group 1
compared to group 2 (35 % vs. 55%, respectively). Significant decreases in CTI,
left atrial volume (LA), and diastolic diameters (LVEDd) were seen in Group
1. Inter-dialytic weight gain (IDWG) was decreased in both groups; being more
in group 1. We may explain significant decrease in interdialytic weight gain,
number of patients using antihypertensive drugs and better blood pressure
control in group 2 by patients being affected from doctors and nurses practice
a n d  c a r r y i n g  o u t  m o d e r a t e  s a l t  r e s t r i c t i o n .
Conclusion: We showed that normal BP and improvement of cardiac structure,
in particular reduction of left ventricular hypertrophy, can be achieved by
“volume control strategy” rather than antihypertensive drug treatment based
strategy.
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Grup 1

Grup 2

Bazal

9.ay

Bazal

9.ay

SKB*

(mmHg)

141±12

128±15

144±14

135±12

DKB

(mm Hg)

82±7

78±7

82±5

80±7

KTO*

(%)

51±7

48±6

51±6

50±6

AH‹K*

(%)

50

13

63

38

‹DAA* (kg)

3.5±1.4

2.3±1.0

3.6±1.1

2.9±1.2

SAh*

(ml)

58±21

48±16

59±24

60±22

SVDd*

 (mm)

4.5±0.5

4.2±0.6

4.6±0.6

4.6±0.7

SVKI* (g/m2)

143±39

117±34

150±35

135±42

Group 1

Group 2

baseline

9th month

baseline

9th month

SBP*

(mmHg)

141±12

128±15

144±14

135±12

DBP

 (mm Hg)

82±7

78±7

82±5

80±7

CTI*

(%)

51±7

48±6

51±6

50±6

A.H.D.T*

(%)

50

13

63

38

IDWG* (kg)

3.5±1.4

2.3±1.0

3.6±1.1

2.9±1.2

LA*

(ml)

58±21

48±16

59±24

60±22

LVEDd

(mm)

4.5±0.5

4.2±0.6

4.6±0.6

4.6±0.7

LVMI* (g/m2)

143±39

117±34

150±35

135±42
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SS-023

Renin Anjiotensin Sistem Blokaj› Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nter-Diyalik
Kilo Al›m›n› Etkiler mi ?

Demir M, Kutlucan A, Türker Y, Tunc N, Sezer MT
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Isparta

Girifl: Beyinde ba¤›ms›z bir renin anjiotensin sisteminin oldu¤u ve deneysel
çal›flmalarda santral yerleflimli anjiotensin I (AT I) reseptörlerinin aktivasyonunun
vasopressin sal›n›m›n› uyard›¤›, susama hissine neden oldu¤u ve kan bas›nc›n›
art›rd›¤› gösterilmifltir. Ayr›ca bu deneysel çal›flmalarda telmisartan’›n kan beyin
bariyerini geçebildi¤i ve s›çanlarda telmisartan kullan›m›n›n s›v› al›m›n› azaltt›¤›
gösterilmifltir. Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda artm›fl inter-diyalitik kilo al›m›
artm›fl intravasküler volüm ile iliflkilidir ve volüm arac›l› hipertansiyona neden
olmaktad›r. Bu nedenle, HD hastalar›nda telmisartan kullan›larak santral AT
I inhibisyonu ile susama hissinin ve böylece inter-diyalitik kilo al›m›n›n
azalt›labilece¤i düflünülebilir. Biz de telmisartan tedavisinin HD hastalar›nda
inter-diyalitik kilo al›m› üzerine etkisini incelemeyi amaçlad›k.
M ateryal ve Metot: Toplam 30 anurik HD hastas› çal›flmaya dahil edildi.
Demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. HbA1c de¤eri %7’den yüksek olan
diyabetik hastalar çal›flmaya al›nmad›. ‹nter-diyalitik kilo al›mlar› ard›fl›k üç ay
boyunca kaydedildi. Daha sonra tüm hastalar›n mevcut tedavisine 40mg/gün
telmisartan eklendi. ‹nter-diyalitik kilo al›mlar› telmisartan tedavisi alt›ndaki
ard›fl›k üç ay boyunca kaydedildi. Toplam 2280 hasta x diyaliz seans› inter-
diyalitik kilo al›m verileri de¤erlendirildi. Telmisartan tedavisi ile ve tedavisiz
dönemdeki ortalama inter-diyalitik kilo al›mlar› karfl›laflt›r›ld›. Bulgular: Hastalar›n
ço¤u erkekti (23/30) ve befl hasta diyabetikti. Ortalama yafl 53.2±14.2 (y›l) idi.
Ortalama inter-diyalitik kilo al›m› telmisartan tedavisi ile anlaml› flekilde azald›.
Telmisartan tedavili dönem ve telmisartan tedavisiz dönem aras›nda ortalama
inter-diyalitik kilo al›m› yönünden anlaml› fark vard› (s›ras›yla 3.76±0.71 kg ve
3.55±1.35 kg, P=0.001). Hastalar›n telmisartan tedavisi ile ve tedavisiz dönemdeki
seans bafl›na inter-diyalitik kilo al›mlar›n›n aylara göre da¤›l›m› fiekil 1’de
gösterilmifltir.
Sonuç: HD hastalar›nda inter-diyalitik kilo al›m› telmisartan ile anlaml› flekilde
azalm›flt›r. Bu nedenle özellikle inter-diyalitik kilo al›m› fazla olan hastalarda
telmisartan’›n bu olumlu etkisi göz önünde bulunmal›d›r. Bununla birlikte,
telmisartan tedavisinin HD hastalar›nda inter-diyalitik kilo al›m› ile iliflkili olan
hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi ve yüksek kardiyovasküler mortalite riski
üzerine olas› etkilerinin araflt›r›laca¤› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

fiekil 1. Hastalar›n Telmisartan tedavisi ile ve tedavisiz dönemdeki seans
bafl›na inter-diyalitik kilo al›mlar›n›n aylara göre da¤›l›m›.

a;p<0.001, b; P=0.02.

OP-023

Does The Inhibition of Renin-Angiotensin System Effect on Inter-Dialytic
Weight Gain in Hemodialysis Patients ?

Demir M, Kutlucan A, Türker Y, Tunc N, Sezer MT
Süleyman Demirel University School of Medicine Department of Nephrology, Isparta

Introduction: The existence of an independent brain renin-angiotensin system
(RAS) is well established and it has been shown that activation of centrally
located angiotensin I (AT I) receptors induces a release of vasopressin, drinking
behavior and an increase in blood pressure in experimental models. These
experimental studies also showed that telmisartan crosses the blood-brain barrier
and reduces the consumption of water in rats. Increased inter-dialytic weight
gain is associated with increased circulating intravascular volume and cause
volume dependent hypertension in hemodialysis (HD) patients. Therefore, it
could be though that inter-dialytic weight gain should be decreased by inhibition
of drinking behavior with centrally located AT I receptors blockage by telmisartan
in HD patients. So, we wanted to investigate the effect of telmisartan therapy
on inter-dialytic weight gain in HD patients.
Material-Method: A total thirty anuric HD patients were included to the study.
Demographic and clinical characteristics were recorded. Diabetic patients with
HbA1c higher than 7% were excluded. Inter-dialytic weight gains were recorded
during consecutive three months. Then, telmisartan 40 mg/day was added
ongoing treatment to all patients. Inter-dialytic weight gains were also recorded
during consecutive three months with telmisartan therapy. A total 2280 patients
x dialysis sessions inter-dialytic weight gain were assessed and mean inter-dialytic
weight gains of the patients in the period between with and without telmisartan
t h e r a p y  w e r e  c o m p a r e d .
Results: Most of the patients were male (23/30) and there were five diabetic
patients. The mean age was 53.2±14.2 (year). The mean inter-dialytic weight
gain decreased with telmisartan therapy and there was a significantly difference
in mean inter-dialytic weight gain between with and without telmisartan therapy
duration (3.76±0.71kg vs 3.55±1.35kg, P=0.001). The distribution of inter-
dialytic weight gain/session of the patients during three months period with
and wi thou t  t e lmisa r t an  therapy  i s  shown a t  F i gure  1 .
Conclusion: Inter-dialytic weight gain was significantly decreased by telmisartan
therapy. So, this positive effect of telmisartan should be considered especially
in HD patients with increased inter-dialytic weight gain. Moreover, further
studies focused on to investigate the possible effect of telmisartan therapy on
hypertension, left ventricular mass index and increased cardiovascular mortality
risk in HD patients are necessary.

Figure 1. The distribution of inter-dialytic weight gain/session of the
patients during three months period with and without Telmisartan therapy.

a;p<0.001, b; P=0.02.
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SS-024

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Protein Oksidasyon Ürünleri

Coflkun C1, Koldafl M1, Kural A1, Döventafl Y1, Seval H1, Bas›no¤lu F1,
Berçik ‹nal B1, Güngör M1, Kazanc›o¤lu R2

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

Girifl: Hemodiyaliz (HD) ifllemi oksidatif stresin bir insan modeli olarak kabul
edilmektedir. Bu çal›flmada kronik HD hastalar›nda protein oksidasyon ürünlerinin
diyaliz öncesi ve sonras› de¤iflimleri, diabet varl›¤›n›n ve ayr›ca kullan›lan high-
flux diyalizer ile di¤er subgrup sentetik diyalizerlerin, protein oksidasyon ürünlerinin
konsantrasyonlar› üzerinde farkl› etkilerinin olup, olmad›¤› araflt›r›ld›.
Metot: Haftada üç kez 4 saat bikarbonatl› HD tedavisini en az 12 ayd›r gören
67 gönüllü hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar›n etyolojileri ve kulland›klar›
diyalizerlere ait bilgi dosyalar›ndan elde edilerek hastalar diabetik, non-diabetik,
high-flux diyalizer ya da di¤erlerini kullananlar olarak subgruplara ayr›lm›flt›r.
Hafta ortas› seans›ndan hemen önce ve diyaliz bittikten yaklafl›k 30 dakika sonra
al›nan kan örnekleri -20°C’de saklanarak ileri oksidasyon protein ürünü (AOPP)
ve ileri glikozillenmifl son ürün (AGE) düzeyleri tayin edilmifltir. AOPP
spektrofotometrik, AGE ise spektroflorometrik metot ile çal›fl›lm›flt›r. Tüm hasta
grubunun pre-post diyaliz de¤erleri aras›ndaki iliflki Efllefltirilmifl T Testi ve di¤er
gruplar aras›ndaki iliflkiler Mann-Whitney U testi ile de¤erlendirilmifltir. De¤erler
±SD olarak sunulmufl ve P<0.05 anlaml› kabul edilmifltir.
Sonuç:Hastalar›n yafl ortalamas› 57±12 idi ve ortalama 36 ayd›r HD'e girmekteydiler.
Hastalar›n tümünde pre (46,9±11,7) ve post-diyaliz AOPP de¤erleri (58,2±14,6)
aras›nda anlaml› fark bulundu (P<0,001). Pre(85,71±30,44) ile post-diyaliz AGE
de¤erleri (75,8±31,35) aras›nda da anlaml› bir fark vard› (P<0,01). Pre-post diyaliz
AOPP ile AGE de¤erleri aras›nda korelasyon bulunmad›. Diabetik grubun (25
hasta), pre ve post-diyaliz AOPP konsantrasyonlar› aras›ndaki farklar ile, non-
diabetik grubun (42 hasta) pre-post diyaliz AOPP konsantrasyonlar› aras›ndaki
farklar istatistiksel olarak anlaml› bulunmad› (P>0,05). AGE düzeyleri aç›s›ndan
da benzer veriler elde edildi (P>0,05) (Tablo1). High-flux diyalizer grubunda (10
hasta) pre ve post-diyaliz AOPP de¤erleri aras›ndaki farklar ile, di¤er diyalizerleri
kullanan 57 hastan›n pre-post diyaliz AOPP de¤erleri aras›ndaki farklar
karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml›l›k saptanmad› (P>0,05). Benzer veriler AGE ile elde
edildi (P>0,05) (Tablo2).
Tart›flma: HD'de kan-diyalizer etkileflimi nedeniyle nötrofillerde büyük miktarda
reaktif oksijen ürünleri; bu nedenle de protein oksidasyon ürünleri oluflabilir.
HD'de immün hücrelerin tekrarlayan aktivasyonu, her seansta artan oksidatif
strese ve prooksidan durumun daha da kötüleflmesine neden olmaktad›r.
Çal›flmam›zda diyaliz sonras›nda AOPP düzeyinde artma ancak AGE düzeyinde
azalma dikkati çekti. Diabet hastal›¤›n›n olup-olmamas› ise sonuçlar›m›z› etkilemedi.
Bulunan AOPP ve AGE düzeyleri aras›nda hem diyaliz öncesi hem de diyaliz
sonras› korelasyon yoktu. Ayn› zamanda high-flux membran ya da di¤er sentetik
membranlar›n kullan›lmas› aras›nda da sonuçlara yans›yan anlaml› bir fark
gözlemlenmedi. Sonuç olarak kan-diyalizer membran etkileflimi prooksidan
durumun kötüleflmesine neden olan faktörlerden biri olmakla birlikte, bulunan
sonuçlar HD hastalar›ndaki oksidatif stresin multifaktöriyel olabilece¤ini ve
sonuçlar›n diabet ve sentetik membran subgruplar›ndan etkilenmedi¤ini
göstermektedir.

OP-024

Protein Oxidation Products in Chronic Hemodialysis Patients

Coflkun C1, Koldafl M1, Kural A1, Döventafl Y1, Seval H1, Bas›no¤lu F1,
Berçik ‹nal B1, Güngör M1, Kazanc›o¤lu R2

1Laboratory of Clinical Biochemistry and Biochemistry, Haseki Training and Research
Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Nephrology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: Hemodialysis (HD) procedure is considered as a human model
for oxidative stress. In this study, we investigated the changes in protein oxidation
product levels pre-post dialysis as well as the importance of diabetes presence and
cho i c e  o f  d i a l y s e r s  on  pro t e in  ox ida t ion  produc t  l e ve l s .
Methods: 67 patients on HD treatment for at least 12 months were included
in the study. The HD treatment lasted for at least 4 hours three times a day. All
of the participants gave informed consent. The primary diagnosis and dialysis
treatment information were retrieved from the patients charts. Advanced oxidation
protein products (AOPP) and advanced glycation end products (AGE) levels were
determined by spectrophotometric and spectrofluorometric methods, respectively.The
correlation of pre and post dialysis values were determined with paired T test
and Mann-Whitney U test was used for correlations between the other groups.
The results are presented as means ± SD and P<0.05 was considered significant.
Results: The mean age of the patients was 57±12 years and their mean dialysis
duration was 36 months. In the whole group pre(46,9±11,7) and post-dialysis
(58,2±14,6) AOPP values difered significantly; similarly pre(85,71±30,44) ile post-
dialysis (75,8±31,4) AGE values differed (P<0,01). There was no correlation
between pre or post dialysis AOPP and AGE levels. The difference between the
pre or post dialysis AOPP levels among the diabetic (25) patients was not different
from the pre and post dialysis AOPP levels of the nondiabetics (P>0.05). Similar
results were found for AGE levels (P>0.05) (Table1). The difference between pre
and post dialysis AOPP levels among the patients (10) dialysed with high-flux
dialysers were not significantly different from the 57 patients using non high-flux
dialysers (P>0.05). The differences among AGE levels between the different
dialyser groups weren't significant either (P>0.05) (Table2).
Discussion: During HD blood and dialyser contact leads to the massive production
of reactive oxygen species in neutrophils, thus protein oxidation products are
generated. Repetetive activation of immune cells during HD increases oxidative
stress and pro-oxidative state further worsens. In our study, AOPP levels increased
after HD session whereas AGE levels decreased. The presence of diabetes wasn't
effective on the results. Interestingly both pre and post-dialysis AOPP and AGE
levels didn't correlate with each other. High-flux dialysers didn't affect the difference
between pre and post-dialysis levels, either. In conclusion, though blood-dialyser
contact worsens pro-oxidant state our results suggest that oxidative stress in HD
patients is multifactorial.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Diabet grubu AOPP, mol/L

Non-diabet grubu AOPP, mol/L

Diabet grubu AGE, AU

Non-diabet grubu AGE, AU

Pre-Diyaliz

47,36±9,98

46,66±12,69

84,44±29,75

86,47±31,18

Post-Diyaliz

60,03±12,95

57,09±15,51

68,28±28,38

80,35±32,48

High-flux grubu AOPP, μmol/l

Di¤er grup AOPP, μmol/l

High-flux grubu AGE, AU

Di¤er grup AGE, AU

Pre-diyaliz

46,54±10,40

46,99±11,97

87,90±27,99

85,33±31,06

Post-diyaliz

56,85±13,58

58,43±14,85

83,50±34,35

74,51±30,93

Diabetic group AOPP, mol/L

Non-diabetic group AOPP, mol/L

Diabetic group AEG, AU

Non-diabetic group AEG, AU

Pre-dialysis

47,36±9,98

46,66±12,69

84,44±29,75

86,47±31,18

Post-dialysis

60,03±12,95

57,09±15,51

68,28±28,38

80,35±32,48

High-flux group AOPP, μmol/l

Other group AOPP, μmol/l

High-flux group AGE, AU

Other group AGE, AU

Pre-dialysis

46,54±10,40

46,99±11,97

87,90±27,99

85,33±31,06

Post-dialysis

56,85±13,58

58,43±14,85

83,50±34,35

74,51±30,93
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SS-025

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastal›¤› Olan Hastalarda Bozulmufl
Koroner Ak›m H›z› Rezervi

Türkmen K1, Oflaz H2, Al›fl›r ES3, Elitok A2, Çimen A2, Naml› fi1,
U s l u  B 1 ,  T e m i z  S 1 ,  U y s a l  M 1 ,  E c d e r  T 1

1‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›
2 ‹ s t a n b u l  T › p  F a k ü l t e s i ,  K a r d i y o l o j i  A n a b i l i m  D a l ›
3 ‹ s t a n b u l  G ö z t e p e  E ¤ i t i m  v e  A r a fl t › r m a  H a s t a n e s i

Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤› (ODPBH) olan hastalarda
morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler hastal›klard›r.
Böbrek fonksiyonlar› korunmufl olan normotansif ve hipertansif otozomal
dominant polikistik böbrek hastalar›nda endotel disfonksiyonunun ve artm›fl
karotis intima-media kal›nl›¤›n›n varl›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flman›n amac›,
ODPBH olan hastalarda epikardial arterlerin endotel fonksiyonunu ve koroner
mikrosirkülasyonu yans›tan non-invazif bir test olan koroner kan ak›m h›z›
rezervinin araflt›r›lmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya böbrek fonksiyonlar› korunmufl ve normotansif
ODPBH olan 30 hasta (10 erkek, 20 kad›n) ve 30 sa¤l›kl› birey (12 erkek, 18
kad›n) al›nd›. Kreatinin klirensleri Cockcroft-Gault formülü ile hesapland›.
Karotis intima-media kal›nl›¤› (‹MK) yüksek rezolüsyonlu vasküler ultrasonografi
ile ölçüldü. Koroner ak›m h›zlar› bazal ve dipridamol infüzyonu sonras›nda
ekokardiyografik olarak ölçüldü. Koroner ak›m h›z› reservi, hiperemik diyastolik
pik h›z›n bazal diyastolik pik h›za oran› olarak hesapland›. Bulgular: Her iki
grup aras›nda yafl, cinsiyet, beden kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›,
kreatinin klirensi, kolesterol ve trigliserid düzeyleri aç›s›ndan anlaml› bir fark
yoktu. Buna karfl›l›k, ODPBH olan hastalarda karotis ‹MK sa¤l›kl› kontrol
grubuna göre anlaml› derecede artm›fl ve koroner ak›m h›z› reservi anlaml›
d e r e c e d e  a z a l m › fl  o l a r a k  b u l u n d u  ( T a b l o  1 ) .
Sonuçlar: Böbrek fonksiyonlar› korunmufl ODPBH olan hastalarda belirgin
derecede azalm›fl olan koroner ak›m h›z› rezervi, hastal›¤›n erken dönemlerinden
itibaren epikardial koroner arter endotel disfonksiyonunun ve koroner
mikros i rkülasyon bozuklu¤unun bafl lad ›¤ ›n ›  gös termektedi r .

OP-025

Impaired Coronary Flow Velocity Reserve in Patients with Autosomal
Dominant Polycystic Kidney Disease

Türkmen K1, Oflaz H2, Al›fl›r ES3, Elitok A2, Çimen A2, Naml› fi1,
Uslu B1, Temiz S1, Uysal M1, Ecder T1

1Istanbul School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology
2Istanbul School of Medicine, Department of Cardiology
3Istanbul Göztepe Training and Research Hospital

Objectives: Cardiovascular diseases are a major cause of morbidity and mortality
in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD).
Endothelial dysfunction and carotid intima-media thickness (IMT) have been
reported both in hypertensive and normotensive patients with ADPKD. Coronary
flow velocity reserve (CFVR) is a non-invasive test showing endothelial function
of epicardial coronary arteries and coronary microcirculatory function. The aim
of the study was to investigate CFVR in patients with ADPKD.
Methods: Thirty normotensive patients (10 male, 20 female) with ADPKD
with well-preserved renal function and 30 healthy subjects (12 male, 18 female)
were included in the study. Creatinine clearances were calculated by the Cockcroft-
Gault formula. Carotid IMT was measured by means of high-resolution vascular
ultrasound. Coronary flow velocities were measured at baseline and after
dipridamole infusion by echocardiography. CFVR was calculated as the ratio
o f  h y p e r e m i c  t o  b a s e l i n e  d i a s t o l i c  p e a k  v e l o c i t i e s .
Results: There was no significant difference between the two groups regarding
age, gender, body mass index, systolic and diastolic blood pressures, creatinine
clearance, cholesterol and triglyceride levels. However, carotid IMT was significantly
increased and CFVR was significantly decreased in patients with ADPKD
c o m p a r e d  t o  h e a l t h y  s u b j e c t s  ( T a b l e  1 ) .
Conclusions: Patients with ADPKD with well-preserved renal function have
significantly decreased CFVR which reflects epicardial coronary artery endothelial
dysfunction and derangement of coronary microcirculation even in the early
stages of the disease.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Yafl (y›l)

Beden kitle indeksi (kg/m2)

Sistolik kan bas›nc› (mm Hg)

Diyastolik kan bas›nc› (mm Hg)

Kreatinin (mg/dl)

Total kolesterol (mg/dl)

LDL-kolesterol (mg/dl)

Trigliserid (mg/dl)

Kreatinin klirensi (ml/dak)

Karotis intima-media kal›nl›¤› (mm)

Koroner ak›m h›z rezervi

ODPBH (n=30)

38.8 ± 12.1

24.5 ± 4.5

119 ± 16

76 ± 9

0.85 ± 0.17

181 ± 33

104 ± 37

138 ± 44

95 ± 15

0.80 ± 0.29

1.84 ± 0.39

Sa¤l›kl› Kontrol (n=30)

36.2 ± 6.6

25.2 ± 4.8

113 ±8

77 ± 7

0.79 ± 0.13

170 ± 36

106 ± 36

121 ± 31

101 ± 10

0.54 ± 0.14

2.65 ± 0.68

P de¤eri

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

<0.001

<0.001

Age (years)

Body mass index (kg/m2)

Systolic blood pressure (mm Hg)

Diastolic blood pressure (mm Hg)

Creatinine (mg/dl)

Total cholesterol (mg/dl)

LDL-cholesterol (mg/dl)

Triglyceride (mg/dl)

Creatinine clearance (ml/min)

Carotid intima-media thickness (mm)

Coronary flow velocity reserve

ADPKD (n=30)

38.8 ± 12.1

24.5 ± 4.5

119 ± 16

76 ± 9

0.85 ± 0.17

181 ± 33

104 ± 37

138 ± 44

95 ± 15

0.80 ± 0.29

1.84 ± 0.39

Healthy subjects (n=30)

36.2 ± 6.6

25.2 ± 4.8

113 ±8

77 ± 7

0.79 ± 0.13

170 ± 36

106 ± 36

121 ± 31

101 ± 10

0.54 ± 0.14

2.65 ± 0.68

P value

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

<0.001

<0.001



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation26

SS-026

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda ‹nsülin Dirençi ve Rosiglitazon’un
Etkisi

Ünsal A1, Bafltürk T1, Ulafl T2, Sakac› T1, Ahbap E1, Koç Y1, Y›lmaz M1,
Borlu F2

1fiiflli Etfal Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli(KBY) hastalarda insülin dirençi v e PPAR_
agonisti olan Rosenda (Rosiglitazon)’n›n insülin dirençi üzerine olan etkisini
araflt›rmak.
Materyal: Çal›flmaya nefroloji poliklini¤ine baflvuran 30 KBY’li(15E, yafl
ort:53,4+14, ort.GFR:42,05+24,6ml/dk) hasta ile 30 (14E,ort.yafl:46,5+10,7,
ort.GFR:107+16,9ml/dk) sa¤l›kl› kifli al›nd›. 8-10 saatlik açl›k sonras› kan örne¤i
al›narak AKfi, kreatinin, kolesterol,trigliserid, LDL, HDL, insülin ve CRP
düzeylerine bak›ld›. KBY’li hastalar 2 gruba ayr›ld›. Grup1(n:15) (6E, ort.yafl:
54,8+9,4, ort.GFR: 46,4+26,9 ml/dk) hastalara 3ay süreyle Rosenda 4mg tb PO
verilirken, Grup 2 (n:15) (9E, ort.yafl: 52+17,8, ort. GFR:37,66+22,2ml/dk)hastalar
ilaç verilmedi. Bazal ve 3. ay›n sonunda parametreler tekrar karfl›laflt›r›ld›. HOMA
formülü ile insülin dirençine, GFR(Cockcroft-Gault formülü ) ve BMI de¤erlerine
b a k › l d › .
Sonuç: KBY’li hastalarda kontrol grubuna göre insülin(p:0,011) ve HOMA-IR
(p: 0,012) de¤erleri daha yüksek olup aras›nda istatistiksel olarak fark saptand›.
KBY’li 2 grup aras›nda bazal de¤erleri yönünden karfl›laflt›r›ld›¤›nda yafl, GFR,
BMI:, AKfi,insülin, HOMA-IR,Cho,TG, LDL;HBA1c ve CRP düzeyleri aras›nda
anlaml› fark saptanmad›.(p>0,05) Her iki grubun 3 ay sonraki de¤erlerini
karfl›laflt›rd›¤›m›zda insülin(p:0,021)ve HOMA-IR( p: 0,033) de¤erleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark saptan›rken, di¤er parametreler aras›nda fark
saptanmam›flt›r.(p>0,05)
Grup 1 kendi içinde karfl›laflt›rd›¤›m›zda ise AKfi(p:0,048),insülin(p:0,038),
HOMA-IR (p:0,023), CRP(p:0,02) aras›nda istatistiksel farkl›l›k saptan›rken, di¤er
parametre ler  aras ›nsa  fark saptanmam›fl t › r . (p>0,05) (Tablo 1)
Tart›flma: KBY’li hastalar aras›nda insülin dirençi ve hiperinsülinemi vard›r.
Rosiglitazon, PPAR aktivasyonu ile insülin duyarl›l›¤›ndaki art›fl üzerinden açl›k
kan flekeri ve insülin de¤erlerini düflürerek insülin direncinde anlaml› olarak
iyilefltirme sa¤lamaktad›r

OP-026

The Insulin Resistance and the Effect of Rosiglitazon in Patients with
Chronic Renal Failure

Ünsal A1, Bafltürk T1, Ulafl T2, Sakac› T1, Ahbap E1, Koç Y1, Y›lmaz M1,
Borlu F2

1Nephrology Department, fiiflli Etfal Hospital, ‹stanbul
2Internal Medicine Department, fiiflli Etfal Hospital, ‹stanbul

Objective: To investigate the insulin resistance and the effect of Rosenda
(Rosiglitazon), a PPAR agonist, on insulin resistance in patients with chronic
renal failure.
Material: 30 CRF patients resorting to the Nephrology Polyclinic (15 Males,
mean age: 53.4±14, mean GFR: 42.05±24.6 ml/min) and 30 healthy persons
(14 Males, mean age: 46.5+10.7, mean GFR:107±16.9ml/min) were enrolled
in the study. FBG, creatinine, cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, insulin and
CRP levels were measured on the blood samples obtained following 8 to 10-hour
fasting. Patients with CRF were divided into 2 groups. Group 1 (n=15) (6 Males,
mean age: 54.8±9.4, mean GFR: 46.4±26.9 ml/min) received Rosenda 4 mg
tablet for 3 months while no medication was administered to Group 2 (9 Males,
mean age: 52.8±17.8, mean GFR: 37.66±22.2 ml/min). Basal parameters were
compared again after 3 months. Insulin resistance was determined by HOMA
formula, GFR (Cockcroft-Gault) and BMI values were also measured.
Results: Patients with CRF were observed to have statistically significantly higher
insulin (p:0.011) and HOMA-IR (p:0.012) values compared to the control group.
When the two groups with CRF were compared with respect to basal values, no
significant difference was detected in age, GFR, BMI, FBG, insulin, HOMA-IR,
Cholesterol, TG, lDL, HBA1c and CRP levels (p>0.05). Based on the comparison
made between the two groups 3 months later, a statistically significant difference
was detected in the insulin (p=0.021) and HOMA-IR values (p=0.033) while no
difference was detected in the other parameters (p>0.05) (Table 1).
Discussion: Insulin resistance and hyperinsulinemia are observed among CRF
patients. Rosiglitazon reduces the fasting blood glucose and insulin levels through
the increase in the insulin sensitivity obtained via PPAR activation, thereby
providing a significant improvement in the insulin resistance.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

AKfi

‹nsülin

HOMA-IR

CRP

Grup 1A

93,4±11,5

14,8±11,4

3,51±2,87

15,6±24,7

Grup 1B

87,7±9,3

9,64±3,37

2,1±0,78

10,2±22,5

P

0,048

0,038

0,023

0,02

FBG

Insulin

HOMA-IR

CRP

GROUP 1A

93,4±11,5

14,8±11,4

3,51±2,87

15,6±24,7

GROUP 1B

87,7±9,3

9,64±3,37

2,1±0,78

10,2±22,5

p

0,048

0,038

0,023

0,02
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Monosit Kemoatraktan Protein-1 -2518A>G Polimorfizminin Çocukluk
Ça¤› Fokal Segmental Glomerülosklerozundaki Rolü

Kalyoncu M1, Beflbafl N1, Özgül K2, Özalt›n F1, Düzova A1, Topalo¤lu R1, Özen
S1, Özgüç M3, Bakkalo¤lu A1

1Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Ünitesi, Ankara
2Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü TÜB‹TAK DNA Bankas›, Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Medikal Biyoloji Bölümü, Ankara

Girifl ve Amaç: Monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1), glomerüler ve
tübüler zedelenmenin ilerlemesinde önemli rolü olan, monositlere özgü kemotaktik
bir proteindir. Çal›flmada 2518 pozisyonundaki “MCP-1 AG promoter”
polimorfizminin, çocukluk ça¤›nda görülen fokal segmental glomerüloskleroz
(FSGS)’un insidans› ve prognozuna potansiyel etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Ek olarak, FSGS, steroide duyarl› nefrotik sendrom (SDNS)’lu hastalar ve sa¤l›kl›
çocuklarda MCP-1 düzeylerinin polimorfizmle iliflkisini araflt›rd›k.
Metot: MCP-1 -2518AG genotipi RFLP’yi takiben PCR yöntemiyle belirlendi.
‹drar ve serum MCP-1 düzeyleri 22 FSGS, 25 yeni tan› alm›fl ya da relapstaki
SDNS hastalar› ve 18 sa¤l›kl› çocukta ELISA yöntemiyle ölçüldü.
Bulgular: Altm›fl FSGS’li hastan›n (35’i erkek, 25’i k›z) genotip frekans›
de¤erlendirildi¤inde, 37 (%61) hastada AA, 19 (%32) hastada AG ve 4 (%7)
hastada GG genotipi belirlendi. MCP-1 -2518AG polimorfizminin genotip
da¤›l›m› ve alel frekans›, SDNS hastalar› ve sa¤l›kl› çocuklar›nkine benzer
bulundu (p>0.05). MCP-1 AG polimorfizmi ile bafllang›çtaki proteinüri, böbrek
fonksiyonlar›n› içeren klinik parametreler aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir fark bulunamad›. Hastal›¤›n gidifli ile genotip frekans› aras›nda anlaml› bir
fark yoktu. Bununla birlikte, AA genotipini tafl›yan hastalarda (%46) kronik
böbrek yetmezli¤i insidans›, di¤er genotipi (AG ve GG) tafl›yanlara (%34) göre
daha yüksek bulundu (p: 001). Serum MCP-1 düzeyleri tüm gruplarda benzer
iken, FSGS’li hastalarda idrar MCP-1 düzeyi, SDNS’li hastalar ve kontrol
grubuna göre daha yüksekti (FSGS’li hastalarda 1680 IQR 22.82; SDNS’li
hastalarda 365 IQR 408 ve sa¤l›kl› çocuklarda 348 IQR 412 pg/ml.kre). ‹drar
MCP-1 düzeyleri proteinüri düzeyi ile anlaml› bir korelasyon gösterdi (r =0.529,
p:0.016). ‹statistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte idrar, MCP-1 düzeyi
AA genotipini tafl›yan hastalarda di¤er genotipleri tafl›yanlara gore daha yüksek
olma e¤iliminde idi.
Sonuç: Bulgular›m›z A alelinin kötü prognozla iliflkili olabilece¤ini
düflündürmektedir. AA genotipi FSGS’li hastalarda, hastal›¤›n ilerlemesi
yönünden bir risk faktörü olabilir.Bununla birlikte, -2518 pozisyonundaki MCP-
1 AA genotipinin MCP-1 transkripsiyonuna etkisinin olup olmad›¤› henüz
ayd›nlat›lmam›flt›r.

OP-027

Influence of Monocyte Chemoattractant Protein-1 -2518A>G
Polymorphism on Childhood Focal Segmental Glomerulosclerosis

Kalyoncu M1, Beflbafl N1, Özgül K2, Özalt›n F1, Düzova A1, Topalo¤lu R1, Özen
S1, Özgüç M3, Bakkalo¤lu A1
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2Inst›tute of Child Health and TUBITAK GND/Cell Bank, Hacettepe University
Faculty of Medicine, Ankara
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Medical Biology, Ankara, Turkey

Introduction and Aims: Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1), a
chemotactic kemokine with a high degree of specifity for monocytes, may play
an important role in the progression of glomerular and tubulointerstitial injuries.
The aim of this study was to investigate a potential influence of the MCP-1 AG
promoter polymorphism at position -2518 on the incidence and clinical course
of FSGS in children. We also investigated the relationship of the MCP-1 levels
in patients with FSGS and SSNS and healthy control.
Methods: MCP-1 levels in urine and serum have been measured by ELISA
method in patient with 22 FSGS, 25 newly diagnosed and/or relapsed SSNS
and 18 healthy children. The MCP-1 -2518AG genotype was identified by PCR
followed by RFLP.
Results: The genotype frequency of the 60 FSGS patients (35 boys and 25
girls) was as follows: 37 (61%) patients had the AA genotype, 19 (32%) were
heterozygous for the G allele and 4 (7%) patients showed homozygosity. The
genotype distribution and allele frequency of the MCP-1 -2518AG polymorphism
was not significantly different than that in SSNS and healthy controls. The
clinical parameters at presentation including renal function and proteinuria did
not differ significantly between patients with different genotypes MCP-1 AG
polymorphism did not reveal statistically significant differences in genotype
f r e qu en c y  b e tw e en  t h e  p r o g r e s s i on  o f  r en a l  d i s e a s e s .
However, the incidence of chronic renal failure was significantly higher in
patients with AA genotype (46%) when compared to those with AG and GG
genotypes (34%) (p:0.001). Although serum MCP-1 levels were similar in all
groups, the average urine MCP-1 levels of the patients with FSGS was significantly
higher than that of SSNS and healthy controls (1680 IQR 22.82 in FSGS
patients; 365 IQR 408 in SSNS patients and 348 IQR 412 in healthy controls
respectively). Urinary concentrations of MCP-1 correlated significantly with
proteinuria (r =0.529, p:0.016).
Although statistically not significant, urinary MCP-1 levels tended to be higher
in our patients with MCP-1 -2518 AA genotype compared to those with the
AG or GG genotype.
Conclusions: Our results suggest that the A allele may be related to worse
outcome. AA genotype might be one of the risk factors for the progression of
renal disease in FSGS. However, whether the transcription of MCP-1 gene with
AA genotype at nucleotide -2518 is higher or lower than those of the other
genotypes is yet to be determined.
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Kronik Böbrek Yetersizli¤i Olup Koroner Anjiyografiye Giren Hastalarda
Pre-Diabet ve Diabetin Kontrast Madde Nefropatisi Geliflimi Üzerine Etkisi

Toprak O1, Cirit M1, Yesil M2, Bayata S2, Tanrisev M1, Varol U3,
Ersoy R1, Esi E4

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Kardiyoloji Klini¤i, ‹zmir
3Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
4Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç. Çal›flmam›z›n amac› kronik bobrek yetersizli¤i olup, koroner anjiyografiye
giren hastalarda, pre-diabet ve diabetin kontrast madde nefropatisi (KMN) geliflimi
uzerindeki etkisini araflt›rmakt›r.
Metot: Cockroft klirensi 15-60 ml/dk aras›nda olan 421 hasta üç gruba
bölünmüfltür [diabetes mellitus (DM), n=137; pre-diabetes (pre-DM), n=140; ve
normal açl›k glukozu (NAG), n=144]. KMN, koroner anjiyografiden 2 gün sonra
ölçülen serum kreatinin de¤erinin bazalin 25% olmas›, DM kan glukozunun
126mg/dl olmas›, pre-DM kan glukozunun 100-125 mg/dl aras›nda olmas› ve

NAG ise kan glukozunun <100 mg/dl olmas› kriterlerine göre kondu.
Bulgular. KMN, DM grubunun %20 sinde [relative risk (RR) 3.6, p=0.001], pre-
DM grubunun %11.4’ünde (RR 2.1, p=0.314) ve NAG grubunun %5.5’inde
oluflmufltur. GFR de¤erindeki düflüfl DM ve pre-DM grubunda yüksekti (s›ras›yla,
P=0.001 ve P=0.002). GFR 30 ml/dk (RR 18.45), çoklu koroner damar tutulumu
(RR 7.36), hiperürisemi (RR 3.94), ACE inhibitöru kullan›m› (RR 2.47) ve DM
(RR 2.36) KMN oluflumunun tetikleyicileri olarak bulundu. Hastanede yat›fl süresi
DM ve pre-DM grubunda yüksekti (s›ras›yla, P<0.001 ve P=0.032). DM grubunun
%3.6’s›nda pre-DM grubunun ise %0.7’sinde hemodiyaliz ihtiyac› olmufltur
(P=0.036, DM ve NFG k›yasland›¤›nda). Üç ayl›k izlemde ise gereksinim gorülen
toplam hemodiyaliz seans say›s› da DM ve pre-DM gruplar›nda yüksekti (P<0.001).
Serum glukozunun 124 mg/dl olmas› KMN geliflimi için en iyi cut-off de¤eri
olarak bulundu.
Sonuç: Sonuçlar›m›z, diyabetik hastalar›n KMN geliflimi için yüksek risk
oluflturduklar›n› fakat pre-diabetik hastalar›n ise diyabetikler kadar güçlü bir KMN
risk faktörü olmad›klar›n› göstermektedir.

OP-028

Impact of Diabetic and Pre-Diabetic State on Development of Contrast-
Induced Nephropathy in Patients with Chronic Kidney Disease

Toprak O1, Cirit M1, Yesil M2, Bayata S2, Tanrisev M1, Varol U3,
Ersoy R1, Esi E4

1Department of Nephrology, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkiye
2Department of First Cardiology, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir,
Turkiye
3Department of 2nd Internal Medicine, Atatürk Training and Research Hospital,
Izmir, Turkiye
4Department of Radiology, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkiye

Background: The aim of the present study was to assess the influence of diabetic
and pre-diabetic state on the development of contrast-induced nephropathy (CIN)
in chronic kidney disease patients undergoing coronary angiography.
Methods: A total of 421 patients with Cockcroft clearance between 15 and 60
ml/min were divided into three groups [diabetes mellitus (DM), n=137; pre-
diabetes (pre-DM), n=140; and normal fasting glucose (NFG), n=144]. CIN was
defined as an increase of 25% in creatinine over baseline within 48 h of
angiography, DM as glucose 126mg/dl, pre-DM as glucose between 100 to 125
m g / d l  a n d  N F G  a s  g l u c o s e  < 1 0 0  m g / d l .
Results: CIN occurred in 20% of the DM [relative risk (RR) 3.6, p=0.001],
11.4% of the pre-DM (RR 2.1, p=0.314) and 5.5% of the NFG group. The
decrease of glomerular filtration rate was higher in DM and pre-DM (P=0.001
and P=0.002, respectively). GFR 30 ml/min (RR 18.45), multi-vessel involvement
(RR 7.36), hyperuricemia (RR 3.94), use of ACE inhibitors (RR 2.47), and DM
(RR 2.36) were predictors of CIN. Length of hospital stay was longer in DM and
pre-DM (P<0.001 and P=0.032, respectively). Major adverse cardiac event was
higher in DM (P=0.042). Hemodialysis was required in 3.6% of DM, and 0.7%
in pre-DM (P=0.036, DM vs. NFG), and the total number of hemodialysis
sessions during 3 months was higher in DM and pre-DM (P<0.001). Serum
glucose 124 mg/dl was the best cut-off point for prediction of CIN.
Conclusion: Our data support that patients with DM are at higher risk of
developing CIN, but patients with pre-DM are not as strong as diabetes as a risk
for developing CIN.
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Periton Diyaliz Hastalar›nda Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmin
Kemik Sintigrafisi ile ‹liflkisi

Külah E1, Çabuk M2, fien F2, Dursun A3, Sar›kaya S4, Yörük D2,
Güner E5, Kara N1, Erten S1
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3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik Anabilim Dal›,
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Anabilim Dal›, Zonguldak
5Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Zonguldak

Girifl: Adinamik kemik hastal›¤› (AKH) periton diyalizi (PD) vakalar›n›n %50
sinden fazlas›nda görülmektedir. Ciddi morbiditeye yol açabilen AKH, genetik
ve çevresel faktörlere ba¤l› geliflebilmektedir. PD hastalar›nda Vitamin D reseptör
(VDR) gen polimorfizminin kalsiyum ve kemik metabolizmas› üzerine etkisinin
oldu¤u bildirilmektedir. Kemik metabolizmas›n›n de¤erlendirilmesinde kemik
biyopsisi alt›n standartt›r, ancak invaziv bir yöntemdir. Kemik dönüflüm h›z›n›n
alternatif olarak kemik sintigrafisi ile de¤erlendirilebilece¤i bildirilmektedir.
Çal›flmam›zda PD hastalar›nda VDR gen polimorfizmleri (Fok-I,BSM-I, Apa-
I) kemik dönüflüm h›z› ve parathormon aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›k.
Materyal-Metot: Çal›flmaya sürekli ayaktan PD'ye devam eden 20 hasta al›nd›
(10/10 E/K, yafl ortalamas›: 44.8±15.3 y›l, böbrek yetmezli¤i süresi: 41.8±24.6
ay periton diyaliz süresi:32.5±22.7 ay). Bu hastalar›n hiçbiri son 1 ay içerinde
aktif vitamin D tedavisi almam›flt›. Hastalar›n tamam›na rutin biyokimyasal
testler, intakt parathormon (iPTH) düzey ölçümü, peritoneal eflitlenme testleri,
kemik mineral dansitometrileri ve kemik sintigrafileri yap›ld›. Bu hastalar›n
PCR-RFLP ile VDR gen polimorfizmleri belirlendi. Dinamik, statik ve tüm
vücut sintigrafileri yap›ld›. Elde edilen görüntülerden 4. lomber vertebra, femur
boynu ve lomber bölge yumuflak dokudan ilgi al›n› metoduyla say›sal veriler ve
uptake e¤rileri elde edildi.
Sonuç: Kemik sintigrasi ile iPTH düzeyleri aras›nda pozitif bir korelasyon
oldu¤unu tespit edildi (r:0.723, p<0.05). Kemik mineral dansitometri ile iPTH
veya kemik sintigrafisi aras›nda bir iliflki yoktu. Bsm-I ve Apa-I VDR gen
polimorfizmleri ile kemik sintigrafisi ve di¤er tetkikler aras›nda aras›nda bir iliflki
bulunamad›. Hastalar Fok-I VDR gen polimorfizmlerine göre FF ve Ff gruplar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Ff grubunun daha h›zl› kemik dönüflüm h›z›na sahip olduklar›
görüldü(p<0.01). FF ile Ff aras›nda yafl, cinsiyet, hastal›k süresi ve etiyolojisi,
periton diyalizi süreleri aç›s›ndan bir fark yoktu.
Tart›flma: PD hastalar›nda VDR fok-I gen polimorfizminin önceden bilinmesi
AKH geliflimini önceden tahmin edilmesinde yard›mc› olabilir.

OP-029

The Relationship of Vitamin D Receptor Gene Polymorphism With Bone
Scintigraphy in Peritoneal Dialysis Patients
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Güner E5, Kara N1, Erten S1
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Introduction: Adynamic bone disease (ABD) is seen in more than 50 percent
of peritoneal dialysis (PD) patients. ABD which can lead to serious morbidity,
can develop as a consequence of genetic and environmental factors. Vitamin
D receptor (VDR) gene polymorphisms are reported to affect calcium and bone
metabolism in PD patients. Bone biopsy is the gold standard for evaluation of
the bone metabolism but it is an invasive procedure. It is reported that bone
turnover rate can alternatively be evaluated by bone scintigraphy. In our study
we evaluated the relationship among VDR gene polymorphisms (Fok-I,BSM-
I, Apa-I), bone turnover rate and parathormone levels.
Material-Methods: We entered 20 patients (10/10 M/F, Mean age: 44.8±15.3
years, disease duration: 41.8±24.6 months, PD duration: 32.5±22.7 months)
undergoing continous ambulatory PD to our study. None of the patients received
any active vitamine D treatment in the last month. All patients underwent
routine biochemical tests, intact parathormone level measurements, peritoneal
equilibrium tests, bone mineral dansitometry, and bone scintigraphy. These
patients were evaluated for VDR gene polymorphisms using PCR-RFLP method.
Dynamic and static whole bone scintgraphy was performed. Using the images
4th lumbar vertebra, femoral neck, and lumbar soft tissue numeric data and
uptake curves were produced by region of interest method
Results: There was a positive correlation between bone scintigraphy and plasma
iPTH levels (r:0.723, p<0.05). There was no relationship between bone mineral
densitometry and either bone scintigraphy or plasma iPTH levels. There wasn't
any relationship between Bsm-I and Apa-I VDR gene polymorphisms and bone
scintigraphy or other parameters. The patients were evaluated according to the
Fok-I VDR gene polymorphisms and when the FF and Ff groups were compared;
Ff group was found to have a significantly higher bone turnover rate (p<0.01).
FF and Ff groups were not different regarding age, gender, duration or etiology
of disease, PD duration.
Discussion: Knowledge of Fok-I VDR gene polymorphisms may be helful in
predicting the development of ABD in PD patients.
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Nondiyabetik Periton Diyalizi Hastalar›nda HbA1c ve Kardiyovasküler
Hastal›k ‹liflkisi
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Girifl: Glisemik kontrolün iyi bir göstergesi olan HbA1c’nin diyabetik hastalarda
kardiyovasküler hastal›k geliflmesindeki rolü bilinmektedir. Nondiyabetik hastalardaki
önemi ile ilgili ise yeterli veri bulunmamaktad›r. Bu çal›flman›n amac› nondiyabetik
ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda, HbA1c’nin kardiyovasküler olaylar
üzerine etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Eylül 2003’de en az 3 ayd›r SAPD uygulanmakta olan 80 nondiyabetik
hasta çal›flmaya al›nd›. Takip süresi Eylül 2003- A¤ustos 2006 aras›nda 35 ay
idi.Tüm hastalarda kardiyovasküler ve/veya serebrovasküler hastal›k öyküsü
belirlendi. Çal›flman›n bafl›nda ve takibinde bazal sistolik ve diyastolik arteriyel
kan bas›nçlar›, hemogram, rutin biyokimyasal parametreleri, serum HbA1c,
bikarbonat, C-reaktif protein (CRP), paratiroid hormon (PTH), PET (peritoniyal
eflitlenme testi), Kt/V, kreatinin klirensi de¤erleri kaydedilerek ortalamalar› al›nd›.
Takip s›ras›nda 23 hastaya ekokardiyografi tetkiki yap›ld›. Sonuçlar ortalama±SD
olarak verildi. Korelasyon analizinde Spearman ve Pearson yöntemi kullan›ld›.
Hastalar ortalama HbA1c de¤erine göre (% 5.5) iki gruba ayr›ld›. Kardiyovasküler
olay ve ölüm olmadan geçen süre Kaplan-Meier yöntemiyle karfl›laflt›r›ld›.
Sonuçlar: Ortalama yafl 50±15 y›l, kad›n/erkek oran› 0.45 idi. Hastalar›n HbA1c
ortalamalar› %5.5±0.54 idi. Kardiyovasküler olay olmaks›z›n geçen süre aç›s›ndan
yap›lan Kaplan-Meyer e¤rileri, HbA1c de¤eri %5.5 alt›nda olanlarda anlaml›
olarak daha uzundu (p<0.05) (figür). Yap›lan ileriye dönük çoklu cox regresyon
analizinde, HbA1c düzeyi %5.5’in alt›nda olanlarda, üzerinde olanlara göre
kardiyovasküler olay veya ölüm görülme olas›l›¤› %67 oran›nda azalmaktayd›
(p=0.028, %95 CI: 0.119-0.941). HbA1c düzeyi, sistolik kan bas›nc› (SKB), kan
üre, CRP, PTH, düzeyleri pozitif korelasyon gösterirken, HDL düzeyi ile negatif
korelasyon göstermekteydi. Sol atrium çap› (SoA) çap› ve sol ventrikül kitlesi
(SVK) ile s›n›r de¤erlerde pozitif korelasyon saptand›. HbA1c ile serum parathormon
(PTH) düzeyi aras›nda pozitif korelasyon bulundu.
Ç›karsama: Bu çal›flma, SAPD hastalar›nda HbA1c düzeyinin anlam›n› araflt›ran
ilk çal›flma olmas› yönünden önemlidir. Daha önceki çal›flmalarda hiperparatiroidili
hastalarda ve D vitamini eksikli¤inde insülin direnci saptanm›flt›r. Bizim
grubumuzdaki PTH ile HbA1c iliflkisini aç›klamakta bu bulgular yard›mc› olabilir.
Sonuç: Periton diyalizi hastalar›nda kardiyovasküler olaylar›n geliflmesinde HbA1c
düzeyinin etkili oldu¤unu göstermektedir.

fiekil 1
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The Association Between HbA1c Levels and Cardiovascular Diseases in
Non-Diabetic Peritoneal Dialysis Patients
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Introduction: It is known that HbA1c, which is a well known marker of glycemic
control in diabetic patients, is a risk factor for cardiovascular disease. However,
t h i s  h a s  no t  b e en  con f i rmed  in  non -d i ab e t i c  p a t i en t s .
This study aims to investigate the effects of HbA1c levels on cardiovascular
diseases in non-diabetic continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients.
Methods: 80 non-diabetic patients who had been going under CAPD for at least
3 months as of September 2003 were included in the study. Total follow up time
was 35 months (September 2003-August 2006). History of cardiovascular and
cerebrovascular disease were recorded. Baseline and periodical measurement of
mean systolic ve diastolic arterial blood pressure, complete blood count, routine
biochemical parameters, serum HbA1c, bicarbonate, C-reaktive protein (CRP),
parathyroid hormone (PTH) levels were measured and PET (peritonial equilibration
test), Kt/V, creatinine clearance values were calculated. 23 patients underwent
echocardiographical evaluation during the study. Results are given as mean±SD.
Spearman and Pearson method was used for correlation analysis. Patients were
grouped into 2 according to mean HbA1c (cutoff 5.5%) levels. Time without
cardiovascular events and mortality was compared by Kaplan-Meier method.
Results: Mean age was 50±15 years, female/male ratio 0.45 and mean HbA1c
level 5.5±0.54%. Kaplan-Meier curve, performed to evalute time without
cardiovascular events, was significantly longer in patients with HbA1c below
5.5% (p<0.05) (figure). Forward Stepwise Multiple Cox Regresyon Analysis
demonstrated that mortality decreased 67% in patients with HbA1c levels below
5.5% compared to the ones above 5.5% (p=0.028, %95 CI: 0.119-0.941) HbA1c
levels had a positive correlation with systolic blood pressure (SBP), BUN, CRP,
PTH levels, whereas HDL had a negative correlation. Left atrial (LA) diameter
and left ventricular mass (LVM) had a slight positive correlation. HbA1c had a
positive correlation with serum parathormon (PTH) levels.
Conclusion: To our knowledge, this is the first study to investigate the importance
of HbA1c levels in CAPD patients. Previous studie have shown insulin resistance
in patients with hyperparathyrodism and vitamin D deficiency. This might explain
the relation between PTH and HbA1c.
As a Result: HbA1c level is related to cardiovascular events in peritoneal dilaysis
patients.

Figure 1
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SS-031

Periton Diyalizi Hastalar›nda Oksidatif Stres Belirteçlerinin Kronik
Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalar ve Kontrol Grubu ile Karfl›laflt›rmal›
Olarak ‹ncelenmesi

Coflkun C1, Koldafl M1, Kural A1, Döventafl Y1, Seval H1, Bas›no¤lu F1, Öztürk
H1, Taçy›ld›z H1, Kazanc›o¤lu R2

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

Kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY) ilerleyici fonksiyon kayb›n› aç›klamak üzere
öne sürülen mekanizmalardan biri de oksidatif strestir. Bu çal›flmada periton
diyalizi (PD) hastalar›nda oksidatif stres belirteçleri KBY'si olan hastalar ve
sa¤l›kl› kifliler ile karfl›laflt›rmal› olarak incelenmifltir.
Metot: Çal›flmam›za deney gruplar›n› oluflturan toplam 58 hasta: 21 PD olan
(PD grubu-12 erkek, 9 kad›n-yafl ort.:46,8±15,5 ); 36 KBY olan hasta (KBY
grubu-15 erkek, 21 kad›n-yafl ort.:57,1±15,4) ile, 38 sa¤l›kl› birey [Kontrol (K)
grubu- 13 erkek, 25 kad›n-yafl ort.:34,4±7,6] kat›lm›flt›r. Deney ve K gruplar›ndan
gönüllü kat›l›m için onaylar al›nm›flt›r. 15’i (%71) SAPD ve 6's› (%29) APD
program›nda olan PD hastalar› ortalama 18±7 ayd›r diyaliz uygulamakta idi ve
tümü düflük glikoz içerikli standart PD solüsyonlar› kullan›yordu. KBY grubu
en az 2 y›ld›r nefroloji poliklini¤imizden takipli olup ortalama glomerüler
filtrasyon h›zlar› 34±16,6 ml/dk idi. Deney ve K gruplar›ndan al›nan kanlar -
20°C’de sakland›ktan sonra, "ileri oksidasyon protein ürünü” (AOPP) ve ‘‘ileri
glikozillenmifl son ürün’’ (AGE) düzeyleri tayin edilmifltir. AOPP spektrofotometrik,
AGE ise spektroflorometrik metot ile çal›fl›lm›flt›r. AOPP ve AGE sonuçlar› tek
yönlü ANOVA ve takibinde ikili analizler ile incelendi. P<0.05 anlaml› kabul
edilmifltir.
Sonuçlar: Tüm gruplar›n AOPP ve AGE de¤erleri tabloda gösterilmifltir. AOPP
de¤erlerinin analizi sonunda K ile PD gruplar› aras›nda ve K ile KBY gruplar›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulundu (s›ras›yla, P<0,05; P<0,01).
KBY ile PD aras›nda ise anlaml› bir fark bulunamad› (P>0,05). AGE sonuçlar›n›n
analizi sonunda K ile PD grubu aras›nda ve PD ile KBY aras›nda anlaml› fark
bulunur iken (s›ras›yla, P<0,05; P<0,01) K grubu ile KBY aras›nda anlaml› fark
bulunmad› (P>0,05). Her bir grup içinde AOPP ve AGE düzeyleri aras›nda
korelasyon saptanmad›.
Tart›flma: Son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) hastalar›nda, serbest radikallerin
afl›r› üretimi ya da yetersiz antioksidan savunma sistemi nedeniyle, oksidatif
dengenin bozuldu¤una dair görüfller giderek önem kazanmaktad›r. K›sacas›
replasman tedavisi alan/almayan SDBY hastalar›, artm›fl bir oksidatif stresle
karfl› karfl›yad›r. Bir protein karbonil bilefli¤i olan AGE ile proteinlerin ileri
oksidasyon ürünü olan AOPP düzeylerinin de¤erlendirildi¤i çal›flmam›zda, K
grubuna göre PD hastalar›nda bu iki belirteçin anlaml› düzeyde artt›¤›n› tespit
ettik. Replasman tedavisi almayan KBY hastalar›nda ise AOPP düzeylerinde
anlaml› fark olmakla beraber, AGE düzeyleri aç›s›ndan fark bulunamad›. PD
hastalar›nda ise AGE düzeyinin daha yüksek olmas› PD solüsyonlar›n›n yeterince
biyouyumlu olmamas› ile aç›klanabilir. AOPP ile AGE aras›nda istatistiksel
olarak korelasyon iliflkisinin bulunmamas› ve hasta gruplar›nda farkl› sonuçlar›n
elde edilmesi, SDBY hastalar›nda oksidatif stres oluflumunun çok yönlü olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ve bu mekanizman›n multifaktöriyel nedenli
olabilece¤ini düflündürmektedir.

OP-031

The Determination of Oxidative Stress Markers in Peritoneal Dialysis as
Well as Chronic Renal Failure Patients and Healthy Controls

Coflkun C1, Koldafl M1, Kural A1, Döventafl Y1, Seval H1, Bas›no¤lu F1, Öztürk
H1, Taçy›ld›z H1, Kazanc›o¤lu R2

1Laboratory of Clinical Biochemistry and Biochemistry, Haseki Training and Research
Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Nephrology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

In this study, we evaluated the protein oxidation product levels in peritoneal
dialysis (PD) patients in comparison with chronic renal failure (CRF) patients
and healthy controls.
Methods: 58 patients and 38 ( 13 male, 25 female, mean age: 34,4±7,6
years)healthy controls were included in this study. There were 21 PD (12 male,
9 female, mean age: 46,8±15,5 years) and 36 CRF (15 male, 21 female, mean
age: 57,1±15,4 years) patients. All of the participants gave informed consent.
The PD patients were on dialysis for 18±7 months and 15 (71%) of them
performed CAPD and 6 (29%) APD and they all used low glucose content PD
solutions. The CRF group had been followed up in our nephrology clinic for
at least two years and their mean glomerular filtration rate was 34±16,6 ml/min.
The blood samples obtained from all of the participants were stored at -20°C
and advanced oxidation protein products (AOPP) and advanced glycation end
products (AGE) levels were determined by spectrophotometric and
spectrofluorometric methods, respectively. One-way ANOVA was used to analyse
AOPP and AGE levels and P< 0.05 was considered as significant.
Results: The AOPP and AGE levels of all the groups are presented in the
table. There was a significant difference in the level of AOPP between C and
PD groups as well as C and CRF groups (P<0.05, P<0.001;respectively). There
was no difference between the PD and the CRF groups (P>0.05). There was a
significant difference in the levels of AGE both among the PD and C groups
and the PD and CRF groups (P<0.05, P<0.01;respectivey). There was no
difference between the C and the CRF group. No correlation was established
between AOPP and AGE in any of the groups.
Discussion: Oxidative stress is considered as one of the mechanisms responsible
for the progression of CRF. In end stage renal disease, increased free radical
production or decreased antioxidant defense mechanisms lead to oxidative
stress. In our study we demonstrated that both AOPP and AGE were increased
in PD patients than the C's. AOPP level was higher in the CRF than the C
while AGE did not differ between the two groups. Higher AGE level of the PD
group can be explained by the prescription of bioincompatible PD solutions.
Since no correlation between the levels of AOPP and AGE could be determined,
it could easily be postulated that oxidative stress in renal failure is multifactorial
and should be evaluated broadly.
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SS-032

Nefrotik Sendromlu Ratlarda Dörtlü Tedavinin Faydal› Etkileri

Kalay S1, Akman S1, Akkaya B2, Koyun M1, Akbafl H3, Baysal YE1,
Gür GA1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji AD Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Merkez Laboratuvar›, Antalya

Amaç:Nefrotik sendrom oluflturulmufl ratlarda dörtlü tedavinin (ACE
inhibitörü+AT bloker+statin+ immünglobulin) etkinli¤inin araflt›r›lmas› amaçland›.
Yöntem:40 rat çal›flmaya al›nd› (8’er rat, 5 grup).Grup I’de (Kontrol grubu)
herhangi bir ilaç verilmedi. Nefrotik sendrom oluflturmak için Adriamisin 2
mg/kg i.v. 2 dozda Grup II, III, IV ve V’e verildi. Grup III’e
Enalapril+Losartan,GrupIV’eEnalapril+Losartan+Simvastatin, GrupV’e
Enalapril+Losartan +Simvastatin+yüksek doz immünglobulin verildi. Kan ve 24
saatlik idrar örnekleri 1.gün ve 5, 8, 12 ve 16. haftalarda al›nd›. 16. haftada ratlar
s a k r i f i y e  e d i l e r e k  h i s t o p a t o l o j i k  d e ¤ e r l e n d i r m e  y a p › l d › .
Sonuçlar: Adriamisin sonras›, tüm gruplarda kontrol grubuna göre idrar protein
at›l›m› anlaml› yüksek ve serum albumin seviyesi anlaml› düflüktü (5. haftada:
s›ras›yla, p=0.006, p=0.001, p=0.26,p=0.001). 16. haftada kantitatif idrar proteini
ikili ve üçlü tedavi grubunda benzerken (p=0.1), dörtlü grupta üçlü gruba göre
anlaml› olarak düflüktü(p=0.001). Serum kreatinin dörtlü grupta ikili ve üçlü
gruba göre anlaml› olarak düflüktü (p=0.002,p=0.015). Serum albumin, trigliserid,
interstisyel fibrozis ve TGF-beta skorlamas› ikili, üçlü ve dörtlü grupta anlaml›
derecede farkl› bulunmad›.
Sonuç: Dörtlü tedavinin, ratlarda proteinüriyi azaltma ve renal fonksiyonlar›
korumada daha iyi etkisi vard›r. Steroid dirençli nefrotik sendromlu hastalarda
yeni bir seçenek olarak düflünülebilir.

OP-032

Beneficial Effect of Triple Treatment (ACEI, AT1RB, Statin) Plus
Immunoglobulin in Experimental Nephrotic Syndrome

Kalay S1, Akman S1, Akkaya B2, Koyun M1, Akbafl H3, Baysal YE1,
Gür GA1

1Department of Pediatric Nephrology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department of Pathology, Akdeniz University, Medical Faculty, Antalya, Turkey
3Department of Biochemistry, Akdeniz University, Medical Faculty, Antalya, Turkey

Aim: Combination of antiproteinurics including inhibitors of the angiotensin
I-converting enzyme (ACEI) or AT1 receptor blockers (AT1RB) and statins is a
hopeful choice in the treatment of steroid resistant nephrotic syndrome (SRNS).
We aimed to investigate the effects of high-dose immunoglobuline in addition
to these combinat ions in exper imental  nephrot ic  syndrome.
Method: The study included 40 rats in five groups of control, nephrotic syndrome
without treatment (NS), dual therapy (DT) by enalapril (50 mg/L) &losartan
(200 mg/L), triple therapy (TT) by enalapril&losartan &simvastatin (10 mg/kg)
and quadruple therapy (QT) by enalapril&
losartan&simvastatin&immunoglobuline(2 gr/kg). All of the rats except the
control group were given adriamycin at a dose of 2 mg/kg of body weight at the
first day and at the third week. Blood samples were drawn from non-fasting rats
and 24-h urine samples were collected on day 1 and at weeks 5, 8, 12, and 16.
Results: At the 5th week, urinary protein excretions in the groups of NS, DT,
TT and QT were significantly higher and serum albumin levels were lower than
the control group in after administration of adriamycin (p=0.006, p=0.001 and
p= 0.26, p=0.001, respectively).
At the 16th week, UPr/Cr ratio was similar between groups of DT and TT
(p=0.1), while in QT group it was significantly lower than that of TT group(p=0.001).
Serum creatinine levels in QT group was significantly lower than the groups of
DT and TT(p=0.002, p=0.015, respectively). Serum albumine and triglyceride
levels, interstitial fibrosis and TGF-beta scoring of the histological examination
of kidney were not significantly different between the groups of DT, TT and QT.
We showed the better effect on decreasing proteinuria and preserving renal
function with combination of ACEI, AT1RB and statin plus high-dose
immunoglobuline in experimental nephrotic syndrome. Quadruple therapy might
be suggested as a new alternative treatment protocol in children with SRNS.
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PS/DN-033

L-NAME Hipertansif Ratlardaki Renal Oksidatif Hasar Üzerine Lisinoprilin
Koruyucu Etkisi

Öktem F1, Kilbas S2, Gökçimen A3, Koçak A3, Kilbas A4, Tolo T5, Kutluhan S2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Histoloji ve Embiryoloji Anabilim
Dal›, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Isparta
5Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Isparta

Oksidatif stres, hipertansiyona ba¤l› hedef organ hasarlanmas›n›n patogenezinde
önemli bir role sahiptir. Hipertansiyon ve onunla iliflkili oksidatif stres, birçok
renal hastal›¤›n›n patofizyolojisinde yer almaktad›r. Anjiotensin konverting
enzim (ACE) inhibitörlerinin çok yönlü renoprotektif etkileri vard›r. Bu çal›flmada,
bir ACE inhibitörü olan lisinoprilin L-NAME (Ne-nitro-L-arginine methyl ester)
arac›l› hipertansif rat böbreklerindeki oksidatif hasar üzerine etkilerini histolojik
ve biyokimyasal parametreler kullanarak araflt›rmay› amaçlad›k. Sprague-Dawley
cinsi, sekiz haftal›k ve a¤›rl›klar› 190–220 gram aras› gelen 32 adet s›çan çal›flmaya
dahil edildi ve dört eflit gruba ayr›ld›: 1) Kontrol grubu (n=8), 2) L-NAME
verilen grup (75 mg/kg/gün, n=8) 3) L-NAME ve lisinopril verilen grup (n=8)
ve 4) Sadece lisinopril verilen grup (10 mg/kg/gün, n=8). L-NAME ve lisinopril
gibi ilaçlar s›çanlara içme suyu ile verildi. Deney süresince ratlar›n 1. haftada,
3. haftada ve 6.haftada "tail-cuff" metoduyla kuyruklar›ndan sistolik kan bas›nçlar›
ölçüldü. Uygulama 6 hafta devam etti ve deney dekapitasyonla sonland›r›ld›.
Biyokimyasal analizde, renal dokudaki malondialdehit (MDA, lipit peroksidasyonun
bir indeksi), superoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve
katalaz (CAT) düzeyleri, oksidatif strese ba¤l› böbrek hasarlan›mlar› belirlemek
için ölçüldü. Böbrek dokusu histolojik olarak de¤erlendirildi. L-NAME verilen
grupta, renal MDA ve CAT seviyeleri ile serum kreatinin de¤erleri kontrol
grubuna göre yüksekti (P<0.05), renal SOD ve GSH-Px aktiviteleri ise kontrol
grubuna göre düflük bulundu (P<0.05). L-NAME + lisinopril grubunda serum
kreatinin, renal MDA düzeyi ve CAT aktivitesi azal›rken, renal SOD ve GSH-
Px aktiviteleri ise artt›. Böylece lisinopril tedavisi L-NAME grubundaki tüm
etkileri geriye çevirdi. Sadece lisinopril verilen grupla kontrol grubu aras›nda
serum kreatinin ve oksidatif parametreler aç›s›ndan bir farkl›l›k yoktu. Serum
üre de¤erleri tüm çal›fl›lan gruplarda benzerdi. L-NAME grubu rat böbreklerinde
belirgin olan histopatolojik de¤iflikliklerin, lisinopril tedavisi ile azald›¤› belirlendi.
Sonuçlar lisinoprilin, hipertansiyonun renal dokuda yol açabilece¤i oksidatif
hasarlanma etkisini hem biyokimyasal hem de histolojik düzeyde azaltaca¤›na
iflaret etmektedir.

PS/DN-034

Octerotid Tedavisi Sklerozan Enkapsule Peritonitte Morfolojik Ve
Fonksiyonel ‹yileflme Sa¤layabilir mi?

Sipahi S1, Sezak M2, Bozkurt D1, Özkan S1, Özkahya M1, fien S2, Ok E1, Duman
S1

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

Girifl: Sklerozan enkapsule peritonit (SEP), sebebi bilinmeyen, periton diyaliz
(PD) hastalar›nda az görülen, hem visseral hem de paryetal periton yapraklar›n›n
geri dönüflsüz skleroza gitti¤i, fliddetli ve hayat› tehdit edici ileus tablosu ile
karakterize klinik sendromdur. Kan›ta dayal› bir tedavisi yoktur. Mevcut tedavi
önerileri aras›nda anti-enflamatuar ve immunsuprese ajanlar vard›r.
Uzun etkili somatostatin analo¤u octreotid (OCT), tüm büyüme faktörlerini
inhibe ederek direk anti proliferatif etki gösterebilen ajand›r. Octreotidin ratlarda
hipertonik PD solüsyonlar›n›n yapm›fl oldu¤u periton sklerozu ve ultrafiltrasyon
yetersizli¤ini iyilefltirdi¤ini göstermifltik.
Metot:  Non-üremik 36 Wistar -Albino ra t  4 gruba ayr › ld ›
Grup I (kontrol) 2 ml izotonik, intraperitoneal hergün, (3 hafta)
Grup II (CH) Üç hafta boyunca izotonik serum içinde %0,1 klorheksidin
glukonat ve %15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg
dozda verildi.(3 hafta)
Grup III (CH/Rest) Üç hafta boyunca izotonik serum içinde %0,1 klorheksidin
glukonat ve %15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg
dozda verildi.‹lave 3 hafta hiçbir fley verilmeden beklendi.(6 hafta)
Grup III (CH/OCT) Üç hafta boyunca izotonik serum içinde %0,1 klorheksidin
glukonat ve %15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg
dozda verildi. ‹lave 3 hafta 50mcg/kg sc OCT verildi.(6 hafta)
Çal›flma sonunda; tüm ratlara 25 ml % 3.86 PD solüsyonu ile bir saatlik PET
yap›ld›. Diyalizat plazma üre oran› (D/P üre), glukoz reabzorpsiyon (D1/D0
glukoz) ve net ultrafiltrasyon miktar› ölçüldü. Paryetal periton morfolojik
de¤ifliklikleri incelendi.
Sonuçlar: Sonuçlar tablolarda ortalama ± SEM olarak verilmifltir.
Tart›flma: Klorheksidin glukonat ile 3 hafta ifllem sonras›nda periton transport
fonksiyonlar›nda glukoz transportunun h›zla bozulmas› ve UF cevab›n›n
kaybolmas› ve SEP oluflumu sa¤land›. Peritonun 3 hafta dinlendirilmesi ile
fonksiyonel özelliklerinde hafif düzelmeler sa¤lanm›flsada inflamasyon ve progresif
bozulma devam etmifltir. Peritonun dinlendirilmesi yan›nda OCT eklenmesi
ile bu de¤iflikliklerin ortaya ç›kmas› önlenmifltir. Morfolojik de¤ifliklikler OCT
grubunda CH/Rest grubuna oranla daha az gözlemlenmifltir.
Ç›karsama: Sonuçlar›m›zda sadece periton dinlendirilmesi ile SEP düzelmesi
mümkün olmam›flt›r. OCT periton membran fonksiyonlar›n› ve morfolojisini
düzelterek SEP’i geriletebilir.

Tablo 1: Sonuçlar
Kontrol n=8 CH n=8 CH/Rest n=8 Octreotid n=8

 UF, ml 8.4±0.7 -6.4±1.5 a -6.1±0.8 a 0.8±1.4 abc
 D/P üre 0.57±0.06 0.92±0.01 a 0.80±0.04 b 0.80±0.06
 D1/D0 glukoz 0.45±0.04 0.16±0.03 a 0.28±0.05 0.12±0.01 ac
 Kal›nl›k 26±5 134±10 a 275±21 ab 129±9 ac
 Inflamasyon 1.0±0.0 1.5±0.1 1.9±0.2 1.4±0.2
 Hücre infiltrasyon 0.2±0.2 0.6±0.2 0.9±0.2 0.1±0.1 c
 Damar say›s› 4.5±2.0 7.7±1.2 20.4±4.2 ab 6.8±1.4 c
 Fibroblast 0.5±0.5 1.6±0.1 2.7±0.2 ab 2.0±0.2 c
a p<0.05 grup v kontrol, b grup v CH, c grup CH/rest
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PS/DN-035

Sklerozan Enkapsule Peritonit Tedavisinde Atorvastatinin Rolünün Rat
Modeli ile Gösterilmesi

Sipahi S1, Sezak M2, Aflç› G1, Özkan S1, Ertilav M1, fien S2, Ok E1, Duman S1
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Bilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Sklerozan enkapsule peritonit (SEP), sebebi bilinmeyen, periton diyaliz
(PD) hastalar›nda az görülen, hem visseral hem de paryetal periton yapraklar›n›n
geri dönüflsüz skleroza gitti¤i, fliddetli ve hayat› tehdit edici ileus tablosu ile
karakterize klinik sendromdur. Kan›ta dayal› bir tedavisi yoktur. Mevcut tedavi
önerileri aras›nda anti-enflamatuar ve immunsuprese ajanlar vard›r. Statinler
anti-enflamatuar etkileri sayesinde hasarlanmaya cevap sürecinde faydas› olas›
ajanlardand›r. Atorvastatinin ratlarda hipertonik PD solusyonlar›n›n yapm›fl
oldu¤u periton sklerozu ve ultrafiltrasyon yetersizli¤ini iyilefltirdi¤ini göstermifltik.

Bu çal›flmada Atorvastatinin ratlarda klorheksidin glukonat ile oluflturulmufl
deneysel SEP modelindeki etkilerini incelemek istedik.

Metot: Non-üremik 24 Wistar-Albino rat 3 gruba ayr›ld›

Grup I (kontrol) 2 ml izotonik, intraperitoneal hergün

Grup II (CH) ‹zotonik serum içinde %0,1 klorheksidin glukonat ve %15 etanolü
çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg dozda verildi.

Grup III (Atorvastatin) ‹zotonik serum içinde %0,1 klorheksidin glukonat ve
%15 etanolü çözerek oluflturdu¤umuz solüsyon IP olarak 2 ml/200mg dozda
ver i ldi .  ‹çme suyuna 80mg/L olacak fleki lde Atorvasta t inin

Üçüncü haftalar›n sonunda; tüm ratlara 25 ml % 3.86 PD solüsyonu ile bir
saatlik PET yap›ld›. Diyalizat plazma üre oran› (D/P üre), glukoz reabzorpsiyon
(D1/D0 glukoz) ve net ultrafiltrasyon miktar› ölçüldü. Parietal periton morfolojik
de¤ifliklikleri incelendi.

Sonuçlar: Sonuçlar tablolarda ortalama ± SEM olarak verilmifltir.

Tart›flma: Klorheksidin glukonat ile 3 hafta ifllem sonras›nda periton transport
fonksiyonlar›nda glukoz transportunun h›zla bozulmas› ve UF cevab›n›n
kaybolmas› ve SEP oluflumu sa¤land›. Atorvastatinin eklenmesi bu de¤ifliklikleri
engelledi. Morfolojik bulgular CH grubun oranla Atorvastatinin grubunda daha
az gözlemlendi. Periton kal›nl›¤› Atorvastatin grubunda anlaml› alarak daha az
saptand›.

Ç›karsama: Statinler anti-enflamatuar özellikleri ile periton membran
fonksiyonlar›n› ve morfolojisini düzelterek SEP’e progresyonu önleyebilir.

Tablo 1: Sonuçlar
Kontrol n=8 CH n=8 Atorvastatin n=8

 UF, ml 8.4±0.7 -6.4±1.5 a -10.7±1.8 a
 D/P üre 0.57±0.06 0.92±0.01 a 0.78±0.06 b
 D1/D0 glukoz 0.45±0.04 0.16±0.03 a 0.27±0.08
 Kal›nl›k 26±5 134±10 a 122±13 a
 Inflamasyon 1.0±0.0 1.5±0.1 1.5±0.1
 Hücre infiltrasyon 0.2±0.2 0.6±0.2 0.8±0.3
 Damar say›s› 4.5±2.0 7.7±1.2 5.9±0.9
 Fibroblast 0.5±0.5 1.6±0.1 1.7±0.2
a p<0.05 grup v kontrol, b grup v CH

PS/DN-036

Caspase-3 ve Calpain Sisplatin-Arac›l› Endoteliyal Hücre Ölümünün
Ba¤›ms›z Mediyatörleridir

Dursun B1, He Z2, Somerset H2, Faubel S2, Edelstein C2

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilm Dal›, Denizli
2Colorado Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bölümü, Denver, Colorado, United
States of America

Akut böbrek yetmezli¤i potent kemoterapötik ajan olan sisplatinin major bir
yan etkisidir. Caspase’lar ve calpain hücre ölüm yolaklar›n› yöneten sistein
proteazlard›r. Sisplatin-arac›l› endoteliyal hücre ölümünde caspase ve calpain’in
rolü bilinmemektedir. Çal›flmam›zda caspase-3 ve calpain’in mikrovasküler
endoteliyal hücrelerde sisplatin-arac›l› apopitoz ve nekrozun mediyatörleri olup
olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.
MS mikrovasküler endoteliyal hücreler sisplatin (10 ve 50 μM) ve 50 μM
pancaspase inhibitörü QVD, veya 50 μM calpain inhibitörü PD150606, ile 24
saat inkübe edilmifllerdir. LDH sal›n›m› (%), hücre membran hasar›n›n (nekroz)
göstergesi olarak kullan›lm›flt›r. ATP lusiferin-lusiferaz yöntemi ile ölçülmüfltür.
Calpain ve caspase-3 aktivitesi floresan substratlar kullan›larak ölçülmüfltür.
Hücreler DNA-spesifik boyalarla boyanm›flt›r: 1) Hoechst 33342 boyas› apopitozun
karakteristik nükleer özelliklerini belirlemek ve 2) propidium iodide (PI) boyas›
membran bütünlü¤ünün kaybedildi¤ini gösteren pozitif nükleer boyanmay›
göstermek amac›yla kullan›lm›flt›r.
10 μM sisplatin dozunda hücrelerde ATP düzeyleri normal, PI ile negatif
boyanma ve apopitozun karakteristik özellikleri saptanm›flt›r. 50 μM sisplatin
dozunda ise hücrelerde a¤›r ATP eksikli¤i ve nukleusta nekrozun belirtisi olan
afl›r› PI boyanmas› saptanm›flt›r. Caspase-3 aktivitesi (nmol/dk/mg) 10 ve 50
μM sisplatin dozlar›nda anlaml› art›fl göstermifl olup, kontrollerde (K) 437, 10
μM sisplatinle 598 (P<0.05 vs. K), 10 μM sisplatin+QVD ile 123 (P<0.001 vs
10 μM sisplatin), 50 μM sisplatinle 1334 (P<0.001 vs K ve 10 μM sisplatin)
ve 50 μM sisplatin+QVD ile 84 (P<0.001 vs 50 μM sisplatin) bulunmufltur.
Calpain aktivitesi (nmol/dk/mg) sadece 50 μM sisplatin dozunda art›fl göstermifl
olup, kontrollerde (K) 146, 10 μM sisplatinle 178 in (P=NS vs K), 10 μM
sisplatin+QVD ile 138 (P=NS vs 10 μM sisplatin), 50 μM sisplatinle 921
(P<0.001 vs K ve 10 μM sisplatin) ve 50 μM sisplatin+QVD ile 1188 (P=NS
vs 50 μM sisplatin) bulunmufltur. 50 μM sisplatin dozunda, LDH sal›n›m› (%)
ve PI ile pozitif nükleer boyanma gösteren hücreler QVD varl›¤›nda yaklafl›k
%80, PD 150606 varl›¤›nda ise %50 azalm›flt›r. Caspase-3 aktivitesi (nmol/dk/mg)
calpain inhibitörü taraf›ndan etkilenmemifl olup, kontrollerde 156, 50 μM
sisplatinle 785 (P<0.001 vs K) ve 50 μM sisplatin+PD 150606 ile 879 (P= NS
vs 50 μM cisplatin) saptanm›flt›r.
Sisplatinle inkübe edilen mikrovasküler endotelyal hücrelerde, apopitozun ana
belirleyicisi olan caspase-3, ayn› zamanda nekroza yol açmaktad›r. Sisplatin-
arac›l› mikrovasküler endotelyal hücre nekrozu, kayda de¤er ölçüde, calpain
aktivitesine ba¤›ml›d›r. Calpain inhibitörünün caspase-3 aktivitesini etkilemeden
nekroza karfl› koruyucu olmas› calpain-arac›l› nekrozun caspase-3’ten ba¤›ms›z
oldu¤unu düflündürmektedir.
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PS/DN-037

Böbrek ‹skemi Reperfüzyon Hasar›nda Leptin, Total Antioksidan Status
ve Paraoksonaz ‹liflkisi

Külah E1, Taflc›lar Ö2, Karadeniz G2, Mungan G3, Aktunç E4, Sert M5, Can M3,
Cömert M2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›,
Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Zonguldak
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Zonguldak

‹skemi reperfüzyon (I/R) hasar› reaktif oksijen radikallerinin (ROR) üretimini
art›rmakta, sonuçta bir çok akut ve kronik komplikasyonu ortaya ç›karmaktad›r.
Birçok invitro çal›flmada leptinin, inflamatuar hücrelerden, endotel hücrelerinden
ve di¤er birçok hücreden ROR’nin üretimini stimüle etti¤i bildirilmifltir. Leptinin
oksidatif stres mekanizmalar üzerine etkisi hakk›nda bilgimiz s›n›rl›d›r. Ancak
birkaç çal›flmada leptinin antioksidatif özelli¤inin olabilece¤inden de
bahsedilmektedir. Çal›flmam›zda, böbrek iskemi ve reperfüzyon hasar› oluflturulan
bir hayvan modeli kullanarak kanda ve dokuda leptin, kan malondialdehid
(MDA), total antioksidan status (TAS) ve paraoksonaz (PON-1) enzim aktivite
düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Üniversitemiz T›p Fakültesi etik kurulundan çal›flma için izin al›nm›flt›r.
Çal›flmada 42 adet, 3-4 ayl›k, 200-250 gram a¤›rl›¤›nda Wistar tipi erkek s›çan
kullan›ld›. Bu s›çanlar›n 21 tanesi sham grubu olarak ayr›ld›. Sham grup hariç
tüm gruplarda genel anestezi alt›nda sol nefrektomi yap›l›p sa¤ böbrekte 90
dakika süreyle hemostatik klemp ile iskemi oluflturuldu.
Doksan›nc› dakikan›n sonunda klempler al›narak, kar›n cerrahi teknik ile
kapat›ld›. Bu s›çanlar›n 24 (n:7), 48 (n:7) ve 72 (n:7) saat sonra sa¤ böbrekleri
de ç›kar›ld›. Sa¤ nefrektomi yap›lmadan önce hayvanlardan kan al›nd›. Al›nan
kanlarda üre, kreatinin, total kolesterol, LDL kolesterol ve HDL kolesterol,
leptin, MDA düzeyleri, TAS ve PON-1 aktivite düzeyleri ölçüldü. Ç›kar›lan
böbreklerden doku leptin düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Deney hayvanlar›nda kan MDA düzeyleri iskemi ve reperfüzyonu
takip eden 24., 48. ve 72. saatlerde düzenli olarak artt› (Anova,p:0.01). Kan
leptin ve PON-1 düzeylerinin 24. saatte art›p daha sonra düfltü¤ünü tespit ettik
(p<0.05). Kan TAS düzeyleri ise ilk 24 saate düflüp daha sonraki saatlerde
yükseldi. Doku leptin düzeylerinde 48. saatte bir de¤ifliklik tespit edilmemiflken
72.  saa t t e  an laml ›  derecede  yükse ld i¤ i  görü ldü (p<0 .05 ) .
Sonuçlar: Çal›flmam›zda kan leptin düzeyleri ilk saatlerde artmas›na ra¤men
doku leptin düzeyleri de¤iflmemifltir. Kan leptin ile PON-1 düzeylerinin art›fl
ve azal›fl e¤rileri birbirine benzemektedir. Bu e¤riler, TAS düzeyleri ile ters
orant›l› olarak seyretmifltir. Leptin ve PON-1 aras›nda bu çal›flmada tespit edilen
iliflkinin bir baflka hayvan deneyinde daha de¤erlendirilmesi planlanm›flt›r.

PS/DN-038

Amikasinin Neden Oldu¤u Nefropatiden Korunmak Mümkün mü?

Kaynar K1, Gül S1, Ersöz fi2, Özdemir F3, Ulusoy H4, Ulusoy fi1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon.
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Trabzon.
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Onkoloji Bilim Dal›, Trabzon.
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anestezi Anabilim Dal›, Trabzon.

Amikasin yayg›n olarak kullan›lan antibakteriyel bir ilaç olmas›na karfl›n; hem
insanlarda hem de deney hayvanlar›nda önemli nefrotoksik etkileri bilinmektedir.
Aminoglikozid grubu antibiotiklerin, toksik etki mekanizmalar›ndan birinin
oksidatif yollar oldu¤u gösterilmifltir. Bu çal›flman›n amac›, antioksidan olan
N-asetilsisteinin, amikasine ikincil nefropati geliflmifl farelerde, renal fonksiyonlar
(kreatinin) ve renal morfoloji (renal tübül hasar›) üzerine etkilerini araflt›rmakt›r.
Toplam 32 fare eflit olarak dört gruba bölündü: (1)serum fizyolojik verildi, (2)
amikasin verildi (1.2g/kg dozunda, periton içine), (3) N-asetilsistein (150mg/kg
dozunda periton içine üç gün boyunca) ve amikasin (1.2g/kg dozunda üçüncü
gün tek doz olarak periton içine) verildi, (4) N-asetilsistein (150mg/kg dozunda
periton içine) verildi. Amikasin uygulamas›n›n, ›fl›k mikroskopik incelemede
granülovakuolar dejenerasyona ve elektron mikroskopik incelemede ise proksimal
tübülde miyeloid cisimciklerine, mitokondride yo¤un madde birikimine ve
mitokondri fliflmesine neden oldu¤u izlendi. Amikasin verilmesi öncesinde N-
asetilsistein uygulamas›n›n, granülovakuolar dejenerasyonda, miyeloid cisimcikler
ve mitokondri fliflmesi oluflumunda ciddi derecede azalmaya neden oldu¤u
saptand›. Serum kreatinin düzeyleri, gruplar aras›nda de¤ifliklik göstermedi. Bu
sonuçlar, amikasine ikincil geliflen nefropatide, N-asetilsisteinin koruyucu
olabilece¤ini düflündürmektedir. Ancak biyokimyasal etkileri gözlemek için daha
yüksek dozda amikasin verilmesi gerekmektedir.
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PS/DN-039

Nifedipin ve Verapamilin Vasküler Kalsifikasyon Üzerine Etkileri

K›rcelli F1, Sevinç G E1, Oneill K D2, Aflç› G1, Chen N X2, Moe S M2, Ok E1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2‹ndiana Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal› ve Roudebush VA Sa¤l›k
Merkezi, Indianapolis

Girifl: Vasküler kalsifikasyon, son dönem böbrek yetmezlikli ve hemodiyaliz
hastalar›nda kardiyovasküler mortalitenin güçlü bir prognostik belirtecidir.
Kalsiyumun vasküler kalsifikasyondaki rolü ve kardiyovasküler mortaliteye etkisi
gösterilmifltir. Buradan yola ç›karak; kalsiyum metabolizmas›nda ana unsurlardan
biri olan kalsiyum kanallar›n›n blokaj›n›n, kalsifikasyonun gerilemesine yol
açabilece¤i varsay›labilir. Bu çal›flmada, de¤iflen dozlarda, s›ras› ile dihidropiridin
ve fenialkilamin türevi kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin ve verapamilin
vasküler kalsifikasyon üzerine etkileri incelenmifltir.
Yöntem: S›¤›r vasküler düz kas hücreleri (SVDK), 72 saat büyüme besiyeri
(BB) ile inkübe edildikten sonra 10 mmol/L beta-gliserofosfat içeren kalsifikasyon
besiyeri (KB) ile de¤ifltirilmifl ve öncelikle nifedipin ve verapamilin de¤iflen
dozlarda (0,1,10,50 mM) hücre proliferasyonu üzerine etkileri incelenmifltir.
Her iki ilaç da; kalsiyum depolanmas› ve ALP aktivitesi deneylerinde, hücre için
en az toksik olan ve kalsiyumun hücre geçiflini bloke etti¤i gösterilen 10 mM
düzeyinde kullan›lm›flt›r.
Sonuçlar: Nifedipin ve verapamil 10 mM dozunda hücre proliferasyonunda
anlaml› toksisite yaratmamaktad›r. Bazal büyüme besiyeri ile inkübe edilen
SVDK hücrelerinde; ALP aktiviteleri aç›s›ndan, kontrole göre nifedipin ve
verapamil ile inkübe edilenlerde anlaml› fark gözlenmemifltir (s›ras› ile 70.9,
103, 61.8 u/g, p<0.05). ALP aktivitesi; nifedipin ile inkübe edilen kalsifikasyon
besiyerindeki hücrelerde artarken, verapamil anlaml› de¤iflikli¤e yol açmam›flt›r
(Tablo). Beta-gliserofosfat içermeyen kalsifikasyon besiyeri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
10 mM dozunda nifedipin kalsifikasyonda %27 düzeyinde bir azalmaya yol
açarken, verapamil %54 azalmaya yol açm›flt›r (s›ras› ile 2.74, 2.02, 1.26 mg/mg
prot) (Tablo).
Ç›karsama: Bu veriler nifedipin ve verapamilin vasküler kalsifikasyon üzerindeki
anlaml› azalt›c› etkisini göstermektedir. Vasküler kalsifikasyon tedavisinde bu
ilaçlar›n kullan›m› konusunda ileri faz çal›flmalara gerek vard›r.

Tablo 1 Nifedipin ve verapamilin sVDK hücresinde ALP aktivitesi
ve kalsiyum depozisyonuna etkisi

PS/DN-040

Stobadine’nin Rat Böbrek ‹skemi/Reperfüzyon Hasar› Üzerine Etkisi

Güz G1, Demiro¤ullar› B2, Ulusu N N7, Do¤u C3, Demirtola A2, Kavutçu M4,
Ömero¤lu S5, Stefek M8, Karasu Ç6
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‹skemi/Reperfüzyon (‹/R) hasar›, akut böbrek yetmezli¤inin önemli sebeplerinden
birisidir ve klinikte kullan›lan tatmin edici bir tedavisi yoktur. Stobadine, yeni
sentetik pridoindol anti-oksidan olup, ‹/R hasar› s›ras›nda oluflan reaktif oksijen
moleküllerinin neden oldu¤u hasar› azaltma yetene¤ine sahiptir. Çal›flma,
stobadine’nin böbrek ‹/R hasar› üzerine etkisini etkisini de¤erlendirmek için
yap›ld›.
K›rk adet erkek Wistar rat rastgele dört grup oluflturdu: Sham, Stobadine, ‹/R
ve ‹/R+Stobadine. ‹skemi her iki böbrek arterine 40 dk klemp uygulanarak
sa¤land›. Stobadine.2HCl (2 mg/kg), Stobadine grubuna abdomen kapat›lmadan
önce, ‹/R+Stobadine grubuna reperfüzyon bafllang›c›nda i.v. uyguland›. Alt›
saatlik reperfüzyon dönemi sonunda, kan ve doku örnekleri al›nd› ve 1) serum
BUN ve kreatinin; 2) serum ve/veya doku malondialdehide (MDA), glutatyon
(GSH), glukoz-6- fosfat dehidrogenaz(G-6PD), 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6-
PGD), glutatyon redüktaz (GR) ve glutatyon dehidrogenaz (GPx); 3) böbrek
histolojisi; ve 4) P-selektin immunohistokimyasal incelemesi yap›ld›.
Stobadine ‹/R hasar› sonras› oluflan böbrek fonksiyon bozuklu¤unu anlaml›
flekilde önledi (P<0.05). ‹/R serum ve böbrek MDA düzeylerini yükseltirken,
serum ve böbrek GSH düzeylerini azaltt› (P<0.05). Stobadine uygulamas› MDA
yükselmesini ve GSH azalmas›n› anlaml› flekilde engelledi (P<0.05). Ek olarak,
‹/R sonras› azalan G-6PD aktivitesi Stobadine uygulamas› ile düzeldi (P<0.05).
Stobadine, ‹/R sonras› 6-PGD aktivitesine etki göstermedi (P>0.05). GR ve GPx
aktivitesi ne ‹/R ne de ‹/R+Stobadine gruplar›nda sham grubuna göre anlaml›
de¤iflmedi (P>0.05). Ayr›ca, Stobadine ‹/R sonras› oluflan histolojik hasar
skorlar›n› ve artm›fl P-selektin immunreaktivitesini anlaml› flekilde azaltt› (P<0.05).
Bir pridoindol anti-oksidan olan Stobadine böbrek ‹/R hasar›na karfl› koruyucu
etki gösterdi. Bu etki muhtemelen “radikal scavenging” ve anti-oksidan etkisine
ba¤land›.
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PS/DN-041

‹nsülin Direnç K›r›c› ‹laçlar›n Non-diyabetik Fazda Kullan›m›n›n
Mikroalbüminüri Düzeylerine Etkileri

Bilir C1, Y›lmaz E E3, Dindar G2, Alçelik A2, Soypaçac› Z1, Cinemre H2, Bicik
Z1

1Düzce Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›
2Düzce Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
3Düzce Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›

Mikroalbuminüri, diyabetik nefropatinin en erken laboratuar bulgular›ndan
biridir. Diyabetik mortaliteyi de artt›ran mikroalbuminüri üzerine çok say›da
ilaç çal›flmas› mevcut olup, büyük bir k›sm› mevcut proteinüri üzerine etkileri
konusundad›r. Biz bu çal›flmam›zda; ilaçlar›n non-diyabetik fazda kullan›m›n›n
akut diyabet döneminde mikroalbuminüri geliflimi üzerine etkilerini karfl›laflt›rd›k.
Elli non-diyabetik Wistar-albino s›çan çal›flmaya al›nd›. S›çanlar 4 gruba ayr›ld›.
Kontrol grubu (n=11) normal diyetle takip edildi. ‹kinci grup (n=14) pioglitazon
10 mg/kg/gün, üçüncü grup (n=14) rosiglitazon 4 mg/kg/gün, dördüncü grup
(n=11) metformin 500 mg/kg/gün toplam 8 hafta non-diyabetik olarak izlendi.
50 mg/kg dozda intraperitoneal streptozotocin uygulamas›yla diyabet (Kfi>250
mg/dl) oluflturulan s›çanlar›n 5. günde spot idrarlar› topland›. Sonuçlar tabloda
ortalama ±SD olarak verilmifltir.
Non-diyabetik s›çanlara uygulad›¤›m›z insülin direnç k›r›c› tedavi sonras›ndaki
akut diyabetik dönemde anti-proteinürik düzeyde etki gözlenmemifltir. Kontrol
grubuna en yak›n olarak rosiglitazon dikkati çekmektedir. Rosiglitazonun
proteinüriye etkisi, di¤er insülin direnç k›r›c› ilaçlardan daha erken tespit
edilmifltir. ‹nsülin direncini k›ran ilaçlar›n diyabetik nefropatideki uzun dönem
etkileri iyi bilinmesine karfl›n, diyabetin bafllang›ç evrelerindeki etkileri üzerine
yeterli say›da çal›flma bulunmamaktad›r. Bu tip çal›flmalar›n diyabetik nefropatili
hastalarda tedavi seçiminin de¤erlendirilmesinde katk› sa¤layaca¤›na inanmaktay›z.

Deney sonuçlar›, ortalama ±SD olarak verilmifltir.

Mikroalbumin (μgr/dl) SD±
 Kontrol (n=11) 15.2 9,44
 Pioglitazon (n=14) 36,5 9,0
 Roziglitazon (n=14) 18.1 10,7
 Metformin (n=11) 30,4 13,8

PS/HT-042

Hipertansiyon, Kalp Yetmezli¤i ve Atriyal Fibrilasyonu Olan Bir Hastada
Bilateral Renal Arter Embolisi

Tatl› E1, Kara Y1, fiar F1, Kazanc›o¤lu R2

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 5. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Renal arter tromboembolisi, erken tan› ve tedavi gerektiren ancak
semptomlar›n çeflitlili¤i sebebiyle tan›s›nda gecikilen ciddi bir klinik tablodur.
Hastalar›n %94’ünde sistemik emboli kayna¤› kalptir. Kalp hastal›klar›ndan
atrial fibrilasyon, myokard infarktüsü (postinfarktüs trombüs) ve romatizmal
mitral darl›¤› en önemli nedenlerdendir. Burada hipertansiyon, konjestif kalp
yetmezli¤i ve atrial fibrilasyonu olup sol bö¤ür a¤r›s› yak›nmas› ile baflvurmufl
bir renal arter embolisi olgusu sunulmaktad›r.
Olgu: 62 yafl›nda erkek hasta sol bö¤ür a¤r›s› ile baflvurdu. 5 y›ld›r hipertansiyonu
olan hastaya 1 ay önce kalp yetmezli¤i ve atrial fibrilasyon teflhisi konmufl. 15
gün önce sol bö¤ür a¤r›s› flikayeti ile bir hastaneye baflvurmufl, idrar yolu
enfeksiyonu teflhisi ile antibiyoterapi bafllanm›fl; ancak flikayetleri geçmemifl.
Sigara veya alkol kullan›m› yok. Fizik muayenede kan bas›nc› 140/80 mmHg,
NDS: 88/AR, S1 sert, S2 normal, üfürüm yok, sol alt kadranda palpasyonla
hassasiyeti mevcut idi. EKG’de atrial fibrilasyon ve sol ventrikül hipertrofi
kriterleri vard›. Tetkiklerinde lökosit 19300/mm3, kreatinin 1.7 mg/dl, sodyum
136 mEq/L, potasyum 4.8 mEq/L, LDH: 1554 IU/L bulundu. ‹drar
mikroskopisinde 7-8 eritrosit, az amorf ürat saptand›. Üriner ultrasonografide
böbrek boyutlar› normal, bilateral ekojenitelerinde hafif azalma bulundu. Bat›n
tomografisinde sol böbrekte alt pol ve üst polün küçük bir k›sm› d›fl›ndaki
bölgelerde hipodens görünüm ve sa¤ böbrek alt pol anterior alanda da infarkta
ait fokal hipodens alan saptand›. Hastaya Renal arter tromboembolisi tan›s›
konuldu. 48 saatlik heparin infüzyonu ve ard›ndan enoksaparin 0,6 ml 2x1 s.c
ve warfarin 5 mg /gün tedavisine geçildi. Transtorasik ekokardiyografisinde
mitral yetersizli¤i (2+), sol ventrikül sistolik disfonksiyonu, sol kalp boflluklar›nda
geniflleme saptand›; ayr›ca sol ventrikül ve atriumda yo¤un spontan ekokontrast
ve sol atrium lateral duvar›nda taze trombüs ile uyumlu olabilecek flüpheli ekojen
yap› izlendi. Bilateral DMSA sintigrafide alt polünde skar saptanan normal
boyutta sa¤ böbrek ve sadece alt pol parankiminde azalm›fl uptake izlenen, orta
zon ve üst polü defektif sol böbrek saptand›. Separe fonksiyonlar› sol böbre¤in
%17.9, sa¤ böbre¤in %82.1 olarak bulundu. Tedavinin 10. gününde tekrarlanan
ekokardiyografisinde trombüse rastlanmad›. Takiplerinde LDH de¤eri geriledi.
Hasta asetil salisilik asit 300 mg/gün, warfarin 5 mg/gün ve karvedilol 12.5
mg/gün tedavisi ile hastaneden ç›kar›ld›.
Tart›flma: Renal arter embolisi, tan›s›nda gecikildi¤inde böbrek fonksiyonlar›nda
geri dönüflümsüz olarak kayba yol açabilen ciddi bir klinik tablodur. Di¤er klinik
durumlarla rahatl›kla kar›flt›r›larak tan› atland›¤› için hastalar›n %30’undan
az›nda erken tan› konulabilmektedir. Klinikte ani bafllang›çl› yan a¤r›s› ve
hematüri, lökositoz, serum LDH yüksekli¤i renal arter embolisi aç›s›ndan uyar›c›
olmal›d›r. Nedeni bulunamayan LDH yüksekli¤iyle özellikle predispozan kardiyak
hastal›¤› olan hastalarda renal tromboemboli mutlaka araflt›r›lmal›d›r.
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PS/HT-043

Renal Arter Stenozunun Derecesi ile Serum Ürik Asit Düzeyleri Aras›ndaki
‹liflki

Sert M1, Külah E2, Do¤an S M3, Çelik O3, Çetiner M A3, Poçan B4

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›,
Zonguldak
4Karabük Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Karabük

Girifl: Renal arter stenozu (RAS) hipertansiyon kontrolünü zorlaflt›r›r ve renal
fonksiyonlar›n progresif kayb›na neden olur. RAS yafll›larda son dönem böbrek
yetmezli¤inin (SDBY) önemli nedenleri aras›ndad›r. Tedavi edilmeyen RAS’
nun progresyonundan dolay› erken saptanmas› SDBY’ nin azaltabilir. Bundan
dolay› RAS’ nun erken evrede saptanmas›n› kolaylaflt›ran belirleyicilere ihtiyaç
vard›r. Renal kan ak›m›nda azalma ve kan›n intrarenal da¤›l›m›ndaki de¤ifliklikler
nedeni ile proksimal tübülüslerde reabsorpsiyon ve sekresyon fonksiyonlar›nda
ortaya ç›kan de¤ifliklikler hiperürisemiye neden olur. Bu evrede kreatinin klirensi
normaldir.
Amaç: Bu çal›flmada RAS’ nun derecesi ile serum ürik asit düzeyleri aras›ndaki
iliflkiyi inceledik.
Yöntem: Çal›flmaya nefroloji klini¤inde RAS öntan›s› ile selektif renal arteriografi
uygulanan 125(Kad›n/Erkek 70/55 ortalama yafl: 57,5±12,4), çift tarafl› RAS
saptana(n:29), tek tarafl› RAS saptanan(n:31) ve darl›k saptanmayan(n:65) hasta
al›nd›. Bilinen RAS tan›s› olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Tüm hastalar›n
serum ürik asit, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, glukoz, kreatinin,
24 saatlik idrarda kreatinin klirensi(KK) ve mikroalbuminüri çal›fl›ld›. Hastalar
selektif renal arteriografide saptanan stenoz derecelerine göre 0-%50 olanlar
grup1 (n:80), >%50 olanlar grup 2 (n:45) olmak üzere iki gruba ayr›ld›. Tek
tarafl› ve bilateral darl›¤› olanlar da kendi içinde karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Grup 2 daha yüksek ürik asit düzeylerine (6.6±1.9 vs 5.5±1.6 p:0.015),
daha yüksek kreatinin de¤erine (1.1±0.9 vs 1.5±1 p:0.03)daha düflük KK’ ne
(93.5±46.2 vs 45.5±21.4 p:0.002) sahipti. Grup 2’ deki hastalar grup 1 deki
hastalara göre daha yafll›yd›lar (ortalama yafl 55.7±12.2 vs 62.5±11.8 p:0.007)
ancak iki grup aras›nda cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan fark yoktu. ‹ki grup aras›nda
diabetes mellitus, sigara içimi ve dislipidemi insidans› aç›s›ndan farkl›l›k
bulunmad›. Koroner arter hastal›¤› (KAH) komorbidite s›kl›¤› grup 2 de %85
iken grup 1 de %61 bulundu (p:0.02). Bilateral darl›¤› olanlarda koroner arter
hastal›¤› s›kl›¤› daha fazla bulundu (p:0.02) ve bu hastalarda ürik asit düzeyleri
anlaml› flekilde daha yüksekti (5.2±2.1 vs 7.2±1.5 p:0.01). Darl›k saptanmayanlarla
%50’ ye kadar darl›k saptanan hastalar aras›nda yafl, KAH, KK ve kreatinin
aç›s›ndan farkl›l›k saptanmazken; ürik asit asit düzeyleri darl›¤› olanlarda anlaml›
derecede yüksek bulundu (p:0.02).
Sonuç: RAS’ nun erken evrede saptanmas›nda ürik asit bir belirleyici olarak
kullan›labilir.

PS/HT-044

Hipertansif Hastalarda Nebivolol ve Metoprolol Tedavisinin Erektil
Disfonksiyon Üzerine Etkisi

Güngör G, Perk H, Soyupek S, Baykal B, Demir M, Sezer M T
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Isparta

Girifl: Erektil disfonksiyon (ED) hipertansif hastalarda önemli bir sorundur.
Periferik damar hastal›¤›, psikolojik stres, b bloker gibi ilaçlar ve hipertansiyonun
kendisi ED’ye neden olabilir. Nitroz oksit (NO) ereksiyonda görevli bafll›ca
transmitterdir. Yeni bir b bloker ilaç olan nebivolol ise NO miktar›n› art›rarak
vazodilatasyon yapt›¤› için di¤er b blokerlerden farkl›d›r. Bu nedenle nebivolol’ün
NO miktar›n› art›rarak ED üzerine olumlu etki edece¤i ve di¤er b blokerler gibi
impotansa yol açmayaca¤› düflünülebilir. Biz de metoprolol ve nebivolol tedavisinin
hipertansif hastalarda ED üzerine olan etkisini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal ve Metot: Evli ve ED olan toplam k›rksekiz hipertansif hasta çal›flmaya
dahil edildi ve klinik özellikleri kaydedildi. Seksüel fonksiyonlar (SF) ‘‘International
Index of Erectile Dysfunction’’ (IIEF) skoru ve ‘‘Sexual Encounter Profile’’ (SEP)
ile de¤erlendirildi. Düflük IIEF ve SEP skorlar› ED ile iliflkilidir. SF ve serum
NO düzeyi toplam üç kez de¤erlendirildi (bazal, bir ayl›k nebivolol 5 mg/gün
tedavisinden sonra ve bir ayl›k ‘‘wash-out’’ süresinden sonraki bir ayl›k metoprolol
50 mg/gün tedavisinden sonra).
Sonuçlar: Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmifltir.
IEFF skoru ve SEP skoru metoprolol tedavisinden sonra bazal de¤erlere göre
anlaml› flekilde azalmas›na ra¤men (s›ras›yla P<0.001 ve P<0.001) nebivolol
tedavisinden sonra her iki skorda da bazal de¤erlere göre de¤ifliklik yoktu (s›ras›yla
P=0.55 ve P=0.13). Serum NO düzeylerinde ise nebivolol tedavisinden sonra
artmas›na ra¤men (P<0.001) metoprolol tedavisi sonras› de¤ifliklik yoktu (P=0.18).
Tart›flma: ED, b bloker ilaçlar›n önemli bir yan etkisidir. Nebivolol tedavisi
NO miktar›n› art›rarak hipertansif hastalar› ED’den korumada metoprolol’e
göre daha avantajl› görünmektedir.

Tablo 1. Hastalar›n bazal ve tedavi dönemindeki de¤erleri

 Parametreler Bazal Nebivolol sonras› Metoprolol sonras›
 Yafl (y›l) 56±6
 Sistolik KB (mmHg) 150.6±13.7 140.5±12.4 (a) 142.9±11.2 (a)
 Diastolik KB (mmHg) 97.3±6.7 91.0±6.8 (a) 92.0±8.2 (a)
 IIEF skoru 13.7±4.8 13.5±4.5 (b) 9.8±4.0 (a)
 SEP skoru 3.5 (3-4) 3.5 (3-4) (b) 3.0 (2.5-3.5) (a)
 Serum NO düzeyi (_M) 19.9±7.2 23.6±7.9 (a) 19.6±6.6 (b)
(a) Bazale göre P<0.001, (a) bazale göre P>0.05
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PS/HT-045

Serum Ürik Asit Düzeyleri ile Sol Ventrikül Kitle Indeksi ve 24 Saatlik
Ambulatuar Kan Bas›nc› Ölçümleri Aras›ndaki ‹liflki

Sert M1, Külah E2, Poçan B3, Do¤an S M4, Can M5, ‹likhan S1, Sökmen C1,
Düzlü O2, Karaöz M2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
3Karabük Devlet Hastanesi,‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Karabük
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›,
Zonguldak
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Zonguldak

Girifl ve Amaç: Hipertansiyon kardivovasküler hastal›klar için önemli bir risk
faktörüdür. Hipertansif hastalarda prognoz sadece kan bas›nc› düzeyi ile de¤il
ayn› zamanda efllik eden di¤er risk faktörleri ile de iliflkilidir. Hiperürisemi
hipertansif hastalarda s›kl›kla bulunur. Baz› çal›flmalarda genel popülasyonda
ve hipertansif hastalardaki kardiyovasküler risk ile hiperürisemi iliflkilendirilmifltir.
Son bir çal›flmada da ürik asit ile sol ventrikül kitlesi aras›nda iliflki saptanm›flt›r.
Hipertansiyonu olan hastalarda, sol ventrikül kitlesi kardiyak komplikasyonlar›n
iyi bir belirleyicisidir. Nokturnal kan bas›nc›nda düflüfl olmayan hastalarda hedef
organ hasar› ve morbidite riskinin daha fazla oldu¤u bildirilmifltir. Bu çal›flmada
esansiyel hipertansiyonlu hastalarda serum ürik asit düzeyleri ile 24 saatlik
ambulatuar kan bas›nc› ölçümleri, sol ventrikül kitle indeksi(LVMI) ve di¤er
kardiyovasküler risk faktörleri aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmaya nefroloji polikli¤inde esansiyel hipertansiyon tan›s› alan
105 (Kad›n/Erkek 50/55, ortalama yafl s›ras›yla 47,7±13/48,3±11 y›l) hasta
al›nm›flt›r. Tüm hastalar›n poliklinik kan bas›nc› ölçüldü; vücut yüzey alan› ve
vücut kitle indeksi hesapland›; açl›k serum glukozu, HDL kolesterol, LDL
kolesterol, trigliserid, serum kreatinin, serum ürik asit, 24 saatlik idrarda
mikroalbuminüri düzeyleri çal›fl›ld›; 24 saatlik tansiyon holter ölçümleri ve
ekokardiyografileri yap›ld›. Hastalar ürik asit düzeylerine iki gruba ayr›ld›: grup
1 ürik asiti >5,5 mg/dl olanlar (n:51), grup 2 ürik asiti <5,5 mg/dl (n:53) olanlar
Bulgular: Yafl, cinsiyet, sigara kullan›m›, BM‹, mikroalbüminüri, LDL kolesterol,
HDL kolesterol, trigliserid düzeyleri bak›m›ndan iki grup aras›nda farkl›l›k
saptanmad›. LVMI grup 1 de (147,3±27) iken grup 2 de (126,8±23) bulundu
(p:0.01). Grup 1 hastalar› daha yüksek gece sistolik ve diastolik kan bas›nc›na
ve sabah yüksek kalp at›m say›s›na sahipti. (p:0.02, p:0.006, p:0.03). Grup 1
daha az noktürnal kan bas›nc› düflüflüflüne sahipti (p:0,03).
Sonuç: Ürik asit düzeyleri ileri ile LVMI ve nokturnal kan bas›nçlar› aras›nda
direkt bir iliflki saptad›k. Ürik asit düzeyleri ile di¤er risk faktörleri aras›nda
herhangi bir iliflki saptamad›k. Hipoürisemik ajanlar›n LVMI üzerine etkilerini
araflt›rmak için çal›flma yapmay› planlad›k.

PS/HT-046

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Nondipper Kan Bas›nc› Nedenleri

Ersoy D F1, Günal A ‹1, Karaca I2, Da¤l› N2, K›rc›man E1

1F›rat Üniversitesi F›rat T›p Merkezi, Nefroloji BD, Elaz›¤
2F›rat Üniversitesi F›rat T›p Merkezi, Kardiyoloji AD, Elaz›¤

Amaç: Kronik Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda nondipper kan bas›nc›n›n
nedenlerini incelemek ve bu nedenlerin kardiyovasküler hastal›k risk faktörlerini
nas›l etkiledi¤ini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›flmaya antihipertansif ilaç kullanmayan normotansif 57 kronik
HD hastas› ile 19 sa¤l›kl› kifli al›nd›. Tüm olgulara ambulatuar kan bas›nc›
monitörizasyonu yap›ld›. Ekokardiografi ile sol ventrikül kitle indeksi (SVK‹),
karotid arter intima-media kal›nl›¤› (CCA IMT) ve damar komplians› ölçümleri
yap›ld›. Bioimpedans analizi ile vücut s›v›lar›n›n ölçümleri yap›ld›. Hastalar›n
kan örnekleri HD seans›n›n bafllang›c›nda al›nd›.
Bulgular: Hastalarda sistolik kan bas›nc› (SKB)’›ndaki düflmeyle iliflkili
parametrelerin Pearson korelasyon testi ile incelenmesi sonucunda yafl, SVK‹,
ekstrasellüler s›v›/kg (ECF/kg), ECF/kg2, high sensitif C-reaktif protein (hsCRP)
ve CCA ‹MT ile negatif iliflki gösterdi¤i saptand› (s›ras›yla r:-0.23, r:-0.39, r:-
0.41, r:-0.38, r:-0.32, r:-0.39, p<0.05). Stepwise lineer regresyon analizi ile
incelenen SKB’ndaki nondipping durumun nedenlerinin ECF/kg, hsCRP ve
CCA IMT oldu¤u saptand› (korelasyon katsay›s› s›ras›yla: -0.332, -0.243, -0.251,
p<0.05).
Sonuç: Kronik HD hastalar›n›n kardiyovasküler mortalitesini ve morbiditesini
azaltmada s›k› volüm kontrolü sonucu hipertansiyonun kontrol edilmesinin
yan› s›ra, noktürnal kan bas›nc› yönünden dipper olmalar› gerekti¤ini de gözledik.
Bu hastalar›nda s›k› volüm kontrolü ile inflamasyon önlenebilir ve kardiyovasküler
olaylardan korunulabilir, fakat bu hipotezi kan›tlamak için daha fazla çal›flma
gerekmektedir.
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PS/HT-047

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Total Antioksidan Status ile Serum
Sistatin C ve Sol Ventrikül Kitle ‹ndeksi Aras›ndaki ‹liflki

Sert M1, Külah E2, Aktunç E3, Aç›kgöz S4, Can M4, Eren H1, ‹likhan S1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›,
Zonguldak

Girifl ve Amaç: Oksidatif stresin vasküler hasar oluflumu ve hipertansiyon
gelifliminde rol ald›¤› bilinmektedir. Antioksidanlarsa bu hasar› azaltmaktad›r.
Hipertansiyon kardiyovasküler hastal›klar için ba¤›ms›z bir risk faktörüdür.
Hipertansiyon böbreklerde fonksiyonel ve yap›sal de¤iflikliklere yol açmakta ve
ayn› zamanda mevcut böbrek fonksiyon bozuklu¤unun ilerlemesine neden
olmaktad›r. Hipertansiyona ba¤l› böbrek hasar›nda erken evrede renal vasküler
dirençte art›fl, renal kan ak›m›nda ve efektif renal plazma ak›m›nda azalma
olmakta bu evrede glomerüler filtrasyon h›z› normal kalmaktad›r. Sistatin-C
(Sis-C) glomerüler filtrasyon h›z›n› göstermede kreatin klerensinden daha duyarl›
bir belirteçdir. Hipertansiyonu olan hastalarda sol ventrikül kütlesi, kardiyak
komplikasyon geliflme riskini daha iyi göstermektedir.Bu çal›flmada esansiyel
hipertansiyonlu hastalarda total antioksidan status (TAS) ile serum Sis-C ve sol
ventrikül kitle indeksi aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›k.
Materyal ve Metot: Çal›flma esansiyel hipertansiyon nedeniyle takip edilen
74 (Kad›n/Erkek 41/33, ortalama yafl:49,1±7.9 y›l) hasta üzerinde yap›ld›.
Diabetes mellitusu, morbid obezitesi, hipo/hipertiroidi ve kronik böbrek yetmezli¤i
olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Tüm hastalar›n kan bas›nc› ölçümü, rutin
biyokimya testleri, 24 saatlik idrar incelemeleri (kreatinin klirensi, mikroalbüminüri),
Sis-C, TAS, ürik asit düzeyleri ve ekokardiyografik incelemeleri yap›ld›.
Bulgular: Hipertansif hastalarda TAS ile Sistatin- C aras›nda korelasyon
saptan›rken (P: 0.026) TAS ile kreatinin klirensi aras›nda iliflki saptanmad› (p:
0.46). TAS ile sol ventrikül kitle indeksi (p<0.05) ve ürik asit düzeyleri (p: 0.01)
aras›nda da iliflki bulundu. Sis- c ile kreatinin klerensi aras›nda yak›n iliflki
saptand› (p: 0.001).
Sonuç: Hipertansif hastalarda Sis-C son organ (kardiyak ve renal) hasar›n›
göstermede kreatinin klerensden daha duyarl›d›r. Etkin antihipertansif tedavi
ve antioksidanlar hipertansiyona ba¤l› son organ hasar›n› azaltabilir.

PS/HT-048

Oltu Devlet Hastanesinde ‹vedi Hipertansiflerin Klinik Görünümü

Albayrak F
Oltu Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Erzurum

Objektif: Bu çal›flmadaki amac›m›z ivedi (acele) hipertansif vakalar›n prevalans
ve klinik özelliklerini de¤erlendirmektir.
Metot: Çal›flmam›za Oltu Devlet Hastanesi Acil departman›nda 6 ay sürede
tespit edilmifl olan ivedi hipertansif 97 hasta dahil edilmifltir. ‹vedi hipertansiyon,
sistolik arteryel kan bas›nc›n›n 180 mmHg ve/veya diastolik arteryel kan
bas›nc›n›n 120 mmHg, hipertansiyonla iliflkili klinik durumlar›n varl›¤› (bafla¤r›s›,
sersemleflme, bafldönmesi, vs) ve hedef organ hasar›n›n olmamas› olarak kabul
edildi. Hedef organ hasar› olan vakalar hipertansif acil olarak de¤erlendirildi
ve çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Onsekiz yafl›ndan büyük vakalar çal›flmaya al›nd›.
Vakalara klinik öyküleri, fizik muayeneleri ve gerekti¤inde diagnostik laboratuar
testleri (kan ve idrar biyokimyasal analizleri, elektrokardiyografi ve gö¤üs
radyografisi) ile tan› kondu.
Sonuçlar: ‹vedi hipertansiflerin % 61.9’u kad›n, % 38.1’i erkek idi. Vakalar
ileri yaflta idiler (yafl ortalamalar› 59.6±14.8). Hipertansif ivediler hastanemiz
Acil Poliklini¤ine baflvurduklar›nda ortalama kan bas›nçlar› 192 ± 18/117 ±
15 mmHg idi. Sigara içimi ve diabetes mellitus varl›¤› s›ras›yla %35 ve % 13.4
oran›nda idi. Hipertansif ivedilerde en s›k izlenen semptomlar ise % 91.7 ile
bafla¤r›s› ve % 71.1 ile sersemlik idi. ‹vedi hipertansiyonlular›n büyük bir k›sm›
antihipertansif tedavi almaktayd› (% 91.7). Hastalar›n en s›k kulland›¤›
antihipertansif grup anjiotensin dönüfltürücü enzim inhibitörleri ve bunlardan
da ramipril idi.
Tart›flma: Sigaran›n, akut ve kronik hipertansif etkilerinden dolay› hipertansif
ivedilerde bir risk faktörü oldu¤u gözlendi. Bir baflka önemli risk faktörü ise
hastalar›n % 13.4’ ünde izledi¤imiz diabetes mellitus idi. Çal›flmam›z metabolik
anormalliklerin (hiperglisemi, hiperinsülinemi ve dislipidemi) arteryel
hipertansiyonun patogenezinde rol alabilece¤ini düflündürmektedir. ‹vedi
hipertansiyonu kad›nlarda daha fazla oranda görmüfl olmam›z, hipertansiyonun
normal popülasyonda kad›nlarda daha fazla izlendi¤ini gösterebilir. Ayr›ca
kad›nlar›n ivedi hipertansiyonun semptomlar›na daha duyarl› olmalar›na ba¤l›
olabilir.
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PS/HT-049

Diyabetik Olmayan Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Serum Ürik
Asit Seviyesi ile Mikroalbuminüri ‹liflkisi

Göksu S S, Demir M, Sezer M T
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Isparta

Girifl: Epidemiyolojik çal›flmalar sa¤l›kl› popülasyonda ve diyabetes mellitus
(DM) hastalar›nda serum ürik asit düzeyi ile kardiyovasküler hastal›k (KVH)
riski aras›nda iliflki oldu¤unu göstermifltir. Bu iliflkiyi izah etmek için yap›lan
deneysel çal›flmalarda, hiperürisemik ratlarda KVH risk faktörü olan albuminürinin
artm›fl oldu¤u tespit edilmifltir. DM ve hipertansiyonu olmayan hastalarda serum
ürik asit düzeyi ile mikroalbuminüri miktar› aras›nda iliflki tespit edilmifltir.
Fakat ayn› iliflkiyi hipertansif bireylerde araflt›ran bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu nedenle bu çal›flmam›zda hipertansif bireylerde serum ürik asit düzeyi ile
mikroalbuminüri ve idrar mikroalbumin/idrar kreatinin oran› aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal ve Metot: Çal›flmaya daha önce esansiyel hipertansiyon tan›s› konan,
halen tedavi alan ve diyabetik olmayan toplam 45 hasta dahil edildi. Hastalar›n
demografik ve klinik özellikleri ayr›ca kulland›¤› antihipertansif ilaçlar› kaydedildi.
Hastalar hasta say›s›na göre 4 eflit gruba ayr›ld› (Grup I; n=11 ve serum ürik
asit düzeyi 1.6-4.5mg/dL, Grup II; n=11 ve 4.6-5.2mg/dL, Grup III; n=11 ve
5.2.-6.6mg/dL ve Grup IV; n=12 ve 6.6-9.0mg/dL olanlar). Gruplar günlük
mikroalbuminüri miktar› ve idrar mikroalbumin/idrar kreatinin oran› yönünden
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n ço¤u (%67) bayand›. Ortalama yafl 55±13y›l, ortalama
sistolik KB 146±21mmHg, ortalama diastolik KB 90±10mmHg ve ortalama
serum ürik asit düzeyi 5.3±1.5mg/dL (1.6-9.0mg/dL) idi. Hastalar serum ürik
asit düzeyine göre grupland›r›ld›¤›nda serum ürik asit düzeyi artt›kça günlük
mikroalbuminüri miktar› ve idrar mikroalbumin/idrar kreatinin oran›n›n artt›¤›
tespit edildi (Tablo 1). Fakat gruplar aras› istatistiksel bir fark tespit edilmedi.
Sonuç: Bu çal›flmada diyabetik olmayan hipertansif hastalarda da serum ürik
asit düzeyi artt›kça günlük mikroalbuminüri miktar› ve idrar mikroalbumin/idrar
kreatinin oran›n›n artt›¤›n› tespit ettik. Prehipertansif hastalarda bildirilen
anlaml› iliflkinin hipertansif hastalarda da gösterilmesi serum ürik asitinin de
kardiyovasküler risk azalt›lmas›nda bir tedavi hedefi olabilece¤ini ortaya
koymaktad›r.

Tablo 1. Gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›

Mikroalbuminüri (mg/gün) ‹drar mikroalbumin/idrar kreatinin oran›n›
 Grup I 13.1 ± 9.6 11.9 ± 11.7
 Grup II 34.3 ± 42.3 35.7 ± 43.6
 Grup III 52.7 ± 128.1 34.7 ± 86.5
 Grup IV 80.0 ± 117.3 40.4 ± 60.5

PS/HT-050

Oltu Devlet Hastanesindeki Hipertansif Hastalar›n Klinik Özellikleri

Albayrak F
Oltu Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Erzurum

Amaç: Bu çal›flmada, Oltu devlet Hastanesine baflvuran hipertansif hastalar›n
klinik özelliklerini araflt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Çal›flmam›z, Nisan 2005-Haziran 2006 aras›nda yap›lm›fl olan kesitsel
bir çal›flmad›r. Hastalara,reçetelenmifl olan antihipertansif ajanlar kaydedildi.
Hipertansiyonlu vakalar›n demografik özellikler (yafl, do¤um tarihi, yaflad›¤› yer)
ve kardiyovasküler risk faktörleri tespit edildi. Diabet, dislipidemi, ailede erken
koroner arter hastal›¤›n›n varl›¤› (erkeklerde 55, kad›nlarda 65 yafl alt›) ve halen
sigara içiyor olmak risk faktörler idi.
Sonuçlar: Çal›flma süresince Oltu Devlet Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤e
baflvuran hipertansif hasta say›s› 473 idi. Hastalar›n % 38.1’i baflvurduklar›
zaman hipertansiyonu oldu¤unu bilmiyordu. En fazla tespit edilen risk faktörü
% 44.2 ile dislipidemi iken daha sonra % 29.8 ile diabet idi. Hastalar›n % 15
ailede koroner arter hastal›¤›, % 39.3’ünde ise sigara içimi vard›. En fazla
kullan›lan antihipertansif grup diüretikler (tek bafllar›na veya di¤er ajanlara
kombine olarak) ve bunlardan da hidroklotiazid idi. Hastalar›n % 32.6’s›
anjiotensin reseptör blokerleri kullanmaktayd›. Bu gruptan ise en fazla tercih
edilen valsartand›. Hastalar›n % 25.6’s› anjiotensin reseptör antagonisti
kullan›yordu ve en fazla tercih edilen ramipril idi. Hastalar›n % 29.3’ü tek, %
52.4’ iki, % 15.1’i üç yada daha fazla say›da antihipertansif ajan kullanmaktayd›.
Hastalar›n % 3.2’si non-farmakolojik tedavi uygulamaktayd›. Hastalar›n %
46.3’ünde hipertansiyon kontrol alt›nda idi. Monoterapi alan hastalar›n %
25.7’sinde hipertansiyon kontrol alt›nda idi ve multipl antihipertansif ajan
kullananlarda bu oran % 20.6 idi.
Tart›flma: Hastalar›n yaklafl›k üçte biri hipertansif olduklar›n› bilmemekteydiler.
Tedavi rejimleri ço¤unlukla hipertansiyon tedavi rehberlerine uymaktayd›.
Hastalar›n yaln›zca % 46.3’ü hedeflenen kan bas›nc› de¤erine ulaflmaktayd›. Bu
oran ülkemizde yap›lan di¤er baz› çal›flmalara benzerdi. Tedavi hedeflerine
istenilen oranlarda ulafl›lam›yor olmas›, kan bas›nc› kontrolünde hedefe ulaflmak
için yeni tedavi stratejilerinin gelifltirilmesi gerekti¤ini göstermektedir. Multipl
say›da ilaç kullan›m› ile hipertansiyonun kontrol alt›na al›nmas› aras›ndaki z›t
iliflki, çok say›da ilaç kullan›m›n›n hasta uyumunu bozuyor olmas›ndan
kaynaklan›yor olabilir.
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PS/GN-051

Diastolik Disfonksiyonlu Hastada Venlafaksinin ‹ndükledi¤i Hipertansif
Kriz: Vaka Sunumu

Albayrak F
Oltu Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Erzurum

Bir anti-depresan ilaç olan venlafaksin tedavisinde, hipertansiyon nadir görülen
bir yan etkidir. Kan bas›nc›nda afl›r› yükselmeler ise daha nadiren görülür. Biz
diastolik disfonksiyonu olan bir hastada venlafaksin kullan›m›na ba¤l› geliflen
hipertansif krizi sunuyoruz.
Vakam›z 41 yafl›nda, sistolik fonksiyonlar› normal olan ve konjestif kalp yetmezli¤i
(KKY) olan bayan hasta idi. B-Bloker, anjiotensin konverting enzim inhibitörü
ve diüretik rejimlerini içeren maksimal KKY tedavisi almas›na ra¤men defalarca
KKY semptomlar› ile hastaneye yat›r›lm›flt›. Hasta uyku bozuklu¤u, güçsüzlük
ve mutsuzluk flikayeti ile gitti¤i Psikiyatri Klini¤ince Jeneralize anksiyete bozuklu¤u
tan›s› konarak 300 mg/gün venlafaksin tedavisi bafllanm›fl. Tedavinin ikinci
günü Oltu Devlet Hastanesi Acil Poliklini¤ine baflvurdu. Hastan›n s›rt üstü
yatamama, gece oluflan nefes darl›¤› ve ve orta derecede eforla meydana gelen
nefes darl›¤› flikayetleri vard›. Fizik muayenede 8-9 cm juguler venöz dolgunluk,
bilateral akci¤erlerin ortas›na kadar yafl ralleri vard›.Kardiyak oskültasyonda,
maksimim kalp at›m yeri hafifçe yer de¤ifltirmifl, apeksde de 2/6 sistolik üfürüm
tespit edildi. Elektrokardiyografide sa¤ atrial geniflleme ve sa¤ aks deviasyonu
izlenmekteydi. Üç hafta önce yap›lm›fl olan ekokardiyografisinde, sol ventrikülde
relaksayon zay›flama ile birlikte sol atrium dilatasyonu vard› (sol ventrikül diastol
sonu yar›çap› 37 mm, interventriküler septum kal›nl›¤› 19 mm, posterior duvar
kal›nl›¤› 18 mm). Ejeksiyon fraksiyonu 0.50-0.55 idi. Laboratuar sonuçlar›
normal s›n›rlarda idi. Hasta ‹ç Hastal›klar› klini¤ine yat›r›ld›. Hastanede yatt›¤›
dönemde nitrogliserin ve perlinganit infüzyonlar›, amlodipin, çeflitli B-blokerler
ve furosemid ile tedavi edildi. Antihipertansif tedavi kesildi¤inde arteryel kan
bas›nc› 150/90 mmHg ile 190/100 mmHg aras›nda de¤iflmekteydi. Hastanedeki
3. gününde kan bas›nc› yeterli derecede kontrol alt›na al›nd›. Ciddi hipertansif
acil durumlardan sak›nmak için kan bas›nc› dikkatlice monitörize edildi.
Hipertansiyonlu ve diastolik yetmezli¤i olan flah›slarda anti-depresan tedavi
bafllan›l›rken, arteriyel kan bas›nc›n›n yak›ndan izlenmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.

PS/GN-052

Sekonder Hipertansiyon Nedeni: Primerhiperparatroidi Vaka Sunumu

Gündüz M, Do¤an E, Sayarl›o¤lu H, Ç›t›rk Ç, Uçar M A
Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, K.Marafl

Sekonder hipertansiyonun nadir nedenlerinden biri primer hiperparatroidi
(PHP)’dir. PHP’nin en s›k nedeni paratroid adenomudur. Hiperparatroidinin
klinik semptomlar› halsizlik, yorgunluk, bulant›-kusma, peptik ülser, pankreatit,
tekrarlayan nefrolitiazis ve hipertansiyondur.
31 yafl›nda erkek hasta bulant›, bafl dönmesi, bafl a¤r›, hipertansiyon ve tekrarlayan
tafl düflürme yak›nmalar› ile nefroloji klini¤imize yat›r›ld›. Hastan›n özgeçmiflinde
tekrarlayan tafl düflürme 1 kez tafl operasyonu ve 2 kez mide kanamas›, soy
geçmiflinde ise k›z kardeflte de tekrarlayan tafl düflürmeyi takiben son dönem
böbrek yetersizli¤i saptand›. Hastan›n fizik muayenesinde: Sol brakial tansiyon
arteriyel:150/100mmHg, sa¤ brakial ise 160/100mmHg olarak ölçüldü. Di¤er
sistem muayeneleri normal olarak de¤erlendirildi.
Labaratuvar parametreleri spot idrarda pH:7.0 dansite:1006 protein:neg
eritrosit:+++ lökosit:+++, idrar mikroskopisinde her sahada mebzül eritrosit ve
lökosit görüldü.24 saatlik idrarda protein:395.5 mg/dl, kreatin klirensi:64.31
ml/dk, Ca:17.4
idrar kültür: Üreme olmad›. BUN:13-23mg/dl Krea:1.4-1.2 mg/dl AST:26
U/L ALT:53U/L ALP:153 IU/L T.prot:7.5 g/dl Alb:4.5 g/dl Na:137 K:4.6
Ca:14.8-15.5 mg/dl P:2.7-1.3mg/dl WBC:7900 Hb:17.2g/dl Hct:%48.0
Plt:296000K/uL PTH: 710 pmol/l.
Bat› USG: Bilateral nefrokalsinozis, Sa¤ böbrek:103x46 mm ort.kortikal kal›nl›k
9 mm,sol böbrek: 108x48 mm ort.kortikal kal›nl›k 9 mm.
Renal Arter Doppler US: Normal s›n›rlarda
Boyun US: Sol paratiroid lojunda solid lezyon (27x18x10 mm ebadlar›nda
homojen (hipoekoik) kitle.
Tekrarlayan tafl düflürme ve hipertansiyon etyolojisi araflt›r›lan hastada hiperkalsemi,
hipofosfatemi ve hiperparatroidi tespit edildi. Paratirodi USG’de sol paratiroid
bölgesinde solid adenom saptand›. Hastaya bol hidrasyon, irbesartan+
hidroklorotiazid baflland›. Paratiroidektomi sonras›nda hastan›n antihipertansif
ilaçlar› kesildi.
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PS/GN-053

Olgu Sunumu: Hiponatremik Hipertansif Sendrom

Y›ld›z B1, Kural N1, Dinleyici E Ç2, Ar›kbuka K2, Akçam N3, Kural Y2

1Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
Eskiflehir
2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Eskiflehir
3Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Radioloji Anabilim Dal›, Eskiflehir

Hipertansiyon çocuklarda s›k görülmeyen ve genellikle altta yatan bir hastal›¤a
iflaret eden bir bulgudur. Eriflkinlerin aksine etyolojisinde ço¤u zaman renal
parankimal ve renovasküler hastal›klar vard›r. A¤›r hipertansiyon ve hiponatremi
birlikteli¤ine hiponatremik hipertansif sendrom (HHS) ad› verilir ve çocuklarda
son derece nadir görülmektedir. Bu yaz›da HHS tan›l› bir hasta sunulmaktad›r.
Yedi yafl›nda bir erkek hasta jeneralize tonik klonik konvülzüyon geçirmesi
nedeni ile hastanemize refere edildi. Öyküsünde herhangi bir sa¤l›k problemi
olmayan hastada saptanan pozitif bulgular› flunlard›: hipertansiyon (170/115
mm/hg), bilinç aç›ld›ktan sonra süregelen sald›rgan tutum ve davran›fllar,
metabolik alkalozis (kan gaz›nda pH:751, HCO3: 24,8, PCO2: 27,3), hipokloremi
(87 mEq/L), hipkalemi (3 mEq/L), hiponatremi (123 mEq/L), düflük idrar
dansitesi (1003), poliüri (3,2 cc/kg/saat), yüksek serum aldosteron düzeyi (1000
pg/ml, normal: 20-240). Serum renin, kortizol, tiroid ve antidüretik hormon
seviyeleri normaldi. Bat›n doppler ultrasonografi incelemesinde bilateral çift
renal arter saptand›. Beyin ve abdominal tomografi incelemeleri normal bulundu.
Hastan›n BOS incelemesi normaldi. Bu bulgular ile HHS tan›s› konulan hastaya
nifedipin ile tedavisi verildi. Bu tedavi ile tansiyon arteriyel düzeyleri normal
s›n›rlarda seyretti. HHS olgular›nda bafllang›çtaki renal iskemi sonucunda renin-
anjitensin sistemi aktive olarak bas›nç natriürezine neden olmaktad›r ve böylece
hiponatremi meydana gelmektedir. Hastam›zda renal arter anomalisi bulunmas›,
iskemi ve renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin tetiklenmesinin nedeni olarak
düflünülmüfltür. Ayr›ca, aldosteron yan›t›, oluflan hiponatremi ile daha da
artabilir ve hastam›zda renin sekresyonunu bask›lam›fl olabilir. Sonuç olarak
HHS çocuklarda nadir olmakla birlikte hipertansiyonun önemli bir nedenidir
ve hipertansiyon ile birlikte hiponatremi saptanan vakalarda renal vasküler
anomaliler dikkatle araflt›r›lmal›d›r.

PS/GN-054

Transjuguler ‹ntrahepatik Portosistemik fiant›n Renal Fonksiyon ve
Resistivite ‹ndeksi Üzerine Etkileri

Cengiz G1, Keven K1, ‹dilman R2, Özcan H3, Ergün ‹1, Ç›nar K2, Karayalç›n S2

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji BD
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji ABD

Girifl/Amaç: Renal resistivite indeksi (RRI) ile renal histopatolojik hasar aras›nda
pozitif korelasyon oldu¤u bildirilmektedir. Bu çal›flman›n amac› portal
hipertansiyonlu (PHT) hastalarda transjuguler intrahepatik portosistemik flant›n
(TIPS) RRI ve renal fonksiyonlar üzerine etkisini araflt›rmakt›r.
Materyal ve Metotlar: PHT olan toplam 16 hasta (E/K: 11/5; ortalama yafl:
42,3) çal›flmaya al›nd›. Toplam 11 PHT’lu hastaya (8 sirotik, 3 non-sirotik) TIPS
yap›ld›, geri kalan 5 sirotik hasta kontrol grubu olarak kabul edildi. TIPS
endikasyonu; 7 hastada tekrarlayan varis kanamas›, 4 hastada refrakter assit idi.
Çal›flmaya al›nan hiçbir hastada hepatorenal sendrom mevcut de¤il idi. RRI,
böbrek fonksiyon testleri ve plazma vazoaktif hormon düzeyleri bafllang›çta ve
TIPS iflleminden 30 gün sonra de¤erlendirildi.
Bulgular: TIPS ifllemi sonras› hastalar›n portal bas›nçlar› bafllang›ç de¤ere göre
anlaml› derecede azald› (p=0,001). TIPS yap›lan hastalarda TIPS ifllemi sonras›
ortalama RRI bafllang›ç de¤ere göre anlaml› derecede azal›rken (0.68±0.06 vs
0.63±0.08, p<0.05), TIPS yap›lmayan kontrol grubunda ortalama RRI de¤erlerinde
farkl›l›k gözlenmedi (p>0,05). TIPS’in plazma vazoaktif ajanlar üzerine anlaml›
derecede etkisi saptanmad› (Tablo). Bafllang›çta glomeruler filtrasyon h›zlar›
(GFR) her iki grupta benzer iken, delta GFR (30. gün GFR-bazal GFR) bak›m›ndan
gruplar aras›nda fark anlaml› idi (TIPS ve kontrol grubunda s›ras›yla +10.4±21.0
ve -15.6±17.2 ml/dk, p=0.03). TIPS ifllemi s›ras›nda ve sonras›nda önemli bir
komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Sirotik veya nonsirotik portal hipertansiyonlu hastalarda TIPS renal
resistivite indeksi ve glomerüler filtrasyon h›z› üzerine olumlu etkide bulunmaktad›r.

Tablo
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PS/GN-055

Evre 3-4 KBY'L‹ Hastalarda Karbonhidrat Metabolizma Bozuklu¤u

Bafltürk T1, Ünsal A1, Koç Y1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Sakac› T1, Altuntafl Y2

1fiiflli Etfal Hastanesi, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, ‹stanbul

Glukoz intolerans› kronik böbrek yetmezlikli (KBY)hastalarda en s›k görülen
karbonhidrat metabolizma bozuklu¤udur. ‹nsülin direnci ve insülin sekresyon
bozuklu¤u glukoz intolerans›n›n oluflumuna katk›da bulunmaktad›r.
Amaç: KBY'li hastalarda insülin direnci insidans›n› ve insülin dirençi
olan/olmayan hastalarda bozulmufl açl›k glukozu(IFG), bozulmufl glukoz tolerans›
(IGT), Diyabet (DM) oranlar›n› tespit etmek.
Materyal ve Metot: Çal›flmaya 90 Evre3-4 KBY'li hasta (47E;yafl ort.58,9±13,4,
ort.GFR: 35.7 ±13,54 ml/dk,BMI:27,06±3,76 kg/m) ile 30 sa¤l›kl› (9E; yafl
ort.48,9±13,5, ort.GFR: 83,46 ±11,23 ml/dk, BMI:26,02±3,04 kg/m) kifli
al›nd›. 8-10 saatlik açl›k sonras› kan al›narak AKfi, kreatinin, kolesterol, trigliserid,
LDL,HbA1c ve insülin düzeylerine bak›ld›. KBYli hastalara 75 gr'l›k standart
OGGT yap›ld›. BMI ve HOMA-IR formülüne göre insulin dirençi hesapland›,
3,8 de¤erler insülin dirençi olarak kabul edildi.

Sonuçlar: KBY'li hastalarda kontrol grubuna göre HOMA-IR de¤eri yüksek
olup (p<0,05), BMI, serum insulin düzeyi, HbA1c and TG düzeyi ile aras›nda
iliflki saptanm›flt›r.
KBY’li hastalar›n %21,1'de insülin dirençi mevcut olup, %32,2 DM, %21,2
IGT ve %46.6 normal OGTT saptanm›flt›r.
Hastalar›n %24,44’de IFG saptan›rken, bu oran insülin dirençi olanlarda
%57.89, insülin dirençi olmayanlarda ise %15,49 oran›nda tespit edilmifltir.
IFG'li hastalar›n OGTT sonuçlar› tablo1-2 de verilmifltir.
Tüm hastalar›n ve insülin dirençi olan /olmayanlar›n OGTT sonuçlar› tablo
3'de verilmifltir.
Tart›flma: KBY'L‹ hastalarda insülin dirençi ve karbonhidrat metabolizma
bozuklu¤u mevcut olup, IFG'li hastalarda bu oran daha yüksektir.
IFG ve insülin dirençi birlikteli¤i diyabetes mellitus ve bozulmufl glukoz tolerans
s›kl›¤›nda art›fla neden olmaktad›r.

IFG olan/olmayan hastalar›n OGTT sonuçlar›
DM IGT NORMAL

 IFG(+) %63,63 %13,63 %22,72
 (N=22) (N:14) (N:3) (N:5)
 IFG(-) %22,05 %22,05 %55,88
 (N=68) (N:15) (N:15) (N:38)

IFG'li insülin direnci olan olmayan hastalar›n OGTT sonuçlar›
DM IGT Normal

 ‹nsülin dirençi(+) %52,6 %21,05 %26,3
 (N:19) (N:10) (N:4) (N:5)
 ‹nsülin dirençi(-) %28,16 %21,12 %50,7
 (N:71) (N:20) (N:15) (N:36)
 Evre 3-4 KBY %32,2 %21,2 %46,6
 (N:90) (N:29) (N:19) (N:42)

‹nsülin dirençi olan/olmayan IFG'li hastalar›n OGTT sonuçlar›
DM IGT Normal

 IFG(+)HOMA>3,8 %72,7 %18,18 %9.O9
 (N:11) (N:8) (N:2) (N:!)
 IFG(+) HOMA<3,8 %54,54 %10,09 %36,36
 (N:11) (N:6) (N:1) (N:4)

PS/GN-056

Spironolaktonun Kronik Böbrek Hastal›¤› Olan Hastalarda Proteinüri
Üzerindeki Etkisi

fiengül E1, Derviflo¤lu E1, fiahin T2, Y›lmaz A1

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

Amaç: Proteinüri, kronik böbrek hastal›¤› için prognostik bir risk faktörüdür.
Anjiotensin dönüfltürücü enzim inhibitörleri ile uzun süreli tedavinin
antiproteinürik etkisi genellikle yeterli de¤ildir. ‹nsanlarda, aldosteronun
antagonize edilmesinin proteinüriyi azaltmadaki olumlu etkisini do¤rulayan
yetersiz say›da küçük çal›flmalar vard›r. Bu çal›flman›n amac›, kronik böbrek
hastal›¤› olan anjiotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü ve/veya anjiotensin II
tip1 reseptör blokeri alan hastalarda spironolaktonun antiproteinürik etkisini
araflt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›flmaya 33 hasta (17 erkek, 16 kad›n) al›nd›. Kronik böbrek hastal›¤›
etyolojisi 20 hastada diyabetik nefropati, 13 hastada kronik glomerulonefrit idi.
Çal›flman›n bafllang›c›nda, hastalar›n 24 saatlik idrarda protein düzeyleri ve
rutin biyokimyasal tetkikleri tayin edildi. Kan bas›nçlar› en az 15 dakika istirahat
sonras›nda ölçüldü. Bir nonselektif aldosteron blokeri olan spironolakton 25
mg/gün dozunda hastalar›n tedavisine eklendi. Daha sonra 8 haftal›k sürede
spironolaktonun antiproteinürik etkisi incelendi. ‹statistiksel analiz SPSS version
13.0 ile gerçeklefltirildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Tedavi ile 24 saatlik idrarla protein at›l›m› anlaml› olarak azald›
(tedavi öncesi: 2774,90±3216,55 mg/gün; median:1428,00 mg/gün; tedavi
sonras›: 1834,42±2293,14 mg/gün; median:743,00 mg/gün; p<0.000; %47,9
azalma). Sistolik ve diastolik kan bas›nc› anlaml› olarak düfltü (s›ras› ile
132,42±19,53 mmHg’dan 125,30±16,67 mmHg’a, p<0.004 ve 83,18±10,59
mmHg’dan 76,66±10,50 mmHg’a, p<0.000). Tedavi öncesi ve tedavi sonras›
böbrek fonksiyonlar› (kreatinin klirensi, serum kreatinin) aras›nda farkl›l›k
istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi) (p>0.05). Serum potasyumu 4,56±0,46
mEq/L’dan 5,05±0,67 mEq/L’a yükseldi. Farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml›
idi (p<0.000).
Sonuç: Çal›flmam›z, spironolakton ile aldosteron etkisinin önlenmesinin idrarla
protein at›l›m›n› azaltabilece¤ini göstermektedir. Bu strateji anjiotensin dönüfltürücü
enzim inhibitörü veya anjiotensin II tip1 reseptör blokerlerinin antiproteinürik
etkisinden kurtulan hastalarda böbrekleri korumak için faydal› olabilir. ‹drarla
protein at›l›m›nda spironolaktonun etkinli¤ini ortaya koymak için daha fazla
çal›flma gerekmektedir.
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PS/GN-057

Prediyaliz Hastalar›ndaki Anemi Tedavisinde ‹ntravenöz Demir Uygulamas›

Harmankaya Ö, Koçak Y S, Sevindir ‹, Kutlu M, Aç›kgöz Ö, Baflak M
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Amaç: Predializ hastalar›nda tek bafl›na intravenöz demir kullan›m›n›n renal
anemi üzerine olan etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Çal›flmaya kronik böbrek yetersizli¤i Evre 3-4’teki hemoglobin seviyeleri
<10 g/dL, ferritin seviyesi <150μgr/L olan ve daha önce demir tedavisi
uygulanmam›fl 20 hasta (12 kad›n, 8 erkek; ortalama yafl 48±14, ortalama GFR
32±10 ml/dk)al›nd›. Hastalara alt› ayl›k izlem boyunca her iki haftada bir 100
mg intravenöz demir sükroz (toplam doz 1200 mg) uyguland›. Takiplere gelmeyen
bir hasta çal›flmadan ç›kar›ld›.
Bulgular: 6 ayl›k takip sonunda intravenöz demir deste¤i neticesinde hemoglobin
seviyelerinde (8.8±1.2 g/dl’den 10.7±1.9 g/dl’ye) anlaml› art›fl saptand› (p<0.05).
Serum demir düzeyi alt› ayl›k izlemde 67.8±16.4 μg/dl’den 98.8±14.2 μg/dl
ye, serum ferritin düzeyi 58±44 μg/dl ‘den 342±63 μg/dl ye) ve transferrin
satürasyonu da %17.2±3’ ten %32.1±2.8’ e yükseldi. Serum demiri, serum
ferritin düzeyi ve transferrin satürasyonundaki art›fl anlaml› bulundu (p<0,05).
Alt› ayl›k intravenöz demir tedavisi sonucunda hastalar›n % 44’ünde 11 g/dl
olan hedef Hb de¤erine ulafl›ld›.
Sonuç: Çal›flmam›zda intravenöz demir tedavisi prediyaliz hastalar›n›n önemli
bir yüzdesinde aneminin düzelmesine olanak sa¤lam›flt›r. ‹ntravenöz demir
tedavisi prediyaliz hastalar›nda eritropoetin tedavisine ihtiyaç duyulmaks›z›n,
renal fonksiyonlarda azalmaya ve kan bas›nc› seviyelerinde bir yükselmeye yol
açmadan tek bafl›na renal anemiyi anlaml› olarak düzeltmektedir.

PS/GN-058

GFR Ölçüm Metodlar›n›n Ya¤d›fl› Kitle ‹çeren Yeni Bir Formül ile
Karfl›laflt›r›lmas›

Kaplan M A1, Özmen fi1, Kaya H2, Ak›n D1, Dan›s R1, K›z›lkan B2, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi, Nükleer T›p Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Glomerüler filtrasyon h›z› (GFR) renal hastal›klar›n tan›, tedavi ve
takibinde ihtiyaç duyulan en temel parametredir. ‹deal ölçüm yöntemleri zor,
zaman al›c› ve pahal› GFR’yi öngörmek amac›yla farkl› formüller araflt›r›lm›flt›r.
Hastalar›m›zda ya¤-d›fl› vucut kitlesini (YDVK) ölçerek bu parametrenin GFR
hesaplanmas›ndaki rolünü araflt›rd›k. Çal›flmam›z›n ilk sonuçlar›n›n analiz
sonuçlar›n› burada sunduk.
Gereç-Yöntem: 99m Tc-DTPA ile GFR ölçümü yap›lan 52 hasta (26 erkek,
26 kad›n) çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalar›n 24 saatlik idrarda, kreatinin klirensi,
MDRD formülü, gault denklemiyle GFR’leri hesapland›. Hastalar›n vücut
kompozisyonlar›n›n ölçülüp de¤erlendirilmesinde ayaktan-aya¤a B‹A yöntemi
uyguland› (Tanita Composition Analyser, model TBF 300) hesapland›. Lineer
regresyon analizi yap›larak tüm hasta grubunda 99m Tc-DTPA ile ölçülen GFR
ile iliflkili olan faktörler ve denklemler araflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n bazal de¤erleri ve de¤iflik formüllerle hesaplanan GFR
ortalamalar› (Gault, Kr-Klirensi, MDRD) 99m Tc-DTPA ile ölçülen GFR
de¤erleriyle karfl›laflt›r›ld› (Tablo1). Lineer regresyon analizinde 1/serum kreatinin
(p<0,0001), YDVK(p=0,003) ve YK(p=0,036) GFR’yi anlaml› olarak etkileyen
faktörler olarak bulundu. Yafl, üre, albumin, a¤›rl›k ise anlaml› olarak belirleyici
olmayan faktörler olarak de¤erlendirildi. Bu de¤iflkenlerle bir formül gelifltirildi
(GFR=60/Kr+0,7x YDVK -0,35xYK-30). Formül cinsiyete göre düzenlendi.
(Kad›n için GFR= 48/Kr+0,56x YDVK -0,28xYK-22, Erkek için
GFR=72/Kr+0,84x YDVK -0,42xYK-41). 99m Tc-DTPA ile Gault, Kr-Klirensi,
MDRDve formülümüz ile hesaplad›¤›m›z GFR’ler aras›ndaki korelasyon anlaml›
olarak yüksek saptand› (s›ras›yla 0,81, 0,81, 0,88, 0,89, p<0,0001) (fiekil1).
Tart›flma: Ya¤-d›fl› vucut kitlesi ve ya¤ kitlesi ölçümü, serum kreatinin düzeyinden
hesaplad›¤›m›z formül ile GFR öngörülebilir. Vücut kompozisyonlar›n›n ölçümü
ucuz ve noninvasif olmas› bu yöntemin avantaj›d›r. Daha yüksek hasta say›lar›yla
do¤ruland›¤›nda bu formülün GFR hesaplanmas›nda yayg›n olarak kullan›m
bulabilece¤ine inan›yoruz.

fiekil 1

Tablo 1

Özellikler Ortalama±Standart sapma
Yafl (y›l) 49±15
Cinsiyet (K/E) 26/26
Serum Üre (mg/dl) 83±46
Serum Kreatinin (mg/dl) 2,5±1,6
Serum Albumin (g/dl) 3,7±0,7
A¤›rl›k (kg) 71,7±15,7
Ya¤ Kitlesi (kg) 18,2±12,1
Ya¤-d›fl› kitle (kg) 53,6±8,7
VK‹ (kg/m2) 27,5±6,7
GFR-DTPA (ml/dk) 34,8±25,5
GFR-Kr-Klirens 48,3±33,6
GFR-Gault 47,4±34,4
GFR-MDRD 39,1±27,6
GFR-Formül 33,8±22,2

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation46

PS/GN-059

Serum Sistatin C’nin Sirotik Olgularda, Böbrek Fonksiyonlar›n›n
De¤erlendirilmesinde Sirozun Evresi ile Olan ‹liflkisi

Samsar U1, Üstünda¤ Y2, K›ran S3, Külah E4, Aydemir S2

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

Temel bilgi: Siroz olgular›nda kreatinin sentezinde anormallikler ve tübüler
sekresyonunda art›fl olmas› nedeniyle, kreatinin baz al›narak yap›lan böbrek
fonksiyon de¤erlendirmeleri glomerüler filtrasyon h›z›n› do¤ru göstermemektedir.
Serum sistatin C siroz olgular›nda böbrek fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde
daha güvenilir bir tetkik oldu¤u ileri sürülmektedir. Literatürde veriler, serum
sistatin C’nin sirozun ileri evrelerinde böbrek fonksiyonlar›ndaki bozulmay›
daha duyarl› olarak gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r. Ancak; bu konu henüz
netlik kazanmam›flt›r.
Amaç: Bu çal›flma ile sistatin C’nin böbrek fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde
sirozun evresi ile iliflkili rolü, di¤er klasik böbrek fonksiyon göstergeleri ile
beraber araflt›r›lm›flt›r.
Metot: Çal›flmaya, klinik veya histopatolojik olarak karaci¤er sirozu tan›s› alm›fl
toplam 25 hasta (10K/15E, yafl; 57,36±2,04 y›l) ile kontrol grubu olarak 25
sa¤l›kl› (11K/14E, yafl; 56,56 ±1,91y›l) birey dahil edilmifllerdir. Siroz grubu,
kompanse evrede 10 (Grup 1) ve dekompanse evrede 15 (Grup 2) hastaya
ayr›lm›fllard›r. Tüm bireylerde böbrek fonksiyonlar›, sintigrafik renal klirens,
serum sistatin C, kreatinin klirensi ve serum kreatinin de¤erleri ile araflt›r›lm›flt›r.
Ayr›ca; tüm olgularda renal rezistif indeks ortalamalar› hesaplanm›fl ve sonuçlar
di¤er parametreler ile beraber de¤erlendirilmifltir. Glomerülar filtrasyon göstergesi
olarak DTPA ile gerçeklefltirilen renal sintigrafik klirens baz al›nm›flt›r.
Bulgular: Grup 1 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup 2’de, kreatinin klirensi ve serum
kreatinin düzeyleri anlaml› farkl›l›k göstermemekle, sadece serum sistatin C
düzeyleri dekompanse olgularda anlaml› yüksek bulunmaktad›r. Korelasyon
analizinde Grup 1’de DTPA ile en iyi korelasyonu kreatinin klirensi (r: 0,711;
p: 0,021) ile olmakta, Grup 2’de dekompanse karaci¤er sirozlu olgularda ise
serum sistatin c (r:- 0,877;p: 0,000) ile en iyi korelasyon gösteren parametre
olarak dikkati çekmektedir.
Sonuç: Siroz olgular›nda, dekompanse evrede serum kreatinin ve kreatinin
klirensine göre, serum sistatin C düzeyleri böbrek fonksiyonlar›n›n
de¤erlendirilmesinde daha güvenilir bir parametredir.

PS/GN-060

Spot ‹drarda Protein/Kreatinin Oran›n›n Günlük Proteinüri Düzeyini
Belirlemedeki Rolü

Özmen fi1, Ak›n D1, Dan›fl R1, Kale E2, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi, Nefroloji Bilimdal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi, Biyokimya Anabilimdal›, Diyarbak›r

Girifl: ‹drardaki protein miktar›n›n belirlenmesi böbrek hastal›klar›n›n tan›s›nda,
tedavi etkinli¤ini belirlemede ve prognozu de¤erlendirmede s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Çal›flmam›zda tek bir idrar örne¤inin 24 saatlik idrardaki protein miktar›n›
belirlemede kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› araflt›rmay› amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: 185 hastan›n 287 örne¤inde spot idrar protein/kreatinin oran›
(sPr/Kr) ve 24 saatlik idrardaki protein miktarlar› aras›nda korelasyon analizi
yap›ld›. SPr/Kr’nin 24 saatlik idrardaki baz› eflik protein miktarlar›n› (0,3, 1
ve 4 gram/gün) belirlemedeki rolü ROC analizi ile araflt›r›ld›. Baz› eflik proteinüri
de¤erleri (0,3, 1 ve 3 gram) için sPr/Kr’nin ayn› de¤erlerinde duyarl›l›k ve
özgüllük de¤erleri hesapland›.
Bulgular: sPr/Kr ve 24 saatlik idrardaki protein aras›nda yüksek korelasyona
sahip do¤rusal bir iliflki vard› (r=0,83 p<0,01). 24 saatteki protein at›l›m› 10
gramdan daha fazla olan hastalarda ise korelasyon daha zay›ft› (r=0,37). ROC
e¤risi analizinde sPr/Kr oranlar›n 24 saatlik idrardaki proteini belirlemede e¤ri
alt›nda kalan alan 0,3, 1 ve 4 gram/gün s›ras›yla 0,96, 0,98 ve 0,95 bulundu.
Bu de¤erler için duyarl›l›k ve özgüllük %89-95 aras›nda de¤iflmekteydi.
Sonuç: Diyabetik nefropatili, renal transplantl›, lupus nefritli hastalarda ve
gebelerde sPr/Kr ile 24 saateki proteinüri aras›nda iyi korelasyon oldu¤u
gösterilmifltir. NKF K/DOQI k›lavuzlar› da çocuk ve eriflkinlerde proteinürinin
saptanmas›nda miktar›n›n belirlenmesinde tercihan sabah ilk idrar örne¤indeki
sPr/Kr oran›n›n kullan›lmas›n› önermektedir. Çal›flmam›zda da sPr/Kr oran›n›n
24 saateki proteinüri miktar›yla yüksek korelasyon gösterdi¤ini saptad›k. sPr/Kr
oranlar›n 24 saatlik idrardaki proteine alternatif olarak kullan›labilir. Anacak
yüksek proteinürisi olan hastalarda test güvenilir de¤ildir.

fiekil 1
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PS/GN-061

Kronik Böbrek Hastal›¤› Evrelerinde AKBM ve Proteinüri ile ‹liflKisi

Çeri M1, Altay M2, Duranay M2, Atabay M1, Ecemifl Z A1, Tu¤ E3, Alpdemir F3,
Kanbay M4

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvar›,
Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Kronik böbrek hastal›¤› evrelerinde ambulatuvar kan bas›nc›
monitörizasyonu (AKBM) yaparak kan bas›nçlar›n› karfl›laflt›rmak, kan bas›nc›
ile proteinüri aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: 60 hasta çal›flma program›na dahil edildi. Hastalardan 24
saatlik idrarda kreatinin, total protein ve efl zamanl› olarak serum kreatinini
çal›fl›ld› ve herbir hastan›n kreatinin klirensi hesapland›. Hastalar kreatinin
klerensine göre (DOQI k›lavuzu) 5 evreye ayr›ld›. Her evrede 12 hasta mevcuttu.
Hastalar›n AKBM ile 24 saatlik kan bas›nçlar› ve gün içinde ölçülen manuel
kan bas›nçlar›n›n ortalamas› kaydedildi.
Bulgular: Hastalar›n evreler aras›nda AKBM 24 saatlik ölçüm ortalamas›
birbirine benzerdi. Herbir evrede hastalar›n manuel kan bas›nc› ölçümleri ile
24 saatlik AKBM ölçümleri aras›nda da fark yoktu. Her evrede nondipping
patern daha çok görülürken evreler aras›nda dippers ve nondippers aç›s›ndan
anlaml› fark bulunmad› (Tablo 1). Toplamda sadece 11 (%18.3) hasta dippers
olarak tespit edildi. Nondippers olan hasta say›s› 49 (%81.7) iken bunlar›n
içinde 19 (%31.7) hasta revers dippers idi.
Diyabetik ve nondiyabetik hastalarda dippers ve nondippers görülme oran›
aç›s›ndan istatiksel bir fark bulunmad›. Ayr›ca antihipertansif ilaç kullanan
hastalarda kullanmayanlara göre dippers, nondippers ve revers dippers görülme
oranlar› da benzer bulundu.
Çal›flmaya dahil edilen tüm hastalar birlikte de¤erlendirildi¤inde total sistolik
ve diyastolik kan bas›nçlar› ile 24 saatlik idrardaki ortalama proteinüri düzeyleri
aras›nda orta derecede pozitif korelasyon saptand› (s›ras›yla r = 0.40, p = 0.002,
r = 0.27 p = 0.03).
Tart›flma: Çal›flmam›zda görüldü¤ü gibi KBH’n›n herhangi bir aflamas›nda
hastalar›n diürnal kan bas›nc› ritmi bozulabilmektedir. Birçok çal›flmada
nondippers hastalarda böbrek hastal›¤› progresyonu ve kardiyovasküler hastal›k
riskinin artt›¤› gösterilmifltir. Bu nedenle AKBM’nun rutinde kullan›m› zor olsa
da KBH olan hasta grubunda en az›ndan bir kez uygulanarak diurnal kan bas›nc›
ve ritmi görülmelidir. Yine çal›flmam›zda görüldü¤ü üzere AKBM ile tespit
edilen kan bas›nc› yükselmeleri mikroalbüminüri geliflimini de gösterebilir ve
bu sayede risk grubundaki hastalar›n önceden tespit edilmesi ile primer korumada
önemli bir ad›m at›lm›fl olunabilir.

Tablo 1. Hastalar›n kan bas›nc› ortalamalar› ve dipper, nondipper
oranlar› görülmektedir.

Manuel SKB Manuel DKB AKBM SKB AKBM DKB Dippers Nondippers
 Evre 1 123.3±13.8 79.1±6.6 119.1±12.5 74.7±7.3 2(%16.7) 10 (%83.3)
 Evre 2 121.6±22.4 74.1±12.0 121.8±21.2 70.3±12.8 2(%16.7) 10 (%83.3)
 Evre 3 125.4±14.6 75.8±8.2 123.3±15.4 73.8±11.2 3(%25) 9 (%75)
 Evre 4 125.8±18.6 78.3±11.7 122.1±16.2 72.0±10.3 2(%16.7) 10 (%83.3)
 Evre 5 124.5±19.3 76.6±12.1 121.8±26.6 72.0±10.3 2(%16.7) 10 (%83.3)

PS/GN-062

‹lial Kondilitli Hastalarada Kronik Metabolik Asidoz

fiahin G1, K›rl› ‹2, Can C3, Yalç›n A U1

1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD
Eskiflehir
2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD
3Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Üroloji AD

‹lial kondilit yap›lan hastalarda, operasyondan sonra, kronik metabolik asidoz
geliflti¤i(normal anyon aç›kl›), vaka raporlar› fleklinde bildirilmifltir. ‹leuma gelen
klorun, bikarbonatla yer de¤ifltirmesi ile üriner bikarbonat at›l›m› artar. Kaybedilen
bikarbonata ba¤l› olarak kronik metabolik asidoz geliflir. Literatürde bu tür
komplikasyon s›kl›¤›n› gösteren seri olarak yeterli yay›n yoktur.
Biz bu nedenle hastanemizde takip edilen ilial kondilitli hastalarda, kronik
metabolik asidoz s›kl›¤›n› araflt›rmak ve tedavisini düzenlemek için bu çal›flmay›
planlad›k.
Çal›flaya 17 ilial kondilitli hasta al›nd›.(M:15, F:2,age mean:65,35+/-8,67 )
Hastalar enaz bir ay önce opere edilmiflti. Tüm hastalar bikarbonat tedavisi
kullanm›yordu. Arteriel kan gaz› bikarbonat de¤erleri 22’nin alt›nda olanlar
kronik metabolik asidoz’lu ilial kondilit olarak belirlendi, 22 üzerinde olanlar
metabolik asidoz olmayan ilial kondilit olarak belirlendi. Tüm hastalardan
arterial kan gaz› çal›fl›ld› ve üriner anyon aç›¤›, serum anyon aç›¤› hesapland›.
17 hastan›n 11’inde kronik metabolik asidoz vard›(grup 1). 6 hastada kronik
metabolik asidoz yoktu (grup 2). Tüm hastalar›n kan anyon aç›¤› normal
(15,8±4,18) ve Üriner anyon aç›¤› (49,11±39,18) de¤erleri pozitif tarafta bulundu.
Kronik metabolik asidozu olan hastalarda HCO3 defisiti olmas›na ra¤men
üriner anyon aç›¤› tüm hastalarda pozitif olmas› nedeni ile kronik metabolik
asidozu olmayan hastalarda da ileriki dönemlerde HCO3 defisiti olaca¤›
düflünüldü.
‹leal kondilitli hastalarda operasyondan sonraki dönemde kronik metabolik
asidoz geliflebilir. Bu nedenle hastalar›n operasyondan 6-8 haftadan itibaren
aral›kl› olarak arterial kan gaz› çal›fl›larak bu aç›dan takip edilmesinin uygun
olaca¤› düflüncesindeyiz.
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PS/GN-063

Düzce T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›: Hasta Yat›fl Endikasyonlar›m›z›n
Retrospektif De¤erlendirilmesi

Alçelik A1, Bilir C1, Dindar G1, Korkmaz U1, Soypaçac› Z2, Bicik Z2

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

Kronik böbrek yetmezli¤i, özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi yayg›n kronik
hastal›klar›n uzun dönem etkileri sonucu giderek artmaya devam etmektedir.
2004 y›l› Türk Nefroloji Derne¤i kay›tlar›na göre renal replasman tedavisi (RRT)
gerektiren son dönem böbrek yetmezli¤i prevalans› 444/milyon nüfus bafl›na,
insidans› 123/milyon nüfus bafl›nad›r. ‹nsidans ve prevalans oranlar›, geçen
y›llar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda art›fl göstermifltir. Ayr›ca Türkiye, renal replasman
sto¤unun büyüme oran› (%17) aç›s›ndan dünyadaki en yüksek oranlardan
birisine sahiptir. Bu da ülkemiz aç›s›ndan RRT maliyetini yüksek oranda
artt›rmaktad›r. Biz 2005–2006 y›l› aras›nda nefroloji servisimize yatan hastalar›
yat›fl endikasyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirdik.
Geçen 1 y›lda servisimize toplam 159 hasta [81(%51) erkek- 78(%49) bayan]
yatt›. Yafl ortalamas› 59,5±17 olup yat›fl süreleri ise ortalama 12,6 gündü. Yatan
122 hastaya (%76,7) hemodiyaliz replasman tedavisi uyguland›. Bu olgular›n
103 (%64) ü son önem böbrek hastas› olup replasman tedavisine devam etmek
durumunda kald›. Nefroloji hastalar›na en s›k efllik eden di¤er hastal›k gruplar›
aras›nda en s›k HT 84 hastada (%52,8), koroner arter hastal›¤› (KAH) 52
hastada (%32), DM 55 hastada (%34,5) mevcuttu. Yatan KBY hastalar›nda
mortalite oran›m›z %7,5 (12 hasta) olup en önemli faktör enfeksiyonlard› (5
hasta sepsis, 3 hasta pnömoni+sepsis, 2 hasta ürosepsis, 2 hasta fatal seyirli
malignite). Fatal seyreden hastalar›n 5 tanesinde KAH öyküsü mevcuttu. 2
haftadan sonraki tekrar yat›fllar ikinci yat›fl kabul edildi ve toplam 14 hastada
(%8,8) tekrar yat›fl yap›lm›fl ve bunlarda tekrar yat›fl endikasyonlar›m›z; 7 hasta
diyaliz yetersizli¤i, 5 hasta peritonit, 2 hasta elektrolit bozuklu¤uydu.
Nefroloji servisimize yatan hastalar›n baflvurular›nda semptom ve bulgular; nefes
darl›¤› (%55), halsizlik (%50), bulant›-kusma (%28), elektrolit bozuklu¤u (%18,8),
kar›n a¤r›s› (%11) ve genel durum bozuklu¤u (%12) idi (Grafik 1). Yat›fl nedenleri;
enfeksiyonlar %20, ABY ve prerenal azotemi %16,9, AVF ve CAPD haz›rl›¤›
%11,3, elektrolit bozuklu¤u %8,8, nefrotik sendrom ön tan›s› için renal biyopsi
%7,5, genel durum bozuklu¤u %7,5, diyaliz yetersizli¤i %6, derin anemi %4,5
ve di¤er nedenler %16,2 oranda tespit edildi
RRT tedavileri ülkemizde çok h›zl› bir oranda art›fl göstermektedir. RRT sto¤unun
bu yüksek büyüme h›z›na ek olarak; hasta populasyonumuzdaki yat›fl oranlar›ndaki
art›fllar, hastalar›n hastanede kal›fl sürelerinin uzamas› ve komplikasyon s›kl›¤›nda
art›fla yol açmaktad›r.Bu nedenle poliklinik döneminde hasta e¤itimine a¤›rl›k
verilmesi gereklili¤ine inanmaktay›z.

Semptom ve bulgular

PS/GN-064

Kanser Hastalar›nda Tan› An›ndaki Böbrek Fonksiyon Testleri

Kaynar K1, Özdemir F2, Y›ld›z B2, Çan G3, Gül S1, Özkan G1, Ulusoy fi1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›,
2Karadeniz Teknik Universitesi, T›p Fakültesi, Onkoloji Bilim Dal›,
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›,

Amaç: Kanser tan›s› alan hastalar, özellikle böbrek hastal›klar›n›n geliflimine
e¤ilimli olmaktad›r. Bu çal›flmada onkoloji klini¤ine baflvuran, yeni tan› alm›fl
kanser hastalar›nda, tan› an›ndaki böbrek fonksiyon testlerinin araflt›r›lmas›
planlanm›flt›r.
Metot: Çal›flmada yeni tan› alm›fl 214 kanser hastas›n›n verileri retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Hastal›k evresi ile serum kreatinin düzeyi ve MDRD
(renal hastal›klarda diet ayarlanmas› denklemi) ile hesaplanm›fl glomerüler
filtrasyon h›z› [Glomerüler filtrasyon h›z›: 170 c Kre-0,999 c yafl-0,176 c (0,762
e¤er bayansa) c (1,180 e¤er siyah ›rksa) c(ure nitrojen/2,14)-0,170 c albumin0,318]
aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n hepsinin serum kreatinin düzeyi 1.5 mg/dl’nin alt›nda
olarak saptand›. Glomerül filtrasyon h›z› (GFH) de¤eri 90 ml/dk/1.73m2 ve
üzeri olan hastalar, tüm popülasyonun %62,6’s›n› oluflturmaktayd›. GFH 90-
60 mL/dk/1.73m2 aras› olanlar %32,7, 60-30 mL/dk/1.73 m2 aras› olanlar
da %4,7 olarak bulundu. GFH 30ml/dk/1.73m2 alt›nda hiç hasta gözlenmedi.
Hastal›k evresi artt›kça GFH 60 ml/dk/1.73m2‘nin alt›ndaki hasta yüzdesinin
artt›¤› bulundu (Evre 1 için %0, evre 2 için %0 evre 3 için %8.6, evre 4 için
%14.3). ‹lave olarak kanser hastalar›n›n alt türleri aras›nda, Hodgkin lenfoma
tan›s› alan hastalar›n %25’inin GFH 60ml/dk/1.73m2‘nin alt›nda oldu¤u tespit
edildi.
Tart›flma: Kanser hastalar›n›n pek ço¤unda, hastal›k seyri s›ras›nda renal ve
s›v› elektrolit komplikasyonlar› geliflmektedir. Bu komplikasyonlar ya maligniteye
ba¤l› ya da kanser tedavisinde kullan›lan ilaçlara ba¤l› geliflmektedir. Bu çal›flmadan
ç›kan ana sonuç serum kreatinin seviyesi normal s›n›rlarda bile olsa özellikle
ileri evredeki hastalar için GFH hesaplanarak renal hastal›k araflt›r›lmal› ve anti-
kanser ilaçlar›n›n toksik etkilerinden kaç›nmak için gerekli önlemler tedavi
öncesinde ve sonras›nda al›nmal›d›r.
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PS/GN-065

Kök Hücre Naklinde Karfl›lafl›lan Nefrolojik Komplikasyonlar Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Deneyimi

Yakupo¤lu Ü1, Yirmibeflcik S2, fienkal V1, Oyan U B2, Koç Y2

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›

Amaç: Günümüzde hem otolog hem de allojenik kök hücre nakli hematolojik
malignansilerin tedavisinde baflar›yla uygulanmaktad›r. Ancak bu tedavi yönteminin
baflar›s›n› k›s›tlayan unsurlar aras›nda, hastalardaki morbidite ve mortaliteyi
ciddi ölçüde artt›ran nefrolojik komplikasyonlar önemli yer tutmaktad›r. Bu
çal›flmada; merkezimizde kök hücre nakli yap›lan hastalarda geliflen böbrek
kökenli klinik sorunlar› inceledik.
Yöntem: Merkezimiz Kök Hücre Nakli Ünitesi’ nde 10/2005 ile 9/2006
tarihleri aras›nda yafllar› 13 ile 64 aras›nda de¤iflen hastalara; 13 otolog, 17
allojenik (4’ü akraba d›fl›) olmak üzere toplam 30 kök hücre nakli gerçeklefltirildi.
Hastalar›n hepsinde baflar›l› engrafman gözlendi. Tüm hastalar içinde nefrolojik
komplikasyon geliflen hastalar›n klinik özellikleri ve uygulanan tedavi modaliteleri
incelendi.
Bulgular: Nefrolojik komplikasyon hastalar›n 5’inde (% 16) geliflti. Bu 5
hastan›n yafllar› 20 ile 47 aras›nda de¤iflmekteydi. Hastalar›n hematolojik
malignansi tan›lar› flunlard›: 3 hastada Kronik Miyelositer Lösemi (2’ si blastik
transformasyon), 1 hastada Akut Lenfositer Lösemi, 1 hastada ise Hodgkin
Lenfoma idi ve tümüne allojenik kök hücre nakli (4 akraba, 1 akraba d›fl›)
uyguland› (allojenik nakilde nefrolojik komplikasyon oran›: 5/17=% 29).
Hastalardan 3’ ünde ilaç (kalsinörin inhibitörleri ve gansiklovir) toksisitesine
ba¤l› akut böbrek yetmezli¤i (ABY; glomerüler filtrasyon h›z›nda % 50’ den
fazla azalma) geliflti; bunlardan bir tanesinde hemodiyaliz (HD) ve yavafl sürekli
ultrafiltrasyon (YSUF) tedavisi gereksinimi oldu, 2’ si destek tedavisi ile düzeldi.
Bir hastada venookluzif hastal›¤a ikincil ABY geliflti, ancak HD endikasyonu
olmad›. Bir hastada ise BK virüs nefropatisi gözlendi, hem virüsün yapt›¤› hasar,
hem de tedavide kullan›lmas› zorunlu olan Cidofovir’ in nefrotoksisitesi nedeniyle
geliflen ABY için yo¤un renal replasman tedavisi uyguland›. Hastan›n metabolik
tablosu düzelmesine ra¤men böbrek fonksiyonlar› geri dönmedi, hasta kronik
böbrek yetmezli¤i (KBY) olarak de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Kök hücre naklinde nefrolojik komplikasyon geliflmesinde; nefrotoksik
ilaç kullan›m›, sepsis, venookluzif hastal›k ve uygulanan kök hücre nakli tipi
gibi pek çok etken rol oynamaktad›r. Bizim hasta grubumuzda böbrek kökenli
sorunlar›n tümünün allojenik nakilli hastalarda görülmesi anlaml›d›r. Ancak
oran›n (% 29) di¤er serilerde belirtilenden (%57) düflük olmas› umut vericidir.
Kök hücre nakli yap›lan hastalar›n izleminde multidisipliner yaklafl›m›n, nefrolojik
komplikasyonlar›n erken tan› ve tedavisini olas› k›laca¤› ve klinik sonuçlar›n
baflar›s›n› artt›raca¤› düflünülmüfltür.

PS/GN-066

Crohn Hastal›¤›n›n Nadir Görülen Bir Ekstraintestinal Bulgusu: Renal
Granülom

Ünal A, Sipahio¤lu M H, Akçakaya M, Tokgöz B, Sav T, Oymak O, Utafl C
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Crohn hastal›¤›nda böbrek tutulumu nadirdir ve genellikle hastal›¤›n tedavisi
için kullan›lan ilaçlara (mesalazin gibi) ba¤l› olarak geliflen kronik tübülointerstisyel
nefrit (T‹N) fleklindedir. Bununla birlikte ilaç kullan›m› olmaks›z›n ortaya ç›km›fl
olan kronik T‹N vakalar› da bildirilmifltir.
Yedi y›ld›r Crohn hastal›¤› tan›s›yla izlenen 43 yafl›ndaki erkek hasta böbrek
fonksiyon bozuklu¤u nedeniyle de¤erlendirildi. Serum kreatinin düzeyi 2.8
mg/dl idi. Baflvuru an›nda hastan›n gastrointestinal yak›nmas› yoktu ve herhangi
bir tedavi alm›yordu. Hastan›n uzun süredir de¤iflen dozlarda mesalazin ve
sülfasalazin kullan›m öyküsü vard›. ‹drar sedimentinde özellik yoktu ancak 500
mg/gün miktar›nda proteinürisi mevcuttu. Ultrasonografide böbrek boyutlar›
›l›ml› bir flekilde küçülmüfltü. Hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Toplam 11
glomerülden 7’si tamamen sklerotikti. Dört glomerül normal histolojik özellikteydi.
‹nterstisyumda yo¤un mononükleer hücre infiltrasyonu ve birkaç alanda epiteloid
histiositlerin oluflturdu¤u granülom yap›s› vard›. Tüplerde baz› alanlarda atrofi
mevcuttu. Yap›lan immünohistokimyasal de¤erlendirmede C3, C4, C1q, IgG,
IgA, IgM ile boyanma izlenmedi. Biyopsi granülomatöz interstisyel nefrit olarak
tan›mland›. Hasta tüberküloz enfeksiyonunun ekarte edilmesi için ayr›nt›l› olarak
de¤erlendirildi. Akci¤er grafisi ve tomografisi normaldi, idrarda tüberküloz basili
görülmedi. ‹drar kültürlerinde tüberküloz etkeni üremedi. Hasta Crohn hastal›¤›n›n
böbrek tutulumu olarak de¤erlendirildi ve steroid tedavisi baflland›. Takibinin
4. ay›nda serum kreatinini 2.1 mg/dl’ye geriledi.
Literatürde Crohn hastal›¤›nda böbrekte epiteloid granülomlar›n gösterildi¤i iki
olgu bulunmaktad›r. Bu olgular Crohn hastal›¤›n›n böbrek tutulumu olarak
tan›mlanmakla birlikte granülomlar›n özellikle mesalazin kullan›m›na ba¤l›
kronik tübülointerstisyel inflamasyon neticesinde geliflmifl olabilece¤ini savunan
bir görüflde mevcuttur.



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation50

PS/GN-067

Glanzmann Trombastenisinde Bir ‹lk: Renal Amiloidoz

Derviflo¤lu E1, Y›ld›z K2, fiengül E1, Y›lmaz A1

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

Glanzmann trombastenisi (GT) otozomal resesif genetik geçifl özelli¤ine sahip
megakaryositer dizinin etkilendi¤i trombosit kümeleflmesinde bozukluk ile
kendisini gösteren nadir görülen bir kanama-p›ht›laflma bozuklu¤u hastal›¤›d›r.
Altta yatan neden, trombositlerin yüzeyinde bulunan ve p›ht› retraksiyonunda
rol alan glikoprotein IIb/IIIa kompleksinin yoklu¤u veya fonksiyonunun bozuk
olmas›d›r. Bugüne kadar GT’nde renal amiloidoza hiç rastlan›lmam›flt›r. Burada
GT tan›s› ile takip alt›nda iken nefrotik sendrom geliflmesi üzerine Nefroloji
klini¤ine sevk edilen ve AA tipinde renal amiloidoz saptanan 34 yafl›nda bayan
hasta takdim edilmektedir. Baflvurusunda her iki alt ekstremitesinde 3+ gode
b›rakan ödem bulunan hastada 4gr/gün proteinüri saptanm›flt›r. Hastaya kanama
e¤ilimi nedeniyle genel anestezi alt›nda üroloji taraf›ndan laparoskopik böbrek
biyopsisi yap›lm›flt›r. Dokunun histopatolojik incelemesinde Kongo k›rm›z›s›
boyas›yla glomerüllerin tümünde ve damar duvarlar›nda yayg›n amiloid birikimi
görülmüfltür (Resim 1). KMnO4 ile muamele sonras›nda amiloidin AA tipte
oldu¤u düflünülmüfltür. Hastaya tedavi olarak kolflisin 1mg/gün ve ramipril
2,5mg/gün bafllan›lm›flt›r. Bu olgu nedeni ile araflt›r›lan ‹ngilizce literatürde
GT’nde renal amiloidoz varl›¤›na daha önce rastlan›lmam›fl oldu¤u tespit
edildi¤inden, bu birliktelik bir ilk olarak rapor edilmektedir.

Resim 1

Kongo k›rm›z›s› ile mesangiumda amiloid birikimi (x400)

PS/GN-068

Yard›ml› Üreme Tekniklerinde Kullan›lan Over Hiperstimülasyon
Protokolleri Böbrek Hastalar›nda Güvenle Kullan›labilir mi?

Sungur C ‹1, Ar›c› M2, Erdem Y2, Sökmensüer L3, Aksu T4

1MESA Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› ve Nefroloji Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Yard›ml› Üreme Bölümü, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Yard›ml› üreme protokolleri kronik böbrek hastalar›nda gerekebilen t›bbi
uygulamalard›r. Bunun birinci nedeni fertilite oran›ndaki azalmad›r. ‹kinci
nedeni ise primer ve sekonder glomerüler hastal›klarda kullan›lan tedavi
protokollerinin overler üzerine olan etkisidir. Günümüzdeki ova ve/veya over
dokusu muhafaza yaklafl›mlar› ve protokolleri gelifltirilmifl, ülkemizde yasal
düzenlemeleri de yap›lm›flt›r. Bu yeni yaklafl›m baflta onkoloji hastalar› olmak
üzere do¤urganl›k dönemindeki kad›n hastalar için çocuk sahibi olma imkan›n›
sa¤lamaya çal›flan yeni bir yaklafl›md›r. Bu sunumda altta yatan primer ve
sekonder glomerüler hastal›¤› iki kad›nda kontrollü ovülasyon hiperstimülasyonu
sonucu belirlenen nefrolojik sorunlar ele al›nm›flt›r.
‹lk olgu; 28 yafl›nda, bekar ve nullipar kad›n hastayd›. Akut böbrek yetmezli¤i,
artrit, akci¤er tutulumu ile baflvurdu. Poliarteritis nodosaya ba¤l› kresentik GN
tan›s› serolojik ve böbrek biyopsisi ile konuldu. Tedavi protokolünde pulse
cyclophosphamid ve prednizolon kullan›ld›. Üçüncü pulse uygulamadan sonra
kreatinin klirensi normal s›n›rlara döndü, mikroalbuminürisi ve hematürisi
kayboldu. Do¤urganl›¤›n› korumak istedi¤i için over dokusu/yumurta muhafazas›
için konsülte edildi. Bir kez kontrollü over hiperstimülasyonu uyguland›.
Overlerin uyar›lmas› aç›s›ndan yeterli olmayan bu tedavi sonucunda hastada
ani bir proteinüri art›fl› oldu. Serum ANCA titresi negatifti. Klinik olarak ödem
geliflti. RAAS inhibisyonu için kombinasyon yap›ld›, immünosüpresif tedavisi
sürdürüldü ve bir daha over stimülasyonu yap›lmad›. 3 ay içinde hasta klinik
ve laboratuar olarak tam remisyona girdi.
‹kinci hasta: 36 yafl›nda, evli primer infertil kad›nd›. Daha önce Ailesel Akdeniz
Atefli tan›s› konulmufltu ve düzenli kolflisin kullan›yordu. Son 6 ay içinde
yard›ml› üreme merkezinde kontrollü over hiperstimülasyonu yap›lm›flt›. Ödem,
proteinüri ve hipervolemi nedeniyle baflvurdu. Nefrotik sendrom tan›s› ald›,
eGFR 92 ml/dak'yd›. Rektal biyopsilerinde amiloid saptanmad›. Böbrek biyopsisi
ile FSGS tan›s› konuldu. Steroid tedavisi, statin ve RAAS blokaj› uyguland› ve
3 ay içinde proteinürisi denetim alt›na al›nd›.
Yard›ml› üreme teknikleri s›ras›nda de¤iflik kontrollü over hiperstimülasyon
protokolleri uygulanmaktad›r. Etkinlik ve güvenilirliklerini karfl›laflt›ran randomize
bir klinik çal›flma yoktur. Bu protokoller uygulan›rken, özellikle daha önceden
böbrek hastal›¤› tan›s› alm›fl olan hastalar›n proteinüri ve böbrek ifllevleri
aç›s›ndan izlenmesi do¤ru olacakt›r. Bu tedavilerin etkinlik ve güvenilirli¤ini
inceleyen prospektif araflt›rma protokollerinde de idrar analizi, spot idrarda
mikroalbumin ve eGFR testlerinin yer almas› yararl› olabilir.
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PS/GN-069

9 Mart Dünya Böbrek Gününün Önemi ve Anadolu Böbrek Vakf› Günü
(8 May›s 2006) Özeti

San A
Türkiye'de Vak›f Medeniyet Y›l› 2006, 8-14 May›s 2006 Vak›f Haftas›, 8 May›s
2006 Anadolu Böbrek Vakf› Günü Özeti

Anadolu Böbrek Vakf› 8-14 May›s 2006 tarihleri aras›nda Türkiye’de Vak›f
Medeniyet Haftas›’n› kutlad›, bu kutlamalar›n bir parças› olarak 9 Mart Dünya
Böbrek Günü’nün önemine dikkat çekildi. Böbrek Hastal›klar› uzmanlar›n›n
“Böbrek Hastal›klar›nda Erken Teflhis ve Önlem” konusuna odaklanmalar› için
bir tart›flma paneli düzenlendi. “Dünya Böbrek Günü’nün Önemi” ve “Böbrek
Hastal›klar›na Yakalanmamak ‹çin Al›nmas› Gereken Tedbirler” konular›
önemleri nedeniyle genifl bir kitleye hitap edilmesi yönünden burada da özet
halinde sunulmak istendi.

Program: “9 Mart Dünya Böbrek Günü’nün Önemi”: Prof. Dr. Ayla SAN,
“Böbrek Hastal›klar›nda Erken Teflhis ve Önlenmesi ‹çin Al›nmas› Gereken
Tedbirler”: “Yetiflkinde (Türk Nefroloji Derne¤i’nin Görüflleri)”: Prof. Dr.
Gültekin SÜLEYMANLAR (Türk Nefroloji Derne¤i Genel Sekreteri), “Çocukta
(Çocuk Nefroloji Derne¤i’nin Görüflleri)”: Prof. Dr. O¤uz SÖYLEMEZO⁄LU
“Kronik Böbrek Hastal›klar›nda Koruyucu Tedbirler”: “Eritropoetinin Böbrek
Hastal›¤›n›n ‹lerlemesinde Koruyucu Etkisi”: Prof. Dr. Sevgi M‹R, “ACE
‹nhibitörleri, ARB (Anjiyotensin Reseptör Blokerleri), Koruyucu Etkisi”: Prof.
Dr. Y›lmaz SELÇUK, “Aktif D Vitamini ve Aminoasid Preparatlar› ve Düflük
Proteinli Diyetin Koruyucu Etkileri ve Beslenme”: Prof. Dr. Kayser ÇA⁄LAR,
“Diyabetik Hastalarda Böbreklerin Korunmas› ‹çin Al›nmas› Gereken Tedbirler”:
Prof. Dr. Yunus ERDEM.
Sonuç: Böbrek hastal›klar›n›n erken teflhis ve önlenmesi için günümüzde
yap›lan ve ülkemizde yap›lacak olan çal›flmalar hakk›nda durularak k›saca özetleri
sunulmufltur.

PS/GN-070

Hiperürisemi Tedavisinin Kan Bas›nc›, Kreatinin, Glomerüler Filtrasyon
H›z› ve Proteinüri Üzerine Olan Etkisi

Kanbay M, Turgut F, Uz B, Bavbek N, Uz E, Akcay A
Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Hiperürisemi ile hipertansiyon, kardiyovasküler olay ve böbrek hastal›klar›
aras›ndaki iliflki bilinmektedir. Fakat, normal böbrek fonksiyonlu hastalarda
hiperürisemi tedavisinin kreatinin, glomerüler filtrasyon h›z›, proteinüri ve kan
bas›nc› üzerine olan etkisi bilinmemektedir. Bu çal›flmada amaç normal böbrek
fonksiyonlu hastalarda allopürinol ile hiperürisemi tedavisinin faydalar›n› tespit
etmektir.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 48 adet hiperürisemik ve kontrol grubu 21 adet
normoürisemi hasta al›nd›. Hiperürisemik hastalara 300 mg/gün allopürinol
tedavisi baflland›. Bafllang›çta ve 3 ay sonras›nda serum kreatinin, 24 saatlik
idrarda protein at›l›m›, glomerüler filtrasyon h›z› tayini ve kan bas›nc› ölçümleri
yap›ld›.
Bulgular: Çal›flmay› 55 hasta (allopürinol tedavis alan 38 hasta ve 17 hasta
kontrol grubu) tamamlad›. 10 hasta hiperürisemik hastalardan ve 4 hasta kontrol
grubundan çal›flmay› tamamlamad›. Hiperürisemik hastalar›n allopürinol tedavisi
sonras› serum ürik asit, kreatinin, 24 saatlik idrarda protein at›l›m›, glomerüler
filtrasyon h›z› ve kan bas›nc›n›n anlaml› olarak düzeldi¤i saptand› (p<0.05).
Kontrol grubunda ise bafllang›ç ve 3 ay sonraki de¤erleri aras›nda bir fark
olmad›¤› tespit edildi (p>0.05).
Sonuç: Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda allopürinol ile ürik
hiperürisemi tedavisinin böbrek fonksiyonlar›n› ve kan bas›nc› düzeyini anlaml›
derecede düzeltti¤i saptanm›flt›r.
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PS/GN-071

Acil Servisimize Baflvuran Lityum ‹ntoksikasyonlu Olgular›n Analizi

Koçak Y S, Çiltafl A, Harmankaya Ö, Sevindir ‹, Baflak M
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Egitim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul

Amaç: Lityum karbonat psikiyatride bipolar affektif ve flizoaffektif bozukluk
tedavisinde elli y›ldan uzun süredir kullan›lmaktad›r. Lityum karbonat yan
etkileri fazla ve güvenlik indeksi düflük olan güçlü bir ilaçt›r. Toksik etkileri
santral sinir sistemi fonksiyonlar›n›n bozulmas›na ba¤l› nöropsikiatrik belirtiler
olabildi¤i gibi, renal, gastrointestinal, endokrin sistem semptomlar› ile genifl bir
spektrumda karfl›m›za ç›kabilir. Terapötik doz 0.6-1.2 mEq/L aras›ndad›r. Plazma
konsantrasyonu 1.5 mEq/L’yi geçti¤inde toksisite geliflir. Lityum bikarbonat dar
terapötik indekse sahiptir. Hemodializ lityumun kan konsantrasyonunda
hemodinamik instabilite ve rebound yükselmelere neden olmaks›z›n lityumun
uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lar.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmam›zda Ocak 2005-Mart 2006 tarihleri aras›nda
acil dahiliye ünitemize intihar amaçl› lityum intoksikasyonu tan›s›yla baflvuran
ve hemodiyaliz uygulanan olgular›n demografik özelliklerini retrospektif olarak
de¤erlendirdik.
Bulgular: Bu süre içinde acil ünitemize intihar amaçl› lityum intoksikasyonu
tan›s›yla alt› eriflkin hasta (4 erkek, 2 kad›n; ortalama yafl 34.6±9.3 [25-45])
baflvurdu. Lityum intoksikasyonu tan›s› semptomlar ve serum lityum düzeyleri
ile kondu. Hastalar›n gelifl flikayetleri incelendi¤inde s›kl›k s›ras›na göre irritabilite,
tremor, letarji, dizartri, hipotansiyon, bilinç bulan›kl›¤›, ataksi ve konvülsiyon
oldu¤u gözlendi. Befl (% 83.3) hastada bipolar manik-depresif bozukluk nedeniyle
kronik lityum kullan›m› öyküsü mevcuttu (kronik zeminde akut toksikasyon).
Baflvuru an›nda ortalama serum lityum düzeyleri 3.458±1.13 mmol/L (maksimum
4.86±0.8 mmol/L, minimum 1.60±0.3 mmol/L) tespit edildi. Olgular›n rutin
tetkiklerinde anormallik gözlenmedi, böbrek fonksiyonlar› normal s›n›rlarda
bulundu. Nörolojik semptomlarla baflvuran hastalara iki kez toplam 8 saat olarak
high flux diyaliz membran› ile hemodiyaliz (HD) uyguland›. HD sonras› serum
lityum düzeyleri normal s›n›rlara geriledi. Mortalite oran›m›z %0 olarak bulundu.
Sonuçlar: Lityum intoksikasyonu farkl› klinik bulgular ile karfl›m›za ç›kabilir.
Morbidite-mortalitesi yüksek olan lityum toksisitesinde, tan›n›n erken konulmas›
ve efektif tedavisinin (özellikle hemodializ) erken bafllanmas› hayat kurtar›c›d›r.

PS/GN-072

Ailevi Akdeniz Atefli Hastalar›nda Prokalsitonin ve Faktör VIII
Düzeylerinin De¤erlendirilmesi

Yüksel S1, Ekim M1, Özçakar Z B1, Acar B1, Yalç›nkaya F1, Gürman C2,
Akar N2

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dal›, Ankara

Ailevi Akdeniz atefli (AAA), yineleyen atefl, kar›n a¤r›s› ve artrit ataklar› ile
seyreden, ikincil amiloidoz geliflimine neden olabilen otozomal çekinik bir
hastal›kt›r. Atak s›ras›nda yükselen akut faz reaktanlar› tan›da yard›mc›d›r.
Amaç: Bu ileriye dönük kesitsel çal›flmada akut faz reaktan› olarak prokalsitonin
(PCT) ve faktör VIII (FVIII)’in AAA hastalar›nda atak ve atak d›fl› dönemdeki
de¤iflimi incelenmifltir.
Yöntem: Çal›flmada Tell-Hashomer kriterlerine göre AAA tan›s› alan 21 çocuk
hasta (10 erkek/11 k›z, ort yafl: 10.6±4.2 y›l) de¤erlendirildi. Kan örnekleri atak
bafllang›c›n›n ilk 72 saatinde, bafllang›çtan 7 gün ve 3 ay sonra olmak üzere üç
kez çal›fl›ld›. Kontrol grubu benzer yafl ve cinsiyet da¤›l›m›nda 19 sa¤lam çocuktan
oluflturuldu. Tüm örneklerde lökosit say›s›, eritrosit çökme h›z› (ESH), C-reaktif
protein (CRP), fibrinojen, prokalsitonin (cut-off de¤eri; 0.5 ng/ml) ve F VIII
(cut-off de¤eri; 150 IU/dl) düzeyleri de¤erlendirildi. Atak s›ras›nda enfeksiyon
bulgusu olan hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›. De¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda
Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Bulgular: AAA hastalar›n›n atak döneminde
PCT ve FVIII düzeylerinin atak sonras› dönemler ile kontrol grubuna göre
anlaml› olarak yüksek oldu¤u saptand› (Tablo). Ancak atak s›ras›nda yükselen
PCT ve FVIII de¤erlerinin beklenen cutt-off de¤erinin üzerine ç›kmad›¤› görüldü.
Sonuç: FVIII ve PCT’nin AAA hastalar›n›n ata¤›n›n tan›mlanmas›nda, halen
kullan›lmakta olan akut faz reaktanlar› kadar de¤erli olmad›¤› belirlenmifltir.
Ancak enfeksiyonun iyi bir göstergesi olan PCT’ nin atak s›ras›nda cutt-off
de¤erin üzerine ç›kmamas›, AAA ata¤› ile kar›flan ve daha önceki çal›flmalarda
PCT’nin yükseldi¤i gösterilen fliddetli akut apendisit, pankreatit gibi kar›n a¤r›s›
ile seyreden di¤er hastal›klar›n ay›r›c› tan›s›nda faydal› olabilece¤ini
düflündürmüfltür.
AAA hastalar›n›n atak ve atak d›fl› dönemdeki akut faz reaktanlar› düzeyleri ve
kontrol grubu de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›

Atak dönemi Atak sonras› dönem Atak sonras› dönem Kontrol grubu p1 p2

Ortanca: 30 saat Ortanca: 7 gün Ortanca: 101 gün

 Lökosit 9850 7600 7100 6450 <0.01 <0.01

 (x109/L)

 CRP (mg/dl) 4.56 0.56 0.43 0.3 <0.001 <0.001

 EÇH (mm/h)34 21 23 8 FY <0.001

 Fibrinojen 465 356 350 256 <0.01 <0.001

 (mg/dl)

 PCT (ng/ml) 0.068 0.028 0.031 0.031 <0.05 <0.05

 FVIII (IU/dl) 123,5 106 100.5 100.6 <0.05 <0.01

p1: atak ve atak sonras› dönem, p2: kontrol grubu ve atak dönemi, FY: Fark
Yok
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PS/GN-073

Ailevi Akdeniz Atefl’inde Kemik Mineral Yo¤unlu¤u

Yüksel fi1, fiaml› H4, Çölbay M2, Dündar Ü3, Acartürk G2, Demir S1,
Kavuncu V3, Solak M4

1Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›,
Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar
3Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon
Anabilim Dal›, Afyonkarahisar
4Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Genetik Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar

Girifl: Ailevi Akdeniz Atefli (AAA) esas olarak Akdeniz toplumlar›n› etkileyen
herediter bir hastal›kt›r. Çocuklarda AAA’n›n kemik mineral yo¤unlu¤unu
(KMY) azaltt›¤› bir çal›flmada bildirilmekle birlikte, epizodik inflamasyonla
seyreden bu hastal›¤›n eriflkenlerdeki KMY üzerine etkileri bilinmemektedir.
Çal›flmam›z›n amac› eriflkinlerde AAA’n›n KMY üzerine etkilerini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›flmaya Livneh Tan› Kriterlerine göre tan› konulan 23 AAA’l›
hasta ile 15 kiflilik kontrol grubu al›nd›. Kad›nlarda postmenapozal durum,
kronik böbrek yetmezli¤i olma ve uzun süreli steroid kullan›m› d›fllama kriteri
olarak al›nd›. Her iki grupta; yafl, cinsiyet, beden kitle indeksi (BK‹), L1-L4 aras›
KMY ve Z skorlar› hesapland›. Aievi akdeniz atefli olanlarda ayr›ca; hastal›k
süresi ve ilaç kullanma süreleri de dikkate al›nd›. Her iki grup aras›nda KMY
ve di¤er parametreler karfl›laflt›r›ld›. Ayr›ca AAA olanlarda KMY ile iliflkili
faktörler araflt›r›ld›.
Bulgular: Ailevi Akdeniz Atefli olan hastalar›n (10 kad›n, 13 erkek) yafl ortalamas›
30.5±8.2 (18-48) y›l iken kontrol grubunun (10 kad›n, 5 erkek) yafl ortalamas›
35.0±10.2 (22-54) y›l idi. Her iki gruptaki kad›nlar›n tümü premenapozal idi.
Gruplar aras›nda; yafl, cinsiyet, BK‹ aç›s›ndan fark saptanmaz iken, L1-L4
aras›ndaki KMY ve Z skorlar› AAA’l› olanlarda anlaml› olarak daha düflük idi
(P=0.015 ve P=0.010) (Tablo 1). Kontrol grubu d›fllanarak sadece AAA’l›larda
bak›lan KMY ile yafl, BK‹, hastal›k süresi ve ilaç kullan›m süresi aras›nda ise
anlaml› bir iliflki saptanmad›.
Sonuç: Ailevi akdeniz ateflinde epizodik bir inflamasyon bulunmakla birlikte
KMY’de düflüklü¤e yol açmaktad›r. Bizim AAA’l› grupta KMY üzerine etkili
bir faktör saptanmam›flt›r. Daha genifl kat›l›ml› çal›flmalarla AAA’daki KMY
üzerine etkili olan faktörler araflt›r›lmal›d›r.

Tablo 1: Ailevi akdeniz atefli olanlar ile kontrol grubunun demografik özellikler
ile KMY de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›

 De¤iflkenler AAA olanlar (n=23) Kontrol grubu (n=15) P
 Yafl (y›l) 30.5±8.2 35.0±10.2 0.146
 Cinsiyet (K/E) 10/13 10/5 0.162
 BK‹ (kg/m2) 24.4±5.4 27.2±5.0 0.115
 KMY (g/cm2) 1.08±0.10 1.18±0.12 0.015
 Z-skoru -1.05±0.93 -0.14±1.11 0.010
 Hastal›k süresi (y›l) 14.2±8.8
 ‹laç kullanma süresi (ay) 26.8±44.5

PS/GN-074

Ailevi Akdeniz Atefl’inde Amiloidoz Aç›s›ndan Yap›lan Biyopsi Sonuçlar›

Yüksel fi1, Karaman Ö2, fiahin Ö3, Uslan ‹2, Acartürk G2, Çölbay M2, Demir S1

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

Girifl: Ailevi Akdeniz Atefli (AAA)’nde amiloidoz geliflimi önemlidir. Amiloidoz
tan›s› için özel durumlar d›fl›nda; rektal, cilt alt› ya¤ dokusu, gingival ve labiyal
tükrük bezi biyopsileri en s›k baflvurulan yöntemlerdir. Spesifik organ biyopsileri
d›fl›ndaki mukozal veya cilt alt› biyopsilerinin duyarl›l›¤› ve özgülü¤ü ile ilgili
de¤iflik veriler mevcuttur. Bizim çal›flmam›z›n amac›; takipli veya yeni tan›
konulmufl AAA’l› hastalar›n amiloidoza yönelik yap›lan biyopsilerin retrospektif
olarak de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: Livneh Tan› Kriterlerine göre yeni tan› konulan 16 AAA’l› hasta ile
önceden AAA tan›s› ile takipli 18 hasta çal›flmaya al›nd›. Önceden takipli 18
hastadan sadece 2’sinde aflikar proteinürik olmalar› nedeniyle daha önce yap›lan
rektal ve böbrek biyopsilerinde amiloidoz saptanm›flt›. Kalan 16 eski tan›l› hasta
ile yeni tan› konulan 16 hastadan 24’üne gingival biyopsi ve 1’inde de aflikar
proteinürik olmas› nedeniyle rektal biyopsi yap›ld›. Böylece 34 AAA’l› hastadan
biyopsi yap›lan 27 hasta de¤erlendirmeye al›nd›.
Bulgular: Amiloidoza yönelik biyopsi yap›lan 27 hastan›n (10 kad›n, 17 erkek)
yafl ortalamas› 33.3±10.6 (18-57) y›l idi. Di¤er demografik özellikler Tablo 1’de
bildirilmifltir. Önceden tan›s› bilinen AAA’l› hastalar›n 2’si ile yeni tan› konulan
hastalar›n da 2’sinde olmak üzere toplam 4 hastada (%14.8) amiloidoz saptand›.
Klinik flüphe olmamas›na ra¤men yap›lan 24 gingival biyopsiden sadece 1’inde
(%3.7) amiloidoz saptan›rken, klinik flüphe durumunda yap›lan 1 rektal biyopside
amiloidoz saptand›.
Sonuç: Belirgin amiloidoz klini¤i olmayan hastalarda yap›lan gingival biyopsilerde
amiloidoz oran›n› düflük saptad›k. Daha önce yap›lan çal›flmalarda amiloidoza
yönelik olarak de¤iflik bölgelerden yap›lan biyopsilerin duyarl›l›klar› çok farkl›
bulunmufltur. Belirgin amiloidoz klini¤i olmayan hastalarda, tan›ya yönelik
olarak birden fazla bölgeden biyopsi yap›lmas› uygun olacakt›r.

Tablo 1: Ailevi akdeniz atefli olan ve amiloidoz aç›s›ndan biyopsi incelemesi
yap›lan 27 hastan›n demografik özellikleri

 De¤iflkenler
 Yafl (y›l) 33.3±10.6
 Cinsiyet (K/E) 10/17
 Hastal›k süresi (y›l) 15.8±10.4
 Ailede AAA öyküsü say›/(%) 18/(66.6)
 Amiloidoz varl›¤› say›/(%) 4/(14.8)
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PS/GN-075

Normotansif Tip 2 Diyabetik Hastalarda Artm›fl Fibrinojen ve C Reaktif
Protein Düzeyleri Kötü Glisemik Kontrol ve Mikroalbüminuri ile ‹liflkilidir

Solako¤lu T1, Erten Y2, Reis K A2, Mutluay R2, Paflao¤lu H3, Ar›nsoy T2,
Sindel fi2

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Dahiliye Bilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Bilim Dal›, Ankara

Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezli¤inin en önemli nedenlerindendir.
Diyabetik nefropatinin erken bulgusu olan mikroalbüminuri kardiyovasküler
mortalitenin de bir göstergesidir. Diyabetik hastalarda C reaktif protein (hs-
CRP) ve fibrinojen gibi inflamatuar göstergeler ve mikroalbüminuri aras›ndaki
iliflkiyi gösteren birkaç çal›flma mevcuttur. Bir pteridin analo¤u olan neopterin
de inflamatuar hücrelerin aktivitesini gösteren bir markerdir. Bu çal›flman›n
amac› Tip 2 diyabetik hastalardaki hs-CRP, neopterin ve fibrinojen düzeyleri
ile mikroalbüminuri aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmektir.
Metot: Bu çal›flmaya 55 diyabetik hasta (25’i mikroalbüminurik, 30’u
normoalbüminurik) ve 24 sa¤l›kl› birey dahil edilmifltir. Gruplar›n yafl ve cinsiyet
da¤›l›m› benzerdi. Çal›flmaya al›nan hastalar ve kontrol grubu normotansif olup
hiçbiri antihipertansif ilaç alm›yordu. Hastalar›n rutin laboratuar incelemelerine
ek olarak hs-CRP, fibrinojen ve neopterin düzeylerine bak›ld›. Diyabetik hastalarda
mikroalbüminuri ile hs-CRP, fibrinojen ve neopterin aras›ndaki iliflki
de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Mikroalbüminurik hastalarda hs-CRP, fibrinojen ve HbA1C düzeyleri
sa¤l›kl› kontrollere göre belirgin yüksek bulundu(p<0,05). Diyabetik hastalarda
hs-CRP, fibrinojen ve HbA1C düzeyleri üriner albümin at›l›m› ile korele
bulunurken(s›ras› ile r=0,287 p=0,03, r=0,34 p=0,01, r=0,51 p=0,000), neopterin
ile üriner albümin at›l›m› aras›nda böyle bir iliflki izlenmedi (p>0,05)
Tart›flma: Normotansif diyabetik hastalarda kötü glisemik kontrol,
hiperfibrinojenemi ve artm›fl hs-CRP düzeyi mikroalbüminuri ile iliflkilidir.
Neopterin ve uriner albümin at›l›m› aras›nda ise bir iliflki gösterilememifltir.

PS/GN-076

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Erken Renal Hasar› Saptamada Sistatin C
Seviyesinin Önemi

Yelken B M, fiahin ‹, Üstün Y, Tafll›yurt T, Öztürk B, fierefhano¤lu S, Y›ld›r›m B

Glomeruler filtrasyon h›z›n›n (GFR) noninvaziv de¤erlendirilmesinde serum
kreatinini çok yayg›n kullan›lmas›na ra¤men erken renal hasar› göstermede
yetersiz kald›¤›, düflük molekül a¤›rl›kl› bir plazma protein olan sistatin C’ nin
kreatininden daha sensitif bir marker oldu¤u ileri sürülmüfltür.
Amaç: Tip 2 diyabetik hastalarda serum sistatin C ‘nin, erken renal hasar›
de¤erlendirmede serum kreatinini ve Cockcroft formülü ile karfl›laflt›r›lmas›.
Yöntem: Çal›flmaya yetmifl Tip 2 diyabetik hasta dahil edildi. Hastalar›n serum
sistatin C ve kreatinin düzeyleri ölçüldü ve GFR’leri ile hesapland›. Hastalar
Cockcroft formülü medyan de¤erine göre iki gruba ayr›ld›lar ( I.grup GFR 112,5
ve II.grup GFR >112,5). Her iki grup sistatin C düzeyleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya dahil edilen 70 hastan›n (51 kad›n, 19 erkek) yafl ortalamas›
53 y›ld›. Serum sistatin C ve kreatinin ortalamalar› s›ras›yla 1 ± 0,28 ve 0,8±0,17
idi. Cockcroft formül ile hesaplanm›fl GFR ortalamas› 114,66 ± 28 idi. Serum
sistatin C ile kreatinin aras›nda pozitif korelasyon (p=0,005; r=0,335) bulunurken
serum sistatin C ile GFR aras›nda ise negatif korelasyon bulundu (p=0,003;
r=0,356). I. grubun sistatin C ortalamas› (1,08 ± 0,32) II.gruba (0,91 ± 0,2)
göre anlaml› olarak yüksekti (p=0,016).
Sonuç: Çal›flmam›zda ortalama GFR de¤erleri normal s›n›rlar içinde olmas›na
ra¤men ortalama sistatin C düzeyleri normalden yüksekti. Bu durum Tip 2
diyabetik hastalarda erken renal hasar› saptamada sistatin C’ nin kreatinin ve
Cockcroft formülünden daha hassas bir marker oldu¤unu düflündürmektedir.
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PS/GN-077

Hemodiyaliz ve SAPD Hastalar›nda Yaflam Kalitesi

Tekeli N1, Eker L2, Duranay M3, Akay H1, Tüzün H4, Altay M3

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, Ankara
2Sa¤l›k Bakanl›¤›, Ankara
3S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
4Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi FTR Klini¤i, Ankara

Girifl: Çal›flman›n amac› hemodiyaliz (HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi
(SAPD) hastalar›nda yaflam kalitesini karfl›laflt›rmakt›r.
Metot: Otuz befl HD, 35 SAPD hastas› ile yafl ve cinsiyet yönünden benzer
özellikte olan 35 sa¤l›kl› birey çal›flmaya dahil edildi. Sa¤l›kla iliflkili yaflam
kalitesi (HRQoL) Medical Outcomes 36-Item Short Form Healty Survey (SF-
36)’in Türkçe versiyonu ile de¤erlendirildi. Çal›flmaya kat›lanlar›n depresyon
düzeylerini tan›mlamak için ise Beck Depression Inventory (BDI) kullan›ld›.
Bulgular: SF-36 subskalalar›na göre, HD hastalar›nda en belirgin flekilde
etkilenen skala fiziksel sa¤l›k subskalas› idi. SAPD hastalar›nda hem fiziksel
hem de mental sa¤l›k subskalas› etkilenmiflti. HD ve SAPD hastalar› sa¤l›kl›
kontrollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha fazla depressif semptomlara sahiptiler. BDI
ölçütleri, serum albümin düzeyi ve diyaliz yeterlili¤i (KT/V) ile HRQoL aras›nda
istatistiksel anlaml› iliflki bulundu. Kar›flt›r›c› faktörler d›fllan›p general lineer
model analizi yap›ld›¤›nda HD ve SAPD hastalar›nda HRQoL aç›s›ndan anlaml›
bir fark bulunmam›flt›r.
Tart›flma: Son dönem böbrek yetmezlikli hastalar›n yaflam kalitesi ölçütleri
sa¤l›kl› kontrollerden daha düflüktür. HD ve SAPD hastalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ise yaflam kalitesi ölçütleri benzer bulunmufltur.

PS/GN-078

Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Depresyonun Tedavi Süresine Ba¤l› Olarak
Gösterdi¤i De¤iflim

Demirbilek H, Erman M, Papila R
Baflkent Üniversitesi ‹stanbul Diyaliz Merkezi, ‹stanbul

Bu çal›flmada kronik böbrek yetmezli¤i nedeni ile hemodiyaliz uygulamas› yap›lan
hastalar›n depresyonlar›n›n tedavi süresine ba¤l› olarak de¤iflim gösterip
göstermedi¤i incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Çal›flmada cinsiyet ve yafl ay›r›m› yap›lmam›flt›r. Araflt›rmaya 116 hasta kat›lm›fl
olup Beck Depresyon Ölçe¤i verilmifltir.
Kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalar›n, hemodiyalizin ilk uygulamas›n›n
bafllad›¤› zamanlarda ileri derecede depresyon olma olas›l›¤›n›n fazla oldu¤u
tespit edilmifltir.Daha sonra zaman içerisinde hemodiyalizin hasta taraf›ndan
bir yaflam biçimi fleklinde kabul görmesiyle depresyonlar›nda düzelme ve azalma
meydana geldi¤i gözlenmifltir.
Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i nedeni ile hemodiyaliz uygulamas› yap›lan
hastalar›n depresyonlar›n›n tedavi süresine ba¤l› olarak de¤iflim gösterip
göstermedi¤ini araflt›rmaya çal›fl›lm›flt›r.
Metot: Hemodiyaliz uygulamas› bafllam›fl kronik böbrek yetmezli¤i olan çal›flma
kapsam›ndaki hastalarda yafl ve cinsiyet ay›r›m› yap›lmam›flt›r.116 hasta ile
çal›fl›lm›fl olup bu hastalara Beck Depresyon Ölçe¤i verilmifltir.
Bulgular: 1- 3 y›l aras› ileri derecede depresyon %24.13,4- 6 y›l aras› %1,7-9
y›l aras› % 0, 10 y›l ve sonras› %1 olmas› dikkat çekmifltir.Genel Tabloya
bakacak olursak; depresyon de¤erleri Normal %30.17, Hafif Ruhsal Depresyon
%21.56, fiüpheli Depresyon %5.17, Orta Dereceli Depresyon%19.83, fiiddetli
Depresyon%9.48 ve ‹leri Derecede Depresyonun ise %13.79 oldu¤u ortaya
ç›km›flt›r.
Sonuç:
1 - Depresyonlu hastan›n öncelikle psikiyatrist taraf›ndan muayene edilmesini
sa¤lamak.
2 - ‹kinci aflamada psikolog, sosyal hizmet uzman› ile temas›n› kurmak.
3 - Kesinlikle hastal›¤›n›n kabulünü sa¤lamak
4 - Hastaya ilaç tedavisi ile beraber gerekli olan bireysel terapi,psikoterapi ve
grup terapileri vermek,
5 - Hastal›¤› nedeni ile bozulmufl olan hem kendi sosyal çevresini hem de toplum
ile olan iliflkilerini re organize etmek,

Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Depresyonun Tedavi Süresine Ba¤l› Olarak Gösterdi¤i
De¤iflim

Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Depresyonun Tedavi Süresine Ba¤l› Olarak Gösterdi¤i
De¤iflim
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PS/GN-079

Obstetrik Nedenli ABY Hastalar›m›z›n Özellikleri

Dan›s R1, Özmen fi1, Ak›n D1, Kaya S2, Erdemoglu M3, Akdeniz N3, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal›, Diyarbak›r
3Dicle Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Gebelikle geliflen akut böbrek yetmezli¤i önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Son y›llarda s›kl›¤› geliflmifl ülkelerde dramatik olarak azalm›flt›r.
Ancak geliflmekte olan ülkelerde halen önemli bir sa¤l›k sorunu olarak varl›¤›n›
sürdürmektedir. Bu çal›flmada obstetrik nedenli ABY’li olgular›m›z› sunduk.
Gereç-Yöntem: Ekim 2005-A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda hastanemize
baflvuran ve obstetrik nedenli ABY tan›s› koydu¤umuz 19 hasta çal›flmaya al›nd›.
Hastalarda ABY’nin etyolojisi ve seyri araflt›rld›.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 31±5 y›l bulundu. Gebelik süreleri ortalamas›
33±9 hafta bulundu. Do¤um 13 hastada sezaryanla 6 hastada ise spontan vajinal
yolla gerçekleflt i  ( tablo1). ABY etyolojisinde en s›k nedenin
preeklampsi/eklampsi+HELLP (%36,8, 7 hasta) oldu¤u görüldü. Di¤er nedenler
antepartum/postpartum kanama (5 hasta %26,3), ölü fetus/ablasyo plasenta
(3 hasta, %15,8), puerperal/postabortal sepsis (3 hasta, %15,8) ve gebeli¤in
akut ya¤l› karaci¤eri (1 hasta %5,3) idi (fiekil1). Befl hastada solunum yetmezli¤i
(%26,3), 2 hastada DIC (%10,5), 3 hastada sepsis (%15,8) ve 4 hastada da
hemodiyaliz ihtiyac› geliflti. Hastalar›n 4’ünde (%21,0) ölüm gerçekleflti. Hastalar›n
ölüm nedenleri serebral ödem, sa¤ koroner diseksiyon, serebral kanama ve
ARDS olarak de¤erlendirildi. Taburcu edilenlerden 9 hasta kontrol amac›yla
baflvurdu. Hastalar›n takibinde (3,6±1,7 ay) serum üre, kreatinin ve tam idrar
analizlerinin normal oldu¤u görüldü.
Sonuç: Bölgemizde obstetrik nedenli ABY önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Obstetrik nedenli ABY en s›k nedeni preeklampsi/eklampsi+HELLP
kombinasyonudur. En iyi mücadele yayg›n sa¤l›k ve antenatal bak›m hizmetleriyle
obstetrik nedenli ABY’ nin önlenmesi olacakt›r.

fiekil 1

Tablo 1

 Üre 108±88
 Kreatinin 3,7±3,1
 Glikoz 98±38
 AST 220±476
 ALT 129±155
 LDH 1952±1499
 Hemoglobin 9,3±1,8
 Trombosit 136±157
 Albumin 2,3±0,4
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Rabdomiyolize Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i ile Prezente Olan Polimiyozit
Olgusu
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70 yafl›ndaki kad›n hasta yorgunluk, halsizlik ve yayg›n vücut a¤r›s› ile dahiliye
poliklini¤ine baflvurdu. 2 y›l önce otoimmün hepatit ön tan›s›yla takip edilen
ve karaci¤er biyopsisi planlanan hasta biyopsiyi kabul etmeyerek kontrollere de
gelmemifl. Hastan›n yap›lan fizik muayenesinde karaci¤er kot kavsini 2 cm
geçiyordu, traube alan› aç›kt› ve splenomegalisi yoktu. Alt ekstremite proksimalinde
bilateral 3/ 5 kas kuvveti vard›. Aflil ve patellar refleksleri al›nam›yordu. Serum
kreatinin kinaz konsantrasyonu 40.000 U/L 'nin üzerinde, K: 6.4mmol/ L,
AST: 2726,U/l, ALT: 592 U/ L, LDH: 7016U/ L, Kreatinin: 5.4 mg / dl.
EMG ve kas biyopsisi polimiyozit teflhisini do¤rulad›. Oral steroid ve pulse
siklofofamid tedavisi sonras› kas güçsüzlü¤ü geriledi. ‹ki hafta uygulanan
hemodiyaliz tedavisi sonras› hastan›n renal fonksiyonlar› düzeldi.
Rabdomiyoliz ile baflvuran olgularda nadir nedenler aras›nda yer alan polimiyozit
gibi hastal›klar ay›r›c› tan›da düflünülmelidir.
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Asetaminofen Kullan›m›na Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i
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Sindel fi1
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Girifl: Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar nefrotoksisitesi yüksek olan ajanlard›r
ve bu etkilerini akut tübüler nekroz, hemodinamik denge bozulmas›, intertisyel
nefrit ve papilla nekrozu gibi farkl› mekanizmalar yoluyla gerçeklefltirirler.
Asetaminofen bir non-steroid antiinflamatuar olmas›na karfl›n nefrotoksik etkisi
en az bilinen ajand›r.
Olgu 31 yafl›nda erkek hasta iki gündür künt vas›fta bilateral yan a¤r›s›, halsizlik
ve bulant› flikayetleri nedeniyle klini¤imize baflvurdu. Hastan›n öyküsünden 10
y›l önce nefrolitiasis tan›s› ald›¤› ve tafl düflürdü¤ü ö¤renildi. Hasta 24 saat önce
bu a¤r›s›n› gidermek için 1 gr parasetomol (p.o) alm›flt›. Baflka bir ilaç kullan›m›
yoktu. Oral al›m bozuklu¤u tan›mlam›yordu. Fizik muayenede, KB:100/60
mmHg, Nb:84/dk, A:36.9 ºC ölçüldü. Bilateral kostavertebral aç› hassasiyeti
mevcuttu. Fizik muayanesinde baflka patolojik bulgu saptanmad›. Laboratuar
incelemesinde Hb:15.7 gr/dL, BK:12500 K/Ul, Plt:221000 K/uL, ESR:6 mm/h,
Glukoz: 97 mg/dL, BUN:25 mg/dL, Kr:1.9 mg/dL, Na:146 mmol/L, K:4,8
mmol/L, Ca:8 mg/dL, P:4,3 mg/dL, idrar dansitesi 1005, ph:5 saptand›. ‹drar
mikroskopisinde ilk incelemede dismorfik 15 eritrosit, 2 lökosit, bir gün sonra
ise 1 lökosit tespit edildi. Akut böbrek yetmezli¤i düflünülen hastaya intravenöz
hidrasyon baflland›. ‹lk de¤erlendirme de yan a¤r›s› ve mikroskopik hematürinin
varl›¤›, daha önceye ait öykünün de bulunmas› öncelikle ürolitiazisi düflündürdü.
Bu amaçla yap›lan DÜSG, tüm bat›n USG ve spiral tomografi de patoloji tespit
edilemedi. Ürolitiazis lehine bulgu saptanmad›. Böbrek boyut ve parankimi
normal bulundu. Renal ven trombozu düflünülerek yap›lan renal doppler
ultrasonografide bir patoloji tesbit edilmedi. Alt› saat sonra tekrarlanan böbrek
fonksiyon testlerinde BUN:44, Cr:3.5’a, kadar yükseldi. Klinik takibinde
kr.klirensi:47 ml/dk, proteinüri:257 mg/gün saptand›. Bak›lan serum
Immünglobulinler, komplemanlar normal, P-ANCA, C-ANCA ve anti-GBM
antikor negatif bulundu. Akut böbrek yetmezli¤i etyolojisini ayd›nlatmak amaçl›
böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopsi sonucunda orta derecede tübül zedelenme
bulgular› tespit edildi. Klinik takibinde 1 hafta sonra böbrek fonksiyon testlerinde
gerileme bafllad›. Yaklafl›k 10. günde tam düzelme izlendi.
Sonuç: Olgumuzda asetaminofen kullan›m›n› takiben izlenen renal fonksiyon
bozuklu¤u, baflka bir toksik ajan kullan›m›n›n olmamas› ve ilaç kesildikten
sonra düzelmenin görülmesi asetaminofen kaynakl› nefrotoksisiteyi
düflündürmüfltür. Literatürde daha çok toksik dozlarda asetaminofen kullan›m›na
ba¤l› akut böbrek yetmezli¤i vakalar› bildirilmekle birlikte nadir de olsa terapötik
dozlarda kullan›m›na ba¤l› nefrotoksisite geliflimi de rapor edilmifltir. Bu vakalarda
bizim vakam›zdaki gibi asetaminofenin özellikle tübüler sistem üzerine toksik
etkileri izlenmifltir.
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Nadir Görülen ‹ki Farkl› Rabdomiyoliz Nedeni

Koç Y, Ünsal A, Ahbap E, Sakac› T, Bafltürk T, Y›lmaz M
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Akut böbrek yetmezliklerinin önemli nedenlerinden biri olan rabdomiyoliz
vakalar›nda etyoloji genellikle travmalar olmas›na ra¤men çeflitli toksinlerde
neden olmaktad›r. Etanol, mantar zehirlenmesi ve karbonmonoksite ba¤l› olgular
bildirilmesine ra¤men bitkisel kökenli toksinlerin neden oldu¤u rabdomiyoliz
olgular› nadirdir.
Olgu sunumu 1: 23 yafl›nda Malatya’da yaflayan bayan hasta 3-4 gündür oluflan
vücudunda flifllik, nefes darl›¤›, idrar miktar›nda azalma flikayeti ile acil
poliklini¤imize baflvurdu. 10 gün önce bulant› kusma ve yan a¤r›lar› bafllayan
hasta özel bir merkeze gitmifl ve böbrek yetmezli¤i saptanarak T›p fakültesine
sevk edilmifl, tetkiklerinde BUN:73mg/dl, kreatinin:7mg/dl, AST:1233U/l,
ALT:593U/l, LDH:2622U/l, CK: ölçülemeyecek kadar yüksek, CK-MB:7413U/l
bulunarak ABY ön tan›s›yla hastaya s›v› replasman tedavisi bafllanm›fl bu
dönemde anürisi olan hastan›n 3. günde vücudunda flifllik flikayetinin olmas›
sonucunda kendi iste¤iyle ‹stanbul’a gelmifl ve acil poliklini¤imize baflvurmufl.
Acil pol. Üre:181mg/dl, kreatini:12,4mg/dl, AST:59U/l, ALT:183U/l,
CK:2018U/l, CK-MB:56U/l, LDH:2249U/l idrar tetkikinde; hematüri, lökositüri
ve USG’da böbrek boyutlar› normal bulunan hasta ABY (rabdomiyoliz ve s›v›
replasman›na sekonder hipervolemi) ön tan›s›yla acil olarak hemodiyalize al›nd›.
Ertesi gün böbrek biyopsisi yap›lan hastan›n ilerleyen günlerde idrar miktar›
artmaya bafllad› ve tüm biyokimyasal tetkiklerinde azalmalar olufltu.
Hastan›n hikayesi sorguland›¤›nda flikayetlerinin bafllamadan 2gün önce over
kisti nedeniyle yöresel bir bitki olan civan perçem ad›ndaki bitkiyi kaynatarak
suyundan içti¤i ve sonra flikayetlerinin bafllad›¤› ö¤renildi. Biyopsisinde
rabdomiyolize ba¤l› ATN geliflti¤i saptanan hastaya toplam 4 kez hemodiyaliz
uyguland›. Yat›fl›n›n 12. günü tüm biyokimyasal de¤erleri normale gelen hasta
kontrole gelmek üzere taburcu edildi.
Olgu sunumu 2: Hasta 20 yafl›nda erkek, çiftçi ve Bitlis’de yafl›yor. Acil
poliklini¤imize yayg›n eklem ve kar›n a¤r›s›, bulant› flikayeti ile müracat etti.
Anamnezinde yöresel bitki olan uflkun (dag muzu, yayla muzu) yedikten bir kaç
saat sonras› flikayetlerinin bafllad›¤› ve yak›nlar› taraf›ndan önce Diyarbak›r’da
doktora götürüldü¤ü burada yap›lan tetkiklerinde üre:210mg/dl, kreatinin:18mg/dl
olmas› üzerine kendi istekleri buradan taburcu olarak hastanemize gelmiflti. Acil
poliklini¤inde yap›lan fizik muayene bulgular› normal, tetkiklerinde üre:222
mg/dl, kreatinin:18,7mg/dl, AST-ALT:56-215 U/l, CK:3587U/l, LDH:2121U/l,
K:4,8mEq/L, USG: Bilateral böbrek boyutlar› normal parenkim ekojenitesi
grade 1-2 artm›fl olarak bulunan hasta ABY(rabdomiyoliz) tan›s›yla yat›r›ld›.
Hastaya üremik semptomlar›n olmas› üzerine toplam 2 kez hemodiyaliz uyguland›,
s›v› tedavisi yap›lan hastan›n idrar ç›k›fl› artt› ve tüm biyokimyasal de¤erleri
geriledi, yat›fl›n›n 8. günü Üre:66mg/dl, kreatinin:1,7mg/dl, AST-ALT,LDH
düzeyleri normale indi, CK:270U/l’ye geriledi ve hasta kontrollere gelmek üzere
taburcu edildi. Bir hafta sonraki kontrolünde tüm de¤erleri normal s›n›rlarda
bulundu.
Sonuç olarak etyolojisi tam olarak belirlenemeyen rabdomiyoliz vakalar›nda
yöresel bitki al›mlar›n›n da anamnezde sorgulanmas› etyolojiyi belirleme aç›s›ndan
önemli olabilir.
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Böbrek Yetmezli¤i ve Cerrahi Prevalans
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Amaç: Böbrek yetmezli¤i olan hastalarda çeflitli sebeplerden dolay› cerrahi
giriflim ihtiyac› olabilmektedir.
Bu çal›flmam›zda böbrek yetmezli¤i hastalar›ndaki cerrahi gereksinimleri
de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem: Nefroloji klini¤imizde Aral›k 2002 - Haziran 2006 tarihleri aras›nda
böbrek yetmezli¤i tan›s› ile yatarken operasyon endikasyonu konulan 62 hastay›
(28 E / 34 K) retrospektif olarak inceledik. Akut veya kronik böbrek yetmezli¤i
tan›s› olan hastalar› yafl, operasyon türleri ve transfüzyon ihtiyac› aç›s›ndan
de¤erlendirmeye ald›k.
Bulgular: Operasyona al›nan hastalar›n yafl ortalamas› erkeklerde 51.1, kad›nlarda
49.8 olarak bulundu.
Operasyon öncesi hemoglobin de¤erleri 10 gr/dl alt›nda oldu¤u için, 34 hasta
transfüze edilmifltir. 11 hastan›n da hemoglobin de¤erleri s›n›rda saptanm›flt›r.
7 hastan›n acil flartlarda operasyona al›nmas› gerekmifltir. 10 hasta postrenal,
9 hasta kardiyak, 7 hasta enfeksiyon, 4 hasta kolesistektomi, 4 hasta endokrin
nedenler, 3 hasta kanser, 2 hasta ortopedik nedenler, 2 hasta katarakt ve 14
hasta da kateter ve av fistül komplikasyonu nedeniyle operasyona al›nm›flt›r.
Sonuç: Böbrek yetmezli¤i hastalar›nda cerrahi gereksinimlerinin s›k oldu¤u
bilinmektedir. Birçok üremik faktör nedeniyle anemisi bulunan böbrek yetmezli¤i
hastalar›n›n cerrahi sonras› kanama riski yüksek oldu¤undan dolay› preoperatif
transfüzyon ihtiyac› ve postoperatif kanama komplikasyonu aç›s›ndan dikkatli
olunmas› gerekmektedir.

Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›ndaki Operasyonlar›n Listesi
Üroloji: 4 ürolithiasis, 1 retroperitoneal fibrozis, 1 bilateral orfliektomi, 1
bilateral nefrektomi, 1 meatotomi-internal üreterotomi, 1 inmemifl testis ve 1
renal hücreli karsinom operasyonu
Kalp Damar Cerrahisi: 3 kalp kapak, 3 CABG operasyonu, 1 sa¤ atriyum
trombüsü, 1 konstriktif perikardit, 1 perikardiyel tamponat, 4 av fistül
komplikasyonu, 1 timektomi ve 1 juguler kal›c› kateterde yap›fl›kl›k nedeniyle
operasyon
Genel Cerrahi: 7 periton kateteri reposizyonu ve omentektomi, 4 kolesistektomi,
2 anal abse, 1 kist hidatik, 1 inguinal herni, 1 pankreas psödokist, 1 akut
apendektomi, 1 GIS kanama, 1 ileus, 1 intusepsiyon, 1 akut bat›n, 2 paratiroid
adenomu, 1 nodüler guatr ve 1 postop. divertikülit perforasyonu operasyonu
Göz: 2 katarakt operasyonu
Ortopedi: 1 diyabetik ayak amputasyonu, 1 kalça protez revizyonu ve 1 femur
aseptik nekrozu nedeniyle operasyon
Nörofliruji: 1 epidural abse ve 1 spondilodiskit operasyonu
Kad›n Do¤um: 1 over ca, 1 endometrium ca, 1 vajinal histerektomi ve 1 acil
sezeryan sonras› kesi yeri hematomu nedeniyle operasyon
Plastik Cerrahi: 1 femur debridman ve flep onar›m› operasyonu
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‹nfektif Endokardite Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i; Olgu Sunumu
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Akut böbrek yetmezli¤i (ABY) böbrek fonksiyonlar›n›n h›zl› bozulmas› sonucu
vücutta nitrojen art›k ürünlerinin birikmesi ve multiorgan tutulum sonucu
mortalitesi yüksek bir durumdur. ABY etyolojisinde yaklafl›k %4 lük bir k›sm›
glomerulonefrit ve vaskülitik tablolar oluflturmaktad›r. Biz burada infektif
endokardite ba¤l› geliflen akut böbrek yetmezli¤i tablosunu sunduk.
46 yafl›nda erkek hasta acil servisimize atefl, genel durum bozuklu¤u nedeniyle
baflvurdu. Gelifl fizik muayenesinde 38,3˚C atefl (5 gündür) ve konstipasyon
d›fl›nda belirgin bir patoloji yoktu. Hastan›n serum kreatinin de¤eri: 2,3mg/dl,
üre:63 mg/dl, Hb:8,4gr/dl, WBC:6700mm3, sed:124, CRP:120 idi. Tam idrar
tetkikinde proteinüri ve mikroskobik hematüri mevcuttu. Hasta nefroloji servisine
yat›r›ld›. Servis takibinde kreatinin de¤eri 2.günde 6mg/dl e ç›kmas› ve idrar
ç›k›fl›n›n azalmas› üzerine hasta femoral katater yoluyla acil diyalize al›nd›.
Günlük fizik muayenesinde, geliflinde mevcut olmayan 3/6 dereceden mitral
yetmezlik üfürümü geliflmesi üzerine hastadan infektif endokardit (‹E) flüphesiyle
ekokardiyografi istendi. Ancak 2 kez yap›lan ekokardiyografide ‹E lehine bir
bulgu saptanmad›. Hastada infektif endokardit klini¤i ve di¤er minör bulgular›n›n
olmas› nedeniyle infektif endokardit kabul edilerek vankomisin 1 gr IV tedavi
baflland›. Takibinde al›nan kan kültürlerinden 1 tanesinde S.aureus (MRSA)
üredi. Vankomisin tedavisinin 2. haftas›nda kreatinin de¤eri 2 mg/dl, taburculuk
esnas›nda 1,14mg/dl ölçüldü. Hastada toplam 5 seans hemodiyalize ihtiyaç
duyuldu.
‹nfektif endokardit mortal bir hastal›k olup klinikte kendini izole sepsis ya da
ABY ile gösterebilir. Renal tutulumunu sepsis tablosuyla birlikte yol açmas›
yan›nda tek bafl›na diffüz proliferatif veya eksudatif tipte glomerülonefrit fleklinde
yapabilir. Tedavide ise uygun antibiyotik tedavisi esas› teflkil etmektedir.
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IgA Nefropatisinde Klini¤in Patolojik Bulgularla ‹liflkisi ve Tedavi Yan›tlar›

Kaplan B ‹, Mutlubafl F, Sözeri Y B, Yavaflcan Ö, Mir S, Tanr›verdi S, Dinler A,
fien S
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir

IgA nefropatisi (IgAN), idiopatik glomerülonefritlerin çocuk ve eriflkin yafl
gruplar›nda son dönem böbrek yetmezli¤inin (SDBY) bilinen önemli bir
nedenidir.
Bu çal›flmada, çocukluk döneminde IgAN tan›s› alan hastalarda hastal›¤›n
bafllang›ç bulgular›, histopatolojik bulgular ve prognoz aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak
ve hastal›¤›n gidiflini de¤erlendirmede klinik belirtilerin önemini de¤erlendirmek
istedik.
Ege Üniversitesi çocuk nefrolojisi taraf›ndan Ocak 2000- May›s 2006 y›llar›
aras›nda yineleyen hematüri (alt› ay içinde 2 ‘den fazla hematüri olmas›) yak›nmas›
ile baflvuran, biyopsi ile kan›tlanm›fl IgAN’li 23 olgu çal›flmaya al›nd›. Hastalar
bafllang›ç klinik belirtilerine göre evrelendirildi. Biyopsi sonuçlar› Hass s›n›flamas›
kullan›larak de¤erlendirildi. Ortalama 64.8±56 ay (1-192 ay) izlendi. ‹zlem
sonuçlar›na göre hastalar A, normal (hipertansiyonu olmayan, böbrek fonksiyonlar›
düzelen ve idrar bulgular› kaybolan), B, minör üriner anomaliler (mikroskopik
hematüri ve/veya proteinürisi (<20/mg/m2/saat), C, aktif renal hastal›k
(>20/mg/m2/saat yada yüksek plazma kreatinin), D, böbrek yetmezli¤i
(GFR<60ml/dk/1,73 m2) fleklinde grupland›r›ld›. Uygulanan tedavi, 1.grup:
semptomatik tedavi (ACE + Omega3), 2.grup: steroid ve/veya ACE inhibitörü,
3.grup: steroid ve immunsupresif tedavi olacak flekilde 3 gruba ayr›ld›.
Çal›flmaya al›nan olgular›n 15’i erkek, 8’i k›z olup, ortalama bafllang›ç yafl› 12.1±
3.1 y›l (6-17 y›l) olarak saptand›. Bafllang›ç klinik belirtilerine göre 12’sinde
(%52.1) yineleyen makroskopik hematüri, 9’unda (%39,1) mikroskopik hematüri
± proteinüri, 2’sinde (%8,7) ise akut nefritik sendrom mevcuttu. Nefrotik
sendromlu hasta yoktu. Hastalar›n bafllang›ç bulgular› ile histopatolojik bulgular›,
verilen tedaviler ve son durumlar› aras›ndaki iliflki tabloda gösterilmifltir. IgA
tan›s› alan 23 hastadan sadece birinde (%4.4) (mikroskopik hematüri ile
baflvurdu) ›mmunsupresif tedaviye ra¤men kronikleflme saptand›.
Sonuç olarak, histopatolojik olarak Class III’e giren hastalar›n erken do¤ru tan›
ve izlem ile iyileflme gösterdi¤ini ve kronikleflmedi¤ini saptad›k. Klinik bafllang›ç
bulgular› ile histopatolojik de¤erlendirme aras›nda iliflki olmad›¤›n› gözledik.

Hastalar›n bafllang›ç bulgular› ile histopatolojik bulgular›, verilen tedaviler
ve son durumlar› aras›ndaki iliflki

Tedavi 1: Semptomatik, 2:Steroid ± ACE inh., 3:Steroid +Immunsupresif

PS/GN-086

Do¤al Böbrek Biyopsilerinde Methenamine Gümüfl Boyamas› ile Nicel
Dijital Histokimya Analizi

Sar›o¤lu S1, Çavdar C2, Bengi G2, Dokanako¤lu Ö1, Çamsar› T2

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

Daha önce yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalarda böbrekte tübüler, intersitisyum,
glomerüler ve vasküler hasarlanman›n miktar›n› belirlemek için periyodik asit
methenamine gümüfl boyas› (PAMS) yerine tek de¤erlendirme ile dijital nicel
histokimyasal metodu tan›mlad›k; bu yöntem süregen allograft nefropatili allograft
biyopsilerinde böbrek ifllevlerindeki ilerleyici bozulma ile güçlü olarak iliflkiliydi.
Ayn› metod süregen hasar›n derecesini ölçmek için do¤al böbrek biyopsilerine
de uyguland› ve bu yöntemin böbrek ifllevlerini ön görmedeki de¤eri araflt›r›ld›.
De¤erlendirmeye k›rkalt› böbrek biyopsisinin bilgileri dahil edildi. Bu olgular
afla¤›daki gibiydi: 15 (%32,6) FSGS, 10 (%21,7) Ig A nefropatisi, 6 (%13)
MPGN, 5 (%15,2) membranöz nefropati, 4 (%8,7) kresentrik nefrit, 3 (%6,5)
SLE nefriti, 2 (%4,3) intersitisyel nefrit ve 1 (%2,1) minimal lezyon hastal›¤›yd›.
PAMS ile boyanan alan›n yüzdesi (SAP) Mediskope mikroskopik görüntüleme
analizi ile belirlendi. Sonuçlar›n istatistiksel analizi yap›ld› (SPSS 11.00). PAMS-
SAP de¤erleri hastal›k kategorileri için farkl› de¤ildi (Kruskal Wallis Test (KWT)
p = 0,294) ve takip periyodunda da anlaml› farkl›l›k yoktu (KWT p=0,11).
Ortalama takip periyodu 24,5 ± 16,5 ayd›. PAMS-SAP da¤›l›m› 6,33 ile 40,00
(ortalama 20,3 ± 7,53) aras›ndayd› ve biyopsi an›ndaki ve en son serum kreatinin
düzeyi (sCr) ile pozitif iliflkiliydi (Pearson Korelasyon test (PCT) s›ras›yla p
=0,002 ve r = 0,451, p << 0,000 ve r =0,498) ve kreatinin klirensi de¤eri ile
negatif iliflkiliydi (PCT s›ras›yla p= 0,004 ve r= 0,414, p<<0,000 ve r = -0,557).
PAMS-SAP de¤erinde bafllang›çtaki proteinüri (KWT p=0.42) veya en son
proteinüri (KWT p = 0,21), kresent formasyonu (KWT p = 0,60) veya segmental
sklerozis miktar›na (KWT p = 0,95) göre olgu gruplar› içinde anlaml› farkl›l›k
yoktu. PAMS- SAP de¤erleri ve sklerotik glomerüllerin (GS) yüzdesi aras›nda
güçlü olarak pozitif iliflki vard› (PCT p = 0,00 ve r = 0,507 ). Tubüler atrofi
(TA) (KWT p = 0,012) ve intersitisyel fibrozis’in (IF) (KWT p = 0,053) yar›nicel
skorlar›na göre olgular karfl›laflt›r›ld›¤›nda PAMS-SAP de¤erleri aras›nda anlaml›
farkl›l›k vard›. Bu parametreler (GS,TA,IF ) bu seride en son sCr ve CrCl ile
de istatistiksel olarak anlaml›yd›. Bu nedenle PAMS-SAP ile lineer regresyona
sokuldu ve ikisinin yani TA (r=-2,89, P=0,006 ve r=2,66, p=0,011 s›ras›yla) ve
PAMS-SAP (r=-2,84 ve p=0,007 ve r=2,72, p=0,09 s›ras›yla)’nin, son sCr ve
CrCl’nin öngörülmesinde anlaml› oldu¤u saptand›.
PAMS birçok nefropatoloji departman›n›n standart yöntemidir ve PAMS-SAP
kullan›m› birçok parametre yerine skarlanman›n nicel olarak yans›t›lmas›nda
dört komponenti de yans›tt›¤› için çok yararl› olabilir.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Bafllang›ç idrar bulgular›

Yineleyen makroskopikhematüri
N:12

Mikroskopik hematüri ± proteinüri
N:9

Nefritik Sendrom
N:2

Histopatolojik
S›n›flama

Class I
Class II
Class III
Class IV
Class I
Class II
Class III
Class IV
Class I
Class II
Class III
Class IV

N (%)

5 (41.7)
2 (16.6)
5 (41.7)
-
5 (55.4)
2 (22.2)
1 (11.2)
1 (11.2)
-
-
2 (100)
-

Tedavi

1
5
1
4
-
5
1
-
1
-
-
1
-

2
-
1
1
-
-
1
-
-
-
-
1
-

3

-
-
1
-

Son Durum

A
1
1
2
-
1
-
-
-
-
-
1
-

B
4
1
3
-
4
2
-
1
-
-
1
-

C
-
-
-
-

D
-
-
-
-
-
-
1
-
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Böbrek Biyopsisi Deneyimimiz

Seyahi N1, Saliho¤lu A1, Kahveci A1, Alt›parmak M R1, Durak H2, Özbay G2,
K›l›çaslan I3, Pekpak M1, Ataman R1, Serdengeçti K1

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

Amaç: Böbrek hastal›klar›n›n s›kl›klar› ve tipleri co¤rafi bölgeye ba¤l› olarak
de¤iflebilmektedir. Ayr›ca belli bir böbrek hastal›¤›n›n s›kl›¤› da zaman içerisinde
de¤iflebilmektedir. Böbrek hastal›klar›n›n tedavilerinde güncel tiplerin ve
s›kl›klar›n›n bilinmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmam›zda bir üniversite
hastanesi olan merkezimizin böbrek biyopsi vakalar›n›n bulgular›n› incelemeyi
amaçlad›k.
Yöntem: Haziran 2002 ile A¤ustos 2006 aras›nda 253 hastaya (112 K / 147
E, ortalama yafl 37.9±15.3 y›l) yap›lan toplam 259 böbrek biyopsi (alt› hastaya
iki kez biyopsi yap›lm›flt›) bilgileri topland›. Bütün biyopsiler ultrason eflli¤inde
16 G i¤ne ile deneyimli nefrologlar taraf›ndan yap›ld›. Örnekler ›fl›k ve
immunfloresans mikroskop ile incelendi. Klinik bilgiler ve biyopsi sonuçlar›
retrospektif olarak topland›.
Bulgular: Ortalama glomerül say›s› 17.8±10’ du ve biyopsilerin %80.3’ünde
on ve üzerinde glomerül vard›. Biyopsi endikasyonlar› 50 (19.3%) hastada
nefrotik sendrom, 18 (6.9%) hastada izole hematüri, 32 (12.4%) hastada izole
non-nefrotik düzeyde proteinüri, 49 (18.9 %) hastada hematüri ve proteinüri,
6 (2.3 %) hastada kronik böbrek yetersizli¤i, 99 (38.2%) hastada sistemik
hastal›¤›n böbrek tutulumu ve 5 (1.9 %) hastada di¤er nedenlerdi. En s›k böbrek
hastal›klar› primer (%42.1) ve sekonder (%35.1) glomerül hastal›klar› idi. En
s›k tan› konulan primer glomerül hastal›klar› IgA nefriti (28.4 %), membranöz
glomerülonefrit (GN) (22%), fokal segmental glomerüloskleroz (22%),
membranoproliferatif GN (11.9%) ve mezengioproliferatif  GN (7.3%) olarak
bulundu. Sekonder glomerül hastal›klar› aras›nda ise sistemik lupus eritamatozus
%57.1, AA amiloidozis %16.5 ve sistemik vaskülit %6.6 s›kl›kta bulundu.
Nefrotik sendromlu primer glomerül hastal›klar› aras›nda membranöz GN
(%42.1) en s›kt›. Bunu s›ras›yla fokal segmental glomerüloskleroz (%26.3) ve
membranoproliferatif GN (%15.8) izlemekteydi. Transfüzyon gerektiren hematüri
tek ciddi komplikasyondu ve sadece bir hastada rastland› (%0.38).
Sonuçlar: Ultrason eflli¤inde nefrolog taraf›ndan yap›lan böbrek biyopsisi
güvenli bir ifllemdir ve böbrek hastal›klar›n›n tedavisi konusunda önemli bilgiler
sa¤lar. Bu çal›flmam›z eriflkin böbrek biyopsi bulgular›m›z›n güncel bir dökümünü
sa¤lam›flt›r. Ünitemizde de en s›k tan› konulan primer glomerül hastal›¤› IgA
nefropatisi olarak bulunmufltur.

PS/GN-088

Olgu sunumu: Nefrotik sendrom ve Anikterik Hepatit A infeksiyonu

Y›ld›z B1, Kural N1, Yarar C2, Özgen H2, Kural Y2

1Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
Eskiflehir
2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› BD,
Eskiflehir

Nefrotik sendrom proteinüri, hipoproteinemi, ödem, lipidüri ve hiperlipidemi
ile karekterize klinik bir tablodur. Çocuklarda en s›k görülen tipi primer nefrotik
sendrom olmakla birlikte enfeksiyonlar, ilaçlar, immunolojik, alerjik ve malign
hastal›klar s›ras›nda da nefrotik sendrom geliflebilir. Hepatit B ve C virus
infeksiyonlar› ile ba¤lant›l› nefrotik sendrom eriflkin ve çocuklarda bildirilmesine
ra¤men çocuklarda Hepatit A ile ba¤lant›l› nefrotik sendrom son derece nadirdir.
Bu yaz›da Hepatit A infeksiyonuna ba¤l› nefrotik sendrom geliflti¤i düflünülen
bir vaka sunulmaktad›r. Üç yafl›ndaki bir erkek hasta kusma, kar›n fliflli¤i ve
idrar miktar›nda azalma nedeni ile hastanemize refere edildi. Fizik muayenesinde
palpebral ve tibial ödem, hepatomegali, sa¤ akci¤erde solunum seslerinde azalma
ve matite saptand›. Hastada sar›l›k bulunmad›. Laboratuar incelemelerinde
proteinüri, hiperlipidemi, hipoalbüminemi, ALT ve AST yüksekli¤i ile birlikte
normal bilirubin, alkalen fosfataz, kompleman C3 ve C4, üre ve kreatinin
de¤erleri bulundu. Viral serolojik incelemelerinde Hepatit B ve C’ye iliflkin
antikorlar negatif bulunurken, anti-HAV IgM pozitif bulundu. Akci¤er grafisi
ve toraks ultrasonografisinde (USG) sa¤ plevrada orta derecede s›v›, bat›n USG
incelemesinde ise assit saptand›. Bu bulgulara dayan›larak hastadaki nefrotik
sendromun anikterik Hepatit A infeksiyonu sonucu geliflmifl olabilece¤i düflünüldü.
Düflük dozda steroid tedavisi (1 mg/kg/gün- bir ay süre ile) baflland›. Hastam›zda
bu tedavi ile ödem düzeldi, idrarda proteinüri kayboldu ve karaci¤er
fonksiyonlar›nda herhangi bir bozulma olmad›. Hepatit A, muhtemelen immun
kompleksler oluflturmak yolu ile nefrotik sendroma yol açmaktad›r. Sonuç olarak
Hepatit A virusu infeksiyonu, çocuklarda nefrotik sendromun nadir bir nedeni
olmakla birlikte sekonder bir neden olarak araflt›r›lmas› gereklidir.
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Primer Glomerül Hastal›klar›n›n Tedavi ve Sonuçlar›: ‹mmünsupressif
‹laçlar veya Renin Anjiyotensin Sistem Blokerleri

Çal›flkan Y1, Yaz›c› H1, Türkmen A1, Y›ld›z A1, Ecder T1, Aysuna N1, Bozfakio¤lu
S1, K›l›çarslan I2, Sever M fi1

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

Amaç: Kronik nefropatilerin ilerlemesinde renin anjiyotensin sisteminin rol
ald›¤› düflünülmektedir. Bu çal›flman›n amac›, primer glomerül hastal›¤› olanlarda
steroidlerin ve renin anjiyotensin sistem (RAS) blokerlerinin proteinüri ve
böbrek fonksiyonlar› üzerine olan etkilerini de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: ‹mmünsupressif ilaçlar veya RAS blokerleri ile tedavi edilen
biyopsi ile gösterilmifl primer glomerülonefritli (GN) 198 hastan›n (100 erkek,
98 kad›n; ortalama yafl; 34 ± 14 y›l) klinik sonuçlar›n› retrospektif olarak
de¤erlendirdik. Hastalar›n tan›lar› flu flekilde idi; fokal segmental glomerüloskleroz
[55 (%27.8) hasta], membranöz nefropati [50 (%25.3) hasta], IgA nefropatisi
[47 (%23.7) hasta] ve membranoproliferatif GN [45 (%23.2) hasta]. Hastalar
2 gruba ayr›ld›; grup 1 (104 hasta) bafll›ca steroid içeren immünsupressif ilaçlar
verilenler ve grup 2 (87 hasta) sadece RAS blokerleri verilenler idi. 7 hastaya
kalsiyum kanal blokerlerini içeren di¤er tedaviler verildi. ‹mmünsupressif tedavi
grubundaki hastalara ayr›ca RAS blokerleri de verildi.
Sonuçlar: Grup 1’deki hastalar›n yafl ortalamas› grup2’deki hastalardan daha
küçüktü (p=0.001). Tedavi bafllang›c›nda grup 1’deki 104 hastan›n 21’inde
(%20.2) ve grup 2’deki 87 hastan›n 21’inde (%24.2) serum kreatinin de¤erleri
1.4 mg/dL’den yüksekti (p=0.6). Cinsiyet, vücut kitle indeksi, primer hastal›k,
sigara kullan›m›, sistolik ve diyastolik kan bas›nc› ve serum kreatinin de¤erleri
aç›s›ndan iki grup aras›nda fark bulunmamaktayd›. Grup 1’deki hastalar›n
bafllang›çtaki 24 saatlik proteinüri düzeyleri grup 2’deki hastalardan anlaml›
derecede yüksekti [5.42 ± 4.25 g/gün karfl›n 3.7 ± 3.2 g/gün (p=0.002)].
‹mmünsupressif tedavi grubunun (grup 1) bafllang›ç albumin ve total protein
düzeyleri de RAS blokerleri ile tedavi edilen gruptan (grup 2) anlaml› derecede
düflüktü (s›ras› ile, p= 0.002 ve p=0.004). Ortalama 12 ayl›k takip sonras›nda,
197 hasta klinikteki takiplere devam etti. Grup 1’de 10 hasta (%10.7) ve grup
2’de 8 hastan›n (%9.1) serum kreatinin de¤erleri iki kat›na ulaflt› (p=1). Grup
1’de 6 (%5.8) hasta ve grup 2’de 2 (%2.3) hastada tedavinin ilk y›l› içinde renal
replasman tedavisine ihtiyaç oldu (p=0.295). Bu hastalar›n çal›flmadan
ç›kart›lmas›ndan sonra yap›lan de¤erlendirmede, grup 1 (1.11 ± 0.65 mg/dL)
ve grup 2’deki (1.21 ± 0.86 mg/dL) hastalar›n serum kreatinin de¤erleri aras›nda
fark bulunmad› (p=0.4).
Sonuç: Primer glomerül hastal›klar›nda nefrotik sendrom tedavisi halen tart›flmal›
bir konudur. Bu çal›flmada immünsupressif tedavi verilen hastalar daha yüksek
24 saatlik proteinüri de¤erlerine sahip genç hastalard›. Çal›flmam›zsda, steroid
ve RAS bloker tedavilerinin her ikisi de primer glomerülonefritli hastalarda
proteinüriyi azaltm›fl olsa da, steroid tedavisinin RAS blokerlerinden daha etkili
oldu¤u gösterilememifltir.

Tedavi gruplar›na göre hastalar›n bafllang›ç ve tedavinin 1. y›l›ndaki
özellikleri

 Tedavi bafllang›c›nda Grup 1 Grup 2 P de¤eri
(immünsupressif) (RAS blokerleri)

 Hasta say›s› 104 87
 Cinsiyet (E/K) 55 / 49 41 / 46 0.47
 Yafl (y›l) 31 ± 14 38 ± 14 0.001
 Proteinüri (g/24 saat) 5.42 ± 4.25 3.7 ± 3.2 0.002
 Serum kreatinin (mg/dL) 1.12 ± 0.64 1.2 ± 0.85 0.46
 Serum albumin (g/dL) 2.83 ± 0.91 3.27 ± 0.92 0.002
 Tedavinin 1. y›l› 103 87
 Proteinüri (g/24 saat) 1.57 ± 2.44 1.83 ± 2 0.48
 Serum kreatinin (mg/dL) 1.11 ± 0.65 1.21 ± 0.86 0.4

RAS, renin anjiyotensin sistemi; E, erkek; K, kad›n
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Goodpasture Sendromunda Leptomeningeal Tutulum

Ayerden Ebinç F1, Taktak H2, Derici U1, Koç E1, Peker E2, Altok Reis K1,
Erten Y1, Ar›nsoy T1, Sindel fi1

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

Girifl: Good Pasture sendromu renopulmoner tutulum ile seyreden nadir izlenen
klinik bir tablodur. Pulmoner hemoraji, h›zl› ilerleyen glomerulonefrit ve anti
GBM antikor pozitifli¤i en önemli belirtileridir. Santral sinir sistemi tutulumu
ise nadir görülmektedir.
Olgu: 17 yafl›nda erkek hasta 1 hafta önce bafllayan atefl, öksürük, kanl› balgam
ve son 3 gündür olan sol kulakta ak›nt›, konuflma ve yürümede güçlük, idrar
miktar›nda azalma nedeniyle klini¤imize baflvurdu. 10 y›l önce parsiyel epilepsi
ve mental motor retardasyon tan›lar› alm›fl olan hasta bu nedenle valproik asit
1*500 mg kullanmaktayd› Fizik muayenede KB:120/60mmHg, A: 36 ºC, Nb
84/dk ölçüldü. Vertikal yönde bilateral nistagmus, sol kulakta kanl›-pürülan
ak›nt›, bilateral yayg›n kaba raller ve babinski pozitifli¤i mevcuttu. Hasta uykuya
meyilli idi ve sözlü uyarana yan›t al›namazken, a¤r›l› uyarana k›s›tl› yan›t vard›.
Laboratuar incelemesinde Hb: 10,6 g/dL BK: 6400 K/uL, Plt:38.000 K/uL,
BUN:70 mg/dL, Cr:4,5 mg/dL, Ca:8 mg/dL, P:5,8 mg/dL, CCr: 23,3ml/dk,
Sedimentasyon: 50 mm/h saptand›. ‹drar mikroskopisinde yayg›n dismorfik
eritrositler ve granüler silendir izlendi. PA akci¤er grafisinde bilateral yayg›n
infiltratif görünüm saptand›. Kranial magnetik rezonans görüntülemede mastoidit
ile uyumlu de¤iflikliklikler ve leptomeningeal tutulum izlendi. Etyolojide enfeksiyöz
ajanlar›n olabilece¤i düflünülerek lomber ponksiyon yap›ld›. BOS mikroskopisinde
eritrosit izlendi. BOS proteini 685 mg/dl, glukoz 77mg/dL ölçüldü. Toraks
tomografisinde alveoler hemoraji ile uyumlu görünüm mevcuttu. P-ANCA ve
C-ANCA negatif, anti GBM ankikoru ise pozitif saptand›. Klini¤e kabulünün
24. saatinde solunum yetmezli¤i nedeniyle entübe edilen hasta metabolik asidoz
nedeniyle ayn› gün hemodiyalize de al›nd›. Hemodiyalizi takiben hastaya Good
pasture sendromu öntan›s›yla üç gün süreyle 1 gr/gün dozunda pulse metil
prednizolon verildi. Beraberinde 10 gün süre ile plazmaferez uygulanan hastaya
pulse MP sonras› oral prednizolon (1mg/kg/gün) ve siklofosfomid (2 mg/kg/gün
) tedavisi baflland›. Mastoidit tablosu için seftriakson (iv, 10 gün) uyguland›.
‹mmünsupresif tedavinin 6. gününde ekstübe edilen hastan›n böbrek fonksiyonlar›
da hemodiyalize ihtiyaç göstermeyecek flekilde geriledi ve tamamen normale
döndü. Nörolojik bulgular da kayboldu. Tedavinin birinci ay›nda anti GBM
antikoru negatifleflti. Kontrol kranial MR da meninksler ve mastoid kemikte
ki lezyonlar›n kayboldu¤u izlendi.
Sonuç: Olgumuzda tan›mlanan leptomeningeal lezyonlar›n BOS mikroskopisinde
lökosit, bakteri görülmemesi, kültürde üreme olmamas› ve yo¤un immünsupresif
tedavi alt›nda hem nörolojik bulgular›n hem de MR görüntülemede elde edilen
lezyonlar›n gerilemesi nedeniyle vaskülit kaynakl› olabilece¤i düflünüldü. Good
pasture sendromlu hastalarda özellikle leptomeningeal tipte santral sinir sistemi
tutulumu çok nadir rapor edilen bir klinik durum olmakla birlikte erken tan›
ve tedavi ile tamamen düzeltilebilir.

PS/GN-091

FSGS Hastalar›nda Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüfl Boyamas›
ile Nicel Dijital Histokimya Analizi

Çavdar C1, Sar›o¤lu S2, Temizkan A1, Gerçeker E1, Sa¤lam F1, Sifil A1, Çelik A1,
Çamsar› T1

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

FSGS en s›k nefrotik sendrom nedenlerinden olup, böbrek yetmezli¤i gelifliminin
de önemli bir nedenidir. Allograftta yineleyebilmesi nedeniyle de nativ böbre¤in
prognozu önemlidir. Bu çal›flmada prognozun, tedavide sadece kortikosteroid
kullan›lan hastalarda nicel ve yar›nicel klinik ve histopatolojik verilerle iliflkisi
araflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca periodic acid methenamine silver (PAMS) boyas›yla
de¤erlendirilen digital nicel skarlanma yüzdesi ölçüsünün de de¤eri araflt›r›lm›flt›r.
De¤erlendirmeye böbrek biyopsisi sonucu FSGS saptanan 25 böbrek biyopsisinden
10 tanesinin bilgileri (ort. 40 yafl; 6 kad›n – 4 erkek) dahil edildi. Bu hastalar
eriflkin FSGS için standart olan kortikosteroid tedavisi d›fl›nda tedavi almam›flt›.
Kortikosteroid tedavisi öncesi ortalama serum kreatinin (sCr) de¤eri 1.21 mg/dl
(min.0.7-maks.2.2mg/dl) ve kreatinin klirensi (CrCl) 68.7 ml/dk idi (33.0-
97.0).
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4255 mg/gün proteinüri (405-11200 mg/gün) vard›. Tedavi sonras› ortalama
19,20 (+13.5) ay takip edilen hastalarda SCr de¤eri de¤iflmezken ort. CrCl 75
ml/dk’ya yükselmifl ve ort. proteinüri de 575 mg/gün’e gerilemifltir (p=0.005).
PAMS ile boyanan alan›n yüzdesi (SAP) mikroskopik görüntüleme analizi ile
belirlenmifltir. Biyopsi örneklerinde PAMS-SAP da¤›l›m› 8.12 ile 32,00 (ortalama
18,3 ± 7,99) aras›ndayd›; PAMS-SAP, tedavi öncesi ve en son sCr de¤eri ile
pozitif iliflkiliydi (s›ras›yla p=0.002 ve r=0.842, p =0,001 ve r = 0,877) ve tedavi
öncesi CrCl de¤eri ile negatif iliflkiliydi (p= 0,007 ve r= -0,7). PAMS-SAP
de¤erinde bafllang›çtaki proteinüri veya en son proteinüri aras›nda anlaml›
korelasyon yoktu. PAMS- SAP de¤erleri ve sklerotik glomerüllerin (GS) yüzdesi
aras›nda güçlü olarak pozitif iliflki vard› (p = 0,004 ve r = 0,821 ). Tubüler atrofi
ve intersitisyel fibrozis’in yar›nicel skorlar›na göre olgular karfl›laflt›r›ld›¤›nda
PAMS-SAP de¤erleri artan tubuler atrofi ve interstisyel fibrozisle birlikte belirgin
flekilde artmakla birlikte olgu say›s›n›n azl›¤› nedeniyle istatistiksel anlaml› fark
saptanamad›. Tubuler atrofi derecesine göre gruplar, en son sCr için de istatistiksel
olarak anlaml›yd› (Kruskal Wallis Test, p=0.039).
Sonuç olarak standart kortikosteroid tedavisi ile hastalarda proteinürinin belirgin
flekilde azalt›ld›¤› ancak renal skarlanman›n kal›c› olmas›na ba¤l› olabilecek
flekilde kreatinin ve kreatinin klirenslerinde istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptanmam›flt›r. Ayr›ca, PAMS-SAP kullan›m› birçok parametre yerine
skarlanman›n nicel olarak yans›t›lmas›nda dört komponenti de yans›tt›¤› için
yararl› ve pratik bir yöntem olabilir. Ancak proteinüri için de¤erli bir veri elde
edilememektedir.

PS/GN-092

IgA Nefropatisinin De¤iflik Mukozal Enfeksiyonlardan Sonra Ayn› Hastada
Farkl› Seyri

Sungur C ‹1, Ar›c› M2, Ertoy B D3

1MESA Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› ve Nefroloji Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

IgA Nefropatisi dünyada en çok görülen primer glomerüler hastal›k olmas›na
ve hastalar›n 1/3'ünde ilerleyici böbrek hasar› geliflmesine karfl›n immünopatolojisi
çok iyi anlafl›lamam›fl bir sa¤l›k sorunudur. Kifliye ait özellikler, enfeksiyon
etkenleri ve immün yan›t, hastal›¤a yatk›nl›k yaratan ve klinik seyri belirleyen
etkenler olarak ileri sürülmüfltür. Bu olgu sunumunda ayn› hastada farkl› mukozal
enfeksiyonlardan sonra IgA nefropatisinin klinik seyrindeki farkl›l›k ele al›nm›flt›r.
Daha önce tümüyle sa¤l›kl› olan ve böbrek ifllevleri normal olan (tGFR 112ml/dak,
idrar analizi normal ve proteinüri yok) 48 yafl›nda kad›n hasta 5 gün önce
bafllayan ve ateflle seyreden bir gastroenteritten sonra çok koyu renkli idrar
yapma ve halsizlik yak›nmalar› ile baflvurdu. Gaita kültüründe Salmonella typhi
murium üredi ve duyarl› oldu¤u için ciprofloxacin ile tedavi edildi. ‹drar tetkikinde
bol miktarda eritrosit ve proteinüri saptand›. Spot idrar örne¤inde
mikroalbumin/kreatinin oran› 1108, olarak saptand›. tGFR (MDRD) 59ml/dak
olarak belirlendi. ANA, ENA paneli, kompleman düzeyleri normal bulundu.
Altta yatan enfeksiyon hastal›¤›n›n etkin bir flekilde tedavi edilmesine karfl›n 8
haftal›k izlemde tGFR'da art›fl olmamas› ve proteinürinin ve hematürinin
düzelmemesi nedeniyle renal biyopsi planland›. Yap›lan biyopside mezangial
hücre art›fl› ve ekspansiyon saptand›. Biyopsi sonras› hastaya 40 mg/ gün steroid,
enalapril 10 mg/gün ve 3-Omega ya¤ asiti tedavisi bafllan›ld›. 3 ayl›k tedavi
s›ras›nda ayl›k izlemlerde tGFR'›n 68 ml/dak'ya yükseldi¤i, hematüri ve
mikroalbüminürinin kayboldu¤u belirlendi. Steroid tedavisi 3 ay sonunda
sonland›r›ld›. Tedavinin bitimini izleyen ikinci ayda, hasta ateflli bir üst solunum
yolu enfeksiyonundan sonra hematüri ile baflvurdu. Makroskopik hematüri
olmas›na karfl›n proteinüri ve tGFR'da azalma saptanmad›.

Hematüri dört hafta içinde düzeldi. Steroid tedavisi bittikten dört ay sonra yine
bir üst solunum yolu geçiren hastada makroskopik hematüri oldu ama proteinüri
ve tGFR'de azalma saptanmad›. Son tGFR 67 ml/dak, albumin/kreatinin oran›
68 olarak belirlendi.
Salmonella enfeksiyonlar› s›ras›nda hematüri ve glomerüler hasar bildirilmifl
olmas›na karfl›n IgA nefropatisinin Salmonella enfeksiyonlar›ndan sonra bafllad›¤›
literatürde ender olarak bildirilmifltir. Salmonella enfeksiyonlar›nda, enfeksiyonun
tedavisi böbrek hasar›n›n düzelmesi için yeterlidir. Bizim hastam›zda altta yatan
enfeksiyon baflar›yla tedavi edilmifl olmas›na karfl›n bulgular düzelmemifltir. Bu
nedenle hastam›zda ender rastlanan bir birliktelik saptanm›fl oldu. Ayr›ca ayn›
hasta iki kez üst solunum yolu enfeksiyonu iliflkili atak geçirdi¤i zaman hematüri
d›fl›nda, a¤›r böbrek hasar› gösteren bulgu saptamad›k. Bunun olas› nedeni
olarak; 1) Farkl› mukozal enfeksiyonlar›n neden oldu¤u de¤iflik immünolojik
yan›tlar, 2) Hastan›n ilk glomrülonefrit ata¤›ndan sonra ACE inhibitörü ve 3-
Omega ya¤ asiti kullan›yor olmas›, 3) Steroid tedavisinin yaratt›¤›
immünmodülasyon düflünülebilir.

PS/GN-093

Ig A Nefropatisi ile Birlikte Seyreden Behçet Hastal›¤›

Altay M1, Duranay M1, Koflar Y2, Kaya R2, Ecemifl Z A2

1S.B. Ankara Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
2S.B. Ankara Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara

Behçet hastal›¤› sistemik bir hastal›k olmas›na ra¤men böbrek tutulumu nadirdir.
Glomerülonefritle birlikte seyreden Behçet vakalar› bildirilmifltir. Ancak Ig A
nefropatisi sadece birkaç vakada raporlanm›flt›r. Bu yaz›da Ig A nefropatisi
saptanan bir Behçet hastal›¤› vakam›z› sunduk. 23 yafl›nda erkek hasta her iki
baca¤›nda fliflme, el ve ayak bilkelerinde a¤r› flikayeti ile geldi. Yaklafl›k 5 y›ld›r
bu flikayetleri zaman zaman ortaya ç›k›yormufl ve beraberinde a¤›zda ve dilde
a¤r›l› küçük yaralar, bacaklar›nda ve kollar›nda küçük döküntülü lezyonlar
meydana geliyormufl. Hastan›n fizik muayenesinde kan bas›nc› 130/80 mmHg,
nabz› 85/dk ölçüldü. A¤›z içinde ve dilde 5 mmlik aftlar› vard›. Her iki ayak
s›rt›nda ve ayak bile¤i çevresinde multiple 5-10 mm çapl› eritemli papülopüstüler
lezyonlar› vard›. Her iki ayak bile¤i ve parmaklar›nda, el bilekleri ve sa¤ el 2.
parmak PIP ekleminde artrit bulgular› mevcuttu ve pretibiyal bölgede +2 gode
b›rakan ödemi vard›. Laboratuvar testerinde, serumda üre 27 mg/dl, kreatinin
0.7 mg/dl, sodyum 145 mg/dl, potasyum 4.2 mEq/l, kalsiyum 9.8 mg/dl, total
protein 8.2 gr/dl, albümin 4.1 gr/dl ve di¤er biyokimyasal testler normal
s›n›rlarda idi. ‹drar tetkikinde +2 proteinüri ve +4 hematüri saptand›. 24 saatlik
idrarda ise 624 mg/gün proteinüri vard›. Yap›lan serolojik testlerde CRP 5.4
mg/dl, ANA, dsDNA negatif, RF normal s›n›rlarda bulundu. IgG 1760 mg/dl
(Normal 751-1560), IgA 645 mg/dl ( Normal 82-453) idi ve C3 ve C4 normaldi.
Hastaya böbrek biyopsisi yap›ld› ve Ig A nefropatisi tespit edildi. Behçet hastal›¤›
ön tan›s› ile paterji testi yap›ld› ve negatif bulundu. Hastan›n ayn› zamanda sa¤
gözünde son 1 ayd›r ataklar tarz›nda a¤r›, k›zar›kl›k ve bulan›k görme flikayetleri
de vard›. Yap›lan göz muayenesinde patolojik bulgu saptanmad›. Hasta immünoloji
klini¤ine konsülte edildi. Hikayesi ve mevcut klinik bulgular› göz önünde
bulundurularak Behçet Hastal›¤› düflünüldü ve kolflisin 0.5 mg günde 3 kez
baflland›. Hasta IgA nefropatisi yönünden ilaçs›z takibe al›nd›.
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PS/GN-094

Lityum ‹liflkili Nefrotik Sendrom Olgusu

Sifil A1, Çavdar C1, Sa¤lam F1, Gibyeli D1, Temizkan A1, Çelik A1, Sar›o¤lu S2,
Çamsar› T1

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

Acil servise baflvurusundan 3 ay önce depresyon tan›s› alan 20 yafl›ndaki bayan
hasta, do¤du¤undan itibaren belli aral›klarla günde 2-3 kez olan kusma ve sulu
ishal nedeninin araflt›r›lmas› için Gastroenteroloji servisine yat›r›ld›. Yap›lan
incelemeler sonucunda anti-endomisyum antikoru ve duodenumdan al›nan
biyopsi ile Gluten enteropatisi tan›s› konuldu. Hastaya glutenden fakir diyet
verildi.Yatt›¤› dönemde Psikiyatri bölümünce de de¤erlendirilen hastaya Bipolar
bozukluk tan›s› konularak Lityum tedavisi baflland›.
Hasta, Nisan 2006’da (Lityum tedavisine bafllad›ktan bir y›l sonra) irritabilite
ve manik belirtilerde artma nedeniyle Psikiyatri servisine yat›r›ld›¤›nda hipertermi
ve bilinç bulan›kl›¤›n›n geliflmesi, lityum düzeyinin >3 mEq/L olmas› nedeniyle
semptomatik lityum entoksikasyonu tan›s› ile iki kez hemodiyafiltrasyon tedavisi
ald›. Yat›fl›ndan bir ay önce bafllayan ödem ve diyare nedeniyle diyet kaça¤›
oldu¤u düflünülen hasta psikiyatrik tedavisi düzenlendikten sonra gastroenteroloji
servisine devral›nd›. Hipoalbuminemisi (Alb:1.5gr/dl) ve yayg›n ödemi araflt›r›l›rken
spot idrarda 10gr/L, 24 saatlik idrarda 6gr/G proteinüri ve hiperlipidemi
saptand›. Böbrek ifllevleri (Kr: 0.9mg/dl) normal olan hastan›n Nefrotik Sendrom
nedeniyle yap›lan böbrek biyopsisinde; FSGS saptand›.
Lityuma ba¤l› Nefrotik Sendrom (FSGS) nedeniyle lityum tedavisi kesilen hastaya
manik dönemde oldu¤u için steroid tedavisi bafllanmad›. 20 mg Kinapril tedavisi
baflland›. Psiyatrik tedavisi yeniden düzenlendi.
Tedavinin birinci ay›nda yeniden de¤erlendirilen hastan›n proteinürisi 450
mg/gün’e düflmüfl, ödemi düzelmifl olup, Nefroloji Poliklini¤inde takibi
sürmektedir.
Lityum s›k olmayarak Nefrotik Sendrom tablosuna yol açmaktad›r. Bunlar›n
ço¤unlu¤unu Minimal De¤ifliklik Hastal›¤› oluflturmaktad›r. Ancak fokal
glomerüloskleroz da tan›mlanm›flt›r. Glomerüler hasar›n mekanizmas›
bilinmemektedir. Proteinüri tedavi bafllang›c›ndan 1.5-10 ay sonras›nda bafllayabilir.
Minimal De¤ifliklik hastal›¤›nda lityumun kesilmesini takiben 1-4 haftada
kendili¤inden düzelme gözlenir. Baz› dirençli vakalarda steroid tedavisine
gereksinim olmaktad›r. Bu olgular›n lityuma ba¤l› olmad›¤› düflünülmektedir.
Lityum ve fokal glomerüloskleroz birlikteli¤i çok iyi bilinmemektedir; genellikle
lityumun kesilmesine çok iyi yan›t vermez. Bizim hastam›zda al›nan yan›t;
lityumun kesilmesi yan› s›ra, ACE‹ tedavisiyle de iliflkili olabilir.

PS/GN-095

Kaskad Plazmaferez ile Tedavi Edilen Ciddi, ANCA (+) Pauci-immün
H›zl› ‹lerleyici Dört Glomerülonefrit Vakas›n›n K›sa Süreli ‹zlemi

Çobano¤lu A, Üzüm A, Ersoy R, Tanr›sev M, Cirit M
Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

Girifl: H›zl› ilerleyici glomerülonefritler farkl› etyolojilere sahiptir. Bu hastalar›n
%40'›nda pauci-immün glomerülonefrit vard›r ve bunlar›n da %90'› ANCA(+)'dir.
Pauci-immün kresentik glomerülonefritlerin prognozu genellikle kötüdür ve
bunlar›n tedavisiz %80' i son dönem böbrek yetersizli¤ine ilerlemektedir. Bu
nedenle daha iyi sonuçlar için klinik çal›flmalar devam etmektedir. Plasmaferez
tedavisinin diyaliz ba¤›ml› ANCA(+)lerde etkili oldu¤u bilinmektedir. Son
zamanlarda selektif plasmaferez teknikleri de kullan›lmaktad›r. Kaskad plasmaferez
bunlardan birisidir ve daha selektif olarak serumdan patolojik Ig ve spesifik
molekülleri uzaklaflt›rmaktad›r.
Vaka: Nefroloji klini¤imizde May›s-Eylül 2005 tarihleri aras›nda 4 vaka ANCA(+)
diyaliz ba¤›ml› RPGN olarak tan› ald›. Tümünde ANCA(+), ANA, antidsDNA
(-), bunlar›n ikisi c-ANCA (+), birisi p-ANCA(+), üç vakan›n renal biyopsisi
nekrotizan kresentik glomerülonefrit ile uyumluydu. c-ANCA (+) vakalardan
birisinin pulmoner nodülünden al›nan biyopsi Wegener Granülomatozis tan›s›n›
destekledi¤inden renal biyopsi yap›lmadan immünsüpresif ve kaskad plasmaferes
tedavisi baflland›. Di¤er c-ANCA (+) vakan›n pulmoner tutulumu yoktu.
Biyopsiden önce tüm vakalar›n kreatinin düzeyleri>500 mikromol/l ve hepsinde
diyaliz ihtiyac› bulunuyordu. Kaskad plasmaferez konvansiyonel immünsüpresif
tedaviye (pulse steroid ve ayl›k siklofosfamid) eklendi.
Sonuç: c-ANCA(+) vakalardan birisinin diyaliz ihtiyac› devam etmesine ra¤men,
pulmoner nodülden biyopsi yap›l›p Wegener Granülomatozis tan›s› alan vakan›n,
on befl Kaskad filtrasyon seans›ndan sonra diyaliz ihtiyac› kalmad›. ANCA(+)
bir hastan›n kaskad filtrasyonu ciddi cilt kanamalar›ndan dolay› alt›nc› seans›nda
sonland›r›ld› ancak bu vakan›n da izleminde ilk 3 ay içinde diyaliz ihtiyac›
kalmad›. Di¤er vakam›zda ise hastan›n on birinci kaskad filtrasyon seans›ndan
sonra diyaliz ihtiyac› kalmad›. Kreatinin düzeylerinde tümü içn düflme gözlendi
ve ilk 6 ayl›k izlemde stabil seyretti.Bu dört vakan›n üçünde, say› az olmakla
birlikte kaskad filtrasyonunun (selektif plasmaferez tekni¤iyle) konvansiyonel
h›zl› ilerleyici ANCA (+) glomerülonefrit tedavisine eklenmesiyle, böbrek
fonksiyonlar›nda herhangi bir komplikasyon geliflmeden düzelme sa¤lad›¤› klinik
izlemde gözlendi. Burada hastan›n tan› konmas›na kadar geçen zaman›n,
biyopsilerinin farkl› evrelerde olmas›n›n kaskad plazmaferez etkinli¤inde önemli
oldu¤u gözlendi.
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PS/GN-096

Kaskad Plazmaferez ile Tedavi Edilen ANCA(-) Renal Nekrotizan Vaskülit
ile ‹liflkili Raynaud Fenomeni Vakas›

Çobano¤lu A, Üzüm A, Tanr›sev M, Ersoy R, Toprak Ö, Cirit M
Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

Girifl: Raynaud fenomeni, primer olarak sa¤l›kl› popülasyonda veya sekonder
olarak görülebilir ve ekstermite uçlar›n›n epizodik iskemisiyle karakterizedir.
Sekonder Raynaud fenomenin pek çok ve birbirinden farkl› sebepleri vard›r.
Bu hastal›klarda vazospazm mekanizmas› çok önemlidir. Ancak yap›sal
anormallikler de bulunabilir ve dinlenme halinde bile ekstermite uçlar›na giden
kan ak›m› azalabilir. Bu tür sistemik bozukluklar›n en önemli grubu vaskülitlerdir.
Etkilenen damarlar›n inflamatuvar oklüzyonu iskemi ve gangren ile gidebilen
ciddi raynaud fenomeni ata¤›na yol açabilmektedir.
Vaka: Klini¤imize yeni bafllang›çl› hipertansiyon ›l›ml› renal fonksiyon bozuklu¤u
mevcut 31 yafl›nda erkek hasta yat›r›ld›. Fizik muayenesinde,kan bas›nc› 170/110
mmHg idi ve ACE‹ ve diüretikle kan bas›nc› regüle edildi. Laboratuvar bulgular›;
lökosit;9200 mm3, Hb;15.3, trombosit; 264000, üriner sedimentte bol dismorfik
eritrosit, 24 saatlik idrarda 2.6 gr/gün protein, albumin; 4, BUN;28, kreatinin;1.85,
serolojik testlerden ANA, ANCA, anti-dsDNA, HBsAg, anti-HCV, RF,
kriyoglobulinler negatif idi. Renal USG'de renal boyutlar normal oldu¤undan
nefritik sendrom ön tan›s›yla renal biyopsi yap›ld›. Renal biyopsi sonucu; kronik
interstisyel nefrit ve immun kompleks birikimi olmayan renal nekrotizan vaskülit
ile uyumlu geldi. 1gr/gün 3 gün pulse steroid, ayl›k siklofosfamid ve pulse
tedavisinden sonra 1 mg/kg/gün prednizolon immunsupresif olarak baflland›.
Renal fonksiyon ve klinik izlem hastanede kal›fl süresinde stabil seyretmesine
ra¤men hasta ç›kar›ld›ktan bir hafta sonra ekstremite uçlar›nda iskemi, a¤r› ve
siyanozla birlikte giden ciddi Raynaud ata¤›yla acil ünitesine baflvurdu. Mevcut
tedaviye acil olarak a¤r›l› iskemik lezyonlar nedeniyle kaskad plazmaferez de
eklendi. Plazmaferez sonras› hastan›n klini¤inde düzelme gözlendi ve on dört
plazmaferez seans› uyguland›. ‹zlemde bir y›l boyunca hastan›n klini¤i ve
laboratuvar izlemi stabil seyretti.
Sonuç: Plazmaferez tedavisi de¤iflik tip hastal›klar için kullan›lmaktad›r. Baz›
renal hastal›klarda da (ANCA(+) glomerülonefritlerin subgrubu-diyaliz ba¤›ml›lar,
TTP/HUS, antiglomerüler bazal membran hastal›¤›) plazmaferez konvansiyonel
immunsupresif tedaviye eklenmektedir. Vakam›zda ilk de¤erlendirmede güncel
çal›flmalara göre plazmaferez endikasyonu yokken, renal s›n›rl› vaskülitik tan›s›na
sonradan eklenen ciddi Raynaud ata¤›, plazmaferez tedavisi endikasyonu do¤urdu.
Ciddi iskemik, gangrenöz atakta görülen düzelme, renal vaskülite efllik eden bu
gibi atipik klinik durumlarda plazmaferez tedavisnin önemini ortaya koymufltur.

PS/GN-097

Hafif Zincir Depolanmas› ile Birlikte Membranoproliferatif Glomerülonefrit
Tan›s› Alan Kronik Lenfositik Lösemi Olgusu

Mutluay R1, Ak› fi Z2, Erten Y1, Ya¤c› M2, Konca C3, Sindel fi1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara

Malign hastal›klar›n seyri s›ras›nda nefrotik sendrom (NS) geliflimi tan›mlanm›fl
bir fenomendir. Karsinomlara s›kl›kla membranöz glomerülonefritin efllik etti¤i
bilinmektedir. Kronik lenfositik lösemi (KLL) ile nefrotik sendrom birlikteli¤i
%1-2 oran›nda görülmektedir. En s›k görülen glomeruler lezyon
membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) olmakla birlikte membranöz
glomerülonefrit, minimal de¤ifliklik hastal›¤›, kresentik glomerülonefrit, hafif
zincir depolanmas›, amiloid ve nadiren de fokal segmental glomerüloskleroz
izlenebilmektedir. Yine KLL’li hastalar›n %5-10’unda serum ve/veya idrarda
monoklonal gammapati saptanabilmektedir. Nefrotik sendromlu KLL vakalar›nda
standart tedavi protokolü yoktur.
Bu sunuda poliklini¤e baflvuran 55 yafl›ndaki bir kad›n hastan›n hematolojik
sorununa eklenmifl olan NS tablosu bildirilmektedir. Hasta ilk olarak 2004
y›l›nda hematoloji poliklini¤ine baflvurmufl ve KLL Evre-II tan›s› alarak tedavisiz
takibe al›nm›fl. Bafllang›çtaki renal fonksiyonlar› normal iken tan›dan 1 y›l sonra
yayg›n ödem tablosu ile baflvuran hastan›n renal fonksiyonlar›nda bozulma
(BUN:35 Cre:1,8), dislipidemi (T Kol:328, Trig:223), hipoalbuminemi (Alb:3,1)
ve belirgin proteinüri (9348 mg/gün) saptand›. C3 düzeyi düflük olan hastan›n
otoantikorlar› ve krioglobulini negatif olarak bulundu. Serum immunfiksasyon
elektroforezinde Ig G Kappa monoklonal gammapati izlendi. Renal biyopside
kappa ile glomerüler ve tübüler depolanma ile birlikte membranoproliferatif
glomerülonefrit ile uyumlu de¤ifliklikler izlendi. Bu bulgularla hastaya Rituximab
(anti CD20)+CVP (Siklofosfamid, vinkristin, prednisolon) protokolü uygulanmaya
baflland› ve 5 kür tedavinin sonunda BUN, Cre ve albumin de¤erleri normal
s›n›rlara ulaflt› proteinüri gerileyerek (5665 mg/gün) k›smi remisyon gerçekleflti.
Sonuç olarak; Nefrotik sendromlu KLL olgular›nda MPGN ile birlikte hafif
zincir depolanmas›n›n varl›¤› s›n›rl› say›da vakada rapor edilmifltir. Bu grup
hastalar için de¤iflik tedavi protokolleri tart›fl›lmaktad›r. MPGN’li KLL olgular›nda
de¤iflik tedavi yaklafl›mlar› sözkonusu olup CVP protokolü de uygulanabilen
alternatiflerdendir. Bizim hastam›zda MPGN ile monoklonal gammapatinin
varl›¤› kombine bir tedavi aray›fl›n› gündeme getirmifl olup bu gerekçe ile
Rituximab+CVP rejimi uygulanm›fl ve renal aç›dan k›smi remisyon sa¤lanm›flt›r.
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PS/GN-098

Faktör V Leiden Mutasyonu ve Steroide Dirençli Membranöz
Glomerülonefrit

Büyükçelik M1, Balat A1, Karakök M2

1Gaziantep Universitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Gaziantep

Nefrotik sendrom çocukluk ça¤›nda en s›k karfl›lafl›lan glomerüler patolojilerden
biri olup, ço¤unlu¤unu minimal lezyon hastal›¤› oluflturmaktad›r. Primer
membranöz glomerülonefrit ise eriflkin hastalar›n tersine çocukluk ça¤›nda
nisbeten nadirdir ve önemli bir k›sm› sekonderdir. Tromboembolik olaylar
nefrotik sendromun seyrinde görülebilmekte ve ço¤unlukla antikoagulan
faktörlerin idrarla kayb›, dolaflan etkin volümün azalmas› sonucu ortaya ç›kan
hemokonsantrasyona ba¤l› olarak geliflmektedir.
Bu olguda ilginç olarak, önce tromboemboli bulgusu veren, takiben nefrotik
sendrom tablosunun geliflti¤i 14 yafl›nda bir k›z çocu¤u sunulmaktad›r. Hastaya
steroide cevaps›z olmas› üzerine böbrek biyopsisi yap›ld› ve membranöz nefropati
tan›s› kondu. Tromboemboli etiyolojisini ayd›nlatmak için yap›lan tetkiklerinde
faktör V Leaden mutasyonu heterozigot (+) olarak bulundu. Steroid ve siklofosfamid
tedavisine cevap vermeyen hasta halen siklosporin A tedavisi almakta olup,
tedavinin 4. haftas›nda masif proteinürisi devam etmektedir.

PS/GN-099

Son Dönem Böbrek Yetersizli¤i Nedeni Olarak ‹mmunoglobulin A
Nefropatisi

Yaz›c› H1, Çal›flkan Y1, Öztürk S1, Kalfa M1, Yönal ‹1, Ecder T1, K›l›çarslan I2,
Türkmen A1

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

Amaç: ‹gA nefropatisi tüm dünyada en s›k görülen glomerülonefrit türüdür.
Hematüri, nefrotik düzeyde olmayan proteinüri ile karakterizedir. Böbrek
yetersizli¤ine yol açmas› seyrektir. Bu çal›flmada son dönem böbrek yetersizli¤i
(SDBY) ile baflvuran Ig A nefropatisi tan›l› hastalar›n klinik özellikleri sunulmufltur.
Yöntem-Gereçler: 2005-2006 y›llar› aras›nda SDBY tablosunda baflvuran ve
böbrek biyopsisi ile IgA nefropatisi tan›s› konan hastalar çal›flmaya al›nm›flt›r.
Hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki semptomlar›, laboratuvar de¤erleri ve biyopsi
bulgular› dosyalar›ndan elde edilmifltir.
Bulgular: Çal›flma grubu tamam› erkek olan 7 hastadan oluflmakta idi. Ortalama
yafllar› 30.1 ± 5.5 (23- 37) y›l idi. Baflvurudaki semptomlar 2 hastada makroskopik
hematüri ve 5 hastada hipertansiyondu. Baflvuru esnas›ndaki ortalama kreatinin
de¤erleri 7.2 ± 3.2 (3.2-11) mg/dL ve BUN düzeyi 76 ± 13.4 (60-90) mg/dL
bulundu. Ultrasonografi ile 3 hastada böbrek boyutlar› normal, 4 hastada
küçülmüfl saptand›. Böbrek biyopsinde elde edilen ortalama glomerül say›s›
16.5 ± 6.9 (9- 27), global sklerotik glomerüllerin ortalama say›s› 11 ± 5.2 (7-
20) bulundu. 6 hastada fibrosellüler kresentler görüldü. 3 hastada interstisyel
fibrozis yayg›n, 4 hastada tubüler atrofi belirgin düzeyde bulundu. Ortalama 2
ay içinde hastalar renal replasman tedavilerine ihtiyaç duydular.
Sonuçlar: Ig A nefropatisi seyrek olarak SDBY’ne yol açsa da özellikle genç
ve erkek hastalarda geliflen SDBY’nin nedenleri aras›nda ön planda düflünülmelidir.
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PS/GN-100

Nefroloji Kliniginden Gönderilen ‹drar Örneklerinden ‹zole Edilen
Bakteriler ve Duyarl›l›k Profilleri

Nergis fi1, Dan›fl R2, Özmen fi2, Ak›n D2, Gül K1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Bu çal›flmada, Ocak 2004-Ocak 2006 tarihleri aras›nda Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi Merkez Laboratuvar›’na Nefroloji Klini¤inden gönderilen idrar
kültürlerinde üreyen bakteriler ve antibiyotiklere karfl› duyarl›l›klar›n›n retrospektif
olarak incelenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Bakterilerin identifikasyonunda ve antibiyotik duyarl›l›klar›n›n
belirlenmesinde BD Phoenix (Becton Dickinson Diagnostic Systems, Sparks,
Md.) otomatize sistemi kullan›ld›.
Bulgular: Toplam 2 y›lda gönderilen 456 idrar örne¤inin 150’sinde (%32.9)
üreme saptand›. En s›k izole edilen bakteriler s›kl›k s›ras›na göre Escherichia
coli (%45.3), Klebsiella sp. (%17.3), Enterobacter sp. (%7.3), Enterococus
faecalis (% 6.6), Pseudomonas aeruginosa (%6) ve Proteus sp. (%5.3 ) olarak
bulundu. E.coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp. ve P. aeruginosa için en etkili
antibiyotikler amikasin (duyarl›l›k %93, %90, %94, %96) ve meropenem
(duyarl›l›k %92, %90, %96, %80) olarak bulundu. P.aeruginosa’da siprofloksasine
(%11), Klebsiella sp., Enterobacter sp. ve E.coli’de amikasine (%100,%100,%91)
karfl› yüksek oranda direnç geliflti¤i gözlendi. P.aeruginosa’da siprofloksasin ve
trimetoprim/sulfametoksazole (%89,%88), Klebsiella sp., Enterobacter sp. ve
E.coli’de ise ampisiline (%100,%100,%91) karfl› yüksek oranda direnç geliflti¤i
gözlendi.
Sonuç: Nefroloji bölümüzde en s›k üriner sistem infeksiyon etkeni olarak E.coli
bulundu. Ampirik tedavi için antibiyotik seçimi, her hastanenin düzenli olarak
kontrol eilmesi gereken lokal direnç durumu göz önüne al›narak haz›rlanmal›d›r.

PS/GN-101

Yatan Hasta Popülasyonumuzun Enfeksiyon Profili

Bilir C1, Alçelik A1, Korkmaz U1, Dindar G1, Soypaçac› Z2, Bicik Z2

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

Kronik böbrek yetmezlikli olgular immünsüpressif durumlar›na ba¤l› olarak
çeflitli nedenlerle s›k olarak hastaneye yat›r›lmaktad›rlar. Bu çal›flmam›zda 2005
Haziran - 2006 Haziran tarihleri aras›nda Düzce T›p Fakültesi Nefroloji servisinde
takip edilen hastalar› hastane d›fl› ve hastane içi enfeksiyonlar aç›s›ndan
de¤erlendirdik.
Toplam 159 yat›fl oldu. Hastalar›n 54 (%34) tanesinde, hastaneye kabul esnas›nda
enfeksiyon mevcuttu. Bu hastalar›n 42 tanesinde KBY, 12 tanesinde de ABY
mevcuttu. Bu grubun 31 (%57.4) inde enfeksiyon klini¤i vard›. Ancak 23
(%42.6) hastada herhangi bir enfeksiyon oda¤›na dair semptom bulunmay›p,
rutin tetkikler sonucunda çeflitli enfeksiyonlar (‹YE %70, pnömoni %15, di¤er
%15) saptand›. (Tablo1).
Hastanede takip edilmekte olan hastalar›n 23 (%14.4) tanesinde hastane
enfeksiyonu geliflti. (Tablo2). Hastane enfeksiyonu geliflen hastalara efllik eden
komorbid durumlar; KBY %91.6, DM %30, Geliflinde enfeksiyon varl›¤› %30,
ABY %20, SAPD %15 di. Hastane içi ve d›fl›nda en s›k görülen enfeksiyon
‹YE ‘ dur. Normalde 12.6 gün olan yat›fl süresi, hastaneye kabulde enfeksiyon
mevcut olan grupta 14.3 gün, hastane enfeksiyonu geliflen hastalarda ise 23.1
gündür.
Sonuç olarak kronik böbrek yetmezli¤i enfeksiyon geliflimi için ba¤›ms›z bir risk
faktörüdür. Hastaneye yat›fl› yap›lacak Nefroloji hasta grubu, yat›fl nedeni ne
olursa olsun, enfeksiyon odaklar› aç›s›ndan ayr›nt›l› incelenmelidir. Nozokomiyal
enfeksiyon geliflimi yat›fl süresini yaklafl›k iki kat›na, maliyetleri ise daha fazla
artt›rmas› nedeniyle; RRT maliyetlerinin düflürülmesinde KBY hastalar›nda
enfeksiyonla mücadelenin büyük bir paya sahip oldu¤unu ve bu konuda
ülkemizde artan say›da çal›flma ve kay›t sistemi içinde daha s›k irdelenmesi
gereken bir konu oldu¤unu düflünmekteyiz.

Yatan hastalarda geliflen hastane enfeksiyon tipleri

 ‹YE (n=10), %43.4 E.coli, Klebsiella, Candida, Pseudomonas
 Sepsis (n=7), %30.4 MSSA
 Pnömoni (n=3), %13 S.aureus
 Di¤er (n=3), %13 Yara yeri enfeksiyonu, peritonit

Yatan hastalar›n hastaneye kabulundeki enfeksiyon çeflitleri

 ‹YE (n=22), % 40.7 E.coli(12), S.aureus(3), Citrobacter(3),    
 Candida(1), Enterobacter(1)
 Peritonit (n=9), %16.6 S.aureus(6), Streptokok(2), Candida(1)
 Sepsis (n=7), %12.9 S.aureus
 Ürosepsis (n=6), %11.1 E.coli, MSSA
 Pnömoni (n=4), %7 Pnömokok
 Di¤er (n=6), %11.1 Apse, kist, amebiyazis, tbc
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PS/GN-102

Çocukluk Ça¤› ‹drar Yolu Enfeksiyonlar›nda Ultrasonografinin Rolü

Semerci N1, Sönmez F1, Akdilli A2, Yürekli Y3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Ayd›n
3Adnan Menderes Üniversitesi, Nükleer T›p Anabilim Dal›, Ayd›n

Bu çal›flmada çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlar›nda böbrek ultrasonografisinin
vezikoüreteral reflü ve böbrek hasar›n› göstermedeki etkinli¤inin voiding
sistoüreterografi ve dimerkaptosüksinik asit sintigrafisi bulgular› ile karfl›laflt›rarak
araflt›r›lmas› planland›.
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Nefrolojisinde ‹YE tan›s› alan yafl
ortalamalar› 3.75±3.33 y›l olan 322 çocuk araflt›r›lmaya al›nd›. Tüm olgulara
USG, a¤›r piyelonefrit, yineleyen idrar yolu enfeksiyonu, bir yafl alt› erkek hasta,
kültürde E.Coli d›fl› üreme, ailede vezikoüreteral reflü öyküsü, USG’de önemli
patoloji saptanmas› durumlar›ndan en az biri varsa, DMSA ve MSUG yap›ld›.
USG’de %16.1 patoloji, DMSA’da %26.7 hipoaktif alan, %14 skar, MSUG’de
%23.9 VUR saptand›. USG’nin DMSA ile saptanan skar› gösterebilme duyarl›l›¤›
% 53.6, özgüllü¤ü %93.1, tahmini pozitif de¤eri % 55.6, tahmini negatif de¤eri
% 92.6, etkinli¤i % 87.7’di. USG’nin MSUG ile saptanan vezikoüreteral reflü’ü
gösterebilme duyarl›l›¤› %24.7, özgüllü¤ü %85.4, tahmini pozitif de¤eri %43.2,
tahmini negatif de¤eri %71.4, etkinli¤i %66.4’tü. MSUG ile saptanan vezikoüreteral
reflü d›fl›ndaki patolojileri gösterebilme özgüllü¤ü %85.4,duyarl›l›¤› %17.9,
tahmini pozitif de¤er % 51.9, tahmini negatif e¤eri % 54.1, etkinli¤i % 53.7
saptand›.
Sonuç olarak, çocukluk ça¤› idrar yolu enfeksiyonlar›nda vezikoüreteral reflü
ve böbrek hasar›n› saptamada USG tek bafl›na yeterli olmasa da, yüksek özgüllü¤ü
ve tahmini negatif de¤eri nedeni ile birinci basamakta yap›lmas› gereken bir
tetkik oldu¤u düflünüldü.

PS/GN-104

Bir Hemodiyaliz Hastas›nda Atefl Nedeni Olarak Splenik Marjinal Zone
Lenfoma

Çetinkaya R1, Kiki ‹1, Uyan›k A1, Kelefl M1, Ayd›nl› B2, Erdo¤an F3,
Kantarc› M4

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi AD, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji AD, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD, Erzurum

Amaç: Splenik marjinal zone lenfoma B hücrelerinden köken alan ve nadir
görülen bir hastal›kt›r. Atefli olan bir hemodiyaliz hastas›nda atefl nedeni olarak
splenik marjinal zone lenfoma tan›s› koyduk. Genel olarak kronik böbrek
yetmezli¤i ile lenfoma birlikteli¤i s›k de¤ildir. Özellikle splenik marjinal zone
lenfoma s›kl›¤› çok daha azd›r. Bu olguyu toplumda nadir bir hastal›k olmas›
ve bir hemodiyaliz hastas›nda ortaya ç›kmas›ndan dolay› sunmay› amaçlad›k.
Olgu: Kronik interstisyel nefrite ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i tan›s› ile
son 2 ayd›r kronik hemodiyaliz program›nda olan 35 yafl›nda, erkek hasta, 2
gündür devam eden yüksek atefl nedeniyle klini¤imize yat›r›ld›. Geçici juguler
hemodiyaliz kateteri olan hastada öncelikli olarak kateter enfeksiyonu düflünülerek
kültürler al›nd›ktan sonra ampirik olarak sefazolin baflland› ve kateter ç›kart›ld›.
Hastan›n 39 ˚C düzeylerinde olan atefli 38 ˚C’ye kadar düfltü. Tedavi öncesi
al›nan kan kültürlerinde staphylococcus aureus üredi. Verilen antibiyotik
duyarl›yd›. Ancak ateflin normale gelmemesi üzerine hastaya vankomisin verildi.
Hastan›n yat›fl›nda al›nan idrar kültüründe Escherichia coli üremiflti. Antibiyograma
uygun antibiyotik verildi. Kontrol kültürleri negatif olarak geldi. Ancak atefl
38˚C’nin alt›na inmedi. Hastan›n her iki koltuk alt›nda lenfadenopatileri ve
hepatosplenomegalisi vard›. Ultrasografide kar›n içinde konglomerule
lenfadenopatileri vard›. Sol koltuk alt›ndan iki kez LAP biyopsisi yap›ld›. Reaktif
LAP olarak raporland›. Kemik ili¤i biyopsi sonucu normal olarak geldi. Tan›sal
amaçl› laparotomi yap›ld›. Ç›kart›lan LAP’lar reaktif olarak raporland›. Hastada
bafllayan kar›n a¤r›s› nedeniyle çekilen kar›n tomografisinde dalak üzerinde
infarkt alanlar› görüldü. Hastaya splenektomi uyguland›. Patoloji klini¤i taraf›ndan
splenik marjinal zon lenfoma tan›s› konuldu. Hastan›n dala¤› ç›kart›ld›ktan
sonra atefl düfltü. Klinik olarak belirgin düzelme gözlendi. Hastaya kemoterapi
planland›.
Sonuç: Splenik marjinal zone lenfoma B lenfositlerden köken alan ve nadir
görülen bir hastal›kt›r. Hemodiyaliz hastalar›nda baflta enfeksiyonlar olmak üzere
de¤iflik nedenlerle atefl ortaya ç›kabilir. Bu olguda oldu¤u gibi atefl nedeni
bulunamayan hemodiyaliz hastalar›nda nadir nedenler de ak›lda bulundurulmal›d›r.
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PS/GN-103

Abdominal Tüberküloz Lenfadenit; Hemodiyaliz Hastas›nda Ateflin Nadir
Bir Nedeni

Demir M, Arslan E, Okullu Y, Sezer MT
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Isparta

Girifl: Tüberküloz, kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda nedeni bilinmeyen
ateflin önemli bir nedenidir. Akci¤er d›fl› tüberkuloz s›kl›kla servikal lenf
nodlar›nda lenfadenit olarak tespit edilirken, bununla birlikte aksiller, inguinal,
mediastinal ve mezenterik tüberkuloz lenfadenit de görülebilir. Burada atefl ve
kar›n a¤r›s› nedeniyle de¤erlendirilen ve abdominal tüberküloz lenfadenit tespit
edilerek baflar› ile tedavi edilen hemodiyaliz olgusu sunulmufltur.
Olgu: 61 yafl›nda bayan hasta hipertansif nefroskleroza ba¤l› KBY nedeniyle
3 y›ld›r haftada 3 kez hemodiyalize girmekteydi. 38 ˚C’yi geçen atefl ve gece
terlemesi nedeniyle hasta de¤erlendirildi¤inde ateflle iliflkili olabilecek kar›n a¤r›s›
d›fl›nda baflka bir semptomu yoktu. Fizik muayenesinde TA 140/80 mm Hg,
nab›z 88/dak ve ritmikti. Vücut s›cakl›¤› gün içinde 36.8-38.2 ˚C aras›nda
de¤iflmekteydi. Laboratuar de¤erlerinde BUN 96mg/dL, kreatinin 9.1mg/dL,
Hg 8.7g/dl, htc %26, lökosit 8200/mm3, eritrosit sedimentasyon h›z› 99mm/saat
ve CRP 1.0mg/dL idi. PA akci¤er grafisi normal idi. PPD negatif olarak
de¤erlendirildi. Bat›n bilgisayarl› tomografisinde ise çöliak, paraaortik ve
mezenterik alanda çok say›da lenf adenonomegali tespit edildi. Eksizyonel lenf
nodu biyopsisi yap›ld› ve lenf nodlar›nda kazeifikasyon nekrozu tespit edildi.
INAH, Rifampisin ve Etambutolü içeren tedavi baflland›ktan sonra hastan›n
atefl ve kar›n a¤r›s› flikayetleri kayboldu.
Sonuç: KBY hastalar›nda nedeni aç›klanamayan ateflin önemli bir nedeni
tüberkulozdur. Akci¤er d›fl› tüberküloz s›kl›kla servikal bölgede görülmesine
ra¤men nadir de olsa aksiler, mediastinal ve mezenterik tüberküloz lenfadenit
flekl inde görülebi l ir  ve bu bölgeler mutlaka araflt ›r › lmal›d›r .
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PS/GN-105

Merkezimizde ‹zlenen Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalar›nda
Paratiroidektomi Sonuçlar›

Çavdar C1, Sa¤lam F1, Temizkan A1, Sifil A1, Bahçeli S1, Çelik A1,
Sevinç A2, Saydam S2, Çamsar› T1

1DEÜ T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2DEÜ T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹zmir

Son dönem böbrek yetmezli¤inde kalsiyum-fosfor metabolizma bozuklu¤unun
sonucu olarak baz› hastalara paratiroidektomi de gerekmektedir.
Amac›m›z merkezimizde hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) tedavisi gören
ve paratiroidektomi geçirmifl hastalar›n ameliyat sonuçlar›n›n geriye yönelik
incelenmesidir.
Hemodiyaliz tedavisi gören 7, periton diyaliz tedavisi gören 8 paratiroidektomili
hastam›z›n toplu sonuçlar› s›ras›yla afla¤›daki tablolarda verilmifltir.
Yedi HD hastas›n›n 6’s›nda paratiroidektomi baflar›l› olarak yap›lm›flt›r. Bir
hastada paratiroid adenomu, di¤er 5 hastada ise hiperplazik bez bulunmufltur.
Bulgular USG ve sintigrafik görüntülerle uyumlu saptanm›flt›r. Bir hastam›z iki
kez paratiroidektomi geçirmesine ve her ikisinde de birer adet hiperplazik bez
ç›kar›lmas›na ra¤men PTH düzeyleri hala 2000’in üzerinde seyretmektedir. Bu
hastam›z›n görüntüleme incelemeleri sürdürülmektedir. Hastalar›m›z›n %42’sinde
ameliyat sonras› aç kemik sendromu geliflmifl, damardan kalsiyum tedavisine
ihtiyaç olmufltur.
PD tedavisi gören ve paratiroidektomi yap›lan 8 hastan›n alt›s›nda baflar›l›
paratiroidektomi yap›lm›flt›r. Alt› hastan›n beflinde paratiroid hiperplazisi
saptan›rken bunlardan dördünde USG ve sintigrafik bulgular patolojik bulgularla
uyumlu iken bir hastada görüntülenemeyen hiperplazik bez saptanm›flt›r. Bir
hastada ise 9 mm ‘lik paratiroid adenomu saptanm›flt›r. ‹ki PD hastas›nda birer
adet hiperplazik bez saptan›rken tüm bezler bulunamam›flt›r. Bu iki hastan›n
hiperparatiroidileri devam etmektedir. Ameliyat olan 8 PD hastas›n›n ikisinde
(%25’inde) aç kemik sendromu geliflmifltir.

PS/GN-106

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda Serum CRP ile PTH
Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki

Uyan›k A1, Kelefl M1, Çetinkaya R1, Albayrak F2, Türkeli M3

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

Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan hemodiyaliz veya periton diyalizi
program›ndaki hastalar›n CRP ile PTH düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi inceledik.
Materyal-Metot: Çal›flmaya Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim
Dal›’nda takip edilen son dönem böbrek yetmezli¤i olan ve hemodiyaliz veya
periton diyalizi program›ndaki toplam 83 hasta (42 kad›n, 41 erkek) al›nd›.
Hemodiyaliz program›ndaki 46 hasta (23 kad›n, 23 erkek) bir grup, periton
diyalizi program›ndaki 37 hasta (19 kad›n, 18 erkek) di¤er grup olmak üzere
hastalar iki gruba ayr›ld›.
Bulgular: Hemodiyaliz program›ndaki hastalar›n yafl ortalamalar› 51.8±12.5
(21-70) y›l, periton diyalizi program›ndaki hastalar›n yafl ortalamalar› 49.4±15.3
(21-76) y›ld›. Hemodiyaliz program›ndaki hastalar›n diyaliz süresi 55.5±47.8 (1-
199) ay, serum CRP düzeyleri 7.4±8.5 (0.3-38.4) mg/dl, serum PTH düzeyleri
323.1±241.1 (23-1332) pg/ml, periton diyalizi program›ndaki hastalar›n diyaliz
süresi 24.9±27.5 (4-158) ay, serum CRP düzeyleri 2.3±3.3 (0.2-15.6) mg/dl,
serum PTH düzeyleri 287.4±218 (37-973) pg/ml idi.Yap›lan istatistiksel analizde
tüm hastalar›n, hemodiyaliz grubundaki hastalar›n ve periton diyalizi grubundaki
hastalar›n serum CRP ile PTH düzeyleri aras›nda anlaml› bir korelasyon
saptanmad›.
Sonuç: Son dönem böbrek yetmezlikli hemodiyaliz veya periton diyalizi
program›ndaki hastalar›n serum CRP ile PTH düzeyleri aras›nda bir iliflki
saptanmad›.
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PS/GN-107

Renal Osteodistrofi ve Nadir Sintigrafik Bulgular

Maralcan M1, Paflal› T1, Kaya E2, Yüksel fi3, Demir S3

1Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD, Afyonkarahisar
2Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nükleer T›p ABD, Afyonkarahisar
3Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Afyonkarahisar

Girifl: Günümüzde diyaliz tedavisindeki geliflmeler ve böbrek transplantasyonunun
baflar›l› bir flekilde uygulanmas› ile diyaliz hastalar›n›n yaflam süresi uzam›fl ve
renal osteodistrofi (RO) bulgular› daha s›k görülmeye bafllanm›flt›r. Bu olgu ile
RO geliflen bir KBY hastas›n›n ilginç radyolojik ve sintigrafik bulgular› sunulmufl
ve KBY olgular›nda aktif D vitamini kullan›m›nda çok dikkatli olunmas›
gerekti¤ini vurgulamak amaçlanm›flt›r.
Olgu: Onbir y›ld›r hemodiyaliz tedavisinde olan 47 yafl›nda bayan hasta tüm
vücutta yayg›n kemik a¤r›lar› ve kafl›nt› nedeni ile Nefroloji poliklini¤ine baflvurdu.
Anamnezinden uzun y›llard›r kalsiyum ve D vitamini preparatlar› kulland›¤›
ö¤renildi. Fizik muayenesinde boy k›sal›¤› (boy:1.43 m.), kifoskolyoz, el parmak
uçlar›nda flekil bozuklu¤u oldu¤u saptand›. Tetkiklerinde serum kalsiyum düzeyi
10.1 mg/dl, fosfor 6.5 mg/dl, ALP 2800 U/L ve PTH düzeyi 2645 pg/ml tespit
edildi. Direkt kafa grafilerinde tuz biber görünümü mevcuttu. Boyun ultrasonografisi
ve paratiroid sintigrafisinde (MIBG) paratiroid adenomu saptand›. Protein
elektroforezi normal s›n›rlardayd›. PA akci¤er grafisinde sa¤ akci¤er üst zonda
ve orta zonda düzgün s›n›rl› kalsifik kitle görünümü olmas› üzerine kist hidatik
yönünden bak›lan ekinokok aglütinasyon testi negatif tespit edildi. Kitle etyolojisine
yönelik olarak çekilen toraks BT'de paratrakeal alanda en büyü¤ü 5 mm çap›nda
multipl, milimetrik boyutlu konglemere lenf nodlar›, koroner arterlerde
aterosklerotik cidar kalsifikasyonlar›, sa¤da 4. kosta ve solda 3. kostada ayr›ca
sa¤ skapulada korokoid proçesde medüller yerleflimli, medullada expansiyon
ve kortekste incelmeye neden olan büyü¤ü yaklafl›k 5x2 cm boyutlar›nda Brown
tümör ile uyumlu düflünülen kitle görünümleri saptand›. Tc-99m MDP (methylene
diphosphanate) ile yap›lan tüm vücut kemik sintigrafisinde multiple Brown
tümörle uyumlu olarak yorumlanan kraniyumda, maxillada ve mandibulada
(flekil 2) artm›fl aktivite tutulumu ve sa¤da 4. kosta anteriorda, sol sternoklavikuler
eklemde, sakrumda, bilateral simfis pubiste ve her iki diz ekleminde (flekil 3)
artm›fl osteoblastik aktivite tespit edildi.
Tart›flma: Osteitis fibroza kistikan›n çok nadir bir formu olan Brown tümörler
(osteoklastoma) son dönem böbrek yetmezlikli ve sekonder hiperparatiroidizmi
olan olgular›n %1.5-1.7'sinde görülür. Her kemikte ve en s›k maxillada ve uzun
kemiklerin metafiz/diyafizlerinde yerleflirler. Multiple lezyonlar›n görülmesi ise
çok daha nadirdir. Bu olgu çok nadir görülen multiple Brown tümörlerle
seyretmesi nedeni ile sunulmufltur. Literatür verileri noninvaziv bir tan› yöntemi
olan sintigrafinin multiple Brown tümörlerin saptanmas›nda hassas bir yöntem
oldu¤unu kan›tlamaktad›r. fiüpheli olgularda Tc-99m MDP ile yap›lan tüm
vücut kemik sintigrafisi noninvaziv bir yolla tan›ya ulafl›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Parmaklardaki flekil bozuklu¤u ve vasküler kalsifikasyonlar›n ise hastan›n uzun
y›llard›r kullanmakta oldu¤u aktif D vitamini preparatlar›na ba¤l› oldu¤u
düflünüldü. Aktif D vitamini preparatlar› KBY olgular›nda görülen
hiperparatirodizmin tedavisinde çok önemli bir yer tutmakla birlikte, hastalar›m›zda
yak›n izlemle kullan›lmal›d›r.

Tc 99 m MDP kemik sintigrafisi

PS/GN-108

Renal Osteodistrofi ‹liflkili Bilateral Femur K›r›¤› - Olgu Sunumu

Sifil A1, Çavdar C1, Sa¤lam F1, Temizkan A1, Çelik A1, Karatosun V2,
Çamsar› T2

1DEÜ T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2DEÜ T›p Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dal›, ‹zmir

20 yafl›ndaki erkek hasta bulant›, kusma ve her iki baca¤›nda uzun süre olan
güçsüzlük ve a¤r› nedeniyle baflvurdu. Yaklafl›k iki y›ld›r her iki bacakta yavafl
olarak geliflip giderek artan (özellikle uyluklarda) a¤r› ve güçsüzlük yak›nmas›yla
defalarca hekime baflvuran hasta çeflitli a¤r› kesici tedaviler uygulanm›fl. Hasta
son bir ayd›r ifltahs›zl›k, bulant› ve kusmas›n›n eklenmesi üzerine bir sa¤l›k
kurulufluna baflvurmufl ve yap›lan incelemelerinde serum kreatinin (Kr) düzeyi:
20mg/dl saptan›nca üç kez hemodiyaliz tedavisi uyguland›ktan sonra ileri tetkik
ve tedavi amac›yla merkezimize yönlendirildi.
Hasta baflvurdu¤unda fizik muayenesinde; KB:110/70mmHg, her iki alt ekstremite
proksimalinde güç kayb› ve a¤r› d›fl›nda bir özelli¤i yoktu. Laboratuvar
incelemelerinde Hb:6gr/dl, Htc:%18, BUN:53, Kr:6.5, Ca:6.1, P:6.2, Alb:3.2,
ALP:620, PTH:340 saptand›. Yap›lan bat›n USG’da: Sa¤ böbrek 9cm, sol
böbrek 8.5 cm, parankim kal›nl›klar› 9mm, ekojeniteleri üçüncü derece artm›fl
olarak saptand›. Her iki pelvikalisiyel sistemleri dilate, her iki üreter mesane
giriminde dolgun gözlendi. Tafl saptanmad›. Bu bulgularla, klini¤in de yavafl
seyretmesi üzerine vezikoüreteral reflü ve iliflkili kronik piyelonefrite ba¤l› kronik
böbrek yetmezli¤i olabilece¤i düflünüldü. Voiding sistografisi planland› ancak
henüz çekilemedi.
Son 2 y›ld›r giderek artan kas güçsüzlü¤ü nedeni ile EMG’si çekildi ve normal
saptand›. Renal osteodistrofi açisindan çekilen kranium, humerus grafilerinde
patolojik bulgu tespit edilmedi. Ancak cekilen femur grafisinde bilateral femur
boynu femoris k›r›¤› tespit edildi. ‹ki y›ld›r kalça a¤r›s› olan hastan›n k›r›klar›
da muhtemeln eskiye dayan›yordu. Ortopedi taraf›ndan bilateral diz protezi
uyguland›.
Hipokalsemisi ve hiperfosfatemisi olan hastan›n k›r›klar›n›n, PTH de¤erinin
çok yüksek olmamas› nedeniyle mikst tipte (düflük ve yüksek döngülü) renal
osteodistrofi ile iliflkili oldu¤u düflünüldü. A¤›zdan aktif D vitamini ve Ca-asetat
tedavisi baflland›.
Hemodiyaliz tedavisi sürdürülen hasta kalça operasyonundan 3 ay sonra anneden
böbrek nakli olmak üzere tekrar de¤erlendirilecektir.
Renal osteodistrofinin her formunda spontan k›r›klar görülebilir. Ay›r›mlar›
histolojik ve biyokimyasal parametreler ile yap›labilmektedir. Hiperparatiroidide
çok yüksek PTH de¤erleri, kemik ili¤i fibrozisi ve osteoid dokuda art›fl saptan›rken,
düflük döngülü kemik hastal›¤›nda çok yüksek ALP düzeyleri, düflük kemik
hacmi, azalm›fl hücresel aktivite ve endosteal fibrozis yoklu¤u tipiktir. Düflük
döngülü kemik hastal›¤›n›n aluminyum toksisitesinden fark› osteoid miktar›n›n
artmam›fl olmamas›d›r.
Bizim olgumuz histolojik de¤erlendirmesi yap›lamasa da klinik ve laboratuar
olarak mikst tipte renal osteodistrofi ile iliflkili gibi görünmektedir.
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PS/GN-109

Acil Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Renal Osteodistrofi Durumu

Ayd›n Z, Ak›n A, Ayd›n D, Irmak R, Ertürk S, Kaya M, Biriz N, Yaylac› M
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, II. Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Kronik böbrek yetmezli¤inin erken dönemlerinden itibaren fonksiyonel
nefron say›s›ndaki azalma ile birlikte fosfat retansiyonuna yatk›nl›k geliflir. Bu
durum sekonder hiperparatiroidizm ile kompanse edilir. Böbrek yetmezli¤ine
ba¤l› olarak da 1 alfa hidroksilaz enzimi inhibe olur ve sonuçta kalsitriol düzeyleri
düflmeye bafllar. Ortak sonuç sekonder hiperparatiroididir. Bu çal›flmada, acil
hemodiyaliz uygulanan, yeni tan› konulmufl son dönem böbrek yetmezli¤i
(SDBY) hastalar›nda renal osteodistrofi durumunun araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmam›za hastanemiz acil dahiliye poliklini¤ine Ekim
2005-temmuz 2006 tarihleri aras›nda baflvuran, acil hemodiyaliz endikasyonu
konulup hemodiyalize al›nd›ktan sonra servisimizde takip etti¤imiz 32 hasta
(18’ i kad›n) al›nd›. Akut böbrek yetmezli¤i ve kronik böbrek yetmezli¤i akut
alevlenmeye ba¤l› olarak hemodiyalize al›nanlar çal›flmaya al›nmad›. Hastalar›n
kalsiyum, fosfor ve parathormon düzeyleri ölçüldü.
Sonuçlar: Hastalar›n yafl ortalamas› 57.2±17.5 y›l idi. Serum ortalama
parathormon (PTH) düzeyi 368 ± 232 pg/ml, fosfor düzeyi 7.19 ± 2.09 ve
kalsiyum düzeyi 8.12±1.02 mg/dl saptand›. Diyabetik (13 hasta) ve non-diyabetik
(19 hasta) hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda; diyabetik hastalarda ortalama PTH düzeyi;
303 ± 161, non-diyabetik hastalarda 411 ± 267 pg/ml saptand›. Tart›flma: Renal
osteodistrofi kronik böbrek hastal›¤›n›n erken evrelerinde ortaya ç›kar ve kemikte
metabolik ve morfolojik de¤iflikliklere neden olur. Böbrek yetmezlikli hastalarda
görülen sekonder hiperparatiroidizm kalsiyum, fosfor, vitamin D ve parathormon
bozukluklar›ndan kaynaklanmaktad›r ve kemik de¤ifliklikleri yüksek döngü h›zl›
ve düflük döngü h›zl› olmak üzere 2 flekilde de¤erlendirilir. Renal osteodistrofi
iskelet sistemindeki bozukluklar›n yan› s›ra efllik eden yumuflak doku ve damar
kalsifikasyonlar›, kardiyovasküler hastal›klar ile birlikte kronik böbrek yetmezli¤inde
mortalite ve morbiditeyi etkileyen en ciddi komplikasyondur. Kemik biopsisi
alt›n standartt›r. Genellikle yüksek serum PTH düzeyi, hiperfosfatemi ve
hipokalsemi ile birliktedir. Çal›flmam›zda oldu¤u gibi diyabetik hastalarda serum
PTH düzeyi, non-diyabetik hastalardan anlaml› ölçüde düflüktür. Tedavisinde
yeterli diyaliz, fosfordan k›s›tl› diyet, fosfor ba¤lay›c› ajanlar, aktif vitamin D
preparatlar› yer almaktad›r. SDBY geliflmesine ra¤men düflük PTH düzeyleri
(x2 kat ), düflük döngülü kemik hastal›¤› e¤ilimini artt›r›r.

PS/GN-110

Kronik Böbrek Hastal›¤›nda Endotel Disfonksiyonu ve Fetuin-A’n›n rolü

Ça¤lar K1, Y›lmaz M‹1, Sa¤lam M2, Çak›r E3, K›l›ç S4, Eyileten T1,
Yenicesu M1, O¤uz Y1, Bozlar U2, Vural A1

1GATA Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2GATA Radyoloji AD, Ankara
3GATA Biyokimya AD, Ankara
4GATA Epidemiyoloji BD, Ankara

Amaç: Vasküler kalsifikasyonlar ve endotel disfonksiyonu kronik böbrek
hastal›¤›nda (KBH) kardiyovasküler hastal›k (KVH) geliflmesi yönünden risk
faktörleri aras›nda say›lmaktad›r. Son y›llarda bu iki faktör aras›nda iliflki
oldu¤unu gösteren çal›flmalar yay›nlanmaktad›r. Bu çal›flman›n amac› vasküler
kalsifikasyon patogenezinde rol oynad›¤› gösterilen ve KVH’ya ba¤l› ölüm ile
iliflkili oldu¤u bildirilen fetuin-A ile endotel disfonksiyonu aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya yafl ortalamas› 44.01±12.47 olan 148 KBH
hastas› al›nd›. Hastalar glomerül filtrasyon h›z› (GFH) de¤erine göre K/DOQI
taraf›ndan tan›mlanan evre 1 ‘den evre 5’e kadar s›n›fland›r›ld› (n= 38, 40, 36,
38 and 46 ard›fl›k olarak). 37 sa¤l›kl› kifliden kontrol grubu oluflturuldu. Hasta
ve kontrol grubunda ayr›nt›l› biyokimyasal incelemelerin yan› s›ra fetuin-A,
hsCRP, iPTH, Cax P, insülin rezistans› çal›fl›ld›. Ayr›ca tüm çal›flma grubunda
karotis intima-media kal›nl›¤› ve brakial ultrasonografi ile endotel ba¤›ml›
vazodilatasyon (EBV) çal›fl›ld›.
Bulgular: Serum fetuin-A konsantrasyonu evre-1 KBH’da kontrol grubu ile
benzerlik gösterdi. Ancak evre2 ’den bafllayarak GFH’nin azalmas›na paralel
olarak serum fetuin-A konsantrasyonunda anlaml› art›fl gözlendi (Tablo 1).
Ortaya ç›kan farkl›l›k gruplar aras›nda da istatitiksel olarak anlaml› idi. KBH’n›n
tüm evrelerinde endotel disfonksiyonu gözlendi (Tablo 1). Fetuin-A düzeyi ile
EBV aras›nda anlaml› pozitif korelasyon gözlendi (r=0.924). Multipl regresyon
modelinde EBV’nin ba¤›ms›z belirleyicileri olarak fetuin-A (beta=0.726, P<0.001)
ve iPTH (beta= -0.256, P<0.001) belirlendi.
Sonuç: Serum fetuin-A konsantrasyonu KBH’da artmakta olup endotel
disfonksiyonunun geliflmesinde rol oynamaktad›r.
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GFH (ml/min)

Fetuin A(ng/ml)

EBV (%)^

OK‹MK (mm)&

hsCRP

iPTH (pg/dl)

Hasta ve kontrol grubunda laboratuvar

Kontrol

(n=37)

112.27±8.49

38.58±3.41

9.00±1.26

6.01±0.58

2.25±0.87

40.32±11.28

Evre 1 (>90)

(n=38)

93.84±2.77†

38.26±2.38

8.38±0.66†

6.00±0.61

6.48±1.51†

44.21±12.68†

Evre 2 (60-89)

(n=40)

74.02±8.13†

32.33±2.54†

7.26±0.44†

6.25±0.65

10.44±1.59†

59.57±22.36†

Evre 3 (30-59)

(n=36)

45.66±7.88†

29.48±1.96†

6.77±0.54†

7.17±1.09†

16.35±2.88†

128.50±18.39†

Evre 4 (15-29)

(n=38

21.52±3.28†

27.89±2.16†

6.12±0.64†

8.01±0.95†

22.92±3.83†

155.15±26.55†

Evre 5 (<15)

(n=46)

10.36±2.11†

24.67±2.44†

4.98±0.78†

8.85±0.95†

27.36±4.49†

257.19±44.00†

P *

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

*:One Way ANOVA test †: Dunnet test, istatistiksel anlaml›l›k (p<0.05)
kontrol grubuna göre ^EBV:Endotele ba¤›ml› vazodilatasyon &OK‹MK:
Ortalama kaotis intima media kal›nl›¤›
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PS/GN-111

Diyaliz Tipinin Serum Lipid Apolipoprotein ve Lipoprotein Düzeyine
Etkisi

Kanbay M1, Turgut F1, Aydogan T1, Kaya A1, Altay M2, Uz E1, Bavbek N1,
Akçay A1, Duranay M2

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara,
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Hiperlipidemi son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda s›k karfl›lafl›lan
bir durumdur. Fakat hemodiyaliz ile periton diyalizinin serum lipid düzeyine
olan etkisi ile ilgili literatürde yeterli bilgi mevcut de¤ildir. Bu çal›flmada amaç,
hemodiyaliz ve periton diyalizinin serum lipid düzeyi üzerine olan etkilerini
karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 40 adet hemodiyaliz hastas› ve 69 adet periton
diyaliz hastas› al›nd›. Hastalar›n serum total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-
kolesterol, trigliserit, apolipoprotein (a), apoliprotein (b) ve lipoprotein (a) düzeyi
tayini yap›ld›. Son 6 ay içerisinde statin kullanan hastalar çal›flmaya dahil
edilmedi.
Bulgular: Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalar›nda serum total kolesterol,
LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, apolipoprotein (a), apoliprotein (b)
ve lipoprotein (a) düzeyi benzer bulundu (p>0.05). Hemodiyaliz ve periton
hastalar›nda total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid,
apolipoprotein (a), apoliprotein (b) ve lipoprotein (a) düzeyi s›ras› ile172.2±42.7
(mg/dl) vs 181.0±53.0 (mg/dl), 97.2±36.2 (mg/dl) vs 101.4±33.6 (mg/dl),
45.3±11.9 (mg/dl) vs 41.4±11.1 (mg/dl), 144.7±71.8 (mg/dl) vs 173.0±76.8
(mg/dl), 1.2±0.5 (g/l) vs 1.0±0.2 (g/l), 0.9±0.3 (g/l) vs 1.2±0.3 (g/l) and
43.1±40.6 (mg/dl) vs 46.0±42.7 (mg/dl) olarak tespit edildi.
Sonuç: Periton diyaliz program›nda olan hastalarda hiperlipideminin hemodiyaliz
program›nda olan hastalara oranla daha fazla oldu¤u ancak bunun anlaml›
düzeyde olmad›¤› tespit edilmifltir.

PS/GN-112

Eriflkin Yafl Grubunda Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n Saptanmas› ‹çin
Hedeflenmifl Tarama Daha Etkili Bir Yöntemdir

Sungur C‹, Yücetürk H
MESA Hastanesi , ‹ç Hastal›klar› ve Nefroloji Bölümü, Ankara

Kronik böbrek hastal›¤›n›n (KBH) tan›m› ve evrelendirmesi ile ilgili yeni k›lavuzlar
yay›nland›ktan sonra bu tan›mlara göre toplumsal prevalans ve insidans çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r. Baz› ülkelerde mevcut veritabanlar›n›n retrospektif analizinden
yararlan›l›rken, di¤erlerinde prospektif çal›flmalar düzenlenmektedir. Bildirilen
y›ll›k prevalans oranlar› %3.2 ile 7.2 aras›nda de¤iflmektedir. Toplumsal
taramalarda hedef toplum örnekleminin belirlenmesi konusunda de¤iflik
yaklafl›mlar vard›r. Bu çal›flmada eriflkin yafl grubunda hedeflenmifl taraman›n
verimlilik derecesi incelenmifltir.
Çal›flma 9 Mart 2006 Dünya Böbrek Günün'de gerçeklefltirilmifltir. Uluslararas›
Nefroloji Derne¤inin (International Society of Nephrology) belirlemifl oldu¤u
risk gruplar›nda yer alan (Hipertansiyon, Diyabet, ‹leri Yafl Grubu, Bilinen
Böbrek Hastal›¤› ve Ailede Böbrek Hastal›¤›) 100 eriflkin hasta incelenmifltir.
De¤erlendirmede; öykü, fizik inceleme ve açl›k kan flekeri, serum lipid paneli,
serum kreatinin ve ürik asit düzeyleri, idrar tetkiki, spot idrarda mikroalbumin
ve tGFR (MDRD) testleri uygulanm›flt›r. Yap›lan de¤erlendirmede 100 hastan›n
44'ünün kad›n 66's›n›n erkek oldu¤u, ortalama yafl›n ise 54 (Aral›k: 24 - 72)
y›l oldu¤u saptanm›flt›r. Uluslararas› Nefroloji Derne¤inin kritelerine göre kronik
böbrek hastal›¤› oran› %8 olarak belirlenmifltir. Sekiz hastan›n altta yatan risk
faktörleri; Diyabet 3 (%37.5), Hipertansiyon 2 (%25), Bilinen Böbrek Hastal›¤›
2 (%25) ve Ailede Böbrek Hastal›¤› 1 (%12.5) olarak saptanm›flt›r. 8 hastan›n
2'sinin evre II 85 (%25), 5'inin evre III (%62.5) ve 1'inin de Evre IV KBH
(%12.5) oldu¤u belirlenmifltir.
Bulgular taraman›n bitiflinden sonra ‹ç Hastal›klar› poliklini¤ine sa¤l›kl› bireylerin
periyodik muayenesi için ard›fl›k olarak baflvuran 120 eriflkinde KBH aç›s›ndan
kullan›lan tarama testlerinden elde edilen sonuçlarla karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu hasta
grubunda KBH sadece 1 (%0.83) hastada belirlenmifltir. Bu gruptaki kad›n
eriflkin say›s› 58 (%48.3) ve erkek eriflkin say›s› 62'dir (%51.7). Yafl ortalamas›
da 46.2 olarak bulunmufltur (Aral›k: 21 -69). Böbrek hastal›¤› insidans› aç›s›ndan
iki grup aras›nda anlaml› istatistik farkl›l›k saptanm›flt›r (p = 0.001).
Kronik böbrek hastal›¤› ile ilgili yeni tan›mlamalara ve evrelendirme kriterlerine
göre toplumsal insidans ve prevalans çal›flmalar› tasarlanmaktad›r. Daha da
önemlisi, günlük klinik uygulamalar içinde sa¤l›k kurulufllar›na bafl vuran
hastalarda kronik böbrek hastal›¤›na iliflkin tarama yap›labilmektedir. ‹nsidans
araflt›rmalar›n ve taramalar›n verim sa¤lamas› ve uygulaman›n maliyet-etkin
olabilmesi için, tan›sal testlerin yüksek risk gruplar›nda uygulanmas› gerekmektedir.
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PS/GN-113

Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Statinlerin Pleiotropik Etkileri

Güvenir S, Soydan M
Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD, Nefroloji BD,
Eskiflehir

Kronik renal yetmezlikli hastalarda artm›fl oksidatif stres, kronik inflamasyon
ve endotel disfonksiyonu gibi ek risk faktörlerine ba¤l› olarak aterosklerotik kalp
hastal›¤› s›kl›¤› normal popülasyondan daha fazlad›r. Biz çal›flmam›zda diyaliz
hastalar›nda HMG Co A redüktaz inhibitörü olan atorvastatinin lipid düflürücü
etkilerinden farkl› olarak, pleiotropik etkileri olarak adland›r›lan, oksidatif stres,
inflamasyon ve endotel disfonksiyonu üzerine olan etkilerini araflt›rmay› amaçlad›k.
Çal›flmaya kronik renal yetmezlikli diyaliz tedavisi uygulanan LDL kolesterol
düzeyi 130 mg/dl üzerinde olan 21 hasta dahil edildi. Hastalar›n 12’si HD, 9’u
PD tedavisi al›yordu.17 hastaya 10mg/gün, 3 hastaya 20mg/gün, 1 hastaya 40
mg/gün atorvastatin tedavisi 6 ay süreyle uyguland› ve LDL kolesterol düzeyi
100 mg/dl’nin alt›na düfltükten sonra oksidize LDL, MDA, CRP, HsCRP, IL-
6, Fibrinojen, NO, vWF ag, FV ve homosistein de¤erleri çal›fl›ld›. Oksitatif
stres parametresi olarak çal›flt›¤›m›z oksidize LDL düzeyinde anlaml› bir azalma
görülürken di¤er bir oksidatif stres parametresi olan MDA, inflamasyon
parametresi olarak çal›flt›¤›m›z CRP, HsCRP, IL-6, Fibrinojen, endotel
disfonksiyonu parametresi olarak çal›flt›¤›m›z NO, vWF ag, FV ve homosistein
düzeyinde anlaml› bir de¤ifliklik görülmedi. Akut faz reaktan› olarak kabul edilen
ve inflamasyon göstergesi olan platelet ve sedimantasyon de¤erlerinde ise anlaml›
bir azalma görüldü.

PS/GN-115

Diyaliz Öncesi E¤itim Program›: Çok Merkezli Bir Çal›flman›n Ön
De¤erlendirme Sonuçlar›

Ar›c› M1, Karaday› H2, Çeliker H3, Besler M4, Özener Ç5, Sezer T6,
Ataman R7, A¤ca E8, Çamsar› T9, Atefl K10, Yavuz M11, Bozfakio¤lu S2

1Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
2SB Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
3F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
4SB ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
5Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
6Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
7‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
8SB Konya Numune Hastanesi
9Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
10Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
11Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
12‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi

Diyaliz tedavisine ihtiyac› olan kronik böbrek hastalar›n›n, hastal›¤›n erken
evrelerinde Nefroloji kliniklerine baflvurmalar›n›n morbidite ve mortaliteyi
azaltt›¤› bilinmektedir. Morbidite ve mortalitede azalmaya yolaçan temel etmenlerin,
hastalar›n diyaliz öncesi medikal bak›mlar›n›n daha optimal sa¤lanmas› ile diyaliz
tedavilerine daha planl› bafllamalar› oldu¤u bilinmektedir. Son y›llarda, renal
replasman tedavi (RRT) seçimi öncesi standart bir e¤itim program› uygulamas›n›n
hastalar›n hem diyaliz yöntemleri aras›nda rasyonel seçim yapmalar›na hem de
morbidite ve mortalitenin azalmas›na katk›da bulunaca¤› düflünülmektedir.
Ülkemizde 12 merkezde standart bir diyaliz öncesi e¤itim program› DÖEP
bafllat›lmas› planlanm›flt›r. Bu çal›flmada, DÖEP bafllamadan önce diyaliz
program›na al›nm›fl ve takip edilmekte olan 1558 hastan›n RRT modalitesi
belirleme özellikleri de¤erlendirilmifltir.
Çal›flmaya 12 merkez (9 Üniversite, 3 Devlet Hastanesi Nefroloji Klini¤i)
kat›lm›flt›r. Bu merkezlerde hemodiyaliz HD ve periton diyalizi PD program›nda
olan tüm hastalara, sorumlu hekim ve hemflireler taraf›ndan 10 soruluk bir
anket uygulanm›flt›r. Anket sorular› ile hastalar›n Nefroloji kliniklerinde takip
edilip edilmedikleri ve renal replasman tedavisine bafllama özellikleri sorgulanm›flt›r.
Anket uygulanan 1558 hastadan (Ortalama Yafl: 53±19 y›l, 845 erkek, 713
kad›n) 1074 hasta (%) HD ve 484 hasta (% 31.1) ise PD program›nda
izlenmekteydi. Bu hastalar›n % 70.3’ü RRT bafllamadan önce Nefroloji
kliniklerinde takip edilmekteydi. 1558 hastadan yaln›z % 4.7’si (n=73), RRT
öncesinde sistemik bir e¤itim alm›flt›. RRT’ne kal›c› bir girifl yolu ile planl›
bafllayan hasta oran› % 47.4’tü. Akut ya da bir di¤er deyiflle plans›z RRT
bafllanan hasta say›s› 820’ydi (% 52.6) ve bu hastalar›n % 95.4’ü acil hemodiyalize;
% 4.6’s› ise acil periton diyaliz tedavisine al›nm›fllard›. HD ve PD mutlak
kontrendikasyonlar› göz önüne al›narak yap›lan de¤erlendirmede hastalar›n %
90.6’s›nda, her iki RRT modalitesinin de uygun oldu¤u saptand›. Bu sonuçlar,
ülkemizde RRT bafllanan hastalar›n neredeyse üçte birinin Nefroloji kliniklerinde
takip edilmedi¤ini, takip edilen hastalar›n çok az›nda diyaliz öncesi sistematik
e¤itim pro¤ram› uyguland›¤›n› ve hastalar›n yar›s›ndan ço¤unda RRT’nin kal›c›
bir girifl yolu olmaks›z›n, yani plans›z bafllad›¤›n› göstermektedir. RRT modalite
seçimlerini etkileyen birçok faktör (medikal, sosyal, ekonomik, psikolojik, kiflisel
vb) oldu¤u kesindir. Ancak ülkemizde çok önemli bir hasta grubunun plans›z
diyaliz tedavisine bafllad›¤› gerçe¤i göz önüne al›narak, Nefroloji kliniklerine
erken baflvuru ve bu kliniklerde standart diyaliz öncesi e¤itim uygulamalar›n›n
teflvik edilmesi gerekir.
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Kronik Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda Etyolojik De¤erlendirme

Koçak Yücel S, Çiltafl A, Harmankaya Ö, Ersoy F, Kutlu M, Baflak M
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar›
ABD, ‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) nedenlerinin s›kl›¤› ülkelere göre
de¤iflmekle birlikte ilk iki s›rada diabetes mellitus (DM) ve hipertansiyon yer
almaktad›r. Bu çal›flmada Nefroloji Poliklini¤ine baflvuran yeni KBY olgular›n›n
demografik özelliklerini ve etyolojilerini araflt›rmay› amaçlad›k.
Gereç ve Yöntem: fiubat 2005-A¤ustos 2006 y›llar› aras›nda Nefroloji
poliklini¤ine baflvuran 232 yeni KBY olgusunu demografik özellikleri ve etyolojileri
yönünden retrospektif olarak de¤erlendirdik.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 61.6±13.1 y›l olup olgular›n 122’si (%52.6)
kad›n, 110’u (%47.4 ) erkek idi. 0-19 yafl grubunda 1 hasta (% 0.4), 20-44 yafl
aras›nda 27 hasta (% 11.6), 45-64 yafl grubunda 88 hasta (% 37.9), 65-74 yafl
grubunda 83 hasta (% 35.8), 33 hasta (% 15.2) 75 yafl ve üzerindeydi. KBY
evrelerine göre nefrologa yönlendirilme oranlar› ise evre 5 % 18.1, evre 4 %26.7
evre 3 %50 evre 2 %5.2 idi. Kreatinin klirensi ortalamas› 31.3 ±15.2 ml/dk
saptand›. KBY nedenleri de¤erlendirildi¤inde DM %37.9, hipertansiyon %
24.6, kronik glomerülonefrit %6.5, kronik pyelonefrit % 6, ürolojik hastal›klar
%5, kistik renal hastal›klar %4.3, amiloidoz %1.3, kronik intertisyel nefrit %0.5,
Alport sendromu %0.4, renal ven trombozu %0.4 ve nedeni bilinmeyenler
%15.1 idi.
Sonuçlar: Son dönem böbrek yetmezli¤ine (SDBY) en s›k neden olan hastal›k
DM‘dur.Bunu s›ras›yla hipertansiyon, kronik glomerülonefrit ve pyelonefrit
izlemektedir. Ülkemizde de 2004 y›l›nda son dönem böbrek yetersizligine yolaçan
ilk üç neden DM (%25.3), hipertansiyon (%17.2) ve kronik glomerülonefrit
(%13.4) bulunmufltur. Bölgemizdeki DM oran›n›n daha yüksek olmas›n›n yafll›
popülasyonun fazla olmas› i le i l iflki l i  oldu¤u düflünülmüfltür
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PS/GN-116

Düflük Molekül A¤›rl›kl› Heparin Uygulamalar›, Evre 3-5 Kronik Böbrek
Hastalar›nda Uygun Yap›l›yor mu ?

Ar›c› M, Koçak T, Büyükafl›k Y, Y›lmaz R, K›rkpantur A, Altun B,
Kirazl› fi, Turgan Ç
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin (DMAH)’lerin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›nda
temel yol böbreklerdir. Glomerüler filtrasyon de¤eri (GFD) azalm›fl olan bireylerde,
DMAH’lerin eliminasyonu azald›¤› ve antikoagülan etkileri uzad›¤› için kanama
riski sözkonusudur. Buna ra¤men, evre 3-5 kronik böbrek hastal›¤›(KBH)’nda
DMAH kullan›m›n›n etkinli¤ine ve güvenilirli¤ine iliflkin oldukça az veri vard›r.
Halbuki bu hasta grubunda DMAH’ler oldukça s›k kullan›lmaktad›r ve doz
ayarlamalar› tahmini olarak yap›lmaktad›r. Bu çal›flmada, anti-faktör Xa aktivitesi
izlemi yap›larak, DMAH’lerin evre 3-5 kronik böbrek hastalar›nda kullan›lan
dozlar›n uygunlu¤u de¤erlendirildi.
Çal›flma aç›k, non-randomize ve prospektif olarak planland›. Hastanede yatan
ve DMAH kullan›lan tüm hastalar, hastane eczanesi veri taban› arac›l›¤› ile
tespit edildi. Çal›flma grubu, antikoagülan tedavi olarak yaln›z subkütan
enoksaparin kullanan ve 3 aydan daha uzun bir süredir GFD’i azalm›fl hastalardan
oluflturuldu. Hastalar GFD’ne göre Grup 1 (GFD 60 ml/dak-Kontrol), Grup
2 (GFD: 30-59 ml/dak- Evre 3 KBH), Grup 3 (GFD: 15-29 ml/dak-Evre 4
KBH) ve Grup 4 (GFD<15 ml/dak-Evre 5 KBH; diyaliz tedavisinde de¤il) olarak
grupland›r›ld›. Hastalar›n enoksaparin dozlar›, hastay› takip eden hekimler
taraf›ndan belirlendi. Uygulanan dozlar›n uygunlu¤una, önerilen anti-faktör Xa
tepe düzeyleri (profilaksi uygulamalar›nda 0,1-0,4 IU/ml ve tedavi uygulamalarda
0,4-1,1 IU/ml) ile karar verildi. Anti-faktör Xa düzeyleri, 3. doz enoksaparin
uygulamas›ndan 4 saat sonra al›nan kan örneklerinde kromojenik metod (STA
CK-Prest Coagulometer, Diagnostica Stago, Fransa) ile çal›fl›ld›.
Çal›flmaya 79 hasta (40 kad›n, 39 erkek, ortalama yafl: 68±12 y›l, Grup 1’de
18, Grup 2’de 23, Grup 3’de 23, Grup 4’de 15) al›nd›. Glomerüler filtrasyon
de¤erleri d›fl›nda, gruplardaki hastalar›n demografik ve klinik özellikleri benzerdi.
Elli hastaya tedavi, 29 hastaya ise profilaksi amac›yla enoksaparin uygulanm›flt›.
Bütün grupta, hastalar›n % 41.8’i önerilen anti-faktör Xa tepe düzeylerine
sahipken; hastalar›n % 48.1’inde düflük, % 10.1’inde ise yüksek anti-faktör Xa
düzeyleri ölçüldü. Uygun olmayan kullan›m oran› Grup 1’den Grup 4’e do¤ru
art›fl göstermekteydi. Grup 1’de 18 hastadan 10’u, Grup 2’de 23 hastan›n 15’i,
Grup 3’de 23 hastan›n 15’i ve Grup 4’de 15 hastan›n 10’u önerilen anti-faktör
Xa düzeylerinin d›fl›nda de¤erlere sahipti. Çal›flmaya al›nan hastalardan 3’ünde
major kanama gözlendi ve bunlar›n 2’sinde anti-faktör Xa düzeyleri hedefin
üzerindeydi.
Bu çal›flma, evre 3-5 kronik böbrek hastalar›n›n ço¤unda DMAH dozlar›n›n
uygun olmad›¤›n› göstermifltir. Dozlar›n tahmin olarak azalt›lmas› uygulamalar›,
bu hastalarda ya yüksek anti-faktör Xa düzeylerine ba¤l› olarak kanama ya da
düflük anti-faktör Xa düzeylerine ba¤l› olarak tromboz komplikasyonlar›na yol
açabilir. Bu hasta grubunda, DMAH’lerin sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için
standart doz cetvellerine ihtiyaç vard›r.

PS/GN-117

Amiloidozu Olan ve Olmayan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar›n QT
‹ntervali ve QT Dispersiyonlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Ahbap E1, Ünsal A1, Bafltürk T1, Koç Y1, Y›lmaz M1, Sakac› T1,
Gürdal A1, Öztekin E2, Ulafl T3

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ‹stanbul
3fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 3. Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Amiloidoz bir protein polisakkarid kompleks olan amiloid maddesinin
ekstrasellüler birikimidir. Kardiak tutulum klinik belirtiler olmadan da olabilir
ve prognozu belirleyen en önemli faktördür. QT intervali ve QT dispersiyonunun
ölçümü ile ventrikül repolarizasyon bozuklu¤u gösterilebilir ve artm›fl QT
dispersiyonunun ciddi aritmilerle iliflkili oldu¤u bilinmektedir.
Çal›flmam›zda amilioidozu olan ve olmayan kronik böbrek yetmezlikli hastalar›n
QT intervali ve QT dispersiyonlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçland›.
Çal›flmaya Ocak 2005-A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda Nefroloji Poliklini¤inde
izlenen kronik böbrek yetersizli¤i olan 14 Amiloidozu olan hasta (K:6, ort yafl:
44,5±21,2) ile 20 amiloidozu olmayan hasta (K:9, ort yafl:45,51±2,8) al›nd›.
Amiloidoz 6 hastada FMF, 1 hastada Tbc, 1 hastada spondilite sekonder iken
kalan 6 hastada etyoloji tesbit edilemedi. Biyokimyasal analizleri yap›lan hastalar›n
EKG’leri çekildi. EKG’de aVR hariç en az 7 derivasyonda birbirini takip eden
ortalama 3 kompleksde QT, kalp h›z›na göre düzeltilmifl QT (QTc) de¤erleri
Bazett formülü ile hesapland›. Ayr›ca QT dispersiyonu (QTd) (Tüm
derivasyonlardaki en küçük ortalama QT mesafesi ile en büyük ortalama QT
mesafesi aras›ndaki fark) ve düzeltilmifl QT dispersiyonu (QTcd) de¤erleri ayn›
flekilde hesapland›.
Amiloidozu olan ve olmayan kronik böbrek yetmezlikli hastalar aras›nda yafl
ve cinsiyet aç›s›ndan anlaml› fark yoktu (p>0,05). EKG’nin de¤erlendirilmesinde;
amiloidozu olan (Grup 1) ve olmayan (Grup 2) hastalara göre QT, QTd ve
QTcd fark olmas›na ra¤men bu fark anlaml› bulunmad›. Ancak QTc amiloidozlu
hastalarda anlaml› olarak yüksek bulundu(p<0,05)(Tablo 1) .
Amiloidozu olan hastalar›n QT intervali ve QT dispersiyonunda anlaml›
olmamas›na ra¤men art›fl olmas›n›n kardiak tutulumla iliflkili olabilece¤i
düflünüldü.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

QT(msn)

QTc(msn)

QTd

QTcd

Tablo:1-Amiloidozu olan ve olmayan KBY’li hastalar›n QT ve QTd aç›s›nda
karfl›laflt›r›lmas›

Grup 1

375,3±36,3

421,8±24,1

40,8±4

41,6±4,36

Grup 2

364±21,7

363,2±50,6

36,3±7,8

41,1±9,1

p

P>0,05

P<0,05

P>0,05

P>0,05
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PS/GN-118

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastal›¤› Olan Hastalar›n Klinik
Özellikleri ve Böbrek Fonksiyonlar›na Etkili Faktörlerin De¤erlendirilmesi

I rak K1,  Çet inkaya R2,  Odabafl AR3, Kelefl  M2, Uyan›k A2

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Erzurum
2Atatürk  Ünive r s i t e s i  T ›p  Fakül t e s i ,  Nef ro lo j i  BD,  Erzurum
3Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤› (ODPBH), kal›tsal
hastal›klar içinde en s›k karfl›lafl›lan genetik hastal›klardan birisidir. Bu çal›flma;
ODPBH olan hastalarda böbrek yetmezli¤i geliflmesinde etki eden faktörlerin
de¤erlendirilmesi ve sonuçta hastalar için önerilerin gelifltirilmesi amac›yla
planland›.
Materyal-Metot: Çal›flmaya A.Ü. T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›’na baflvuran
ve ODPBH tan›s› konularak takibe al›nan toplam 50 hasta (24 kad›n, 26 erkek)
al›nd›. Hastalar›n yafl ortalamalar› 50.4±15.3 y›ld›. Polikistik böbrek hastal›¤›
tan›s› Ravine’ in kriterleri dikkate al›narak do¤ruland›. Hastalar›n beden kitle
indeksleri 25’e eflit veya küçük olanlar ve 25’ den büyük olanlar olmak üzere
2 gruba ayr›ld›. Kan bas›nc›na göre sistolik 130 mmHg ve /veya diastolik 
80 mmHg olanlar ya da antihipertansif ilaç kullananlar bir grup, sistolik <130
mmHg ve/veya diastolik <80 mmHg olanlar bir grup olmak üzere hastalar iki
gruba ayr›ld›.
Bulgular: Hastalarda en s›k rastlanan klinik bulgu olarak, hipertansiyon saptand›
(Kad›n hastalarda %83.3, erkek hastalarda %73.1). Kad›n ve erkek hastalar
aras›nda hipertansiyon, tafl varl›¤›, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu, aile hikayesi,
renal replasman tedavisi ve kreatinin klirensi aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›.
Sigara kullanma al›flkanl›¤›; erkeklerde, karaci¤er kisti varl›¤›; kad›nlarda anlaml›
olarak daha yüksek bulundu.
Hipertansiyon, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu, 25 kg/m2’den büyük vücut
kitle indeksi olanlarda, idrar yolu operasyonu geçirenlerde, aile hikayesi olanlarda,
olmayan hastalara göre kreatinin klirensinin anlaml› olarak düflük oldu¤u
bulundu (Tablo). Ayr›ca idrar yolu enfeksiyonu olanlarda proteinürinin artm›fl
oldu¤u da tespit edildi (enfeksiyonu olmayanlarda 116.93±83.61 mg/gün,
enfeksiyon olanlarda 2464.86±4459.72 mg/gün) p<0.05. Proteinüri düzeyleri
ile kreatinin klirensi de¤erleri aras›nda anlaml› negatif iliflki saptand› (r= - 0.33,
p= 0.019).
Sonuçlar: Böbrek yetmezli¤i, ODPBH’nin en ciddi komplikasyonudur. Hastalar›n
sorunsuz bir yaflam sürebilmeleri ve son dönem böbrek yetmezli¤ine gidiflin
önlenmesi için kan bas›nc› optimal kontrol alt›nda olmal›, infeksiyonlar uygun
flekilde tedavi edilmeli, makroskopik hematüriye yol açabilecek aktivitelerden
kaç›n›lmal›, proteinüri önlenmeli, sigara kullan›m› varsa b›rakt›r›lmal›d›r.

PS/GN-119

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastal›¤›nda ‹ntrakraniyal Anevrizma
S›kl›¤›

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

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

Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek (ODPKB) hastal›¤›nda intrakraniyal
anevrizma (‹KA) prevalans›n›n ve anevrizma rüptürüne ba¤l› subaraknoid
kanama geçirme riskinin artt›¤› bilinmektedir. Bu çal›flmada bir y›ll›k süre içinde
Kocaeli Üniversitesi, T›p Fakültesi Hastanesi Nefroloji poliklini¤ine baflvuran,
ODPKB hastal›¤› tan›s› konulan ve halen takip alt›nda olup tedavisi süren
ODPKB hastalar›nda ‹KA s›kl ›¤›n›n bel ir lenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 13’ü kad›n, 10’u erkek
ortalama yafllar› 57±13 olan toplam 23 hastaya ayn› hastanenin radyoloji ünitesi
taraf›ndan kraniyal manyetik rezonans (MR) anjiyografi (1.5-T MR) uyguland›.
Bulgular: Çal›flma sonunda dört (%17,4) hastada ‹KA tespit edildi. Saptanan
anevrizmalar›n boyutlar› 2 ile 7 mm aras›nda idi. Bugüne kadar yap›lan
çal›flmalar›n ›fl›¤›nda ODPKB hastal›¤›nda ‹KA s›kl›¤›n›n %4 ile %22,5 aras›nda
de¤iflen oranlarda saptand›¤› bilinmektedir. Mevcut çal›flma, ülkemizdeki ODPKB
hastalar›nda ‹KA s›kl›¤›n›n MR anjiyografi ile belirlendi¤i, prospektif, net
sonuçlar veren bir çal›flma olarak öne ç›kmaktad›r.
Sonuçlar: ODPKB hastal›¤›ndaki %17,4’l›k ‹KA s›kl›¤› bu anevrizmalar›n
rüptüre olmas› durumunda gerçekleflecek olas› ölümcül sonuçlar› göz önünde
bulunduruldu¤unda büyük önem tafl›maktad›r.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Klinik özellikler

Sigara -/+

BK‹(25kg/m2) ≤/>

Operasyon -/+

Aile hikayesi -/+

Hasta gruplar›nda ortalama kreatinin klirens de¤erleri

Kreatinin klirensi (ml/dk)

51.17±42.31 / 35.75±32.13

60.42±36.9 / 27.39±36.33

59.83±40.68 / 29.64±32.30

47.68±40.74 / 45.11±39.60

54.49±42.33 / 40.79±37.66

55.21±42.95 / 38.54±35.74

48.77±40.23 / 21.82±26.68

21.82±22.05 / 58.35±41.49
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PS/GN-120

Hastanemiz Nefroloji Poliklini¤inden Takipli Polikistik Böbrek Hastalar›n›n
Demografik Analizi

Memili VK1, Kutlu Ç1, Kazanc›o¤lu R2

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 5. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Böbre¤in kistik hastal›klar› içinde en s›k genetik böbrek hastal›¤›, otozomal
dominant polikistik böbrek hastal›¤›d›r. 1/400 ila 1/1000 oran›nda görülebilen
bu hastal›k son dönem böbrek hastal›¤›n›n da %5-10’undan sorumludur.
Nefroloji poliklini¤imize Ocak 2003–Nisan 2006 tarihleri aras›nda baflvuran
polikistik böbrek hastalar›n›n demografik özelliklerinden cinsiyet-yafl bilgileri,
sigara içicili¤i durumu, hipertansiyon, hematüri, idrar yolu infeksiyonu ve böbrek
tafl› varl›¤›, renal replasman tedavisi al›p almad›klar› kaydedildi. Hipertansiyon
mevcudiyeti 130/80 mmHg de¤erinin üstü olarak kabul edildi. ‹drar yolu
infeksiyonu idrar kültürü ile, böbrek tafl› varl›¤› ise üriner ultrasonografi ile
de¤erlendirildi. Burada bu demografik veriler sunulmufltur. Ocak 2003–Nisan
2006 tarihleri aras›nda görülen ve ortalama 3,09 y›l boyunca takip edilen 122
hastan›n yafl ortalamas› 48,73’tü. Hastalar›n 57’si(%46,72) erkek, 65’i(%53.28)
kad›nd›. Tüm hastalar›n ortalama hastal›k yafllar› 5,55 y›ld›.
Sigara içen hasta say›s› 15 (%12,30), içmifl ve b›rakm›fl hasta say›s› 31 (%25,41),
hiç içmemifl hasta say›s› ise 67 (%54,92) idi.
Hastalar›m›z›n 87’sinde (%70) hipertansiyon mevcuttu. Bunlar›n kontrol alt›nda
olan› 37 (%37), kontrol alt›nda olmayan› 50 (%40) kifliydi. Ortalama sistolik
kan bas›nc› de¤eri 109,89 mmHg, diyastolik kan bas›nc› de¤eri 67,74 mmHg
ve ortalama arter bas›nc› de¤eri 81,79 mmHg olarak ölçüldü. Antihipertansif
ilaç kullanan hasta say›s› 69’du (%56,56). Bu hastalar›n 10’u (%8,20) diüretik,
11’i (%9,02) beta bloker, 28’i (%22,95) kalsiyum kanal blokeri, 22’si (%18,03)
ACE inhibitörü, 10’u (%8,20) anjiyotensin reseptör blokeri, 8’i (%6,56) alfa
bloker kullanmaktayd›. Hastalar›n 33’ü (%27,05) antihipertansif ilaç
kullanmamaktayd›.
Makroskopik hematüri tespit edilen hasta say›s› 35 (%28,69) idi. Kültür ile
belgelenmifl idrar yolu infeksiyonu olan hasta say›s› ise 22 (%18,03) olarak
kaydedildi. Hastalar›n 40’›nda (%32,79) böbrek tafl› mevcuttu.
Hastalar›n 17’si renal replasman tedavisi almaktayd›. Bu hastalardan hemodiyalize
giren hasta say›s› 11 (%9,02), periton diyalizi hastas› 5 (%4,10) idi. 1 hasta
(%0,82) ise transplantasyon olmufltu.
Literatürle uyumlu olarak bizim takip etti¤imiz polikistik böbrek hastalar›ndaki
en s›k klinik bulgunun hipertansiyon oldu¤u gözlendi. Hipertansiyon polikistik
böbrek hastalar›nda son dönem böbrek yetmezli¤ine gidifli h›zland›rd›¤› gibi
kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi de art›rmaktad›r. Bu nedenle hipertansiyon
erken ve etkin bir flekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak hastalar›m›z›n
sadece %30,33’ü hipertansiyon aç›s›ndan kontrol al t ›ndayd›.
Polikistik böbrek hastal›¤› ile direkt iliflkisi için yeterli veri olmamakla beraber
kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi art›rd›¤›ndan sigara içiminin son dönem
böbrek yetmezli¤ine gidifli h›zland›rabilece¤i göz  önünde bulunduruldu¤unda
polikistik böbrek hastalar›n›n sigara içiminin zararlar› aç›s›ndan bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Bizim hastalar›m›z›n da %12,30’u sigara içmekteydi, % 25,41’i
ise daha önce sigara kullanm›fl ancak b›rakm›flt›. Penetrans› %100 olan polikistik
böbrek hastal›¤›n›n gerek mortalite ve morbiditesi aç›s›ndan gerekse son dönem
böbrek yetersizli¤ine neden olabilmesi aç›s›ndan flüpheli vakalarda tetkik edilmesi,
aile taramas›n›n yap›lmas› ve yak›n takip edilmesi gerekmektedir.

PS/GN-121

Lokalize Polikistik Böbrek Hastal›¤›: Olgu Sunumu

Çiltafl A, Harmankaya Ö, Koçak Yücel S, Sezen A, Baflak M
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,‹ç Hastal›klar› Klini¤i
‹stanbul

Girifl: Unilateral Renal Kistik Hastal›k (URKH), bir böbre¤e lokalize, böbre¤in
bir bölümünü veya tamam›n› kaplayan multipl kistler ve kontralateral böbre¤in
normal olmas› ile karakterize nadir rastlan›lan bir antitedir. URKH, unilateral
yerleflimli olmas›, negatif aile öyküsü ve kronik böbrek yetersizli¤ine progresyon
göstermemesi ile Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastal›g›ndan (ODPBH)
ay›rt edilebilir. Klinikte hematüri, proteinüri, hipertansiyon, yan-s›rt a¤r›s›,
palpasyonda renal kitle ile presente olabildigi gibi, rutin taramalar s›ras›nda
insidental olarak da fark edilebilir. Klinik ve radyolojik bulgular eflli¤inde
ODPBH, multiloküler kistik nefroma, multiple basit kist ve kistik neoplazm ile
ay›r›c› tan›s› yap›lmal›d›r.
Olgu:35 yafl›nda erkek hasta, göbek çevresinde iki gün süren kar›n a¤r›s› flikayeti
ile klini¤imize baflvurdu. Özgeçmiflinde Gilbert hastal›¤› olan hastan›n,
soygeçmiflinde özellik tespit edilmedi. Sistem m›uayeneleri do¤ald›. ‹ndirekt
bilirubin yüksekli¤i d›fl›nda di¤er biyokimyasal ve hemogram parametreleri
normal s›n›rlardayd›, viral markerlar Anti-ds DNA, ANA negatif tespit edildi.
Bat›n ultrasonografisinde KC 182 mm olup hepatomegali ile uyumlu, parankim
ekojenitesi ya¤lanmaya sekonder Grade 2 artm›fl olup solid ya da kistik karakterde
lezyon izlenmedi. Sol böbrek lokalizasyonu, boyutlar› parankim kal›nl›¤›-ekojenitesi
ve pelvikalisyel yap›lar normaldi. Sa¤ böbrek orta polde multiple, anekoik,kistik
karakterde, 79x54 mm ebatlar›nda konturlar› net izlenemeyen parenkim ile yer
yer izoekoik, böbrek konturunda hafif lobulasyon yapan, semisolid karakterde
lezyon mevcuttu (fiekil 1). Bat›n BT’sinde sa¤ böbrek 11 cm boyutunda olup
orta zonda kortekste ekspansiyona neden olmayan, s›n›rl› kontrastlanma
göstermeyen alanlar mevcuttu (infarkt ?,lokalize polikistik böbrek hastal›¤› ?)
(fiekil 2). Sa¤ böbre¤in selektif DSA incelemesinde orta zonda genifl tabanl›,
opasifikasyon göstermeyen alanlar mevcuttu. Görünüm infarktla uyumluydu
(fiekil 3). Hastada klinik–biyokimyasal–radyolojik bulgular alt›nda URKH
düflünüldü.Hastan›n üç y›ll›k takibinde herhangi bir problem geliflmedi.
Tart›flma: URKH, cerrahi giriflim gerektirmeyen benign bir antite olmas›
nedeniyle hastalar› gereksiz cerrahi ifllemden korumak için ay›r›c› tan›da ak›lda
tutulmal›d›r

resim.1 Renal ultrasonografi

resim.2 Abdominal Tomografi

resim.3 Renal DSA
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PS/GN-122

Atefl ve Pansitopeni ile Baflvuran Erkek Hastada Yayg›n SLE Tutulumu

Ak›n D, Dan›fl R, Özmen fi, Yazanel O
Dicle Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Sistemik lupus eritematozus (SLE) tüm organlar› tutabilen kronik
infalamatuar otoimmün bir hastal›kt›r. Hastalar, s›kl›kla deri lezyonlar›, eklem
bulgular› ve böbrek bulgular›yla baflvurur. Bu bildiride atefl yüksekli¤i ile lupusta
daha nadir görülen lenfadenopati, hepatosplenomegali ve pansitopeni ile baflvuran
a¤›r seyreden bir erkek lupus nefritli olgu sunulmufltur.
Olgu: Bir ayd›r devam eden atefl yüksekli¤i, halsizlik yak›nmas› 25 yafl›nda erkek
hasta 15 günlük non spesifik antibiyotik tedavisine yan›t olamamas› üzerine
intaniye bölümüne sevk edilmifl. Hastada atefl (39-40 ˚C), lenfadenopati ve
(Servikal ve axiller bölgede 1 cm çapl›), hepatosplenomeli saptand›. Di¤er sistem
muayeneleri normaldi.
Bafllang›ç laboratuar bulgular›, hemoglobin 8,3 g/dl, lokosit 1,300 K/uL, trombosit
37000 K/uL sedimantasyon h›z› 102 mm/h, C-reaktif protein 0,23 mg/dl’ydi.
‹drar analizinde 500 K/uL protein, 150 eritrosit ve eritrosit silendirleri saptand›.
24 saatlik idrarda protein miktar› 2,4 gr’d›. AST: 80, ALT: 57, alb:2,8, Üre,
kreatin, RF, salmonella typhi, RF, HBsAg, Anti HCV, kan ve idrar kültürleri,
kemik ili¤i normal bulundu. Direkt ve indirekt Coombs testleri negatif saptand›.
Ani geliflen bulan›k görme ve görme kayb› nedeniyle FFA da bilateral maküla
ödemli, retinal alanlarda yayg›n cotton wool spotlar ve iki adet küçük intraretinal
hemoraji alanlar› saptand›. Toraks BT’de paraaortik ve mezenterik bölgede 1cm
ulaflan birkaç adet lenf bezi izlendi. Ekokardiyografide minimal perikardiyal mai
saptand›.
‹mmunojik profilde ANA 1:1000 (homojen patern), Anti-dsDNA (++), C3:9,4(79-
152), C4: 12,4(16-38) saptand›. Yap›lan böbrek biyopsisinde diffüz proliferatif
glomerülonefrit (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society
class IV) oldu¤u görüldü. Hastaya ayl›k pulse siklofosfamid (0,75g/m2) Klorokin
tablet ve metilprednizolon tedavisi baflland›. Atefl dramatik olarak düzeldi. Bir
hafta sonra jeneralize artrit geliflti. 3 ay sonraki kontrolde tamamen asemptomatikti
ve idrar ve kan tablosu normaldi.
Sonuç: Atefl, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve pansitopeni ile baflvuran
hastalarda enfeksiyon ve neoplastik hastal›klar›n yan›nda SLE de ayr›c› tan›da
düflünülmelidir.

P/GN-123

Nadir Görülen Tutulum ve Komplikasyonlarla Seyreden 11 Yafl›nda Erkek
Lupus Olgusu

Tabel Y, Mungan ‹, Güngör S, Karakurt C, Özgen Ü
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Malatya

Girifl ve Amaç: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) çocukluk ça¤›nda ve erkeklerde
daha nadir görülen, direkt vücudun kendi antijenlerine karfl› oto-antikorlarla
seyreden romatizmal bir hastal›kt›r. A¤›r sistem tutulumlar› ve komplikasyonlarla
seyreden bu hastal›¤›n tedavisi zor ve yan›tlar› da de¤iflken olmaktad›r.
Biz klini¤imizde izledi¤imiz 11 yafl›nda erkek hastay›, SLE’nin çocukluk ça¤›nda
nadir görülen tutulumlar›n› ve komplikasyonlar›n› sergilemesi nedeniyle sunmay›
uygun bulduk.
Olgu: On bir yafl›nda erkek olgu 10 günden beri olan atefl, halsizlik, yorgunluk,
idrarda kan gelmesi, alt ekstremitelerde döküntü, flifllik, diz eklemlerinde flifllik,
k›zar›kl›k, a¤r›, ›s› art›fl› ve testislerde ve göz kapaklar›nda flifllik yak›nmalar› ile
baflvurdu. Fizik muayenede; depresif görünümdeki hastan›n atefli 39 ˚C, soluk
ve bitkin görünümde, kan bas›nc› 150/100 mmHg (>99p), göz kapaklar›nda ve
pretibial (+++) ödem, asit ve skrotal ödem, sa¤ diz ekleminde artrit ve alt
ekstremitelerinde yayg›n vaskülitik maküler döküntüsü vard›. ‹lk baflvuruda; Hb:
8.6 gr/dL, lökosit ve trombosit, periferik yayma, retikülosit, PT, aPTT ve INR
normal s›n›rlarda, direkt coombs negatif, BUN: 122 mg/dL, kreatinin: 1.9 mg/dL,
elektrolitleri normal, total protein, albümin düflük, total lipid ve kolesterolü
yüksek, idrar› makroskopik glomerüler hematürik, proteinürisi: 293 mg/m2/saat,
sedimentinde silme eritrosit (>%60 dismorfik), eritrosit ve granüler silendirler
mevcut idi. ASO, CRP ve RF (-), IgA, G ve M normal s›n›rlarda, C3, C4 düflük,
ANA, Anti-dsDNA, antifosfolipid antikorlar (-). Renal USG: Her iki böbrek
boyutlar› artm›fl, parankim ekolar› grade II artm›fl. Beyin MRI’da reversbl posterior
lökoensefalopati bulgusu saptand›. Renal angiografisi normal olarak de¤erlendirilen
olgunun renal biopsisinde diffüz proliferatif glomerülonefrit (tip IV Lupus nefriti)
saptand›. Klinik izleminde BUN, kreatinin de¤erleri yükselen, oligo-anüri geliflen
hastaya toplam 7 seans hemodiyaliz uyguland› ve SLE kabul edilerek, pulse steroid
ve siklofosfamid tedavileri baflland›. Kardiyak EKO’sunda sol ventrikülde 2x2 cm
trombüs saptand› ve hasta heparinize ve sonras›nda kumadinize edildi. Hastan›n
izleminin 3. ay›nda; nefrotik sendromu devam etmekle birlikte, böbrek fonksiyonlar›,
hipertansiyonu, SSS bulgular›, kardiyak trombüsü, eklem ve cilt bulgular› düzeldi.
Sonuç olarak; Cilt, eklem, SSS ve böbrek tutulumu ile SLE olarak tan› alan hasta;
ANA ve Anti-dsDNA’n›n negatif olmas›, nadir görülen cilt, SSS tutulumu ve
intrakardiyak büyük trombüs komplikasyonunun olmas› ve pulse steroid+pulse
siklofosfamid tedavisine dramatik yan›t vermesi nedeniyle sunulmaya uygun
görüldü.
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PS/GN-124

‹lk Bulgusu Miyokard ‹nfarktüsü Olan Bir Antifosfolipid Sendromu

Kaynar K1, Ulusoy fi1, Gül S1, K›l›çarslan F2, Öztuna F3, Ahmeto¤lu A4,
Omay SB5

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Trabzon

Antifosfolipid antikorlar› ile birlikte seyreden antifosfolipid sendromunun, en
belirgin özelli¤i arteriyel ve venöz trombozlard›r. Bu vaka ile, sistemik lupus
eritematoz ile iliflkili antifosfolipid sendromu olan ve yayg›n trombozlarla klini¤e
baflvuran 28 yafl›nda bir erkek hasta tart›fl›lm›flt›r. Hasta, sekiz ay önce miyokard
infarktüsü geçirmifl olup, nefroloji klini¤ine nefrotik sendroma ikincil ödem ve
atefl flikayeti ile baflvurdu. Hastaneye yat›fl›n›n üçüncü gününde takipne, hipoksi
ve hipotansiyon geliflen hastaya, bilgisayarl› tomografik pulmoner anjiyografi
ile pulmoner emboli tan›s› konuldu. Tomografik anjiyografinin kar›n kesitleri
ile sa¤ renal infarkt ve sol renal ven trombozu ve portal ven trombozu tespit
edildi. Anti nükleer antikor ve anti çift sarmall› nükleik asit antikorlar› ve
antifosfolipid antikorlar› pozitif bulunan hastaya pulmoner emboli nedeniyle
antikoagulan tedavi verildi¤i için böbrek biyopsisi yap›lamad›. Hasta, immünsupresif
tedavi baflland›ktan sonra mekanik ventilatörden ç›kar›labildi. Tedavinin ilk
ay›nda ödemi belirgin azalan hastada, üçüncü ayda tam remisyon izlendi. Sonuç
olarak, bu vaka ile, lupus hastal›¤› ile beraber olabilen antifosfolipid sendromunun,
miyokard infarktüsü ile klini¤e gelen genç eriflkin hastalarda düflünülmesi
gerekti¤ini klinisyene hat›rlatmak istedik.

Figür 1

Bilgisayarl› tomografik pulmoner anjiyografide saptanan sa¤ pulmoner arterin
distal k›sm›nda pulmoner emboli.

Figür 2

Tomografik anjiyografide saptanan sa¤ renal infarkt, portal ven trombozu ve
sol renal ven trombozu.

PS/GN-125

Klinik ve Laboratuar Bulgusu Vermeyen Bir Klas V Lupus Nefriti

Büyükçelik M1, Balat A1, Karakök M2

1Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Gaziantep

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) multisistemik inflamatuvar hastal›klardan
biri olup, böbrek tutulumu oldukça önemlidir. Genellikle SLE teflhisinden 5
y›l sonra aflikar lupus nefritinin ortaya ç›kt›¤› kabul edilse de son zamanlarda
yap›lan çal›flmalarda aflikar lupus nefriti bulgusu olmasa bile hastalar›n büyük
ço¤unlu¤unda histolojik olarak lupus nefriti bulgular›n›n oldu¤u gösterilmifltir.
Bu nedenle SLE tan›s› konulan tüm hastalarda klinik ve laboratuar olarak lupus
nefriti bulgusu olmayanlara da böbrek biyopsisi yap›lmas› önerilmektedir. Bu
olguda SLE tan›s› konulan, klinik ve laboratuar olarak lupus nefriti bulgusu
vermeyen, ancak yap›lan böbrek biyopsisinde ilginç flekilde klas V (membranöz
glomerülonefrit) lupus nefriti tan›s› alan 10 yafl›nda bir k›z çocu¤u
tan›mlanmaktad›r. Olgumuzdaki böbrek biyopsi bulgular› SLE tan›s› alan
hastalarda aflikar lupus nefriti bulgusu olmasa da böbrek biyopsisi yapman›n
gereklili¤ini desteklemektedir.
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PS/GN-126

Serebral Palsili Çocuklarda Üriner Kalsiyum, Ürik Asit ve N-asetil-D-
Glukozaminidaz Düzeylerinin De¤erlendirilmesi

Öktem F1 ,  Tür ed i  A2 ,  Arma¤an  A3 ,  Sü t çü  R4 ,  Oyar  O5

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Isparta
5Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Isparta

Serebral palsi (SP) hastalar›ndaki beslenme ve hareketsizlik gibi özellikler, üriner
elektrolit at›l›mlar›nda farkl›l›klara yol açabilir. ‹drarla at›lan elektrolit ve ürik
asit de¤erlerindeki farkl›l›klar, renal tubuler hasara ve hatta üriner tafl oluflumuna
neden olabilir. Biz bu kontrollü çal›flmada, SP’li çocuklarda üriner elektrolit
de¤erlerindeki de¤ifliklikleri ve renal tübüler etkilenmeleri belirlemeyi amaçlad›k.
Araflt›rmaya Sa¤l›k Bakanl›¤› Isparta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne
kay›tl›, 68 SP’ li hasta ile sa¤lam çocuk klini¤inde izlenen yafl ve cinsiyetleri SP’li
hasta grubuna benzer 88 sa¤l›kl› çocuk al›nd›. Laboratuar incelemeleri için taze
idrar örne¤inden N-asetil-D-glukozaminidaz (NAG, bir renal tübülar hasar
belirleyicisi), kalsiyum, fosfor, ürik asit ve kreatinin (cr) çal›fl›ld›. Ayr›ca serum
örneklerinde cr, kan üre azotu (BUN), kalsiyum (Ca), fosfor, potasyum ve ürik
asit bak›ld› (Tablo 1). Veriler SPSS 9.0 paket program› kullan›larak lineer
regresyon, t testi, Mann-Whitney U ve ki-kare testi ile de¤erlendirildi. Çal›flmaya
al›nan SP’li çocuklar›n yafllar› 2,5-18 y›l aras›nda olup, 32’si k›z, 36’s› erkekti.
Yafllar› 3-17 yafl aras›nda de¤iflen, 42 si k›z, 46 s› erkek toplam 88 sa¤l›kl› çocuk
ise kontrol grubunu teflkil ediyordu. ‹drar ca/cr ve idrar ürik asit/cr de¤erleri
hasta grubunda, kontrol grubundan anlaml› derecede yüksekti (P<0.05). Üriner
NAG/Cr oranlar› CP grubunda kontrol grubuna göre yüksek bulundu (P<0.05).
CP grubunda yer alan 8 hiperkalsiürik çocukta (% 12), di¤er normakalsiürik
CP’li çocuklara göre üriner NAG at›l›m› daha yüksekti. Ayr›ca idrar NAG
aktiviteleri ile üriner ca ve ürik asit at›l›mlar› aras›nda pozitif korelasyon oldu¤u
dikkat çekti (s›ras›yla; r=0.29 P<0.05, r=0.34 P<0.001). ‹drar dansiteleri CP
grubunda daha düflük bulunurken (P<0.05), tubuler fosfor reabsorpsiyonu
aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k yoktu. Serebral palsili çocuklar›n 7’ sinde
(% 10), sa¤l›kl› çocuklar›n ise birinde (% 1) üriner sistem ultrasonografisinde
tafl saptand› (P<0.05). Üriner tafl› olan olgular›n 3’ü hiperkalsiürik 1’i de
hiperürikozürik idi. Yüksek oranda saptanan kalsiüri, ürikozüri ve bunlara ba¤l›
ortaya ç›kan artm›fl üriner NAG aktivitesi, SP hastalar›n›n uzun süreli takiplerinde
dikkat edilmesi gereken bulgulard›r. ‹mmobilizasyonun ve beslenme sorunlar›n›n
s›k görüldü¤ü serebral palsili hastalar›n hiperkalsiüri, ürikozüri, üriner tafl
hastal›¤› ve renal tübüler fonksiyonlar aç›s›ndan periyodik aral›klar ile izlenmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz.

PS/GN-127

Okul Ça¤› Çocuklar›nda Hiperkalsiüri Taramas›: Tek Spot ‹drar Örne¤i
Yeterli mi?

Akman S1, Koyun M1, Gür Güven A1, Filiz S1, Akbas H2, Baysal YE1,
Gültekin M2, Dedeoglu N3

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Merkez Laboratuvar›, Antalya
3Akdeniz Ünivers i tes i  T›p Fakültes i ,  Halk Sa¤l ›¤ ›  AD, Antalya

Amaç: Hiperkalsiüri prevalans çal›flmalar›nda genellikle tek idrar örne¤i
kullan›lmaktad›r. Amac›m›z çift idrar örne¤i kullan›larak hiperkalsiüri s›kl›¤›n›
belirlemek ve tek idrar örne¤i ile çift idrar örne¤inden elde edilen sonuçlar›
karfl›laflt›rmakt›r.
Yöntem: Antalya il merkezindeki 14 okuldan sistematik örnekleme yöntemi ile
belirlenen 2143 çocuktan sabah ikinci idrar örnekleri topland›.‹drar kalsiyum/
kreatinin oran›n›n (UCa/Cr) 0.21 olmas› flüpheli hiperkalsiüri olarak
tan›mland›.Bu çocuklardan, 24 saatlik idrar örne¤i veya ikinci kez spot idrar
örne¤i al›nd›. Günlük idrar kalsiyum at›l›m›  4 mg/kg/gün veya ard›fl›k iki spot
idrarda UCa/Cr  0.21 olan çocuklar hiperkalsiürik olarak kabul edildi. Bulgular:
Hastalar›n 1161’i erkek (54.2%), 982’si k›z,yafllar› 6-14(ortalama 10.25±2.36
y›l)aras›nda de¤iflmekteydi.269 çocukta (12.5%) flüpheli, bunlar›n 66’s›nda (3.1%)
ise kesin hiperkalsiüri saptand›. UCa/Cr 0.21 olan çocuklarda, spot UCa/Cr
oran› ile 24saatlik kalsiyum at›l›m› aras›nda zay›f bir korelasyon oldu¤u saptand›
(r=0.27, p<0.05).
Sonuç: Prevalans çal›flmalar›nda tek spot idrar örne¤i ile tarama yap›lmas› halinde
yan›lt›c› olarak yüksek oran ç›kabilir. Çift idrar örne¤i almak güç olsa da hiperkalsiüri
ile ilgili çal›flmalarda güvenilir sonuçlar elde etmek için flartt›r.
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idrar Ca/Cr

idrar ürik asit/Cr

üriner NAG/Cr

idrar dansitesi

tübüler fosfor reabsorpsiyonu

kan üre azotu

serum Cr

serum ürik asit

serum K

serum Ca

Tablo 1. Serebral palsili (SP) ve kontrol grubu hastalar›n sonuçlar›

serebral palsi

0.10 ± 0.11

0.67 ± 0.36

2.99 ± 1.69

1013.9 ± 7.0

93.1 ± 3.9

14.1 ± 5.5

0.42 ± 0.14

3.77 ± 1.01

4.8 ± 0.5

9.9 ± 0.4

kontrol

0.07 ± 0.08

0.42 ± 0.24

2.42 ± 1.46

1016.3 ± 5.9

92.6 ± 5.2

11.6 ± 3.1

0.52 ± 0.12

3.98 ± 0.82

4.5 ± 0.3

10.1 ± 0.3

P de¤eri

0.038*

0.000*

0.04*

0.031*

0.540

0.002*

0.000*

0.19

0.000*

0.006*

*: aradaki fark anlaml›

PS/GN-128

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflüde Kendili¤inden ‹yileflme

Semerci N1, Sönmez F1, Yaz›c› M2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Ürolojisi Bilim Dal›, Ayd›n

Bu araflt›rmada vezikoüreteral reflü (VUR) saptanan olgularda kendili¤inden
iyileflme oran› ve etki eden faktörlerin araflt›r›lmas› amaçland›.
Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Nefrolojisinde VUR tan›l›, yafl ortalamalar›
2,75 ± 2,87 y›l olan 68 olgu araflt›rmaya al›nd›. Olgulara 6 ay sonra voiding
sistoüreterografi (VSUG) ve dimerkoptosüksinik asit sintigrafi (DMSA) kontrolleri
yap›ld›. Cerrahi tedavi kriterleri olarak 3. derecenin üzeri VUR, 10 yafl üstü, efllik
eden do¤umsal anomali, profilaksiye ra¤men VUR’un devam etmesi olarak
belirlendi. ‹statistikler ki- kare testi ile yap›ld›.
VUR oranlar›, I, II, III, IV, ve V. derece s›ras›yla %17.3, %33.6, %25.5, %8.2
ve %15.5’di. DMSA’da %25 hipoaktivite, %25 skar, kontrol DMSA’da %30.9
skar vard›. Cerrahi uygulanmayan %61.7 olguya profilaktik antibiyotik baflland›.
Kontrole gelen hastalar›n %77.4’ünde toplam iki y›lda (%48.4 alt› ayda, %22.6
bir y›lda) kendili¤inden düzelme saptand›.
VUR’un kendili¤inden iyileflmesi ile ailenin uyumu (p=0.043) aç›s›ndan anlaml›
iliflki bulunurken, cinsiyet, yafl, kullan›lan antibiyotik, aile öyküsü, VUR’un
derecesi, tek veya çift tarafl› oluflu, US ve DMSA bulgular› ile anlaml› iliflki
bulunmad›.
Sonuç olarak, cerrahi endikasyonu olmayan çocuklarda kendili¤inden düzelme
oran› yüksek bulundu. Özellikle ilk 6 ayda kendili¤inden düzelme oran›n›n yüksek
bulunmas›, profilaksi ile izlenen VUR’lu olgular›n VSUG kontrollerinin
geciktirilmemesi gerekti¤ini düflündürdü.
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PS/GN-129

Çocukluk Ça¤› Vaskülitlerinde Böbrek Tutulumu

Çakar N1, Yalç›nkaya F2, Özçakar ZB2, Soy D1, Uçar Y2, Fitöz S3,
Kara N1, Uncu N1, Atakan C1, Ekim M2

1Sa¤ l ›k  Bakanl › ¤ ›  Ankara D›flkap›  Çocuk Has tanes i ,  Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Ankara  Üniv e r s i t e s i  T ›p  Fakü l t e s i ,  Radyo l o j i  BD,  Ankara

Çocukluk ça¤› vaskülitlerinde görülen böbrek tutulumlar›n›n özelliklerinin
de¤erlendirilmesi amac›yla 1994-2006 y›llar› aras›nda vaskülit tan›s› ile izlenen
hastalar›n demografik, klinik ve laboratuar bulgular› geriye dönük olarak
de¤erlendirilmifltir. Çal›flman›n yap›ld›¤› iki hastaneden toplam 814 hasta
(Henoch Schönlein purpura (HSP): 778, polyarteritis nodosa (PN): 30, Takayasu
arteriti (TA): 5 and Wegener’s granulomatosis (WG): 1) dahil edilmifltir. Böbrek
tutulumu 134 (%17.2) HSP, 13 (%43) PAN, 2 (%40) TA ve 1 WG hastas›nda
görülmüfltür. Yüz otuz (%97) HSP hastas›nda hematüri görülmüfltür. Proteinüri
120 (%89.5) hastada saptanm›flt›r ve bunlar›n %50’si nefrotik düzeyde
proteinüridir. Akut nefritik sendrom 17 (%13), nefrotik sendrom 9 (%6.7), ve
böbrek yetmezli¤i 5 (%3.79) hastada görülmüfltür. K›rk dört hastaya böbrek
biyopsisi yap›lm›flt›r; ISKDC s›n›flamas›na göre bu hastalar›n %18.2’si evre I,
%36.3’ü evre II, %31.9’u evre III, %6.8’i evre IV, %4.5’i evre V ve %2.3’ü
evre VI olarak s›n›fland›r›lm›fllard›r. Otuz PAN hastas›n›n 13 ünde böbrek
tutulumu görülmüfltür. 9 (%69) hastada hematüri, 7 (%54) hastada proteinüri
saptanm›flt›r. Sekiz hastada anevrizmalar görülmüfltür. Dört hastaya böbrek
biyopsisi yap›lm›fl; üçünde fokal segmental kresentik glomerülonefrit, di¤erinde
ise nekrotizan vaskülit saptanm›flt›r. Befl TA’li hastan›n ikisinde renal arterlerde
tutulum saptanm›flt›r. Bu iki hastada hipertansiyon mevcuttu, birisine baflvuru
öncesi baflka merkezde tek tarafl› nefrektomi yap›lm›flt›, di¤erinde ise tek böbre¤in
fonksiyonu tamamen kaybolmufltu. Wegener’s granulomatosis tan›s› olan tek
hasta akut böbrek yetmezli¤i ile baflvurmufltu. Böbrek tutulumu çocukluk ça¤›
vaskülitlerinin önemli bir bölümünde görülmektedir. Ayr›ca hastalar›n uzun
vadede prognozlar›nda rol oynayan en önemli organ tutulumlar›ndan birisidir.
Bu nedenle bu hastalar›n çocuk nefroloji uzmanlar›n›n bulundu¤u kliniklerde
izlenmeleri uygun olacakt›r.

PS/GN-131

Çocukluk Ça¤› Alt-Üst ‹drar Yolu Enfeksiyonu Ay›r›m›nda Serum-
Amiloid-A’n›n Önemi

Tabel Y1, Mungan ‹1, Aktar A1, Karabulut Bay A2

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Malatya
2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Malatya

Girifl ve Amaç: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu (‹YE) s›k görülen, yinelemelerle
seyreden ve üst ‹YE geçirildi¤inde böbreklerde potansiyel hasar riski tafl›yan bir
hastal›kt›r. Atefl (>38.5 ˚C), lökosit, CRP, sedimantasyon yüksekli¤i, idrar
konsantrasyon defekti, idrar sedimentinde lökosit silendirlerinin varl›¤› ve
DMSA’da hasar gibi ay›r›m kriterlerinden 3’nün bulunmas› üst ‹YE tan›s›
için kullan›lmas›na ra¤men özellikle infantlarda ‹YE lokalizasyonunu saptamada
zorluklarla karfl›lafl›labilmektedir. Serum Amiloid A (SAA)’da de¤iflik enfeksiyöz
ve inflamatuvar durumlarda artan ve bafll›ca karaci¤erden yap›lan güçlü bir akut
faz reaktan›d›r. Biz bu çal›flmada bilinen kriterlerle alt-üst ay›r›m› yap›lamayan
‹YE’lu çocuk hastalarda SAA’n›n de¤erini araflt›rmay› amaçlad›k.
Bireyler ve Yöntemler: Çal›flmaya ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri
klini¤inde ayaktan veya yat›r›larak tedavi edilen yafllar› bir ay-14 yafl (ortalama
43,73±48,60 ay) aras›nda de¤iflen 22 ‹YE’lu çocuk al›nd› (11 erkek, 11 k›z).
Tedavi bafl›nda hastalar›n atefli ölçüldü, lökosit, CRP, sedimentasyon, SAA’lar›
ve idrar kültürleri al›nd›.
Bulgular: Atefl (yedi hastada mevcut), lökosit, CRP, sedimentasyon yüksekli¤ine
göre hastalar›n 11’i üst, 11’i ise alt ‹YE olarak de¤erlendirildi. Toplam üç hastada
(%13.6) Gram (+), di¤erlerinde Gram (-) ajan üredi. Hastalar›n 13’nde 2 ‹YE
ata¤›, 12’nde komplike ‹YE kriterleri ve 9’nda ise altta yatan üriner patoloji
saptand›. Hastalar›n lokalizasyonlar›na göre atefl ve CRP ile üst ‹YE anlaml›
iliflkili bulundu (s›ras›yla p=0.007 ve p=0.0001). Ancak SAA ile lokalizasyon
aras›nda iliflki saptanmad› (p=0.662).
Sonuç: Özellikle SAA ile CRP’nin koordine edildi¤i akut ve kronik infeksiyöz
ve inflamatuvar durumlarla ilgili birçok klinik çal›flmada pozitif iliflki saptanmas›na
ra¤men biz bu çal›flmada çocukluk ça¤› ‹YE lokalizasyonu ile SAA aras›nda
anlaml› iliflki saptamad›k. Ancak bu sonuç de¤erlendirilirken hasta say›s›n›n
azl›¤› dikkate al›nmal› ve daha genifl hasta serilerinde yap›lacak çal›flmalarla
desteklenmelidir.
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PS/GN-130

Okul Çocuklar›nda ‹drarda Sodyum/Potasyum At›l›m› ve ‹drar Kalsiyum
At›l›m› ile ‹liflkisi

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

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Merkez Laboratuvar›, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Halk Sa¤l›¤› AD, Antalya

Amaç: Çocuklarda hiperkalsiüri tedavisinde temel yaklafl›m sodyum al›m›n›
azaltmak ve potasyum al›m›n› art›rmakt›r. Amac›m›z idrar sodyum ve potasyum
at›l›m› ile kalsiyum at›l›m› aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmektir.
Yöntem: Antalya il merkezindeki 14 okulda 2143 çocuktan sabah ikinci idrar
örnekleri topland›. ‹drar kalsiyum/kreatinin oran›n›n (UCa/Cr) 0.21 olmas›
hiperkalsiüri olarak tan›mland›. Ayn› idrarda sodyum potasyum ölçüldü.
Bulgular: Hastalar›n 1161’i erkek (54.2%), 982’si k›z, yafllar› 6-14 (ortalama
10.25 ± 2.36 y›l)idi. Hiperkalsiürik çocuklarda idrar sodyum/potasyum (UNa/K)
ve idrar sodyum/kreatinin (UNa/Cr) oranlar›n›n ortalama de¤erleri hiperkalsiürik
olmayanlara göre daha yüksekti (s›ras›yla, 3.78±1.97 vs 2.43±1.29, p<0.05 ve
3.05±1.42 vs 1.98±1.41, p<0.05). Her iki grupta idrar potasyum/kreatinin
oranlar› (UK/Cr) benzerdi (0.91±0.43 vs 0.86±0.42, p>0.05).UNa/K and
UNa/Cr oranlar› UCa/Cr oran› ile korele iken (s›ras›yla, r=0.41, p<0.01 ve
r=0.35, p<0.01) UK/Cr oran› korele de¤ildi (r=0.05, p>0.01).
Sonuç: Hiperkalsiürik çocuklarda idrar potasyum at›l›m› sodyum at›l›m› kadar
belirgin de¤ildir. Tedavi aç›s›ndan, sodyum k›s›tlamas›n›n potasyum deste¤inden
daha önemli oldu¤u söylenebilir.
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PS/GN-132

Yafl Gruplar›na Göre Okul Çocuklar›nda ‹drar Kalsiyum At›l›m›nda
Farkl›l›klar

Gür Güven A1, Koyun M1, Akman S1, Filiz S1, Akbas H2, Baysal YE1,
Gültekin M2, Dedeoglu N3

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji BD Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Merkez Laboratuvar›, Antalya
3Akdeniz Ünivers i tes i  T›p Fakültes i ,  Halk Sa¤l ›¤ ›  AD, Antalya

Amaç: Hiperkalsiüri tan›mlamas› idrar kalsiyum/kreatinin oran›n›n (UCa/Cr)
0.21 olmas›d›r; bu de¤er 30 y›l önce k›s›tl› say›da çocukla yap›lan bir çal›flmada
saptanm›flt›r. Amac›m›z UCa/Cr oran›ndaki yafla ba¤l› de¤ifliklikleri araflt›rmakt›r.
Yöntem: Antalya il merkezindeki 14 okuldan 2143 çocuktan sabah ikinci idrar
örnekleri topland›. UCa/Cr oran›n›n üst s›n›r› olarak 95. persantil de¤erleri
kullan›ld›.
Bulgular: Toplam hasta say›s› 2143 (1161’i erkek (54.2%), 982’si k›z), yafllar›
7-14 aras›nda de¤iflmekteydi. Her yafl grubunda UCa/Cr oran›n›n 90 ve 95.
persantil de¤erleri tabloda gösterilmifltir.
Yafl (y›l) Çocuk say›s› %90 %95
7............. 328.............0.29..... 0.37
8............ 263............ 0.22..... 0.29
9............ 285............ 0.23..... 0.30
10.......... 277............ 0.20..... 0.30
11.......... 274............ 0.25..... 0.29
12.......... 256............ 0.22..... 0.31
13.......... 234............ 0.16..... 0.22
14.......... 226............ 0.14..... 0.19
Toplam.. 2143.......... 0.22..... 0.29
7-12 yafl grubunda ortalama UCa/Cr oran›n› 13-14 yafl grubundakilerden anlaml›
olarak yüksek bulduk (0.11±0.10 vs 0.07± 0.06, p<0.05). 8-12 yafl grubunda
UCa/Cr oran›n›n 90. persantil (95 de¤il) de¤erinin hiperkalsiürinin genel kabul
gören s›n›r› olan 0.21’e oldukça yak›n oldu¤unu, bu de¤erin 13-14 yafl›ndakilerin
95. persantiline denk geldi¤ini saptad›k.
Sonuç: Hiperkalsiüri tan›mlamas›nda 2 yafl üstü çocuklarda da UCa/Cr’nin yafla
özel referans de¤erlerinin kullan›lmas› tart›fl›lmal›d›r.

PS/GN-133

Çocukluk Ça¤›nda Akut Böbrek Yetmezli¤i

Durmaz O, Dönmez O
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Bursa

Akut böbrek yetmezli¤i (ABY) çocukluk yafl grubunda mortalite ve morbiditenin
önde gelen nedenlerindendir. ABY insidans›; hastaneye yatan çocukluk yafl
grubunda %2-5, yo¤un bak›m ünitelerinde % 25-30 ve kardiak cerrahi sonras›nda
%4-15 aras›nda bildirilmektedir. ABY’nin mortalitesi %35-80 aras›nda de¤iflmektedir.
Amaç: Çocuk klini¤i ve çocuk yo¤un bak›mlar›na yatan 1 ay ile 18 yafl aras› ABY
geliflen hastalarda ABY’nin klinik gidiflini, tedavi yaklafl›mlar›n› ve prognozu
e t k i l e y e b i l e c e k  r i s k  f a k t ö r l e r i n i  b e l i r l e m e k  i s t e d i k .
Yöntem: Ocak 2005 ile A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda çocuk klini¤i ve çocuk
yo¤un bak›mlar›na yatan 1282 hastadan ABY geliflen 63 (%4.9) hasta retrospektif
olarak incelendi. ABY tan›s› Schwartz formülüne veya kreatinin klirensi hesaplanarak
belirlendi. Hastalar›n böbrek yetmezli¤i geliflti¤i zamanki yafl›, cinsiyeti, altta yatan
etyolojik faktörler, kan bas›nc›, idrar miktar›, böbrek yetmezli¤inin süresi ve
uygulanan tedavi yöntemleri kaydedildi. Serum üre, kreatinin, serum elektrolitleri,
tam idrar analizine bak›ld›. Ayr›ca renal ultrasonografi ve tam kan say›m› yap›ld›.
Bulgular: Hastalar›m›z›n 42’si (%66.6) erkek, 21’i (%33.4) k›z idi. Yafl ortalamas›
ise 5.41±5.31 yafl olup, yafllar› 1 ay ile 18 yafl aras›nda de¤ifliyordu. Çocuk klini¤ine
yatan 847 hastan›n 27’sinde (%3.1) çocuk yo¤un bak›m ünitelerine yatan 435
hastan›n ise 36’s›nda (%8.2) böbrek yetmezli¤i geliflti¤i saptand›. Oligüri en s›k
ortaya ç›kan klinik bulgu idi (%73.1). Ortalama serum üre 108.6±44.3 mg/dl
(56-292 mg/dl aras›nda), kreatinin 2.3±1.0 mg/dl (0.8-5.7 mg/dl aras›nda),
potasyum 4.9±1.4 meq/L (3-9.8 meq/L aras›nda) olarak bulundu. Glomerüler
Filtrasyon H›z› (GFH) 31.3±12.9 ml/dk/1.73m2 (12-66 ml/dk/1.73m2 aras›nda)
saptand›. Hastalarda böbrek yetmezli¤inin 6.4±5.1 gün (1-27 gün aras›nda)
aras›nda düzeldi¤i gözlendi. Böbrek yetmezli¤ine yol açan etyolojik faktörler
aras›nda sepsis %23.8 ile ilk s›rada bulundu. Bunu akut gastroenteritler %19.1
ve konjenital kalp hastal›klar›na ba¤l› operasyonlar %15.6 oranlar›yla izledi.
Kardiyak cerrahi sonras› 6, sepsis sonras› 1, hemolitik üremik sendrom sonras›
1 ve intrakranial kanama sonras›nda ABY geliflen 1 hasta olmak üzere toplam
9 hastaya periton diyalizi uyguland›. Periton diyalizi yap›lan 9 hastan›n 7’si (%77,7)
izlemde kaybedildi. Kemoterapi sonras›nda 6, zehirlenme sonras›nda 1 ve sepsis
sonras›nda ABY geliflen 1 hasta olmak üzere toplam 8 hastaya ise hemodiyaliz
tedavisi yap›ld›. Kardiyak cerrahi sonras› 6 hasta (%60), sepsis sonras›nda 5 hasta
(%33.3) ve kemoterapi sonras›nda ABY geliflen 3 hasta (%27.2) kaybedildi.
Toplam mortalite oran› %31.7 bulundu.
Sonuç: ABY, s›kl›kla asfiksi, dehitratasyon, sepsis ve beslenme bozuklu¤u gibi
önlenebilir nedenlere ba¤l› olarak geliflmekte ve s›kl›kla destekleyici tedavi ile
düzelmektedir. Erken tan› ve tedavi prognoz aç›s›ndan önemlidir. Diyaliz ihtiyac›
gösteren ve major cerrahi sonras›nda yo¤un bak›m ünitelerinde böbrek yetmezli¤i
geliflen hastalarda prognozun kötü oldu¤u görülmüfltür.
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PS/GN-134

Metabolik Sendromlu Çocuklarda PPAR 2 Geninde PRO12 ALA
Mutasyonu

Berdeli A, Mir S Sözeri Yeniay B, Yavaflcan Ö, Mutlubafl F, Kaplan Bulut ‹
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, ‹zmir

Pek çok genin ekspresyonunu düzenleyen peroksisom proliferasyonunu aktive
edici reseptörlerden (PPAR) biri olan PPAR 2, insan vücudunda adipozit
diferansiyasyonunu, lipid metabolizmas›n› ve insülin sensivitesini düzenledi¤i
bildirilmektedir. Metabolik sendrom, Tip2 diabetes mellitus gibi insülin direnci
ile seyreden hastal›klar ile PPAR 2 Pro12Ala genotipi aras›nda iliflki oldu¤u
gösterilmifltir.
Bu çal›flman›n amac›, metabolik sendromlu çocuklarda PPAR 2 gen mutasyonunun
da¤›l›m›n› ve genotip- fenotip iliflkisini belirlemektir.
Ege üniversitesi çocuk nefroloji bilim dal›nca metabolik sendrom tan›s›yla izlenen
22 hasta (ortalama yafl 12.4 ± 3.7 y›l ) ve ayn› yafl grubunda olan 22 sa¤l›kl›
olgu çal›flmaya al›nm›flt›r.Tüm hastalara antropometrik ölçümler, açl›k glukoz
ve insülin düzeyleri, lipid profili ve C- Peptip düzeyleri bak›larak, ayaktan 24
saatlik kan bas›nc› monitorizasyonu uyguland›. Çal›flmaya al›nan bütün hastalar›n
ve kontrol grubunun PPAR 2 gen mutasyonu analiz edildi .
Tüm sa¤l›kl› grupta Pro12Pro genotipi bulunurken hasta grubunun 20’sinde
Pro12 Pro genotipi saptanm›fl olup sadece 2 hastada Pro12Ala heterozigot
genotipi saptand›. Hasta grubunda, iki farkl› PPAR 2 genotipi aras›nda vücut
kitle indeksi, bel kalça oran›, kan bas›nc›, lipid profili, açl›k insülin ve C Peptid
düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad›.
Sonuç olarak, metabolik sendromlu hasta grubu ile PPAR 2geninde Pro12Ala
mutasyonu aras›nda iliflki saptanmad›.

PS/GN-135

Primer FSGS Tan›l› Çocuk Hastalarda 14 Y›ll›k Deneyim

Yavaflcan Ö1, Yeniay Betül S1, Mutlubafl F1, Bulut Kaplan ‹1, Berdeli A1, Mir S1,
fien S2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji ABD, ‹zmir

Çocukluk ça¤›nda Nefrotik Sendrom’lu (NS) olgular›n % 10’unda Fokal
Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) tan›s› konmaktad›r. Olgular›n % 80’inde
tedaviye yan›ts›z oluflu ve SDBY’ne ilerlemesi, transplante edilen böbrekte
has ta l › ¤ ›n tekrar lamas ›  nedeniy le  tan ›  konmas ›  öneml id i r .
Bu çal›flmada FSGS tan›s›yla izlenen hastalar›n bafllang›çtaki klinik, laboratuar
ve patolojik özellikleri, bu özelliklerin prognoza etkisi ve izlem sürecindeki son
durumlar› ile tedaviye verdikleri yan›t›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Çal›flma Ocak 1992-Aral›k 2005 tarihleri aras›nda hastanemiz Çocuk Nefroloji
BD’nda FSGS tan›s›yla izlenen 25’i erkek 13’ü k›z toplam 38 çocuk hasta
üzerinde yap›lm›flt›r. Hastalar›n yafl da¤›l›m› 12-186 ay, yafl ortalamas› 68.3±51.5
ay, izlem süresi 49.2±44.9 (6173 hasta ay›) ayd›r. FSGS tan›s› klinik ve
histopatolojik özellikler dikkate al›narak konmufltur. Hastalar›n bafllang›çta ve
son de¤erlendirmedeki proteinüri miktar›, mikroskopik hematüri varl›¤›, kan
bas›nc› yüksekli¤i, glomerüler filtrasyon oran› (GFR), kreatinin, total protein
(TP), albümin (Alb), trigliserid (TG) ve total kolesterol (TK) düzeyleri
karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca ilk biyopsideki bulgular› ile hastan›n klinik tablosu
aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Hastal›k tan›s› 35 hastada hematürisiz NS (%92.1), 2 hastada (%5.3) hematürili
NS, 1 hastada ise asemptomatik proteinüri ile konmufltur. TP, Alb ve TK
düzeylerinde son de¤erlendirmede bafllang›ç de¤erlerine göre istatistiksel olarak
anlaml› iyileflme bulunmufltur (p<0.05). ‹lk biyopside 20 hastada (%53.6) skleroz
saptanm›flt›r. Bafllang›çta skleroz saptanan hastalar›n % 26.6’s› SDBY tablosuna
ilerlerken, sklerozu saptanmayan 18 hastan›n sadece % 7.6’s›nde SDBY tablosu
geliflmifltir (p<0.05). Podosin mutasyonu 14 hastada araflt›r›lm›fl ve 12 hastada
pozitif bulunmufltur. Podosin mutasyonu pozitif saptanan 12 hastan›n 9’unda
SDBY’ne ilerleyifl gözlenmifltir.
Sonuç olarak, çocukluk ça¤› FSGS’lerinde yafl, cinsiyet, a¤›r proteinüri ve
hematürinin prognoz üzerine etkisi olmad›¤›, ilk biyopsisinde sklerozu saptanan
ve podosin gen mutasyonu pozitif bulunanlar›n prognozunun kötü oldu¤u
söylenebilir. Bu hastalar›n›n klinik gidiflinin de¤erlendirilmesinde histopatolojik
özellikler yan› s›ra podosin mutasyonlar›n›n bak›lmas› gereklidir.
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PS/GN-136

Çocukluk Ça¤›nda Görülen Zehir lenmeler  ve Nedenler i

Dönmez O, Durmaz O
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Bursa

Çocukluk ça¤›ndaki zehirlenmelerin ço¤u kaza sonucu ortaya ç›kan akut olaylard›r.
‹ntihar amac›yla al›nan toksik maddelere ba¤l› zehirlenmeler az görülür.
Amaç: Bu çal›flmada çocuklardaki zehirlenme vakalar›n›n oluflumunda hangi
etkenlerin sorumlu oldu¤unu araflt›rmak istedik.
Yöntem: Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Klini¤ine Ocak 1999 ile
A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda zehirlenme nedeniyle baflvuran 346 çocuk izleme
al›nd›. Al›nan toksik maddenin cinsi, miktar›, al›m flekli, nedeni ve zaman›
sorguland›. Kan bas›nc›, atefl, kalp at›m say›s›, kan gaz›, hemogram, kan flekeri,
serum elektrolitleri, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT),
kreatin kinaz (CK) de¤erlerine bak›ld› ve tam idrar analizi yap›ld›.
Bulgular: Hastalar›m›z›n 203’ü (%58.7) k›z, 143’ü (%41.3) erkek, yafl ortalamas›
7.41±5.28 y›l idi. Olgular›n yafl gruplar›na göre da¤›l›m› yap›ld›¤›nda zehirlenmelerin
en s›k 1-4 yafl aras› çocuklarda ortaya ç›kt›¤› (%40.1) görüldü. Yatan olgular›n
ortalama yat›fl süreleri 2.51±1.96 gün, ortalama serum CK düzeyi 225±311 (36-
4960 Ü/L aras›nda) bulundu. Hastalar›m›z›n 214’ünde (%61.8) zehirlenme
nedeni ilaçlard›. ‹laçlar› 57 vakayla (%16.4) karbonmonoksid ve 27 vakayla (%7.8)
besin zehirlenmesi izliyordu. ‹laç zehirlenmesi olan 214 vakan›n, 81’i (%37.8)
erkek, 133’ü (%62.2) k›zlardan olufluyordu. Yafl ortalamas› 9.1±5.82 y›l aras›nda
de¤ifliyordu. ‹laç zehirlenmeleri içinde amitriptilin zehirlenmesi 54 (%25.2) vaka
ile en s›k karfl›lafl›lan zehirlenme grubunu oluflturuyordu. ‹laç zehirlenmesi
nedeniyle yat›r›lan 46 (%21.4) vakada intihar amac›yla ilaç al›m› tespit edildi. Bu
olgular›n 36’s› (%78.2) k›z, 10’u (21.8) erkek, yafl ortalamas› 14.8±1.7 y›l idi.
Hastalar›m›z›n 11’ine amitriptilin, 5’ine mantar, 2'sine propranolol, 1'ine ‹zoniazid
ve 1'ine karbamazepin zehirlenmesi nedeniyle Hemoperfüzyon (HP) tedavisi
uyguland›. Asetil Salisilik Asid zehirlenmesi olan 2 hasta ve demir zehirlenmesi
olan 1 hasta ile etil alkol zehirlenmesi olan 1 hastaya ise Hemodiyaliz (HD) yap›ld›.
HP ve HD yap›lan hastalar›m›z›n hiçbiri kaybedilmedi. Ancak 4 olgu tüm destek
tedavilerine ra¤men kaybedildi.
Sonuç: Çal›flmam›zda zehirlenme vakalar›n›n en s›k ilaçlara ba¤l› olarak geliflti¤i
görüldü. ‹laç zehirlenmelerinin küçük yafllarda kaza yada ebeveynlerin dikkatsizli¤i
sonucu geliflti¤i, adolösan döneminde ise intihar giriflimi sonucu zehirlenme
vakalar›n›n ön plana ç›kt›¤› ve son y›llarda intihar amac›yla ilaç zehirlenmesi
vakalar›n›n artt›¤› gözlendi.

PS/GN-137

Sistemik Lupus Eritematozus Tan›l› Çocuklar›n ‹zlem Sonuçlar›

Sözeri Yeniay B, Mir S, Kaplan Bulut ‹, Yavaflcan Ö, Mutlubafl F,
Keskino¤lu A, fien S
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, ‹zmir

Sistemik lupus eritematozus (SLE), çocukluk döneminde yüksek morbidite ve
mortalitesi olan, çeflitli klinik bulgular ile ortaya ç›kan, prognozunu böbrek
tutulumunun belirledi¤i otoimmun bir hastal›kt›r.
Çal›flmada, SLE tan›lar›yla izlenen olgular›n demografik, klinik verileri ve prognostik
özelliklerinin araflt›r›lmas›, böbrek tutulumu olan hastalar›n klinoko-patolojik
iliflkisi ve tedavi yan›tlar›n› ortaya koymak amaçlanm›flt›r.
28’k›z (%73.7), 10’nu erkek (%26.3) toplam 38 hastan›n verileri retrospektif
olarak analiz edildi. Hastalar›n tan›s› için American College of Rheumatology
(ACR) kriterleri kullan›ld›. Lupus nefriti (LN) düflünülen olgulara böbrek biyopsisi
yap›ld›. Biyopsi bulgular› WHO s›n›flama sistemine göre evrelendirildi. Uygulanan
tedavi 1: semptomatik tedavi, 2: steroid, 3: steroid +immunsupresif olarak 3 gruba
ayr›ld›. Son de¤erlendirmede hastalar, 3 gruta incelendi; klinik ve/ veya serolojik
olarak aktivasyonu gerileyen hastalar: iyileflme(A), tekrarlayan ataklar› olanlar:
alevlenme (B), izleme gelmeyenler: takipsiz (C).
Çal›flmaya al›nan hastalar›n ortalama tan› yafllar› 13±2.65 y›l olup, ortalama izlem
süresi 21.07±35.3 ay olarak saptand›. Hastal›¤›n bafllang›c› 8(%21) olguda malar
rafl, 28(%73.6) olguda artrit ve/veya artralji, bir olguda izole makroskopik hematüri,
bir olguda izole hemolitik anemi olarak görüldü. Tümünde sedimentasyon
yüksekli¤i ANA pozitifli¤i, 23’ünde (%60.5) anti dsDNA pozitifli¤i, 21’inde
(%55.2) olguda hipokomplementemi saptan›rken, 21 olguda (%55.2) hematolojik
bulgular görüldü. LN, 28 (%73.6) olguda görüldü. Bafllang›ç 16’s›nda(%57.1)
proteinüri, 6’s›nda (%21.4) makroskopik hematüri, 3’ünde (%10,7) mikroskopik
hematüri, 3’ünde (%10.7) nefrotik sendrom olarak saptand›. 25(%89,3) olguya
böbrek biyopsisi yap›ld›. Bunlardan 3’ü (%12) ClassI, 11’i (%44) ClassII, 6’s›
(%24) ClassIII, 3’ü (%12) ClassIV, 2’si (%8) ClassV olarak evrelendirildi.
LN’li hastalar›n klinik ve patolojik bulgular›, verilen tedaviler ve son durumlar›
aras›ndaki iliflki tabloda gösterilmifltir.
Çal›flman›n sonunda, mikroskopik hematüri gibi minimal böbrek bulgular› olan
SLE’li bir hastada da böbrek tulumunun a¤›r olmas›, proteinüri klini¤i ile baflvuran
hastalarda böbrek patolojilerinin de¤iflik evrelerde gösterilmesi nedeniyle baflvuru
klini¤i ile böbrek tutulumunun derecesi aras›nda iliflki saptanmad›.
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LN’li hastalar›n klinik ve patolojik bulgular›, verilen tedaviler ve son
durumlar› aras›ndaki iliflki

Klinik Bulgular

Mikroskopik hematüri

n: 3

Proteinüri

n:16

Makroskopik hematüri

n:6

Nefrotik sendrom

n:3

n*

1
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5

3

Histopatolojik Bulgular
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III
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1(6.25)

6(37.5)

2(12.5)
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-

-

-

-
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PS/GN-138

Çocuk Yo¤un Bak›m Ünitesinde Renal Replasman Tedavilerinin
De¤erlendirmesi

Dursun O, Sat›lm›fl A, Baysal YE, Koyun M, Y›lmaz A, Akman S,
Artan R, Gür Güven A
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› AD, Antalya

Amaç: Renal replasman tedavileri yo¤un bak›m ünitesine kabul edilen çocuklarda
giderek artan s›kl›kla ihtiyaç duyulan uygulamalard›r. Amac›m›z renal replasman
uygulanan yo¤un bak›m hastalar›n›n retrospektif de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: Hastalar primer tan›, klinik bulgular, uygulanan tedavi ve prognoz
aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Bulgular: Toplam 20 hastan›n, ortalama yafllar› 3.5(3 ay-14 yafl)idi. 4 hasta
akut böbrek yetmezli¤i, 2 hemolitik üremik sendrom,3 metabolik hastal›k ve/veya
hiperamonyemi, 3 akut fulminan hepatik yetmezlik ve hiperamonyemi, 2 ilaç
intoksikasyonu, 2 tümör lizis sendromu, 1 septik flok, 3 kompanse böbrek
yetmezli¤i takibindeyken akut dekompansasyon nedeniyle renal replasman
tedavisi ald›. Hemolitik üremik sendromlu 2 hastada ve akut fulminan hepatik
yetmezlik nedeniyle baflvuran 2 hastada birlikte plazmaferez uyguland›. Hastalar›n
12’sinde bafllang›ç böbrek fonksiyon testleri bozuktu. S›v› yükünün 9 hastada
artm›fl oldu¤u görüldü. 5 hasta baflvuru s›ras›nda anürik, 5 hasta oligürik
düzeylerde idrar ç›karmaktayd›. Hastalar›n 11’i bu tedaviler s›ras›nda inotrop
destek almaktayd›. 12 hastan›n metabolik asidozu vard›. Ço¤ul organ yetersizli¤i
12 hastada gözlendi. 3 hasta izlemde ölürken, 13 hasta primer altta yatan
hastal›¤a ba¤l› uzun dönem tedavi gerektiren morbidite ile taburcu edildi. Sürekli
renal replasman teknikleri 5 hastada kullan›ld›.
Sonuç: Pediatrik Yo¤un Bak›m Ünitelerinde renal replasman tedavileri gerekli
hale gelmifltir, sürekli hemodiyafiltrasyon teknikleri çocuk hastalarda da güvenli
ve etkin olarak kullan›lmaktad›r.

PS/GN-140

Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Artm›fl Aortik Kat›l›k

Yavaflcan Ö1, Aksu N1, Harputluo¤lu N2, Kara Orhan D1, An›l M1,
Bal A1, Bakiler AR2

1‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, ‹zmir
2‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, ‹zmir

Aort kat›l›¤› ölçümlerinin yetiflkin hemodiyaliz hastalar›nda kuvvetli bir sa¤kal›m
göstergesi oldu¤u belirtilmektedir. Ancak çocuk böbrek hastalar›nda damar
kat›l›¤› ile ilgili s›n›rl› say›da veri mevcuttur. Bu çal›flma, üremik çocuklarda
artm›fl aort kat›l›¤›n›n sa¤kal›m üzerine etkisini de¤erlendirmek ve di¤er bilinen
kardiyovasküler risk faktörleri ile iliflkisini saptamak amac›yla yap›lm›flt›r.
Bu prospektif çal›flma klini¤imizde kronik böbrek yetmezli¤i tan›s› alm›fl prediyaliz
(PreD) program›nda izlenen 26 (E/K:19/7) ve kronik periton diyalizi (KPD)
program›nda izlenen 23 (E/K:10/13) hasta üzerinde yap›lm›fl olup, 29 sa¤l›kl›
çocuk (K) (E/K:15/14) kontrol grubunu oluflturmufltur. Yafl ortalamalar› PreD,
KPD ve K gruplar›nda s›ras›yla 12.9±4.12, 12.4±4.70 ve 12.1±4.44 y›l olarak
bulunmufltur. Tüm aortik kat›l›k ölçütleri [Aortik gerginlik (S), Elastik birimler
üzerine düflen bas›nç yükü (Ep) ve bunun diyastolik kan bas›nc›yla düzeltilmesi
ile hesaplanan normalize bas›nç yükü (Ep*)] M-mode ekokardiyografi ile
de¤erlendirilmifltir. Bu yöntemle S de¤eri aort duvar›n›n elastikiyetini, Ep ve
Ep* de¤eri ise aortun ortalama kat›l›¤›n› göstermektedir. Çal›flma, PreD, KPD
ve K gruplar›n›n aortik kat›l›k ölçümleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas› ve aortik
stiffness ölçütleri ile di¤er bilinen kardiyovasküler risk faktörleri (hastal›k süresi,
hipertansiyon, yafl, anemi, volüm yükü, diyaliz yeterlili¤i, malnütrisyon,
hiperparatiroidizm, sistolik ve diyastolik disfonksiyon) aras›ndaki olas› iliflkinin
de¤erlendirilmesi olmak üzere iki bölümden oluflturulmufltur. ‹statistiksel
de¤erlendirmede veriler student t-test yöntemleriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r. Korelasyon
analizleri Pearson yöntemi ile çal›fl›lm›fl, bak›lan parametrelerin aort kat›l›¤›na
etkisi multiple regresyon analizi ile de¤erlendirilmifl ve p<0.05 anlaml› kabul
edilmifltir.
Aortik kat›l›k ölçütleri (S, Ep, Ep*) PreD ve KPD grubunda kontrol grubuna
göre istatistiksel olarak anlaml› bozulmufl (p<0.05) bulunmas›na ra¤men KBY
(PreD ve KPD) grubunda kendi içinde farkl›l›k saptanmam›flt›r (p>0.05). Bilinen
di¤er risk faktörleri incelendi¤inde KBY olan olgularda kontrol grubundan farkl›
olarak k›zlarda S belirgin azalm›fl ve Ep, Ep* ise belirgin olarak artm›fl bulunmufltur
(p<0.05). KBY olgular›nda, özellikle prediyaliz grubunda, hastal›k süresi ile Ep
ve Ep* de¤ifliklikleri iliflkili saptanm›flt›r. Sistolik ve diyastolik kan bas›nc›
de¤erleri aort duvar özelliklerinin önemli bir belirleyicisi olarak bulunmufltur.
Ayr›ca aortik elastikiyet ile sistolik disfonksiyon aras›nda anlaml› bir korelasyon
saptanm›flt›r (p<0.05). Di¤er parametreler ile herhangi bir iliflki bulunamam›flt›r
(p>0.05).
Sonuç olarak, KBY diyaliz tedavisi ile düzeltilemeyen anlaml› damar duvar yap›s›
anormallikleri ile birliktedir. Üremi damarlar›n yap› ve fonksiyonunu çocukluk
ça¤›nda bile belirgin olarak etkilemekte, sistolik disfonksiyona yol açarak
kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin artmas›na katk›da bulunmaktad›r.
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Farkl› Renal Replasman Tedavisi Alan Çocuklar›n Okul, Arkadafll›k ve
Beden ‹maj› Yönünden Karfl›laflt›r›lmas›

Karakale A1, Koyun M2, Baysal Y2, Akman S2, Gür Güven A2, Öktem F3, Yilmaz
G4

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Pedatrik Nefroloji BD, Antalya
3Süleyman Demirel Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD Isparta
4Antalya Devlet Hastanesi, Antalya

Amaç: KBY tan›s› al›p, Hemodiyaliz veya Periton Diyalizi tedavisinde olan veya
böbrek nakli yap›lm›fl 7-18 yafl aras› çocuklar›n akademik geliflimleri, arkadafll›k
iliflkileri ve beden imajlar›n› de¤erlendirmek, de¤iflik tedavilerin, çocuklar›n bu
alanlar›na iliflkin geliflim ve uyumlar›n› araflt›rmak.
Hastalar-Yöntem: 43 hastaya 2 bölümden oluflan ve modifiye edilerek haz›rlanm›fl
anket formu uygulanm›flt›r. ‹lk bölümde aile ve çocu¤a yönelik 17 sosyo-
demografik soru, ikinci bölümde ise çocuklar›n okul, arkadafll›k ve beden
imajlar›n› de¤erlendiren 30 soru bulunmaktad›r.
Bulgular: Organ nakli olan çocuklar›n okul, arkadafll›k ve beden imaj› yönünden,
di¤er tedavi modellerindeki çocuklara göre daha fazla yüzdelik oranlara sahiptir
(Renal transplant hastalar›nda okula kat›l›m %81, arkadafl edinme % 100, vücut
imaj›n› be¤enme %63)
Sonuç: Organ ba¤›fl› kampanyalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n, çocuklar›n
toplumsallaflmas› ve uyumu aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤unu göstermektedir.
Bu çocuklara ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sa¤lanarak e¤itimin önemi
anlat›lmal›, gerekli destek ve yönlendirilmeler yap›larak çocu¤un yüksek yarar›
korunmal›d›r.
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PS/HD-141

L-Karnitinin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalar›nda Rutin Olarak Kullan›lmal›
m›?

Ünsal A1, Koç Y1, Bafltürk T1, Sakac› T1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Eren N2,
Ci¤erli fi2, Gürdal A1

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

Karnitinin anemi parametrelerini düzeltti¤i, eritropoetin ihtiyac›nda azalmaya
ve kas kramplar› ile intradiyalitik komplikasyon s›kl›¤›nda azalmaya neden
oldu¤u bildirilmifltir. Ancak her hemodiyaliz hastas›nda karnitin tedavisi gerekip
gerekmedi¤i hala tart›flmal›d›r.
Kronik hemodiyaliz hastalar›nda karnitin tedavisinin hastalar›n eritropoetin
ihtiyac›, anemi ve di¤er metabolik parametreler ile intradiyalitik hipotansiyon,
intradiyalitik kas kramplar› üzerine etkisinin olup olmad›¤›n›n saptanmas›
amaçland›.
Materyel Metot: Hemodiyaliz ünitemizde düzenli olarak haftada 3 gün 4 saat
diyalize giren ve öncesinde karnitin kullanmayan 28 hasta çal›flmaya al›nd›.
Çal›flma prospektif çapraz kontrollü olarak planland›. 14’er hastadan oluflan
iki grup (grup 1 ve grup 2) oluflturuldu. Gruplara 12’fler hafta süreyle 20 mg/kg
(iv) dozunda L-karniten ve plasebo diyaliz sonunda verildi. Oniki hafta sonunda
placebo verilen gruba L-karniten, L-karniten verilen gruba ise plasebo verilmeye
baflland› ve 24 hafta sonunda çal›flma sonland›r›ld›.
Çal›flma öncesi ve çal›flma boyunca tüm hastalar›n prediyaliz AKB, interdiyalitik
kilo al›mlar›, KTI’leri, biyokimyasal parametreleri (Ca, P, PTH, albumin düzeyi),
hematolojik parametreler (Hb, Htc, transferrin saturasyonu, ferritin düzeyleri)
ve eritropoetin ihtiyaçlar› ayl›k olarak kaydedildi. Çal›flma süresince hastalar›n
intradiyalitik hipotansiyon, kas kramp› ve ultrafiltrasyonun geçici veya kal›c›
olarak durduruldu¤u seans say›lar› saptand›.
Sonuç: Grup 1’deki 14 hasta (5K, ort.yafl.41±15,6 y›l, ort. diyaliz süresi 18,7±17,5
ay), Grup 2’de ise 14 hasta (6K, ort.yafl 41±17,6 y›l, ort. diyaliz süresi 12,5±14,8
ay) vard›.
Çal›flma bafllang›c›nda her iki grup aras›nda bak›lan tüm parametreler ve
kullan›lan eritropoetin dozlar› aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k yoktu. 12 hafta
sonunda her iki grupta da Hb düzeyi art›p eritropoetin ihtiyac› azalmas›na
ra¤men gruplar aras›nda hematolojik parametreleri aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k
yoktu (p=0.31ve 0.52). 24.hafta sonunda da grup 1’deki (plasebo verilen) Hb
art›fl›, eritropetin ihtiyac›ndaki azalma devam ederken, grup 2’de (karnitin verilen)
ise Hb azalmas› ve eritropoetin ihtiyac›nda artma saptand›, ancak gruplar
aras›ndaki bu de¤iflimler anlaml› bulunmad› (p=0.63 ve 0.36). ‹ki grupta da
hem 12. hem de 24. hafta sonunda intradiyalitik hipotansiyon ve kas kramp›
görülme s›kl›¤› anlaml› bulunmad› (p=0.45, 0.86 ve 0.12, 0.94).
Hem 12. hafta hem de 24. hafta sonunda prediyaliz AKB, KTI, Ca, P, PTH
ve albumin düzeyleri her iki grup aras›nda anlaml› bulunmad›. Her iki gruba
ait anemi parametreleri Tablo 1’de verilmistir.
Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre karnitin tedavisinin Hb, eritropoetin ihtiyac›
gibi anemi parametrelerine ilaveten intradiyalitik komplikasyonlar aç›s›ndan
plaseboya üstünlü¤ü saptanmam›flt›r, bu nedenle her hastaya yayg›n kullan›m›n
do¤ru olmayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.

PS/HD-142

Nondiyabetik Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nsülin Direnci ile Antropometrik
Ölçümler Aras›ndaki ‹liflki

Koç E, Ayerdem Ebinç F, Mutluay R, Yüksel A, Altok Reis K,
Boztepe Derici Ü, Erten Y, Ar›nsoy T
Gazi Üniversi tes i  T›p Fakültes i ,  Nefroloj i  Bil im Dal› ,  Ankara

Amaç: ‹nsülin direnci (‹D) ile hiperinsülineminin inflamatuvar süreçteki rolü
ve bunun antropometrik ölçümler ile iliflkisi bilinmektedir. Fakat nondiyabetik
hemodiyaliz (HD) hastalar›nda hangi antropometrik ölçümün ‹D ile yak›ndan
iliflkili oldu¤una dair yeterli bilgi yoktur.
Metot: Hastanemiz HD ünitesinde programl› HD uygulanan, yafllar› ortalama
47.7±14 (22-75) olan, 52 nondiyabetik hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalara ait boy,
vücut a¤›rl›¤›, bel çevresi, kalça çevresi, kol çevresi, biseps deri k›vr›m kal›nl›¤›,
triseps deri k›vr›m kal›nl›¤› ölçüldü. Vücut kitle indeksi (VK‹) ve bel-kalça oran›
hesapland›. Bioelektrik impedans analiz yöntemiyle vücut ya¤ yüzdeleri (VYY)
belirlendi. Sabah açl›k kan örneklerinde, tam kan say›m›, serum insülin, glukoz,
ürik asit, albümin, transferrin, ferritin, Hs-CRP düzeyleri ölçüldü. Homeostasis
model assessment (HOMA) indeksi kullan›larak ‹D de¤erlendirildi ve 2.7
bulunan hastalarda ‹D oldu¤u kabul edildi.
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan olgular›n 14’ü (%26.9) kad›n, 38’i (%73.1) erkekti.
Hastalar›n ortalama HD süresi 59.1±42.9 ay (2-170 ay), afl›r› kilolu ve obez
(VK‹ >25 kg/m2) hasta say›s› 13 (%25.5), VYY artm›fl olan (kad›n %33, erkek
%22) olgu say›s› 16 (%30.8), ‹D saptanan hasta say›s› 22 (42.3) olarak bulundu.
Serum insülin düzeyi ve HOMA indeksi ile anlaml› iliflkisi olan antropometrik
parametreler, VK‹ (s›ras›yla, r=0.32, p=0.023; r=0.28, p=0.048) ve kol çevresi
ölçümleriydi (s›ras›yla, r=0.32, p=0.024; r=0.28, p=0.046). Kalça çevresi ile
sadece serum insülin düzeyleri aras›nda anlaml› korelasyon belirlendi (r=0.32,
p=0.029). Di¤er antropometrik ölçümler ile serum insülin ve HOMA indeksi
aras›nda iliflki bulunmad›.
‹D’e göre hastalar ayr›ld›¤›nda; ‹D saptanan grupta, VK‹, kalça çevresi, kol
çevresi anlaml› olarak daha fazlayken (s›ras›yla, p=0.031, p=0.008, p=0.037),
lenfosit say›s› daha düflük bulundu (p=0.036). ‹D olan grupta, ürik asit, albümin,
transferrin, ferritin ve HsCRP ortalama düzeyleri di¤er gruptan farkl› de¤ildi.
Ürik asit ile VK‹ ve bel çevresi aras›nda; ferritin ile VYY, triseps ve biseps deri
k›vr›m kal›nl›¤› aras›nda anlaml› do¤rusal i l iflki ler saptand›.
Sonuç: Nondiyabetik HD hastalar›nda, ‹D bak›m›ndan VK‹ ve kol çevresi
ölçümleri daha önemli antropometrik ölçütler olarak görülmektedir. Bu de¤erleri
yüksek olan olgular ‹D ve inflamasyon aç›s›ndan daha yüksek risk tafl›rlar.
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Hemoglobin(g/dl)

Transferrin sat.(%)

Ferritin(ng/ml)

rHu-Epo (U/kg/hf)

Hematolojik Parametreler

Grup 1

(bazal)

9.2±1.9

49.4±32.8

526±222

102±44

Grup 2

(bazal)

9±2

48.2±26.2

566±386

91±62

Grup 1

(12.hafta)

10.5±1.07

48.3±19.1

818±278

73±39

Grup 2

(12.hafta)

11±1.3

44.6±15.5

861±478

62±45

Grup 1

(24.hafta)

11.1±1.5

52±23.9

966±378

48±58

Grup 2

(24.hafta)

10.4±1.4

48±28

989±405

75±62
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PS/HD-143

Hemodiyaliz Hastalar›nda Böbrek Hacmi ile Eritropoietin ve Vitamin D
‹htiyac› Aras›ndaki ‹liflki

Erdem A1, Hürcan C2, Torun D1, Adam Ülkü F1, Sezer S1, Özdemir FN1, Haberal
M3

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

Kronik böbrek yetersizli¤i, geri dönüflümsüz, genellikle de ilerleyici olarak,
böbrek fonksiyonlar›n›n kayb›n› ifade eden bir tan›mlamad›r. Tübülointerstisyel
fibrozis, altta yatan hastal›¤a bakmaks›z›n kronik böbrek hastal›¤›n›n neredeyse
de¤iflmez bulgusudur. Fibrozise ba¤l› olarak normal tübülointerstisyel yap›
ortadan kalkt›kça, böbrek fonksiyonlar› da bozulur. Anemi, genellikle GFR 20-
35 ml/dakikaya düfltü¤ünde, eritopoietin (EPO) yap›m yetersizli¤i sonucunda
oluflur. Kan kalsitriol düzeyinde azalma ise genellikle böbrek fonksiyonu normalin
% 50’sinin alt›na düflünce ortaya ç›kar. Eritropoietin ve kalsitriol yap›m
yetene¤inde azalma, böbrek kitlesindeki ilerleyici azalmaya paralel gibi
gözükmektedir. Bu çal›flmada, son dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyaliz
tedavisi gören hastalarda, böbrek hacmi ile anemi ve sekonder hiperparatiroidi
tedavisi için kullan›lan EPO ve kalsitriol dozu aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay›
amaçlad›k.
Çal›flmaya en az 6 ayd›r, en fazla 3 y›ld›r hemodiyaliz tedavisi gören, 23 erkek
ve 18 kad›n toplam 41 hasta al›nd›. Amiloidozis, diyabetik nefropati, infiltratif
hastal›klar ve kistik böbrek hastal›¤› gibi böbre¤i büyütebilecek hastal›¤› olan,
verilerin araflt›r›ld›¤› süre içerisinde EPO tedavisini etkileyebilecek kan kayb›
veya enfeksiyon gibi sorunu olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Hastalar mevcut
hastal›klar› aç›s›ndan sorguland› ve son 3 y›ldaki t›bbi kay›tlar› geriye dönük
olarak incelendi. Böbrek hacmi ölçümü ayn› radyolog taraf›ndan, ayn› ultrasonografi
cihaz› ile yap›ld›, ‘‘uzunluk x genifllik x derinlik x 0.52’’ formülü ile hesapland›.
Hastalar›n ortalama yafl› 50.83 ± 12.43 y›l, böbrek hacmi 72.03 ± 18.90 mm3,
vücut kitle indeksi 24.39 ± 3.65 kg/m2, EPO ortalama dozu 62.68 ± 39.93
Ü/kg/hafta, ortalama kalsitriol dozu 0.65 ± 0.95 mcg/hafta idi. Hastalar›n
böbrek hacimleri ile, kullan›lan EPO (r: 0.043, p:0.792) ve kalsitriol (r:0.194,
p:0.229) miktar› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmad›.
Sonuçlar›m›z, hemodiyaliz hastalar›nda böbrek fiziksel büyüklü¤ünün EPO ve
kalsitriol yap›m yetene¤ini yans›tmad›¤› yönündedir. Böbrek fibrozisi s›ras›nda
aktive olan fibroblastlar taraf›ndan yap›m› artan ekstrasellüler matriks (inflamatuar
matriks sentezi) as›l hacim oluflturan bileflen haline gelmektedir. Ekstrasellüler
matriks art›fl›n›n böbre¤in fizyolojik yap›s›n› ve fonksiyonlar›n› bozarak EPO
ve kalsitriol yap›m yetersizli¤ine sebep olmas› mümkündür. Bu nedenle
hastalar›m›zdaki böbrek büyüklü¤ü veya hacmi, böbre¤in eritropoietin ve kalsitriol
yap›m yetene¤i ile iliflkisiz olabilir.

PS/HD-144

Hemodiyaliz ‹fllemi Sonras›nda Serebral Hemodinamik Mekanizmalar
Bozulmaktad›r: Artm›fl ‹nme Riski Aç›s›ndan Birlefltirici Bir Faktör
Olabilir mi?

Dursun B1, Dora B2, Çeken K3, Balkan S2, Süleymanlar G4

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilm Dal›, Denizli
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Antalya

Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda inme insidans› artm›flt›r, ancak bunun alt›nda
yatan mekanizmalar aç›k de¤ildir. Normal fizyolojik flartlarda, serebral otoregülasyon
ve vazomotor reaktivite sayesinde, kan bas›nc›nda, arteriyel kan gazlar›nda ve
kan viskozitesinde ortaya ç›kan önemli de¤iflikliklere ra¤men serebral kan ak›m›
korunmaktad›r. Serebral otoregülasyon mekanizmalar›ndaki bozulman›n artm›fl
inme riski ile iliflkili oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›flmada bir hemodiyaliz iflleminin
serebral sirkülasyonda akut hemodinamik de¤iflikliklere yol aç›p açmad›¤›
araflt›r›lm›flt›r.
Bu çal›flma 18 kronik hemodiyaliz hastas› (ortalama yafl: 50 ± 15 years;
erkek/kad›n: 12/6) ve 10 sa¤l›kl› kontrol (mean age: 43 ± 10 years; erkek/kad›n:
3/7) üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Klinik vasküler hastal›¤› ve diyabeti olanlar
çal›flma d›fl›nda tutulmufltur. Tüm bireylerde karotis doppler ultrasonografi
yap›lm›fl ve stenozu olmayanlar çal›flmaya dahil edilmifltir. Hastalarda HD
iflleminden önce ve sonra transkranial doppler ultrasonografiyle bilateral temporal
kemik penceresinde orta serebral arterden ortalama serebral kan ak›m h›z›
ölçülmüfltür. Ayr›ca, hiperkapniye vasküler reaktivite yan›t› nefes tutma indeksi
(NT‹) ile de¤erlendirilmifltir. Bu indeks nefes tutma boyunca ortalama serebral
ak›m h›z›ndaki yüzde art›fl› nefes tutma süresine (30sn) bölerek elde edilmifltir.
Ultrafiltrasyon hacmi yan›s›ra HD ifllemi sonras› hematokrit ve di¤er biyokimyasal
parametrelerdeki de¤ifliklikler de kaydedilmifltir.
Bazal MV de¤erleri HD hastalar› ile kontroller aras›nda farkl› bulunmam›flt›r
(58.4± 3.3 vs. 57.2 ± 3; p = NS). Bazal NT‹ de¤erleri de HD hastalar› ile
kontroller aras›nda farkl› bulunmam›flt›r (1.26 ± 0.06 vs. 1.77 ± 0.07; p = NS).
Ancak, HD ifllemi sonras› MV anlaml› olarak azalm›flt›r (58.4 ± 3.32 vs. 49.2
± 3; p = 0.000). NT‹ HD ifllemi sonras› anlaml› olarak artm›flt›r (1.26 ± 0.06
vs. 1.77 ± 0.09; p = 0.000). MV’deki de¤iflim (MV) hematokritteki de¤iflimle
(r = -0.63; p = 0.005), yaflla (r = -0.66; p = 0.003) ve iyonize kalsiyumdaki
de¤iflimle (r = -0.48; p = 0.04); NT‹’deki de¤iflim (NT‹) ultrafiltrasyon hacmiyle
(r = 0.64; p = 0.003) anlaml› korelasyon göstermektedir.
HD ifllemi sonras› serebral sirkülasyonda kan ak›m h›z›nda azalma yan›s›ra
vazomotor afl›r› reaktivitenin ortaya ç›kmas› bu tedavi modalitesinin serebral
otoregülasyonda bozulmaya yol açt›¤›n› düflündürmektedir. HD ifllemi s›ras›ndaki
ultrafiltrasyon ve hemokonsantrasyon serebral hemodinamiklerdeki bu olumsuz
etkilere katk›da bulunuyor gibi gözükmektedir.
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Ülkemizde Kullan›lan Düflük Kalsiyumlu Diyalizatlar›n Akut Hemodinamik
Etkilerinin Önlenebilmesi ‹çin Diyalizat Magnezyum Düzeyleri Ne
Olmal›d›r?

Sevinç C1, Türkmen F2, Gürler A3, Güzey FA4, Ayazlar Ö5, Çit E6,
Barut Y1

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i,‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Hemodiyaliz ve
Transplantasyon Ünitesi, ‹stanbul
3Samsun Gazi Devlet Hastanesi,Samsun
4Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Klini¤i, ‹stanbul
5Suluova Devlet Hastanesi, Amasya
6Emet Devlet Hastanesi, Kütahya

Amaç: Kalsiyum ve magnezyum normal hücre içi elektrolit yap›s›n›n devam›nda
gerekli enerjinin üretim ve kullan›lmas› dahil birçok metabolik olayda önemli
rol oynayan iki önemli katyondur. Özellikle hücre d›fl› magnezyum genel olarak
nöromüsküler ileti ve kardiovasküler tonüsün sa¤lanmas›nda rol al›r. Hemodiyaliz
s›ras›nda oluflan elektrolit de¤ifliklikleri, hemodiyaliz s›ras›nda akut hemodinamik
yan etkilere yol açabilir. Bu çal›flmada diyalizat Mg,Ca ve K içeri¤inin diyaliz
s›ras›nda oluflan hemodinamik yan etkilerdeki rolü araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya Hemodiyaliz ve Transplantasyon ünitemizde
düzenli olarak hemodiyaliz uygulanan 28 hasta al›nd›. (kad›n/erkek: 9/19).
Ayn› 28 hastaya, farkl› iki diyaliz seans›nda kalsiyum konsantrasyonlar› 1.25
mmol/lt olan, magnezyum ve potasyum miktarlar› farkl› olan dekstrozsuz iki
farkl› diyalizat kullan›ld›. Diyalizatlarda, Mg miktar› ilk diyalizatta 0.25 mmol/lt,
K miktar› 2 mmol/lt iken, ikinci diyalizattaki Mg miktar› 1 mmol/lt, K miktar›
1 idi. Hastalar hemodiyalize giriflte, hemodiyalizin 1.,2.,3. saatinde ve hemodiyaliz
ç›k›fl›nda, klinik ve laboratuar olarak takip edildiler. Hastalar hemodiyaliz
süresince kardiyak monitörizasyon ile izlendiler ve düzenli aral›klarla tansiyon
aç›s›ndan takip edildiler. Hastalar›n girifl ve ç›k›fl elektrolit düzeyleri ve oluflan
klinik komplikasyonlar de¤erlendirildi.
Bulgular: 0.25 mmol/lt (düflük) magnezyum içeren diyalizat uygulanan seansta,
hastalarda hemodiyaliz s›ras›nda 8’inde hipotansiyon, 9’unda kramplar, 8’inde
terleme, 9’unda bafl a¤r›s›, 1’inde halsizlik, 1’inde bulant› tespit edilirken; diyalizi
tolere edemeyen 2 hastan›n diyalizine son verildi. Buna karfl›l›k 1 mmol/lt
(yüksek) magnezyum içeren diyalizat kullan›lan hemodiyaliz s›ras›nda, ayn› 28
hastan›n sadece 5’inde hipotansiyon tespit edildi (tablo3). Diyalizi sonland›r›lan
hasta olmad›. 0.25 mmol/lt (düflük) magnezyum içeren diyalizat uyguland›¤›nda
oluflan klinik komplikasyonlar anlaml› olarak (p<0,05) fazla bulundu. Girifl ve
ç›k›fltaki kalsiyum de¤erleri magnezyum düzeyinden ba¤›ms›z olarak her iki
hemodiyaliz sonras› yüksekti.(tablo1-2) Hastalarda oluflan kramplar kalsiyumla
iliflkisiz magnezyum ile iliflkili bulundu. 1 mmol/lt (yüksek) magnezyum içeren
diyalizat kullan›ld›¤›nda ç›k›fl magnezyum de¤erleri anlaml› olarak (p <0,05)
yüksek bulundu. (tablo1-2)
Sonuç: Sonuç olarak düflük kalsiyumlu diyalizat kullan›m›nda Mg düzeyleri,
oluflan komplikasyonlar› önlemek için 0.25 mmol/lt’den yüksek olmal›d›r.
Ancak Mg düzeyleri 1 mmol/lt olmas› halinde ise hastalar hipermagnezemi
riski alt›ndad›r. Bu nedenle diyalizalardaki ideal magnezyum düzeyinin
saptanabilmesi için içeri¤i 0.5 mmol/lt olan diyalizatlar kullan›larak çal›flma
planlanmal›d›r. Birlikte diyalizatta dekstroz kullan›m›n›n etkileri göz önünde
bulundurulmal› gerekirse çal›flmaya kat›lmal›d›r.

PS/HD-146

Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda ß2
Mikroglobulin Amiloidozu

Derviflo¤lu E1, An›k Y2, Erdo¤an S3, Akansel G2, Y›lmaz A1

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: ß2-mikroglobulin amiloidozu kronik böbrek yetmezlikli ve diyaliz tedavisi
alan hastalarda morbiditenin önde gelen nedenlerinden biridir. Bu kesitsel
çal›flmada, hemodiyaliz (HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan
hastalarda geliflen ß2 mikroglobulin amiloidozunun omuz tutulumunu gösteren
supraspinatus tendon kal›nl›¤› art›fl› elektronik kaliperler yoluyla ölçülerek
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Yöntemler: Yirmi bir hemodiyaliz, 31 SAPD hastas› ve 31 sa¤l›kl› gönüllüde
amiloid birikimini de¤erlendirmek için bilateral omuz manyetik resonans (MR)
görüntülenmesi yaparak elektronik kaliperler kullanmak suretiyle supraspinatus
tendon kal›nl›klar› ölçülmüfltür. Hastalara ayr›ca omuz a¤r›s› ve ilgili di¤er
flikâyetlerinin varl›¤› da sorulmufltur.
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar›n›n ortalama tendon kal›nl›¤› (ortalama kal›nl›k
6,6±1,3 mm R: 3,20-8,80, n=53) ile SAPD hastalar›n›n (6,8±0,9 mm R: 4,9-
8,8, n = 61) ölçümleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k bulunamam›flt›r
(p=0,289). Fakat, hem HD hem de SAPD hastalar›n›n ortalama tendon
kal›nl›klar›n›n, kontrol grubundan istatistiksel olarak belirgin olarak daha kal›n
oldu¤u bulunmufltur (5,5±0,6 mm R: 4,3-6,8, n = 61) (kontrollere karfl› HD
hastalar›: p=0,000, kontrollere karfl› SAPD hastalar›: p=0,000). Omuz a¤r›s›
tarifleyen hastalarda ortalama tendon kal›nl›klar›n›n tariflemeyenlere göre belirgin
olarak kal›n oldu¤u saptanm›flt›r (7,1±0,9 mm vs. 6,5±1,0 mm, p=0,042).
Sonuç: Supraspinatus tendon kal›nl›¤›n› ölçümü yoluyla de¤erlendirilen
amiloidoz aç›s›ndan HD ve SAPD tedavi rejimleri aras›nda belirgin fark yoktur.
Son dönem böbrek yetmezli¤inin bu gizli komplikasyonu daha genifl diyaliz
popülâsyonlar›nda araflt›r›lmal›d›r.
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PS/HD-147

Sürekli Renal Replasman Tedavilerinde Kullan›lan Bikarbonat ve Laktat
‹çeren S›v›lar›n Metabolik ve Hemodinamik Sonuçlar Üzerine Etkisi

Yakupo¤lu Ü1, Say›n M2, Poçan S2

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›

Amaç: Sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) akut böbrek yetmezli¤i (ABY)
geliflen a¤›r hastalarda kabul görmüfl bir tedavi yaklafl›m›d›r ve genellikle bu
tedavi seçene¤inde diyalizat olarak laktat içeren periton diyaliz solüsyonlar›
kullan›lmaktad›r. Ancak laktat›n bu hasta grubunda olumsuz metabolik ve
hemodinamik etkileri olabilece¤i gözönünde bulundurulursa bikarbonat içeren
solüsyonlar›n kullan›m›n›n avantajl› oldu¤u düflünülebilir. Bu çal›flmada; SRRT
uygulanan ABY hastalar›nda kullan›lan bikarbonat içeren replasman s›v›lar› ile
laktat içeren replasman s›v›lar›n›n klinik sonuçlar üzerine etkilerinin araflt›r›lmas›
planland›.
Yöntem: Merkezimizde 6 ayl›k bir süre içinde yafllar› 19 ile 84 aras›nda de¤iflen
18 ABY hastas›na 91 seans SRRT (ort. süre: 20±11.5 saat) uyguland›. Bu
hastalar›n tümünde çoklu organ yetmezli¤i mevcuttu, 14 hasta mekanik
ventilasyona gereksinim göstermekteydi, 13 hasta vazopresör tedavi alt›ndayd›.
Hastalar bikarbonat içeren replasman s›v›s› (grup I, n=11) ve laktat içeren
replasman s›v›s› (grup II, n=7) kullan›lmas›na göre grupland›. Her iki gruptaki
klinik ve laboratuar bulgular› karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Grup I’ deki hastalarda grup II’ dekilere oranla kan laktat düzeyleri
belirgin olarak düflük, kan bikarbonat düzeyleri ise belirgin olarak yüksekti
(s›ras›yla laktat: 17.1± 8.3; 27.7 ±10.2 mg/dL, p < 0.05; bikarbonat: 22.4 ±1.7;
20.9 ±1.7 meq/L, p= 0.003). SRRT tedavisi s›ras›nda kardiyovasküler
komplikasyonlar (hipotansiyon, aritmi, anjina) grup I’ deki 11 hastan›n 2’sinde
görülürken, grup II’ deki 7 hastan›n 5’inde saptand› (p= 0.02).
Sonuçlar: Bu hasta grubunda bikarbonat içeren replasman s›v›lar›n›n kullan›m›n›n
asidozu daha etkin bir flekilde düzeltti¤i gözlendi. Ayr›ca, özellikle hemodinamik
instabilitesi olan a¤›r ABY hastalar›nda SRRT s›ras›nda bikarbonat içeren
solüsyonlar›n tercih edilmesinin kardiyovasküler komplikasyonlar›n görülme
s›kl›¤›n› azaltmas› nedeniyle daha güvenli oldu¤u düflünüldü.

PS/HD-148

Acil Hemodiyaliz Uygulanan Hastalar›n De¤erlendirilmesi

Ayd›n Z, Ak›n A, Ayd›n D, Ertürk S,  Irmak R, Yaylac›  M
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, II. Dahiliye Klini¤i

Girifl: Son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) olan hastalarda renal replasman
tedavisi olarak hemodiyaliz, periton diyaliz veya renal transplantasyon
uygulanmaktad›r. En s›k kullan›lan renal replasman tedavisi hemodiyalizdir.
Ülkemizde yaklafl›k 27 000 hasta düzenli hemodiyaliz tedavisi almaktad›r. Bu
çal›flmada acil hemodiyaliz uygulanan hastalarda etiyolojik de¤erlendirme
yap›lm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmam›za hastanemiz acil dahiliye poliklini¤ine Ekim
2005-Temmuz 2006 tarihleri aras›nda baflvuran, acil hemodiyaliz endikasyonu
konulup hemodiyalize al›nd›ktan sonra servisimizde takip etti¤imiz 32 hasta (18
bayan) al›nd›. Hastalara etiyolojik araflt›rma yap›ld› ve acil hemodiyalize al›nma
sebepleri de¤erlendirildi. Akut böbrek yetmezli¤i ve kronik böbrek yetmezli¤i
akut alevlenmeye ba¤l› olarak hemodiyalize al›nanlar çal›flmaya al›nmad›.
Sonuçlar: Acil hemodiyalize al›nanlar aras›nda 13 (% 40.6) hastada diyabetik
nefropati, 9 (% 28) hastada hipertansif nefropati, 6 (% 18) hastada glomerulonefrit,
2’ sinde (% 6) ürolojik nedenlere ba¤l› SDBY saptand›. 2 (% 6) hastada etiyolojik
neden bulunamad›. 22 (% 68.8) hasta tedaviye dirençli metabolik asidoz, 6’s›
(% 18.7) hiperpotasemi (ortalama K: 7.6 ± 0.9 mEq / L), 4 (12.5) hastaya da
hipervolemi-hiponatremi nedeniyle acil hemodiyaliz uyguland›. Damar giriflim
yolu olarak 19 hastaya femoral, 10 hastaya juguler, 3 hastaya da subklavian
kateter uygulanarak acil hemodiyalize al›nd›.
Tart›flma: Ülkemizde 5 y›l öncesine kadar en s›k SDBY sebebi kronik
glomerülonefritlerdi. Son y›llarda kuzey Amerika ve Avrupa’da oldu¤u gibi
diyabetik nefropatiye ba¤l› SDBY olgular› ilk s›raya yerleflmifltir. Vaka say›m›z
az olmas›na ra¤men hastanemizin konumu itibariyle ülkemiz genelini yans›tt›¤›n›
düflünmekteyiz.
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PS/HD-149

Diabetes Mellitusu Olan ve Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezli¤i
Hastalar›nda Antidiyabetik Tedavi

Varol U1, Toprak Ö2, Tanr›sev M2, Sonbahar M1, Ciri t  M2

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: KBY (Kronik Böbrek Yetmezli¤i) ve DM (Diabetes Mellitus) gibi
morbiditesi ve mortalitesi yüksek iki kronik hastal›¤› birlikte tafl›yan hasta
grubunda kan flekeri regülasyonu çok önemlidir.
Yöntem: Oniki kronik hemodiyaliz merkezinden 264 DM olan KBY hastas›
incelendi. KBY hastalar› kulland›klar› antidiyabetik tedaviye göre de¤erlendirildi.
Bulgular: 264 hastadan 162 hastan›n insülin, 59 hastan›n OAD (oral antidiyabetik
ilaç¦) kulland›¤› ve 53 hastan›n ise sadece diyet yapt›¤› saptand›. 264 hastadan
HgbA1c’si bak›lan 226 hastan›n HgbA1c oran› 7.23 olarak bulundu.
Sonuç: ‹ntensif insülin tedavisi alt›ndaki hasta say›s›n›n azl›¤›, HgbA1c oran›n›n
yüksek saptanmas› ve KBY hastalar›nda metformin, akarboz ve baz› sülfonilüreler
gibi ikinci s›rada düflünülmesi gereken oral antidiyabetiklerin görece olarak s›k
kullan›lmas› nedeniyle, diyabetik KBY hastalar›nda glukoz regülasyonu tedavisinde
daha dikkatli olunmas› gerekmektedir.

PS/HD-150

Kronik Rejeksiyon Sonucu Hemodiyalize Dönen Hastalar›n Duygu
Durumlar›

Evcimen A, Ergun GZ
TBV.Hac›  Hüsey in Terz i  Tekirda¤ Diyal iz  Merkez i ,  Tekirda¤

Girifl: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) olan hastalarda yaflam kalitesinde anlaml›
bir düflüfl gözlenmektedir. Bu sebeple KBY’li hastalar böbrek naklini bir kurtulufl
olarak görmektedirler. Ancak nakil sonras› oluflan komplikasyonlar sonucu
hastalar tekrar diyalize girebilmektedir. Bu sonuç hastalarda depresyon ve
anksiyete düzeyinin yükselmesine yol açmaktad›r.
Amaç: TBV Hac› Hüseyin Terzi Tekirda¤ Diyaliz merkezinde diyalize giren
renal transplantasyonlu olgular›n anksiyete ve depresyon durumlar›n› belirlemek
için bir çal›flma.
Yöntem: Araflt›rmaya 2 kad›n 4 erkek toplam 6 hasta al›nd›. Bu kiflilere kiflisel
bilgi formu beck depresyon ölçe¤i ve beck anksiyete ölçe¤i uygulanm›flt›r.
Bulgular: Kiflisel bilgi formu sonuçlar›na göre Hastalar›n 1 kadavradan 5 ‘i
canl›dan nakil yap›lm›flt›r. Hastalar›n yafl› % 44.5 tir.. KBY y›l›%16.3’tür.
Araflt›rmaya kat›lan tüm hastalar nakil ile yaflam›n daha kolay oldu¤unu
belirtmifllerdir. Nakil 5 hastan›n beklentilerini karfl›lam›fl 1 hastan›n
karfl›lamam›flt›r. Kat›lanlar›n 5’i tekrar nakil beklemekte 1’i istememektedir.
Kat›lan kad›n hastalardan birinin beck depresyon ölçe¤i sonucu 30 anksiyete
ölçe¤i sonucu 36 ç›km›flt›r. Erkek kat›l›mc›lar›n depresyon sonuçlar› 11 ile 20
aras› anksiyete sonuçlar› 15 ile 25 aras›d›r.
Sonuçlar: Kat›lan 6 kronik rejeksiyonlu hastan›n depresyon ve anksiyete ölçekleri
son bir haftal›k durum olmas›na ra¤men yüksek ç›km›flt›r. Bunun sebebi böbrek
naklini hemodiyalize tercih etmeleridir.
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PS/HD-151

Rekombinan Eritropoetin Kullanan Diyaliz Hastalar›nda Anti-Eritropoetin
Antikoru Tayini

Gümüfl A1, Koldafl M1, Seval H1, Memilli VK2, Kazanc›o¤lu R2

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

Girifl: Eritropoetin direncine ba¤l› geliflen anemi, rekombinan eritropoetin
kullanan hastalar›n bir k›sm›nda ciddi bir problem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Eritropoetin direncinin sorumlusu olarak vücuda d›flar›dan verilen, rekombinan
eritropoetine karfl› geliflen immünite sonucu üretilen, anti-eritropoetin antikorlar›
sorumlu tutulmaktad›r. Bu çal›flmada kronik hemodiyaliz (HD) program›nda
olan hastalar ile sa¤l›kl› kontoller anti-eritropoetin antikorlar› varl›¤› aç›s›ndan
karfl›laflt›rmal› olarak incelenmifltir. Metot: Kronik HD program›nda olan ve
rekombinan eritropoetin kullanan 121 diyaliz hastas› çal›flma için gönüllü oldu.
Hastalar ortalama 44.3±42.9 (4-216) ayd›r HD'e giriyorlard›. Son 3 ayd›r
kulland›klar› rekombinan eritropoetin preparat›na göre 3 gruba (Tablo 1) ayr›lan
hastalar›n tamam› ilac› subkütan yolla kullan›yordu ve dozu hastan›n ihtiyac›na
göre 75-150 ü/kg/hafta olarak belirlenmiflti. Hastalar›n interferansa neden
olabilecek gamapatisi ve ek bir patolojileri yoktu. Kontrol grubunu herhangi bir
hematolojik ve nefrolojik patolojisi olmayan, hiç rekombinan eritropoetin
kullanmam›fl 33 kifli oluflturdu (18 kad›n, 15 erkek, ortalama yafl 50). Kan
örnekleri hasta gruplar›nda HD seans›ndan hemen önce, kontrol grubunda ise
sabah aç karn›na topland›. Jel separatör tüplere al›nan örnekler 3000 g-10 dakika
oda s›cakl›¤›nda santrifüj edilerek serumlar›na ayr›ld›. Numuneler -20°C'de
sakland› ve 3. ay›n sonunda çal›fl›ld›. Anti-eritropoetin antikorlar›n tayini için
bir EL‹SA yöntemi kuruldu. Tüm örnekler hem eritropoetin-alfa hem de
eritropoetin-beta kapl› plaklar ile çal›fl›ld›. Pozitif eksternal kalibratörün yoklu¤unda
hastalar absorbanslar› ile de¤erlendirildi. Hasta gruplar›n›n absorbans de¤erleri,
seçilen uygun istatistiksel yöntemler ile kontrol grubunun absorbans de¤erleri
ile karfl›laflt›r›ld› (Grup A, student T testi ile; grup B ve grup C Mann-Whitney
U testi ile). p<0.05 anlaml› kabul edildi.
Sonuçlar: Grup A, eritropoetin-alfa ile kaplanm›fl plaktan elde edilen absorbans
de¤erleri, kontrol grubunun absorbans de¤erlerinden anlaml› olarak farkl› idi
p<0.01). Eritropoetin-beta ile kaplanm›fl plaktan elde edilen absorbans de¤erleri,
kontrol grubunun absorbans de¤erlerinden istatistiki olarak farkl› de¤ildi
(p>0.05). Grup B, eritropoetin-alfa kapl› plaktan elde edilen absorbans de¤erleri,
kontrol grubunun absorbans de¤erlerinden anlaml› olarak farkl› bulundu (p
<0.01). Eritropoetin-beta ile kapl› plak absorbans de¤erleri ile kontrol grubu
absorbans de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulundu (p<0.05). Grup
C, eritropoetin-alfa ilekapl› plaktan elde edilen absorbans de¤erleri ile kontrol
grubunun absorbans de¤erleri aras›nda anlaml› fark bulundu (p<0.001).
Eritropoetin-beta ile kaplanm›fl pla¤›n absorbans de¤erleri ile kontrol grubunun
absorbans de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmad› (p>0.05) (Tablo
2).
Tart›flma: Daha önce yap›lm›fl çal›flmalarda, son dönem böbrek yetmezli¤i
yüzünden rekombinan eritropoetin kullanan hastalarda gösterilen anti-ertropoetin
antikorlar›n›n aplastik anemiye varabilecek tablolara yol açabilece¤i bildirilmektedir.
Bizim çal›flmam›zda da hasta grubunda yüksek absorbans de¤erlerine sahip
örneklerin bulunmas›, anti-eritropoetin antikorlar›n›n varl›¤›n› düflündürmekte
ve bu antikorlar›n eritropoetine dirençli anemi nedeni olabilece¤ini göstermektedir.
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GRUP A

GRUP B

GRUP C

KONTROL

TABLO 2: Tüm örneklerden elde edilen absorbans de¤erleri

Eritropoetin-ß kapl› plaktan

elde edilen absorbans de¤erleri

0,100±0,036

(0,037 - 0,219)

0,107±0,047

(0,057 - 0,209)

0,101±0,035

(0,048 - 0,203)

0,072±0,011

(0,053 - 0,103)

GRUP A (71 hasta, 38 kad›n,

33 erkek; yafl ortalamas› 53±17.9 )

GRUP B (22 hasta, 13 kad›n,

9 erkek; yafl ortalamas› 47.4± 17.1)

GRUP C (28 hasta, 13 kad›n,

15 erkek; yafl ortalamas› 53 ±13 )

TABLO 1: HASTA GRUPLARI

KULLANDI⁄I ER‹TOPOET‹N‹N T‹P‹

Son 3 ayd›r sadece eritropoetin-ß

Son 3 ayd›r sadece eritropoetin-ß

Son 3 ay içinde hem eritropoetin-ß

hem de eritropoetin-ß

ORTALAMA D‹YAL‹Z

SÜRES‹ (AY)

37.7±36.9

42.9±34.9

68±57.4

Eritropoetin-ß kapl› plaktan

elde edilen absorbans de¤erleri

0,075±0,022

(0,031 - 0,131)

0,111±0,067

(0,054 - 0,240)

0,078±0,027

(0,043 - 0,143)

0,073±0,015

(0,046 - 0,099)

PS/HD-152

Hemodiyaliz Hastalar›nda Anemi Tedavisinde Eritropoetin ve Demir
Sükroz Gereksinimi: Çok Merkezli Karfl›laflt›rmal› bir Çal›flma

Tekel i  N1,  Duranay M1,  Akay H1,  Y› lmaz FM2, Al tay M2

1S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Ankara
2S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara

Girifl: Rekombinan insan eritropoetini (rHuEPO) kronik böbrek yetmezli¤ine
ba¤l› anemide oldukça s›k kullan›lmaktad›r. rHuEPO kemik ili¤inde eritropoezi
uyard›¤› için d›flar›dan demir deste¤i s›kl›kla gereklidir. Bu çal›flman›n amac›
farkl› merkezlerde rHuEPO ve demir tedavisini ve klinik sonuçlarla olan iliflkisini
karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya üç farkl› diyaliz merkezinden toplam 67 hemodiyaliz
hastas› dahil edildi. Özel bir merkezden (A) 30, bir araflt›rma hastanesinden
(B) 12, baflka bir araflt›rma hastanesinden (C) 25 hasta 12 ay boyunca hemoglobin,
hematokrit, serum demiri, transferin ve ferritin düzeyleri her ay düzenli olarak
kaydedildi. Ayr›ca yine her ay rHuEPO ve demir sükroz dozlar› ayarland›.
Bulgular: A, B ve C merkezi için s›ras›yla hastalar›n ortalama rHuEPO dozu
23791±15676, 41166 ± 7405 ve 19356±9519 IU; demir sükroz dozu ise 4.0
± 2.8, 11.9 ± 0.2 ve 6.3 ± 2.2 mg/kg bulundu. Merkezlerin demir sükroz dozlar›
istatistiksel anlaml› olarak birbirinden farkl› idi. Eritropoetin dozu aç›s›ndan
A ve C karfl›laflt›rmas› haricinde hepsi anlaml› farkl›l›k gösteriyordu. Eritropoetin
ve demir sükroz dozlar› ile ayl›k Hb, Htc, serum Fe, transferrin ve ferritin düzeyi
de¤ i fl imle r i  a r a s ›nda  an l aml ›  b i r  kore l a s yon  sap t anmad › .
Tart›flma: Çal›flmam›z gösteriyor ki hemodiyaliz hastalar›nda anemi tedavisinde
eritropoetin ve demir sükroz gereksinimi bireysel farkl›l›k göstermektedir ve doz
ayarlamas› hastaya göre yap›lmal›d›r.
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PS/HD-153

Hemodiyaliz Hastalar›nda Biyokimyasal Beslenme Parametreleri ‹le
Biyoimpedans ‹ndekslerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Demirci C1, Adam S›dd›k M2, Ok E1, Çolak T2, Çal›flkan N2, Ulafl H2, Sa¤d›ç
A2, Çal›flkan fi2, Kaplan H2, Gürgen Ü2, Ifl›k N2, Özkahya M1

1Ege  Üniver s i t e s i  T›p  Fakül t e s i  Nef ro lo j i  B i l im Dal › ,  ‹zmir
2FMC Türkiye Klinikleri

Girifl: Biyoimpedans analizi (B‹A), hemodiyaliz hastalar›nda beslenme durumunu
de¤erlendirmede önerilen yöntemlerden birisidir. B‹A ile ölçülen vücut hücre
kitlesinin (VHK) biyokimyasal beslenme göstergeleri olan albümin ve transferrin
ile paralellik gösterdi¤i bilinmektedir.
Biz bu çal›flmada, literatürden farkl› olarak, büyük bir hemodiyaliz hasta grubunda,
VHK yan› s›ra, impedans indeksi (‹MP-‹) ve ekstrasellüler s›v› (ESS)/total vücut
suyu (TVS) oran› ile beslenme göstergeleri aras› iliflkiyi araflt›rd›k; ‹MP-‹’ nin,
bu hasta grubunda s›k görülen malnütrisyon-inflamasyon durumunu
de¤erlendirmedeki yeri incelendi.
Yöntem: Çal›flmaya toplam 8 diyaliz merkezinden 504 kronik hemodiyaliz
hastas› dahil edildi. Beslenme göstergeleri olarak albümin, transferrin, hemoglobin
(Hb), ferritin ve yüksek-duyarl›kl› c- reaktif protein (CRP) düzeyleri ölçüldü. Her
hastaya interdiyalitik dönemde, ayn› kifli taraf›ndan B‹A yap›ld›. Analiz için
multifrekans (5, 50,100 ve 200 KHz) ‘’Bodystat Quadscan 4000’’ cihaz› kullan›ld›.
Biyoimpedans ölçümlerinde beslenme göstergesi olarak; ‹MP-‹ (‹mpedans
200/‹mpedans 5 KHz), ESS/ TVS oran›, vücut hücre kitlesi (VHK), intrasellüler
s›v› volümü ve ya¤s›z kitle verileri de¤erlendirildi.
Verilerin istatistiksel analizinde Spearman ve Pearson korelasyon testleri kullan›ld›.
Sonuçlar: Çal›flmaya al›nan 504 hastan›n ortalama yafl› 58±14 y›l, % 38’i
kad›n, ortalama diyaliz süresi 53±42 ayd›. Ortalama albümin 3.9±0.3 g/dl,
kreatinin 8.49±2.04 mg/dl, Hb 11.2±1.5 g/dl, transferrin 169±39 mg/dl, CRP
1.59±2.9 mg/dl, ferritin 662±468 ng/ml idi.
B‹A ile ortalama VHK 27.5±6.1kg, ESS/TVS 0.44±0.03, ‹MP-‹ 0.80±0.06,
ya¤s›z kitle 43.3±10.2 kg olarak ölçüldü.
B‹A ile ölçülen VHK ve ya¤s›z kitle miktar› ile Hb, albumin, transferrin ve
kreatinin ile pozitif korelasyon gösterirken, ferritin ile negatif korelasyon vard›
(Tablo).
‹MP-‹ ve ESS/TVS de¤erleri ile Hb, albumin, transferrin ve kreatinin aras›nda
negatif korelasyon saptand›.
‹nflamasyon ve malnütrisyonla iliflkili CRP ve ferritin düzeyleriyle, ‹MP-‹ aras›nda
anlaml› korelasyon vard› (Tablo).
Ç›karsama: Biyoimpedans analizi ile ölçülen “impedans indeksi” hemodiyaliz
hastalar›nda malnütrisyon-inflamasyonu de¤erlendirmede ve izlemede
kullan›labilecek bir parametredir.

PS/HD-154

Hemodiyaliz Hastalar›nda Malnütrisyon ‹nflamasyon Skorlamas› ile Ürik
Asit ‹liflkisi

Erdem A, Torun D, Zümrütdal A, Micozkad›o¤lu H, Özelsancak R,
Adam Ülkü F, Sezer S, Özdemir FN, Haberal M
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Son dönem böbrek yetmezli¤i insidans› dünya genelinde belirgin olarak artm›fl,
kardiyovasküler hastal›klar ise bu hasta grubunda erken mortalitenin en önemli
nedeni olarak ortaya ç›km›flt›r. Diyaliz hastalar›nda malnütrisyon inflamasyon
ve aterosklerozun birbiri ile yak›n iliflkisi kan›tlanm›flt›r. Kardiyovasküler
hastal›klarla, prooksidan ve antioksidan özellikleri ortaya konulmufl olan ürik
asit aras›ndaki iliflki gösterilmifltir ancak hemodiyaliz hastalar›nda ürik asit
yüksekli¤i s›k görülmekle birlikte malnütrisyon ve inflamasyon ile iliflkisi çok
iyi bilinmemektedir.
Çal›flmam›za en az 3 ayd›r, SDBY nedeni ile haftada 3 kez, 4-5 saat/seans
hemodiyaliz yap›lan, ortalama diyaliz süresi 50.8 ± 42.0 ay olan, 190 erkek, 213
kad›n toplam 403 hasta dahil edildi. Hastalar›n malnütrisyon ve inflamasyon
düzeylerinin de¤erlendirmesi, malnütrisyon inflamasyon skorlamas›na göre
yap›ld›. Albümin, BUN, kreatinin, ürik asit, kolesterol, CRP ve di¤er analizi
yap›lan laboratuvar verileri retrospektif olarak hasta dosyalar›ndan al›nd›. Hastalar
malnütrisyon inflamasyon skorlamas›na göre 3 gruba ayr›ld›. Grup 1 en düflük,
grup 2’de orta düzeyde ve grup 3’de ise en yüksek seviyede M‹S de¤erleri
mevcuttu. Üç grup aras›nda, malnütrisyon veya inflamasyonu belirlemede
kullan›labilen demografik veriler ve ürik asiti de içeren laboratuvar verileri
karfl›laflt›r›ld›. Ayr›ca her grup içerisinde malnütrisyon ve inflamasyon belirleyicileri
ile ürik asitin korelasyonu de¤erlendirildi.
Malnutrisyon ve inflamasyon skorlamas›n›n en yüksek oldu¤u üçüncü grupta
ürik asiti en yüksek bulduk. Grup içerisinde ise ürik asit, albümin ve total
kolesterol düflüklü¤ü ile negatif korele idi (s›ras›yla p<0.01 ve p<0.05). Malnütrisyon
ve inflamasyon skorlamas›n›n en düflük oldu¤u birinci grupta da, skorlaman›n
orta derecede oldu¤u ikinci gruba göre ürik asit düzeyini daha yüksek bulduk.
Birinci grubun kendi içerisinde yap›lan analizde de ürik asit, BUN, albümin,
total kolesterol ve vücut kitle indeksi ile pozitif korele idi (p<0.01).
Sonuç olarak; yüksek ürik asit düzeyleri, M‹S düzeyi düflük gruptaki hastalarda
iyi beslenme iflareti, M‹S düzeyi yüksek gruptaki hastalarda ise artm›fl doku
y›k›m›, oksidatif stres, endotel disfonksiyonu, malnütrisyon ve inflamasyon
belirtisi, belki de nedenlerinden biri olabilir.
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Hb

Albümin

Kreatinin

Transferrin

Ferritin

CRP

Biyoimpedans parametreleri ve biyokimyasal veriler aras›ndaki
korelasyon analizi

VHK

0.222**

0.140**

0.521**

0.275**

-0.198**

-0.019

Ya¤s›z Kitle

0.193**

0.152*

0.511**

0.245**

-0.236**

0.038

‹MP-‹ (‹mpedans200/

‹mpedans5 KHz)

- 0.113*

- 0.292**

- 0.533**

- 0.219**

0.136**

0.199**

ESS/TVS

-0.229**

-0.198**

-0.539**

-0.234**

0.204**

0.026

* p< 0.01
** p=0.000
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PS/HD-155

Hemodializ Hastalar›na Uygulanan Geçici Kateter Yerleflim Bölgeleri

Koçak Yücel S, Turan F, Harmankaya Ö, Arça HB, Osman N, Baflak M
Bak›rköy Dr.Sadi Konuk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi,‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul

Amaç: Acil hemodiyaliz endikasyonu konulan akut böbrek yetmezli¤i (ABY)
veya kal›c› damarsal yollardan birinin sa¤lanamad›¤› son dönem böbrek yetmezli¤i
(SDBY) hastalar›nda santral venöz kateterler damar yoluna ulafl›m için kullan›lan
en yayg›n yöntemdir. Bu amaçla kullan›lan santral venöz kateterler; juguler,
subklavian ve femoral ven içerisine uygulanmaktad›r. Bu çal›flmam›zda ABY
veya SDBY endikasyonu ile hemodiyalize al›nan hastalarda kateterizasyon
uygulanan bölgelerin s›kl›¤› de¤erlendirildi.
Gereç-Yöntem: Ocak 2005-May›s 2006 y›llar› aras›nda Bak›rköy Dr. Sadi
Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde geçici kateter
uygulanan 234 hastan›n kateter tak›lma bölgeleri incelendi. Kateterler kör
teknikle yerlefltirildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 234 hastan›n ( 94’ü kad›n [%40,2], 140’› erkek
[%59,8]), yafl ortalamalar› 57.06±16.1 (13-95) idi. 140 hastada ABY, 94 hastada
SDBY mevcuttu. Hastalar›n 159’unda (%67.9) juguler, 49’unda(%20.9) femoral,
26’s›nda (%11.1) subklavian vene geçici kateter yerlefltirildi. Kateter tiplerine
göre olgular›n yafl da¤›l›mlar› incelendi¤inde; juguler olgularda 56.0±15.6;
femoral grupta 59.26±16.9 ve subclavian grupta ise 59.42±16.42 olarak saptanm›fl
olup kateter tiplerine göre yafl da¤›l›mlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k görülmemifltir (p>0,05).
Sonuç: Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde juguler kateter uygulamas›, subclavian
ve femoral kateter uygulamas›na oranla daha fazla kullan›lmaktad›r. Subklavian
ven uygulamas›, son dönem böbrek yetersizli¤inde damarsal eriflim yolunda
sorunlara yol açan stenoz ve oklüzyon fleklinde sonuçlanabilen komplikasyonlara
yol açmaktad›r. Bu nedenle subklavian ven uygulamas› ünitemizde daha az tercih
edilmektedir.

PS/HD-156

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Damar Girifl Yolunun De¤erlendirilmesi

Demirel N1, Tutp›nar Y2, Öztürk S3, Kazanc›o¤lu R3

1Medicana Bahçelievler Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, ‹stanbul
2Medicana Bahçel iev ler  Hastanes i ,  Radyolo j i  Kl ini¤ i ,  ‹ s tanbul
3Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Son dönem böbrek yetmezli¤i hastas›nda damar girifl yolunun temel
amac› hemodiyaliz (HD) için yeterli kan ak›m› sa¤lamakt›r. Damar girifl yolu
de¤erlendirilmesi yaklafl›mlar›, ak›m ölçümleri, diyaliz yeterlili¤inin ölçülmesi,
fizik muayeneyi içerir. Bu çal›flmada kronik hemodiyaliz hastalar›nda damar
girifl yolu de¤erlendirilmifl ve girifl yolu etkinli¤indeki önemli parametreler
araflt›r›lm›flt›r.
Metot: Haftada üç kez 4 saat bikarbonatl› HD tedavisini en az 6 ayd›r gören
27 gönüllü (9 kad›n, 18 erkek, yafl ortalamas›: 53.4 ±15.5 ) hasta çal›flmaya
al›nd›. Hastalar›n demografik verileri takip dosyalar›ndan elde edilmifltir.
Hastalar›n tümünde damar girifl yolu ak›m volümü, girifl yolu yafl›, diyaliz
yeterlilik ölçümleri olan URR ve Kt/V ile serum albümin, lipid, c-reaktif protein
(CRP), parathormon (PTH) düzeyleri, transferin satürasyonu, kalsiyum ve fosfor
çarp›m› incelendi. Damar girifl yolu ak›m volümü kantitatif olarak de¤erlendirilmek
üzere, renkli Doppler ultrasonografi incelemesi, Siemens Sonotive Anteres cihaz›
ile lineer transduser (7.3 mHz) ile yap›ld›. Sonuçlar: Hastalarda damar girifl yolu
olarak ön planda sol radiyal AV fistül (%66.7) kullan›lmakta idi. Mevcut damar
girifl yolunun kullan›m süresi ortalama 2.8± 3.0 y›l idi. Fistül ak›m h›z› ortalama
900 ml/dk bulundu. Hastalar›n laboratuar de¤erleri tabloda verilmifltir. ‹statiksel
analizlerde serum fosfor düzeyi ile AV fistül ak›m h›z› ve URR aras›nda orta
derecede negatif bir iliflki saptand› (s›ras›yla r:-0.39, p: 0.046, r:-0.46, p: 0.016).
Ayr›ca serum fosfor düzeyi ile serum kolesterol, trigliserid ve albumin düzeyleri
aras›nda pozitif iliflki saptand› (s›ras›yla r: 0.48 p:0.016; r:0.43, p:0.02; r: 0. 41,
p:0.032). AV fistül ak›m h›z› ile Kt/V veya URR aras›nda zay›f da olsa herhangi
bir iliflki saptanmad›. Ayn› flekilde serum fosfor düzey ile parathormon düzeyi
aras›nda ve AV fistül süresi ile fistül ak›m h›z› aras›nda da bir iliflki saptanmad›.
Tart›flma: Hemodiyaliz hastalar›nda damar ulafl›m›n›n yeterlili¤i önem morbidite
aç›s›ndan önemlidir. Bilindi¤i gibi yetersiz damar yolu önemli intradiyalitik
hemodinamik yan etkiler yan›nda diyaliz yeterlili¤i üzerinde de etkili olabilmektedir.
Çal›flmam›zda ise her ne kadar diyaliz dozu (Kt/V ve URR) ile AV fistül ak›m
h›z› aras›nda bir iliflki saptanamam›fl olsa da AV fistül ak›m h›z› ile serum fosfor
düzeyi aras›nda negatif iliflki saptanm›fl olmas›; Kt/V ve URR yönünden klasik
hedeflere ulafl›lm›fl oldu¤u halde, fosfor düzeyi yüksek bulunan hastalarda, AV
fistül ak›m›n›n tekrar gözden geçirilmesi gerekebilece¤ini düflündürmektedir.
Çal›flmada ayr›ca serum fosfor düzeyi ile kolesterol, trigliserid ve albumin düzeyi
aras›nda pozitif korelasyon saptanmas›, serum fosforunun önemli oranda
beslenme ile iliflkili olmas›yla aç›klanabilir.
Sonuç: Diyaliz yeterlili¤i yönünden klavuzlardaki Kt/V ve URR hedeflerine
ulafl›lm›fl oldu¤u halde, serum fosfor düzeyi yüksek bulunan hastalarda, AV
fistül ak›m›n›n tekrar gözden geçirilmesi düflünülmelidir.
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Albumin, g/dl

Total kolesterol, mg/dl

Trigliserid, mg/dl

Fosfor, mg/dl

Ca x P, mg2/dl2

PTH, pg/ml

CRP, mg/dl

Kt/V

URR, %

Transferrin satürasyonu, %

Hastalar›n Önemli Biyokimyasal Verileri

3.7±0.3

159.6 ±44.2

179.9±130.8

4.8±1.4

43.2±13.0

194.5±213.7

13.5±15.2

1.4±0.2

67.3±4.9

26.2±13.4
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PS/HD-157

Venöz Bas›nc› Yüksek Hemodiyaliz Hastalar›nda A-V Fistül Doppler USG
Verileri

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

1GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Nefroloj i  Servisi ,  ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Radyoloji Servisi ,  ‹stanbul

Amaç: Venöz bas›nç monitörü; diyalizer ile venöz kan i¤nesi aras›ndaki bölüme
ait bas›nç de¤iflikli¤ini yans›tan hemodiyaliz cihaz›na ait monitörlerden birisidir.
Bas›nç de¤eri genellikle +50 ile +150 mmHg aras›nda de¤iflmektedir. Çal›flmada
venöz bas›nç verileri daha yüksek düzeyde olan hemodiyaliz hastalar›nda Arteriovenöz
(AV) fistül doppler bulgular› incelenmifltir.
Materyal Metot: Çal›flmaya 11’i bayan 25 olgu dahil edilmifltir. Hastalar venöz
bas›nç düzeylerine göre iki gruba ayr›lm›fl (150 mmHg n›n üzerinde olan 1. grup,
150 mmHg ile alt›nda olan 2. grup) ve AV fistül doppler bulgular›na göre
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Venöz bas›nc› yüksek olgular›n pulsatilite ve resistivite indeksleri (P‹,
R‹) ileri düzeyde anlaml› derecede yüksek bulunmufltur. AV fistülün arteriyel
bölümünde atheroskleroz derecesi yüksek saptanan olgular›n venöz bas›nç
de¤erlerinin anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u görülmüfltür. Venöz bölüme ait
tromboz derecesindeki art›fl ile venöz bas›nç yüksekli¤i aras›ndaki iliflki de ileri
düzeyde anlaml›d›r. Fistül taraf›ndaki subklavian vene ait tromboz dereceleri hafif
ve orta düzeyde olanlarda venöz bas›nç ölçümleri daha yüksek olmakla birlikte,
iliflki istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r.
Sonuç: Hemodiyaliz tedavi sürecinde elde edilen yüksek venöz bas›nç bulgular›,
AV fistül doppler verisi olan ve fistül disfonksiyon parametresi olarak ispatlanm›fl
R‹ ve P‹’deki art›fl›n tan›s› kolay bir göstergesidir. Bu grupta fistül arterindeki
atheroskleroz ve fistül venindeki tromboz derecesindeki yükseklik dikkat çekicidir.

PS/HD-159

Bazilik Ven Yüzeyellefltirilmesi ile Yap›lan Brakio-Bazilik Fistüllerin Orta
Dönem Takip Sonuçlar›

Kösem M, Ünal M, Ça¤lar N
Do¤an Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, ‹stanbul

Amaç: Arteriovenöz fistüller hemodiyaliz hastalar›nda en çok tercih edilen damar
girifl yoludur. Bilimsel ve teknik geliflmeler hemodiyaliz hastalar›n›n uzun y›llar
yaflamas›na izin vermektedir. Fakat kal›c› damar yolunun kayb› yüksek mortalite
ve morbiditeye yol açar. Arteriovenöz greft uygulamalar› yüksek enfeksiyon ve
düflük aç›kl›k oranlar› sebebiyle mümkün oldu¤unca geciktirilmelidir. Bir koldaki
otojen olarak yap›labilecek en son arteriovenöz fistül seçene¤i, bazilik ven
yüzeyellefltirilmesi ile yap›lan brakio-bazilik fistüllerdir. Bu fistüller hastaya greft
ku l l anmadan  o t o j en  d ama r yo l u  o l u fl t u rma  fl an s ›  y a r a t › r .
Yöntem: Kas›m 2001 ve Kas›m 2005 tarihleri aras›nda ayn› kalp ve damar cerrah›
taraf›ndan 792 hastaya 880 arterio-venöz fistül oluflturuldu. Ayn› dönemde 115
hastaya (62 erkek, ortalama yafl 51±12) bazilik ven yüzeyellefltirilerek, brakio-bazilik
a-v fistül oluflturuldu. Bütün operasyonlar lokal anestezi alt›nda gerçeklefltirildi.
Önce brakial arter ile bazilik ven aras›nda anastomoz yap›ld›. Takiben ikinci
insizyon yap›larak proksimal bölümde bazilik ven ( yaklafl›k 10-15 cm’lik segmentte)
yüzeyellefltirildi.
Bulgular: Erken dönemde üç hastada erken tromboz ve 1 hastada revizyon
gerektiren kanama izlendi. Hastalar›n 9 ay ile 48 ay aras›nda de¤iflen uzun dönem
izleminde 12 geç tromboz, 3 pseudoanevrizma ve 2 rüptür izlendi.
Sonuç: Bazilik ven yüzeyellefltirilerek yap›lan brakio-bazilik fistüller hemodiyaliz
hastalar›nda, greft implantasyonundan önce kullan›lmas› gereken otojen fistül
seçene¤idir.
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PS/HD-158

Arteriovenöz Fistül Disfonksiyonlar›nda Erken Cerrahi Revizyon ve Revize
Fistüllerin Erken Kullan›m›

Kösem M, Ünal M, Ça¤lar N
Do¤an Has tanes i ,  Kalp  ve  Damar Cer rah i s i  Merkez i , ‹ s tanbul

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda en çok tercih edilen damar girifl yolu arteriovenöz
fistüldür. Bir fistülde tromboz veya stenoz geliflerek fistül nonfonksiyone oldu¤unda
genellikle, ayn› kolun proksimalinden veya di¤er koldan yeni fistül oluflturulur.
Yöntem: Kas›m 2001 ve Kas›m 2005 tarihleri aras›nda ayn› kalp ve damar cerrah›
taraf›ndan 792 hastaya 880 arterio-venöz fistül oluflturuldu. Ayn› dönemde 160
hastaya (86 erkek, ortalama yafl 42±13) erken cerrahi revizyon uyguland›. En az
3 ay önce yap›lm›fl el bile¤indeki fistülde, proksimaldeki venöz sistemde kronik
fibrotik ve trombotik de¤ifliklikler yoksa, erken revizyona uygun olarak kabul
edildi.
Bulgular: Tromboz vakalar›nda tromboz süresi 6 saat ile 8 gün aras›nda
de¤iflmekteydi. Revize fistüller operasyondan 1 ile 7 gün sonra kullan›ld›. 121
revize fistül ( %75) bir sonraki diyaliz seans›nda geçici katatere ihtiyaç duyulmadan
kullan›ld›. Erken dönemde tromboz izlenen 4 hastaya trombektomi uyguland›.
16 hastada geç tromboz izlendi. Di¤er fistüller fonksiyone idi.
Sonuç: Arteriovenöz fistüller nonfonksiye oldu¤unda erken cerrahi revizyon,
katater ihtiyac›n›, yeni fistül oluflturma ihtiyac›n› azalt›r ve fistüllerin erken
kullan›m›n› sa¤lar.
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PS/HD-160

Hemodiyaliz Hastalar›n›n ‹lk Diyalizdeki Damar Yoluna Göre Sa¤kal›m
Analizi

Demir M, Ertürk J, Sezer MT
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Isparta

Girifl: Böbrek yetmezlikli hastalar›n ço¤u halen ilk diyalize santral venöz kataterden
(SVK) al›nmaktad›r ve bu oran kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kal›c› damar
yolunun (A-V fistül/greft) zaman›nda haz›rlanmas› ile k›smen azalmaktad›r. Bu
çal›flmada bölgemizde ilk kez diyalize al›nan hastalarda kullan›lan ilk damar
yolunun y›llara göre da¤›l›m›n› incelemeyi ve bu hastalar›n ilk diyalizde kullan›lan
damar yoluna göre (SVK veya A-V fistül/greft) sa¤kal›mlar›n› karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k.
Materyal ve Metot: Ocak 1992 ile A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda bölgemizde
ilk kez hemodiyalize al›nan toplam 370 hastan›n verileri retrospektif olarak
de¤erlendirildi. Hastalar›n demografik özellikleri, hemodiyaliz için kullan›lan ilk
damar yolu ve sa¤kal›m süreleri kaydedildi. Hastalar›n sa¤kal›m oranlar› ilk
diyalizde kullan›lan damar yoluna göre (SVK veya A-V fistül/greft) karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u erkekti (%62) ve ortama yafl 54±17 (y›l)
idi. Hastalar›n 89’u (%24) diabetikti. Toplam 340 hastada (%92) kullan›lan ilk
damar yolu SVK iken, sadece 30 (%8) hasta ilk diyalize A-V fistül/greft’ten
al›nm›flt›. Her iki grup yafl, cinsiyet ve diyabetik hasta say›s› yönünden benzerdi
(s›ras›yla P=0.78, P=0.94 ve P=0.09). ‹lk diyalize A-V fistül/greft’ten al›nan hasta
say›s› ve oran› y›llar içinde giderek artm›flt› (fiekil 1). Takip süresince 155 hasta
(153 SVK ve 2 A-V fistül/greft) kaybedilmiflti. ‹lk diyalize A-V fistül/greft ile
al›nan hastalardaki sa¤kal›m oranlar› ise ilk diyalize SVK ile al›nan hastalara göre
belirgin olarak daha iyiydi (P=0.0001) (fiekil 2).
Sonuç: Böbrek yetmezlikli hastalar›n›n ilk hemodiyalizde kullan›lan damar yolu
hastalar›n sa¤kal›m sürelerini etkilemektedir. Bu nedenle hemodiyaliz için kal›c›
damar yolunun zaman›nda haz›rlanmas› KBY hastalar›nda sa¤kal›m sürelerini
olumlu etkileyecektir.

fiekil 1. ‹lk diyalize SVK ve A-V fistul/greft al›nan hasta oranlar›n›n y›llara
göre da¤›l›m›

fiekil 2. Hastalar›n ilk damar yoluna göre sa¤kal›m grafisi

PS/HD-161

Hemodiyaliz Hastalar›nda HCV’nin ‹mmün Durum Üzerine Etkisi

Sayarl ›o¤ lu H1, Erkoç R2,  Dogan E1,  Soyoral  Y2,  Öner AF3

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

Girifl: Epidemiolojik çal›flmalar hemodiyaliz hastalar›nda bakteriyel ve viral
enfeksiyonlar›n mortalite ve morbidite üzerinde kardiyovasküler hastal›klardan
sonra ikinci s›rada etkili olduklar›n› göstermifltir. Son dönem böbrek yetmezli¤inde
(SDBY) viral ve bakteriel enfeksiyonlara e¤ilim immün yetmezlikle ilgilidir.
Üremik toksinler hücre arac›l› immünitede defekte yolaçar. SDBY’li hastalar
kan transfüzyonu, organ donörleri, ve hemodiyaliz ünitesindeki di¤er hastalar
nedeniyle HCV infeksiyonu aç›s›ndan risk alt›ndad›rlar. Baz› diyaliz ünitelerinde
HCV oldukça s›kt›r.
Metot: 30 HCV negatif, 25 HCV pozitif SDBY’li hemodiyaliz hastas› ve 21
sa¤l›kl› çal›flmaya al›nd›. Hasta grubu 34 kad›n, 21 erkek, ort yafl 46,5±16,1(18–77)
y›l. Ortalama hemodiyaliz süresi 3,5 ± 2,9 (1–15) y›l idi. Sa¤l›kl› kifliler 11 kad›n,
10 erkek, ort. yafl 40,5±13,3 (18–61)y›ld›. Tüm hastalar ve sa¤l›kl› kat›l›mc›larda
serum üre, kreatinin, ALT, AST, antiHCV, antiHBs, IgG, IgA ve IgM bak›d›.
Lenfositler CD4, CD8, CD19, CD16-56 subgruplar› ölçüldü. Hastalar›n Kt/V
de¤erleri DOQI klavuzuna gore hesapland›. Veriler annova testi ile karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: lenfosit ve lenfosit gruplar› hemodiyaliz hastalar›nda sa¤l›kl›lara gore
düflüktü. [1439.546±546 (HCV-), 1353±313 (HCV+), 2555±663 (sa¤l›kl› grup)
p< 0.001]. IgG, IgM ve ALT seviyeleri HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda
HCV negatif hastalara göre anlaml› olarak daha yüksekti. (14,5±5,1 g/dl karfl›
11,8±3,1 g/dl p=0.03, 1,3±0,7 g/dl karfl› 0,9±0,4 g/dl, p=0.02, 29±23 U/L
karfl› 15±9 U/L p=0.005 s›ras›yla.) CD4/CD8 de¤erleri aras›nda anlaml› farkl›l›k
saptanmad›.
Sonuç: HCV pozitif hastalarda IgG ve IgM de¤erleri HCV negative hastalara
gore daha yüksekti, gruplar aras›nda baflka farkl›l›k görülmedi bunun klinik
önemi anlafl›lamam›flt›r. Hemodiyaliz hastalar›nda HCV’nin immün fonksiyonlar
üzerine etkisini belirlemek için daha büyük kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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PS/HD-162

HCV Pozitif Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹ntraeritrositer ve Serum Ferritin
Seviyelerinin Hemodiyaliz Yeterlili¤inin Üzerine Olan Etkisi

Ma¤›n H1, Seymen P2, Aydemir B3, Gülyaflar T4, Seymen HO5

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› ABD, ‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji BD, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Biyofizik ABD, ‹stanbul
4Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Biyofizik A.B.D,Edirne
5‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda, demir depolar›, emilim
kusuru, üremik toksinler, kan kay›plar›, ve kullan›lan ilaçlar gibi nedenlerle
yetersizdir. Özellikle, diyalize girmekte olan HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda,
enflamasyondan etkilenmedi¤i düflünülen eritrosit ferritini, depo demirinin,
serum ferritine göre daha hassas bir göstergesidir. Çal›flmam›zda, HCV pozitif
hemodiyaliz hastalar›nda hemodiyaliz yeterlili¤inin (Kt/V), bu hastalarda demir
depolar›n›n göstergesi olan intraeritrositer ve serum ferritin seviyelerine olan
etkisi araflt›r›ld›.
Gereç-Yöntem: Farkl› diyaliz merkezlerinde diyalize giren, aktif enfeksiyonu
(C-reaktif protein düzeyleri normal olan), malignitesi ve polisitemisi bulunmayan,
kan transfüzyonu yap›lmam›fl 40 HCV pozitif hastada eritrositer ve serum ferritin
düzeyleri ölçüldü ve Kt/V oranlar› hesapland›. SPSS (ver.12) istatistik program›
kullan›larak sonuçlar de¤erlendirildi.
Bulgular: Ortalama eritrositer ferritin seviyesi 1,8±1,72 ng/gHb, ortalama
serum ferritin düzeyi 992±424 ng/ml, ortalama Kt/V oran› 1,4±0,28 olarak
bulundu. Yap›lan de¤erlendirmede eritrositer ferritin ile Kt/V oranlar› aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› derecede korelasyon saptan›rken (p<0,05), serum
ferritin düzeyleri ile istatistiksel olarak anlaml› derecede korrelasyon saptanamad›
(p>0,05).
Sonuç: HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda, enflamasyondan ba¤›ms›z olarak
serum ferritin düzeyleri yüksektir. Eritrositer ferritin düzeyleri, serum ferritin
düzeylerine göre, hemodiyaliz hastalar›nda demir depolar›n› gösteren güvenilir
bir belirteçtir. Kt/V oran› ise hemodiyaliz tedavisinin yeterlili¤ini gösterir.
Yapt›¤›m›z çal›flmada HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda Kt/V oran› ile
eritrositer ferritin aras›nda anlaml› derecede korelasyon saptan›rken, serum
ferritin düzeyleri aras›nda korrelasyon saptanmam›flt›r. Bu bulgular yeterli diyaliz
uyguland›¤›nda hastalarda, serum ferritin düzeyleri de¤iflmezken, eritrositer
ferritin seviyelerinin artt›¤›n› göstermektedir. Eritrositer ferritin seviyeleri, dializ
yeterlili¤ini takip etmede ve demir depolar›n› göstermede iyi bir belirteç olabilir.

PS/HD-163

‹nflamasyonun Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Etkileri

Soyoral Y, Erkoç R, Öztürk Ü, Esen R, Be¤enik H
Yüzüncüy›l Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Nefroloji Bilim Dal›, Van

Kronik inflamasyonun hemodiyaliz hastalar›nda mortalite ve morbitideyi etkileyen
önemli bir faktör oldu¤u bilinmektedir. Ünitemizde diyalize giren hastalarda
inflamasyonun baz› biyokimyasal parametreler ve fiziksel ve mental kapasite üzerine
etkilerini belirlemek amac›yla kesitsel bir çal›flma yapt›k. 26 hemodiyaliz hastas›nda
SF 36 testi ile fiziksel ve mental kapasite de¤erlendirilmesi yap›ld›, CRP, hemoglobin,
albümin, ferritin, LDL, PTH ölçümleri yap›ld›. Hastalar›n 9’u kad›n, 17'si erkekti.
CRP düzeyine göre hastalar iki gruba ayr›larak (CRP >5.0 ve CRP <5.0) yukar›da
say›lan parametreler aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›lar. Yafl ortalamas› CRP düzeyi düflük
ve yüksek gruplarda benzerdi (s›ras›yla 40 ±17 ve 47± 19, P= 0.30).CRP düzeyi
düflük olan grupta yüksek olana göre albümin (P=0.039) ve hemoglobin (P=0.045)
anlaml› olarak yüksek bulundu. Mental kapasite ve fiziksel kapasite CRP düflük
olan grupta yüksek olma e¤ilimindeydi (s›ras›yla, mental kapasite 65.7 ± 29.1 ve
47.7. ± 21.9, p=0.10, fiziksel kapasite 61.6 ± 35.1 ve 51.0 ± 28.4, p=0.42). PTH,
LDL ve ferritin düzeyleri aç›s›ndan da gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad›.
Sonuç olarak inflamasyonun olumsuz etkileri bu k›s›tl› hasta grubunda düflük
hemoglobin ve albumin seviyeleri ile belirlenmifltir, Bu durumun fiziksel ve mental
kapasiteyi de olumsuz etkilemesi muhtemeldir ancak bu k›s›tl› say›daki hasta
grubunda gösterilememifltir.
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PS/HD-164

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nfluenza Afl›lamas›n›n ‹nflamasyon ve Sa¤kal›m
Üzerine Etkisi

Ertilav M1, Bozkurt D1, Duman S1, Asci G1, Töz H1, Özkahya M1,
Boydak C2, Aras S2, Comen B2, Ok E1

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

Girifl: Yafll› hasta popülasyonunda influenza afl›lamas›n›n; pnömoni, kalp hastal›¤›
ve serebrovasküler hastal›k kaynakl› hastaneye yat›fl oranlar› ile tüm nedenlere
ba¤l› mortaliteyi azaltt›¤› gösterilmifltir.
Hemodiyaliz hastalar›nda düzenli influenza afl›lamas› önerilmekle birlikte, sa¤lanan
afl›lama oran› hedeflenenden çok uzaktad›r. Bu popülasyonda afl›laman›n faydalar›n›
gösteren aç›k bir kan›t›n olmay›fl›, bu durumdan sorumlu faktör olabilir.
‹nfluenza afl›lamas›n›n hsCRP, hastaneye yat›fl oran› ve tüm nedenlere ba¤l›
mortaliteye olan etkisini incelemek amac›yla prospektif, randomize ve kontrollü
bir çal›flma düzeni oluflturduk.
Yöntem: Düzenli hemodiyalize giren 293 hasta, 149 afl› ve 144 plasebo olmak
üzere iki gruba randomize edildi. Randomizasyon çift kör olarak yap›ld›. Vaxigrip,
Aventis-Pasteur, 0.5 mL ‹nfluenza afl›s› intradermal olarak uyguland›. Hastalar
afl› sonras› 12 ay süresince izlendi. Birincil sonlan›m noktas›, toplam mortalite
olarak kabul edildi. ‹kincil sonlan›m noktalar›; kardiyovasküler mortalite, yeni
kardiyovasküler olay (akut miyokard enfarktüsü, anjina pektoris ve inme) geliflimi,
tüm nedenli hastane yat›fl oran› ve 0. ay, 6.ay, 12.ay hsCRP düzeylerindeki de¤iflim
olarak kabul edildi. Veriler ortalama ±SD olarak ifade edildi. Gruplar›n
karfl›laflt›r›lmas›nda Student-t testi ve ki-kare testi kullan›ld›.P<0.05 istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi
Sonuçlar: Afl› ve plasebo grubu aras›nda yafl (56±14 vs 54±16), cinsiyet (kad›n/erkek
oran› 0.87 vs 1.01) diyabet s›kl›¤› (%34 vs %25) geçmifl kardiyovasküler hastal›k
öyküsü (%23 vs %18) ve bazal hsCRP düzeyi (1.26±2.03 vs 1.14±2.11) aç›s›ndan
istatistiksel anlaml› farkl›l›k saptanmad›.
Bir y›ll›k takipde 18 hasta öldü. Tüm nedenlere ba¤l› mortalite; afl› grubunda
plasebo grubuna göre anlaml› olarak daha düflük (%4 e karfl› %8, p: 0.042)
saptand›. Gruplar; kardiyovasküler mortalite, myokard enfarktüsü, inme ve tüm
nedenli hastaneye yat›fl oranlar› aç›s›ndan benzerdi.
Anjina pektoris görülme oran›, afl› grubunda anlaml› olarak daha düflük (%3.8
e karfl› %1.4, p: 0.047) saptand›.
Alt›nc› aydaki ortalama hsCRP düzeyleri plasebo grubuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda afl›
grubunda anlaml› olarak daha düflük (1.33±2.02‘e karfl› 0.89±1.48, p<0.05)
saptand›.
Ç›karsama: ‹nfluenza afl›lamas› hemodiyaliz hastalar›nda kronik inflamasyonu
azaltarak yaflam beklentisinde avantaj sa¤layabilir.

‹ki grubun karfl›laflt›r›ld›¤› Kaplan-Meier sa¤ kal›m e¤risi

PS/HD-165

HCV Pozitif Hemodializ Hastalar›nda ‹ntraeritrositer ve Serum Ferritin
Düzeyleri ‹le Karaci¤er Enzimleri Aras›ndaki ‹liflkinin De¤erlendirilmesi

Ma¤›n H1, Seymen P2, Aydemir B3, Gülyaflar T4, Seymen HO5

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹çhastal›klar› ABD, ‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji BD, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Biyofizik ABD, ‹stanbul
4Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Biyofizik ABD, Edirne
5‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda, kronik enflamasyona ba¤l› olarak
hepatosellüler depolardan ferritin sal›nmakta ve bu hepatosellüler hasar›n
ba¤›ms›z bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. ‹ntra-eritrositer ferritinin, son
dönem böbrek yetmezli¤inde kullan›lan demir depolar›n› göstermesi aç›s›ndan
serum ferritininden daha hassas bir belirteç olarak kullan›labilece¤ini belirten
yay›nlar vard›r. Çal›flmam›zda HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda, karaci¤er
hasar›n›n göstergesi olan aminotransferaz enzimlerinin düzeyleri ile intra eritrositer
ve serum ferritin düzeyleri aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r
Gereç-Yöntem: Befl farkl› dializ merkezinde dialize giren, aktif enfeksiyonu,
malignitesi ve polisitemisi bulunmayan, kan transfüzyonu yap›lmam›fl 40 HCV
pozitif hastada efl zamanl›, intra eritrositer ferritin, serum ferritin ve aminotransferaz
enzim düzeylerine bak›ld›. SPSS (ver. 12) istatistik program› kullan›larak sonuçlar
de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n 17 si erkek 23’ü kad›n olup yafl ortalamalar› 54±16, alanin
aminotransferaz de¤erleri 25 ±19 ‹U/L, aspartat aminotransferaz de¤erleri 20±12
‹U/L, intra eritrositer ferritin de¤erleri 1.8 ± 1.72 ng/gHb serum ferritin de¤erleri
992±424 ng/ml olarak bulundu. Yap›lan de¤erlendirmede, serum aminotranseraz
de¤erleri ile intra eritrositer ferritin ve serum ferritin de¤erleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› korelasyon saptanamad› (p>0,05)
Sonuç: HCV pozitif hastalarda hepatosellüler depolardan sal›nan serum ferritin
seviyeleri aminotransferaz enzimleri ile birlikte karaci¤er hasar›n›n göstergelerinden
biridir. ‹ntra-eritrositer ferritin seviyelerinin, serum ferritin de¤erleri gibi, karaci¤er
hasar›n› göstermede aminotransferazlar ile birlikte kullan›l›p kullan›lamayaca¤›
bilinmemektedir. HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda artm›fl aminotransferaz
seviyeleri karaci¤er hasar›n› gösteren duyarl› testlerdir ve bu hastalarda akut
enflamasyondan ba¤›ms›z olarak serum ferritin seviyeleri yüksek saptanmaktad›r.
Yapt›¤›m›z çal›flmada, intra-eritrositer ve serum ferritin düzeyleri ile aminotransferaz
seviyeleri aras›nda anlaml› derecede korelasyon saptanamam›flt›r.HCV pozitif
hemodiyaliz hastalar›nda, intra-eritrositer ve serum ferritin seviyelerinin karaci¤er
hasar›n› göstermede iyi bir belirteç olarak kullan›lamayaca¤›n› düflündürmektedir.
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PS/HD-166

Hemodiyaliz Membranlar›n›n Kronik ‹nflamasyon Üzerindeki Etkileri

Soytaç S1, Yüksel C2, Ayl› MD2, Alpay F3, Abayl› E4

1Net Çare T›p Merkezi, Ankara
2Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Koç Diyaliz Merkezi, Ankara
4Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 3. Dahiliye Klini¤i, Ankara

Girifl: Hemodiyaliz (HD) tedavisi uygulanan hastalar›n mortalite nedenleri aras›nda
ilk s›rada kardiovasküler hastal›klar yer almaktad›r. H›zlanm›fl aterosklerozun
nedenlerinden birisinin kronik inflamasyon oldu¤u bilinmektedir. hsCRP (yüksek
duyarl› C-reaktif protein) ve IL-6 (interlökin-6) yüksekli¤inin kardiovasküler
mortalite aç›s›ndan ba¤›ms›z ve güçlü bir risk belirleyicisi oldu¤u bilinmektedir.
HD s›ras›nda kullan›lan diyaliz membranlar›n›n kronik inflamasyona yol aç›p
CRP ve IL-6 sal›n›m›na neden oldu¤u bilinmektedir. Çal›flmam›z› iki farkl› grup
HD membran›n›n kronik inflamasyon üzerindeki etkilerini görmek amac›yla
planlad›k.
Materyal-Metot: Özel bir HD ünitesinden en az 6 ay süre ile Gambro GFS
hemophan membranla haftada 3 kez 4 saat HD tedavisi uygulanan, rastgele
seçilmifl 40 hasta (19 erkek, 21 kad›n, yafl ortalamas›: 52 ± 14.03 y›l, HD süresi:
46.08 ± 27.24 ay) çal›flmam›za al›nd›. CRP düzeylerinde de¤iflikli¤e neden olabilecek
hastal›klar ve ilaç kullan›m› olan kifliler çal›flmaya dahil edilmedi. Çal›flmam›z›n
bafllang›c›nda hastalar›n HD girifl(HD bafl›nda)/ç›k›fl(HD sonunda) IL-6, girifl/ç›k›fl
hsCRP, üre, kreatinin, albümin, ferritin de¤erlerine bak›ld›ktan sonra hastalar
iki gruba ayr›ld›. Birinci hasta grubu (n=21, yafl ortalamas›: 53.14 ±14.82 y›l)
hemophan membranla, ikinci hasta grubu (n=19, yafl ortalamas›: 50.74 ± 13.39
y›l) Fresenius FX polisulfon membran ile 3 ay boyunca HD tedavisine devam
etti. Üç ayl›k takip sonras›nda, her iki gruptaki hastalar›n HD girifl/ç›k›fl IL-6,
girifl/ç›k›fl hsCRP ve di¤er biyokimyasal de¤erleri al›nd›. Hastalar›n Kt/V de¤erleri
çal›flman›n bafllang›c›nda ve sonunda, her iki membran için ayr› ayr› hesapland›.
Sonuçlar: Her iki membran grubunda HD yeterlili¤i (Kt/V) aras›nda fark yoktu.
Çal›flman›n bafl›nda hemophan ve polisulfon membran ile yap›lan HD s›ras›nda
ortalama Kt/V de¤erleri s›ras›yla 1.20 ± 0.10, 1.17± 0.14 iken, çal›flman›n sonunda
1.18 ±0.24 ve 1.16± 0.11 olarak tespit ettik. Her iki HD membran› aras›nda
Kt/V de¤eri aç›s›ndan anlaml› bir fark tespit etmedik (p>0.05). Üçüncü ay›n
sonunda hemophan membran ile HD tedavisine devam eden hasta grubundaki
hsCRP de¤erlerinin 3.20mg/L'den 5.38 mg/dL'ye yükseldi¤ini, polisulfon membran
grubunda ise 3.87mg/dL'den 2.73mg/dL'ye geriledi¤ini tespit ettik fakat istatistiksel
olarak anlaml› bulmad›k (p>0.05). Hemophan grubundaki IL-6 seviyeleri
5.40pg/ml'den 9.90pg/ml'ye, polisulfon grubunda ise 4.57pg/ml'den 10.70pg/ml'ye
yükseldi¤ini saptad›k fakat istatistiksel olarak anlaml› bulmad›k (p>0.05). Her iki
membran ile yap›lan HD s›ras›nda bak›lan IL-6 ve hsCRP de¤erlerinde anlaml›
bir fark tespit etmedik (p>0.05).
Sonuç: Hemophan membran kullan›m›ndan polisulfon membran kullan›m›na
geçifl sonras›nda IL-6 ve hsCRP seviyeleri aras›nda herhangi bir fark tespit etmedik.
Her iki membran kullan›m› ile kronik inflamasyon aç›s›ndan fark olmad›¤›
sonucuna vard›k.

PS/HD-167

Hemodiyaliz Hastalar›nda Osteoporoz ‹çin Risk Faktörleri

Kaynar K1, Özkan G1, Gül S1, Çan G2, Tosun M3, Ulusoy fi1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dal›

Amaç: Düflük kemik mineral yo¤unlu¤u ve k›r›k riski prevelans›, son dönem
böbrek yetmezli¤i olan hastalarda artm›fl oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›flma ile
hemodiyaliz hastalar›nda düflük kemik mineral yo¤unlu¤u ve düflük kemik mineral
içeri¤ine neden olan faktörlerin önemi araflt›r›lm›flt›r.
Metot: 20 kronik hemodiyaliz hastas›nda düflük kemik mineral yo¤unlu¤u
prevalans› ve iliflkili risk faktörleri araflt›r›lm›flt›r. Lumbar kemik ve total kalça
mineral yo¤unlu¤u dual-enerji X ›fl›n absorbsiyonmetresi ile (DEXA) ölçüldü.
Osteoporoz geliflimi ile kalsiyum, fosfor, beden kitle indeksi, albümin, hemoglobin,
alkalen fosfataz, diyaliz yafl›, paratroid hormon (iPTH) ve kt/v de¤erlerinin iliflkisi
kruskal wallis testi ve Pearson korelasyonu ile de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Dünya sa¤l›k örgütü kriterlerine göre, lumbar kemik ölçümleri t skorlar›
de¤erlendirildi¤inde, 20 hastan›n %20'si osteoporotik, %50’si osteopenik, %30’u
da normal kemik ölçümlerinde bulundu. iPTH düzeyi hastalar›n %20’sinde 300
pg/ml üzerinde, %30’inde 150-300 pg/ml aras›, %50’inde de 150 pg/ml’nin
alt›nda bulundu. iPTH seviyeleri da¤›l›m› aç›s›ndan normal, osteopenik ve
osteoporotik hastalarda fark bulunmad›. Hastalar›n %42’si postmenapozal bayan,
%55’i de erkek hasta idi. Yafl ve cinsiyet aç›s›ndan osteoporoz, osteopeni ve
normal kemik mineral yo¤unlu¤u grubunda bir fark izlenmedi. Gruplar aras›nda
kalsiyum, hemoglobin, albumin, fosfor, kt/v, alkalen fosfataz, diyaliz yafl› aç›s›ndan
anlaml› bir fark saptanmad›. Ancak total kalça ölçümlerinde, beden kitle indeksi
aç›s›ndan fark anlaml› idi (p:0.043). (Normal, osteopenik ve osteoporotik gruplarda
bulunan ortalama beden kitle indeksleri s›ras›yla: 25,35±2,33 kg/m2,
26,31±4,94kg/m2, 19,67±2,77kg/m2 ).
Tart›flma: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda osteoporoz için en önemli risk faktörü,
düflük beden kitle indeksi olarak bulunmufltur.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 97

PS/HD-168

Hemodiyaliz Hastalar›nda Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisinde
Parakalsitol Kullan›m›

Çetinkaya R, Kelefl M, Uyan›k A
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum

Amaç: Fosfor birikimi, D-vitamini sentezinde bozulma ve hipokalsemi sonucu
ortaya ç›kan sekonder hiperparatiroidizm, kronik böbrek yetmezlikli hastalarda
sonuçlar› nedeniyle tedavi edilmesi gereken önemli bir tablodur. Parakalsitol
sekonder hiperparatiodi tedavisinde kullan›lan bir D-vitamini analo¤udur. Biz
hemodiyaliz hastalar›nda parakalsitolün etkilerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Hastalar ve Yöntem: Çal›flmaya sekonder hiperparatiroidisi olan 10 kronik
hemodiyaliz hastas› al›nd›. Hastalara haftada 3 kez 0.04-0.393 microg/kg dozunda
parakalsitol tedavisi baflland›. Parakalsitol dozu intakt parathormon, serum
kalsiyum ve fosfor düzeyleri kontrol edilerek ayarland›. Toplam 8 haftal›k
tedavinin sonunda parathormon, kalsiyum ve fosfor düzeyleri bafllang›ç tedavisiyle
karfl›laflt›r›ld›. Tedavi süresince ciddi yan etki görülmedi. Tedaviden ayr›lan
hasta olmad›.
Bulgular: Ortalama intakt parathormon düzeyi tedavi bafllang›c›nda 764 +/-
229 pg/mL tedavi sonunda 480 +/- 314 pg/mL bulundu (p=0.013). Kalsiyum
düzeyleri tedavi bafllang›c›nda 9.02 +/- 0.67 mg/dL iken tedavi sonras› artarak
9.59 +/- 1.05 mg/dL bulundu (p = 0.074), di¤er taraftan fosfor düzeyleri
bafllang›çta 5.08 +/- 1.13 mg/dL iken artarak 5.42 +/- 1.02 mg/dL’ye yükseldi
(p = 0.507).
Sonuçlar: Parakalsitol tedavisi parathormon düzeylerini anlaml› olarak
azaltmaktad›r. Di¤er taraftan kalsiyum ve fosfor düzeylerinde anlaml› de¤iflikli¤e
yol açmamaktad›r.

PS/HD-169

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Metabolik Kemik Hastal›¤›

Velibeyo¤lu F, Alt›parmak MR, Seyahi N, Serdengeçti K, Erek E
Istanbul Universitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›

Amaç: Bu kesitsel çal›flmada düzenli hemodiyaliz tedavisi gören SDBY li
hastalarda renal osteodistrofi s›kl›¤›n›, renal osteodistrofi ile ilgili faktörleri ve
hemodiyaliz tedavisinin metabolik kemik hastal›¤› üzerine olan etkilerini
araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: ‹stanbul’da faaliyet gösteren 6 hemodiyaliz merkezinde tedavi gören
toplam 1018 hasta çal›flmaya al›nd› Hastalar daha sonra intakt parathormon
düzeylerine bak›larak 4 gruba ayr›ld›. iPTH düzeyi 150 pg/ml’ nin alt›nda olan
hastalar A grubu, 150-300 pg/ml olanlar, B grubu 300-800 pg/ml olanlar, C
grubu,800 pg/ml ‘ün üzeri olanlar D grubu olarak belirlendi. Bu dört grup
aras›nda dosyalardan elde edilen veriler yafl,kronik renal yetmezlik süresi, diyalizat
Ca düzeyi, diyaliz süresi, Ca, fosfor, iPTH, alkali fosfataz, albumin, demir, demir
ba¤lama kapasitesi, hematokrit, hemoglobin, lökosit, trombosit, ALT, AST,
ferritin, ürik asit, glikoz, LDH, Kt / V,URR, cinsiyet, diyabet ve hipertansiyon
varl›¤› ve ilaç kullan›m›) karfl›laflt›r›ld›. Bu dört grup aras›nda paratiroid bezi
görüntülenmesinde kullan›lan yöntemlerin s›kl›¤›, paratiroid bezi büyümesi
s›kl›¤› ve paratiroidektomi s›kl›¤› incelendi.
Bulgular: Çal›flmam›zdaki 1018 hastan›n 538’i erkek (%52,8), 480’i kad›n
(%47,2) olup ortalama yafllar› 50,53 ±16,28 y›l olarak bulundu. Hastalar›n
ortalama iPTH de¤erleri 369 ± 405 pg/ml,ortanca: 239 pg/ml, [6,8-2657] olarak
bulundu. iPTH de¤erlerine göre yap›lan s›n›fland›rmaya göre; A grubunda (<
150 pg/ml ) 352 hasta (% 34,5), B grubunda (150-300 pg/ml) 241 hasta (%
23,7), C grubunda (300-800 pg/ml) 302 hasta (%29,7), D grubunda (> 800
pg/ml) 123 hasta (% 12,1) olarak belirlendi (Tablo 1). Çal›flmam›zda herhangi
bir görüntüleme yöntemi ile paratiroid bezi büyümesi saptanma s›kl›¤› % 9,2
olarak bulundu. Artm›fl iPTH düzeyleri ve paratiroid bezi büyümesi ile yüksek
serum fosfor düzeyi, düflük Kt/V ve URR aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u
görüldü.
Sonuç: Sekonder hiperparatiroidizmin s›kl›¤›n›n hemodiyaliz tedavisi gören
hastalarda yüksek prevalansa sahip oldu¤u görüldü. Çal›flmam›zda adinamik
kemik hastal›¤› gelifliminde; diyabetes mellitus, ileri yafl, yüksek kalsiyum içeren
diyaliz s›v›s› kullan›m›, agresif fosfor kontrolünün rolü oldu¤u görüldü. Bu
bilgiler hemodiyaliz hastalar›nda metabolik kemik hastal›¤›n›n tedavisi aç›s›ndan
önem tafl›r.
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Hasta özellikleri

Yafl

Cinsiyet

KBY süresi (ay)

Diyabetes mellitus

Diyaliz süresi (ay)

Diyalizat Ca(mmol/l)

S. Ca(mg/dl)

S. P (mg/dl)

iPTH (pg/ml)

S. Albumin (gr/dl)

Kt/V

URR(%)

Ca içeren P ba¤lay›c›

Al içeren P ba¤lay›c›

Sevelamer

Aktif D vitamini

EPO

Paratiroid hiperplazi*

Grup A

(PTH< 151 pg/ml)

54.99±16.47

186/166

69.59±63.03

89(%25.3)

52.17±44.73

1.55±0.23

9.01±0.94

4.63±1.32

74.65±38.94

3.72±0.42

1.56±0.36

71.11±8.02

285(%81.2)

5(%1.4)

16(%4.6)

70(%19.9)

203(557.8)

20(%5.7)

Grup B

(PTH 151-300 pg/ml)

50.26±16.04

135/106

74.23±68.74

45(%18.7)

58.39±49.00

1.53±0.23

8.82±0.88

5.13±1.39

214.6±45.42

3.78±0.42

1.49±0.37

85.57±27.74

192(%)

5(%2.1)

10(%4.1)

99(%41.1)

135(%56)

9(%3.7)

Grup C

(PTH 301-800 pg/ml)

46.62±15.86

150/151

73.24±62.33

43(%14.3)

61.8±51.94

1.51±0.23

8.93±1.11

5.36±1.58

466.58±136.69

3.79±0.41

1.53±0.42

69.6±9.6

221(%73.4)

15(%5)

15(%5)

133(%44.2)

130(%43.2)

20(%6.6)

Grup D

(PTH>801 pg/ml)

47.92±14.22

67/56

83.48±65.38

14(%11.4)

74.17±54.00

1.45±0.23

9.26±0.99

5.68±1.3

1268.85±369.67

3.8±0.36

1.46±0.31

68.23±8.06

71(%58.5)

13(%10.6)

20(%16.3)

59(%48)

68(%55.3)

45(%36.6)

p (Anova)

0.000

0.532

0.234

0.000

0.000

0.001

0.001

0.000

0.000

0.12

0.028

0.004

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001
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PS/HD-170

Paratiroidektomi Olan 7 Hemodiyaliz Hastas›n›n Preoperatif ve Postoperatif
De¤erlendirilmesi

Karakafl A1, Oktay ‹2
1Rts Y›ld›r›m Diyaliz Merkezi, Bursa
2Rts Ren T›p Diyaliz Merkezi, Bursa

Amaç: Sekonder veya tersiyer hiperparatiroidi hemodiyaliz hastalar›nda
paratiroidektomi ile tedavi edilmektedir. Paratiroidektomi sonras› hipokalsemi
bu hastalarda beklenen bir bulgudur ve yak›n takibi ile h›zl› tedavisi yap›lmal›d›r.
Amac›m›z paratiroidektomi olmufl 7 hastam›z›n operasyon öncesi ve operasyon
sonras› sonuç ve tedavilerini inceleyerek bu konuya dikkat çekmeyi sa¤lamakt›r.
Yöntem-Gereç: RTS Ren T›p ve Y›ld›r›m diyaliz merkezlerinde 2004-2006 y›llar›
içinde sekonder hiperparatiroidi nedeniyle subtotal paratiroidektomi olan 7
hemodiyaliz hasta (5 erkek, 2 kad›n) retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n
operasyon öncesi parathormon (PTH), kalsiyum (Ca), Fosfor (P), CaxP, albumin,
alkalen fosfataz, D vitamini kullan›m›, diyaliz yafl› ve hiperparatiroidik kalma
süresi kaydedildi. Operasyon sonras› 6 ay süreyle kullan›lan oral ve iv kalsiyum
miktarlar›, D vitamini kullan›m›n›, hastalar›n flikayetleri, PTH, kalsiyum, fosfor,
alkalen fosfataz de¤iflimleri ve alüminyum düzeyleri incelendi.
Bulgular: Hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen hastalar›n diyaliz yafl› 9-16 y›l
aras›nda idi. Tüm hastalarda CaxP > 55 idi. Düzensiz D vitamini kullanm›fllard›.
Alkalen fosfataz düzeyleri normalin 2-9 kat› idi. PTH düzeyleri de 1036-2694
pg/ml aras›nda idi. Hiperparatiroidik (PTH 800) kalma süresi 16 ay ile 114 ay
aras›nda de¤ifliyordu. Postoperatif dönemde hastalar›n ihtiyaçlar›na göre 1000
mg – 41.000 mg/ay kalsiyum (%77,5 oral, % 22,5 iv); kalsitriol ise 4 – 21 mcg/ay
kullan›lm›flt›. Hastalar›n postoperatif düzeltilmifl kalsiyum düzeyleri 1. ayda
ortalama 4-7 mg/dl, 6.ayda ise ortalama 5-8 mg/dl aras›nda idi. PTH düzeyleri
1. ayda h›zla düfltü (ortalama 25-351 pg/ml) ve 6. ayda 2 hasta hariç PTH düzeyleri
hipoparatiroidik idi. Alkalen fosfataz düzeyleri 1. ayda preoparatif de¤erin 2-3
kat›na yükseldi. Sonra 6. ayda normal düzeylere (ortalama 189 U/L) yaklaflt›.
Alüminyum düzeyleri ise tüm hastalarda normal düzeylerde idi (7-16 mcg/lt).
Postoperatif dönemde hasta flikayetleri incelendi¤inde fliddetli kemik a¤r›s› (4
hasta), dudak ve ekstremitede uyuflma (4 hasta), fliddetli kramp, tetani ve k›r›k
(1 hasta) oldu¤u görüldü. K›r›k geliflen hastan›n en uzun süreli hiperparatiroidik
kalm›fl oldu¤u (114 ay) ve en çok kalsiyum replasman› (250.000 mg/6ay) yap›lan
hasta oldu¤u gözlendi.
Sonuç: Hiperparatiroidi geliflen hastalar geciktirilmeden opere edilmelidir.
Postoperatif kalsiyum takiplerinin oral ve iv kalsiyum verilerek ve kalsitriol tedavisi
ile en az 6 ay diyaliz merkezlerinde çok düzenli olarak yap›lmas› gereklidir.

PS/HD-171

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹ki Farkl› Kan Bas›nc› Kontrolü Stratejisinin
Kardiyak Yap› ve ‹fllevler Üzerine Etkileri
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Girifl: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda % 50-90 s›kl›kta görülen hipertansiyonun
tedavisi için ço¤u merkezde antihipertansif (anti-HT) ilaçlardan yararlan›lmakta,
kimi merkezlerde ise diyette kat› tuz k›s›tlamas› ve ultrafiltrasyon ile kuru a¤›rl›k
azalt › larak kan bas›nc› (KB) kontrol edilmeye çal ›fl › lmaktad›r.
Bu çal›flmada HD hastalar›nda KB kontrolü amac›yla uygulanan bu iki farkl›
tedavi stratejisinin kardiyak sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›.
Yöntem: Bu kesitsel çal›flmada, hipertansif hastaya yaklafl›mda “etkin volüm
kontrolü stratejisi” uygulayan HD merkezi (Merkez A) ile “antihipertansif ilaç
tedavisine dayal› strateji” uygulayan HD merkezinden (Merkez B) toplam 430
hasta çal›flmaya al›nd›. “Etkin volüm kontrolü stratejisi” ilaç kullanmaks›z›n, tuz
k›s›tlamas›-ultrafiltrasyon ile normotansiyonun sa¤lanmas› ve kardiyotorasik oran›n
0.48’in alt›na indirilmesi olarak tan›mland›. A ve B merkezindeki tüm hastalara
ekokardiyografik inceleme yap›ld›; ölçümler her iki merkezde de ayn› cihaz (Philips,
Envisor C, 2.5 MHz probe) kullan›larak interdiyalitik dönemde elde edildi.
Karfl›laflt›rmalarda student t ve ki-kare testleri kullan›ld›.
Sonuçlar: Anti-HT ilaç kullanan hasta oran› A merkezinde % 7, B merkezinde
% 36 idi (p<0.01); interdiyalitik kilo al›m› s›k› tuz k›s›tlamas› uygulayan A
merkezinde anlaml› olarak daha düflüktü (2.29±0.84 ve 2.92±1.32, p<0.001).
Her iki merkez aras›nda yafl, cinsiyet, diyabet varl›¤›, kardiyovasküler hastal›k
öyküsü, sigara kullan›m› aç›s›ndan fark saptanmad›. Her iki farkl› tedavi yöntemiyle
de benzer oranlarda KB kontrolü sa¤lanm›flt›; her iki merkezdeki ortalama KB
benzerdi (Tablo 1). Ekokardiyografik de¤erlendirmede ise iki merkez aras›nda
önemli farklar vard›: S›k› tuz k›s›tlamas› ve volüm kontrolü uygulayan A merkezinde
sol atriyum (SA) hacmi, sol ventrikül diyastol sonu çap› (SVDS), sol ventrikül
kitle indeksi (SVKI), sol ventrikül hipertrofisi (SVH) olan hasta s›kl›¤›, SV sistolik
ve diyastolik disfonksiyonu olan hasta oran› belirgin olarak daha düflüktü (Tablo
2). Diyastolik fonksiyonlar› yans›tan izovolemik relaksasyon zaman› (‹VRZ) ve
deselerasyon zamanlar› (DZ), B merkezinde daha uzundu; bunu destekleyecek
flekilde, benzer kan bas›nc› de¤erlerine karfl›n intradiyalitik hipotansiyon s›kl›¤›
B merkezinde daha fazlayd› (11 hipotansif atak / 100 hasta seans› ve 31 hipotansif
atak / 100 hasta seans›, p<0.01).
Ç›karsama: Hemodiyaliz hastalar›nda antihipertansif ilaç kullan›m› ya da s›k›
volüm kontrolü i le benzer kan bas›nc› kontrolü sa¤lanabil ir .
Ancak s›k› volüm kontrolü uyguland›¤› durumda kardiyak dilatasyon, sol ventrikül
hipertrofisi, sistolik ve diyastolik disfonksiyon, intradiyalitik hipotansiyon belirgin
olarak daha azd›r.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Tablo 1

Merkez

A (n: 197)

B (n: 233)

Yafl

58±16

53±15

Kad›n(%)

48

42

SKB (mmHg)

126±15

123±22

DKB (mmHg)

75±12

74±14

‹DK (kg)

2.29±0.84

2.92±1.32 *

Tablo 2

Merkez

A (n: 197)

B (n: 233)

SA hacmi

(ml/m2)

29.5±10.0

36.7±21.6 *

SVEd çap›

(mm/m2)

2.61±0.33

2.97±0.64 *

SVKI

(gr/m2)

131±32

165±53 *

SVH

(n, %)

108 (64)

168 (86) *

EF

(%)

68±10

63±09 *

IVRZ

(msn)

88±19

120±26 *

DZ

(msn)

233±63

282±70 *

*p: 0.001

*p: 0.001
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PS/HD-172

Darbepoetin Alfa ile Epoetin Alfa Tedavisinin Hemodiyaliz Hastalar›nda
Serum Endotelin-1 ve Kan Bas›nc› Üzerine Olan Etkilerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Kanbay M1, Turgut F1, Kaya A1, Uz E1, Bavbek N1, Akçay A1,
Duranay M2

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara,
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Epoetin alfan›n hemodiyaliz hastalar›nda serum endotelin-1 ve kan
bas›nc›n› yükseltti¤i bilinmekle birlikte darbepoetin alfan›n ET-1 ve kan bas›nc›
üzerine olan etkisi ilgili bilgi literatürde mevcut de¤ildir. Bu çal›flmada amaç
hemodiyaliz hastalar›nda darbepoetin alfa ve epoetin alfan›n ET-1 ve kan bas›nc›
üzerine olan etkilerini karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 42 adet hemodiyaliz hastas› al›nd›. Hastalardan
epoetin tedavisinden 30 dakika sonra ET-1 düzeyi tayini için kan al›nd›.
Sonras›nda hastalar›n epoetin alfa tedavisi kesilerek darbopoetin alfaya geçildi.
3 ay sonras›nda darbepoetin uygulanmas›ndan 30 dakika sonra ET-1 tayini
yap›ld›. Kan bas›nc› ölçümü epoetin alfa ve darbepoetin alfa tedavisi
uygulanmas›nda önce ve 30 dakika sonra yap›ld›.
Bulgular: Darbepoetin alfa ve epoetin alfa serum ET-1 düzeyini eritropoetin
tedavisi almayan hastalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› olarak artt›rd›¤› tespit
edildi (p<0.05). Darbepoetin alfa ve epoetin alfa tedavisinin benzer düzeyde ET-
1 düzeyini yükseltti¤i saptand› (p>0.05). Darbepoetin alfa ve epoetin alfa tedavisi
kan bas›nc›n› eritropoetin tedavisi almayan hastalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml›
olarak yükseltti¤i tespit edildi (p<0.05). Darbopoetin alfa ve epoetin alfa tedavisinin
benzer düzeyde kan bas›nc› yüksekli¤ine neden oldu¤u bulundu (p>0.05).
Sonuç: Darbepoetin alfa tedavisi hemodiyaliz hastalar›nda serum ET-1 düzeyini
ve kan bas›nc›n› epoetin ile benzer düzeyde yükseltti¤i tespit edildi.

Sonuçlar: Çal›flmaya al›nan hastalar›n ortalama yafl› 57±14 y›l, ortalama diyaliz

süresi 51±42 ayd›. Diyabet oran› %27 idi. Ortalama sistolik kan bas›nc› 128±21

mmHg, ortalama diyastolik kan bas›nc› 77±10 mmHg olarak saptand›. Hasta

grubunun ortalama PWV de¤eri 10.0±2.5 m/s, ortalama AIx % 27±11 idi.

AIx’in kalp h›z› ile düzeltilmifl flekli olan AIx -HR75 ise %29±11 olarak saptand›.

PWV hastalar›n %29’da AIx ise %67’de s›n›r de¤erin üstünde bulundu. AIx

ve PWV aras›nda pozitif korelasyon saptand› (p=).

AIx yüksek ve normal olan hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda; AIx yüksek olan grupta,

albümin de¤erleri daha düflük, ortalama kan bas›nc› de¤erleri ve kardiyotorasik

indeksleri (KTI) daha yüksek saptand›. Benzer flekilde, biyoimpedans ile

de¤erlendirilen hücre d›fl› s›v›/hücre içi s›v› (HDS/H‹S) oranlar› yüksekti (Tablo

1). AIx yüksek olanlarda, (LVH ) hasta oran› daha çoktu. Her iki grup aras›nda

diyabet ve KVH s›kl›¤› benzerdi (Tablo).

PWV de¤eri yüksek ve normal olan hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda; PWV de¤eri

yüksek olan grupta erkek hasta oran› (%65 ve %52, 0.001) ve ortalama kan

bas›nc› de¤erleri yüksek (97±13 ve 92±14 mmHg, p<0.001) bulundu. Alt grup

analizinde (n:408 hasta) PWV de¤eri  11.5 m/sn olan grupta, < 8.5 m/sn

olana göre belirgin artm›fl interdiyalitik a¤›rl›k art›fl› vard›. (p=0.015)).

Ç›karsama: Hemodiyaliz hastalar›nda, PWV ve AIx gibi damar sertli¤inin

göstergesi olabilecek ölçümler, ortalama arter kan bas›nc›, kardiyotorasik oran,

hipoalbuminemi, interdiyalitik a¤›rl›k art›fl› ile iliflkiliydi. Bu parametrelerin

kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile iliflkisi hemodiyaliz hasta toplulu¤umuzun

takipleri s›ras›nda aç›kl›k kazaca¤›n› düflünüyoruz.
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PS/HD-173

Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteryel Sertli¤in De¤erlendirilmesi ve ‹liflkili
Risk Faktörleri
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Arteryel sertli¤in göstergelerinden olan nab›z dalga h›z› (PWV) ve augmentasyon
indeksi (AIx) vasküler hasar›n fliddetini belirlemede kullan›lan non-invaziv
yöntemlerdir. Daha önceden s›n›rl› say›da hasta içeren çal›flmalarda, PWV ve
AIx ile kan bas›nc›, yafl, diyabet Hiperlipidemi ile iliflkili oldu¤u ileri sürülse
de, veriler çeliflkilidir.
Genifl hasta say›s› içeren bu çal›flmada, kronik HD hastalar›nda PWV ve AIx
de¤erlendirilerek, iliflkili oldu¤u risk faktörlerinin belirlenmesi amaçland›.
Yöntem: Kronik HD program›nda olan toplam 881 hasta (%44’ü kad›n)
çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n PWV ve AIx ölçümleri nab›z dalga analizi
cihaz› (Sphygmocor) kullan›larak, tek operatör taraf›ndan yap›ld›. PWV analizi
karotid-radial mesafeden ölçüldü. Aortik AIx radial arterden derive edilen aortik
nab›z dalga formlar›ndan elde edildi.
Literatürde kardiyovasküler nedenli ölüm için en iyi s›n›r de¤er olarak PWV
için 11,5 m/sn, AIx için % 25 de¤eri, bulundu¤undan, biz de bu s›n›r de¤erleri
çal›flmam›zda kulland›k.
Tüm hastalar›n ekokardiyografi ile sol ventrikül geometrisi de¤erlendirildi
Hastalar›n tüm ölçümleri interdiyalitik dönemde elde edildi. Grup
karfl›laflt›r›lmalar›nda student-t test ve ki-kare kullan›ld›.

Yafl (y›l)

Albümin (g/dl)

KTI (%)

HDS/H‹S

OAB (mmHg)

SVH (%)

AIx göre gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›

AIx Normal

(n=242)

56±14

3.90 ±0.32

46±6

0.78 ± 0.08

87±12

53

AIx Yüksek

(n=637)

57±13

3.84 ± 0.33b

47±6b

0.83 ± 0.09a

96 ±14a

62

a;p <0.0001, b;p<0.05
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Hemodiyaliz Hastalar›nda Kemik Mineral Dansitesi ve Koroner Arter
Kalsifikasyonu ‹liflkisi
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3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
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Girifl: Aksi yönde yay›nlar da bulunmakla birlikte, genel popülasyonda kemik
mineral dansitesi (KMD) ile vasküler kalsifikasyon aras›nda iliflki oldu¤u ileri
sürülmektedir. Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda azalm›fl KMD ve vasküler
kalsifikasyon yayg›n olarak görülmektedir. Literatürde HD hastalar›nda bu iki
parametrenin korelasyonunu de¤erlendiren bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu çal›flmada, 375 kronik HD hastas›nda koroner arter kalsifikasyon (KAK)
skoru ve KMD ölçülerek, bu iliflki araflt›r›ld›.
Yöntem: Hastalar›n ortalama yafl› 59±14 y›l, kad›n/erkek oran› 0.75, ortalama
diyaliz süresi 51±41 ay idi. KAK skoru (Agatson yöntemi) çok-kesitli bilgisayarl›
tomografi ile ölçüldü. Femur boynu ve lomber vertebray› (L1-L4) kapsayan kemik
mineral dansite ölçümleri dual x-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemi ile yap›ld›.
KMD sonuçlar› T- ve Z- skorlar› olarak ifade edildi. Hastalar›n normal, osteopeni
ve osteoporoz olarak s›n›fland›r›lmas› WHO k›staslar›na göre T-skoru kullan›larak
yap›ld›. Gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda student-t test ve ANOVA, korelasyon
analizlerinde Spearman ve Pearson testleri kullan›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n %41’inde osteoporoz, %44’ünde osteopeni saptand›.
Olgular›n %15’inde KMD normal bulundu. Üç grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda, gruplar
aras›nda yafl, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VK‹), üre azalma oran› (ÜAO), CaxP
ç a r p ›m ›  a ç › s › nd an  b e l i r g i n  f a r k l › l › k  me v cu t t u  (T ab l o ) .
Lomber vertebra ve femur boynu T-skorlar› ile VKI aras›nda pozitif korelasyon,
yafl ile negatif korelasyon saptand›. Ek olarak femoral T skorlar› ile serum fosfat,
CaxP çarp›m› ve albumin düzeyleri aras›nda pozitif korelasyon, beta–2
mikroglobulin düzeyleriyle negatif korelasyon saptand›. Z-skoru -2’den düflük
hasta oran› %24 idi. T-skoruna göre osteoporoz tan›s› alan hastalar›n %52’
sinin Z-skorlar› -2’nin alt›ndayd›. Lomber vertebra Z-skoru ile hsCRP aras›nda
negatif korelasyon bulundu. Femur Z-skorlar› ise VKI ve CaxP çarp›m› ile pozitif
korelasyon, diyaliz süresi ve beta–2 mikroglobulin düzeyleri ile negatif korelasyon
göstermekteydi. Toplam 375 hastan›n ortalama KAK skoru 591±1237 (0-11941)
idi; KAK skoru 100’ün alt›nda olan hasta oran› %50, 100-400 aras›ndaki hasta
oran› %18, 400’ün üstünde olan hasta oran› %32 olarak saptand›. KAK skoru
ile lomber vertebra, femur boynu ve total femurda ölçülen T- veya Z-skoru
aras›nda anlaml› korelasyon saptanmad›. KMD sonuçlar›na göre normal,
osteopeni veya osteoporoz tan›s› alan hastalar›n ortalama KAK skorlar› aras›nda
da anlaml› fark bulunmad› (fiekil).
Ç›karsama: Hemodiyaliz hastalar›nda DEXA ile de¤erlendirilen kemik mineral
dansitesi ve çok-kesitli BT ile ölçülen koroner arter kalsifikasyon skoru aras›nda
iliflki yoktur.

KMD sonuçlar›na göre s›n›fland›r›lan hastalar›n ortalama KAK skorlar›
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Yafl (y›l)

Cinsiyet (kad›n, %)

VK‹

ÜAO (%)

CaxP çarp›m›

Normal, osteopenik ve osteoporozlu hastalar›n karfl›laflt›r›lmas›
Normal

(n:54)

52±13∞

28

25± 3

73 ± 7

41±12∞

Osteopeni

(n:166)

59±13

31

24± 3

75± 6

38± 10

Osteoporoz

(n:155)

61±13

61∞

22± 4∞

77± 6∞

36±10
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Kronik Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Ultrafiltrasyon Miktar›n›n P Dalga
Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Ünver S1, Özmen N2, Aparc› M2, Atasoyu EM1, Evrenkaya TR1

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Kardiyoloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Kronik hemodiyaliz program›ndaki hastalarda daha yüksek oranlarda
gözlenen paroksismal atrium fibrilasyonu (AF), hemodinamiyi olumsuz yönde
etkileyen, tromboembolik komplikasyonlara neden olabilen önemli bir morbidite
ve mortalite nedenidir. Paroksismal AF geliflimini kolaylaflt›ran P dalga
dispersiyonunun (PDD) intradiyalitik süreçte artt›¤› bilinmektedir. Çal›flmam›zda
ayn› hasta grubuna farkl› hemodiyaliz seanslar›nda uygulanan de¤iflik miktarlardaki
ultrafiltrasyonun PDD üzerine olan etkileri araflt›r›lm›flt›r. Materyal Metot:
Çal›flmaya haftada üç kez 4 saat bikarbonat hemodiyaliz gören kronik hemodiyaliz
program›ndaki 25 hasta dahil edildi. Dört saatlik standart bir hemodiyaliz
seans›nda yap›lan ultrafiltrasyon (UF) miktar›na göre; bir litreye kadar UF
yap›lan grup, 1-2 litre aras›nda UF yap›lan grup, 2-3 litre aras›nda UF yap›lan
grup ve 3-4 litre aras›nda UF yap›lan grup olmak üzere 4 grup oluflturuldu.
Çal›flma, her hasta farkl› hemodiyaliz seans›nda interdiyalitik kilo art›fl›na paralel
olarak uygulanan UF miktar›na göre, dört gruba da bir kez dahil olana kadar
sürdürüldü. Hastalara diyaliz giriflinde ve seans tamamland›ktan sonraki ilk 20
dakika içerisinde 12 derivasyon EKG çekildi ve maksimum P dalga süresi (Pmax),
minimum P dalga süresi (P min) ve PDD (P max ile P min aras›ndaki fark)
de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: Onbefl’i erkek, 10’u kad›n olan hastalar›n yafl ortalamas› 62.7±20.2
di (yafl aral›¤›: 21-89). UF sonras› PDD, bir litreye kadar UF yap›lan grup 1 de
anlaml› olarak azal›rken (56.12±15.26 vs 46.60±18.45 ms, p:0,018), bir litrenin
üzerinde UF yap›lan Grup 2 (39.68±21.26 vs 47.12±21.20 ms, p:0,020), Grup
3 (41.60±23.99 vs 65.92±31.04 ms, p:0.001) ve Grup 4’de (17.52±14.67 vs
26.80±15.52 ms, p:0.007) anlaml› olarak artmaktayd› (1). Ayr›ca diyabetik grupta
diyabetik olmayan hastalara k›yasla UF öncesi PDD anlaml› olarak fazla iken
(68.85±10.44 vs 51.16±14.06 ms, p:0.007), uygulanan UF sonras› PDD fark›n›n
kayboldu¤u görüldü (57.14±17.99 vs 42.50±17.40 ms, p:0.065).
Sonuç: Hemodiyaliz süresince bir litrenin üzerinde yap›lan UF, PDD de¤erini
anlaml› olarak art›rmaktad›r. Diyabetiklerde daha etkin olmak üzere tüm hasta
grubunda iki diyaliz aras› 1 litreyi aflan hipervolemiden sak›n›lmal›, diyabetiklerde
UF ile birlikte gözlenen PDD’deki azalma nedeniyle etkin bir UF planlamas›
yap›lmal›d›r.

PDD ölçümlerinin gruplara göre da¤›l›m›

00p<0.05
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PS/HD-176

Hemodiyaliz Hastalar›nda L-Karnitin, ‹nsülin Direnci ve Lipid Profili
Aras›ndaki ‹liflki

fiit D1, Kadiro¤lu AK2, Kayabafl› H2, Y›lmaz ME1

1Dic l e  Ünive r s i t e s i  T ›p  Fakü l t e s i  Ne f ro l o j i  BD,  Diya rbak › r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD, Diyarbak›r

Amaç: L-karnitnin son dönem böbrek hastal›¤› (SDBH) olan hastalarda plazma
lipid profili ve insülin direnci (IR) üzeride etkili oldu¤u öne sürülmektedir.
Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda L-karnitin, insülin direnci ve lipid profili
aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: En az 6 ayd›r HD program›nda olup haftada 3 kez 5 saat/seans
konvansiyonel bikarbonatl› HD’e giren 35 non-diyabetik hasta çal›flmaya dahil
edildi. Serum glukoz, insülin, total kolesterol (TK), trigliserid (TG), düflük
a¤›rl›kl› lipoprotein (LDL) ve yüksek a¤›rl›kl› lipoprotein (HDL) çal›fl›lmak üzere
kan örnekleri bir gece açl›k sonras›, diyaliz seans› öncesinde al›nd›. Tüm hastalara
6 ay süre ile her diyaliz seans›nda 1 gram L-karnitin intravenöz olarak uyguland›.
IR Homeostasis Model Assessment – Insulin Resistance (HOMA-IR) yöntemi
ile saptand›.
Bulgular: Otuzbefl hastan›n 18’ü (% 51.4) kad›n, 17’si (% 48.6) erkeklerden
oluflmakta idi. Hastalar›n yafl ortalamas› 39.0 ± 13.7 y›l olarak bulundu. Ortalama
HD süresi 29.7 ± 17.1 ay, Kt/V de¤eri 1.31 ± 0.19 ve vücut kitle indeksi (BMI)
20.8 ± 2.3 kg/cm2 olarak bulundu. Çal›flma sonunda hastalar›n sadece serum
HDL düzeyinde bir yükselme görülürken (p=0.047), serum glukoz, insülin, TK,
TG, LDL düzeylerinde ve HOMA-IR de¤erlerinde anlaml› bir de¤ifliklik görülmedi
(p>0.05). HOMA-IR de¤eri yüksek olan hasta say›s› çal›flma öncesinde 11 (%
31.4) iken çal›flma sonunda 7’ye (% 20) düfltü, ancak istatistiki olarak anlaml›l›k
saptanmad› (p=0.697). BMI ile HOMA-IR (r=0.414, p=0.040), HOMA-IR ile
TG (r=0.553, p=0.004) ve HOMA-IR ile LDL (r=0.444, p=0.026) aras›nda
pozitif korelasyon bulundu.
Sonuç: L-karnitine serum HDL düzeyini yükseltmektedir. Çal›flmam›zda L-
Karnitinin BMI, TG, LDL ve IR üzerinde anlaml› bir etki elde edemedik. L-
karnitinin IR üzerindeki etkilerini saptamak için daha genifl kapsaml› çal›flmalara
ihtiyaç vard›r.

PS/HD-177

Diyaliz Hastalar›nda Miyokard Hasar›n Göstergelerinden Troponin I,
Kreatin Kinaz-MB ve Miyoglobin Düzeyleri

Mutluay R1, Paflao¤lu H2, Erten Y1, Konca C3, Koç E1, Reis Altok K1,
Derici Ü1, Ar›nsoy T1, Sindel fi3

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara

Son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastalarda kardiak hasar›n göstergelerinden
myoglobin, CK-MB ve troponin düzeyleri normal popülasyona göre farkl›l›k
göstermektedir.
Amaç: Bu çal›flmada koroner arter hastal›¤› olmayan diyaliz hastalar›nda
miyokardial hasar›n akut göstergelerinden olan miyoglobin, CK-MB ve Troponin
I düzeylerine bak›lmas› planland›
Gereç-Yöntem: Çal›flmaya Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal›nda takip
edilen ve bilinen koroner kalp hastal›¤› olmayan toplam 52 diyaliz hastas› ve
17 sa¤l›kl› kontrol dahil edilmifltir. Çal›flma grubunu 25’i (10 kad›n, 15 erkek)
hemodiyaliz (HD), 27’si ise (16 kad›n, 11 erkek) periton diyalizi (PD) hastalar›
oluflturdu.
Bulgular: Gruplar aras›nda yafl ve cinsiyet farkl›l›¤› izlenmedi. Hemodiyaliz
tedavisi ve periton diyaliz tedavisi alan hastalar›n diyaliz tedavisine bafllama
süreleri benzerdi (p=0,30). Miyoglobin, CK-MB ve Troponin I düzeyleri
hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) hastalar›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir farkl›l›k göstermiyordu (p>0,05). Ancak gerek HD gerekse PD hastalar›nda
hem miyoglobin hem de CK-MB düzeyleri kontrol grubuna göre belirgin yüksek
bulundu(p<0,05). Troponin I ise HD ve PD hastalar› ile kontrol grubu aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k göstermedi (p>0,05).
Sonuç: Çal›flmam›zda asemptomatik diyaliz hastalar›nda miyoglobin ve CK-
MB düzeyleri normal popülasyona oranla daha yüksek bulundu. Bu çal›flmada
troponin I düzeyinin sa¤l›kl› grupla diyaliz gruplar› aras›nda anlaml› fark›n›n
izlenmemesi bu enzimin kardiyovasküler olaylar›n tan›nmas›nda di¤er belirleyicilere
göre daha duyarl ›  bir marker olabilece¤ini düflündürmüfltür.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Parametre

Glukoz (mmol/L)

‹nsulin (IU/L)

HOMA-IR

Kolesterol ( mg/dl)

Trigliserid ( mg/dl)

HDL ( mg/dl)

LDL ( mg/dl)

Hastalar›n Glukoz, ‹nsülin, HOMA- IR ve Lipid profili

Tedavi öncesi

4.70 ±0.73

6.25 ± 4.06

1.51 ± 1.37

171.2 ± 42.3

188.6 ± 104.6

29.2±8.9

94.4±24.8

Tedavi sonras›

4.67 ±0.98

4.67 ±0.98

1.27 ± 1.03

167.7 ± 45.9

214.1 ± 131.8

33.7±5.4

91.5±29.7

p

NS

NS

NS

NS

NS

0,047

NS

Gruplar

Hemodiyaliz Grubu

Periton Diyaliz Grubu

Kontrol Grubu

Gruplarda myoglobin, CK-MB ve Troponin I düzeyleri

Myoglobin

175,2±100,83

170,55±102,26

10,64±4,91

CK-MB

2,96±2,18

2,42±1,98

0,93±0,35

Troponin I

0,54±0,84

0,44±0,73

0,34±0,54
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PS/HD-178

Hemodiyaliz Hastalar›nda Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak
Homosistein, CRP, Ürik Asit ile Sol Ventrikül Hipertrofisi

Kayabafl› H1, Kadiro¤lu AK1, fiit D2, Y›lmaz ME2

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD, Diyarbak›r
2Dic l e  Ünive r s i t e s i  T ›p  Fakü l t e s i  Ne f ro l o j i  BD,  Diya rbak › r

Amaç: Homosistein, C-Reaktif Protein (CRP), ürik asit (ÜA) ve sol ventrikül
hipertrofisi (SVH) kardiyovasküler hastal›klar için risk faktörleri aras›nda yer
al›rlar. Son dönem böbrek hastal›¤›nda (SDBH) bu parametrelerde belirgin
bozukluklar görülmektedir. Bu çal›flmada kronik hemodiyaliz hastalar›nda
homosistein, CRP, ÜA ve SVH aras›ndaki i l iflki  incelendi.
Materyal Metot: En az 6 ayd›r hemodiyaliz program›nda olan ve bilinen
kardiyovasküler hastal›¤› olmayan 56 hasta (25 kad›n, 31 erkek) çal›flmaya al›nd›.
Hastalar›n yafl, diyaliz süresi, haftal›k Kt/V de¤erleri kay›t alt›na al›nd›. Hastalardan
10-12 saatlik açl›k sonras›, diyaliz seans› öncesinde al›nan kan örneklerinden
hematokrit (Hct), homosistein, CRP, vitamin B12, folik asit, ÜA düzeyleri
çal›fl›ld›. SVH tespiti için sol ventrikül arka duvar diastolik çap (LVPWDd) ayn›
diyaliz seans›ndan sonra ekokardiyografik olarak ölçüldü. Hastalar LVPWDd
baz al›narak SVH olan ve olmayan grup fleklinde ikiye ayr›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 56 hastan›n ortalama diyaliz süresi, yafl, Kt/V,
Hgb, homosistein, CRP, vitamin B-12, folat, ürik asit düzeyleri ve ekokardiyografik
bulgular tablo-1’de gösterildi. SVH (+) olan 33 hastan›n 3’ünde (% 9), SVH
(-) olan 23 hastan›n 2’sinde (% 8.6) homosistein düzeyleri normal idi. Homosistein
yüksekli¤ine paralel olarak % 56.9 oran›nda SVH saptand›. Ancak istatistiki
olarak anlaml› korelasyon bulunmad›. Tüm hastalarda folat ve vitamin B-12
düzeyleri normal idi. Ürik asit düzeyleri yüksek olmas›na ra¤men SVH ile
aras›nda istatistiki olarak anlaml› korelasyon bulunmad›.
Tart›flma: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda ölümün ilk s›radaki nedeni
kardiyovasküler olaylard›r ve bu hastalar›n çok büyük bir oran›nda
hiperhomosisteinemi ve hiperürisemi mevcuttur. Biz bu parametreler ile SVH
aras›nda iliflki saptamad›k. Bu sonuçlar bize bu parametrelerin her birinin
ba¤›ms›z risk faktörleri olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflündürmekle
birlikte, kesin bir yarg› için daha genifl ölçekli çal›flmalara ihtiyaç oldu¤unu
kan›s›nday›z.

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Parametreler

Cins (E/K)

Yafl (y›l)

HD süresi (ay)

Kt/V

Hct (%)

Homosistein (mg/dl)

Vitamin B-12 (pg/ml)

Folat (ng/ml)

CRP (IU/L)

Ürik asit (mg/dl)

PTH (pg/ml)

Hastalar›n Kt/V, Hgb, homosistein, CRP, vitaminB-12, folat, ÜA de¤erleri.

SVH (+)

n = 33

17/16

45,4±14,9

31,9±26,5

1,15±0,26

31,8±5,0

20,7±7,1

560,6±300,7

10,1±6,1

10,6±13,8

6,0±0,8

437,7±347,2

SVH (-)

n = 23

14/9

38,3±15.5

42,7±27,8

1,19±0,36

30,6±3,8

20,1±6,8

507,3±207,3

9,1±4,8

14,3±22,7

6,5±1,2

382,0±311,1

P

0,488

0,086

0,146

0,652

0,364

0,752

0,464

0,526

0,449

0,062

0,540

PS/HD-179

Hemodiyaliz Hastalar›nda Vücut Demir Depolar› ile Düzeltilmifl QT
Dispersiyonu Aras›ndaki ‹liflki

Derviflo¤lu E1, Y›lmaz A1, fiengül E1, Sevin E2, Kalender B1

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Kronik hemodiyaliz (HD) hastalar›nda aritmilere s›k rastlan›lmaktad›r.
Kardiyak repolarizasyonun heterojenitesini yans›tan QT dispersiyonundaki
(QTmax-QTmin) art›fl›n, kalbi ventriküler aritmilere duyarl› hale getirdi¤i ve
ani kalp ölümüne yol açabildi¤i bilinmektedir. Bu çal›flman›n amac› HD
hastalar›nda total vücut demirini yans›tan serum transferrin satürasyonu (TSAT)
ve ferritini ile bu hastalar›n QTc dispersiyonu ölçümleri aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rmakt›r.
Yöntemler: Kronik HD tedavisi alt›nda olan böbrek yetmezlikli 31 hastada QT
ve QTc dispersiyonu ölçülmüfl ve bunun depo demiri yans›tan serum TSAT
ve ferritin düzeyleri ile iliflkisi araflt›r›lm›flt›r. Normal böbrek fonksiyonlar›na
sahip bireylerden oluflan bir kontrol grubu da çal›flmaya dâhil edilmifltir.
Bulgular: HD hastalar›n›n QT dispersiyonu ve QTc dispersiyonunun kontrol
grubuna k›yasla belirgin olarak daha uzun oldu¤u saptanm›flt›r (s›ras›yla 55,81
± 21,26’ya karfl›l›k 43,87 ± 14,53 ms; p< 0,05 ve 63,19 ± 23,52’ya karfl›l›k
47,19 ± 15,88 ms; p<0,01). Çal›flma sonunda HD hastalar›nda TSAT ve serum
ferritin düzeyi ile QTc dispersiyonu aras›nda (s›ras›yla r = 0,241, P = 0,191, r
= -0,221, P = 0,231) bir iliflki bulunamam›flt›r.
Sonuç: HD hastalar›ndaki yüksek aritmi riski göz önünde bulunduruldu¤unda,
vücut demir depolar›n›n bu durumla bir iliflkisi olmad›¤› ve artm›fl QT
dispersiyonunun bir sorumlusu olarak gösterilemeyece¤i sonucuna var›lm›flt›r.
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PS/HD-180

Hemodiyaliz Hastalar›nda Yaflam Kalitesi ve Kognitif Fonksiyonlar›n
De¤erlendirilmesi

Asci G1, Sertöz ÖÖ2, Çetin Ö2, Duman S1, Özkahya M1, Töz H1,
Gürgen E3, Abubakar A3, Esentürk M3, Zengin M3, Berktafl H3, Ok E1

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

Hemodiyaliz (HD) hastalar›n›n sa¤l›kla iliflkili yaflam kalitelerini etkileyebilen
psikoloj ik ve kognit i f  problemler le s ›kça karfl › lafl › lmaktad›r .
Bu çal›flmada kronik HD hastalar›nda yaflam kalitesi ve kognitif fonksiyonlar›
etkileyen faktörlerin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Metot: Ülkemizin Güney ve Güneydo¤u bölgesindeki alt› HD merkezinden
toplam 251 hastaya (n:151 erkek, %60.2; n:100 bayan, %39.8) yaflam kalitesini
de¤erlendirmek için K›sa Form SF-36 (HRQOL), kognitif fonksiyonlar›
de¤erlendirmek için Mini Mental Test (MMT), Trial Making Test B, and Rey
Sözel Bellek Testi (RAVLT) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçe¤i (HAD)
uyguland›. Spearman ve Pearson testleriyle korelasyon analizi, yaflam kalitesi ve
kognitif fonksiyonlar› etkileyen ba¤›ms›z parametreler için çoklu regresyon analizi
kullan›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n ortalama yafl› 50±14 y›l, diyaliz süreleri 66±45 ayd›.
Hastalar›n %23’ünde diyabet mevcuttu. HD hastalar›n›n SF-36 ile de¤erlendirilen
yaflam kalitesi genel Türkiye popülasyonuna k›yasla anlaml› olarak daha düflüktü.
Bayan hastalar›n yaflam kalitesinin fiziksel fonksiyonu, a¤r›, genel sa¤l›k, duygusal
nedenli rol güçlü¤ü, canl›l›k ve mental sa¤l›k puanlar› erkeklere göre belirgin
düflüktü. Ek olarak, bayan hastalar›n depresyon (p: 0.002) ve anksiyete (p: 0.01)
skorlar› daha yüksek, MMT (p: 0.001) ve RAVLT anl›k bellek puanlar› (p:
0.001) daha düflüktü. Ortalama kan bas›nc›, serum üre ve bikarbonat düzeyleri
ile QOL, kognitif fonksiyonlar, depresyon ve anksiyete puanlar› aras›nda
korelasyon saptansa da, çoklu regresyon analizinde anlaml› iliflki bulunmad›.
Depresyon ve diyabet varl›¤› yaflam kalitesini etkileyen ba¤›ms›z de¤iflkenlerdi.
Yafl, diyabet ve depresyon varl›¤› yaflam kalitesinin fiziksel fonksiyon, duygusal
nedenli rol güçlü¤ü, genel sa¤l›k ve canl›l›k boyutlar›n› etkileyen ba¤›ms›z
parametrelerdi.
Depresyon (p: 0.003) ve yafl (p: 0.003) RAVLT anl›k bellek puanlar›n› etkileyen
ba¤›ms›z faktörlerdi. Sadece yafl›n RAVLT ö¤renme etkinli¤i (<0.001) ve tan›ma
puanlar›n› (p<0.01) etkiledi¤i saptand›. MMT puanlar› için yafl ve anksiyete
ba¤›ms›z faktörlerdi. Depresyon düzeyi Trail Making Test puanlar› için tek
belirleyiciydi (p: 0.001).
Ç›karsama: Ülkemizde HD hastalar›n›n yaflam kalitesi genel populasyondan
daha düflüktür. Diyabet varl›¤› ve depresyon yaflam kalitesini etkileyen en önemli
faktörlerdir. Yaflla birlikte yaflam kalitesi azalmaktad›r. Bayan hastalar erkelere
oranla ruhsal hastal›klara daha yatk›nd›rlar. Benzer flekilde, bayanlar›n yaflam
kalitesi ve kognitif fonksiyonlar› erkeklere nazaran daha kötüdür. Diyabet gibi
ek hastal›k varl›¤› yaflam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Cinsiyet ve diyabet durumuna göre SF-36 Genel Sa¤l›k ve MMT sonuçlar›

PS/PD-181

Periton Diyalizi Hastalar›nda Tükürük pH, Tamponlama Kapasitesi ve
DMFT ‹ndeks De¤erlerinin ‹ncelenmesi

Bayraktar G1, Kurtulufl ‹2, Kazanc›o¤lu R3, Y›ld›z A4, Bayramgürler I1,
Çintan S2, Bural C1, Bozfakio¤lu S4, Besler M5, Trabulus S5

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
4‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Çapa, ‹stanbul
5S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul

Amaç: Periton diyalizi (PD) tedavisi olan kronik böbrek yetmezli¤i (KBY)
hastalar›nda a¤›z ve difllerle ilgili problemlerin saptanmas›, olas› potansiyel
enfeksiyonlar aç›s›ndan önemlidir. Tükürü¤ün antibakteriyal, antiviral ve
antifungal aktiviteleri vard›r. Tükürü¤ün tamponlama kapasitesi (TTK); optimal
tükürük pH’›n› (TpH) koruyarak difl çürü¤ü oluflumu riskini azaltan önemli bir
tükürük parametresidir. Difl çürü¤ü; kariyojenik mikrofloran›n da yer ald›¤›
birçok faktörün bir araya gelmesi ile geliflen bir hastal›kt›r. Çürük (D), eksik
(M) ve dolgulu (F) difl (DMFT) indeksi a¤›z ve difl sa¤l›¤›n› belirlemeye yönelik
olarak gelifltirilmifl bir indekstir. Bu çal›flman›n amac›; KBY olan ve PD tedavisi
gören hastalar›n TpH, TTK ve DMFT indeks de¤erlerini sa¤l›kl› bireyler ile
karfl›laflt›rarak incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 76 PD [PD grubu-33 erkek, 43 kad›n-yafl ortalamas›
(ort.): 44±12], 111 sa¤l›kl› birey [kontrol (K) grubu-46 erkek, 65 kad›n-yafl ort.:
45±18] kat›lm›flt›r. Uyar›lm›fl kar›fl›k tükürük örneklerinin toplanmas›ndan
hemen sonra TpH ölçümü Merck indikatörü (Universal indicator, pH 0-14,
Merck, Darmstadt, Almanya) kullan›larak, TTK ise Ericsson metoduna göre 1
ml tükürük, 3 ml’lik 0.005 N HCl ile kar›flt›r›larak ve kar›fl›mdan 20 dakika
süreyle hava pasaji geçirilerek saptanm›flt›r.
‹statistik de¤erlendirmelerde; TpH ve TTK de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas› için
Student t testi, çürük, eksik, dolgulu difller ve DMFT indeks de¤erlerinin
karfl›laflt›r›lmas› için ise Mann Whitney U testi kullan›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flmam›zda; PD ve K gruplar›n›n yafl ve cinsiyet da¤›l›mlar› aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› belirlenmifltir (p>0.05).
PD grubunda TpH (8.35±0.43), TTK (7.40±0.47) ve dolgulu difl (4.47±5.90)
de¤erlerinin K grubundan (7.16±0.76; 5.08±0.73; 1.57±2.58, s›ras›yla) çok ileri
derecede anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u saptanm›flt›r (p<0.001).
Sonuçlar: PD tedavisi olan KBY hastalar›nda TpH ve TTK de¤erlerinin sa¤l›kl›
bireylerin de¤erlerinden daha yüksek saptanmas›na ra¤men, dolgulu difl say›s›ndaki
art›fl ve DMFT de¤erlerinde azalma olmamas› nedeniyle; bu hastalar›n oral
hijyenlerine daha fazla önem verilmeli ve k›sa aral›klarla diflhekimi kontrolüne
ça¤r›larak, alkolsüz gargara kullanmalar›n›n, fluor uygulamalar›n›n ve gerekli
restoratif tedavilerinin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
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PS/PD-182

Çift Doz Icodextrin Kullan›m›n›n Peritoneal Yüksek Sensitif CRP
Düzeylerine Etkisi

Sav T, Oymak O, Ünal A, Akçakaya M, Tokgöz B, Sipahio¤lu M,
Utafl C
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Girifl: Icodextrin etkili ve sürekli bir ultrafiltrasyon yapan glikoz polimeridir.
C-reaktif protein, karaci¤erde sentezlenen bir inflamasyon belirtecidir. Bu
çal›flman›n amac› tek ve çift doz icodextrinin peritoneal yüksek sensitif CRP
düzeylerine etkisini de¤erlendirmektir.
Hastalar ve Metot: Çal›flmaya 34 hasta dahil edildi ve hastalar iki gruba ayr›ld›.
Birinci grup çift doz icodextrin (toplam 18 saat), ikinci grup ise günde bir kez
12 saat süreyle tek doz icodextrin kulland›. Geri kalan sürede de hastalar di¤er
periton diyalizi solüsyonlar›n› kulland›lar. Tüm örnekler gece hastan›n karn›nda
kalan dializattan al›nd›.
Bulgular: Üçüncü ay›n sonunda da hem tek doz, hem de çift doz icodextrin
kullanan grupta bafllang›ca göre hs-CRP düzeylerinde anlaml› fark gözlenmedi
(p>0.05) (Tablo).
Tart›flma: CRP, aterosklerozun oluflumunda prognostik bir faktör olarak
de¤erlendirilmekte ve koroner kalp hastal›klar›n›n bir belirteci olarak kabul
edilmektedir. Icodekstrinin CRP düzeyleri üzerine etkisini inceleyen bir çal›flmada
CRP düzeylerinin icodekstrin kullan›m› ile artt›¤› gösterilmifltir. Bizim çal›flmam›zda
hem çift doz icodekstrin kullanan grupta hem de tek doz icodekstrin kullanan
grupta yüksek sensitif CRP (hs-CRP) düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml›
bir de¤ifliklik gözlenmedi. Icodekstrin, glikoza göre daha fizyolojik bir solüsyondur.
Yüksek dozda bile peritoneal inflamasyonu artt›rmamas› da olumlu bir etkidir.
Sonuç olarak, icodextrinin yüksek dozda bile peritoneal inflamasyonu artt›rmad›¤›
ifade edilebilir.

PS/PD-183

Renal Amiloidozlu SAPD Hastalar›n›n De¤erlendirilmesi

Ahbap E1, Ünsal A1, Bafltürk T1, Sakac› T1, Y›lmaz M1, Koç Y1,
Salter T1, Özkan fi1, Ulafl T2

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 3.Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Amiloidoz son dönem böbrek yetersizli¤ine sebep olan ve genellikle kötü
prognoza yol açan sistemik bir hastal›kt›r.
Bu çal›flmada; renal replasman tedavisi olarak periton diyalizi uygulayan 12
amiloidozlu hasta retrospektif olarak de¤erlendirildi. Amiloidozlu olan ve olmayan
hastalar demografik ve klinik özellikleri, ç›k›fl yeri infeksiyonu, peritonit ve
mortalite aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Kas›m 2001-Temmuz 2006 tarihleri aras›nda periton diyalizi program›nda olan
267 hastan›n 12’sinde(% 5) renal yetersizlik nedeni amiloidoz idi. Amiloidozlu
hastalar›n(Kad›n:2, ort yafl:36,8±8,2 y›l, ort takip süresi:17,7±15,9 ay) 4’ü FMF,
1’i Behçet, 1’i Bronflektaziye sekonder iken, kalan 6’s›nda etyoloji tesbit edilemedi.
255 SAPD hastas›nda ise (Kad›n: 137, ort yafl:43,4±15,8, ort takip süresi:24,4
±20,5) amiloidoz yoktu.
Amiloidozlu hastalar›n 6’s›nda (%50’si) tedavi bafllang›c›nda kan bas›nc› düflük
bulundu. Bir hasta hipertansif iken di¤er hastalar normotansif idi. Amiloidozlu
hastalar›n bafllang›çtaki albümin de¤erleri (2,8±1,0 mg/dl), amiloidozu olmayanlara
göre (3,6±0,69 mg/dl) anlaml› olarak düflük idi (p<0,05).
Kateterle iliflkili infeksiyonlar de¤erlendirildi¤inde; 12 amiloidozlu hastan›n
6’s›nda 14 peritonit ata¤› gözlenirken, di¤er 255 hastan›n 130’unda 270 peritonit
ata¤› gözlendi. Peritonit s›kl›¤› amiloidozlu hastalarda 15,1/hasta ay› iken
amiloidozu olmayan hastalarda 23/hasta ay› idi. Ç›k›fl yeri infeksiyonu
karfl›laflt›r›ld›¤›nda; 2 amiloidozlu hastada 2 atak gözlenirken amiloidozu olmayan
hastalar›n 42’sinde 90 atak gözlendi. Peritonit ve ç›k›fl yeri infeksiyon s›kl›¤›
aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanmad›(p>0,05). Her iki hasta grubunda da en
s›k infeksiyon etkeni stafi lokok grubu mikroorganizmalar idi.
Amiloidozlu hastalar›n 3 y›ll›k sa¤ kal›m h›z› % 29,63 iken amiloidozlu olmayan
hastalarda %79,9 idi. Oniki amiloidozlu hastan›n 5’i (1’i kardiak, 1’i infeksiyon,
1’i malnütrisyon, 2’si bilinmeyen nedenlerle) exitus olurken, amiloidozu olmayan
hastalar›n ço¤u kardiak nedenle olmak üzere 37’si exitus oldu. Mortalite oran›
amiloidozlu olan hastalarda anlaml› olarak yüksek bulundu (p<0,05).
Sonuç olarak çalflmam›zda, amiloidozlu hastalarda di¤er hastalara göre albümin
düzeyi anlaml› olarak düflük, mortalite h›z› anlaml› olarak yüksek iken, peritonit
ve ç›k›fl yeri infeksiyonu aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›.
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PS/PD-184

Periton Diyaliz Hastalar›nda Transport Tipi ile Endotelyal Nitrik Oksit
Sentaz ve Anjiyotensin Dönüfltürücü Enzim Gen Polimorfizmi Aras›ndaki
‹liflki

Sert M1, Külah E2, Bahçebafl› Bicik Z3, Dursun A4, Aç›kgöz S5, Can M5,
Alçelik A6

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
3Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Düzce
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Genetik Anabilim Dal›,
Zonguldak
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›,
Zonguldak
6Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Düzce T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Düzce

Girifl: Peritoneal membran geçirgenli¤i periton diyalizinde s›v› dengesinin ve
diyaliz yeterlili¤inin sa¤lanmas›nda çok önemlidir. Peritoneal geçirgenlikte
peritoneal kapiller endotel önemli bir rol oynamaktad›r. Nitrik oksit (NO),
endotel hücrelerinden endotelyal nitrik oksit sentaz (ENOS) enzimi ile salg›lan›r.
NO, vaskuler tonusun regülasyonunda önemlidir. Nitrik oksit ile anjiyotensin
dönüfltürücü enzim (ADE) birbirleri ile etkileflim içindedirler. ENOS gen
polimorfizmi, ENOS enzim aktivitesini veya NO sal›n›m›n› etkilemekte, bu da
vaskuler tonusu de¤ifltirmektedir. Bu çal›flmada periton diyaliz hastalar›nda
periton transport tipi ile ENOS gen polimorfizmi ve ADE gen polimorfizmi
aras›ndaki iliflki incelenmifltir.
Materyal-Metot: Bu çal›flma sürekli ayaktan periton diyalizi yap›lan 56 (23
Kad›n, 33 Erkek) hasta üzerinde yürütülmüfltür. Hastalar›n ortalama yafllar›
kad›nlarda 47±14,8, erkeklerde 49,1±13,6 y›l olarak bulunmufltur. ENOS ve
ADE gen polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi ile çal›fl›ld›. Hastalar son 3 ay
içerisinde yap›lan peritoneal eflitlenme test sonuçlar›na göre iki gruba ayr›ld›:
grup 1 low/low averaj (n=17); grup 2 high/high averaj 2 (n=39)
Sonuç: Hastalar aras›nda demografik, klinik ve laboratuar parametreleri aç›s›ndan
anlaml› farkl›l›k bulunmad›. ‹ki grup aras›nda ENOS ve ADE gen polimorfizmleri
aç›s›ndan fark saptanmad› (p>0.05).
Tart›flma: Periton transport tipi ile ENOS ve ACE gen polimorfizmi aras›nda
daha önce yap›lan çal›flmalar›n aksine iliflki saptanmad›. Peritoneal transport
tipi üzerine baflka gen, sitokin ve hormonlar›n etkisi olabilir.
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PS/PD-185

SAPD Peritonitinde Nitrik Oksit ve Oksidatif Stres

Duranay M1, Akay H1, Y›lmaz FM2, Y›lmaz G2, Altay M1, Parpucu H1,
Yücel D2

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvar›,
Ankara

Girifl: Peritonit sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda önemli bir
komplikasyondur. Peritonit tedavisinde baflar›y› art›rmak ve yeni tedavi stratejilerini
gelifltirebilmek için peritonit mekanizmalar›n› bilmek oldukça önemlidir.
Metot: Çal›flmaya 40 SAPD hastas› dahil edildi. Peritonit ata¤› geçirmekte olan
15 kifli hasta grubunu ve peritonit olmayan 25 kifli kontrol grubunu oluflturdu.
Hastalar›n serum ve diyalizat s›v›s›nda total nitrat ve nitrit düzeyleri (NO
metabolitleri) ile serum malondialdehit (MDA) konsantrasyonlar› ölçüldü.
Bulgular: Peritonit grubunda nitrik oksit metabolitleri diyalizat s›v›s›nda anlaml›
olarak yüksek bulundu. NO metabolitlerinin diyalizat/serum oran› ve serum
MDA konsantrasyonlar› yine peritonit grubunda anlaml› olarak yüksekti.
Tart›flma: SAPD hastalar›nda peritonit ata¤› süresince lokal peritoneal NO
üretimi ve oksidatif stres artm›fl gibi görünmektedir.
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PS/PD-186

Periton Diyalizinde Hasta Sa¤ Kal›m›

Ünsal A1, Y›lmaz M1, Bafltürk T1, Ahbap E1, Koç Y1, Sakac› T1,
Ça¤atay P2, Salter T1, Özkan fi1

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul

Diyaliz hastalar›nda mortalite yüksektir ve çeflitli nedenler hastalar›n sa¤ kal›m
sürelerini etkileyebilir. Periton diyaliz ünitesinde takip etti¤imiz hastalardaki sa¤
kal›m oranlar›n› ve çeflitli gruplar›n sa¤ kal›m oranlar›nda fark olup olmad›¤›n›
araflt›rd›k.
Çal›flmaya periton diyaliz ünitesinde takip edilen 258 hasta (138K; yafl ortalamas›
43,1±15,6) al›nd›. Hastalar 532,85 hasta y›l›, ortalama 24,8±20,9 ay takip edildi.
Hastalarda sa¤ kal›m e¤rileri Kaplan-Meier metodu kullan›larak saptand›. Sa¤
kal›mdaki farkl›l ›klar log-rank testi kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
Çal›flmaya al›nan 258 periton diyaliz hastas›ndan 177 hasta (%68,6) halen sa¤
olup 40 hasta (%15,5) eksitus oldu. Onyedi hastan›n peritonit nedeniyle
kateterleri ç›kar›ld›¤› için, 2 hasta da ultrafitrasyon yetersizli¤i sebebiyle toplam
19 hasta (%7,3) hemodiyalize geçti. ‹ki hastaya (%0,8) böbrek transplantasyonu
yap›ld›, 20 hasta (%7,8) takip d›fl› kald›. Hastalarda en s›k ölüm sebepleri 11
hastada (%27,5) kardiyovasküler hastal›k, 10 hastada (%25) enfeksiyon, 4 hastada
(%10) malnütrisyon idi. Ortalama sa¤ kal›m süresi erkeklerde 78,8 ay, kad›nlarda
78 ay bulundu (Log rank 1,48, p>0,05). Yafla göre bak›ld›¤›nda 65 yafl alt›ndaki
hastalarda ortalama sa¤ kal›m süresi 89,5 ay oysa 65 yafl üstündeki hastalarda
38,7 ay idi (Log rank 28,4, p<0,001). Vücut yüzey alan›na (BSA) ve vücut kitle
indeksine (BMI) göre sa¤ kal›m normal kilolularda daha iyi olmakla beraber
aralar›ndaki fark anlaml› bulunmad› (Log rank 7,22, p>0,05; log rank 3,38,
p>0,05). Sa¤ kal›m süresi periton diyalizini kendi yapan hastalarda 96,2 ay,
yak›n› taraf›ndan periton diyalizi yap›lan hastalarda ise 33,3 ay idi (Log rank
49,84, p<0,001). Periton diyalizini tercih eden hastalarda ortalama sa¤ kal›m
süresi 79,2 ay, çeflitli vasküler ya da sosyal nedenlerle zorunlu olarak periton
diyalizini yapanlarda 60,4 ay idi (Log rank 27,22, p<0,001). Peritonit geçiren
hastalarla geçirmeyen hastalar›n sa¤ kal›m süreleri aras›nda anlaml› fark bulunmad›
(Log rank 0,70, p>0,05). Periton diyalizi bafllang›c›ndaki albümin düzeyi 3,5
gr/dl’nin alt›nda ya da üstünde olan hastalarda sa¤ kal›m süreleri istatistiksel
olarak farkl› bulunmad› (Log rank 2,44, p>0,05).
Sonuç olarak periton diyaliz hastalar›nda sa¤ kal›m oran›n›n zay›f, normal, fazla
kilolu ve obez hastalarda (BSA ve BMI’e göre) benzer oldu¤u, peritonit geçirenlerde
veya bafllang›ç albümin düzeyleri 3,5 gr/dl’nin alt›nda olanlarda sa¤ kal›m
süresinin anlaml› olarak de¤iflmedi¤i görüldü. Buna karfl›l›k ileri yafltakilerde,
çeflitli nedenlerle diyalizini kendi yapamayanlarda ve zorunlu olarak periton
diyalizi yapan hastalarda sa¤ kal›m süresi anlaml› derecede düflük bulundu.

PS/PD-187

Peritoneal Diyalizatta Hücre Say›m›n›n Farkl› Metodlarla Karfl›laflt›r›lmas›

Sayarl›o¤lu H1, Soyoral Y2, Dogan E1, Ç›t›r›k Ç3, Gündüz M3, Erkoç R2,
fiekero¤lu R4

1Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Kahramanmarafl
2Yüzüncü Y› l  Ünivers i t e s i  T›p Fakül tes i ,  Nefro lo j i  BD, Van
3Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Kahramanmarafl
4Yüzüncü Y› l  Ünivers i t es i  T›p Fakül tes i ,  Biokimya AD, Van

Girifl: Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarda peritonit
önemli klinik bir problemdir. Bu komplikasyonun erken tan›s› baz› vakalarda
zor olabilir ve yükselmifl peritoneal hücre say›s› tan›da yan›lt›c› bir faktör olabilir.
Peritoneal s›v›daki lökositleri saymak için tam kan say›m› (TKS) yöntemi kullan›l›r.
Lökositler, ayn› zamanda hemositometrik yöntemle manuel olarak da say›labilir.
‹drar analizi sistemi (‹ris 500) hem kimyasal, hem de mikroskopik analiz yapar.
Bu yöntemle serebrospinal, plevral, peritoneal, perikardiyal, peritoneal lavaj,
peritoneal diyalizat, seminal ve sinovyal s›v› gibi beden s›v›lar›ndaki hücreler
de say›labilir.
Çal›flmam›z›n amac›, peritonitle gelen SAPD hastalar›nda peritoneal s›v›daki
lökositlerin idrar analiz yöntemiyle say›lmas›n› de¤erlendirmektir.
Metot: Peritonitli 25 diyalizat örne¤ini de¤erlendirildi. Periton s›v›s› örneklerinin
tamam›nda TKS, hemositometrik yöntem ve idrar analizi yöntemi ile lökosit
say›ld›. Peritoneal lökosit say›lar› bu üç yöntemle karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiksel analiz
pearson korelasyon testi ile yap›ld›.
Bulgular: Peritoneal lökosit say›lar› TKS, hemositometrik yöntem ve idrar
analizi ile s›ras›yla ortalama 2495.8±4029 k/mm3, 1022.2±1444.2 k/mm3,
321.5±483.5 /hpf olarak bulundu. ‹statistiksel sonuçlar; TKS-hemositometre
p=0.03, r=0.6, TKS-idrar analizi p<0.0001, r=0.9, hemositometre-idrar analizi
p=0.03, r=0.5 olarak saptand›.
Sonuç: ‹drar analiz sistemi (‹ris 500) hem kimyasal, hemde mikroskopik analiz
yapar, ayn› zamanda in vitro diagnostik görüntüleme de yapar. Çal›flmam›zda
idrar analizi yöntemi ile say›lan lökosit say›s› di¤er yöntemlerle korelasyon
gösteriyordu. Bu metod peritoneal lökositlerin saptanmas›nda ve
görüntülenmesinde kullan›fll›d›r.
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PS/PD-188

Polikistik Böbrek Hastal›¤› Olan Periton Diyaliz Hastalar›ndaki
Komplikasyonlar

Ünsal A1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Bafltürk T1, Koç Y1, Sakac› T1,
Ça¤atay P2, Salter T1

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul

Polikistik böbrek hastal›¤› olan periton diyaliz hastalar›ndaki infeksiyon ve
infeksiyon d›fl› komplikasyonlar›n di¤er periton diyaliz hastalar›yla karfl›laflt›r›lmas›
amaçland›.
Çal›flmaya periton diyaliz ünitesinde takip edilen 258 hasta (138K; yafl ortalamas›
43,1±15,6) al›nd›. Böbrek yetmezli¤i sebebi polikistik böbrek hastal›¤› (PBH)
olanlar ile di¤er hastalar sa¤ kal›m süreleri, peritonit, ç›k›fl yeri infeksiyonu,
herni ve s›z›nt› oluflumu aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Periton diyalizine bafllanan 258 hastadan 12 hastada (%4,6; 5K, yafl ortalamas›
49±17) polikistik böbrek hastal›¤› saptand›. Periton diyalizine bafllamadan önce
polikistik böbrek hastal›¤› olan hiçbir hastaya nefrektomi yap›lmad›.
Hastalar 538,57 hasta y›l›, ortalama 25±20,3 ay takip edildi. Polikistik böbrek
hastalar›n›n ortalama takip süresi 25.6±15.7 ay; di¤er hastalar›n takip süresi
25±20.5 ay idi.
PBH olan hastalarla di¤er hastalar›n sa¤ kal›m oran› benzerdi (p=0,44; log
rank=0,57).
Peritonit s›kl›¤› tüm hastalarda 23,8 hasta ay›, PBH grubunda 30,6 hasta ay›,
di¤er hastalarda 23,5 hasta ay› bulundu. PBH grubunda 6 hastada (%50), di¤er
grupta 129 hastada (%52,4) peritonit saptand› (p=0,87). En s›k peritonit sebebi
her  ik i  g rup has tada  da  g ram(+ )  mikroorgan i zmala r  id i .
PBH grubunda 2 hastada (%16,7), di¤er grupta 48 hastada (%19,5) ç›k›fl yeri
infeksiyonu saptand› (p>0,05).
Polikistik böbrek hastal›¤› olan 1 hastada (%8,3) herni saptand›. Herni di¤er
hasta grubunda da 24 hastada (%9,8) olup benzer oranda bulundu (p=0.67).
Geç s›z›nt› PBH grubunda 1 hastada (%8,3), di¤er hasta grubunda 11 hastada
(%4,5) saptand›. S›z›nt› oluflumu PBH olanlarda farkl› de¤ildi (p=0,44).
Sonuç olarak polikistik böbrek hastal›¤› olan periton diyaliz hastalar›nda infeksiyöz
ve infeksiyon d›fl› komplikasyonlar›n ve sa¤ kal›m oranlar›n›n di¤er hastalardan
farkl› olmad›¤› kanaatine var›ld›.

PS/PD-189

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yap›lan Çocuklarda Periton Fonksiyon
Testi ile Diyaliz Yeterlili¤inin De¤erlendirilmesi

Beflbafl N, Özalt›n F, Düzova A, Bilginer Y, Kalyoncu M, Sakall›o¤lu O, Bayrakç›
U, Emre R, Bakkalo¤lu A
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara

Perioneal fonksiyon testi, tedavinin yeterlili¤inin de¤erlendirilmesinde ve üre
kinetik modelinde temel oluflturmaktad›r. Ayr›ca buna ek olarak protein/kalori
beslenmesine ait çok say›da indeksin toplanan diyaliz s›v›s› ve idrar örneklerinden
hesaplanmas›na olanak verir.
Bu çal›flmaya en az bir y›ld›r sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) program›nda
izlenen 12 çocuk kat›ld›. Diyaliz yeterlili¤i ve beslenme durumu aras›ndaki iliflki
Fresenius T›bbi Bak›m taraf›ndan sa¤lanan Patient Online Software program›
kullan›larak yap›lan Periton Fonksiyon Testi (PFT) ile de¤erlendirilmifltir.
Afla¤›daki parametreler PFT kullan›larak hesaplanm›fl ve median (min-mak)
olarak belirtilmifltir: vücuttaki total suya göre normalize edilen günlük total
peritoneal üre klirensi ( KpT/V) 0.26 (0.2-0.6); vücuttaki total suya göre normalize
edilen günlük total renal üre klirensi ( KrT/V) 0.06 (0-0.2); vücuttaki total suya
göre normalize edilen peritoneal ve renal üre klirensi ( KprT/V) 0.38 (0.2-0.6);
haftal›k KprT/V 2.6 (1.4-4.2); vücut yüzölçümüne göre normalize edilen peritoneal
( KpT) ve renal kreatinin ( KrT) klirensi ( L/hafta/ 1.73 m2 vücut yüzölçümü)
s›ras›yla 35 ( 26-85) ve 41 ( 12-189); üre azotunu temel alan protein katabolizma
h›z› ( PCR( g/kg/gün)) ve vücuttaki total suya göre normalize edilen protein
katabolizma h›z› (NPCR ( g/KG/GÜN) s›ras›yla 29 (4-51) ve 1 (0.4-1.5). Üre,
kreatinin ve glukoz için Pt50 de¤erleri ise s›ras›yla 1.1 (0.7-1.7); 2.9 ( 1.3-4.9)
ve 3.1 (1.4-4.5) olarak bulundu. Ayr›ca NPCR ve KprT/V aras›nda anlaml› bir
pozitif korelasyon saptand› ( r= 0.67, p= 0.016).
Total üre klirensinin genifl bir alanda da¤›lan de¤erler fleklinde belirmesinden
k›smen, baz› hastalardaki rezidüel böbrek fonksiyonu sorumlu
gözükmektedir.Yaln›zca periton membran›n›n sa¤lad›¤› günlük fraksiyoner üre
klirensinin (KpT/V)’nin ortalama 0.26 (0.2-0.6) olmas›, böbrek fonksiyonunun
en fazla etkisinin KprT/V düzeyleri daha yüksek olan hastalarda söz konusu
oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca bu çal›flma ile SAPD’li çocuk hastalar›n›n
beslenme durumunun de¤erlendirilmesinde PFT testinin kullan›labilece¤i
gösterilmifltir. PFT, total diyaliz tedavisinin üre ve kreatinin, protein ve kalori
beslenmesi, s›v› dengesi ve peritoneal transport üzerindeki etkilerinin
de¤erlendirilmesine olanak veren ve çocuklarda kullan›labilen bir yöntemdir.
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PS/PD-190

Çocuklarda Kronik Periton Diyalizinde Kal›c› Kateterin Perkütan Yöntemle
Yerlefltirmenin Etkinli¤i

Yavaflcan Ö1, Aksu N1, Kara Orhan D1, Erdo¤an H2, An›l M1, Parlak Ö1

1‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, ‹zmir
2Çekirge Hastanesi, Çocuk Klini¤i, Bursa

Çocuklarda kronik periton diyalizi (KPD) en önemli renal replasman tedavi
yöntemlerinden biridir. Kronik periton diyalizi kateterinin yerlefltirilmesindeki
en ideal yöntem halen tart›flmal›d›r. En az invaziv olan teknikler daha popülerdir.
Bu çal›flma geriye dönük olarak çocuklarda perkütan yöntemle yerlefltirilmifl olan
KPD kateterlerinin etkinli¤ini, komplikasyon profilini ve kateter yaflam süresini
belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.
Çal›flma, 25 Kas›m 1995-31 Aral›k 2005 tarihlerini kapsayan 10 y›ll›k dönemde
kronik periton diyalizi program›na al›nan ve yafl da¤›l›m› 3 ay ile 16 yafl aras›nda
de¤iflen (yafl ort: 8±4.2 y›l) 93 çocuk hastaya (48 erkek, 45 k›z) yerlefltirilen toplam
110 kateter üzerinde yap›lm›flt›r. Çal›flma grubundaki 33 çocuk transplante olmufl,
11’i hemodiyalize geçmifl ve 20’si ise ölmüfltür. Tüm hastalarda, tamam› taraf›m›zca
tak›lan Tenckhoff swan-neck double-cuff pediatrik kateter kullan›lm›flt›r. ‹statistiksel
de¤erlendirme ki-kare ve Kaplan-Meier testleri kullan›larak yap›lm›flt›r.
2670 KPD ay› süresince, 82’si tünel ve ç›k›fl yeri enfeksiyonu (1/32.5 hasta ay›),
23’ü kaçak, 11’i kateter t›kan›kl›¤›, 9’u kateter dönmesi ve 2’si tünel derisi
soyulmas› olmak üzere toplam 127 kateter iliflkili komplikasyon gözlenmifltir.
Peritonit oran› ise 19 hasta ay›nda bir olarak bulunmufltur. ‹kinci 5 y›lda ilk 5
y›la oranla kateter iliflkili komplikasyon oran›ndaki azalma ve kateter yaflam süresi
uzamas› istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p<0.05). Toplam 17 kateter,
katetere ba¤l› nedenlerden (9 obstrüksiyon, 4 yer de¤ifltirme, 2 tünel derisi
soyulmas›, 1 enfeksiyon, 1 kaçak) dolay› ç›kar›lm›flt›r. Kateter yaflam süresi 12
ayda % 94.2, 24 ayda % 84.3, 36 ayda 78.1% ve 48 ayda %71.2 olarak bulunmufltur.
Kateter yaflam süresi ise 10 yafl ve üstü çocuklarda daha küçük çocuklara oranla
uzun bulunmufltur (p<0.05).
Sonuç olarak çocuklarda, özellikle deneyimli uzmanlarca yap›ld›¤›nda KPD’de
perkütan yerlefltirme kolay uygulanabilir, etkili ve komplikasyon oran› düflük bir
yöntemdir. Küçük çocuklarda kateter yaflam süresi daha düflük saptanmakla birlikte
dikkatli bir çabayla bu yafl grubunda da kabul edilebilir yaflam sürelerine ulafl›labilir.

PS/PD-191

Lerkanidipine Ba¤l› Diyalizatta Bulan›kl›k Geliflmesi

Topal  C1 ,  Sayar l › o¤ lu  H2,  Do¤an E2 ,  Erkoç  R3 ,  Soyora l  Y3

1Trabzon E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji, Trabzon
2Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fak. ‹ç Hast. Nefroloji BD, Kahramanmarafl
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fak. ‹ç Hast. Nefroloji BD, Van

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) olan hastalarda diyalizattaki bulan›kl›k
de¤iflik etiyolojilerden kaynaklanabilir, ço¤unlukla da bakteriyel peritonite ba¤l›
diyalizattaki lökositler bulan›kl›¤a yol açar. Bununla beraber baz› hastalarda lökosit
negatif bulan›kl›k geliflebilmektedir. Dihidropiridin tipi kalsiyum kanal blokerleri
infektif peritonit geliflen hastalarda oldu¤u gibi diyalizatta bulan›kl›¤a yolaçabilir.
Çal›flmam›zda SAPD tedavisi olan hastalarda lerkanidipin (Dihidropiridin tipi
kalsiyum kanal blokeri) peritoneal diyalizatta bulan›kl›k yap›p yapmad›¤›n› araflt›rd›k.
Yirmiüç SAPD tedavisi alan kronik böbrek yetmezlikli hasta de¤erlendirildi.
Hastalar 14 kad›n, 9 erkekti, yafl ortalama 45.3±17.6 y›l. SAPD tedavi süresi
ortalama 15.9±11.6 ay. Hastalar 5 mg/gün lerkanidipin kullan›yordu. Peritoneal
diyalizat bulan›kl›k aç›s›ndan de¤erlendirildi. Tan›sal kriterler; ilac›n baflland›¤›
ilk gün diyalizatta bulan›kl›k geliflmesi, peritoneal inflamasyonun klinik belirtilerinin
olmamas›, diyalizatta normal lökosit say›s›. Lerkanidipin alan 23 hastadan 3'ünde
(%13.04) peritoneal diyalizatta non enfektif bulan›kl›k geliflti¤ini saptad›k.
Peritoneal diyalizattaki non enfektif bulan›kl›¤›n ay›r›c› tan›s› hücresel nedenler
(örn. lökosit, eozinofil, eritrosit, malign hücreler) ve hücresel olamayan nedenleri
(Örn. trigliserit, ilaçlar) içerir. Literatür bilgilerimize göre lerkanidipinin peritoneal
diyalizat› bulan›klaflt›rd›¤›na dair bu ilk çal›flmad›r.
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PS/PD-192

Periton Diyal iz i  Uygulanan Çocuklarda Klinik Sonuçlar

Acar B1, Yalç›nkaya F1, Çakar N2, Yüksel S1, Özçakar Birsin Z2,
Uncu N2, Kara N2, Elhan AH3, Ekim M1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji BD, Ankara
2SB Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Pediatrik Nefroloji Klini¤i,
Ankara
3Ankara Ünivers i tes i  T›p Fakültes i  Biyois tat i s t ik ABD, Ankara

Bu çal›flmada periton diyalizi (PD) hastalar›nda diyaliz süresinin, peritonit s›kl›¤›n›n
diyaliz yeterlili¤i ve klinik sonuçlar üzerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Ocak 1998- Mart 2006 tarihleri aras›nda Periton Diyaliz Ünitemizde takip edilen
24 hasta çal›flmaya al›nd›. Peritonit s›kl›¤›, hemoglobin ve serum albumin düzeyleri,
nPCR, Kt/Vure, haftal›k CCr, RRF, s›v› ç›k›m› ve eritropoetin dozu kaydedildi.
Yafllar› 7-20 y›l (ort.15.3±3,6 yafl) ve PD’deki takip süreleri 12-114 ayd› (ort.
50.4±26.8 ay). Peritonit s›kl›¤› 1 atak / 32.7 hasta ay› olarak belirlendi. Hastalar›n
20’sinde SAPD, 4’ünde APD uygulanmaktayd›. RRF ve diyaliz süresi aras›nda
negatif iliflki saptand› (r= -0,623, p= 0,006). S›v› ç›k›m› ve RRF aras›nda pozitif
iliflki belirlendi (r= 0,482, p=0,043). Kt/Vurea ve protein al›m›, Hb-Hct düzeyleri
aras›nda pozitif iliflki saptand› (r= 0,503, p=0,024, r= 0,460-p=0,009, r= 0,528-
p=0,017). Peritonit s›kl›¤›n›n diyaliz yeterlilik testleri üzerine etkisi gösterilemedi.
Sonuç: Periton diyaliz hastalar›nda RRF’nin korunmas› hipervolemiyi önlemede
çok önemlidir. Diyaliz yeterlilik testleri hedefe ulaflan hastalarda anemi ve
malnutrisyon daha az geliflmektedir.



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 109

PS/PD-193

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalar›m›zda Mekanik
Kateter Komplikasyonlar›

Kadiro¤lu AK1, Girgin S2, Gedik E2, fiit D3, Kayabafl› H1, Y›lmaz ME3

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› AD, Diyarbak›r
2Dicle Üniversi tesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi AD, Diyarbak›r
3Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Nefroloji BD, Diyarbak›r

Amaç: Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i (SDBY)’nde alternatif renal replasman
tedavisi olarak Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) tercih edilmektedir. SAPD
en önemli sorunlardan birini periton kateteri ile ilgili kompikasyonlar
oluflturmaktad›r. Bu çal›flmada 2001-2006 y›llar› aras›nda ünitemizde takip edilen
SAPD kateterlerinin mekanik komplikasyon s›kl›¤›n› ve çeflitlili¤ini de¤erlendirmeyi
amaçlad›k.
Materyal-Metot: 2001-2006 y›llar› aras›nda Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Hemodiyaliz Ünitesinde SAPD kateteri tak›lan ve daha sonra drenaj bozuklu¤u
ile baflvurup mekanik kateter disfonksiyonu saptanan 11 hastan›n kay›tlar›
retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n tümünde peritoneal eriflim amac›yla çift
keçeli spiral Tenckhoff kateter kullan›ld›. Kateter malpozisyonu tan›s›, tüm
hastalarda konvansiyonel ve steril koflullarda radyoopak madde verilerek çekilen
ayakta direkt bat›n grafisi ile kondu. Hastalar›n yafllar›, cinsiyetleri, komplikasyonun
SAPD tedavisinin kaç›nc› ay›nda meydana ve geldi¤i yap›lan cerrahi giriflim
kaydedildi. Tüm cerrahi ifllemler laparaskopik olarak yap›ld›. Cerrah ifllem s›ras›nda
tüm kateterler Ligamentum Umblicalis Lateralise fiske edilirken omentum sarmas›
olan olgularda buna ek olarak parsiyel omentektomi yap›ld› .
Bulgular: 5 y›ll›k süreçte SAPD kateteri tak›lan toplam hasta say›s› 72 idi. Bu
hastalar›n 11’inde toplam 13 kez cerrahi kateter revizyonu yap›ld›. Hastalar›n 7’si
(% 63.6) erkek, 4’ü (% 36.4) kad›n idi ve ortalama yafl tüm hastalar için 30.3 ±
11.2 y›l (18 – 63) olarak bulundu. Yap›lan cerrahi ifllem s›ras›nda saptanan
mekanik komplikasyonlardan ilk s›ray› omentumun kateteri sarmas› yer almakta
idi. Saptanan disfonksiyon nedenleri ve hasta özellikleri tablo 1’de gösterildi.
Postop komplikasyon olarak hastalar›n ikisinde operasyondan sonraki ilk ay içinde
kateter disfonksiyonu tekrarlarken bir hastada hemoraji geliflti. Kateter revizyon
ihtiyac› bir hasta d›fl›nda (48. ayda) di¤er hastalarda SAPD tedavisine baflland›ktan
sonra erken dönemde (ortalama 4.4 ay sonra) görüldü.
Sonuç: Günümüzde renal replasman tedavileri aras›nda SAPD s›kl›kla tercih
edilmektedir. Mekanik komplikasyonlar s›kl›kla genç hastalar›m›zda ve tedavinin
erken döneminde görülmektedir. SAPD etkinli¤ini artt›rmak ve kateterin mekanik
komplikasyonlar›n› minimalize etmek için hasta e¤itilmeli ve özellikle drenaj
problemi ile karfl›m›za gelen hastalarda katetere ait mekanik komplikasyonlar›
mutlaka göz önünde bulundurulmal› ve gere¤inde uygun cerrahi giriflim yap›lmal›d›r

PS/PD-194

Periton Diyaliz Solüsyon Tipinin Serum Lipid Düzeyi Üzerine Etkisi

Kanbay M1, Bavbek N1, Altay M2, Kaya A1, Aydogan T1, Uz E1,
Akçay A1, Duranay M2

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara,
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Hiperlipidemi periton diyaliz hastalar›nda s›k karfl›lafl›lan bir durum
olup kardiyovasküler hastal›¤›n daha fazla görülmesinde önemli bir risk faktörüdür.
Literatürde periton diyaliz solüsyon tipinin serum lipid düzeyine ile ilgili bir
bilgi mevcut de¤ildir. Bu çal›flmada amaç periton diyaliz hastalar›nda serum
lipid düzeyini glukoz solüsyonu, ekstraneal veya nutreneal kullanan hastalar
aras›nda karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya son 6 içerisinde periton diyaliz solüsyon tipi
de¤ifltirilmemifl 67 adet periton diyaliz hastas› al›nd›. Bu hastalar›n 18’i sadece
glukoz solusyonu (grup 1), 31’u ekstraneal ve glukoz solüsyonu (grup 2) ve 18’i
nutreneal ve glukoz solüsyonu (grup3) kullanmaktayd›. Hastalar›n serum total
kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserit, apolipoprotein (a),
apoliprotein (b) ve lipoprotein (a) düzeyi tayini yap›ld›. Son 6 ay içerisinde statin
kullanan hastalar çal›flmaya dahil edilmedi.
Bulgular: Her 3 grupta serum total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol,
trigliserit, apolipoprotein (a), apoliprotein (b) ve lipoprotein (a) düzeyi benzer
bulundu (p>0.05).
Sonuç: Periton diyaliz solüsyon tipinin serum lipid düzeyi üzerine direk bir
etkisi yoktur.
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Kateter disfonksiyon nedenleri, hastalar›n yafl ve cinsiyetleri ve yap›lan
cerrahi ifllem.
Hasta/Cinsiyet

1 / Erkek

2 / Kad›n

3 / Kad›n

4 / Erkek

5/ Erkek

6 / Erkek

7 / Erkek

8 / Kad›n

9 / Erkek

10 / Kad›n

11 / Erkek

Yafl

21

29

33

37

26

23

28

33

18

23

63

Mekanik komplikasyon

Omentum sarmas›

Omentum sarmas›

Kateter yer de¤ifltirmesi

Omentum sarmas› ve

Kateter yer de¤ifltirmesi

Kateter yer de¤ifltirmesi

Omentum sarmas›

Omentum sarmas› ve

Kateter yer de¤ifltirmesi

Kateter yer de¤ifltirmesi

Omentum sarmas›

Omentum sarmas›

Kateter yer de¤ifltirmesi

Cerrahi tedavi

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Omentektomi – Kateter fiksasyonu

Kateter fiksasyonu
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PS/PD-195

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan SLE’li Bir Hastada Gebelik
ve Normal Do¤um

Akay H1, Altay M2, Duranay M2, Parpucu H1, Kanbay M3, Akçay A3,
Çelik N4, Durkal Z4, fiahin Ö4

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Diyaliz Ünitesi, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
4S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Periton Diyalizi Ünitesi Hemfliresi,
Ankara

Girifl: Son dönem böbrek hastal›¤› olan kad›nlarda gebelik anne hayat›n› tehdit
edebilen riskli bir durumdur. Sa¤l›kl› bir bebe¤in do¤mas› da oldukça nadirdir.
Bu yüzden bu hasta grubunun gebe kalmamalar› önerilir. Burada SLE’li, sürekli
ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan kendi iste¤i ile gebe kalan ve normal
do¤um yapan bir olgu sunulmufltur.
Olgu: 27 yafl›nda bayan hasta 2 y›ld›r SAPD tedavisi alt›nda klini¤imizce takip
ediliyordu. Hasta 4 y›l önce SLE tan›s› alm›flt› ve 3 y›ld›r SLE’ye sekonder kronik
böbrek yetmezli¤i vard›. Rutin poliklinik kontrolüne geldi¤inde kendi iste¤i ile
hamile kald›¤›n› söyledi. Hasta kad›n hastal›klar› ve do¤um klini¤ine konsülte
edildi. Gestasyonun 8. haftas›nda oldu¤u saptand› ve hasta ilgili klinikçe ayl›k
kontrole gelmek üzere takibe al›nd›. Günde dört defa 2000 cc % 2.27 dekstroz
içeren SAPD solüsyonu kullanan hastan›n muayene ve tetkikleri tamamland›ktan
sonra hasta son trimestere kadar diyalizine bu flekilde devam etmek ve ayda bir
kez kontrole gelmek üzere evine gönderildi. Son trimestere girince 1750 cc ile
diyalize devam edildi. Bu süreçte yap›lan tüm tetkiklerde anne ve bebek aç›s›ndan
herhangi bir olumsuz durumla karfl›lafl›lmad›. Hasta son tremesterde nefrolojik
yönden iki haftada bir, obstetrik yönden haftada bir kontrole geldi.
Hamilelik süresince üre 47-71 mg/dl, kreatinin de¤erleri 4.42-6.28 mg/dl
aras›nda seyretti. Hasta, alt ekstremite venlerinde trombüs hikayesinin bulunmas›
ve SLE tan›s› oldu¤u için düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin proflaksisine al›nd›.
Ayr›ca hastaya oral yoldan folik asit, demir ve kalsiyum veriliyordu. 26. haftadaki
kontrolünde periton s›v›s› hemorajik idi. SAPD program›na günde 6 defa 1500
cc solüsyon ile devam edildi ve takip eden günlerde diyalizat s›v›s› berraklaflt›.
35. haftada kan bas›nc› 120/80 mmHg’n›n üzerinde seyretmeye bafllad› ve
hastaya alfa metil dopa günde 2 kez 50 mg baflland›. Kan bas›nc› kontrolü
sa¤lanamay›nca kademeli olarak günde 250 mg’l›k doza ç›k›ld›. 37. haftaya
girildikten sonra preterm kontraksiyonlar› bafllad› ve hasta do¤uma al›nd›.
Do¤um normal vaginal yolla gerçekleflti. Apgar skoru 9-10 olan 2480 gr a¤›rl›¤›nda
46 cm erkek bebek do¤du. Postpartumu sorunsuz olan hasta günde 4 defa 2000
cc % 2.27 dekstroz içeren solüsyon ile diyalizine devam etti.
Tart›flma: Gebelik SAPD hastalar›nda hemodiyaliz uygulananlara göre daha
nadirdir. Ayr›ca yeterli periton yüzeyi kalmamas›ndan dolay› bu hastalarda
hemodiyalize geçilmesi tercih edilmektedir. Vakam›zda oldu¤u gibi uygun seçilmifl
hastalarda yak›n takip alt›nda SAPD devam ettirilerek hamilelik baflar›l› bir
flekilde sonuçland›r›labilir.

PS/PD-196

SAPD Hastalar›nda ‹skemik Kalp Hastal›¤› Geliflimi ‹çin Risk Faktörlerinin
De¤erlendirilmesi

Boyac› fi, Ar›nsoy T, Derici Ü, Mutluay R, Yüksel A, Erten Y, Sindel fi
Gazi  Ünivers i t e s i  T›p Fakül tes i  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  Ankara

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kardiyovasküler hastal›klar en önemli
mortalite nedenidir. Bu popülasyonda geleneksel kardiyovasküler hastal›k risk
faktörlerinin yan› s›ra ek risk faktörleri de tan›mlanm›flt›r. Bunlar aras›nda yüksek
homosistein düzeyleri, artm›fl inflamatuar durum ve oksidatif stres önemli bir yer
tutar. C-reaktif protein, IL-6 ve Tumör nekrozis faktör (TNF-a) gibi parametrelerin
yüksek düzeyleri ile karakterize artm›fl inflamatuar durum aterogenezin bafllama
ve ilerlemesini önemli ölçüde tetikler. Biz SAPD uygulayan asemptomatik ve
semptomatik iskemik kalp hastal›¤› bulunanlarda geleneksel risk faktörlerinin
yan› s›ra IL-6, TNF-a, IL 1ß, Troponin T, Troponin I, CRP düzeylerini ve kalp
hastal›¤› için önemlerini belirlemek amac›yla bu çal›flmay› planlad›k.
Metot: 2004-2005 y›llar› aras›nda merkezimizde takip edilmekte olan 18-70 yafl
aras› tüm SAPD hastalar› öykü ve semptomlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi ve bilinen
kalp hastal›¤› olmayan 23 kifli ile (grup 1), belirlenmifl kalp hastal›¤› olan 13 kifli
(grup 2) çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalarda rutin fizik muayene ve kan bas›nc›
ölçümleri yan› s›ra hemoglobin, ferritin, lipid profili, PTH, kalsiyum, fosfor
düzeyleri, CRP, Troponin T ve I, IL-6, TNF-a, IL 1ß çal›fl›ld›, dopler ekokardiyografi
yap›ld›.
Sonuçlar: Tabloda özetlenmifltir. CRP düzeyleri iskemik kalp hastal›¤› olanlarda
anlaml› olarak yüksekti. Di¤er inflamatuar göstergelerde ise anlaml› bir de¤iflim
yoktu. ‹skemik kalp hastal›¤› olanlarda kan bas›nc› de¤erleri anlaml› yüksekti.
Serum PTH ve ferritin düzeyleri anlaml› düflük, serum kolesterol de¤erleri ise
di¤er grubtan farks›zd›. Tüm parametreler logistik regresyon ile de¤erlendirildi¤inde
iskemik kalp hastal›¤› geliflimi için sol ventrikül hipertrofisi 52.7 kat sistolik kan
bas›nc› 1.04 kat, SAPD süresi ise 2.2 kat risk art›fl› yapmaktayd›. Di¤er bilinen
risk faktörlerinin ise bu hasta popülasyonunda anlaml› bir risk art›fl› yapmad›¤›
saptand›.
Sonuç: Sol ventrikül hipertrofisi ve kan bas›nc› ile birlikte uzam›fl diyaliz süresi
iskemik kalp hastal›¤› gelifliminde önemli risk faktörleridir.
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Hasta verileri

Ort. yafl

Cinsiyet (K/E)

SAPD süresi (y›l)

Ort. Arter bas›nc› (mmHg)

Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

Ferritin (ng/ml)(median)

Parathormon (pg/ml)

(median)

T.Kolesterol (mg/dl)

LDL Kolesterol(mg/dl)

Trigliserid(mg/dl)

Sol ventrikül hipertrofisi

Troponin T (ng/ml)

(median)

Troponin I(ng/ml) (median)

CRP(ng/ml) (median)

TNF-α(pg/ml) (median)

IL-1ß(pg/ml) (median)

IL-6(pg/ml) (median)

Grup I (bilinen miyokard

iskemisi olmayanlar)

48.5±11.9

12/10

3.82±2

97.52±16.1

129.6±22.2

122.5

158.5

201.5±50

111.3±36.2

207.7±118

6 (%26)

0.01 (0.01-3.9)

0.0001 (0.0001-2.16)

18 (0.0001-179)

3.33 (0.0001-25.2)

0.0001 (0.0001-153)

0.0001 (0.0001-629)

Grup II (bilinen miyokardiyal

iskemisi olanlar)

53±8.8

6/7

4.15±1.6

106±10.14

142.9±14.84

34.8

56

213.2±53.4

97±7.02

230.4±101.5

9 (%69)

0.01 (0.01-3.23)

0.0001(0.0001-0.59)

118 (0.0001-204)

1.65 (0.0001-52.95)

0.0001 (0.0001-7.48)

0.0001 (0.0001-151)

p

>0.05

>0.05

>0.05

0.046

0.04

0.001

0.038

>0.05

>0.05

>0.05

0.04

>0.05

>0.05

0.039

>0.05

>0.05

>0.05
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PS/PD-197

Kronik Periton Diyalizi Hastalar›nda Esansiyel Aminoasid Tedavisinin
Albumin ve Prealbumin Düzeylerine Etkisi

Çetinkaya R, Uyan›k A, Kelefl M
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum

Amaç: Hipoalbuminemi kronik böbrek yetmezlikli hastalarda mortalite ve
morbidite için güçlü bir risk faktörüdür. Serum albumin düzeyi hastan›n beslenme
durumunu ve diyaliz yeterlili¤ini gösteren önemli parametrelerden birisidir. Kronik
periton diyalizi hastalar›nda hipoalbuminemi s›kl›¤› daha fazlad›r. Biz kronik
periton diyalizi hastalar›nda esansiyel aminoasid verilmesinin serum albumin,
prealbumin ve inflamasyonun önemli bir belirteci olan c-reaktif protein düzeylerine
etkisini araflt›rd›k.
Hastalar ve Yöntem: Çal›flmaya 28 kad›n, 38 erkek toplam 66 kronik periton
diyalizi hastas› al›nd›. Hastalara 2 ay süreyle esansiyel aminoasid preparatlar›
verildi. Tedavi öncesi ve sonras› dönemde serum albumin, prealbumin ve c-reaktif
protein düzeylerine bak›ld›. Veriler SPSS istatistik program› kullan›larak student
t testi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesi serum albumin düzeyi 2.83±0,56 g/dL, prealbumin
21,2±9,7 mg/dL, c-reaktif protein 3,38±5,4 mg/dL, tedavi sonras› serum albumin
3.09±0.54 g/dL, prealbumin 26.68±8,9 mg/dL, c-reaktif protein 2,05±3,2 mg/dL
olarak bulundu. Tedavi öncesi ve sonras› dönemde serum albumin, prealbumin
and c-reaktif protein düzeylerinde anlaml› farkl›l›k vard› (p=0.0001, p=0.0001,
p=0.028 s›ras›yla).
Sonuç: Çal›flmam›zda esansiyel amino asid tedavisinin serum albumin ve
prealbumin düzeylerinde anlaml› bir yükselmeye, c-reaktif protein düzeylerinde
anlaml› bir azalmaya yol açt›¤› gözlendi.

PS/PD-198

Periton Diyalizi Hastalar›nda Biyoimpedans Analizi ile Beslenme
Durumunun De¤erlendirilmesi

Rahmano¤lu D, Alt›parmak MR, Seyahi N, Ataman R, Serdengeçti K
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Malnütrisyon yetersiz protein-kalori al›m› sonucu oluflur ve sürekli
ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda s›k olarak rastlan›lan bir durumdur.
Bu hastalarda yüksek mortalite ve malnütrisyon aras›nda iliflki bulunmufltur.
Bu durumun de¤erlendirilmesi için pratik ve hassas göstegelere ihtiyaç vard›r.
Bu çal›flmam›zda SAPD hastalar›nda, beslenme durumunun de¤erlendirilmesinde
biyokimyasal ve antropometrik de¤erlendirme ile biyoimpedans analizinin (BIA)
korelasyonunu incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Bir y›ldan uzun süredir SAPD tedavisi gören ve klinik olarak
stabil seyreden 38 (16 E/ 22 K) hasta çal›flmaya al›nd›. Biyokimyasal parametreler
hasta dosyalar›ndan, son dört ölçümün ortalamas›na göre hesapland›, çal›flmada
bu ortalama de¤erler kullan›ld›. Ayr›ca kesitsel olarak insülin benzeri büyüme
faktörü-1 ve kompleman C3 seviyeleri belirlendi. Diyalizat boflalt›ld›ktan sonra;
boy, kilo, deri k›vr›m kal›nl›¤› ve kol çevresi ölçüldü. Antropometrik ölçümler
üç kez tekrarland› ve ölçümlerin ortalamalar› kaydedildi. Kol kas çevresi, kol
kas kesit yüzey alan› ve kol ya¤ kesit yüzey alan›, kol çevresi ve deri k›vr›m
kal›nl›¤›ndan yararlan›larak uygun formüller ile hesapland›. Ya¤ dokusu miktar›
deri k›vr›m kal›nl›¤›ndan uygun formüller ile hesapland›. BIA tek frekansl›
biyoimpedans cihaz› kullan›larak yap›ld›.
Bulgular: Hastalar›n ortalama yafl› 44.8±13.9 y›ld›. Ortalama serum albumin
3.46±0.39 mg/dl, ortalama vücüt kitle indeksi 25.3±5.2 kg/m_ olarak bulundu.
BIA ve antropometrik ölçümler aras›ndaki iliflki Tablo 1'de görülmektedir. BIA
ve antropometri aras›nda iyi bir korelasyon tespit edildi. Ancak BIA serum
albumin seviyeleri ile korele de¤ildi. Ayr›ca ne BIA ne de antropometri ölçümleri
bak›m›ndan düflük (<3.5) ve normal albumin gruplar› aras›nda fark› bulunmad›.
Sonuçlar: SAPD hastalar›nda beslenme durumunun de¤erlendirilmesinde BIA
h›zl› ve pratik bir yöntemdir. Ayr›ca antropometrinin tersine gözlemciye ba¤›ml›l›¤›
azd›r. BIA'n›n SAPD hastalar›n›n ya¤ ve kas kitlesini de¤erlendirmek için yararl›
bir yöntem oldu¤u söylenebilir.
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BIA ile hesaplanan ya¤ ve kas dokusu ile antropometrik parametrelerin
korelasyonu

Triseps deri k›vr›m kal›nl›¤›

Biseps deri k›vr›m kal›nl›¤›

Subskapular deri k›vr›m kal›nl›¤›

Suprailiak deri k›vr›m kal›nl›¤›

Ya¤ dokusu kitlesi

Kol çevresi

Kol kas çevresi

Kol kas kesit yüzey alan›

Kol ya¤ kesit yüzey alan›

Ya¤ dokusu

R

0.79

0.80

0.82

0.63

0.83

0.76

0.45

-0.15

0.83

P

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.005

0.36

0.000

Kas Dokusu

R

0.17

0.28

0.34

-0.02

-

0.61

0.74

0.66

0.33

P

0.29

0.08

0.04

0.89

-

0.000

0.000

0.000

0.04

R, Pearson koreasyon katsay›s›
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PS/PD-199

Periton Diyaliz Hastalar›nda Antropo-plikometrik Ölçümler ‹le Nutrisyonel
Parametrelerin ‹liflkisi

Öztürk S, Kazanc›o¤lu R
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Kronik diyaliz tedavisi olan hastalarda beslenmenin önemi büyüktür. PD
hastalar›n›n beslenmelerinin gerek klinik, gerekse biyoflimik olarak de¤erlendirilmesi
kimi zaman güç olabilmektedir. Klasik antropometrik ölçümler ile biyoflimik
parametrelerin birlikte de¤erlendirilmesi ak›lc› ve pratik bir yaklafl›m olarak
görülmektedir. Burada PD hastalar›nda bu parametrelerinin iliflkisinin araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.
Metot: Hastanemizde kronik PD program›nda olan toplam 23 hasta çal›flmaya
al›nd›. Belirgin infeksiyonu, tiroid, surrenal, kalp hastal›¤›, mobilizasyonunu
k›s›tlayacak düzeyde nöromusküler hastal›¤› olan veya kafleksisi bulunan hastalar
dahil edilmedi. Hastalar›n çeflitli demografik ve antropo-plikometrik kriterleri
(boy, a¤›rl›k, deri k›vr›m kal›nl›klar›, bel, kalça, boyun ve orta kol çevresi) saptand›.
Deri k›vr›m kal›nl›klar› da (triseps, biseps, suprailiak ve supskapular) vücudun
non-dominant taraf›nda 'skinfold caliper' kullan›larak milimetrik olarak saptand›.
Tüm ölçümler ayn› araflt›r›c› taraf›ndan gerçeklefltirildi. Hastalar›n bu verileri,
beslenme ve inflamasyonun ölçütü olarak s›kl›kla kulland›¤›m›z biyoflimik
parametreler (sedimantasyon, CRP, kolesterol, trigliserid, hemoglobin, ferritin)
ile birlikte analiz edildi
Bulgular: Hastalar›n (15 erkek, 8 kad›n) yafl ortalamas›; 45.8 (21–70), ortalama
PD süresi; 12.2±8.3 ay idi. Hastalar›n biyoflimik tetkikleri Tablo 1’de, antropo-
plikometrik ölçüm sonuçlar› ise Tablo 2’de sunulmufltur. Bu sonuçlar hastalar›n
demografik özellikleri yan›nda, yukar›da bahsedilen biyoflimik parametreler ile
birlikte de¤erlendirildi¤inde anlaml› olarak flu sonuçlar elde edildi: Albümin;
biseps, subskapular, suprailiak, triseps deri k›vr›m kal›nl›¤› ile orta kol ve umblikus
çevresi ölçümü yan›nda di¤er biyoflimik tetkiklerden sadece serum total kolesterol
düzeyi ile anlaml› pozitif korelasyon gösterdi. Buna karfl›n sedimantasyon ve CRP
düzeylerinin herhangi bir antropo-plikometrik ölçüm ile korelasyonu saptanamad›.
Ferritin ise; bel, kalça, orta kol çevresi ve hastan›n kilosu ile negatif anlaml›
korelasyon gösterdi. Albümin, sedimantasyon, CRP ve ferritin aras›nda herhangi
bir korelasyon saptanmad›.
Tart›flma: Bilindi¤i üzere serum albümin düzeyi, PD hastalar›nda beslenmenin
de¤erlendirilmesinde önemli bir parametre olarak kullan›lmaktad›r. Ancak serum
albümini özellikle inflamatuvar durumlar›n varl›¤›nda negatif akut faz reaktan›
olarak davranmakta ve düzeyi düflebilmektedir. Çal›flmam›zda ise serum albümin
düzeyi; bu bahsedilen bilgiye uymayacak flekilde en s›k kullan›lan inflamasyon
göstergeleri olan sedimantasyon, CRP ve ferritin ile herhangi bir korelasyon
göstermemiflti. Burada PD hastalar›ndaki serum albümin düzeyini etkileyen bir
di¤er önemli faktörün hastan›n beslenmesi yan›nda diyalizat ile olan kay›plar
oldu¤unun hat›rlanmal›d›r. Dolay›s› ile PD hastalar›nda serum albümin düzeyinin
esas belirleyicilerinin protein al›m miktar› ve diyalizat ile olan kay›plar oldu¤u
söylenebilir. Bu konuda diyalizat kay›plar›n›n da ölçüldü¤ü ayr›nt›l› çal›flmalar
yap›labilir. Çal›flmam›zda ayr›ca antropometrik ölçümler ile nutrisyonel parametreler
(albümin, kolesterol) aras›nda anlaml› korelasyon saptanm›flt›r.
Sonuç: ‹nflamatuvar göstergeleri yüksek dahi olsa, serum albümin düzeyi düflük
olan PD hastalar›nda al›m azl›¤› veya peritoneal kay›plar›n araflt›r›lmas›
düflünülmelidir. Antropo-plikometrik ölçümler PD hastalar›nda beslenmenin
de¤erlendirilmesinde yard›mc› olabilir.
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Tablo 1: Biyoflimik Veriler

ALBÜMIN (g/dl)

CRP (mg/dl)

FERR‹T‹N (mg/dl)

SEDiMANTASYON (mm/saat)

KOLESTEROL (mg/dl)

LDL-KOLESTEROL (mg/dl)

TRiGLISERID (mg/dl)

ORTALAMA

3,5

13,7

363,0

70,8

188,4

107,8

122,6

STANDART DEV‹ASYON

0,57

10,5

253,6

33,3

47,0

32,9

55,9

M‹N‹MUM

2,2

3,0

28,7

13,0

127,0

68,0

45,0

MAKS‹MUM

4,5

31,0

815,0

120,0

304,0

197,0

250,0

Tablo 2: Antropo-plikometrik ölçümler

ÖLÇÜMLER

BOY (cm)

KILO (kg)

BEL CEVRES‹ (cm)

KALCA ÇEVRES‹ (cm)

BOYUN CEVRES‹ (cm)

ORTA KOL ÇEVRES‹ (cm)

BISEPS DKK (mm)

SUBSKAPULAR DKK (mm)

SUPRAILIAK DKK (mm)

TRISEPS DKK (mm)

ORTALAMA

166,0

69,2

93,8

98,9

36,3

27.3

7,2

18,1

21,0

13,4

STANDART DEV‹ASYON

8,6

15,0

16,9

11,4

3,3

4.5

6,1

10,9

12,0

10,0

M‹N‹MUM

155,0

44,5

71,0

82,0

31,0

20

2,0

4,0

4,0

2,5

MAKS‹MUM

184,0

103,5

145,0

120,0

42,0

34

22,0

36,0

39,0

32,0

DKK, deri k›vr›m kal›nl›¤›
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PS/PD-200

Periton Diyalizi Hastalar›nda Depresyon ile Beslenme ve ‹nflamasyon
Göstergeleri Aras›ndaki ‹liflki

Kalender B1, Derviflo¤lu E1, fiengül E1, Özdemir Çorapç›o¤lu A2,
Uzun H3

1Kocae l i  Ünive r s i t e s i ,  T ›p  Fakül t e s i ,  Nef ro l o j i  BD,  Kocae l i
2Kocae l i  Ünive r s i t e s i ,  T ›p  Fakü l t e s i ,  P s ikya t r i  AD,  Kocae l i
3‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyokimya AD, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flman›n amac› sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda
depresyon ile beslenme ve inflamasyon göstergeleri aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r.
Metotlar: Çal›flmaya 42 SAPD hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol al›nm›flt›r. Tüm
hastalar Mental Bozukluklar›n Tan›sal ve Say›msal El Kitab›, Dördüncü Bask›
(DSM-IV) Eksen I Bozukluklar›na Göre Yap›land›r›lm›fl Klinik Görüflme Ölçe¤i
(SCID-CV) ile depresyon yönünden de¤erlendirilmifltir. Depresif belirtilerin
düzeyi ise Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ) ile belirlenmifltir. Antropometrik
ölçümler, malnutrisyon and inflamasyon skoru (MIS), serum sitokinler (interlökin-
1, interlökin-6, tümör nekrosiz faktör-a), yüksek sensitif C-reaktif protein (hs-
CRP), ferritin, albumin, hemoglobin ve hematokrit seviyeleri saptanm›flt›r.
Bulgular: Hasta ve kontrol gruplar› ortalama yafl ve cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan
benzerdi. Serum sitokin seviyeleri hasta grubunda kontrol grubundan daha
yüksekti. K›rk iki hastan›n 11’inde (%26.4) depresyon vard›. Depresyonu olan
hastalarda BDÖ ve MIS skorlar› depresyonu olmayan hastalardan daha yüksekti.
Ortalama hemoglobin (p=0.006), hematokrit (p=0.004) de¤erleri ve serum
albumin konsantrasyonu (p=0.025) depresyonu olan hastalarda daha düflüktü.
Fakat ortalama hs-CRP, ferritin ve sitokin düzeyleri depresyonu olan ve olmayan
hastalarda benzerdi. BDÖ ve MIS skorlar› aras›nda anlaml› pozitif korrelasyon,
BDÖ skorlar› ve serum albumin düzeyleri aras›nda ise negatif korrelasyon vard›.
BDÖ skorlar› ile hemoglobin, hematokrit, hs-CRP, ferritin and sitokin seviyeleri
a r a s › n d a  i l i fl k i  s a p t a n m a d › .
Sonuçlar: Depresyonu olan hastalarda anemi ve hipoalbuminemi oldu¤u
saptand›. Bu nedenle anemisi ve hipoalbuminemisi olan hastalar rutin olarak
depresyon aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

PS/PD-201

Periton Diyalizi Hastalar›m›z›n Depresyon Durumlar›n›n Pre-Diyaliz
Hastalarla Karfl›laflt›rmal› Olarak ‹ncelenmesi

Kutlu Ç1, Gürsoy Sl1, Memili VK1, Gümüfl A2, fiar F1, Kazanc›o¤lu R3

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 5. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvar›,
‹stanbul
3Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i olup kronik diyaliz program›na al›nm›fl
hastalarda depresyon yayg›n bir psikolojik problemdir ve ço¤unlukla tedaviyi
bile etkileyebilecek düzeylerde olabilir. Ayr›ca mortalite ve morbiditeyi de art›ran
bir durumdur. Periton diyalizi hastalar› birçok fiziksel ve psikolojik strese maruz
kal›rlar. Ayr›ca depresyon nedeniyle zay›f oral al›m, anemi ve malnütrisyonu
agreve edebilir. Birkaç araflt›rmac› diyaliz hastalar›n›n %20-30’unda depresyon
görülebilece¤ini saptam›fllard›r. Di¤er yandan periton diyalizi, hemodiyalize göre
uygulanmas› daha kolay, konforlu bir diyaliz yöntemidir. Biz bu çal›flmam›zda
periton diyalizi hastalar›m›z›n depresyon durumlar›n› kronik böbrek yetmezli¤i
olan ancak daha diyalize girmeyen hasta grubu ile karfl›laflt›rmal› olarak inceledik.
Ayr›ca periton diyalizinde görülen depresyonun peritonitle iliflkisini de gözden
geçirdik.
Metot: Hastanemiz periton diyalizi poliklini¤inden takipli en az 4 ayd›r periton
diyalizi program›nda olan 21 gönüllü hasta (grup 1) ile nefroloji poliklini¤imizden
takipli diyalize girmeyen 30 gönüllü diabetik nefropatili hasta (grup 2) çal›flmaya
dahil edildi. Hastalar›n demografik özellikleri Tablo'da verilmifltir. Hastalar›n
depresyon durumlar› Beck Depression Inventory anket formu ile, hastaneye
ça¤›r›larak, sessiz bir ortamda hekimle birebir görüflme yap›larak de¤erlendirildi.
Depresyon skoru 17'nin üzerinde olanlar depresif olarak kabul edildi. Ki-kare
testi kullan›larak gruplar birbirleri ile karfl›laflt›r›ld›. p<0.05 anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Periton diyalizi hastalar›m›z SAPD ve APD'ini ortalama 13.95±7.47
ayd›r uyguluyordu. Çal›flmaya dahil edilen gruplar›n Beck Depression Inventory
anket formu ile de¤erlendirilmesi sonucunda periton diyalizi hastalar›n›n %40’›
depresif (9 hasta) bulunurken diyalize girmeyen nefropatisi olan hastalar›n
%36.6’s› depresif (12 hasta) olarak saptand›. Grup 1 ile grup 2 aras›nda depresif
durum aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir sonuca ulafl›lamad› (p=0,838).
Periton diyalizi yapan hastalardan sadece 5’inin son 6 ay içinde peritonit geçirdi¤i,
bu hastalardan ise sadece 2’sinin depresi f  oldu¤u gözlendi.
Tart›flma: Kronik hastal›¤› olan hastalar›n depresif olmaya meyilli olduklar›
bilinir. Bu hasta grubu içerisinde periton diyalizi yapan hastalarda da depresyonun
yayg›n bir problem oldu¤u ve yaflam kalitesini düflürdü¤ü çeflitli yay›nlarda
bildirilmifltir. Ancak ayn› zamanda periton diyalizi, hasta aç›s›ndan daha konforlu
olan ve hareket özgürlü¤ü kazand›ran bir diyaliz yöntemidir. Çal›flmam›zda
diyalize girmeyen diyabetik nefropatili hastalar ile periton diyalizi hastalar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda periton diyalizi hastalar›n›n diyalize girmeyen diyabetik
nefropatili hastalara göre daha depresif olmad›klar› görülmüfltür. Buna göre
periton diyalizi depresyona yol açan bir durum olarak öngörülmemeli ve uygun
hastada diyaliz yöntemi olarak tercih edilmelidir. Di¤er yandan periton diyalizi
yapmakta olup peritonit geçirmifl olan hastalardan sadece ikisinin depresif
olmas›, depresif durumlar› ile peritonit geçirmeleri aras›nda iliflki olmad›¤›n›
düflündürmektedir. Bu konuda kesin bir yarg›ya varabilmek için daha fazla
say›da hasta ile yap›lm›fl çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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Depresyonu olan ve olmayan hastalarda klinik ve laboratuvar özellikler

Klinik Özellikler

Yafl (y›l)

Erkek cinsiyet (%)

Tedavi süresi (ay)

MIS

BDÖ skoru

Biyokimyasal De¤erler

Hb (g/dL)

Serum albumin (g/dL)

Hs-CRP (mg/dL)

IL-1 (pg/ml)

IL-6 (pg/ml)

TNF-a (pg/ml)

Depresyonu olanlar

(n=11)

52.73±14.50

27.3

15.09±10.98

7.62±2.38

45.8±10.8

9.74±0.98

3.45±0.37

1.19±1.08 (1.19)

50.63±12.91

189.75±76.48

67.38±71.97

Depresyonu olmayanlar (n=31)

50.26±14.17

72.7

11.63±7.97

4.40±1.69

11.35±6.08

10.99±1.4

3.78±0.16

0.44±0.34 (0.33)

48.09±10.28

165.15±42.39

60.8±11.44

p

AD

AD

<0.001

<0.001

0.006

0.025

0.057

AD

AD

AD

Not: De¤erler ortalama ± standart sapma olarak verilmifltir. Normal da¤›l›ml›
olmayan parametrelerin ortanca de¤erleri parantez içinde verilmifltir. K›saltma:
AD: anlaml› de¤il, MIS, Malnutrition and inflammation skoru, BDÖ, Beck
Depresyon Ölçe¤i

Gruplar›n demografik özellikleri

Grup 1 (21 hasta)

Grup 2 (30 hasta)

Cinsiyet

6 Kad›n, 15 Erkek

17 Kad›n, 13 Erkek

Yafl

47,0±15,8

59,56±8,45
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PS/PD-202

‹kodekstrinli SAPD Solüsyonunun Dipping Patern Üzerine Etkisi

Atabay M1, Altay M2, Duranay M2, Çeri M1, Kaya R1, Ecemifl ZA1,
Kanbay M3, Tu¤ E4, Alpdemir F4

1S.B. Ankara Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S.B. Ankara Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
4S.B. Ankara Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çal›flmada AKBM yöntemi kullan›larak periton diyalizinin kan bas›nc›
kontrolüne etkisi; periton diyaliz solüsyonlar›n›n 24 saatlik kan bas›nc› üzerine
etkileri, dipping/nondipping patern oranlar› incelendi.
Metot: SDBY olan PD uygulamas›na yeni bafllayacak 15 hasta çal›flma program›na
dahil edildi. Periton diyaliz uygulamas›na bafllamadan (prediyaliz), rutin periton
diyalizine bafllad›ktan sonra (günde 4 kez % 2.27’lik 2000 cc solüsyon ile) ve
rutin periton diyaliz uygulamas› döneminde gece kullan›lan diyalizat solüsyon tipi
de¤ifltirilerek (günde 3 kez %2.27 ile ve gece 8 saatlik sürede ikodekstrinli solüsyon
ile) AKBM ölçümleri yap›ld›.
Bulgular: Hastalar›n AKBM ile yap›lan her 3 ölçüm sonuçlar› da birbirine benzer
bulundu. Prediyaliz dönemde 3 hasta dippers idi ve 4 hasta reverse dipping
paterne sahipti. % 2.27 lik dekstrozlu diyaliz solüsyonu ile PD yap›ld›¤› dönemde
4 hasta dippers ve 3 hasta reverse dippers bulundu. %2.27’lik dekstrozlu ve
ikodekstrinli diyaliz solüsyonu ile PD yap›ld›¤› dönemde 8 hasta dippers, 4 hasta
reverse dippers saptand›.
Tart›flma: Non-dipper olman›n ilave bir kardiak risk faktörü oldu¤u düflünülürse,
SAPD hastalar›nda AKBM ölçümleri ile diurnal varyasyonun belirlenmesi ve
ard›ndan antihipertansif tedavileri gece vermek gibi tedavi modalitelerinin
gelifltirilmesi bu hasta grubu için mümkün olabilecektir. Periton diyalizine
bafllamadan önce % 20 olan dipper oran›, gece de¤iflimini ikodekstrin ile yapan
hastalarda sistolik KB için %33.3 diyastolik KB için % 53.3 olarak tespit edildi.
Hastalar›n kan bas›nc›n›n diürnal ritminin bozulmas›n›n mortalite ve morbidite
üzerine olan olumsuz etkileri de göz önüne al›nacak olursa bu tespitin önemi
daha aç›k görülmektedir.

PS/PD-203

Periton Diyaliz Hastalar›ndaki Peritonit Etkenleri ve Peritonit Tedavisine
Yan›t

Ünsal A1, Yılmaz M1, Koç Y1, Baştürk T1, Ahbap E1, Sa
Gündüz A2, Salter T1
1Şişli Etfal Hastanesi, Nefroloji Kliniği, �stanbul
2Şişli Etfal Hastanesi, �nfeksiyon Kliniği, �stanbul

Peritonit, periton diyaliz hastalar›nda s›kça görülen önemli bir komplikasyondur.
Hastalar›m›zdaki peritonit s›kl›¤›, peritonit etkenleri ve peritonit tedavisine yan›t
retrospektif olarak araflt›r›ld›.
Periton diyaliz ünitesinde takip edilen 258 hasta (138K; yafl ortalamas› 43,1±15,6)
incelendi. Klinik ve laboratuar verilerine göre peritonit tan›s› konulan hastalara
ampirik olarak Vancomisin 2gr ›p/›v+Siprofloksasin oral/›v (V+S) veya Sefazolin
1 gr ›p+Amikasin 100 mg ›p (S+A) baflland›. Kültür-antibiogram sonucuna göre
gere¤inde de¤ifliklik yap›ld›.
Hastalar 532,85 hasta y›l›, ortalama 24,8±20.9 ay takip edildi. Takip süresince
133 hastada (%51) peritonit saptand›. Peritonit say›s› 267, peritonit s›kl›¤› 23,95
hasta ay› bulundu. Yüzk›rkbefl hastada (%54,3) peritonit sebebi gram(+)
mikroorganizmalard›. Peritonit etkenleri tablo 1’de gösterilmifltir.
Gram (+) mikroorganizmalarla oluflan peritonitlerde ampirik antibiyotik tedavisine
%93,8 oran›nda yan›t al›n›rken mantar peritonitinde %62,5 oran›nda periton
kateteri ç›kar›ld›. Hastalar›n ampirik antibiotik tedavisine yan›t oranlar› ile periton
kateteri ç›kar›lan ve eksitus olan hasta oranlar› tablo 2’de gösterilmifltir.
Sonuç olarak peritonit halen periton diyaliz hastalar›nda önemli bir sorundur ve
en s›k neden olan gram pozitif mikroorganizmalar›n tedaviye yan›t oranlar›
yüksektir. Buna karfl›n mantar peritoniti, peritonite ba¤l› mortalitenin en önemli
sebebi olup periton kateterinin ç›kar›lmas› gerekmektedir.
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Peritonit etkenleri

Sebep organizmalar

Gram (+) organizmalar

Gram (-) organizmalar

Polimikrobiyal

Kültür negatif peritonit

Mantar

Mikobakterium tuberkülozis

Bilinmiyor

Peritonit epizodu

(n)

145

28

8

62

8

2

14

%

54,3

10,5

3

23,2

3

0,7

5,3

Peritonit tedavisine yan›t oranlar›

Gram (+)

organizmalar

Gram (-)

organizmalar

Polimikrobiyal

Kültür negatif

peritonit

Mantar

Mikobakterium

tuberkülozis

Bilinmiyor

Bafllang›ç Antb

tedavisine yan›t

(%)

93,8

39,2

37,5

98,4

0

0

71,4

Antibiogram

sonucuna göre

de¤ifliklik

(%)

4,1

50

25

1,6

100

0

Kateteri

ç›kar›lanlar

(%)

1,4

7,2

37,5

0

62,5

0

0

Eksitus

(%)

0,7

3,6

0

0

37,5

0

28,6
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PS/PD-204

Periton Diyaliz Solüsyon Tipinin Peritonit Geliflimi Üzerine Olan Etkisi

Kanbay M1, Duranay M2, Turgut F1, Altay M2, Uz E1, Bavbek N1,
Akçay A1

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara,
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Sürekli ayaktan periton diyaliz (SAPD) hastalar›nda peritonit en önemli
mortalite ve morbidite nedenidir. Literatürde periton diyaliz solüsyon tipinin
peritonit geliflme s›kl›¤› üzerine olan etkisi ile ilgili bir çal›flma mevcut de¤ildir.
Bu çal›flmada amaç SAPD hastalar›nda peritonit s›kl›¤›n› glukoz solusyonu,
ekstraneal veya nutraneal kullanan hastalar aras›nda karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 147 adet SAPD hastas› al›nd›. Bu hastalar›n 47’si
sadece glukoz solüsyonu (grup 1), 79’u ekstraneal ve glukoz solüsyonu (grup
2) ve 21’i nutraneal ve glukoz solüsyonu (grup3) kullanmaktayd›. Çal›flmaya 6
aydan uzun süredir SAPD program›nda olan hastalar al›nd›. Hastalar›n demografik
özellikleri, peritonit atak say›lar› ve laboratuar düzeyleri kay›t edildi.
Bulgular: 3 grup peritonit s›kl›¤› yönünden karfl›laflt›r›ld›¤›nda aralar›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir fark olmad›¤› tespit edildi (p>0.05). Grup 1’de
47 hastan›n 14’ünde (%29.8); grup 2’de 79 hastan›n 28’inde (%35.4) ve grup
3’te 21 hastan›n 6’›nda (%28.6) peritonit geliflti¤i saptand›. Peritonit en fazla
ekstraneal solüsyonu kullanan hastalarda olmakla beraber istatistiksel olarak
anlaml› saptanmad›. Albumin düzeyi 3 gr/dl üzerinde ve alt›nda olan SAPD
hastalar› peritonit s›kl›¤› yönünden karfl›laflt›r›ld›¤›nda albumin düzeyi düflük
olanlarda peritonit s›kl›¤›n›n anlaml› olarak daha fazla oldu¤u tespit edildi
(p<0.05).
Sonuç: SAPD solüsyon tipi peritonit geliflmesi için bir risk faktörü de¤ildir.
Albumin düflüklü¤ü peritonit geliflimi için önemli bir risk faktörüdür.

PS/PD-206

Kültür Pozitif Tedaviye Dirençli Bir Peritonit Olgusu

Ünver S1, Atasoyu EM1, Uluutku H2, Sücüllü ‹2, Y›ld›r›m fi3,
Evrenkaya TR1

1GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Nefroloj i  Servis i , ‹s tanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Patoloj i  Servisi ,  ‹stanbul

Girifl: Son dönem böbrek yetmezli¤inde replasman tipi olarak giderek yayg›nlaflan
periton diyalizinin, tüm geliflmelere ra¤men günümüzde de en çok korkulan
komplikasyonu tedaviye dirençli peritonittir. Burada hem kanda hemde diyalizatta
üretilen ayn› mikroorganizmaya spesifik bafllan›lan tedaviye yan›t al›namamas›
sonras›nda, Tenchkoff kateteri çekilerek hemodiyalize transfer edilmesine ra¤men
düzelmeyen bir peritonit olgusu sunulmufltur.
Olgu: Dört y›ld›r periton diyaliz tedavisi gören 62 yafl›ndaki erkek hasta; kar›n
a¤r›s›, atefl, kusma ve bulan›k diyalizat bulgular›yla acil servise yapt›¤› müracaatta
peritonit teflhis edilerek yat›r›ld›. Tam kanda lökosit: 14.800 /μl, diyalizat›n
mikroskobik incelemesinde her sahada yaklafl›k %80 parçal› hakimiyetinin
oldu¤u yo¤un lökosit varl›¤› gözlendi. Direk grafilerde ve ultrasound ile
de¤erlendirmede akut bat›n lehine anlaml› bir bulgu saptanmad›. Kan ve
diyalizattan kültür çal›flmalar› için örnekleme yap›ld›ktan sonra ampirik olarak
intraperitoneal sefazolin ve amikasin baflland›. ‹ki gün sonra kanda ve diyalizatta
rapor edilen Psödomonas aeruginoza üremesi nedeniyle sefazolin kesilerek
tedaviye intravenöz meropenem eklendi. Spesifik tedavinin beflinci gününde
yüksek atefl ve anormal diyalizat bulgular›n›n devam etmesi nedeniyle periton
diyaliz kateteri çekilerek hasta hemodiyalize transfer edildi. Buna ra¤men devam
eden kar›n a¤r›s›, septasyon gösteren yo¤un hemorajik vas›ftaki abdominal mayii
bulgular› nedeniyle, üreme olmamas›na ra¤men ampirik dörtlü anti tüberküloz
ve anti fungal tedavi baflland›. 3 hafta sürdürülen tedaviye karfl›n bat›n bulgular›
ve ateflin devam etmesi nedeniyle laparatomiye karar verildi. Peritonda yayg›n
yap›fl›kl›klar ve kal›nlaflmalar gözlenirken, septalar arac›l›¤›yla barsak anslar›n›n
birbirine ve kar›n duvar›na adeta örüldü¤ü görüldü. Cerrahi serbestlefltirme
sonras› ek spesifik bir tedavi uygulanmamas›na ra¤men bir kaç gün içinde atefl
normale gerilerken, ilerleyen aylarda da assit ve bat›n bulgular› tekrarlamad›.
Periton biyopsi sonucu kapsülleyici peritoneal skleroz olarak rapor edildi.
Sonuç: Periton diyaliz kateterinin çekilmesine ra¤men devam eden kültür pozitif
t›bbi tedaviye dirençli peritonit varl›¤›, kapsülleyici peritoneal skleroz olas›l›¤›n›
ekarte ettirmemeli, cerrahi de¤erlendirme ve biyopsi için laparatomi olas›l›klar›
zorlanmal›d›r. Ayr›ca; kapsülleyici peritoneal skleroz varl›¤›nda ileri yafl, efllik
eden komorbid sorunlar nedeniyle steroid kullan›m›n›n riskli oldu¤u olgularda
sadece cerrahi serbestlefltirmenin bile yeterli olabilece¤ini vurgulamak istedik.
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Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium
Minutissimum’ a Ba¤l› Peritonit

Derviflo¤lu E1, Yumuk Z2, Kalender B1

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli

Corynebacterium minutissimum eritrazma etkeni olarak bilinen Gram-pozitif
özellik gösteren bir bakteridir. C. minutissimum’a ba¤l› derin doku enfeksiyonlar›
ender görülür ve bakteriyemi, endokardit ve iç organ apseleri ile s›n›rl›d›r.
Burada ‹ngilizce t›p literatürüne göre ancak ikinci kez rapor edilen bir
Corynebacterium minutissimum peritoniti olgusu sunulmaktad›r. SAPD
uygulanan 76 yafl›nda bir bayan hasta 12 saattir olan kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma
ve diyalizat›n bulan›k olmas› nedeniyle hastaneye baflvurmufl ve peritonit tan›s›
konulmufltur. Periton s›v›s›ndaki lökosit say›s› 846/μL (nötrofil hâkimiyetinde)
olarak bulunmufl, kültür için örnekler gönderildikten sonra ampirik olarak
intraperitoneal (i.p.) sefazolin (1 g bafllang›ç, sonra 500 mg her de¤iflime) ve
gentamisin (40 mg/gün i.p.) bafllan›lm›flt›r. Kültürde 48. saatte üreme olmufl,
Gram boyama yap›ld›¤›nda üreyen bakterinin Gram-pozitif basil oldu¤u
görülmüfltür. Etkenin tan›mlanabilmesi için API Corynebacterium kullan›lm›flt›r.
DNase pozitif sonuç elde edilmesi ile etkenin C. amycolatum olmad›¤›
kesinlefltirilmifltir. Kültür öncesinde bafllanan ampirik tedavinin 4.üncü gününde
hastan›n kar›n a¤r›s›n›n devam etti¤i ve diyalizat›n hala bulan›k oldu¤u ancak
periton s›v›s› lökosit say›s›n›n 177/μL’ye geriledi¤i görülmüfltür. Hastan›n
bundan sonraki tedavisi hastanede yat›r›larak sürdürülmüfl ve vankomisin (2
gr i.p. 5 günde bir) tedavisine geçilmifltir. Yedi gün sonra periton s›v›s› lökosit
say›s› 6/μL olarak tespit edilmifl ve belirgin klinik iyileflme sa¤lanan hasta taburcu
edilmifltir. Vankomisin tedavisi 21 güne tamamlanm›flt›r. Sonuç olarak
Corynebacterium minutissimum’a ba¤l› olarak geliflen SAPD peritonit olgusu
klini¤imizde i.p. olarak uygulanan Vankomisin ile tedavi edilmifltir. Türkiye’den
bildirilen Corynebacterium minutissimum’e ba¤l› ilk SAPD peritonit vakas›
oldu¤u için bildirmeyi uygun gördük.
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Bulan›k Periton S›v›s› - Eozinofilik Peritonit (Olgu Sunumu)

Semerci N1, Sönmez F1, Özk›sac›k S2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal›, Ayd›n

Eozinofilik peritonit, periton diyaliz kateteri tak›ld›ktan sonra periton s›v›s›nda
( >100 eozinofil/ml) ve periferik kanda eozinofili (total beyaz kan hücrelerinin
>%10) ile seyreden, kateterin yap›s›ndaki maddelere, diyalizatlara, diyalizat
torbalar›ndan plastik madde kontaminasyonuna, virüslere, kullan›lan antibiyotiklere
ve heparine ba¤l ›  olufltu¤u düflünülen aler j ik reaksiyondur.
Homozigot podosin mutasyonu saptanan do¤umsal nefrotik sendromlu olgu,
ayaktan aletli periton diyalizi s›ras›nda eozinofilik peritonit saptanmas› nedeni
ile sunuldu.
Olguya, 6.5 yafl›nda aletli periton diyalizi planland›. Kateter tak›ld›ktan sonraki
22. günde periton s›v›s› bulan›klaflt›. Atefl, kar›n a¤r›s›, kusma, ifltahs›zl›k,
halsizlik yoktu. Akut faz reaktanlar›, kan lökosit say›m› normaldi ve kültürlerinde
bakteri, mantar, parazit üremedi. Periton s›v›s›nda kan say›m arac› ile 4100/mm3
lökosit, % 28 PNL, % 35 lenfosit, % 30 eozinofil, % 8 monosit, Thoma ile bol
lökosit, Giemza boyas› ile % 30 eozinofil, % 70 PNL izlendi. Eozinofilik peritonit
düflünülerek oral antihistaminik baflland›, diyaliz s›v›s›na eklenen heparin kesildi.
Bir ay devam edilen setrizin tedavisinin 3. gününden itibaren periton s›v›s›ndaki
eozinofil oranlar› düfltü, 12.gün s›v› berraklaflt›. Tedaviye iyi yan›t al›nd›¤› için
steroid tedavisi bafllanmad›
Periton diyalizi bafllanan olgularda korkulan bir komplikasyonun habercisi olan
bulan›k periton s›v›s› varl›¤›nda klinik, laboratuar ve kültür sonuçlar› peritoniti
desteklemiyorsa prognozu iyi olan ve ender görülen eozinofilik peritonit de
düflünülmelidir.
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HCV Pozitif Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastas›nda Sklerozan
Peritonit: Vaka Sunumu

Do¤an E1, Gündüz M1, Sayarl›o¤lu H1, Ç›t›r›k Ç1, Uçmak H2, Do¤an H3,
Ifl›k ‹Ö3, Uçar MA1

1Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl
2Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
3Fresenius Hemodiyaliz Merkezi, Kahramanmarafl

Sklerozan peritonit (SP) sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulayan
hastalarda s›k olarak görülmemekle birlikte mortalitesi yüksek bir hastal›kt›r.
Burada HCV pozitif periton diyalizi hastas›nda geliflen SP vakas›n› sunduk.
Kortikosteroid, tamoksifen ve azothioprine kombine tedavisi bu hastada
kullan›lmas›yla hastada olumlu sonuçlar al›nd›.
31 yafl›nda erkek hasta nedeni bilemeyen böbrek hastal›¤›ndan dolay› yaklafl›k
10 y›ld›r periton diyalizi tedavisi görmekte olan hasta, bu sürede toplam 4 kez
bakteriyel peritonit ata¤› geçirmifl olup uygun antibiyotik kombinasyonuyla tedavi
görmüfltü. Alt› ay önce Kt/V de¤erlerindeki düflme ve ultrafiltrasyon yetersizli¤inden
dolay› periton diyaliz katetteri çekilmifl ve bu s›rada kateter kopmas›ndan dolay›
laparatomi uygulanm›flt›r. Laparatomi s›ras›nda peritonun skleroze oldu¤u ve
tüm barsaklar› koza tarz› sarm›fl oldu¤u görülmüfl. Hasta o tarihten bu yana
haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisi görmektedir. Hastan›n yaklafl›k olarak 72
saatten beri bulant› kusma kar›nda fliflme ve gaz gayta ç›karamama yak›nmas›
bafllam›fl. Hastan›n anamnezinde son 6 ayda 15 kg zay›flamas› vard›. Fizik
muayenede atefl: 38.7°C, dehidrate abdominal distansiyonu ve defans› pozitif
olarak tespit edildi. Bat›nda her 4 kadranda barsak seslerinde azalma vard›.
CRP de¤eri >180mg/Lolarak bulundu. Tüberküloz kültürü dahil tüm
mikrobiyolojik kültürler negatif olarak de¤erlendirildi. Birçok farkl› antibiyotik
tedavisine olumlu yan›t al›namad›. O s›rada baz› labaratuvar de¤erleri BUN:42-
49 mg/dl Crea:3.9-3.3 mg/dl AST:23 u/L ALT:23 U/L T.Prot:7.5-7.2 gr/dL
Alb:1.8-2.4 gr/dl Na:137-142 mmol/L K:4.1-3.8 mmol/L WBC:9.91-5.6 Ku/L
Hb:9.8-9.6 gr/dl Htc:29.1-29.7 % HBsAg(-), HCV RNA(-), Anti-HCV(+)
bulundu. Kontrastl› Bat›n tomografisinde, bat›n içerisinde yayg›n assit, pariyetal
peritonda diffüz kal›nlaflma bulundu. Assit s›v› muayinesinde, aspirat kültüründe
üreme olmad› ve malign hücre bulunmad›.
Hastaya oral prednisolone 1mg/kg/gün,Tamoksifen 10mg/kg/gün ve Azathioprin
100mg/gün kombine tedavisi baflland›. ‹lk 12 saat içinde atefl normale geldi.72
saat sonunda CRP 180mg/l’den 20mg/l’ye geriledi. Hastan›n tedavisi s›ras›nda
masif assit geliflti. Assit drenaj› için hastaya tek keçeli periton diyaliz kateteri
yerlefltirildi. 2 ay sonunda assit oluflumu bitmesinden dolay› kateter ç›kar›ld›.
2.hafta sonunda 0.3mg/kg/gün prednizolon dozuna inildi. 30. gün sonunda
hasta semptomlar› düzelmifl ve CRP de¤eri 11mg/L’ye inmifl olarak taburcu
edildi.



23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
23rd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 117

PS/PD-209

APD'li Bir Hastada Pantonea Agglomerans Ba¤l› Nadir Bir Peritonit
Vakas›

Ünsal A, Bafltürk T, Ahbap E, Koç Y, Y›lmaz M, Sakac› T, Salte T
fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Peritonit, periton diyaliz hastalar›n›n ciddi ve yayg›n bir problemi olup, peritoneal
kateter kayb›n›n en s›k nedenidir. Pantonea agglomerans gram negatif, enterobakter
grubu bir bakteri olup ot, meyve ve sebzelerde bulunabilir. Literatürde sadece
1 SAPD hastas›nda Pantonea agglomerans ba¤l› peritonit bildirilmifl. Biz burada
Pantonea agglomerans ba¤l› peritoniti 2.kez bildiriyoruz.
Hastam›z 28 yafl›nda, erkek, SDBY nedeniyle 13 ayd›r APD ile tedavi edilmekte
idi. Daha önce peritonit geçirmemifl.
Hastam›z kar›n a¤r›s›, atefl ve bulan›k diyalizat flikayeti ile baflvurdu. FM'de TA:
90/60mmHg, bat›nda hassasiyet rebound tespit edildi. Lab.WBC:16800, CRP:
165 peritoneal s›v›da 14300 WBC, %100 nötrofil saptand›. Hastam›za ampirik
olarak Vancomisin 2 gr ‹P ve Cipro 250 mg 2*1 PO baflland›. Hastan›n
peritoneal hücre say›s›nda 48 saatde hücre say›s› 2640 mm3, CRP: 84 ‹D‹. 3
günü kültürde Pantonea agglomerans tespit edildi. Kültür antibiyogram›nda
ciprofloksasin ve Meropenem hassa oldu¤u tespit edilmesi üzerine antibiyotik
tedavisine Meropenem 500mg ‹V eklendi. Hastan›n atefl, kar›n a¤r›s› ve bulan›k
diyalizat›nda gerileme oldu. 2. haftada bak›lan hücre say›m›nda 10 mm, CRP:
8,6 idi. Tedaviye 3. hafta ‹V devam edildi.
Hastan›n çiftçilik ile u¤raflmas› nedeniyle otlar›n enfeksiyon kayna¤› olabilece¤ini
düflünüyoruz.
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Periton Diyaliz Hastalar›nda Karotid-‹ntima Media Kal›nl›¤› ile Endotel
Fonksiyon ‹liflkisi

Koçak H1, Tuncer M1, Mahsereci E1, Ruhi Ç1, Ermifl C2, Ceken K3,
Süleymanlar G1, Yakupo¤lu G1, Ersoy F1
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2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji BD, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji BD, Antalya

Girifl: Aterosklerozun erken evrede tespiti ve tedavisi önem arz etmektedir.
Aterosklerozun erken evresinde karotid-intima media kal›nl›¤› (KIMK) artmakta
ve endotel disfonksiyonu bulunmaktad›r, ayr›ca her ikisi de ilerde oluflacak
koroner olaylar için bir risk faktörüdür.
Amaç: Bu çal›flmada periton diyaliz hastalar›nda aterosklerozun erken evresinde
artmakta olan K‹MK ile endotel fonksiyon aras›nda iliflki, olup olmad›¤› araflt›r›ld›.
Yöntem ve Araç: Fizik muayenede, anemnezde, EKG’de, ekokardiografide
aterosklerotik hastal›klarla iliflkili bulgular olan, diabetik, son 3 ay içerisinde
peritonit ata¤› olan ve aktif infeksiyonu olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Bu
taraman›n sonunda 54 periton diyaliz hastas› ( kad›n/erkek: 28/26, yafl: 42
±11) ve yafl –cinsiyet uyumlu 30 sa¤l›kl› kontrol (kad›n /erkek:16/14, yafl:
43±10) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n rutin biyokimya ve 24 saatlik kan
bas›nc› ölçümleri yap›ld›. Her bir bireyin KIMK daha önce baflka yerde tariflendi¤i
flekilde ve endotel fonksiyon ise ultrasonografik yöntemle uzman bir radyolog
taraf›ndan de¤erlendirildi.
Sonuç: K‹MK, periton diyaliz hastalar›nda kontrollere göre daha fazla idi
(0.84±0.08 mm’ye karfl› 0.75±0.06 mm P<0.01 ). Endotel disfonksiyon göstergesi
olan ak›ma ba¤l› dilatasyon % (ABD %); kontrol grubuna göre daha düflüktü
( % 8.2 ± 5.0 ‘e karfl› %11.7 ± 5.5, P<0.01). Nitrata ba¤l› dilatasyon ise kontrol
grubuna göre daha düflük bulundu ( %18.1 ± 8.5’ ye karfl› % 26.4 ± 4.6 P<0.01).
Yap›lan korelasyon analizi sonucunda; KIMK ile ABD % aras›nda iliflki
bulunmamaktayd› (r=-0.004, p=0.94 )
Sonuç olarak: Periton diyaliz hastalar› endotel disfonksiyon ve artm›fl KIMK
ile karakterize olup; KIMK ile endotel fonksiyon aras›nda bir iliflki bulunmamas›
her iki modalitenin biribirlerinden ba¤›ms›z olarak aterosklerozun farkl› evrelerini
gösterdi¤ini düflündürmektedir.
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Kronik Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalar›nda Homosistein ve
CRP
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Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda aterosklerotik kalp hastal›¤› morbidite
ve mortalitenin en önemli nedenidir. Homosistein yüksekli¤i ve CRP düzeyi,
kardiyovasküler hastal›k için ba¤›ms›z birer risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
Çal›flmam›zda periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalar›nda homosistein, CRP
ve lipid profili düzeylerini belirlemeyi amaçlad›k.
Yöntem: Klini¤imizde takip edilen hastalardan rastgele örnekleme yöntemi ile
seçilen 40 kronik periton diyalizi ve 38 hemodiyaliz hastas› çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar›n serumlar›nda homosistein, total kolesterol, trigliserit, LDL,
HDL, Vitamin B12, folik asit, serum albumin ve CRP düzeyleri ölçüldü. Bulgular:
Homosistein, CRP ve lipid profili ortalamalar› aç›s›ndan iki grup aras›nda
anlaml› farkl›l›¤a rastlanmad›. Homosistein düzeyi PD grubundaki hastalarda
%67.5, HD grubunda %78.9 oran›nda yüksek bulundu. CRP düzeyi aç›s›ndan
yüksek risk olarak kabul edilen 3 mg/L’nin üzerinde olma oran› ise PD grubunda
%80, HD grubunda %74 idi.
Sonuç: Bu çal›flmadaki veriler, gerek hemodiyaliz gerek periton diyalizi ile tedavi
edilmekte olan KBY hastalar›n›n homosistein yüksekli¤i ve CRP düzeyleri
aç›s›ndan artm›fl riske sahip oldu¤unu göstermifltir. Tedavi modalitesinin
homosistein ve CRP düzeylerine anlaml› etkisi saptanmam›flt›r.
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PS/PD-212

Sol Ventrikül Hipertrofisi Bulunan Periton Diyaliz Hastalar› Artm›fl
Oksidatif Stres ‹le Karakterizedir

Koçak H1, Tuncer M1, Mahsereci E1, Ruhi C1, Ermifl C2, Gumuslu S3,
Süleymanlar G1, Ersoy F1, Yakupo¤lu G1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji BD, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya, Antalya

Periton diyaliz ( PD ) hastalar›nda sol ventrikül hipertrofisi % 50-80 oran›nda
görülmektedir. Sol ventikül hipertrofisi ilerde oluflabilecek kardiyovasküler
hastal›klar için bir risk faktörüdür. Kardiyovasküler hastal›k için bir di¤er risk
faktörü oksidatif strestir. Bu çal›flmada PD hastalar›nda sol ventrikül hipertrofisinin
oksidatif stres ile karakterize olup olmad›¤› araflt›r›ld›.
Araç ve Yöntem: Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Periton Diyaliz Ünitesinde
ve Antalya Devlet Hastanesi Periton Diyalizi Ünitesinde takip edilen 200 hastada
ilk olarak tarama yap›ld›
Fizik muayenede, anamnezde, EKG’de, ekokardiografide aterosklerotik hastal›klarla
iliflkili bulgular olan, diabetik, son 3 ay içerisinde peritonit ata¤› olan ve aktif
infeksiyonu olan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r. Bu taraman›n sonunda 54
periton diyaliz hastas› (erkek/kad›n: 28/26, yafl: 42 ±11) çal›flmaya dahil edildi.
Hastalar›n rutin biyokimya ve 24 saatlik kan bas›nc› ölçümleri yap›ld›. Çal›flma
sabah› hastalardan açl›k kan örne¤i al›narak thiobarbütirik asit- reaktif maddeler
(TBARS), ileri okside protein ürünleri (AOPP ) ve ileri glikozilasyon son ürünleri
(AGE) seviyeleri baflka yerde tariflendikleri flekilde tesbit edildi. Ayr›ca bu
hastalara ekokardiografik ile Devereux formülündeki parametrelerin ölçümü
yap›larak sol ventrikül kitlesi (LVM), vücut yüzey alan›na bölünerek sol ventrikül
kitle indeksi (LVK‹) hesapland›. LVK‹ erkekler için 134 gr/m2, kad›nlar için
100 gr/m2 üzeri ise sol ventrikül hipertrofisi olarak kabul edildi. Hastalar sol
ventrikül hipertrofisi olan ve olmayan diye iki gruba ayr›larak karfl›laflt›r›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n % 50 ( n=27 )sinde sol ventrikül hipertrofisi mevcut idi.
Sol ventrikül hipertrofisi olanla olmayan hastalar yafl ve cinsiyet uyumlu idi (yafl:
43± 10’a karfl› 42 ± 10 yafl, erkek/ kad›n: 13/14’e 14/13 ). Sol ventrikül
hipertrofisi olan hastalar›n hemoglobin seviyesi ( 11.7 ± 1.7’ye karfl› 11.1 ± 1.7
g/dL, p>0.05), albumin ( 4.0 ± 0.5’ye karfl› 3.7 ± 0.6 mg / dl, p>0.05 ), ortalama
kan bas›nc› ( 94 ± 15’ye karfl› 96 ± 17 mmHg, p>0.05) sol ventrikül hipertrofisi
olmayan hastalar›n de¤erleriyle benzerdi. Sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda
sol ventrikül hipertrofisi olmayan hastaya göre TBARS seviyesi (25 ± 7’ye karfl›n
21 ± 7 nmol/L, p<0.05), AOPP (3.5 ± 0.3’ye karfl›n 3.1 ± 0.5 _mol/g protein,
p<0.01) ve AGE ( 202 ± 7.4ye karfl› 184 ± 8.2 AU/g protein, p<0.05) seviyeleri
yüksek tesbit edildi.
Sonuç olarak; sol ventrikül hipertrofisi bulunan PD hastalar› normal ventriküle
sahip PD hastalar›na göre artm›fl oksidatif stres ile karakterizedir.
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PS/TX-213

Siklosporin A ile Tedavi Edilen Renal Transplant Al›c›lar›nda Endotelyal
Nitrik Oksit Sentaz Geni ‹ntron 4 Polimorfizmi ve Post-transplant
Diyabetes Mellitus ‹liflkisi

Ergün ‹1, Keven K1, Karabulut H2, fiengül fi1, Kutlay S1, Özcan H3,
Ertürk fi1, Erbay B1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Genetik Bilim Dal›, Ankara
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dal›, Ankara

Girifl ve Amaç: Farkl› endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) gen
polimorfizmlerinde, eNOS aktivitesinde de¤iflikli¤e ba¤l› olarak, farkl› vasküler
tonisite ve lokal kan ak›m› söz konusu olmaktad›r. Özellikle bu polimorfizmlerden
azalm›fl lokal kan ak›m› ile giden bireylerde insülin rezistans› geliflebildi¤i
gösterilmifltir. Post-transplant diyabetes mellitus (PTDM) geliflimi için kullan›lan
immünsupresif ilaçlar en önemli faktör olarak ileri sürülürken bu tüm hastalarda
aç›klay›c› olamamaktad›r. Çal›flmam›zda böbrek nakli sonras› ciddi bir metabolik
komplikasyon olan PTDM geliflimi ile nitrik oksit sentaz düzeylerinde düflüklük
ile seyreden eNOS intron 4 [27 bp’ lik variable number tandem repeat (VNTR)
(4b/4a)] polimorfizmi aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›k (4a allelinin bulundu¤u
durumlar da enzim düzeyi anlaml› olarak düflük ölçülmüfltür).
Yöntem: Çal›flmaya ilk kez böbrek nakli yap›lm›fl ve nakil süresi üzerinden en
az 6 ay geçmifl, idame immünsupresyon tedavisi uygulanan 82 hasta [(63 erkek,
19 kad›n), yafl ortalamas›: 39.4 ± 10.9 y›l] dahil edildi. Hastalardan kalsinörin
inhibitörü olarak siklosporin A kullananlar çal›flmaya al›nd›. Genetik analiz
PCR-RFLP yöntemi ile çal›fl›ld›.
Bulgular: Hastalar›n % 11’inde (9/82) post-transplant DM geliflmiflti [4a alleli
tafl›yan 26 hastan›n 6’s›nda (% 23.1), tafl›mayan 56 hastan›n 3’ünde (% 5.4),
p=0.017]. Post-transplant DM geliflen grupta; beden kitle indeksi (p=0.023),
HbA1C (p<0.001), karotis intima-media kal›nl›¤› ölçümü (p=0.043) ve karotiko-
femoral nab›z dalga h›z› ölçümü (p=0.038) anlaml› olarak yüksekti. Lojistik
regresyon analizinde intron 4 polimorfizmi 4a allelini tafl›mak post-transplant
DM geliflimi aç›s›ndan tek ba¤›ms›z belirleyici olarak bulundu.
Sonuç: Endotelyal nitrik oksit sentaz geni intron 4 polimorfizmi, 4a alleli post-
transplant diyabetes mellitus geliflimi aç›s›ndan risk faktörüdür. Riskli popülasyonun
önceden öngörülebilmesi uygun immünsupresif seçimi ve yaklafl›mlar› da
beraberinde getirecektir.
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Böbrek Nakli Sonras› Kanser Olgular›: ‹stanbul T›p Fakültesi Deneyimi

Çal›flkan Y, Yaz›c› H, Özkan O, Öztürk S, Emre T, Türkmen A, Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Kanserler böbrek nakli sonras›nda uzun dönemde görülen en s›k
komplikasyonlar aras›ndad›r. Nakilden sonra genel kanser riski 10 y›ld›r izlenen
hastalarda %20-30 civar›ndad›r. Transplantasyonun birinci y›l›ndan sonra, de
novo kanser geliflimi için genel popülasyondaki benzer yafl gruplar›na k›yasla
relatif risk 3-5 misli daha fazlad›r. Ancak bu kanserlerin tipi ve   da¤›l›m› genel
popülasyona göre önemli farkl›l›klar gösterir. Bu çal›flman›n amac› merkezimizde
böbrek transplantasyonu yap›lm›fl olan hastalarda transplantasyon sonras›
görülen kanser olgular›n› incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmada hastanemizde 1983-2006 y›llar› aras›nda
böbrek nakli yap›lm›fl olan 745 hastan›n (457 erkek, 288 kad›n; yafl ortalamas›
30.6 ± 10.3 y›l) verileri incelendi. Canl› [498 hasta (%66.8)] ve kadavra [247
hasta (%33.2)] vericilerden böbrek transplantasyonu yap›lm›fl olan hastalar›n
ortalama takip süresi 57.4 ± 52.9 ay idi.
Bulgular: 43 (%5.7) hastada transplantasyon sonras› dönemde kanser saptand›.
Bu hastalar›n 26’s› canl› vericilerden, 17’si kadavra vericilerden böbrek
transplantasyonu yap›lm›fl olan hastalard› [15 kad›n (%35), 28 erkek (%65); yafl
ortalamas› 33.4 ± 9.7 y›l]. Kaposi sarkomu transplantasyon sonras› en s›k
görülen kanserdi [14 hasta (%32.6)]. 8 hastada meme, 6 hastada cilt, 4 hastada
genital, 4 hastada lenfoproliferatif malignite, 3 hastada yumuflak doku tümörü,
2 hastada akci¤er, 1 hastada kolon ve 1 hastada hepatoselüler kanser saptand›.
Bu hastalar›n 30’u (%70), 5 y›ll›k takibini tamamlam›fl olan hastalard›. 17 (%40)
hasta 10 y›ldan uzun süredir takip edilmekte idi. Yafl, cinsiyet, transplantasyon
tipi, primer böbrek hastal›¤›, takrolimus kullan›m›, CMV infeksiyonu ve akut
rejeksiyon ata¤› ile kanser geliflimi aras›nda anlaml› bir iliflki saptanmad›.
Siklosporin kullan›m› ve hepatit C infeksiyonu ile kanser geliflimi aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki saptand› (s›ras› ile p=0.013, p=0.00). Kanser
geliflen hastalar›n graft sürvi oran› %60 ve mortalite oran› %23.2 bulundu.
Sonuç: Çal›flmam›zda böbrek transplantasyonu sonras› dönemde kanser geliflimi
di¤er çal›flmalara oranla daha düflük bulunmufltur. Kaposi sarkomu ülkemizde
rastlanan en s›k post-transplant kanserdir. Uzun süredir takip edilen hastalar›n
ço¤unun siklosporin kullan›yor olmas› ve bu grupta hepatit C infeksiyon
s›kl›¤›n›n fazla olmas› bu faktörlerin post-transplant kanser gelifliminde etkili
olmas›n› aç›klayabilir. Özellikle hepatit C infeksiyonu ile post-transplant kanser
geliflimi iliflkisini inceleyecek prospektif çal›flmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.

PS/TX-215

Symphony – Böbrek Transplantasyonunda Düflük Doz Siklosporin,
Takrolimus Veya Sirolimus ile MMF, Daklizumab ve Kortikosteroid
Kombinasyonunun Standart ‹mmünosupresyonla Karfl›laflt›r›lmas›

Ekberg H1, Tedesco-silva H2, Demirbafl A3, Vitko S4, Nashan B5,
Gürkan A6, Margreiter R7, Hugo C8, Grinyo J9, Frei U10,
Vanrenterghem Y11, Daloze P12, Halloran P13

1Lund Üniversitesi, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Malmoe, ‹sveç
2Federal Üniversitesi, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Sao Paulo, Brezilya
3Akdeniz Üniversitesi, Transplantasyon Bölümü, Antalya, ‹stanbul
4IKEM Enstitüsü, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Prague, Çek Cumhuriyeti
5Medizinische Hochschule, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Hannover, Almanya
6SSK Tepecik Hastanesi, Transplantasyon Bölümü, ‹zmir, Türkiye
7Universitaetsklinik, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Innsbruck, Avusturya
8Univ Hospital, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü,Erlangen, Almanya
9Ciutat Universitaria de Bellvitge, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü,
Barselona, ‹spanya
10Virchow-Klinikum, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Berlin, Almanya
11Leuven Katolik Üniversitesi, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, Leuven, Belçika
12Notre-Dame Hastanesi, Nefroloji ve Transplantasyon Bölümü, CHUM Montreal,
Kanada
13Alber ta  Üniver s i t e s i ,  Nefro lo j i  Bö lümü,  Edmonton,  Kanada

SYMPHONY, de novo böbrek transplantasyonlu hastalarda, standart
immünosupresyon ile düflük doz CNI (kalsinörin inhibitörü) içeren veya CNI
içermeyen 3 rejimin bir y›l süreyle karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmad›r.
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PS/TX-216

Böbrek Transplantasyonu Yap›lan Erkek Çocuklar›n Adölesan Dönemde
Üreme Fonksiyonlar›n›n De¤erlendirilmesi

Baysal YE1, Usta MF2, Gür Güven A1, Akman S1, Koyun M2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Antalya

Çocukluk ça¤›nda son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) geliflen ve sonras›nda
böbrek transplantasyonu (Tx) yap›lan olgular›n adölesan dönemdeki üreme
fonksiyonlar› ile ilgili yeterli veri bulunmamaktad›r. On yafl›ndan önce SDBY
geliflip sonras›nda Tx yap›lan 9 adölesan erkek olgunun üreme fonksiyonlar›
de¤erlendirildi. SDBY etiyolojisi olarak 5 olguda reflü nefropatisi, 2 olguda
MPGN, 1 olguda FSGS ve 1 olguda ürolityazis saptand›. Preemptif Tx’lu bir
olgu d›fl›nda Tx öncesi 9-54 ay ( 21.7±20 ) periton diyalizi ve/veya hemodiyaliz
uyguland›. Tx yap›lma yafllar› 10-17 y›l (13.8±3.2), test s›ras›ndaki yafllar› ortalama
19.2 y›l idi. Tümünün testis volümleri, libido ve erektil fonksiyonlar› normaldi.
LH, FSH, total ve serbest testosteron düzeyleri ve semen analizleri de¤erlendirildi.
Bir olgu d›fl›nda hormonal incelemeleri normal s›n›rlarda bulundu. Semen elde
edilebilen 7 hastadan 3’ünde tüm sperm parametreleri (volüm, say›, hareketlilik)
normaldi. Bu 3 olguda Tx adölesan öncesi dönemde yap›lm›flt›, biri SDBY
öncesi yo¤un siklofosfamid kürleri alm›flt›. Tx yap›lma yafl›n›n erken olmas›n›n
primer hastal›¤›n cinsi, süresi veya tedavi modalitelerinden ba¤›ms›z olarak
üreme fonksiyonlar›nda olumlu etkisinin oldu¤u görüldü.

PS/TX-217

Böbrek Nakli Al›c›lar›nda Erken Dönemde Sirolimus veya Everolimus
Karfl›laflt›r›lmas›

Tuncer M1, Koçak H1, Mahsereci E1, Dinçkan A2, Tekin A3, Ruhi Ç1,
Demirbafl A2, Ersoy F1, Yakupo¤lu G1, Gürkan A2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi , Genel Cerrahi AD.Antalya
3Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Genel Cerrahi, Konya

Girifl: Siklosporinin greft yaflam süresini k›saltan kronik allograft nefropatiye
neden olabilmesinden dolay› uzun dönem kullan›m› günümüzde tart›flma
yaratmaktad›r. M-TOR inhibitörleri olan sirolimus ve everolimusun kronik
allograft nefropatiye neden olmad›¤› ileri sürülmesinden bu yana, bu ajanlar
solid organ nakillerinde düflük doz kalsinörin inhibitörleriyle kombine edilerek
kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada; canl›dan böbrek nakli gerçeklefltirilmifl en az
iki doku uyumu olan ve ikinci ay siklosporin ilac› kesilmifl böbrek nakli al›c›lar›nda
idame tedavisinde everolimus veya sirolimus kullan›m›n›n akut rejeksiyon
oranlar›, post-transplant hipertansiyon oranlar›, biyokimya parametreleri, greft
ve hasta sa¤kal›mlar› araflt›r›ld›.
Araç ve Yöntem: Çal›flmaya; 09.02.2006-20.07.2006 tarihleri aras›nda canl›dan
böbrek nakli gerçeklefltirilmifl 44 böbrek nakli al›c›s› (ortalama yafl: 33 ± 13,
erkek/kad›n: 30/ 14) dahil edildi. Indüksiyon tedavisi olarak böbrek nakli
al›c›lar›nda; 14 hastada basiliksimab ve 30 hastada daklizumab uygulanm›flt›.
Immunsupresif tedavi rejimi: ilk iki ayda siklosporin ( doz: 8 mg/kg/gün
bafllang›çta, idame doz hedef çukur seviyesine göre C0:200-400 ng/ml),
posttransplant ilk 5 gün mikofenalat mofetil (MMF) veya mikofenalat sodyum
(MFS) (doz s›ras›yla 3x500 mg ve 3x360 mg), posttransplant 5. günde bafllanmak
üzere everolimus (bafllang›ç doz 2x 0.75 sonras›nda doz hedef ilaç çukur seviyesi
8-12 ng/ml olacak flekilde ayarland›) veya sirolimus (bafllang›ç olarak 6 mg/gün,
sonras›nda hedef ilaç çukur seviyesi 8-12 ng/ml olacak flekilde doz ayarland›)
ve steroid tedavisinden oluflmaktayd›. Posttransplant 5. gün kesilen MMF ve
MFS ikinci ay›n sonunda siklosporin kesilerek ayn› dozlarda tedaviye eklendi.
I. Gruptaki böbrek nakli al›c›lar› (n= 19, ortalama yafl: 34 ± 14yafl,
erkek/kad›n:15/4) everolimus (E) içeren immunsupresif tedavi rejimi almakta,
II. gruptaki böbrek nakli al›c›lar› ise (n= 25, ortalama yafl: 33 ± 15, erkek/kad›n:
15/10) sirolimus (S) içeren immunsupresif tedavi almaktayd›. Her iki grubun
akut rejeksiyon varl›¤›, biyokimya parametreleri ve post-transplant hipertansiyon
varl›¤› de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Her iki grubun doku uyumsuzlu¤u ortalamas›, son kreatin ortalamas›
benzerdi (s›ras›yla S: 3.0 ± 1’ye karfl› E: 3.2 ± 1.2, S: 1.5 ± 0.4 mg/dl’ye karfl›
E: 1.3 ± 0.5 mg/dl, p>0.05). Bununla birlikte her iki grubun biyokimya
parametreleri olan glukoz, kolesterol, HDL, LDL,ürik asid, idrarda protein
at›l›m› ortalamas› da benzer olarak bulundu (p>0.05). Post-transplant hipertansiyon
oranlar› ise her iki grupta benzerdi ( S:12/19’ye E: 14/ 25) Post-transplant akut
rejeksiyon oranlar› ise everolimus grubunda sirolimus grubuna göre daha düflüktü
(E: 3/19’a S: 12/25, p<0.01 ).Her iki grupta greft ve hasta kayb› görülmedi.
Sonuç olarak; M-TOR inhibitörleri erken dönemde siklosporin kesilerek böbrek
nakli hastalar›nda güvenle kullan›labilmektedir.
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65 Yafl Üstü Marginal Donörlerden Yap›lan Böbrek Transplantasyonlar›n›n
Graft ve Hasta Yaflam Süresi Üzerine Etkileri

Çal›flkan Y, Yaz›c› H, Öztürk S, Özkan O, Görgülü N, Türkmen A,
Sever M fi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Tüm dünyada hem canl›, hem de kadavra donörlerin k›s›tl› olmas›
sebebiyle marginal donör adaylar›n›n bir k›sm›, ayr›nt›l› incelemeler yap›ld›ktan
sonra böbrek transplantasyon donörü olarak kabul edilmektedir. Bu çal›flmada
65 yafl›n üzerindeki donörlerden yap›lan transplantasyonlar›n hasta ve graft
yaflam süreleri üzerine etkilerini araflt›rd›k.
Yöntem: Hastanemizde 1983-2006 y›llar› aras›nda böbrek nakli yap›lm›fl olan
745 hastan›n (457 erkek, 288 kad›n; yafl ortalamas› 30.6 ± 10.3 y›l) verileri
incelendi. 65 yafl üstü donörlerden transplantasyon yap›lm›fl olan toplam 44
hastan›n [29 erkek, 15 kad›n; yafl ortalamas› 37.3 ± 6.6 (22-50) y›l] sonuçlar›
ard›fl›k olarak böbrek transplantasyonu yap›lm›fl olan hastalardan oluflturulan
kontrol grubu [29 erkek, 15 kad›n; yafl ortalamas› 34.7 ± 8.2 (20-54) y›l] ile
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n hepsine canl› vericilerden transplantasyon yap›lm›flt›.
Marginal donör grubunda ortalama donör yafl› 69 ± 3.5 (65-79) y›l, kontrol
grubunda ise 48.7 ± 8.9 (31-64) y›l idi (p=0.00). Yafl, cinsiyet, takip süresi,
böbrek yetersizli¤i etyolojisi ve diyaliz tipi aç›s›ndan çal›flma ve kontrol gruplar›
benzerdi. Çal›flma grubunda 7 (%16) ve kontrol grubunda 5 (%11) hastaya
amiloidoza ba¤l› böbrek yetersizli¤i nedeni ile transplantasyon yap›ld› (p=0.71).
Posttransplant erken dönemde gecikmifl graft fonksiyonu, akut tubuler nekroz,
infeksiyon, akut rejeksiyon geliflme oranlar› ve hospitalizasyon süreleri her iki
grupta benzer bulundu. Ortalama graft yaflam süreleri çal›flma grubunda 52.3
± 35.6 (3-123) ay iken kontrol grubunda 56.1 ± 42 (1-155) ay idi (p=0.6). 1
y›ll›k izlem sonunda hasta ve graft yaflam oranlar›n›n her ikisi de çal›flma
grubunda %93.5 ve kontrol grubunda %95.5 bulundu (p=0.59). ‹zlem süresi
sonunda çal›flma grubunda 7 hastada ve kontrol grubunda 1 hastada kronik
allograft nefropatisi nedeni ile graft kaybedildi (p=0.03). Graft yaflam oran› ise
çal›flma grubunda %72.7 (32/44) iken kontrol grubunda %88.6 (39/44) bulundu
(p=0.06). ‹zlem süresince çal›flma grubunda 4 hasta ve kontrol grubunda 2 hasta
öldü. Çal›flma grubunda kaybedilen hastalar›n ölüm sebepleri sepsis, siroz,
lenfoma ve CMV infeksiyonu, kontrol grubunda ise sepsis ve kardiyovasküler
nedenlerdi. ‹zlem sonunda mortalite oranlar› çal›flma grubunda %9 (4/44) iken
kontrol grubunda %4.5 (2/44) bulundu (p=0.40).
Sonuç: Çal›flmam›zda 65 yafl›n alt›ndaki donörlerden yap›lan transplantasyonlarda
graft yaflam süreleri marginal donörlerden yap›lm›fl olan transplantasyonlara
k›yasla daha iyi gözükse de istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad›. Her
iki grupta amiloidozlu hastalar›n yüksek oranda bulunmas›n›n hasta ve graft
yaflam sürelerinin düflük bulunmas›na yol açm›fl olabilece¤i düflünüldü. Nefrektomi
s›ras›nda geliflebilecek komplikasyonlar› da düflünerek çok yafll› donör adaylar›na
ayr›nt›l› incelemeler yap›ld›ktan sonra uygun adaylar›n donör olarak kullan›lmas›,
donör ihtiyac› gittikçe artan ülkemizde baflar›l› böbrek transplantasyonlar›n›n
say›s›n› art›rabilir.
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Böbrek Nakli Olmufl Çocuklarda TLR-4 Gen Polimorfizmi

Mutlubafl F1, Berdeli A1, Mir S1, Yavaflcan Ö1, Yeniay Sözeri B1,
Bulut Kaplan ‹1, fien S2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji AD, ‹zmir

Toll Like Reseptör-4 (TLR4) gen polimorfiziminin, hücre içi sinyal mekanizmas›
bozuklu¤u nedeniyle mikroorganizmalara karfl› azalm›fl immun yan›tla iliflkili
oldu¤u bildirilmektedir. Bu çal›flman›n amac› böbrek nakli olan çocuk hastalarda
TLR4 gen polimorfiziminin da¤›l›m›n›n ve bunun kronik allograft nefropatisiyle
(KAN) iliflkisinin araflt›r›lmas›d›r.
Böbrek nakli olmufl 69 çocuk hastada (25’i canl›, 44’ü kadavra) ve 25 canl›
donörde TLR4 D299G ve T399I gen polimorfizimi araflt›r›lm›flt›r. Kontrol
grubu 115 sa¤l›kl› kifliden oluflturulmufltur. Hastalar›n yafl da¤›l›m› 6-24 y›l olup
transplantasyon sonras› ortalama izlem süresi 58±32 ayd›r. TLR4 geni D299G
ve T399I polimorfizimi genomik DNA PCR- RFLP metoduyla araflt›r›lm›flt›r.
Böbrek nakli olmufl 69 çocuk hastadan 19’u Baff kriterlerine göre biyopsi
bulgular›, serum kreatinin ve proteinüri düzeyleriyle KAN olarak de¤erlendirilmifltir.
Hiçbir hasta, donor ve sa¤l›kl› grup bireyinde homozigot TLR4 geni D299G
ve T399I mutasyonu saptanmam›flt›r. Tüm gruplardaki TLR4 geni D299G ve
T399I alleli heterozigot mutasyon s›kl›¤› Tablo 1’de verilmifltir. Gruplar aras›nda
heterozigot mutasyon s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml›l›k saptanmam›flt›r (p>0.05).
Kronik allograft nefropatisi saptanan [KAN(+)] ve saptanmayan [KAN(-)] çocuk
hastalarda TLR4 geni D299G ve T399I alleli heterozigot mutasyon s›kl›¤› ise
Tablo 2’de verilmifltir. Böbrek nakli yap›lan çocuk hastalarda T399I mutasyonu
(I alleli) KAN (+) hastalar›n hiçbirisinde saptanmam›fl olup bu durum istatistiksel
olarak anlaml› bulunmufltur (p<0.05).
Sonuç olarak böbrek nakli yap›lan ve kronik allograft nefropatisi tan›s› alan
çocuk hastalarda görülmeyen T399I (I alleli) mutasyonu bu tablodan koruyucu
bir faktör olarak düflünülebilir.

Hasta Grubu

KAN (+) hastalar (n=19)

KAN (-) hastalar (n=50)

Tablo 2: KAN(+) ve KAN (-) hastalarda TLR4 gen polimorfizimi s›kl›¤›. (*p< 0.05)
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Tablo 1: Çal›flma grubunda TLR4 gen polimorfizimi s›kl›¤›
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Amiloidozlu Hastalarda Renal Transplantasyonun Uzun Dönem Sonuçlar›

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

Amaç: Renal amiloidoz ülkemizde son dönem böbrek yetersizli¤inin önemli
bir nedenidir. Bu retrospektif çal›flmada amiloidoza ba¤l› son dönem böbrek
yetersizli¤i geliflen hastalarda amiloidozun post-transplant dönemdeki
komplikasyonlar, hasta ve graft yaflam süreleri üzerine etkilerini araflt›rmak
amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za 1983-2006 y›llar› aras›nda üniversitemizde
renal transplantasyon yap›lan 745 hasta al›nd›. Böbrek yetersizli¤i nedeni AA
amiloidoz olan hastalar ve kontrol grubu olarak ard›fl›k transplantasyon yap›lan
yafl, cinsiyet ve donör tipi aç›s›ndan benzer nondiabetik hastalar çal›flmaya
al›narak sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmam›zda 745 hastadan 22’sinde (%2.9) transplantasyon nedeni
renal amiloidoz idi. Amiloidozun etyolojisi 13 hastada Ailevi Akdeniz Atefli
(FMF) ve 2 hastada ankilozan spondilit ve 7 hastada bilinmiyordu. Amiloidoz
ve kontrol grubu 15 erkek ve 7 kad›ndan oluflmaktayd›. Donör türü, amiloidoz
ve kontrol grubunda 15 canl› ve 7 kadavra idi. Amiloidoz grubunun yafl ortalamas›
35.1 ± 11.6 y›l, kontrol grubunun 30.5 ± 7.5 y›l idi ( p= 0.12). Donör yafllar›n›n
ortalamas› amiloidoz grubunda 48.1 ± 20.8 y›l, kontrol grubunun 39.7 ± 19
y›ld› (p=0.17). Post-transplant hastanede ortalama yat›fl süresi amiloidoz grubunda
31.3 ± 17.9 gün, kontrol grubunda 25.1 ± 10.1 gündü (p=0.16). Ortalama graft
yaflam süresi amiloidoz grubunda 46.1± 55.4 ay, kontrol grubunda 82.8 ± 52.9
ayd› (p=0.03). Takip süresince amiloidoz grubunda 4 akut rejeksiyon, 3 CMV
hastal›¤›, 3 erken dönem infeksiyon geliflirken, kontrol grubunda 3 akut
rejeksiyon, 2 CMV hastal›¤›, 4 erken dönem infeksiyon geliflti. Amiloidoz
grubunda 5 hasta, kontrol grubunda ise 1 hasta fonksiyone graft› ile öldü (p=
0.19). Amiloidoz grubunda 1 hastada amiloidoz nüksü ve 1 hastada kronik
allograft nefropatisi, kontrol grubunda 4 hastada kronik allograft nefropatisi
geliflti. Takip süresi sonunda amiloidoz grubunda 11 hasta aktif takipte, 4 hasta
rejekte, 1 hasta takip d›fl› iken 6 hasta öldü. Kontrol grubunda ise 14 hasta aktif
takipte, 5 hasta rejekte, 1 hasta takip d›fl› iken 2 hasta öldü. Bir y›ll›k graft yaflam
oran› amiloidoz grubunda %68, kontrol grubunda %100 olarak saptand›
(p=0.009).
Sonuçlar: Amiloidozlu hastalarda, kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bir
y›ll›k graft yaflam oran› daha düflük bulunmufltur. Bu hastalarda hastalarda
fonksiyone graft ile ölüm oran› da istatistiksel anlaml›l›¤a eriflmemekle birlikte
kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmufltur.

PS/TX-221

Symphony – Böbrek Transplantasyonunda Düflük Doz Siklosporin,
Takrolimus Veya Sirolimus ‹le MMF, Daklizumab ve Kortikosteroid
Kombinasyonunun Standart ‹mmünosupresyonla Karfl›laflt›r›lmas›.– Türk
Hasta Altgrubunun Sonuçlar›

Demirbafl A1, Gürkan A2, Ok E3, Erken U4, Titiz ‹5, Sever Mfi6,
Dilek K7, Ako¤lu E8, Yenicesu M9, Erbay B10, Oymak O11, Yalç›n A U12, Grinyo
J13, Frei U14, Vanrenterghem Y15, Daloze P16, Halloran P17,
Ekberg H18

1Akdeniz Üniversitesi, Transplantasyon Bölümü, Antalya, Türkiye
2Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Transplantasyon Bölümü, ‹zmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Nefroloji Bölümü, ‹zmir, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi, Transplantasyon Bölümü, Adana, Türkiye
5Haydarpafla Numune Hastanesi, Transplantasyon Bölümü, ‹stanbul, Türkiye
6‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bölümü, ‹stanbul, Türkiye
7 U l u da ¤  Ün i v e r s i t e s i ,  N e f r o l o j i  B ö l ümü ,  Bu r s a ,  Tü r k i y e
8Marmara Üniversitesi, Nefroloji Bölümü, ‹stanbul, Türkiye
9GATA, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
10Ankara Üniversitesi, Nefroloji Bölümü, Adana, Türkiye
11Erciyes Üniversitesi, Nefroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
12Osmangazi Üniversi tes i ,  Nefroloj i  Bölümü, Eskiflehir ,  Türkiye
13Hospital Universitari of Bellvitge, Department of Medicine, Barcelona, ‹spanya
14Virchow-Klinikum, Berlin, Almanya
15Catholic University of Leuven, Leuven, Belçika
16Notre-Dame Hospital, CHUM Montreal, Kanada
17University of Alberta, Edmonton, Kanada
18Lund University, Nephrology and Transplantation Department, Malmö, ‹flveç

SYMPHONY, de novo böbrek transplantasyonlu hastalarda, standart
immünosupresyon ile düflük doz CNI (kalsinörin inhibitörü) içeren veya hiç
CNI içermeyen 3 rejimin bir y›l süreyle karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmad›r. Bu özette,
Türk hasta altgrubuna ait sonuçlar›n genel bir de¤erlendirmesini sunuyoruz.
Genele bak›ld›¤›nda, daklizumab indüksiyonu, MMF, düflük doz TAC ve
kortikosteroid içeren immünosupresyon, etkinlik (akut rejeksiyonun kontrolü)
ve toksisite (greft fonksiyonunun ve greft sa¤kal›m›n›n korunmas›) aras›nda en
optimal dengeyi sa¤lamaktad›r. Düflük riskli bu Türk hasta altgrubunda, GFR
ve BPAR yönünden daha da iyi sonuçlar elde edilmifltir.
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Renal Transplantasyonda Kalsinörin ‹nhibitörlerinden Sirolimusa Geçifl:
Tek Merkez Deneyimi

Özkan O, Yaz›c› H, Çal›flkan Y, Öztürk S, Türkmen A, Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Girifl ve Amaç: Sirolimus (SRL), renal transplantasyonda umut veren
immunsupresiflerdendir. Bu bildiride, kalsinörin inhibitörlerinden (KN‹)
sirolimusa geçifl yap›lan 35 renal transplantasyonlu hastaya ait deneyimler
sunulacakt›r. Sirolimusa geçifl nedenleri; maligniteler (n=13, %37.1), kronik
allograft nefropatisi (KAN) (n=6, %17.1)KN‹ toksisitesi (n=3, %8.6), kondiloma
akuminata (n=3, %8.6), diabetes mellitus (n=2, %5.7), steroide ba¤l› avasküler
nekroz (n=2, %5.7) ve di¤er nedenler (n=6, %17.1).
Metot: KN‹’den SRL’a geçifl protokolünde de¤iflik yöntemler uygulanm›flt›r.
Maligniteli hastalarda KN‹ birden kesilerek SRL bafllan›rken, KAN, KN‹
toksisitesi olan veya di¤er nedenlerle dönüflüm yap›lan olgularda ise KN‹ dozu
azalt›larak SRL ile birlikte 3 gün verilmifltir.
Bulgular: Post-transplant uygulanm›fl olan üçlü immunsupresif rejimler afla¤›daki
gibiydi; Siklosporin A (CsA) + Azatioprin (AZA) + Prednizolon (PRD) (n=20),
CsA + Mikofenolat mofetil(MMF) + PRD (n=6), Takrolimus(TAC) + AZA +
PRD (n=5), TAC + MMF + PRD (n=4). Sirolimusa geçifl transplantasyondan
ortalama 89±69 ay sonra yap›ld›. SRL’a geçifl sonras› ortalama takip süresi 15
(1-31) ayd›r. Konversiyon s›ras›nda 17 (%49) hastan›n proteinüri miktar› ortalama
0,61± 1.32 gr/gün iken, SRL tedavisi sonras› bu de¤er artarak 1.27± 1.88
gr/gün oldu (p=0.02). Ortalama 15 ayl›k takip sonras›nda 6 (%17.1) hastada
yeni proteinüri saptand›. SRL tedavisi ile kreatinin düzeylerinde de art›fl olmas›na
ra¤men istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. ‹stenmeyen etki olarak ödem (n=14),
hiperlipidemi (n=10), cild döküntüsü ve akne (n=9), yeni proteinüri (n=6),
öksürük (n=5), karaci¤er(KC) enzimlerinde yükselme (n=4), oral aftöz lezyonlar
(n=3) tesbit edildi. SRL tedavisi 8 hastada kesilmek zorunda kal›nd›, nedenleri
5 hastada transplante böbrek fonksiyonlar›nda bozulma, 1 hastada KC enzimlerinde
yükselme, 1 hastada lökopeni ve 1 hastada nefrotik düzeyde proteinüri fleklindeydi.
7 hastaya hiperlipidemi nedeniyle statin tedavisi baflland›. Takip süresince 4
hasta diyalize geri döndü.
Sonuçlar: KN‹’den SRL’a konversiyon yüksek oranda yan etki s›kl›¤› ile
birliktedir. SRL’a geçifl yap›lacak hastalar›n seçiminde bazal renal graft
fonksiyonlar›n›n iyi olmas› ve proteinüri miktar›n›n az olmas› yan etki s›kl›¤›n›
azaltabilir.
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Böbrek Transplant Al›c›lar›nda Kardiyovasküler Hastal›klar ile
Cytomegalovirus ‹nfeksiyonu Aras›ndaki ‹liflki

Özdemir FN1, Akgül A1, Altuno¤lu A1, Arat Z1, Haberal M2

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

Cytomegalovirus (CMV) infeksiyonu, böbrek transplant al›c›lar›nda (BTA)
ateroskleroz ve kronik böbrek reddinde bir risk faktörü olarak bilinmektedir.
Bu çal›flmadaki amac›m›z, BTA olan hastalarda kardiyovasküler hastal›k (KVH)
ve CMV infeksiyonu aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r.
Merkezimizde renal transplant yap›lan 200 BTA olan hastay› inceledik (52
kad›n, 148 erkek; yafl aral›¤› 36.16±10.23). Tüm hastalar KVH risk faktörleri
yönünden analiz edildi (demografik özellikler, dializ süresi, diabetes mellitus
bulunmas›, kan bas›nc›, vücut kütle indeksi (VK‹), lipid profili ve medikal
tedavi).Transplantasyondan sonraki ilk iki senede gansiklovir ile tedavi edilen
BTA hastalar›n %23’ünde CMV infeksiyonu tespit edildi ve bu hastalar yaklafl›k
dört y›l takip edildi.Tüm hastalar›n bu takip süresince miyokard enfarktüsü,
anjina pektoris, kladikasyo intermitant, inme ya da trans iskemik atak geçirmifl
olmas› KVH olarak kabul edildi.
BTA hastalar›n›n %13ünde KVH tespit edildi ve bu hastalarda CMV infeksiyonu
KVH tespit edilmeyen hastalara göre daha yüksek oranda tespit edildi ( %21
karfl› %9).
Dializ süresi, serum kolesterol seviyesi ve VK‹ ile KVH aras›nda bir iliflki
bulunamad›. Ancak yafl, hipertansiyon ve CMV infeksiyonu KVH için bir risk
faktörü olarak bulunmufltur. Multivariant lojistik regresyon analizine göre,
ortalama yafl ve CMV infeksiyonu KVH için ba¤›ms›z risk faktörleri olarak
bulunmufltur ( s›ras›yla, p=0.02, 0R=5.6 %95 CI=1.3-24.6; p=0.01, OR=1.3
%95 CI=1.3-12.3 ).
Sonuç olarak, bu çal›flmada BTA hastalar›nda CMV infeksiyonunun KVH için
tetikleyici bir faktör olabilece¤i gösterilmifltir.
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PS/TX-224

Nakil Öncesi Sistolik Kan Bas›nc› Canl›dan Nakilli Genç Renal Allograft
Al›c›lar›nda Gecikmifl Graft Fonksiyonu Geliflimi ‹çin Haberci Olabilmektedir

Özdemir FN1, ‹bifl A1, Altuno¤lu A1, Usluo¤ullar› A1, Arat Z1, Haberal M2

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

Gecikmifl graft fonksiyonu (GGF) uzun dönem renal allograft sa¤ kal›m›n› olumsuz
etkileyen bir faktördür. GGF ile iliflkili pek çok faktör tan›mlanmas›na ra¤men
GGF’nun tam mekanizmasi hala çözülememifltir. Bu çal›flman›n amac›, canl›dan
organ alan genç renal allograft al›c›lar›n›n GGF aç›s›ndan muhtemel risk etmenlerini
belirlemektir.
Çal›flmaya 1999 ile 2002 y›llar› aras›nda Baflkent Üniversitesi Hastanesinde
böbrek nakli yap›lan 142 hasta (115 erkek, 27 kad›n, yafl ortalamas› 29.7±9.43;
116 canl›dan nakil, 26 kadavradan nakil) al›nd›.GGF transplantasyonu takip
eden ilk hafta içinde hemodiyaliz ihtiyac› olmas› yada serum kreatinin de¤erinde
%50’den daha az azalma olmas› olarak kabul edildi. GGF’ li hastalar›n %80.8’i
kadavradan ve %19.3’ü canl› tafl›y›c›dan böbrek alm›flt›r.
Al›c› ve vericinin cinsiyeti, nakil esnas›ndaki yafl›, erkek al›c›ya kad›n dönor veya
tam tersi, nakil öncesi diyaliz süresi, al›c› ve vericinin vücut kütle indeksi, insan
lökosit antijen uyumsuzluk say›s›, panel reaktif antikorlar›, vericinin kreatin
klirensi, sistolik ve diyastolik kan bas›nc›, serum kalsiyum, albumin, fosfor,
paratiroid hormon, ürik asit, kan flekeri, hemoglobin, C-reaktif protein seviyesi
ve lipid profili retrospektif olarak kaydedildi. GGF için muhtemel risk faktörleri
univaryant lojistik regresyon analizi ile incelendi. Sonuçlar kadavradan nakil
(p<0.000, OR=17.556, CI, 5.961-51.743) ve al›c› sistolik kan bas›nc›n›n (<120
mmHg, p<0.021, OR=3.600, CI: 1.214-10.672) GGF için muhtemel risk faktörleri
oldu¤unu göstermifltir. Sadece canl›dan böbrek nakilli renal allograft al›c›lar› göz
önünde bulunduruldu¤unda düflük sistolik kan bas›nc› ile GGF aras›da önemli
bir iliflki saptanm›flt›r.
Canl›dan böbrek nakilli genç renal allograft al›c›lar›nda, nakil öncesi sistolik kan
bas›nc› 120 mmHg nin alt›nda olanlar GGF ‘a e¤ilimli bulunmufllard›r. Ameliyat
öncesi kan bas›nc› kontrolü ve müdahale GGF riskini azaltmaya yard›mc› olabilir.

PS/TX-225

VUR Nefropatisi Nedeniyle Renal Transplantasyon Yap›lan Hastalar›n
Uzun Dönem Sonuçlar›

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

Amaç: VUR nefropatisi son dönem böbrek yetersizli¤inin ve renal
transplantasyonun önemli bir nedenidir. Bu retrospektif çal›flmada VUR
nefropatisine ba¤l› renal transplantasyon yap›lan hastalar›n demografik özellikleri
sunulmufltur.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za 1983-2006 y›llar› aras›nda üniversitemizde renal
transplantasyon yap›lan 745 hasta al›nd›. Böbrek yetersizli¤i nedeni VUR nefropatisi
olan hastalar çal ›flmaya seçi lerek kl inik özel l ikleri  araflt ›r › ld› .
Bulgular: Çal›flmam›zda 745 hastadan 52’sinde (% 7) son dönem böbrek
yetersizli¤inin nedeni VUR nefropatisi idi. Hastalarda erkek/kad›n oran› 25/27
idi. Donör türü 41 canl› ve 11 kadavra idi. Grubunun yafl ortalamas› 24.9 ± 8.8
(6-54) y›l bulundu. Takip süresi 76.8 ± 54.1 (2- 212) ayd›. Transplantasyon öncesi
24 hastaya nefrektomi yap›lmam›fl iken, 4 hastaya sol, 7 hastaya sa¤ ve 12 hastaya
bilateral nefrektomi yap›lm›flt›. Takip süresince 31 hastada üriner infeksiyon
saptanmaz iken, 21 hastada (%40) en az bir kez üriner infeksiyon geliflti¤i saptand›.
Hastalar›n post-transplant poliklini¤e ilk baflvuru kreatinin de¤erleri ortalamas›
1.5 ± 0.75 (0.7- 4.2) mg/dL, son kontrollerindeki kreatinin de¤erleri ortalamas›
2.3 ± 2.1 (0.7-9) mg/dL bulundu. Takip süresinin sonunda 38 hasta halen aktif
olarak takip edilmekte, 8 hasta rejeksiyon nedeniyle di¤er renal replasman
tedavilerine döndü, 5 hasta takip d›fl› kal›rken 1 hasta eks oldu.
Sonuçlar: VUR nefropatisi nedeniyle renal transplantasyon yap›lan hastalarda
üriner infeksiyonlar s›k görülmesine ra¤men uzun dönem graft ve hasta sürvisi
üzerine olumsuz bir etki gözlenmedi.
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PS/TX-226

Post-transplant Diabetes Mellitus Geliflen Hastalar›n Klinik Özellikleri

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

Amaç: Posttransplant diyabet (PTDM) geliflimi hasta ve graft sa¤ kal›m› üzerine
olumsuz etkiler göstermektedir. Bu retrospektif çal›flmada PTDM geliflen hastalar›n
klinik ve laboratuar özellikleri ve PTDM gelifliminin kardiyovasküler etkileri
araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za 1983-2006 y›llar› aras›nda hastanemizde renal
transplantasyon yap›lan 745 hasta al›nd›. PTDM geliflen hastalar ve kontrol grubu
olarak PTDM geliflmeyen hastalar belirlenerek PTDM geliflimine yol açabilecek
risk faktörleri ve PTDM gelifliminin neden oldu¤u komplikasyonlar incelendi.
Bulgular: Çal›flmam›za al›nan 745 hastan›n 7’sinde primer renal hastal›k diabetes
mellitus idi. Bu hastalar d›flland›ktan sonra geri kalan 738 hastadan 77’sinde
(%10.4) PTDM geliflti¤i saptand›. Ortalama takip süresi 67.6 ± 50.2 ay (1 - 211)
bulundu. PTDM geliflen hastalarda böbrek yetersizli¤i nedenleri 33 hastada
bilinmiyordu, 18 hastada kronik glomerulonefrit, 7 hastada kronik tafll› piyelonefrit,
7 hastada VUR nefropatisi, 4 hastada primer nefroskleroz ve 8 hastada di¤er
nedenlerdi. Donör türüne göre PTDM geliflimi aç›s›ndan canl› ve kadavra donörler
aras›nda fark saptanmad› (p=0.7). PTDM geliflen hastalar›n yafl ortalamas› 36.4
± 10.9 y›l, PTDM geliflmeyen hastalar›n yafl ortalamas› 29.9 ± 10.1 y›l idi ve
istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptand› (p=0.00). Verici yafl› olarak her iki
grup aras›nda anlaml› bir fark bulunamad› (p=0.26). ‹ndüksiyon tedavisi, akut
rejeksiyon ata¤› geçirme ve pretransplant diyaliz modaliteleri ile PTDM geliflimi
aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamad›. Siklosporin kullan›m›n›n PTDM geliflimi
üzerine etkisi saptanmazken, takrolimus kullananlarda PTDM geliflenlerin oran›
anlaml› olarak daha yüksek bulundu (p=0.05). Hepatit C virüs serolojisi pozitif
hastalarda negatif hastalara göre anlaml› olarak daha yüksek oranda PTDM geliflti¤i
saptand› (p=0.017). PTDM geliflimi ile angina pectoris, serebrovasküler hastal›k
ve post-transplant malignite geliflimi aras›nda anlaml› bir iliflki yokken, PTDM
geliflen hastalarda anlaml› olarak daha fazla akut miyokard infarktüsü geliflti¤i
saptand› (p= 0.023). Takip süresi sonunda 44 hastan›n halen aktif olarak izlendi¤i,
12 hastan›n öldü¤ü (4’ü kardiyovasküler nedenle), 9 hastan›n takip d›fl› kald›¤›
ve 12 hastan›n di¤er renal replasman tedavilerine döndü¤ü saptand›.
Sonuçlar: PTDM gelifliminde HCV pozitifli¤i ve takrolimus kullan›m› risk faktörü
olarak bulunurken, PTDM gelifliminin akut miyokard infarktüsü s›kl›¤›n› art›rd›¤›
saptand›.

PS/TX-227

Renal Allograft Biopsilerde Polyoma Virus Nefropati S›kl›¤› Nedir ?

fien S1, Sezak M1, Sars›k B1, Bozkurt D2, Zeytino¤lu A3, Töz H2

1Ege Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  ‹zmir
2Ege Ünivers i t e s i  T›p Fakül te s i ,  Nefro lo j i  Bi l im Dal › ,  ‹zmir
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dal›, ‹zmir

Girifl: Güçlü immunsüpressif ilaçlar rejeksiyon s›kl›¤›n› ve fliddetini azaltm›flsa
da enfeksiyon s›kl›¤› artm›flt›r. Son zamanlarda renal transplant olgular›nda
polyoma virüs (PV) iliflkili nefropati, graft fonksiyon bozuklu¤u ve greft kayb›ndan
sorumlu tutulmaktad›r. Histopatolojik olarak tübülointerstisyel nefrit (T‹N) ve
renal tübüler epitelyumda sitopatik de¤ifliklikler viral enfeksiyon kuflkusu
uyand›r›r. Ancak bu de¤ifliklikler fliddetli tübüler hasar sonras› görülen rejeneratif
atipi ve dejeneratif de¤iflikliklerle kar›fl›r. Bunlar›n ayr›m›nda immunhistokimyasal
incelemeler tan›ya yard›mc›d›r.
Bu çal›flmada histopatolojik olarak viral enfeksiyon benzeri tübül epitel hücre
de¤ifliklikleri ve T‹N bulgular› tafl›yan olgularda PV ile homolog yap› gösteren
Simian Virus’e karfl› antikorlar kullan›larak immunperoksidaz inceleme ile PV
nefropati s›kl›¤›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmaya merkezimizde izlenen ve biopsi yap›lan olgular al›nm›flt›r.
Biopsiler Banff klasifikasyonuna göre de¤erlendirilmifl, histopatolojik de¤erlendirme
s›ras›nda viral enfeksiyon kuflkusu duyulan olgularda SV40 large T antijen
(SV40 LT-ag, Callbiochem) pozitivitesi araflt›r›lm›flt›r.
Sonuçlar: 2004-2006 y›llar› aras›nda merkezimizde 930 renal allograft biopsi
incelenmifltir. Greft disfonksiyonu nedeniyle biopsi yap›lm›fl ve rutin histopatolojik
incelemede tubulointerstisyel nefrit ile birlikte renal tubul epitel hücrelerinde
sitopatik de¤ifliklikler saptanan 83 hastaya ait 111 biopsi materyalinde SV40
pozitivitesi araflt›r›lm›flt›r. Olgulardan üçünde SV40 pozitivitesi saptanm›fl,
ikisinde kuflkulu boyanma paterni gözlenmifltir. Pozitif bulunan olgulardan
ikisinde akut interstisyel nefrit görünümü ön planda olup birinde kronik
de¤iflikler tabloya eklenmifltir. ‹ki olguda idrar ve kanda BK virus serolojisi
çal›fl›lm›fl ve pozitif bulunmufltur. 1 olgu efl zamanl› böbrek ve pankreas, di¤er
iki olgu sadece böbrek transplant olgusu olup, 2 hastada ATG induksiyonu
kullan›lm›flt›r. ‹dame immunsupresyon olarak 1 hastada takrolimus ile, 2 hastada
ise siklosporin ile kombine mikofenolat mofetil kullan›lm›flt›r. PV nefropati
tan›s› ortalama 8±4 ayda konmufl olup, tan› an›nda ortalama kreatinin düzeyi
2.1±0.2 mg/dL idi. Bir hastada intravenöz immunoglobulin ile leflunamid
tedavisi uygulanm›fl, ikisinde idame immunosupresyonda doz azalt›m› yap›lm›flt›r.
Olgular›n biopsi sonras› takip süresi ortalama 3 ay olup halen fonksiyone graft
ile takip edilmektedir.
Ç›karsama: Renal allograft biopsilerde tübül epitel hücrelerinde viral enfeksiyon
benzeri reaktif epitel de¤ifliklikleri s›kl›kla gözlenmektedir. PV nefropati kuflkusu
duyulan olgularda immunohistokimyasal yöntemler ile tan›ya gidilebilir. S›kl›¤›
düflük olmas›na ra¤men tedavi yaklafl›m›nda önemli de¤iflikliklere neden
olmas›ndan ötürü tübül epitel hücre de¤ifliklikleri olan olgularda
immunhistokimyasal inceleme yap›lmas› gerekmektedir.
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Böbrek Transplantasyonu Hastalar›nda Takrolimus Tecrübemiz

Seyahi N1, fiekercio¤lu N1, Demirda¤ H1, Sar›yar M2, Ataman R1,
Serdengeçti K1

1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
‹stanbul

Amaç: Böbrek nakli sonras› kullan›lan güncel immunsupressif tedaviler genellikle
kalsinörin inhibitörlü protokollerden oluflmaktad›r. Takrolimus ülkemizde
böbrek nakli sonras› kullan›lan kalsinörin inhibitörlerinden göreceli olarak daha
yeni oland›r. Bu çal›flmada ünitemizin takrolimus kulan›m› ile olan tecrübelerinin
dökümünü sunmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Nisan 2006 itibariyle ünitemizde takip edilen 395 böbrek
nakilli hastan›n t›bbi kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. Canl› ve kadaverik
verici oranlar›, HLA-mismatch, primer kullan›m ve konversiyon oranlar› tespit
edildi. Konversiyon yap›lan hastalarda konversiyon nedenleri, konversiyonun
zaman› ve konversiyonun kreatinin seviyesine etkisi incelendi. Ayr›ca tüm grupta
yan etkilerin s›kl›¤› tespit edildi. Primer takrolimus temelli immunsupressif
kullanan canl› vericili nakillerde Graft sürvisi Kaplan-Meier yöntemi ile tespit
edildi
Bulgular: ‹lk vaka Kas›m 1997’de olmak üzere Takrolimus kullanan toplam
139 (90 erkek, 49 kad›n, ortalama yafl: 30.1 ± 10.1) vaka tespit edildi. Vericilerin
119’u canl› (45 erkek, 75 kad›n, ortalama yafl: 48.4 ± 10.9) 20’si kadavrayd›.
HLA mismatch oranlar› tam uyum (5 vaka), 1 mismatch (10 vaka), 2 mismatch
(30 vaka), 3 mismatch (76 vaka), 4 mismatch (16 vaka), 5 mismatch (1 vaka).
Doksan vakada primer olarak takrolimus temelli immunsupressif uygulanm›fl,
47 hastada ise takrolimusa konversiyon yap›lm›flt›. Konversiyon nedenleri klinik
veya biyopsi bulgular›na göre tan› konulmufl kronik allograft nefropatisi (%84),
kalsinörin toksisitesi (%15) olarak tespit edildi. Konversiyon nakil sonras›
ortalama 55.7±47.6 ayda yap›lm›flt› (median 49 aral›k 1-180 ay). Konversiyon
s›ras›nda ortalama kreatinin 1.97±0.62mg/dl idi. Ortalama 29.7±18.3 ayl›k
takip sonucu kreatininde %30’luk de¤iflime göre hastalar›n %11’inde kreatininde
artma, %6’s›nda kreatininde azalma tespit edildi, hastalar›nda %83’ünde kreatinin
seviyesinde de¤iflim olmad›¤› görüldü. Takrolimus kullan›m› s›ras›nda görülen
yan etkilerden nefrotoksisiteye 16 (%12) hastada, diyabete 12 (%9) hastada
rastland›. Hastalar›n 23 ünde (%16.5) hastaneye yat›fl gerektiren enfeksiyon
tespit edildi. Primer takrolimus kullanan, canl› vericili hastlar›n Kaplan-Meier
renal sürvisi fiekil 1’de görülmektedir. Buna göre 4 y›ll›k renal sa¤kal›m yaklafl›k
%93 seviyesindeydi.
Sonuçlar: Sonuç olarak takrolimus primer kullan›mda güvenilir ve etkin bir
immunsupressif olarak görülmektedir. Konversiyon yap›lan hastalarda da olumlu
sonuçlar elde edilmifltir.

fiekil 1

Kaplan-Meier analizi

PS/TX-229

Renal Allograft Biyopsilerinde C4d Pozitifli¤inin S›kl›k ve Önemi

fien S1, Sars›k B1, Sezak M1, Demirci C2, Töz H2
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Girifl: Böbrek transplantasyonlu olgular›n izleminde renal allograft biopsisi (RAB)
tan› için alt›n standartt›r. Ancak baz› olgularda sadece rutin histopatolojik inceleme
allogreft disfonksiyonunun nedenini aç›klamada yetersiz kalmaktad›r. Antikor
arac›l›kl› rejeksiyon (AAR) farkl› histopatolojik özelliklerle karfl›m›za ç›kabilmektedir.
Bu olgular›n tan›s›nda peritübüler kapillerlerdeki (PTK) C4d pozitifli¤i önemli
bir kriterdir. Tüm RAB’larda rutin olarak C4d araflt›r›lmas› önerilmektedir. Bu
çal›flmada RAB rutininde parafin kesitlerde C4d uygulamas›n›n yerinin araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Merkezimizde 5 ayl›k süreç içerisinde izlenen ve biopsi yap›lan olgular
çal›flmaya al›nm›flt›r. Olgular›n biopsileri Banff klasifikasyonuna göre
de¤erlendirilmifltir.Greft disfonsiyonu nedeniyle RAB yap›lan ve rutin histopatolojik
de¤erlendirmede AAR kuflkusu duyulan (tubulointerstisyel nefrit varl›¤›, PTK
içerisinde lökosit varl›¤›, tubul epitel hücrelerinde bas›klaflma) olgular›n parafin
kesitlerinde C4d (BI-RC4D, Biomedica) pozitifli¤i araflt›r›lm›flt›r.
Sonuçlar: Çal›flma süresince 53 hastaya ait 67 biopsi örne¤inde AAR kuflkusu
nedeniyle PTK’lerde C4d pozitifli¤i araflt›r›lm›flt›r. C4d pozitifli¤i 7 olguya ait 8
biopsi örne¤inde (2’si nefrektomi materyali) diffüz ve anlaml› bulunmufltur.
Pozitiflik, biopsilerin 14’ünde fokal veya hafif olup 4’ünde kuflkulu bulunmufl
ve nonspesifik olarak de¤erlendirilmifltir, kalan biopsiler negatiftir. Pozitif bulunan
nefrektomili olan olgular›n birisi posttransplant ikinci haftada AAR, di¤eri ise
posttransplant 8. y›lda kronik rejeksiyon nedeniyle greft kayb› geliflen ve
immunsüpresyonu kesilen olgudur. Di¤er 5 olguda C4d pozitifli¤inin saptanma
zaman› postransplant 3 ay-14 y›l (ortalama: 51±67 ay), tan› an›ndaki kreatinin
düzeyi ise 2- 12 mg/dL (ortalama 5.6±4.0 mg/dL) aras›nda de¤iflmekteydi.
Posttransplant 3. ayda ilaca uyumsuzluk nedeniyle C4d pozitif AAR rejeksiyon
saptanan hastada antirejeksiyon tedaviye yan›t al›namam›fl ve greft kayb› geliflmifltir.
Kalan 4 olgu C4d pozitifli¤i saptand›ktan sonra ortalama 9±3 (6-12) ay izlenmifl
olup, son kontroldeki ortalama kreatinin düzeyleri 3±1.3 (1.3-3) mg/dL’dir.
Ç›karsama: Rutin frozen doku parças›n›n ayr›lmad›¤› merkezimizde parafin
kesitlerde C4d uygulamas› s›ras›nda boyama yöntemine ait bir sorun yaflanmam›flt›r.
C4d pozitifli¤i hem erken hem de geç dönem greft disfonksiyonu ile birliktelik
göstermekte ve genellikle kötü prognoza iflaret etmektedir.
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PS/TX-230

Renal Transplant Hastalar›nda S›k Karfl›lafl›lan Bir Problem: Anemi

Ünal A, Sipahio¤lu MH, Akçakaya M, Tokgöz B, Sav T, Oymak O, Utafl C
Erciyes Üniversi tes i  T›p Fakültesi  Nefroloj i  Bil im Dal› ,  Kayseri

Amaç: Böbrek transplantasyonu uygulanm›fl hastalarda anemi s›kl›¤›n›, nedenlerini
ve anemiyi etkileyen faktörleri belirlemek
Hastalar-Yöntem: Çal›flmaya merkezimizde takip edilen 52’si erkek (ort. yafl
36.50 ± 9.62 y›l), 23’ü kad›n (ort. yafl 37.65 ± 11.55 y›l) olmak üzere toplam 75
(ort. yafl 36.85 ± 10.19 y›l) böbrek transplantasyonu uygulanm›fl hasta al›nd›.
Anemi, hemoglobin (Hb) düzeyinin erkeklerde 13 g/dl, kad›nlarda 12 g/dl’den
düflük olmas› fleklinde tan›mland›. Kreatinin klirensi Cockcroft-Gault yöntemiyle
hesapland›. Hb ile di¤er say›sal de¤iflkenler aras›nda çoklu de¤iflken (multivariate)
analizi uyguland›. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Ortalama Hb düzeyi 12.76 ± 2.31 g/dl idi. Hb düzeyi erkeklerde
kad›nlardan anlaml› bir flekilde daha yüksekti (erkeklerde 13.26 ± 2.31 g/dl,
kad›nlarda 11.64 ± 1.93 g/dl) ama Hb düzeyi ile donör tipi, diyabet varl›¤›, anti-
HCV pozitifli¤i, ACE inhibitörü kullan›m› aras›nda anlaml› fark bulunmad›.
Anemi 37 (%49.3) hastada saptand›. S›k rastlanan anemi nedenleri 9 (%24.3)
hastada eritropoietin (EPO) eksikli¤i, 9 (%24.3) hastada eflzamanl› EPO ve demir
eksikli¤i ve 7 (%18.9) hastada demir eksikli¤i idi. Çoklu de¤iflken analizinde,
kreatinin klirensi ve serum albümin düzeyinin Hb düzeyini etkiledi¤i görüldü ve
aralar›ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml›yd›. Buna karfl›l›k yafl, transplantasyondan
sonra geçen süre, vücut kitle indeksi, proteinüri miktar› ile Hb düzeyi aras›nda
bir i l iflki olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Sonuç: Anemi böbrek transplantasyonlu hastalarda s›k rastlanan bir sorundur.
Anemi nedenleri s›kl›kla demir ve EPO eksikli¤idir. Düflük kreatinin klirensi ve
düflük serum albümin düzeyi anemi için ba¤›ms›z bir risk faktörüdür.

PS/TX-231

Renal Transplant Yap›lan Hastada Geliflen Burkitt Lemfomas›

Soyoral Y1, Do¤an E2, Erkoç R1, Sayarl ›o¤lu H2, Begenik H1

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Van
2Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl

Kronik immünosüpresyona ba¤l› malignensi geliflimi iyi bilinmektedir.Solid
organ transplantasyonlar›nda sonra post transplant lemfoproliferatif hastal›k
(PTLH)geliflebilmektedir.Bu hastalarda plazmositik hiperplaziden yüksek dereceli
lemfomaya kadar genifl bir yelpazede hastal›k görülebilmektedir. ‹mmün süpresyon
alan hastalarda geliflen PTLH’lar›n ço¤undan Epstein-Bar virus sorumlu
tutulmaktad›r. Burkitt lemfomas›(BL) geçen yüzy›l›n sonlar›nda Denis Burkitt
taraf›ndan Afrikada tan›mlanm›flt›r.O zamandan beri endemic malaria bölgeleri
d›fl›nda da özellikle immunsüpresyon alan çoçuklarda ve immün yetersizli¤i
olan hastalarda görülmektedir.Renal transplantayon yap›lm›fl olan vakada geliflen
BL vakas› sunuldu.
Vaka: 26 yafl›nda erkek hasta renal transplantan 38 hafta sonra klini¤imize bafl
a¤r›s›,sol gözde a¤r›,diplopi ve complet pitoz ile bafl vurdu. Sol göz muayinesinde
tam III. sinir felci bulundu. Nörolojik muayinesinde bilateral Babinski bulgusu
pozitifli¤i d›fl›nda normal olarak bulundu.Hasta transplantasyonda sonra de¤iflen
dozlarda azothioprine, siklosporin ve kortizon tedavisi almaktayd›. Bafl vuru
an›ndaki labaratuvar parametreleri; lökosit:8260/mm3, nötrofil:5560/mm3,
lenfosit 1190/mm3, monosit:1200/mm3, Hb:15.4gr/dl,MCV:91.4, Plt:19700
sedimantasyon: 39mm/h, CRP:11.3 olarak bulundu. Kemik ili¤i aspirasyonunda,
kemik ili¤i hiperselüler, >%90 L3 tip lemfoblast, PAS(+), MPO(-), TDT(-),CD20:
83%, CD3: 2%, CALLA: (+).BUN 41mg/dl,cr:1.18mg/dl,glukoz 83mg/dl,
AST:27 U/L, ALT 32 U/L, total protein:7,7 g/dl, albumin:4.5g/dl, LDH:2310-
4640-6428mg/dl olarak bulundu.MRI’da sol transvers sinus gösterilemedi ve
segmental dural kal›nlaflma bulundu.BOS muayinesi normal olarak de¤erlendirildi.
Hastada sürekli LDH yüksekli¤i nedeniyel BOS aspirasyonu yap›ld› ve normal
olarak bulundu. Lösemi tan›s› periferik yayma ve kemik ili¤i aspirasyonuyla
konuldu. Histolojik ve immünolojik tetekiler sonunda diffüz büyük hücreli B
hücreli lösemi tan›s› konuldu. Literatürde de gösterildi¤i gibi potansiyel risk
faktörü olarak immünosüpresyon ve EBV düflünüldü. PTLH’nin tedavisi
immünosüpresyonun dozunun azalt›lmas› ile bafllar. Bir kaç farkl› yaklafl›m ile
post transplant malignite geliflimi azalt›labilinir. PTLH geliflimine karfl› gansiklovir
tedavisi, mycofonolat mofetil ve TOR kullan›m› bu yaklafl›mlardan bir kaç›d›r.
Renal transplant yap›lan hastalr›n takibinde PTLH geliflimi de göz önünde
bulundurulmal›d›r.
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PS/TX-232

Böbrek Transplantasyonu Sonuçlar›m›z: 10 Y›ll›k Deneyim

Ünal A1, Sipahio¤lu MH1, Tokgöz B1, Sav T1, Akçakaya M1, Oymak O1, Düflünsel
R2, Pat›ro¤lu T2, Y›lmaz Z3, Sözüer E3, Utafl C1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Pediatri Anabilim Dal›, Kayseri

Amaç: Bu çal›flmada Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi’nde 05.05.1994 ile
14.06.2005 tarihleri aras›nda renal transplantasyon uygulanan olgular›n verilerinin
sunulmas› amaçlanm›flt›r.
Gereç-Yöntem: Sa¤kal›m oranlar›n›n hesaplanmas›nda Kaplan-Meier yöntemi
kullan›ld›.
Bulgular: Kronik HD veya SAPD tedavisi uygulanan olgulardan transplantasyon
için kontrendikasyonu bulunmayan 65 olguya (ortalama yafl 30.0 ± 8.5 y›l) renal
transplantasyon uyguland›. Donör kayna¤› 39 (%60) olguda canl›, 26 (%40)
olguda ise kadavrayd›. 10 olguda akut rejeksiyon ata¤› tan›s› konarak tedavi verildi.
14 hastada kronik rejeksiyon saptand›. Primer greft yetmezli¤i 4 hastada geliflti.
14 hastada cerrahi, 38 hastada enfeksiyöz komplikasyon geliflti. ‹drar yolu
enfeksiyonlar› en s›k saptanan enfeksiyondu. Takipleri s›ras›nda 16 olgu çeflitli
nedenlere ba¤l› olarak kaybedildi. 35 hasta fonksiyone greft ile takip edilmektedir.
Sonuç: Bir y›ll›k hasta sa¤kal›m› %89.2, befl y›ll›k hasta sa¤kal›m› %69.1, on
y›ll›k hasta sa¤kal›m› %65.4 olarak saptand›. Bir y›ll›k renal sa¤kal›m %86.0, befl
y›ll›k renal sa¤kal›m %52.0, on y›ll›k renal sa¤kal›m %37.3 olarak tespit edildi.
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PS/TX-233

Renal Transplant Hastalar›nda Serum Lipid Profili

Ünal A, Sipahio¤lu MH, Akçakaya M, Tokgöz B, Sav T, Oymak O, Utafl C
Erciyes Üniversi tes i  T›p Fakültesi  Nefroloj i  Bil im Dal› ,  Kayseri

Amaç: Koroner arter hastal›¤›, böbrek transplantasyonlu hastalarda önemli bir
ölüm nedenidir. Hiperlipidemi, böbrek fonksiyonlar› normal veya normale yak›n
iken bile s›kt›r ve koroner arter hastal›¤› için önemli bir risk faktörüdür. Bu
çal›flmada böbrek transplantasyonlu hastalarda, hiperlipidemi s›kl›¤› ve
hiperlipideminin katk›da bulunabilecek olas› faktörlerle iliflkisi de¤erlendirildi.
Hastalar: Çal›flmaya merkezimizde takip edilen 52’si erkek (ort. yafl 36.50 ± 9.62
y›l), 23’ü kad›n (ort. yafl 37.65 ± 11.55 y›l) olmak üzere toplam 75 (ort. yafl 36.85
± 10.19 y›l) böbrek transplantasyonu uygulanm›fl hasta al›nd›. Hastalar›n serum
lipit düzeyleri bak›ld›. ‹statistiksel de¤erlendirme için student t testi ve Pearson
korelasyon analizi uyguland›. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Ort. trigliserid düzeyi 145.99 ± 89.04 mg/dl, ort. total kolesterol düzeyi
183.16 ± 46.46 mg/dl, ort. LDL düzeyi 108.45 ± 39.74 mg/dl, ort. HDL düzeyi
43.74 ± 18.24 mg/dl, ort. HDL d›fl› kolesterol düzeyi 137.68 ± 39.14 mg/dl
saptand›. Total kolesterol düzeyi 200 mg/dl’den yüksek olan hasta say›s› 26
(%34.7) idi. 17 (%22.7) hastada trigliserid düzeyi 200 mg/dl’den yüksek iken,
41 (%54.7) hastada LDL düzeyi 100 mg/dl’den yüksekti. HDL d›fl› kolesterol
düzeyi 42 (%56) hastada 130 mg/dl’den yüksekti. Ort. HDL düzeyi kad›nlarda
erkeklere k›yasla anlaml› olarak yüksek bulundu. HDL d›fl› kolesterol düzeyi
hipertansiyonu olan hastalarda olmayanlara göre anlaml› bir flekilde yüksekti.
Steroid alan hastalarda almayanlarla k›yasla trigliserid düzeyi istatistiksel olarak
anlaml› bir flekilde yüksek bulundu. Di¤er serum lipit düzeyleri ile cinsiyet,
hipertansiyon ve diyabet varl›¤›, donör tipi, azatiopirin, mikofenolat mofetil ve
mikofenolat sodyum kullan›m› aras›nda anlaml› fark saptanmad›. Yine serum
lipitleri ile yafl, transplantasyondan sonra geçen süre, proteinüri miktar›, serum
albümin düzeyi, kreatinin klirensi, vücut kitle indeksi, serum takrolimus ve
siklosporin düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki saptanmad›.
Sonuç: Hiperlipidemi, böbrek transplantasyonlu hastalarda s›k görülmektedir.
Biz hiperlipidemi için olas› risk faktörleri ile serum lipitleri aras›nda önemli bir
iliflki saptamad›k.

PS/TX-234

Böbrek Nakli Al›c›s›nda Operasyon Sonras› Birinci Haftada Atefle Neden
Olan Nadir Bir Sebep:Tüberküloz Menenjit

Koçak H1, Mahsereci E1, Dinçkan A2, Ruhi Ç1, Karao¤lan H3,
Demirbafl A2, Gülseren F3, Gürkan A2, Yakupo¤lu G1, Tuncer M1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi , Genel Cerrahi AD, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon AD, Antalya

Böbrek nakli al›c›lar›nda, operasyon sonras› birinci haftada atefle neden olan
sebepler aras›nda akci¤er ateliktazisi, akut rejeksiyon gibi nedenlerin yan›nda
infeksiyon da yer almaktad›r. Bu periodda, enfeksiyon nedenleri aras›nda genellikle
aspirasyon pnomonisi, idrar yolu ve yara yeri infeksiyonlar› yer almaktad›r.
Tüberküloz (TBC), böbrek nakli al›c›lar›nda ortaya ç›kan f›rsatç› infeksiyonlardan
biridir. Literatürde de¤iflik prezantasyonlarla ortaya ç›kan bir çok TBC vakas›
bildirilmifl olmakla birlikte, nakil ameliyat› sonras› birinci haftada atefl ve bafla¤r›s›yla
ortaya ç›kan TBC vakas› bulunmamaktad›r.
Vaka: Ailevi Akdeniz Atefline ba¤l› amiloidoza sekonder geliflmifl kronik böbrek
yetmezli¤i bulunan, haftada 3 kez hemodiyalize girmekte olan 48 yafl›ndaki erkek
hastaya mart 2006’da 2 HLA uyumu olan eflinden böbrek nakil yap›ld›. Hastan›n
preop de¤erlendirilmesinde TBC anamnezi bulunmamaktayd›, PPD ve gö¤üs
direk filmi normaldi. Di¤er sistemlerin preop de¤erlendirmelerinde ise kayda
de¤er bir patoloji bulunmamaktayd›. Nakil yap›ld›ktan sonra hasta imunsüpresif
rejim olarak siklosporin (bafllang›ç; 8mg/kg/gün, idame dozu ise hedef C2de¤eri
olan 1400 ng/ml olacak flekilde ayarland›), mikofenolat mofetil (2 gram/gün) ve
stereoid almaktayd›. Operasyon sonras› dördüncü günde hastan›n atefli ve bafla¤r›s›
geliflti. ‹lk de¤erlendirmesinde fizik muayenesi ve biyokimyas› normal olan hastaya
profilaktik olarak bafllanan antibiyotikleri 72. saatinde kan ve idrar kültürü negatif
gelmesi üzerine kesildi. Bu periodda, 38 C0 geçen intermitant olan atefli ve
bafla¤r›s› devam etti. Hastan›n birinci haftan›n sonunda konfüzyonu geliflmesi
üzerine beyin omurilik s›v› (BOS) de¤erlendirilmesi yap›ld›.Yap›lan incelemede:
BOS protein de¤eri yüksek (181 mg/Lt), BOS glukozu düflük (8 mg/dl) ve direk
incelemesinde 55 lökosit (lenfosit a¤›rl›kl›) mevcuttu. Bu bulgular TBC meninjiti
kuvvetle düflündürdü¤ünden izoniazid, rifampisin, ethambutol ve pirazinamidi
içeren tedavi rejimi baflland›. Bu tedavinin bafllamas›yla birlikte hastan›n siklosporini
ve mikofenalat mofetili kesilerek imunosüpresif olarak sadece stereoide (20
mg/günlük) devam edildi. Hastan›n ARB incelemesi negatif olmas›na ra¤men,
daha sonra kültürü tan›m›z› do¤rulad›; etken mikobakterium tüberkülozisti.
Hastan›n semptomlar› gerileyerek anti-tüberküloz tedaviye cevap verdi. Hasta flu
an antitüberküloz tedavi bafllanmas›ndan 2 ay sonra bafllanan siklosporin ve
stereoid imunsupresyon tedavisi almaktad›r ve normal greft fonksiyonu
bulunmaktad›r (son kreatinin de¤eri; 1.5 mg/dl).
Sonuç olarak. Türkiye gibi hastal›¤›n yayg›n oldu¤u ülkelerde tüberkülozun
ameliyat sonras› erken dönemde ateflin ay›r›c› tan›s›nda yer alabilece¤i ak›lda
tutulmal›d›r.
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PS/TX-235

Renal Transplantl› Genç Bir Hastada Santral Retinal Ven Trombozu ve
Hiperhomosisteinemi

Atefl O1, Kelefl M2, Uyan›k A2, Bilen H3, Çetinkaya R2, Türkeli M3

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Göz Hastal›klar› AD, Erzurum
2Atatürk  Ünive r s i t e s i  T ›p  Fakül t e s i ,  Nef ro lo j i  BD,  Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Erzurum

Girifl: Retinal ven trombozu (RVT), s›k görülen retinal damar hastal›¤›d›r. 40-
60 yafl aras› popülasyonda diabetik retinopatiden sonra en s›k damar kaynakl›
görme kayb› nedenidir. Etyolojisinde yafl, birçok sistemik ve oküler faktörler
(hipertansiyon, diabetes mellitus, glokom) sorumludur. Kronik böbrek hastalar›nda
(KBH), posterior subkapsüler katarakt, yüksek veya düflük göz içi bas›nc›, f›rsatç›
enfeksiyonlar, retinal arter ve ven t›kan›kl›¤› gibi bir çok göz komplikasyonu
geliflti¤i bildirilmifltir. Bu komplikasyonlar primer hastal›¤a ba¤lanm›flt›r.
Homosisteinemi, ven trombozunda tek bafl›na bir risk faktörüdür.
Vaka: Ailevi Akdeniz Atefli’ne sekonder geliflen amiloidoza ba¤l› son dönem
böbrek yetmezli¤i sebebiyle haziran 1999 tarihinde hemodiyalize bafllanm›fl,
haziran 2005 tarihinde renal trasplantasyon yap›lm›fl, 28 yafl›nda bayan hasta.
Transplantasyonda sonra, immünsupresyon için, siklosporin A, mikofenolat
mofetil, prednizolon kullanmaktayd›. Transplantasyondan 6 ay sonra sa¤ gözde
ani geliflmifl görme kayb› ile acil servise baflvurdu. Yap›lan fizik muayenesinde
kan bas›nc› normal idi. Tüm biyokimyasal ve hematolojik de¤erler normal
s›n›rlardayd›. ANA ve Anti-ds DNA negatif idi. Homosistein düzeyi normal
s›n›rlar›n üzerindeydi. Yap›lan göz muayenesinde, Sa¤ gözde optik sinir ödemli,
retinal damarlarda dilatasyon ve tortiyosite art›fl›, intraretinal hemoraji ve retinal
ödem izlendi. Hastaya sa¤ RVT tan›s› konuldu. Hastan›n RVT’na yol açabilecek,
aile öyküsü ve ilaç kullan›m öyküsü yoktu.
Tart›flma: RVT, patogenezinde bir çok faktörün rol oynad›¤› bir durumdur.
Yap›lm›fl çal›flmalarda hipertansiyon ve diabetes mellitusun RVT’nun en s›k iki
sebebi oldu¤u bildirilmifltir. Bizim vakam›zda kan bas›nc› ve açl›k kan flekeri
normal s›n›rlarda, ancak homosistein düzeyi yüksek idi. Metil-tetra-hidrofolat
redüktaz gen poliformizmi, sistatiyonin beta sentaz gen defekti, böbrek yetmezli¤i,
ilaçlar (metotreksat, hormonlar, antiepileptikler), sigara kullan›m› ve yetersiz
folat al›m›, yüksek kan homosistein seviyelerine yol açarlar. Daha önce yap›lan
çal›flmalara parelel olarak artm›fl homosistein düzeyinin, retinal ven t›kan›kl›¤›nda
bir risk faktörü olabilce¤ini düflündük. Hastam›zda geliflen RVT, KBH’na
sekonder geliflen hiperhomosisteinemiye ba¤l› olabilir.

PS/TX-236

Renal Transplantasyonlu Bir Hastada Siklosporin-A'ya Ba¤l› Geliflen
Ciddi Hiperkalemi

Güvence N1, Duranay M2, Altay M, Üre M1, Abuflo¤lu C1, Ecemifl Z A3

1S. B. Ankara Etlik ‹htisas Hastanesi, Nefroloji ve Transplantasyon Ünitesi, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i

Siklosporin-A (CsA) kalsinörin inhibitörleri aras›nda yer alan bir fungal
metabolittir. Oldukça potent bir immünsupressif oldu¤u için organ
transplantasyonlar›nda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Önemli yan etkileri
aras›nda nefrotoksisite, hipertansiyon, hipertrikozis ve infeksiyonlar vard›r. Hafif-
orta dereceli hiperpotasemi, ilac›n, nadir olmayan ve genellikle kontrol alt›na
al›nabilen bir yan etkisidir. CsA kullan›m›na ba¤l› ciddi hiperpotasemi ise nadir
görülen bir durumdur.
Bu yaz›da, CsA’ya ba¤l› ciddi hiperkalemi geliflen renal transplantasyonlu bir
hasta sunulmufltur. Kadavradan böbrek nakli yap›lan bu hastada operasyondan
1 ay sonra hiperpotasemi geliflti ve düflük potasyumlu diyet ve potasyum de¤ifltirici
reçine (Kayeksalat) uygulanmas›na ra¤men serum potasyum düzeyleri 7.3 mEq/L
civar›nda seyretti. Bu hasta CsA d›fl›nda steroid ve mikofenolat mofetil almaktayd›.
Serum potasyum düzeylerinde anlaml› bir düflüfl elde edilemedi¤inden
immünsupressif tedavide de¤iflikli¤e gidildi. CsA azalt›l›rken sirolimus baflland›.
Bu de¤ifliklikle birlikte serum potasyum düzeylerinin normal de¤erlere indi¤i
gözlendi.
Posttransplant dönemde geliflen hiperkalemi durumunda immünosupressif
tedavi protokolünden CsA’nin ç›kar›lmas› ve sirolimusun kullan›lmaya
bafllanmas›n›n serum potasyum düzeyinin kontrolünde etkili oldu¤u ve bu
de¤iflikli¤in güvenli bir flekilde yap›labilece¤i akla getirilmelidir.
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Konca C PS/GN-097, PS/HD-177
Korkmaz U PS/GN-063, PS/GN-101
Koflar Y PS/GN-093
Koyun M PS/GN-127, PS/GN-130, PS/GN-132,

PS/GN-138, PS/GN-139, PS/TX-216,
SS-OP-32

Köse T PS/HD-171, SS-OP-30
Kösem M PS/HD-158, PS/HD-159
Kural A SS-OP-24, SS-OP-31
Kural N PS/GN-053, PS/GN-088
Kural Y PS/GN-053, PS/GN-088
Kurtulufl ‹ PS/PD-181
Kutlay S PS/TX-213, SS-OP-03, SS-OP-13,

SS-OP-20
Kutlu Ç PS/GN-120, PS/PD-201
Kutlu M PS/GN-057, PS/GN-114
Kutlucan A SS-OP-23
Kutluhan S PS/DN-033
Külah E PS/DN-037, PS/GN-059, PS/HT-043,

PS/HT-045, PS/HT-047, PS/PD-184,
SS -OP-09,  SS -OP-10,  SS -OP-29

L
Lale E PS/HD-173

M
Ma¤›n H PS/HD-162, PS/HD-165
Mahsereci E PS/PD-211, PS/PD-212, PS/TX-217,

PS/TX-234, SS-OP-14
Malluche H H SS-OP-01, SS-OP-05
Maralcan M PS/GN-107
Margreiter R PS/TX-215
Memili V K PS/GN-120, PS/PD-201, PS/HD-151
Meriç Y›lmaz F PS/HD-152, PS/PD-185, PS/PD-210
Micozkad›o¤lu H PS/HD-154

Mir S PS/GN-085, PS/GN-134, PS/GN-135,
PS/GN-137, PS/TX-219

Moe S M PS/DN-039
Monier Faugere M C SS-OP-01, SS-OP-05
Mungan G PS/DN-037
Mungan ‹ PS/GN-123, PS/GN-131
Murat Yelken B PS/GN-076
Mutluay R PS/GN-075, PS/GN-081, PS/GN-097,

PS/HD-142, PS/HD-177, PS/PD-196
Mutlubafl F PS/GN-085, PS/GN-134, PS/GN-135,

PS/GN-137, PS/TX-219

N
Naml› fi SS-OP-25
Nashan B PS/TX-215
Nergis fi PS/GN-100
Nergizo¤lu G SS-OP-03, SS-OP-13, SS-OP-20

O
Odabafl A R PS/GN-118
Oflaz H SS-OP-25
O¤uz Y PS/GN-110, SS-OP-08
Ok E PS/DN-034, PS/DN-035, PS/DN-039,

PS/HD-153, PS/HD-164, PS/HD-171,
PS/HD-174, PS/HD-180, PS/TX-221,
SS-OP-01, SS-OP-02, SS-OP-04,
SS-OP-05, SS-OP-06, SS-OP-11,
SS-OP-18, SS-OP-19, SS-OP-22,
SS-OP-30

Oktay ‹ PS/HD-170
Okullu Y PS/GN-103
Omay S B PS/GN-124
Oneill K D PS/DN-039
Osman N PS/HD-155
Oyan Uluç B PS/GN-065
Oyar O PS/GN-126
Oymak O PS/GN-066, PS/PD-182, PS/TX-221,

PS/TX-230, PS/TX-232, PS/TX-233
Ozkahya M PS/HD-164, SS-OP-06

Ö
Öcal A SS-OP-04
Öktem F PS/DN-033, PS/GN-126, PS/GN-139
Ömero¤lu S PS/DN-040
Önder ‹ I PS/HD-173, PS/PD-208, SS-OP-04
Öner A F PS/HD-161
Özalt›n F PS/PD-189, SS-OP-27
Özbay G PS/GN-087
Özbek S S SS-OP-01
Özcan H PS/GN-054, PS/TX-213
Özçakar Z B PS/GN-129
Özdemir Çorapç›o¤lu A PS/PD-200
Özdemir F  N PS/HD-143, PS/HD-154, PS/TX-223,

PS/TX-224, SS-OP-07, PS/DN-038,
PS/GN-064

Özdo¤an Ö PS/HD-171, SS-OP-02
Özel Tekin ‹ SS-OP-09, SS-OP-10
Özelsancak R PS/HD-154
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Özen S SS-OP-27
Özener Ç PS/GN-115
Özgen H PS/GN-088
Özgen Ü PS/GN-123
Özgüç M SS-OP-27
Özgül K SS-OP-27
Özkahya M PS/DN-034, PS/HD-153, PS/HD-171,

PS/HD-174, PS/HD-180, SS-OP-01,
SS-OP-02, SS-OP-04, SS-OP-05,
SS-OP-19, SS-OP-21, SS-OP-22,
SS-OP-30

Özkan G PS/GN-064, PS/HD-167
Özkan O PS/TX-214, PS/TX-218, PS/TX-220,

PS/TX-222, PS/TX-225, PS/TX-226
Özkan fi PS/DN-034, PS/DN-035, SS-OP-11,

PS/PD-183, PS/PD-186
Özk›sac›k S PS/PD-207
Özmen N PS/HD-175
Özmen fi PS/GN-100, PS/GN-058, PS/GN-060,

PS/GN-079, PS/GN-122
Öztekin E PS/GN-117
Öztuna F PS/GN-124
Öztürk B PS/GN-076
Öztürk H SS-OP-31
Öztürk S PS/GN-099, PS/HD-156, PS/PD-199,

PS/TX-214, PS/TX-218, PS/TX-220,
PS/TX-222, PS/TX-225, PS/TX-226

Öztürk Ü PS/GN-080, PS/HD-163

P
Papila R PS/GN-078
Parlak Ö PS/PD-190
Parpucu H PS/PD-185, PS/PD-195
Paflal› T PS/GN-107
Paflao¤lu H PS/GN-075, PS/HD-177
Pat›ro¤lu T PS/TX-232
Peker E PS/GN-090
Peker Y SS-OP-21
Peker Z PS/GN-081
Pekkafal› Z PS/HD-157
Pekpak M PS/GN-087
Perk H PS/HT-044
Poçan B PS/HT-043, PS/HT-045
Poçan S PS/HD-147

R
Rahmano¤lu D PS/PD-198
Ruhi C PS/PD-212, PS/PD-211, PS/TX-217,

PS/TX-234, SS-OP-14

S
Sa¤d›ç A PS/HD-153
Sa¤lam F PS/GN-091, PS/GN-105, PS/GN-094,

PS/GN-108
Sa¤lam M PS/GN-110, SS-OP-08
Sakac› T PS/GN-055, PS/GN-082, PS/GN-117,

PS/HD-141, PS/PD-183, PS/PD-186,
PS/PD-188, PS/PD-203, PS/PD-209,
SS-OP-26

Sakall›o¤lu O PS/PD-189

Saliho¤lu A PS/GN-087
Salter T PS/PD-209, PS/PD-183, PS/PD-186,

PS/PD-188, PS/PD-203
Samsar U PS/GN-059
San A PS/GN-069
Sar›kaya S SS-OP-29
Sar›o¤lu S PS/GN-086, PS/GN-09, PS/GN-091
Sar›yar M PS/TX-228, SS-OP-16
Sars›k B PS/TX-227, PS/TX-229
Sat›lm›fl A PS/GN-138
Sav T PS/GN-066, PS/PD-182, PS/TX-230,

PS/TX-232, PS/TX-233
Savafl R PS/HD-174, SS-OP-01, SS-OP-02
Sayarl›o¤lu H PS/GN-052, PS/HD-161, PS/PD-187,

PS/PD-191, PS/PD-208, PS/TX-231
Saydam S PS/GN-105
Say›n M PS/HD-147
Say›n R PS/GN-080
Semerci N PS/GN-102, PS/GN-128, PS/PD-207
Serdengeçti K PS/GN-087, PS/HD-169, PS/PD-198,

PS/TX-228, SS-OP-16
Sert M PS/DN-037, PS/HT-043, PS/HT-045,

PS/HT-047, PS/PD-184
Sertöz Ö Ö PS/HD-180
Seval H PS/HD-151, SS-OP-24, SS-OP-31
Sever M fi PS/GN-089, PS/TX-214, PS/TX-218,

PS/TX-220, PS/TX-221, PS/TX-222,
PS/TX-225, PS/TX-226, SS-OP-18,
SS-OP-19

Sevin E PS/HD-179
Sevinç A PS/GN-105
Sevinç C PS/HD-145
Sevinç E PS/HD-174
Sevindir ‹ PS/GN-057, PS/GN-071
Seyahi N PS/GN-087, PS/HD-169, PS/PD-198,

PS/TX-228, SS-OP-16
Seymen H O PS/HD-162, PS/HD-165
Seymen P PS/HD-162, PS/HD-165
Sezak M PS/DN-034, PS/DN-035, PS/TX-227,

PS/TX-229, SS-OP-11
Sezen A PS/GN-121
Sezer M T PS/GN-103, PS/HD-160, PS/HT-044,

PS/HT-049, SS-OP-23
Sezer S PS/HD-143, PS/HD-154, SS-OP-07
Sezer T PS/GN-115
Sezgin Göksu S PS/HT-049
Sezifl M SS-OP-02, SS-OP-30
Sifil A PS/GN-091, PS/GN-105, PS/GN-094,

PS/GN-108
Sifil M PS/HD-173
Sindel fi PS/GN-075, PS/GN-081, PS/GN-090,

PS/GN-097, PS/HD-177, PS/PD-196
Sipahi S PS/DN-034, PS/DN-035, SS-OP-02,

SS-OP-05, SS-OP-11, SS-OP-19,
SS-OP-30

Sipahio¤lu M H PS/GN-066, PS/TX-230, PS/TX-232,
PS/TX-233, PS/PD-182

Solak M PS/GN-073
Solako¤lu T PS/GN-075
Somerset H PS/DN-036
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Sonbahar M PS/HD-149, PS/HD-174
Soy D PS/GN-129
Soydan M PS/GN-113
Soyoral Y PS/GN-080, PS/HD-161, PS/HD-163,

PS/PD-187, PS/PD-191, PS/TX-231
Soypaçac› Z PS/DN-041, PS/GN-063, PS/GN-084,

PS/GN-101
Soytaç S PS/HD-166
Soyupek S PS/HT-044
Sökmen C PS/HT-045
Sökmensüer L PS/GN-068
Sönmez F PS/GN-102, PS/GN-128, PS/PD-207
Sözeri Yeniay B PS/GN-085, PS/GN-134, PS/GN-135,

PS/GN-137, PS/TX-219
Sözüer E PS/TX-232
Stefek M PS/DN-040
Sungur C ‹ PS/GN-068, PS/GN-092, PS/GN-112
Sücüllü ‹ PS/PD-206
Süleymanlar G PS/HD-144, PS/PD-211, SS-OP-18
Sütçü R PS/GN-126

fi
fiahin G PS/GN-062
fiahin ‹ PS/GN-076
fiahin M M SS-OP-12
fiahin Ö PS/GN-074, PS/PD-195
fiahin S SS-OP-12
fiahin T PS/GN-056
fiahiner L SS-OP-15
fiaml› H PS/GN-073
fiar F PS/HT-042, PS/PD-201
fiekercio¤lu N PS/TX-228
fiekero¤lu R PS/PD-187
fien F SS-OP-29
fien S PS/DN-034, PS/DN-035, PS/GN-085,

PS/GN-135, PS/GN-137, PS/TX-219,
PS/TX-227, PS/TX-229, SS-OP-11

fiengül E PS/GN-056, PS/GN-067, PS/GN-119,
PS/HD-179, PS/PD-200

fiengül fi PS/TX-213, SS-OP-03, SS-OP-13,
SS-OP-20

fienkal V PS/GN-065
fierefhano¤lu S PS/GN-076
fiit D PS/HD-176, PS/HD-178, PS/PD-193

T
Tabel Y PS/GN-123, PS/GN-131
Taçy›ld›z H SS-OP-31
Taktak H PS/GN-090
Tanr›sev M PS/GN-083, PS/GN-095, PS/GN-096,

PS/HD-149
Tanr›verdi S PS/GN-085
Tanrisev M SS-OP-28
Taflar M SS-OP-08
Taflc›lar Ö PS/DN-037, SS-OP-09, SS-OP-10
Tafll›yurt T PS/GN-076
Tatl› E PS/HT-042
Tedesco-silva H PS/TX-215
Tekeli N PS/GN-077, PS/HD-152

Tekin A PS/TX-217
Temiz S SS-OP-25
Temizkan A PS/GN-091, PS/GN-105, PS/GN-094,

PS/GN-108
Titiz ‹ PS/TX-221
Tokgöz B PS/GN-066, PS/PD-182, PS/TX-230,

PS/TX-232, PS/TX-233
Tolo T PS/DN-033
Tonbul Z SS-OP-18
Topal C PS/PD-191
Topalo¤lu R SS-OP-27
Toprak Ö SS-OP-28, PS/GN-083, PS/GN-096,

PS/HD-149
Torun D PS/HD-143, PS/HD-154
Tosun M PS/HD-167
Töz H PS/HD-164, PS/HD-171, PS/HD-180,

PS/TX-227, PS/TX-229, SS-OP-01,
SS-OP-02, SS-OP-05, SS-OP-06,
SS-OP-11, SS-OP-19, SS-OP-21,
SS-OP-22, SS-OP-30

Trabulus S PS/PD-181
Tu¤ E PS/GN-061, PS/PD-202
Tunc N SS-OP-23
Tuncer M PS/PD-211, PS/PD-212, PS/TX-217,

PS/TX-234, SS-OP-14
Turan F PS/HD-155
Turgan Ç PS/GN-116, SS-OP-15, SS-OP-17
Turgut F PS/GN-070, PS/GN-111, PS/HD-172,

PS/PD-204
Tutp›nar Y PS/HD-156
Tümüklü M PS/HD-171, PS/HD-173, SS-OP-04
Türedi A PS/GN-126
Türkeli M PS/GN-106, PS/TX-235
Türker Y SS-OP-23
Türkmen A PS/GN-089, PS/GN-099, PS/TX-214,

PS/TX-218 ,PS/TX-220, PS/TX-222,
PS/TX-225, PS/TX-226

Türkmen F PS/HD-145
Türkmen K SS-OP-25
Türky›lmaz T PS/HD-173
Tüzün H PS/GN-077

U
Uçar M A PS/GN-052, PS/PD-208
Uçar Y PS/GN-129
Uçmak H PS/PD-208
Ulafl H PS/HD-153
Ulafl T PS/GN-117, PS/PD-183, SS-OP-26
Ulusoy H PS/DN-038
Ulusoy fi PS/DN-038, PS/GN-064, PS/GN-124,

PS/HD-167
Ulusu N N PS/DN-040
Uluutku H PS/PD-206
Uncu N PS/GN-129, PS/PD-192
Uslan ‹ PS/GN-074
Uslu B SS-OP-25
Usluo¤ullar› A PS/TX-224
Usta M F PS/TX-216
Utafl C PS/GN-066, PS/PD-182, PS/TX-230,

PS/TX-232, PS/TX-233
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Uyan›k A PS/GN-104, PS/GN-106, PS/GN-118,
PS/HD-168, PS/PD-197, PS/TX-235

Uysal M SS-OP-25
Uz B PS/GN-070
Uz E PS/GN-070, PS/GN-111, PS/HD-172,

PS/PD-194, PS/PD-204
Uzun H PS/PD-200

Ü
Ülkü Adam F PS/HD-143, PS/HD-154
Ünal A PS/GN-066, PS/PD-182, PS/TX-230,

PS/TX-232, PS/TX-233
Ünal M PS/HD-158, PS/HD-159
Ünsal A PS/GN-055, PS/GN-082, PS/HD-141,

PS/PD-186, PS/PD-188, PS/PD-203,
PS/GN-117, PS/PD-183, PS/PD-209,
SS-OP-26

Ünver S PS/HD-157, PS/HD-175, PS/PD-206
Üre M PS/TX-236
Üretmen P PS/HD-174
Üstün Y PS/GN-076
Üstünda¤ Y PS/GN-059
Üzüm A PS/GN-095, PS/GN-096

V
Vanrenterghem Y PS/TX-215, PS/TX-221
Varol U PS/GN-083, PS/HD-149, SS-OP-28
Velibeyo¤lu F PS/HD-169
Vitko S PS/TX-215
Vural A PS/GN-110, SS-OP-08

Y
Ya¤c› M PS/GN-097
Yakupo¤lu G PS/PD-211, PS/PD-212, PS/TX-217,

PS/TX-234, SS-OP-14
Yakupo¤lu Ü PS/GN-065, PS/HD-147
Yalç›n A U PS/GN-062, PS/TX-221
Yalç›nkaya F PS/GN-072, PS/GN-129, PS/PD-192
Yarar C PS/GN-088
Yasavul Ü SS-OP-15, SS-OP-17
Yavaflcan Ö PS/GN-085, PS/GN-134, PS/GN-135,

PS/GN-137, PS/GN-140, PS/PD-190,
PS/TX-219

Yavuz M PS/GN-115
Yaylac› M PS/GN-109, PS/HD-148
Yazanel O PS/GN-058, PS/GN-060, PS/GN-079,

PS/GN-122
Yaz›c› H PS/GN-089, PS/GN-099, PS/TX-214,

PS/TX-218, PS/TX-220, PS/TX-222,
PS/TX-225, PS/TX-226

Yaz›c› M PS/GN-128
Yenicesu M PS/GN-110, PS/TX-221, SS-OP-08
Yesil M SS-OP-28
Y›kar H SS-OP-22
Y›ld›r›m B PS/GN-076
Y›ld›r›m fi PS/PD-206
Y›ld›z A PS/GN-089, PS/PD-181, SS-OP-18
Y›ld›z B PS/GN-053, PS/GN-088, PS/GN-064
Y›ld›z K PS/GN-067
Y›lmaz A PS/GN-056, PS/GN-067, PS/GN-119,

PS/HD-146, PS/HD-179, PS/GN-138

Y›lmaz E E PS/DN-041
Y›lmaz G PS/PD-185
Y›lmaz M E PS/HD-176, PS/HD-178, PS/PD-193,

SS-OP-18
Y›lmaz M ‹ PS/GN-110, SS-OP-08, PS/GN-055,

PS/GN-082, PS/GN-117, PS/HD-141,
PS/PD-183, PS/PD-186, PS/PD-188,
PS/PD-203, PS/PD-209, SS-OP-26,
PS/GN-080

Y›lmaz R PS/GN-116, SS-OP-15, SS-OP-17
Y›lmaz Z PS/TX-232
Yilmaz G PS/GN-139
Yirmibeflcik S PS/GN-065
Yönal ‹ PS/GN-099
Yörük D SS-OP-29
Yumuk Z PS/PD-205
Yüceda¤ D SS-OP-21
Yüceda¤ Y SS-OP-21
Yücel D PS/PD-185
Yücetürk H PS/GN-112
Yüksel A PS/HD-142, PS/PD-196
Yüksel C PS/HD-166
Yüksel fi PS/GN-072, PS/PD-192, PS/GN-073,

PS/GN-074, PS/GN-107
Yürekli Y PS/GN-102

Z
Zengin M PS/HD-180
Zeytino¤lu A PS/TX-227
Zümrütdal A PS/HD-154
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A
Ahbap E PS-55, PS-72, SS/OP-38
Akcan N PS-71
Akçay A PS-42
Akman S PS-61
Ako¤lu E SS-06
Aksu N PS-71
Aktürk A SS/OP-16, SS/OP-40
Akyol D A SS/OP-30, SS/OP-35, SS/OP-36,

SS/OP-37
Alada¤ S PS-67, SS/OP-21
Albayrak Ç A SS/OP-01
Alkan B PS-71
Alkaya M PS-65
Alt›nay T PS-51
An›l M PS-71
Ayd›n M SS/OP-12
Ayd›n N SS/OP-16, SS/OP-40
Aysuna N SS/OP-32

B
Bahar A SS/OP-09
Barl›o¤lu H SS/OP-09
Bafle¤mez R SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Bafler E PS-42
Bafltürk T PS-55, PS-72, SS/OP-38
Batmaz M SS/OP-11, SS/OP-27
Bayat M SS/OP-19
Baycar N SS/OP-27, SS/OP-11, SS/OP-16,

SS/OP-40
Baydar T SS/OP-32
Baysal Y E PS-61
Besler M PS-70
Beydilli R SS/OP-31
Bozfakio¤lu S PS-70, SS/OP-20
Budak G SS/OP-15

C
Can N SS/OP-16, SS/OP-40
Canpolat N SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Ceyhan Ö SS/OP-07
Ceylan ‹ SS/OP-16

Ç
Çabuk K PS-55, PS-72, SS/OP-38
Çakmak H PS-60
Çal›flkan S SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Çaparufla¤› A SS/OP-29
Çayan K PS-42
Çelik S SS/OP-32
Çi¤erdelen N PS-67, SS/OP-21
Ç›nar S SS/OP-01, SS/OP-02
Çivilibal M SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Çoban T PS-48
Çoflkun S PS-42
Çuhadar D PS-58, SS/OP-05, SS/OP-04

D
Da¤deviren A SS/OP-27
Demir G SS/OP-25
Demirbilek H SS/OP-06
Do¤an S SS/OP-18, SS/OP-24, SS/OP-41,

SS/OP-20
Do¤ru Y SS/OP-34

Do¤rusöz Z PS-51
Dolgun R PS-70
Dönay A SS/OP-20
Dönmez O PS-51, PS-67, SS/OP-21
Durmaz Akyol A SS/OP-13, SS/OP-17
Durmaz O PS-67
Dursun J SS/OP-19
Düzgün Ö SS/OP-32

E
Ecevit Alpar fi PS-43, PS-44
Ekiz S SS/OP-18, SS/OP-24, SS/OP-41
Engin Z SS/OP-31
Erdem N SS/OP-17
Ero¤lu F PS-42, PS-53
Ersoy F PS-69
Ertürk J PS-54
Esen A SS/OP-37

F
Fad›lo¤lu Ç SS/OP-13
Ferah H PS-42, PS-53

G
Gök T SS/OP-30
Gökdo¤an F SS/OP-14
Gölgeli H PS-47
Gönül H PS-51
Güç D PS-69
Güldibi T SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Gülseven B PS-43, PS-44
Gür Güven A PS-61
Gürbüz S PS-53
Güvenç S SS/OP-41

H
Hanc› S PS-69
Hesna A SS/OP-06

I
Ifl›lo¤lu C SS/OP-33

‹
‹lhan N SS/OP-11, SS/OP-27
‹pekergil R M SS/OP-32
‹zgi C SS/OP-27, SS/OP-16, SS/OP-40

K
Kad›o¤lu T SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Kadiro¤lu A K SS/OP-25, SS/OP-26, SS/OP-34
Ka¤an C PS-48
Kahraman A SS/OP-02
Kahraman B PS-48
Kaplan F PS-45
Kara B PS-73, SS/OP-03
Kara N PS-46
Kara O D PS-71
Kara Y PS-48
Karaaslan Z SS/OP-26
Karabacak Ü PS-44
Karabay›r E SS/OP-31
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Karaca Sivrikaya S PS-62, SS/OP-17
Karada¤ G PS-57, PS-74
Karada¤ H PS-63, PS-64
Karadavut D SS/OP-33
Karahisar F PS-50
Karakoc A PS-55, PS-72, SS/OP-38
Karaman Özlü Z PS-53
Karanfil G SS/OP-32
Kayabafl› H SS/OP-25, SS/OP-26, SS/OP-34
Kazanc›o¤lu R SS/OP-18, SS/OP-24, SS/OP-41,

PS-48, PS-45
K›ran F PS-52
K›rca F SS/OP-40
Kirikçi G PS-70, SS/OP-20
Koyun M PS-61
Kösem M SS/OP-33
Kutlu L SS/OP-11, SS/OP-27
Kuzeyli Y›ld›r›m Y SS/OP-13

L
Lafc›o¤lu E SS/OP-39

M
Mirza C SS/OP-39
Mor H PS-61

O
Okanl› A PS-62, PS-50
Oktay ‹ SS/OP-15, SS/OP-31
Oral L SS/OP-32
Ovayolu N PS-56, PS-57, PS-58, PS-59, PS-74,

SS/OP-05, SS/OP-08, SS/OP-28,
SS/OP-29, SS/OP-04

Ö
Özcanl› D PS-59, SS/OP-29
Özcihan Sayan C PS-45
Özdil G PS-52
Özdilli K SS/OP-11, SS/OP-27
Özen E SS/OP-14
Özhan F SS/OP-11, SS/OP-27
Özkaya G SS/OP-15
Özongun A PS-54
Öztemel A PS-63, PS-64, PS-66
Öztürk D PS-42, PS-62, PS-53, PS-49, PS-50
Öztürk S SS/OP-18, SS/OP-24, SS/OP-41,

PS-48, PS-70, SS/OP-20

P
Pakiz M SS/OP-33
Papila R SS/OP-06, PS-43, PS-44
Pehlivan G SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
Pekince S PS-51
Pelenk H PS-63, SS/OP-10, PS-64, PS-66
P›nar R SS/OP-02

S
Sabuncu N PS-43, PS-44
Savafl H SS/OP-09
Sever L SS/OP-23, PS-68, SS/OP-22
S›ragezen N PS-65
Soydan M SS/OP-11
Sungur G SS/OP-07

fi
fiahin S PS-52
fiahin S SS/OP-07
fienkal V SS/OP-39
fienturan L PS-43, PS-44
fientürk S PS-71
fiit D SS/OP-25, SS/OP-26, SS/OP-34

T
Tala Y SS/OP-39
Taflc› S SS/OP-07
Taflköprü ‹ SS/OP-33
Tek M PS-65
Tekin A PS-55, PS-72, SS/OP-38
Tekinsoy P SS/OP-07
Tezcan F PS-47
Torun S PS-56, PS-57, PS-58, SS/OP-05,

SS/OP-08, SS/OP-04
Trabulus S PS-70
Tuncer M PS-69
Turmufl A PS-45
Türk N SS/OP-28

U
Uçan Ö PS-56, PS-57, PS-58, PS-59, PS-74,

SS/OP-05, SS/OP-08, SS/OP-28,
SS/OP-29, SS/OP-04

Ulusoy A PS-51
Ustundag H SS/OP-12
Utafl Akhan L SS/OP-11, SS/OP-27

Ü
Ünsal A SS/OP-16, SS/OP-40, PS-55, PS-72,

SS/OP-38
Üntürk S PS-71

V
Vardar Y SS/OP-16, SS/OP-40
Vegili M PS-55, PS-72, SS/OP-38, SS/OP-16,

SS/OP-40

Y
Yakupo¤lu Ü SS/OP-39
Yaral› Aslan S SS/OP-17
Yard›m A PS-63, SS/OP-10, PS-64, PS-66
Yavuz M SS/OP-32
Yazar Otursun S SS/OP-33
Yaz›c› H SS/OP-32
Y›ld›z F›nd›k U SS/OP-12
Y›ld›zgördü E SS/OP-09, PS-56
Y›lmaz A PS-45
Y›lmaz Cantürk G SS/OP-33
Y›lmaz Karabulutlu E PS-62, PS-49 ,PS-50
Y›lmaz M E SS/OP-25, SS/OP-26, SS/OP-34
Y›lmaz M SS/OP-16, SS/OP-40
Y›lmaz N PS-63, PS-64
Yorulmaz H SS/OP-27
Yönet E PS-54
Yücedal Ç SS/OP-25, SS/OP-26, SS/OP-34
Yücel L SS/OP-18, SS/OP-24, SS/OP-41

Z
Zile G PS-45

D‹Z‹N / INDEXNEFROLOJ‹, D‹YAL‹Z VE TRANSPLANTASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ DERNE⁄‹
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