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OP-ISGNU-01

Is There a Correlation Between Microalbuminuria and Retinopathy in
Geriatric Hypertensive Patients from South India

Palamaner Subash Shantha Ghanshyam, Abraham Georgi, Sundaresan Manjunath,
Bhaskar Emmanuvel, Senghor Arul
Department of General Medicine, Sri Ramachandra Medical College and Research
Institute, Chennai, India

Introduction: In this study on geriatric hypertensive patients we looked for
the correlation between microalbuminuria (MA) and hypertensive retinal changes
(HRC).
Methods: A cross sectional,single center study from south India involving 180
geriatric hypertensives (age>65yrs). Males 97, females 83. The exclusion criteria
was diabetes, metabolic syndrome, patients on ACE inhibitors and ARBs,
nephropathy (serum creatinine>1.5), overt proteinuria, active infection. In the
study patients, MA was measured as an overnight spot urine sample, albumin-
to-creatinine ratio ACR (range30-300 mg /g), HRC were studied using zeiss
f450 plus fundus camera. MA was compared with HRC using Chi square test
to look for correlation. Then logistic regression was applied, first with MA and
then with HRC as dependent variables and age, gender, smoking status, duration
of hypertension, severity of hypertension (JNC7 class), obesity (BMI), hsCRP
(high sensitivity C Reactive Protein; a systemic inflammatory marker), ECG
changes suggestive of LVH as independent variables to look for their influence
on HRC and MA.
Results: Of 180 patients, 71 (39.4%) had MA,109 (60.6%) had no MA.
Among 71 patients with MA, 41patients (57.7%) had HRC and 30 patients
(42.3%) had normal fundus. Among 109 patients without MA, 21 (19.3%)
had HRC and 88 (80.7%) had normal fundus. On comparison, MA had strong
positive correlation with HRC (P<0.001). On logistic regression duration of
hypertension (P<0.001), hsCRP (P<0.05), had positive correlation with MA.
Smoking (P<0.001), severity of hypertension (P<0.001), duration of hypertension
(P<0.001) had positive correlation with HRC.
Conclusion: Microalbuminuria has strong positive correlation with hypertensive
retinopathy in geriatric hypertensive patients.

OP-ISGNU-02

Acute Renal Failure and Rhabdomyolysis Due to Hypothyroidism in an
Elderly Man

Altay Mustafa1, Ünverdi Selman1, Yavuz ‹zzet2, Duranay Murat1
1Ankara Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
2Ankara Gülhane Military Medical Academy, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey

Rhabdomyolysis due to hypothyroidism is very rare and only a few cases have
been reported, especially young patients. We described a patient with
rhabdomyolysis due to hypothyroidism in an elderly diabetic patient.
A 69-year-old man presented with generalised body swelling and increasing
stiffness. He had experienced severe aches and pains, lower limb weakness. He
had no precipitating factor for rhabdomyolysis. He had a known medical history
of diabetes mellitus. On examination, he had periorbital puffiness, lip swelling,
diffuse goitre and generalised nonpitting oedema. His laboratory findings were
as follows: Serum urea 60 mg/dl, creatinine 1.8 mg/dl, creatinine kinase 3332
IU/l, LDH 885 IU/l, myoglobin 357 ng/mL, fT3 1.7 pg/ml, fT4 0.43 ng/dl,
TSH >100 mIU/ml. Anti-microsomal antibody 236 IU/ml anti-thyroglobulin
antibody 2128 IU/ml. Other laboratory tests were normal. Findings were
compatible with primary hypothyroidism and rhabdomyolysis. He received
thyroxine replacement. His symptoms and laboratory values were normalized
after 2 weeks of thyroxine replacement.
In elderly patients, hypothyroidism must be considered in patients presenting
with acute renal failure and elevated muscle enzymes. After the diagnosis is
made, levothyroxin should be started quickly.
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OP-ISGNU-03

Association of Nutritional Status with Depression and Sleep Disorders
in Elderly End Stage Renal Disease Patients

‹bifl Avflin, Bilgiç Ayfle, Koç Serkan Kubilay, Sezer Siren, Arat Zübeyde,
Özdemir Nurhan
Department of Nephrology, Baflkent University, Ankara, Turkey

Elderly group of dialysis patients has the highest morbidity and mortality because
of increased comorbidities, malnutrition, depression and sleep disorders in end
stage renal disease (ESRD) patients. We aimed to determine the association
between nutritional status and psychological factors such as depression and
sleep disturbance in elderly dialysis patients.
Seventy three dialysis patients (41 female, 32 male; aged, 72.5±6,0) older than
65 years of age, 51 in (HD and 22 in PD program were enrolled in the study.
Nutritional status was determined by Subjective Global assesment (SGA). Beck
Depression Inventory (BDI) questionnaire was used to measure presence and
degree of depression. Quality of sleep was measured using the Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI). Demographic and biochemical factors were recorded.
According to SGA 48 (%65.8) patients were well nourished and 24 (%32.9)
were malnourished. When compared well nourished group had higher albumin
levels at 1,6 and 12 months; lower CRP levels at 12 month; better quality of
sleep and better depression scores than malnourished group. When factors
affecting nutritonal status were taken into account BDI and PSQI was associated
with SGA. Age, gender, dialysis modality, dialysis duration, comorbidities,
infection frequency and hospitalization in one year period and CRP were not
associated with malnutrition.
As a result malnourished patients were more prone to depression and sleep
disorders than the well nourished group.In conclusion, sleep disorders and
depression are important factors affecting the malnutrition and they should be
examined carefully to identify depression and sleep disturbance because many
of them are reversible.

OP-ISGNU-04

Thyroid Function Tests in Geriatric Population with Chronic Dialysis
Patients

Altay Mustafa1, Ünverdi Selman1, Akay Hatice1, Yavuz ‹zzet2, Kirmit Adnan3,
Duranay Murat1
1Ankara Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
2Ankara Gülhane Military Medical Academy, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
3Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Biochemistry,
Ankara, Turkey

Aim: We compared chronic dialysis patients and healthy controls for the thyroid
function tests in elderly population.
Method: 46 chronic dialysis patients and 44 healthy controls were included
the study. All of the patients were above the age of 60. After the physical
examination we collected patients’ and controls’ fasting blood samples and
thyroid function tests (TSH, fT3, fT4) were investigated.
Results: Whole of the patients were clinically euthyroid. Results are shown in
the Table 1.
Conclusion: In our study we found that, serum TSH levels were not different
in two groups of elderly and hypothyroid or hyperthyroid patients rate were
similar. But fT3 levels were significantly decreased in dialysis group. This result
is similar to reports of young population based studies and defect of the pheriperic
fT4 converting is probable reason of this condition.

Table 1.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSISGNU

Age

Male/Female

TSH (mIU/ml)

fT3 (pg/ml)

fT4 (ng/dl)

Hypothyroid

Hyperthyroid

Dialysis

(n=46)

66.76 ± 5.66

23/23

1.97 ± 1.75

2.48 ± 0.57

1.16 ± 1.28

2 (% 4.3)

2 (% 4.3)

Control (n=44)

68.52 ± 7.60

18/26

1.56 ± 1.14

3.06 ± 0.90

0.90 ± 0.47

1 ( % 2.3)

1 ( % 2.3)

p

> 0.05

> 0.05

> 0.05

0.003

> 0.05

> 0.05

> 0.05
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OP-ISGNU-05

The Infections of Venous Catheters in Geriatric Dialysis Patients

Akay Hatice1, Altay Mustafa1, Yavuz Izzet2, Altay Fatma Aybala3, Duranay Murat1
1Ankara Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
2Ankara Gülhane Military Medical Academy, Department of Nephrology, Ankara,
Turkey
3Ankara D›flkap› Education and Research Hospital, Department of Infectious Disease,
Ankara, Turkey

Aim: To determine the rate of infections due to venous catheterisation in order
to apply dialysis in elderly patients.
Materials-Method: 77 patients (36 M, 41 F) who were applied venous
catheterisation for dialysis were included the study. All of the patients were
above the 60 years. The ones who had been suspected to have infection due
to catheter were evaluated with the catheter and blood cultures.
Results: The patients’ average of age was 70.5 ± 6.8 years. The average of the
catheters’ remaining time was 22.7 ± 7.0 days. Catheter colonisation was
determined at 8 (% 10.4) patients. Five of these microorganisms (% 62.5) were
(3 S. aureus, 2 CNS), 2 were Acinetobacter spp, 1 was Candida spp. Catheter
related infection was determined at 4 patients (% 5.2). 2 of these agents (% 50)
were Staphilococcus spp (1 S. aureus, 1 CNS) and 2 were Acinetobacter spp.
Discussion: In our geriatric dialysis patients, catheter related infection and
colonisation rate is found to be low. The experience of catheter insertion staff,
obeying the rules of asepsia and a good quality of postcatheterisation care are
the important factors for successfull rates.

OP-ISGNU-06

Chronic Renal Insufficiency on Haemodialysis: A Comparative Study of
Different Membranes

Macias Núñez J. F.1, Ghais Z.2, Bustamante J.3, Lopez Novo J. M4

1University Hospital, Salamanca, Spain
2Hospital del Bierzo, Ponferrada, Spain
3University Hospital, Valladolid, Spain
4Department of Physiology and Pharmacology ,  Salamanca,Spain

Introduction: Evidence shows that high levels of oxidative stress exist in chronic
renal failure (CRF), which is further exacerbated by haemodialysis (HD) and
is linked to the type of membrane used. We have previously shown that
cuprophane membranes trigger the production of free radicals during HD. The
development of cellulose membranes with a reduction in the membrane thickness,
hydroxyl group substitution and increase in pore-radius size has led to enhanced
efficiency of solute removal and the attenuation of complement activation in
comparison to the thick, unsubstituted cellulose membranes of low permeability.
The development of synthetic membranes, initially developed for use in high
flux HD, did provide nephrologists with a new tool, which is able to improve
many parameters of HD. In a preliminary study we found that the high flux
PMMA-BK-F (pore-radius 100 Å) membrane ameliorates the oxidative stress
and TNF production compared to AN69, polysulpnone and cellulose acetate.
Theoretically, these benefits may be due to the size of the pore-radius and high
flux or to the intrinsic properties of PMMA membranes.
Objective: Based on the above, we designed this study in order to compare
the influence on oxidative stress (OS) of PMMA-BK-P series (pore-radius 60 Å)
or PMMA-B3 series (pore-radius 30 Å) to polysulphonate, PAN, cellulose
triacetate and cellulose diacetate membranes.
Methods: 52 patients of both sexes, with CRF on HD were studied. The
patient’s usual dialysis membrane was changed to PMMA fibre using either
high flow and pore (BK-P) or low flow and pore (B3). These membranes were
then compared to commonly used membranes such as PAN, cellulose triacetate,
high flow polysulphonate, which patients had been routinely treated with for
at least six months prior to the study. O.S. was measured at baseline and the
end of the observation period (six months later) using three markers: TBARS
as index of peroxidation and, superoxide dismutase (SOD) and total antioxidant
substances (TAS) as markers of neutralizer of oxidative damage. Additionally,
C reactive protein (CRP) was measured as a marker of inflammatory activity
and serum albumin and transferrin to assess the nutritional status and evaluate
the possibility that BK-P dialysers diminishes plasma albumin due to a excessive
loos due to high pore-radius diameter.
Results: Significant differences in OS were found when using PMMA BK or
B3, in comparison with all other membranes. Decreased levels of TBARS and
increased levels of SOD and TAS were seen in all patient groups after six
months of HD with either PMMA BK or B3.CRP levels also decreased, indicating
a reduction in inflammation. No differences were found in the levels of albumin
and transferring.
Conclusion: Although O.S. occurs in all patients receiving HD, the extent
depends, in part, upon the haemodialysis membrane used. PMMA membranes
are able to ameliorate the oxidant-antioxidant balance; thereby improving
oxidative stress (OS) compared to PAN, cellulose triacetate, high flow
polysulphonate. Therefore regarding OS, PMMA membranes may have intrinsic
advantages with respect to the studied membranes.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS ISGNU
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OP-ISGNU-07

Effect of Eprosartan on Plasma and Red Cells Oxidative Stress in Mild
Hypertensive Adults Patients

Macías Núñez Juan F1, Santiago Sandoval Jose M.2, Martinez Maldonado
Manuel3, López Novoa José Miguel4
1Department of Medicine, Blood Pressure Unit. University Hospital, Salamanca,
Spain
2Department of Clinical Biochemistry, University Hospital, Salamanca, Spain
3University of Louisville, KY., USA
4Department of Physiology and Pharmacology, University of Salamanca, Spain

Objective: To evaluate the short (hours to days) and long-term (weeks to years)
effects of Angiotensin II type 1 (AT-1) receptors blockade with the specific AT-
1 receptor antagonist eprosartan, 600 mg/day, orally, on oxidant-antioxidant
equilibrium in mild hypertensive patients.
Methods: Subjects: Ten volunteer adult men and women aged 28-52 years
received in the outpatient Blood Pressure Unit service were consecutively included
in the study. Routine procedures such as clinical history, physical examination,
height, body weight and blood pressure were performed by trained nurses as
recommended by VII Joint National Committee for Blood Pressure Measurement.
Electrocardiogram, echocardiogram, renal ultrasound, fundoscopic examination,
plasma biochemistry and measurement of 24 hours urine creatinine clearance,
electrolyte excretion and microalbuminuria were also performed. Once secondary
hypertension was discarded, the patients were classified as having Stage I essential
hypertension and thoroughly informed of the protocol of the study, which was
approved by the Institutional Human Study Committee. All subjects voluntarily
provided informed content before the beginning of the procedure.
Study design: In the morning of the study, after blood pressure recording,
blood samples were after which the patients received 600 mg of eprosartan
orally.
Blood pressure measurement and blood sampling for superoxide dismutase
(SOD), glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GPx), thiobarbituric
acid reacting substances (TBARS ) and plasma total antioxidant substances
(TAS) were performed in basal conditions (before the first dose of eprosartan
was given), at 1, 2 and 4 hours, one week, 1, 2, 3,6 months and 1 year after
oral daily treatment with 600 mg of eprosartan.
Red cell membranes and cytosolic fractions were obtained by hypotonic lysis
of erythrocytes and centrifugation at 10,000 rpm. TBARS and red blood cells
cytosolic (GPx) and (SOD) were measured using a Synchron CX9, Clinical
Systems ALX. (Beckman Instruments, Inc.,Fullerton,CA,USA).
Results: Blood pressure control was achieved one hour after the oral
administration of eprosartan and persisted throughout the study. No significant
changes were observed in lipid peroxidation, assessed as red cell membrane
thiobarbituric acid-reacting ¬substances (TBARS), cytosolic superoxide dismutase,
glutathione peroxidase and glutathione reductase nor plasma total antioxidant
substances during short term therapy. TBARS significantly decreased after 3
months of treatment. Glutathione reductase and total antioxidant substances
reached significant increases after one year of treatment. AT-1 blockade led to
a diminution of proteinuria and an increase in creatinine clearance, both markers
of the therapeutic effectiveness of AT-1 blockade, after one year of treatment.
Conclusions: AT-1 blockade with eprosartan, was effective in controlling blood
pressure, ameliorate oxidative stress, reducing proteinuria, and improving
creatinine clearance during one year of treatment. The improvement in oxidative
stress occurred at least three months after control of blood pressure suggesting
that it was the result of the effects of AII blockade other than hypertension
control.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSISGNU
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PS-ISGNU-01

Isolated Bladder Aspergillosis as the Primary Presentation of Non-Oliguric
Acute Renal Failure

Derviflo¤lu Erkan1, Dikmen Emre1, Filinte Deniz2, Y›lmaz Ahmet1
1Department of Nephrology, Kocaeli University, Kocaeli ,  Turkey
2Department of Pathology ,  Kocael i  Univers i ty ,  Kocael i ,  Turkey

Aspergillosis is a fungal infection caused by species of the genus Aspergillus.
The infection has various clinical presentations, depending on the organs
involved, and usually occurs in patients who are immunocompromised, especially
those with haematological malignancies and organ transplants. Although rare,
it is also reported in patients with diabetes mellitus. We report a patient with
diabetes mellitus who developed isolated bladder aspergillosis. A description
of his clinical course provides important information on the clinical features
of bladder involvement by aspergillosis.
A seventy-year-old male patient with diabetes mellitus presented to our hospital
with acute obstructive non-oliguric renal failure. Abdominal computed tomography
revealed obstructive hydronephrosis and irregular thickening of the bladder wall
(Figure 1). Upon cystoscopic exam, samples of tissue were taken and found to
be positive for Aspergillus sp. on histologic exam, indicating infection of the
bladder wall. He was treated successfully with a percutaneous nephrostomy and
30-day course of caspofungin.
Aspergillosis should be considered in the differential diagnosis of obstructive
nephropathy in elderly patients who have irregular thickening of the bladder
wall, even if they are not immunocompromised. Making an early diagnosis
allows suitable antifungal therapy to begin and increases the chances of a
favorable outcome.

Figure1

Abdominal computed tomography image demonstrates thickening of the anterior and
lateral bladder walls, with a maximal thickness of 1 cm.

PS-ISGNU-02

Emergency Room Visits by Elderly Hemodialysis Patients: One-Year
Experience

Harmankaya Kaptano¤ullar› Özlem, Öztürk Arzu, Koçak Yücel Sibel,
Aç›kgöz Özgür, Osman Nesrin, Sevindir ‹sa, Arca Hasan Basri, Sezen Adem,
Turan Filiz, Kumbasar Baki
Department of Internal Medicine, Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Training and Research
Hospital, Istanbul, Turkey

Emergency room visits are frequent among elderly hemodialysis patients. We
retrospectively reviewed the medical records of 92 visits by 84 elderly hemodialysis
patients to a teaching hospital emergency room (ER) to determine the frequency
of ER visits, the chief complaint and diagnoses made at the ER, the admitted
treatment and the outcome of ER visits.
During a 12-month period (from March 2006 to March 2007) 84 elderly
hemodialysis patients (mean age 75±6 years, range 66-105 years, 46 women
and 36 men) were admitted to the ER of our hospital. In 18 (20%) of the ER
visits, patients were referred directly from their dialysis facilities, while the
remainder came from home.
The most commonly recorded complaints by elderly HD patients were chest
pain (30.4%) and shortness of breath (22.8%). Gastrointestinal complaints
such as diarrhea, constipation and dyspepsia accounted for 16.3%.
The most frequent finding among those coming directly from their dialysis
facilities were prolonged bleeding from the vascular access puncture site (6.5%)
or clotted access (3.3%). Missed HD treatment (9.8%), fever (6.5%), mental
status changes (2.2%) and hypotension (2.2%) were also recorded among the
main causes of the ER visits by geriatric patients.
In 26 (28%) of the visits, nephrologic consultation was sought. HD was
performed in only 5 cases (5.8%; hyperkalemia in 3 cases and hypervolemia
in 2 cases). Four patients died in the ER (4.3%). Hospital admission was
necessary in 7 patients (7.6%).The majority of patients were discharged fom the
ER within the same day.
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PS-ISGNU-03

Do Effects of Percutaneous Nephrolithotomy (PNL) on Renal Functions
Differ in Geriatric Patients in Early Post-operative Period?

Tok Adem1, Öztürk Savafl2, Tefekli Ahmet1, Tepeler Abdülkadir1,
Berbero¤lu Yalç›n1, Kazanc›o¤lu Rumeyza2, Müslümano¤lu Ahmet Yaser1

1Haseki Training and Research Hospital, Urology
2Haseki Training and Research Hospital, Internal Medicine, Division of Nephrology

Introduction: Since, PNL is a kind of surgery; it may show deteriorative effects
on renal function in early post operative period. Herein we tried to find out if
the effects PNL on renal functions in geriatric population differ from non-
geriatric ones at the early postoperative period.
Material-Method: The data of patients undergone PNL were collected
prospectively. The patients equal or older than 65 were accepted as geriatric.
Preoperative and postoperative(12-24 hours after operation) analyses were
collected. Estimated GFR (eGFR) were calculated from Cockroft-Gault Formula.
Resu l t s :  To t a l  711  pa t i en t s [ 64  in  g e r i a t r i c  g roup -GG-
(female/male:33/31,age:70.4±4.2), 647 in non-geriatric group-NGG-
(f/m:267/380,age:40.9±12.7)] were included into the study. All parameters
showed significantly changes at postoperative period (Table). eGFR
ratio(postop/preop) was 1.13±1.00 in GG, 0.98±0.20 in NGG(p: 0.001).
Although the mean stone diameter was greater in GG than NGG(10.08±6.5mm,
8.28±5.54mm,p:0.037), the duration of operation was shorter in GG (55.7±13.6
min and 61.3±20.9 min, respectively, p:0.036). Grade of hydronephrosis wasn’t
different.
Discussion: Postoperative renal function impairment expected to happen at
higher rate in geriatric patients owing to the age-related lower basal renal function.
Conversely, in presented study, the ratio of postoperative eGFR to preoperative
eGFR was higher GG (eGFR ratio: 1.13±1.00 in GG, 0.98±0.20 in NGG,
p:0.001). Other parameters didn’t show great changes (Table), moreover, grade
of hydronephrosis also didn’t show any difference. The relatively short duration
of operation in GG and diversity of peroperative and postoperative care may
explain this difference.
Conclusion: PNL don’t worsen renal functions of geriatric and non-geriatric
patients. Moreover, geriatric patients may more benefit from PNL than non-
geriatric patients.

Table: The preoperative and postoperative biochemical parameters of the
patients

S: significant, eGFR: estimated glomerular filtration rate

PS-ISGNU-04

Small Cell Carcinoma of The Kidney

Horasanl› Kaya1, Kad›hasano¤lu Mustafa1, Y›lmaz Müveddet Banu2,
Tanr›verdi Orhan1, fiirin Hakan1, Miro¤lu Cengiz1

12nd Urology Department, fiisli Etfal Research and Training Hospital, Istanbul,
Turkey
2Pathology Department, fiisli Etfal Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: Primary small cell carcinoma (SCC) of the kidney is extremely
rare. Up to 5% of all SCC develop at extrapulmonary sites. We report a patient
with pure small cell carcinoma of the kidney. Case Presentation: A 75-year-old
woman was admitted to our department with macroscopic hematuria and right
flank pain. The physical examination did not reveal a prominent clinical feature.
The abdominal ultrasound examination showed a mass, 44x50x50mm in the
pelvis of the right kidney and lympadenopathy measuring a 27x22mm large
lymph node at the para aortacaval site. Due to the suspicion of a malignant
tumor of the right kidney, right nephrectomy was performed. Macroscopically,
the tumor displayed a necrotic and fragile appearance, with 6x5x3,5cm in
dimensions, filling the renal pelvis, but not penetrating the renal capsule. The
capsula and the arteria and vena renalis were not invaded by the renal cancer.
The tumor was composed of small cancer cells with a round to fusiform shape.
They presented small, oval and round hyperchoromatic nuclei with inconspicuous
nucleoli cytoplasm and numerous atypical mitotic figures. Three months after
operation a CT scan was performed which demonstrated a tumor mass with
central cystic necrosis at the right hypochondrium. After this finding the patient
received a trial of chemotherapy with cisplatine plus etoposide (six cycles). Our
patient died at the 12th month after surgery.
Discussion: SCC of the genitourinary tract have described most often in the
prostate and urinary bladder, and fewer reports have described kidney origin.
The therapeutic protocols of the SCC of the kidney are till today not clearly
defined. The largest series in the world literature concluded that radical surgery
and chemotherapy correlated with improved survival rates.

Figure-1

The invasion of tumor to adjacent kidney parenchyma, H&E, x40
Figure-2

Positive immunohistochemical reaction with synaptofisin, x200
Figure-3

Positive immunohistochemical reaction with chromogranin, x100
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Urea (mg/dl)

Creatinine (mg/dl)

eGFR (ml/min)

Hemoglobin (g/dl)

Hematocrit (%)

Preoperative

32.5 ±14.5

25.7 ±14.0

1.22±1.09

0.98±0.37

70.6±23.0

112.3±36.3

13.4±1.70

13.9±1.77

38.8±4.5

40.3±4.8

p value

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Postroperative

31.0±14.3

24.5±12.6

1.08±0.44

1.06±0.75

71.6±22.3

108.5±36.1

11.7±1.85

11.9±2.02

34.3±4.9

34.9±5.0

Geriatric

Non-geriatric

Geriatric

Non-geriatric

Geriatric

Non-geriatric

Geriatric

Non-geriatric

Geriatric

Non-geriatric
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The Effect of Late–Life Introduced Caloric Restriction (CR) in Rats on
Renal Structure and Function

Podkowka-sieczka Renata1, Wieczorowska-tobis Katarzyna1, Niemir Zofia2,
Breborowicz Andrzej1, Oreopoulos Dimitri3
1Department of Pathophisiology, Poznan Univercity of Medical Sciences, Poland
2Department of Nephrology Poznan Univercity of Medical Sciences, Poland
3Division of Nephrology, University of Toronto, Canada

Objective: Previous studies have shown that life-long CR in rat prevents kidney
from age-dependent injury. In this study, we analyzed whether late-life introducted
caloric restriction has the similar effect.
Method: The study lasted 24 months. Three groups of animals were analyzed:
rats fed “ad libitum” (AD, n=9), rats on 60% CR (CR, n=10), and rats fed “ad
libitum” for the first 6 months of their life and than switched on 60% CR
thereafter (LCR, n=9). At the end of the study creatinine clearance was calculated
(ml/min/100g) and kidney samples were analyzed histologically.
Findings: Creatinine clearance was higher in both CR and LCR groups than
in AD (p<0.01). Similarly in CR and LCR glomerular area, mesangial area and
mesangial cells count were lower than in AD (p<0.001).
Conclusion: In rats late-life introduced CR reverses age-dependent renal injury
similarly to life-long CR.

PS-ISGNU-06

An Uncommon Lesion: Primary Lymphoma of the Bladder

Horasanl› Kaya1, Kad›hasano¤lu Mustafa1, Tas Aksakal Oznur3, Ozagari Aysim2,
Karata¤ Tuna1, Tanr›verdi Orhan1, Miro¤lu Cengiz1

12nd Urology Department, fiisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,
Turkey
2Pathology Department, fiisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Radiation Oncology Department, fiisli Etfal Training and Research Hospital,
Istanbul, Turkey

Introduction: Primary genitourinary lymphomas are rare and bladder lymphomas
are extremely unusual tumors, representing approximately 0.2% of the primary
neoplastic lesions and approximately 1.8% of the secondary lesions of the
bladder. The authors report a case of primary lymphoma affecting the bladder
of a 65-year old female patient.Case Presentation: A 65-year old female patient
presented with a one-month history of hematuria, dysuria, urinary frequency
and urgency one year earlier. Ultrasonography and intravenous pyelography
demonstrated a mass involving right lateral wall of the bladder with involvement
of the right urinary orifice. There was not other source of lymphoma. The vesical
tumor was resected via transurethral and the pathological diagnosis was diffuse
large cell lymphoma chemotherapy and radiotherapy. After the resection of
tumor the patient was treated with chemotherapy including cyclophosphamide,
doxorubicin, vincristine and prednisone (CHOP), subsequently total 46 Gy
radiotherapy has applied.After 4 cycles of chemotherapy, computerized tomography
of the pelvis and upper abdomen has showed total resolution of the disease.
The patient was controlled with cystoscopy and urinary immunocytologic
examination four times a year after transurethral resection of the tumor,
chemotherapy and radiotherapy. The cystoscopic controlls at 3rd, 6th, 9th and
12th months after resection showed no recurrence. The immunocytologic
examinations of the patient’s urine did not present positivity for LCA and
CD20. The biopsy specimen harvested from the fourth control cystoscopy is
normal.
Conclusion: Primary lymphomas of the bladder are exceedingly uncommon.
Approximately 100 cases are reported in the literature. The treatment is the
same as with nodal lymphomas. The chemotherapy, radiotherapy, and surgery
are the various alternatives for the treatment of the primary lymphoma of the
bladder.
Figure-1

IVP. Filling defect on the right lateral wall and dilatation of the right upper urinary
tract
Figure-2

A-A diffuse large cell lymphoma infiltrating the vesical wall (x4)
B-Immunohistochemical reaction with anti-CD–20 antibody, marker for B-lymphoid
cells.
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Koroner Arter Kalsifikasyonu: Hemodiyaliz Hastalar›nda Mortalitenin
Önemli Bir Belirleyicisi �

Aflc› Gülay1, Duman Soner1, Özkahya Mehmet1, Savafl Recep2, Kay›kç›o¤lu Meral3,
Töz Hüseyin1, Cirit Mustafa4, Bozkurt Devrim1, Adam S›dd›k M4, Sipahi Savafl1,
Ok Ercan1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,
‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4FMC Türkiye Klinikleri

Koroner arter kalsifikasyonu (KAK), hemodiyaliz (HD) hastalar›nda s›k ve
ilerleyicidir. Öte yandan, KAK’nun hasta sa¤kal›m› üzerine etkisiyle ilgili s›n›rl›
veri bulunmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, genifl bir HD hasta popülasyonunda
KAK’nun sa¤kal›m üzerine etkisini prospektif olarak de¤erlendirmektir.
Yöntem: Eylül-Kas›m 2005 döneminde, 598 prevalan HD hastas›nda çok kesitli
bilgisayarl› tomografi yap›ld›; ayn› radyolog taraf›ndan KAK skoru ölçüldü
(Agatston yöntemi). Demografik özellikleri, klinik ve laboratuar verileri kaydedilen
olgular 18 ay süre ile prospektif olarak izlendi. Tüm nedenlere ba¤l› mortalitenin
belirleyicileri Cox regresyon analiziyle, kümülatif sa¤kal›m Kaplan-Meier yöntemiyle
analiz edildi.
Sonuçlar: KAK skoru ölçüldü¤ü anda, 598 hastan›n (%46’s› kad›n; diyabet
prevalans› % 23) ortalama yafl› 58±14 y›l, HD süresi 55±46 ay idi.
Onsekiz ay izlem süresinde 62 ölüm meydana geldi (%10.4). Yaflayan hastalarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ölenlerde yafl (65±10 ve 57±14 y›l, p<0.001), diyabet prevalans›
(39% ve 22%, p<0.01), interdiyalitik kilo al›m› (‹DKA)(2.5±0.9 ve 2.2±0.9 kg,
p<0.05) daha yüksek, serum albümini daha düflüktü (3.8±0.3 ve 3.9±0.3,
p<0.05). Lipid düzeyleri, hsCRP, fosfor ve hemoglobin düzeyleri benzerdi. KAK
skoru ölenlerde anlaml› olarak daha yüksekti (1343±2329 ve 519±1013, p<0.001).
Ciddi KAK olanlardaki (son çeyrek; skor >658) ölüm oran›, hiç KAK olmayanlara
k›yasla belirgin daha yüksekti (10.7 ve 2.3/100 hasta y›l›, p<0.01) (fiekil).
Cox regresyon analizinde yaln›zca yafl, diyabet varl›¤›, ‹DKA, vücut kitle indeksi
ve KAK skoru mortalitenin ba¤›ms›z belirleyicileri idi (Tablo).
Ç›karsama: Literatürdeki en genifl araflt›rma olan bu prospektif çal›flman›n
verileri, koroner arter kalsiifikasyonunun hemodiyaliz hastalar›nda tüm nedenli
ölümlerin önemli bir ba¤›ms›z belirleyicisi oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

OP-001

Coronary Artery Calcification: An Important Predictor of Mortality in
Hemodialysis Patients �

Aflc› Gülay1, Duman Soner1, Özkahya Mehmet1, Savafl Recep2, Kay›kç›o¤lu Meral3,
Töz Hüseyin1, Cirit Mustafa4, Bozkurt Devrim1, Adam S›dd›k M4, Sipahi Savafl1,
Ok Ercan1

1Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Ege University, Izmir,
Turkey
2Department of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Cardiology, Ege University, Izmir, Turkey
4FMC Turkey Clinics

Coronary artery calcification (CAC) is common and progressive in hemodialysis
(HD) patients. However, there is limited data about the impact of CAC on
survival.
The objective of the study was to prospectively assess the effect of CAC on
survival in a large cohort of HD patients.
Methods: Between September-November 2005, 598 prevalent HD patients
underwent multislice computerized tomography; CAC scores were measured
by the same radiologist (Agatston method). Demographical, clinical and laboratory
data were recorded. Patients were prospectively followed for 18 months. Predictors
of all-cause mortality were estimated with Cox regression analysis. Cumulative
survival was analysed with Kaplan-Meier method.
Results: Mean age was 58±14 years; dialysis duration was 55±46 months (46%
female, 23% diabetes). During follow-up, 62 deaths occurred (10.4%). When
compared to the alive patients, age (65±10 vs 57±14 years, p<0.001), prevalence
of diabetes (39% vs 22%, p<0.01), inter-dialytic weight gain (IDWG) (2.5±0.9
vs 2.2±0.9 kg, p<0.05) was higher, serum albumin (3.8±0.3 vs 3.9±0.3,p<0.05)
was lower in patients who died. Lipid parameters, hs-CRP, phosphorus and
hemoglobin levels were similar. CACs were higher in those who died compared
with patients alive (1343±2329 vs 519±1013,p<0.001).
Mortality rate was significantly higher in patients with severe CAC (last tertile;
score>658) compared to the patient with no CAC (10.7 vs 2.3/100 patients-
year,p<0.01) (Figure)
In Cox-regression analysis, only age, diabetes, IDWG, BMI and CACs were
independent predictors for mortality(Table).
Conclusion: The data of this prospective study, which is the largest in the
literature, proves that CAC is an important independent predictor for all-cause
mortality in HD patients.
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Relationship between coronary artery calcification and mortalityKoroner arter kalsifikasyonu ve mortalite iliflkisi

Yafl (her 1 y›l)

Diyabet varl›¤›

VK‹ (her 1 birim)

‹DKA (her 1 kg)

KAK skoru (her 1 birim)

Exp(B)

1.0455

1.8526

0.8983

1.5148

1.0002

%95 güven aral›¤›

Alt- Üst

1.0455-1.0183

1.0081-1.0736

0.8299-0.9723

1.1291-2.0323

1.0001-1.0004

Mortality predictors in Cox regression analysisCox regresyon analizinde mortalite prediktörleri

p

<0.001

<0.05

<0.01

<0.01

<0.001

Age (per 1 year)

Presence of diabetes

BMI (per 1 unit)

IDWG (per 1 kg)

CACs (per 1 unit)

Exp(B)

1.0455

1.8526

0.8983

1.5148

1.0002

95% Cl for Exp(B)

Lower- Upper

1.0455-1.0183

1.0081-1.0736

0.8299-0.9723

1.1291-2.0323

1.0001-1.0004

p

<0.001

<0.05

<0.01

<0.01

<0.001

� Türk Nefroloji Derne¤i En ‹yi Bildiri Ödülü ‹kincisi
� Winner of the Turkish Society of Nephrology Second Best Abstract Award
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‹mpedans ‹ndeksi: Hemodiyaliz Hastalar›nda Mortalitenin Güçlü
Belirleyicisi ve Yeni Bir Gösterge

Demirci Cenk1, Ok Ercan1, Duman Soner1, Aflc› Gülay1, Töz Hüseyin1,
Sipahi Savafl1, Tanr›sev Mehmet2, Erten Sinan2, Karaca Erdal2, Baflc› Ali1,
Özkahya Mehmet1
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹zmir
2FMC Türkiye Klinikleri

Amaç: Bu prospektif çal›flmada, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda biyoimpedans
analizi (B‹A) ile saptanan “impedans indeksi”nin mortalite için belirleyicili¤i
araflt›r›ld›.
Yöntem: Mart-Nisan 2006 aras›nda, 493 prevalan HD hastas›na, ayn› uygulay›c›
taraf›ndan multi-frekans (5-50-100-200 kHz) B‹A yap›ld›. 200 kHz impedans
/ 5 kHz impedans oran› “impedans indeksi” (‹MP-‹) olarak tan›mland›. Analiz
tarihindeki demografik, klinik, antropometrik ve laboratuar verileri kaydedildi.
B-mod ultrasonografi ile karotis arter initima-media kal›nl›¤› (KA-‹MK) ölçüldü.
Ortalama yafllar› 58±14 y›l, ortalama HD süreleri 53±45 ay idi. Olgular ortalama
14.4±4.1 ay süreyle izlendi; tüm nedenlere ba¤l› mortalite kaydedildi.
‹statistiksel olarak; Pearson korelasyon analizi, ba¤›ms›z t-testi, ileri do¤ru Cox
regresyon anal iz i ,  Kaplan-Meier sa¤kal ›m anal iz i  uyguland› .
Sonuçlar: Korelasyon analizlerinde ‹MP-‹ ile beslenme göstergeleri olan albümin
(r:-0.432, p<0.01), kreatinin (r:-0.576, p<0.01) ve transferrin (r:-0.263, p<0.01)
aras›nda negatif korelasyon; inflamasyon göstergeleri hsCRP (r:0.250, p<0.05)
ve ferritin (r:0.110, p<0.05) ile pozitif korelasyon; ateroskleroz göstergesi olan
KA-‹MK (r:0.220, p<0.01) ile pozitif korelasyon saptand›.
‹zlemde 47 hasta ölümü kaydedildi (%9.5). Tek de¤iflkenli analizde, ölen hasta
grubunda yaflayanlara göre daha ileri yafl (p< 0.001), daha fazla diyabet (p<0.05),
düflük albümin (p<0.01) ve kreatinin düzeyi (p<0.001), daha yüksek KA-‹MK
(p<0.05) ve ‹MP-‹ (p<0.001) de¤erleri saptand›. Cox regresyon analizinde, tüm
anlaml› de¤iflkenler kondu¤unda, ‹MP-‹ tüm nedenli ölümler için tek belirleyici
oldu (tablo). ‹MP-‹ <0.80 olan gruba göre, mortalite oran› ‹MP-‹ 0.80-0.83 olan
grupta 3.6 kat, >0.83 grupta ise 6 kat fazla idi (figür).
Tan›mlad›¤›m›z “impedans indeksi” beslenme, inflamasyon ve ateroskleroz
göstergeleriyle korelasyon göstermektedir. Mortalitenin tek bafl›na, ba¤›ms›z,
güçlü belirleyicisidir. HD hastalar›ndaki önemli mortalite nedeni malnütrisyon-
inflamasyon-ateroskleroz kompleksinin tan› ve izleminde kullan›lmas› olas›
görünmektedir.
‹mpedans ‹ndeksi Gruplar›nda Sa¤kal›m

Cox Regresyon Analizinde Mortalite Belirleyicileri

OP-002

Impedance Index: A New Marker and A Powerful Predictor of Mortality
in Hemodialysis Patients

Demirci Cenk1, Ok Ercan1, Duman Soner1, Aflc› Gülay1, Töz Hüseyin1,
Sipahi Savafl1, Tanr›sev Mehmet2, Erten Sinan2, Karaca Erdal2, Baflc› Ali1,
Özkahya Mehmet1
1Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Ege University, Izmir,
Turkey
2FMC Turkey Clinics

Objective: In this prospective study, the predictive role of impedance index
which is obtained by bioimpedance analysis (BIA), on mortality of hemodialysis
(HD) patients was investigated.
Methods: Multi-frequency (5-50-100-200kHz) BIA was applied to 493 prevalent
HD patients between March-April 2006. 200kHz to 5kHz impedance rate was
defined as the “impedance index”(IMP-I). Demographical, clinical,
anthropometrical and laboratory data at the time of the analysis was recorded.
Carotid artery intima-media thickness (CA-IMT) was measured by B-mode
ultrasonography.
Mean ages was 58±14 years, HD duration was 53±45 months. Patients were
followed mean 14.4±4.1 months; all-cause mortality was recorded.
Pearson correlation analysis, independent-samples t-test, forward Cox-regression
analysis, Kaplan-Meier analysis were used for statistical analysis.
Results: IMP-I was negatively correlated with nutritional markers including
albumin (r:-0.432,p<0.01), creatinine(r:-0.576,p<0.01) and transferrin (r:-
0.260,p<0.01); positively correlated with inflammation markers such as
hsCRP(r:0.250,p<0.05) and ferritin(r:0.110,p<0.05); positively correlated with
CA-IMT(r:0.220,p<0.05) which is an atherosclerosis marker.
During the follow-up, 47 deaths(9.5%) were recorded. The patients who died
were older(p<0.001), had higher prevelance of diabetes(p<0.05), lower serum
albumin(p<0.01) and creatinine(p<0.001), higher KA-IMT(p<0.05) and IMP-
I(p<0.001) values compared survivors. In Cox regression analysis, when all
meaningful variables were included, only IMP-I was predictive factor for all-
causes mortality(table). Compared to group with IMP-I<0.80, mortality rate was
3.6 and 6 times higher in group with 0.80<IMP-I<0.83 and IMP-I>0.83,
respectively (figure).
Conclusion: “Impedance index” presented correlates with nutritional,
inflammation and atherosclerosis markers. It is an independent and powerful
predictor of mortality. It can be used for the diagnosis and the follow-up of
malnutrition-inflammation-atherosclerosis complex which is an important
mortality cause for HD patients.
Survival of Impedance Index Groups

Mortality Predictors in Cox Regression Analysis
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Yafl

Diyabet varl›¤›

Albümin

Kreatinin

KA-‹MK

‹MP-‹

Odds Ratio

1.031

1.075

0.503

0.882

0.814

1.213

%95 güvenlik aral›¤› (alt-üst)

0.995-1.068

0.502-2.302

0.149-1.697

0.684-1.136

0.127-5.240

1.101-1.336

p de¤eri

0.102

0.581

0.205

0.230

0.204

0.000

Age

Diabetes status

Albumin

Creatinine

CA-IMT

IMP-I

Odds Ratio

1.031

1.075

0.503

0.882

0.814

1.213

%95 CI (lower-upper)

0.995-1.068

0.502-2.302

0.149-1.697

0.684-1.136

0.127-5.240

1.101-1.336

p value

0.102

0.581

0.205

0.230

0.204

0.000
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Hemodiyaliz Hastalar›nda ''Art›rma ‹ndeksi '' ve Mortalite

Sezifl Meltem1, Çelik Gülperi1, Özkahya Mehmet1, Demirci Cenk1,
Kay›kç›o¤lu Meral2, Üretmen P›nar3, Sevinç Erdal3, Sonbahar Mehmet3, Ok Ercan1,
Duman Soner1
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,
‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3FMC Türkiye Klinikleri

Amaç: Genel populasyona oranla kardiyovasküler mortalitenin 30 kata varan
oranda artt›¤› hemodiyaliz (HD) hastalar›nda, arteriyel sertleflmenin mortalite
için belirleyici rolü tart›flmal›d›r. Bu çal›flmada, genifl bir HD hasta grubunda,
arteriyel sertlik göstergelerinden olan “Artt›rma indeksi”nin (A‹) tüm nedenli
mortalite için belirleyicili¤i prospektif olarak araflt›r›ld›.
Yöntemler: 444 HD hastas›nda, Sphygmocor cihaz› ile “nab›z dalga analizi”
yap›ld›. Demografik özellikler, klinik ve laboratuar incelemeler kaydedildi.
Hastalar ortalama 14 ay süreyle izlendi. Total mortalite belirlendi.
‹statistiksel olarak; Pearson, t-test, Cox regresyon ve Kaplan-Meir analizi kullan›ld›
Sonuçlar: Olgular›n %49’u kad›n, %23’ü diyabetik, yafllar› 59±14 y›l, diyaliz
süreleri 52±45 ay idi. Sistolik kan bas›nc›(SKB) 123±22mmHg, diyastolik kan
bas›nc›(DKB) 74±12mmHg idi.
Ölçülen ‘A‹’ ortalama %29±11 idi. Korelasyon analizinde ‘A‹’ SKB ve DKB
ile pozitif (s›ras›yla r=0,230,p<0.01ve r=0,177,p<0,01) iliflki göstermekteydi
(r= -0,81,p:0,09).
‹zlemde 44 (%10) ölüm gerçekleflti; %50’si kardiyovasküler nedenli idi. Tekli
analizde ileri yafl, düflük kreatinin ve diyabet varl›¤› ölüm için belirleyici faktörlerdi.
Yaflayan ve ölen hastalar›n ‘A‹’ de¤erleri benzerdi (s›ras›yla %28±13 ve %28±11).
Hastalar A‹>=%30 ve <%30 olarak gruplara ayr›ld›¤›nda, mortalite oranlar›
benzerdi (s›ras›yla %9,4 ve %11,1).
Alt grup analizlerinde, hiçbir yafl grubunda ‘'A‹'’ ve mortalite iliflkisi saptanmad›.
Diyabetik grupta (n:101), A‹>=%30 olanlarda sa¤kal›m %77,2, A‹<%30 olan
grupta ise %89,4 bulundu; ancak farkl›l›k istatistik olarak anlaml› de¤ildi(p:0.08).
Çeflitli alt grup analizleri sonucunda, yaln›zca yafll› diyabetik olgularda(yafl>=55
y›l) ‘A‹’ ve mortalite iliflkisi saptand›; A‹>=%30 olanlarda sa¤kal›m %76,4 iken,
A‹<%30 olan grupta ise %93 bulundu(p:0.03)(Grafik).
Ç›karsama: ‹yi volüm ve kan bas›nc› kontrolü sa¤lanm›fl HD hasta grubunda,
“Artt›rma indeksi’’ mortalite için belirleyici bulunmad›; yaln›zca yafll› diyabetik
hastalarda mortalite ile iliflkiliydi.

55 yafl ve üzeri diyabetik hastalarda sa¤kal›m

p: 0.03

OP-003

"Augmentation Index" and Mortality in Hemodialysis Patients

Sezifl Meltem1, Çelik Gülperi1, Özkahya Mehmet1, Demirci Cenk1,
Kay›kç›o¤lu Meral2, Üretmen P›nar3, Sevinç Erdal3, Sonbahar Mehmet3, Ok Ercan1,
Duman Soner1
1Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Ege University, Izmir,
Turkey
2Department of Cardiology, Ege University, Izmir, Turkey
3FMC Turkey Clinics

Aim: Role of arterial stiffness as a predictor of mortality in hemodialysis (HD)
patients, who have 20-30 times more cardiovascular mortality risk compared
to general population, still remains controversial. We prospectively investigated
the impact of “augmentation index” (AI), a marker of arterial stiffness, as a
predictor on overall mortality.
Methods: In 444 prevalent HD patients, “Pulse wave analysis” was performed
using Sphygmocor device. Demographical, clinical and biochemical parameters
were recorded. Overall mortality was determined during 14 months of follow-
up. Pearson, student t-test, Cox regression and Kaplan-Meier analysis were used
for statistical analysis.
Results: Mean age was 59±14 years and dialysis duration 52±45 months(49%
female, 23% diabetes). Mean systolic(SBP) and diastolic blood pressure(DBP)
were 123±22mmHg, 74±12mmHg, respectively.
Mean AI was 29%±11. AI was positively correlated with SBP and DBP (r=0,230
and r=0,177, p<0,01, respectively).
During follow-up, 44 (10%) deaths occurred (50% cardiovascular). In univariate
analysis, older age, low serum creatinin and diabetes were predictors for mortality.
AI was similar in living and dead patients (28%±13 and 28%±11, respectively).
Mortality rates were similar in groups with AI >=30% and <30% (9,4% and
11,1%, respectively).
AI was not correlated with mortality in age subgroup analysis. In diabetics(n:101),
survival was 77,2% in AI >= 30% and 89,4% in AI<30% groups(p:0.08).
Relation between AI and survival was only found in older (age>=55 yrs) diabetic
patients (76,4% in AI>= 30%,93% in AI<30% groups,p:0.03)(Figure).
Conlusion: Except for older diabetic patients, ‘Augmentation Index’ was not
found as a predictor of mortality in patients under strict volume control strategies.

Survival in diabetics with 55 years and above

p: 0.03
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OP-004

Carotid Artery Intima-Media Thickness and Mortality: Key Role of
Inflammation

Duman Soner1, Özkahya Mehmet1, Aflc› Gulay1, Özbek Süreyya S2, Ok Ercan1,
Dheir Hamad1, Sezifl Meltem1, Demirci Cenk1, Cirit Mustafa3, Töz Hüseyin1

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

Aim: In this prospective-observational study, the impact of carotid artery intima-
media thickness (CA-IMT) on patient survival was investigated in hemodialysis
(HD) patients.
Methods: Between September-November 2005, B-mode ultrasonography was
performed to measure CA-IMT in 650 prevalent HD patients by the same
operator. Demographical, clinical and laboratory data were recorded. All subjects
(mean age 58±14 year, HD duration 54±46 months) were prospectively followed
for 18 months;all-cause mortality was recorded. Predictors of mortality were
estimated with Cox regression, cumulative survival was analyzed with Kaplan-
Meier method.
Results: During follow-up, 71 deaths occurred(10.9%). Mean CA-IMT was
higher in patients who died than the patients alive (0.90±0.30 vs 0.79±0.20
mm, p<0.001).IMT was correlated with age (r:0.54,p<0.001), pulse
pressure(r:0.14,p<0.01), albumin (r:-0.12,p<0.01) and hsCRP levels (r:0.10,p<0.05).
Mortality rate was significantly higher in patients with CA-IMT>0.85mm
compared to the patients with CA-IMT between 0.70-0.85 and <0.70mm
(p<0.01). The number of deaths was 11.6, 6.07 and 4.4/100 person-years in
these tertiles,respectively.
In patients with hsCRP<=0.5 mg/dl, the increased mortality risk in median
and high IMT tertiles was not significant (1.2 and 1.3,respectively) compared
to the low IMT tertile (mortality risk:1). However, in patients with hsCRP>0.5
mg/dl, the risk of mortality was 1.2, 1.5 and 3.7 in IMT tertiles,respectively
(Figure1,2).
In multivariate analysis age, interdialytic weight gain (IDWG) and CA-IMT
were independent predictors of mortality (table). An increase in CA-IMT per
0.1 mm was associated with 3.9 fold increase in mortality.
Conclusion: CA-IMT is an important predictor of mortality in HD patients.
In fact, concurrently having increased CA-IMT, a marker of atherosclerosis,
and high hsCRP, which is a sign of inflammation, causes increase in mortality
rates.
Figure 1

Figure 1

Mortality predictors in Cox regression analysis.
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Yafl (her 1 y›l)

‹DKA (her 1 kg)

KA-‹MK (her 0.1 mm)

ExpB (%95 güven aral›¤›)

1.03 (1.01-1.06)

1.36 (1.04-1.78)

3.93 (1.32-11.6)

p

0.005

0.022

0.014

SS-004

Karotis Arter ‹ntima-Media Kal›nl›¤› ve Mortalite: Enflamasyonun Anahtar
Rolü

Duman Soner1, Özkahya Mehmet1, Aflc› Gulay1, Özbek Süreyya S2, Ok Ercan1,
Dheir Hamad1, Sezifl Meltem1, Demirci Cenk1, Cirit Mustafa3, Töz Hüseyin1

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

Amaç: Bu prospektif gözlemsel çal›flmada, karotis arter intima-media kal›nl›¤›n›n
(KA-‹MK) hemodiyaliz (HD) hastalar›nda sa¤kal›m üzerine etkisi araflt›r›ld›.
Yöntem: Eylül 2005-Kas›m 2005 aras›nda, 650 prevalan HD hastas›na ayn›
kifli taraf›ndan B-mode ultrasonografi yap›ld›; KA-‹MK ölçüldü. Demografik,
klinik ve laboratuar veriler kaydedildi. Ortalama yafl› 58±14 y›l, ortalama HD
süresi 54±46 ay olan olgular 18 ay süre ile prospektif olarak izlendi; tüm nedenli
ölümler kaydedildi.
Mortalite belirleyicilerini ortaya koymak için Cox regresyon analizi, kümülatif
sa¤kal›m› de¤erlendirmek için Kaplan-Meier yöntemi kullan›ld›.
Sonuçlar: ‹zlem süresinde, 71 ölüm meydana geldi (%10.9). Yaflayan hastalara
k›yasla, ölen hastalarda KA-‹MK daha yüksekti (0.90±0.30 ve 0.79±0.20 mm,
p<0.001). KA-‹MK yafl (r:0.54, p<0.001), nab›z bas›nc› (r:0.14, p<0.01), serum
albümin (r:-0.12, p<0.01) ve hsCRP (r:0.10, p<0.05) düzeyleri ile iliflkiliydi. KA-
‹MK>0.85 mm olanlardaki mortalite h›z›, 0.70-0.85 mm ve <0.70 mm olanlara
göre anlaml› olarak daha yüksekti (p<0.01). Bu üç grupta, 100 hasta y›l› bafl›na
ölüm, s›ras›yla 11.6, 6.07 ve 4.4 idi.
CRP düzeyi ≤=0.5 mg/dl olan hastalarda, düflük KA-‹MK grubuna k›yasla
(mortalite riski 1), orta ve yüksek KA-‹MK grubunda mortalite art›fl› anlaml›
de¤ildi (s›ras›yla 1.2 ve 1.3). Öte yandan, CRP düzeyi >0.50 mg/dl olan grupta,
KA-‹MK gruplar›ndaki risk s›ras›yla 1.2, 1.5 ve 3.7 idi. (fiekil 1,2).
Çoklu regresyon analizinde yafl, interdiyalitik kilo al›m› (‹DKA) ve KA-‹MK
mortalitenin ba¤›ms›z belirleyicileri olarak saptand›; 0.1 mm KA-‹MK art›fl›,
mortal i tede 3.9 kat art ›fl ›  beraberinde getirmektedir (Tablo).
Ç›karsama: KA-‹MK, HD hastalar›nda mortalitenin ba¤›ms›z belirleyicilerinden
biridir. As›l olarak, atheroskleroz göstergesi olan artm›fl KA-‹MK ve enflamasyon
göstergesi olan yüksek CRP’nin birlikteli¤i mortalite art›fl›n› do¤urmaktad›r.
fiekil 1

fiekil 1

Cox-regresyon analizinde mortalite belirleyicileri

Age (per 1 year)

IDWG (per 1 kg)

CA-IMT (per 0.1 mm)

ExpB (95%Cl)

1.03 (1.01-1.06)

1.36 (1.04-1.78)

3.93 (1.32-11.6)

p

0.005

0.022

0.014
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SS-005

Hemodiyaliz Hastalar›nda C Reaktif Protein ile Ateroskleroz ve Sol
Ventrikül Hipertrofisi Aras›nda ‹liflki: 2 Y›ll›k Takip

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Çiftci Orçun2,
Turgan Çetin1

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

Son y›llarda bilinen risk faktörlerinin yan›s›ra inflamasyonun da kardiyovasküler
hastal›k gelifliminde önemli rol oynayabilece¤i öne sürülmektedir. KBY hastalar›nda
sol ventrikül hipertrofisi (SVH) ve karotis arter aterosklerozu kardiyovasküler
morbidite ve mortalite için ba¤›ms›z risk faktörleridir. Bu çal›flmada hemodiyaliz
hastalar›nda bir inflamasyon belirteci olan C-reaktif protein (CRP) ile SVH ve
karotis arter aterosklerozu aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Yetmifl-dört (ortalama yafl; 52.6±14.1 y›l; HD süresi; 52±44 ay) hemodiyaliz
hastas› çal›flma kapsam›na al›nd›. Hastalar›n çal›flma bafl›nda, 1. ve 2. y›l sonunda
karotis arter intima media kal›nl›klar› (K‹MK), sol ventrikül kitle indeksleri
(SVK‹) belirlendi. Biyokimyasal parametreler ve inflamasyon parametreleri,
bafllang›çta ve 3 ayl›k aral›klarla ölçüldü. Hastalar CRP düzeylerine düzeylerine
göre 2 gruba ayr›ld›. Ortlama CRP düzeyleri <1 mg/dL’alt›nda olan hastalar
grup I, CRP düzeyleri >1 mg/dL olan hastalar grup II olarak s›n›fland›r›ld›.
Grup I’deki hastalar›n›n bafllang›ç ve 2. y›l sonundaki ortalama K‹MK ve SVK‹
ölçümleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark yoktu (s›ras› ile 0,65±0,15 X 0,68±0,17
mm / 93,5±24,4 X 99,0±35 g/m2. p>0,05). Grup II’deki hastalarda ise bafllang›ca
göre 2. y›l sonunda hem K‹MK hem de SVK‹’lerinde art›fl oldu¤u saptand›
(s›ras› ile 0,67±0,15 X 0,78±0,21 mm / 91,6±34,2 X 110.9±37,5 g/m2, p<0,05).
Ayn› zamanda iki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup II’de SVK‹ ve K‹MK art›fl olan
hasta say›s›n›n grup I’den fazla oldu¤u görüldü (s›ras› ile, % 85 X % 23 p<0,05).
Bafllang›çta ve 2 y›ll›k çal›flma süresince her iki grup aras›nda di¤er bak›lan
paramet re l e r  a ç › s ›ndan an laml ›  b i r  f a rk  t e sp i t  ed i lmed i .
Bu çal›flma hemodiyaliz hastalar›nda inflamasyonun iyi bir belirteci olan CRP
ile K‹MK ve SVK‹’deki art›fl aras›nda iliflki olabilece¤ini göstermektedir.

OP-005

Persistent Elevation of Inflammation Marker C-Reactive Protein is
Associated with Atherosclerosis and Left Ventricular Hypertrophy in
Chronic Hemodialysis Patients: 2 Years Follow-up Study

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Çiftci Orçun2,
Turgan Çetin1

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

Beside the traditional risk factors, inflammation may have a role in the
development of cardiovascular disease. Left ventricular hypertrophy (LVH) and
carotid intima media thickness (CIMT) were described as independent risk
factors for cardiovascular morbidity and mortality in hemodialysis population.
The aim of this study is to evaluate relation between inflammation and CIMT
and LVMI in patients undergo hemodialysis.
Seventy-four HD patients (age; 52.6±14.1 years; mean time on HD 52±44
months) were recruited in this study. CIMT and LVMI were determined baseline
at the end of first and second years. Biochemical parameters and inflammatory
markers were determined at the initiation and at three-month intervals during
two-year. Patients were stratified into two groups according to mean serum CRP
levels: Group I (CRP<1 mg/dL) and Group II (CRP>1 mg/dL).
In group-I patients had similar values of CIMT and LVMI at the beginning
and end of two years (0,65±0,15 vs. 0,68±0,17 mm / 93,5±24,4 vs. 99,0±35
g/m2 respectively p>0,05).In group-II, the mean CIMT and LVMI (0,67±0,15
mm; 91,6±34,2 g/m2, respectively) were significantly lower than at two-years
(0,78±0,21 mm; 110.9±37,5 g/m2, respectively p<0,05). If we compared two
groups, incidence of patients with progressed CIMT and LVMI was higher in
patients’ group-II than in patients’ group-I (85% vs. 23% respectively, p<0,05).
At the begining and during two-years, other measured parameters did not show
significant variation and difference between groups.
This study showed that CRP, the prototype marker of inflammation might have
an impact on the CIMT and LVMI progression in hemodialysis patients.
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Effect of Statin Treatment on Th1/Th2 Ratio in Hemodialysis Patients

Koç Mehmet1, Tulunay Ays›n2, Ar›kan Hakk›1, Güven Baht›flen3, Morgül Mehmet4,
Odabafl› Zekaver5, Ekflio¤lu Demiralp Emel2, Ako¤lu Emel1
1Division of Nephrology, Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Division of Immunology Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Nephrology Clinic, Uskudar State Hospital, Istanbul, Turkey
4Ata-Ümraniye Hemodialysis Center, Istanbul, TURKEY
5Department of Medicine, Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Introduction: Inflammation is quite common in hemodialysis patients. The
percentage of Th1 cells, a subgroup of CD4 (T-helper) cells secreting their own
proinflammatory cytokines namely tumor necrosis factor-β (TNF-β), interferon-
gamma (IFN-γ), are increased in hemodialysis patients compared to healthy
controls. Whereas percentage of Th2 cells secreting IL-4 are similar compared
to healthy controls. Recently, it has also been demonstrated that statins have
anti-inflammatory properties, and suppress Th1 response and increase Th2
response in mouse models. In this study, we aimed to investigate the hypothesis
that statin treatment will reverse the dominant Th1 type cells in HD patients.
Methods: We evaluated the data of 35 HD patients at the end of study period.
Nineteen (10 male, mean age 51 ± 12 years) HD patients received received 80
mg/day atorvastatin (statin group) for 3 months while 16 HD patienst (8 male,
mean age 49 ± 12 years) served as control group. Th1 and Th2 cells were
determined by flow cytometric analysis. To determine Th1 and Th2 subtype
of CD4 cells, peripheral blood mononuclear cells were isolated and cultured
after stimulation with PMA and ionomycin. CD4+ cells, stained intracellularly
with IFN-γ and IL-4 were defined as Th1 and Th2 cells, respectively.
Results: The percentage of Th1 and Th2 cells were similar at baseline. Th1
cells declined in stain group without significance at the end of treatment period.
Th1/Th2 ratio remained similar at the end of follow up (Table).
Conclusion: Statin treatment did affect Th1 and Th2 response in HD patients.

Table: Effect of Statin Treatment on IL-4 and IFN-gamma Ekspression
on CD4+ cells in HD Patients

Values are expresed as mean ± SD.
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Hemodiyaliz Hastalar›nda Statin Tedavisinin Th1/Th2 Oran› Üzerine
Etkileri

Koç Mehmet1, Tulunay Ays›n2, Ar›kan Hakk›1, Güven Baht›flen3, Morgül Mehmet4,
Odabafl› Zekaver5, Ekflio¤lu Demiralp Emel2, Ako¤lu Emel1
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹mmünoloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3Üsküdar Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
4Ata-Ümraniye Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
5Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: ‹nflamasyon hemodiyaliz hastalar›nda oldukça yayg›nd›r. CD4
hücrelerinin alt grubu olan Th1 hücreleri kendilerine özgün tümör nekrozis
faktör-β, interferon gamma (IFN-γ) gibi proinflamatuar sitokinleri salg›layarak
inflamasyonda rol oyarlar. Th1 hücrelerinin hemodiyaliz hastalar›nda sa¤l›kl›
kontrollere k›yasla artm›flt›r. Buna karfl›n IL-4 salg›layan Th2 hücrelerinin oran›
sa¤l›kl› kontrollerle benzerdir. Son y›llarda, statinlerin anti-inflamatuar etkileri
oldu¤u ve fare modellerinde Th1 cevab›n› bask›lay›p Th2 cevab›n› artt›rd›¤›
rapor edilmifltir. Bu çal›flmada statin tedavisinin hemodiyaliz hastalar›nda bask›n
olan Th1 cevab›n› geri döndürece¤i hipotezini araflt›rmay› hedefledik.
Materyal ve Metotlar: Çal›flma sonunda 35 hastan›n verileri de¤erlendirmeye
al›nd›. On dokuz hasta (10 erkek, ortalama yafl 51 ± 12 y›l) 3 ay süreyle 80
mg/gün atorvastatin (statin grubu) al›rken 16 hasta da (8 erkek, ortalama yafl
49 ± 12 y›l) ilaçs›z takip edildi (kontrol grubu). Periferik mononükleer hücreler
izole edildikten sonra PMA ve ionomycin ile uyar›larak kültürleri yap›ld› ve
ard›ndan CD4 hücrelerin Th1 ve Th2 alt gruplar› flow sitometrik analizle tespit
edildi. CD4 hücrelerinden IFN-γ eksprese eden hücreler Th1, IL-4 eksprese
eden hücreler de Th2 olarak tan›mland›.
Bulgular: Th1 ve Th2 hücre yüzdeleri çal›flma bafllang›c›nda benzerdi. Statin
grubunda Th1 hücre oran›nda istatistiksel anlama ulaflmayan düflme izlendi
(Tablo). Th1/Th2 oran›nda de¤ifliklik izlenmedi.
Sonuçlar: Statin tedavisi hemodiyaliz hastalar›nda Th1 ve Th2 farkl›laflmas›n›
etkilememektedir.
Tablo: Hemodiyaliz Hastalar›nda Statin Tedavisinin CD4 Hücrelerde IL-
4 ve IFN-gamma Ekspresyonu Üzerine Etkileri

Veriler ortalama ± SD olarak verilmifltir.

CD4+ ve IL-4+ (%)

CD4+ ve IFN-gamma+ (%)

Th1/Th2

Kontrol Grubu

Bazal

(n=16)

0.55 ± 0.41

6.63 ± 3.16

19.2 ± 17.7

3. Ay

(n=16)

0.54 ± 0.63

6.47 ± 2.93

23.2 ± 20.0

Statin Grubu

Bazal

(n=19)

0.62 ± 0.73

6.05 ± 3.47

16.9 ± 11.0

3. Ay

(n=19)

0.37 ± 0.23

4.47 ± 3.09

18.5 ± 19.3

CD4+ and IL-4+ (%)

CD4+ and IFN-gamma+ (%)

Th1/Th2

Control Group

Baseline

(n=16)

0.55 ± 0.41

6.63 ± 3.16

19.2 ± 17.7

3rd month

(n=16)

0.54 ± 0.63

6.47 ± 2.93

23.2 ± 20.0

Statin Group

Baseline

(n=19)

0.62 ± 0.73

6.05 ± 3.47

16.9 ± 11.0

3rd month

(n=19)

0.37 ± 0.23

4.47 ± 3.09

18.5 ± 19.3
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Koroner Arter Kalsifikasyonu, Arteriyovenöz Fistül Trombozu ve Kemik
Mineral Dansitometri: Aradaki Ba¤ Serum Fetuin-A Düzeyi mi?

K›rkpantur Alper1, Altun Bülent1, Y›lmaz Rahmi1, Haz›rolan Tuncay2,
Ak› Faz›l Tuncay3, Ar›c› Mustafa1, Erdem Yunus1, Bakkalo¤lu Mehmet3,
Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

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

Amaç: Üremik hastalarda arteriyel kalsifikasyon ile kemik dansitesi aras›nda
ters bir iliflki gösterilmifltir. Eldeki bulgular, arteriyel kalsifikasyon ile kemik
oluflumunun birbirine benzer mekanizmalarla olufltu¤u yönündedir. Fetuin-A,
vasküler kalsifikasyonu engelledi¤i gibi kemik y›k›m› ve kemik hücre aktivitesi
ile de iliflkilidir. Yeni çal›flmalara göre, fetuin-A yumuflak dokulardan küçük
CaxP çökeltilerini uzaklaflt›rarak istenmeyen kalsifikasyonlar› önleyebilir veya
geriletebilir.
Yöntem: Anjiyografik olarak saptanm›fl arteriyovenöz fistül (AVF) trombozunun
varl›¤›na göre 66 hemodiyaliz hastas› 2 gruba ayr›lm›flt›r (Grup 1, n=28, AVF
trombozu mevcut; Grup 2 hastalar›, n=38, AVF trombozu yok). Tüm hastalara
dual-enerji x-›fl›n› absorpsiyometri yöntemi ile radius, femur ve lomber vertebrada
kemik mineral dansitometri (KMD) ve electron-beam computed tomography
tekni¤i ile de koroner arter kalsiyum skorlama (KAKS) uygulanm›flt›r. Ayr›ca,
serum fetuin-A düzeyleri ölçülmüfltür.
Bulgular: Grup 1 hastalar›nda KAKS, sol ana ve sa¤ koroner arterlerdeki
plaklar›n kütle ve hacimleri Grup 2’ye k›yasla daha fazla bulundu (p<0.05).
KMD de¤erlendirmesine göre radius proksimali, femur trokanter bölgesi ve
lomber vertebrada Grup 1 hastalar›nda Grup 2’ye k›yasla anlaml› düzeyde daha
düflük T-skorlar› saptand›. Grup 1 hastalar›n›n serum fetuin-A düzeyleri Grup
2’ye oranla daha düflük olarak ölçüldü (p<0.05).
Sonuç: Bu çal›flmaya göre fetuin-A, hemodiyaliz hastalar›nda kemik
mineralizasyonu, koroner arter kalsifikasyonu ve AVF trombozunda ortak bir
mediyatör olabilir.

OP-007

The Association Between Coronary Artery Calcification, Arteriovenous
Fistula Thrombosis and Bone Mineral Density in Maintenance Hemodialysis
Patients: Is Serum Fetuin-A Level the Missing Link?

K›rkpantur Alper1, Altun Bülent1, Y›lmaz Rahmi1, Haz›rolan Tuncay2,
Ak› Faz›l Tuncay3, Ar›c› Mustafa1, Erdem Yunus1, Bakkalo¤lu Mehmet3,
Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

1Nephrology Unit, Department of Internal Medicine, Hacettepe University, Ankara,
Turkey
2Department of Radiology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Urology,  Hacettepe Univers i ty ,  Ankara, Turkey

Aims: An inverse relationship among arterial calcification and bone density
has been documented in uremic patients. Evidence has accumulated pointing
the similarity of arterial calcification to bone formation. Fetuin-A is a potent
vascular calcification inhibitor and is known to inhibit bone turnover and bone
cell activity. Recent experimental data further suggest that fetuin-A could potentially
play an essential role as a carrier in the removal or clearance of small CaxP
precipitates out of soft tissues and thus in the prevention or repair of unwanted
calcifications.
Methods: Sixty-six maintenance hemodialysis patients were divided into 2
groups according to the presence or absence of angiographically diagnosed
arteriovenous fistula (AVF) thrombosis. Group 1 patients (n=28) had AVF
thrombosis while Group 2 (n=38) patients did not. Both groups underwent
radius, hip and spine bone mineral densitometry (BMD) assessed by dual-energy
x-ray absorptiometry and coronary artery calcium scoring (CACS) measured by
electron-beam computed tomography. Serum fetuin-A levels were also measured.
Results: CACS, the mass and volume of the plaques in the left main and right
coronary artery were significantly higher in Group 1 patients. BMD revealed
significantly lower T-scores regarding to the proximal region of the radius and
the trochanter region of the femur and the lumbar vertebrate in Group 1 patients.
Finally, Group 1 patients had reduced levels of serum fetuin-A compared to
Group 2.
Conclusions: The data suggest the possible role of serum fetuin-A levels as a
common mediator in bone mineralization, coronary artery calcification and
AVF thrombosis in maintenance hemodialysis patients.
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OP-008

More Effective Therapy and Less Nephrotoxicity by Combination of
Vitamin A, D, E and Immunosuppressive in Experimental Nephrotic
Syndrome

Akman Sema1, Baysal Yunus Emre1, K›l›çaslan Akkaya Bahar2, Akbafl Halide3,
Gür Güven Ayfer1
1Akdeniz University, School of Medicine, Dept. of Pediatric Nephrology, Antalya,
Turkey
2Akdeniz University, School of Medicine, Department of Pathology, Antalya, Turkey
3Akdeniz University, School of Medicine, Department of Biochemistry, Antalya,
Turkey

We aimed to compare the effects of Cyclosporine (CsA) or MMF with or without
combination of vitamin A,D,E or N-acetyl -L-cysteine (NAC).
The study included 64 rats in eight groups: control, nephrotic syndrome without
treatment, treatment with CsA, MMF, vitamin A,D,E, combination of CsA
and vit ADE, combination of MMF and vit ADE and combination of NAC
and vit ADE. All rats except the control group were given Adriamycin. Blood
samples were drawn and 24-h urine were collected on day 1 and at weeks 5
and 16.
At the 5th week, 24-h urinary protein excretions in the treatment groups were
higher and serum albumin levels were lower than that of 0th week and control
groups. At the 16th week, urinary protein excretions in group CsA&ADE was
lower than of the groups of CsA, MMF, MMF&ADE, ADE and NAC&ADE
with non significance. Serum albumin in group MMF&ADE and group ADE
were significantly higher than of control group. Serum albumin in group ADE
was significantly higher than that of groups of CsA and CsA&ADE. Serum
triglyceride in group MMF&ADE was significantly lower than that of groups
CsA and CsA&ADE. Serum creatinine in group MMF&ADE was lower than
that of the groups of CsA, CsA&ADE, MMF, ADE. Serum creatinine in group
CsA was significantly higher than of groups of CsA&ADE, MMF, MMF&ADE.
We showed that the better effect on proteinuria, serum triglyceride and albumin
and lower serum creatinine by adding vitamin A, D, E in the treatment of
experimental nephrotic syndrome with CsA or MMF.
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SS-008

Nefrotik Sendromlu Ratlarda ‹mmünsüpresiflerin A,D,E Vitaminleriyle
Kombinasyonu ile Daha Az Nefrotoksisite ve Daha Etkin Tedavi

Akman Sema1, Baysal Yunus Emre1, K›l›çaslan Akkaya Bahar2, Akbafl Halide3,
Gür Güven Ayfer1
1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Bilim Dal›, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Bilim Dal›, Antalya

Amac›m›z nefrotik sendrom (NS)’lu ratlarda, siklosporin A (CsA), Mikofenolat
Mofetil (MMF), Vitamin A,D,E, ve N acetyl-L-cysteine (NAC) içeren kombine
tedavilerin etkinli¤inin biokimyasal belirteçler ve histolojik de¤erlendirme
arac›l›¤›yla karfl›laflt›r›lmas›d›r.
64 rat (8 grup, her grupta 8 rat ) çal›flmaya al›nd›. Adriamisin (2mg/kg) ile NS
oluflturulduktan sonra 1. grup CsA, 2. grup CsA+Vitamin ADE, 3. grup MMF,
4. grup MMF+Vitamin ADE, 5. grup Vitamin ADE, 6.grup NAC+Vitamin
ADE kombinasyonu ile tedavi edildi, 7. grup tedavi verilmeyen NS grubu, 8.
grup NS yap›lmam›fl kontrol grubuydu.
Kan ve 24 saatlik idrar örnekleri Adriamisin öncesi 1. gün ve 5. 8.12.16. haftada
al›nd›. Ratlar sakrifiye edilerek böbrekte glomeruloskleroz indeksi (GS‹), TGF-
β, osteopontin ve interstisyel fibrozis (‹FS) skorlar› hesapland›.
Adriamisin sonras› 5. haftada tedavi gruplar›nda kontrol grubuna göre 24 saatlik
idrar proteini anlaml› yüksek ve serum albuminleri anlaml› düflüktü. 16. haftada:
‹drar protein at›l›m›; CsA+ ADE grubunda CsA, MMF, MM+ADE ve NAC+ADE
gruplar›na göre düflük bulundu. Serum albumini ADE grubunda CsA ve
CsA+ADE gruplar›na göre anlaml› yüksekti. Trigliserid; MMF+ADE grubunda
CsA ve CsA+ADE gruplar›ndan anlaml› olarak düflüktü. Serum kreatinin; CsA
grubunda CsA+ADE, MMF, MMF+ADE gruplar›na göre anlaml› olarak yüksekti.
GS‹; CsA grubunda ADE grubuna göre anlaml› yüksekti. ‹FS ve TGF-Beta
skoru MMF+ADE grubunda ADE grubuna göre anlaml› düflüktü. Tüm tedavi
gruplar›n›n ‹FS’u tedavisiz NS grubuna göre anlaml› düflüktü. CsA, CsA+ADE
ve ADE gruplar›n›n GS‹’i NS grubuna göre anlaml› düflüktü.
Nefrotik sendromlu ratlarda immunsüpresiflerin vitamin A,D,E ile kombine
kullan›m› proteinüri, serum trigliserid, albumin, kreatinin ve fibrozis skorlar›n›
olumlu etkilemektedir. ‹mmünsupresiflere yan›t al›namam›fl hastalarda Vitamin
ADE ile kombine tedavi ümit verici bir seçenek olabilir.
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SS-009

Oral β-Glukan’›n Farelerde Böbrek ‹skemi/Reperfüzyon Hasar›na Karfl›
Etkisi

Bayrak Omer1, Turgut Faruk2, Karatafl Ömer Faruk1, Çimentepe Ersin1,
Bayrak Reyhan3, Catal Ferhat4, At›fl Ömer5, Akçay Ali2, Ünal Dogan1

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Nefrolojibilim Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Ankara
5Gazi Osmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Tokat

Amaç: Akut böbrek yetersizli¤inin önde gelen nedenlerinden biri
iskemi/reperfüzyon (‹/R)hasar›d›r. β-(1-3)-glukan immun sistem üzerine çeflitli
uyar›c› etkileri olan glikoz polimerleridir. Biz bu çal›flmay› oral β-glucan›n
iskemi/reperfüzyon hasar› üzerine olan etkisini araflt›rmak için planlad›k.
Materyal-Metot: 30 fare, her grupta 6 fare olmak üzere rasgele 5 deneysel
gruba ayr›ld› (kontrol, sham, β-glukan, ‹/R ve ‹/R+ β-glucan). ‹/R ve ‹/R+
β-glukan gruplar›nda 10 gün süreyle oral β-glukan tedavisi sonras› bilateral
iskemi ve reperfüzyon hasar› oluflturulan fareler kesildi. Böbrek fonksiyon testleri,
serum ve doku oksidan ve antioksidan düzeyleri ölçüldü.
Sonuçlar: Serum üre ve sistatin C düzeyleri ‹/R grubunda, ‹/R+ β-glukan
grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda belirgin olarak yüksek bulundu (p<0.01). Serum
ve doku antioksidan göstergeleri (süperoksid dizmutaz, glutatyon peroksidaz)
‹/R grubunda, ‹/R+β-glukan grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda belirgin olarak düflük
bulundu (p<0.01). Serum oksidan göstergeleri (nitrik oksit, protein karbonil)
‹/R grubunda, ‹/R+β-glukan grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda belirgin olarak daha
yüksek bulundu (p<0.01). Ayr›ca flekil 1 ve 2 de gösterildi¤i gibi ‹/R grubunda,
kontrol, sham ve β-glukan gruplar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda total antioksidan
kapasite belirgin olarak düflük iken total oksidan durum belirgin olarak yüksek
bulundu (p<0.001). ‹/R öncesi β-glukan tedavisi, ‹/R+β-glukan grubunda sadece
‹/R yap›lan gruba göre daha yüksek total antioksidan kapasite ve daha düflük
total oksidan durum ile sonuçland›.
Sonuç: Elde etti¤imiz verilere göre, β-glukan arac›l› artm›fl antioksidan kapasite
ve azalm›fl oksidan durum böbrekte ‹/R hasar›n› azalt›yor diyebiliriz.
fiekil 1. Gruplar›n serum Total antioksidan kapasite (TAC) düzeyleri

*Kontrol, sham, β-glukan ve I/R+β-glukan gruplar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda p<0.001
fiekil 2. Gruplar›n serum total oksidan durumlar›n›n (TOS) karfl›laflt›r›lmas›

OP-009

Oral β-Glucan Protects Kidney Against Ischemia/Reperfusion Injury in
Rats

Bayrak Ömer1, Turgut Faruk2, Karatafl Ömer Faruk1, Çimentepe Ersin1,
Bayrak Reyhan3, Catal Ferhat4, At›fl Omer5, Akcay Ali2, Ünal Dogan1

1Department of Urology, Fatih University, School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Nephrology, Fatih University, School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Fatih University, School of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Pediatrics, Fatih University, School of Medicine, Ankara, Turkey
5Department of Biochemistry, Gaziosmanpasa University, Medical Faculty, Tokat,
Turkey

Background: Ischemia-reperfusion (I/R) injury is one of the leading causes of
acute renal failure. β-(1-3)-glucans are glucose polymers with a variety of stimulatory
effects on the immune system. We designed this study to determine the possible
protective effect of the orally administered soluble β-glucan against I/R injury.
Methods: Thirty rats were randomly divided into 5 experimental groups (control,
sham operated, β-glucan, I/R and I/R+β-glucan groups, n=6 each). β-glucan
was administered orally to 6 rats of β-glucan and I/R+β-glucan groups. The
rats were subjected to bilateral renal ischemia followed by reperfusion in I/R
and I/R+β-glucan groups. Then, all of the rats were sacrificed and kidney
function tests, serum and tissue oxidants and antioxidants were evaluated.
Results: The serum urea and cystatin C levels were significantly higher in I/R
group compared to I/R+β-glucan group (p<0.01). The serum and tissue
antioxidant markers (SOD, GSH-Px) were significantly lower in I/R group than
I/R+β-glucan group (p< 0.01). The serum oxidant markers (NO and PC) were
significantly higher in I/R group than I/R+β-glucan group (p<0.01). In addition,
as illustrated in Figure I and II, total antioxidant capacitiy was lower, while total
oxidant status was higher in I/R group than control, sham operated and
β-glucan groups (p<0,001). Treatment with β-glucan before I/R process resulted
in higher TAC and lower TOS levels in I/R+ β-glucan group than I/R group
(p<0,001).
Conclusion: Based on the present data, we conclude that increased antioxidants
and decreased oxidants modulated by β-glucan attenuated the renal I/R injury.

Figure I.The serum level of total antioxidant capacity (TAC) of groups.

* p<0.001 compared to control, sham, β-glucan and I/R+ β-glucan
Figure II. The serum level of total oxidant status (TOS) of groups.
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OP-010

Therapeutic Approach by an MMP inhibitor drug, Doxycycline, in
Experimental Immune Complex Nephritis

Sa¤lam Funda1, Çelik Ali1, Tayfur Devrim2, Çavdar Zahide3, Y›lmaz Osman4,
Sar›o¤lu Sülen2, Kolatan Efsun4, Oktay Gülgün3, Çamsar› Taner1

1Department of Nephrology, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
2Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
3Department of Biochemistry, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
4Laboratory of Experimental Animals, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

The efficacy of the MMP inhibitor, doxycycline on experimental immune
complex glomerulonephritis was evaluated.
Method: BSA nephritis was induced by a subcutaneous immunization and
daily intravenous administration of BSA. Doxycycline (30mg/kg) was administered
for 4 weeks. Animals were sacrified on day 84. Glomerular lesions were evaluated
by a semi-quantitative method of renal histology using a grading scale of 0 to
3. Sections were stained with anti-IgG,anti-type 4 collagen, MMP-2andMMP-
9. proMMP-2 and proMMP-9 activities were determined by gel-zymography and
ELISA. TIMP-1 and TIMP-2 were also measured by EL‹SA.
Results: Glomerular area and glomerular cell number was significantly decreased
in the treatment group. Interstitial infiltration, existence of tubular casts, MMP-
9, IgG and C3 staining were also decreased in the treatment group,however it
was not significant.ProMMP-2 activity by zymography was also significantly
decreased in the treatment group (p=0.002). Altough the decrement in proMMP-
9 activity was non-significant. There was no difference in TIMP-1 and TIMP-
2 expression between the treatment and non-treatment groups.
Conclusion: Considering statistically significant decrease in glomerular
cellularity,glomerular area as well as the tendency of a decrease in interstitial
inflammation, tubular casts and glomerular IgG and C3 deposition along with
decreased proMMP-2 in doxycycline treated group, it seems MMP inhibitors
may lessen renal injury to some extent in immunecomplex glomerulonephritis.
Figure1

Table-1: Light microscopic and immunofluorescent findings of kidney
histological lesions

Abbrevations: N: BSA-nephritis, T: BSA-nephritis and doxycycline treatment,
D: No nephritis, doxycyline treatment, C: Control, IHC: Immunohistochemistry
* p<0.05 compared with non treated groups.
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Deneysel ‹mmunkompleks Nefriti Modelinde MMP ‹nhibitörü Doksisiklin
ile Tedavi

Sa¤lam Funda1, Çelik Ali1, Tayfur Devrim2, Çavdar Zahide3, Y›lmaz Osman4,
Sar›o¤lu Sülen2, Kolatan Efsun4, Oktay Gülgün3, Çamsar› Taner1

1Nefroloji Bilim Dal›, Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir
2Patoloji Anabilim Dal›, Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir
3Biyokimya Anabilim Dal›, Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir
4Deney Hayvanlar› Laboratuvar›, Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir

Bu çal›flmada; deneysel immunkompleks glomerülonefritinde, MMP inhibitörü
doksisiklinin etkinli¤i araflt›r›ld›.
Yöntem: Ciltalt› immünizasyon sonras›, günlük ‹.V. BSA uygulan›m› ile BSA
nefriti oluflturuldu. Doksisiklin (30mg/kg/g) tedavisi gavaj yoluyla 4 hafta
boyunca uyguland›. S›çanlar 84.günde sakrifiye edildi. Glomerüler lezyonlar,
böbrek histolojisinin yar›-kantitatif olarak de¤erlendirilmesi ile skorland› (0-3).
Preparatlar anti-IgG, anti-tip 4 kollajen,MMP-2 ve MMP-9 ile boyan›rken,
dokularda proMMP-2 ve proMMP-9 jel zimografi ve EL‹SA ile, TIMP-1 ve
TIMP-2 ise EL‹SA ile ölçüldü.
Sonuçlar: Tedavi grubunda glomerüler alan ve glomerüler hücre say›s› anlaml›
olarak azalm›flt›r. ‹nterstisiyel infiltrasyon, tubuler kast yo¤unlu¤u, MMP-9, IgG
ve C3 yo¤unlu¤u da tedavi grubunda azalmakla birlikte istatistiksel anlaml›l›¤a
ulaflmam›flt›r. Pro-MMP-2 aktivitesi (jel zimografi ile) tedavi grubunda anlaml›
olarak bask›lanm›flt›r (p=0.002). Ancak pro-MMP-9, TIMP-1 ve TIMP-2
aktivitesinde anlaml› bir fark saptanmam›flt›r.
Sonuç olarak; ProMMP-2 bask›lanmas› ile glomerüler alan ve hücre say›s›ndaki
anlaml› azalma ile birlikte interstisiyel enflamasyon, tubuler kast, MMP-9, IgG
ve C3 yo¤unlu¤undaki azalma e¤ilimi göz önünde bulunduruldu¤unda, MMP
inhibitörü doksisiklinin; immünkompleks nefriti modelinde böbrek hasarlanmas›n›
azaltt›¤› söylenebilir.
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‹skemik ABY'de IL-18'in Kayna¤› Makrofajlard›r

Dursun Belda1, He Zhibin2, Faubel Sarah2, Edelstein Charles L.2
1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Denizli
2Colorado Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bölümü, Denver

Daha önce iskemik akut böbrek yetmezli¤inde (ABY) caspase-1 arac›l› IL-18
üretiminin patojenik oldu¤unu ve nötrofil/CD4+ hücrelerden ba¤›ms›z oldu¤unu
göstermifltik. Dolay›s›yla, bu çal›flmada makrofajlar›n iskemik ABY’de IL-18’in
kayna¤› olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Makrofajlar›n azalt›m› lipozom-enkapsüle- clodronate (LEC) ile sa¤lanm›flt›r.
Bofl lipozomlar (V) kontrol amaçl› olarak kullan›lm›flt›r. C57BL6 farelere (WT)
ve caspase (-/-) farelere bilateral renal pedikül klemplenmesi yoluyla ABY
indüksiyonundan önce kuyruk veninden LEC veya V enjekte edilmifltir. RAW
264.7 hücreler (bir fare monosit/makrofaj hatt›) iskemi indüksiyonundan önce
kuyruk veninden farelere verilmifltir. Makrofajlar (CD11b) ve IL- 18 için
immunofloresan çift boyama gerçeklefltirilmifltir.
LEC dalak ve böbrekte makrofajlar› %70 azaltm›flt›r. RT-PCR yöntemiyle IL-
18 mRNA ekspresyonunun ABY+V böbreklerde artm›fl oldu¤u (P<0.05 vs.
sham), ABY+LEC böbreklerde ise belirgin olarak azald›¤› görülmüfltür (P<0.05
vs ABY+V). RAW hücreler caspase-1 ve IL-18 mRNA eksprese etmektedirler.
Serum kreatinini (mg/dl) sham’de 0.1, ABY+V’de 2.2 (P<0.001 vs. sham ve
ABY+LEC), ABY+V+RAW’da 2.4 (NS vs. ABY+V), ABY+LEC’de 0.6 (NS vs
sham) ve ABY+LEC+RAW’da 1.6 (P<0.001 vs. ABY+LEC ve NS vs. ABY+V)
bulunmufltur. Serum kreatinini (mg/dl) sham’de 0.2, WT+ABY’de 2.3 (P<0.05
vs. sham), Caspase 1(-/-)+ABY’de 1.0 (P<0.05 vs. WT+ABY) ve Caspase-1(-/-
)+ABY+RAW’de 2.0 (NS vs. WT+ABY) bulunmufltur. D›fl medullan›n d›fl
k›sm›nda CD11b ve IL-18 için çift boyanan hücre say›s› (10 BBA’da) sham’de
22, ABY+V’de 72 (P<0.01 vs. sham ve ABY+LEC) ve ABY+LEC’de 17
bulunmufltur.
Sonuç olarak, LEC-arac›l› makrofaj azalt›m›yla iskemik ABY’ye karfl› korunma
sa¤lanan farelerde IL-18 üretimin az olmas› ve RAW hücrelerin adoptif transferinin
LEC verilen ve caspase 1(-/-) farelerde ABY’ne karfl› korunmay› geri çevirmesi
makrofajlar›n iskemik ABY’de IL-18 sal›n›m›n›n kayna¤› oldu¤una iflaret
etmektedir.

OP-011

Macrophages are a Source of IL-18 in Ischemic ARF

Dursun Belda1, He Zhibin2, Faubel Sarah2, Edelstein Charles L.2
1Department of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2University of Colorado Health Sciences Center, Renal Division, Denver, Colorado,
USA

We previously demonstrated that caspase-1 mediated IL-18 production is
pathogenic and independent of neutrophils/CD4+ cells. We investigated whether
macrophages are a source of IL-18 in ischemic ARF.
Macrophages were depleted by liposome-encapsulated-clodronate (LEC). Empty
liposomes (V) served as control. C57BL6 mice (WT) and caspase 1 (-/-) mice
received tail vein injection of LEC or V before ARF induction by bilateral renal
pedicle clamping. RAW 264.7 cells, a mouse monocyte/macrophage line, were
administered via tail vein before induction of ischemia. Double staining for
macrophages (CD11b) and IL-18 was performed by immunofluorescence.
On RT-PCR increased IL-18 mRNA expression in ARF+V kidneys was
significantly reduced in ARF+LEC kidneys. RAW cells expressed caspase-1 and
IL-18 mRNA. Serum creatinine (mg/dl) was 0.1 in sham, 2.2 in ARF+V
(P<0.001 vs. sham and ARF+LEC), 2.4 in ARF+V+RAW (NS vs. ARF+V), 0.6
in ARF+LEC (NS vs.sham) and 1.6 in ARF+LEC+RAW (P<0.001 vs. ARF+LEC
and NS vs. ARF+V). Serum creatinine was 0.2 in sham, 2.3 in WT+ARF
(P<0.05 vs. sham), 1.0 in Caspase-1(-/-)+ARF (P<0.05 vs. WT+ARF) and 2.0
in Caspase-1(-/-)+ARF+RAW (NS vs. WT+ARF). In outer stripe of outer medulla
number of cells (per 10 HPF) double stained for CD11b and IL-18 was 22 in
sham, 72 in ARF+V (P<0.01 vs. sham and ARF+LEC) and 17 in ARF+LEC.
In conclusion, mice protected against ischemic ARF by LEC-induced macrophage
depletion produce less IL-18, and adoptive transfer of RAW cells reverses
protection against ARF in LEC treated and caspase-1 (-/-) mice, indicating that
macrophages are a source of IL-18 in ischemic ARF.
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OP-012

Comparative Effect of an Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor and
a Calcium Channel Blocker on Oxidative DNA Damage and Antioxidant
System in Hypertensive Patients with Different Stages of Chronic Renal
Failure

Dinçer Y›ld›z1, fiekercio¤lu Nigar2, Pekpak Meltem2, Günefl Kezban Nur1,
Akçay Tülay1

1Istanbul University, Cerrahpafla Medical Faculty, Department of Biochemistry,
Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpafla Medical Faculty, Department of Internal Medicine,
Division of Nephrology, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the comparative effect of an
angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor and a calcium channel blocker
on oxidative DNA damage and antioxidant system in hypertensive patients with
different stages of chronic renal failure (CRF)
Method: 53 hypertensive CRF patients who admitted to the Nephrology
outpatient clinics were randomly assigned to either the ACE inhibitor (n=26)
or the calcium channel blocker (n=27) group. The control group was constituted
by age-matched 16 healthy volunteers. Serum and urinary 8-hydroxydeoxy
guanosine (8-OHdG) levels (as a marker of oxidative DNA damage), serum
superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (G-Px) activities (as
antioxidant enzymes) were measured.
Results: SOD activity was significantly higher, G-Px activity was significantly
lower in the patient group as compared to control group. In respect of the
degree of their proteinuria, both, serum and urinary 8-OHdG levels were found
to be higher in the patients with proteinuria higher than 3 g/day than those
in the patients with proteinuria lower than 3 g/day. It has been determined
that plasma G-Px activity and urinary 8-OHdG level were significantly lower in
the patients receiving an ACE inhibitor compared to patients receiving a calcium
channel blocker.
Conclusion: Present data show that high degree of proteinuria is associated
with increased oxidative DNA damage. In comparison to a calcium channel
blocker, an ACE inhibitor seems much more protective against oxidative DNA
damage in hypertensive patients with different stages of CRF.
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SS-012

Hipertansif ve De¤iflik Derecede Kronik Renal Yetersizlikli Hastalarda
Angiotensin Dönüfltürücü Enzim ‹nhibitörü veya Kalsiyum Kanal Bloker
Kullan›m›n›n Oksidatif DNA Hasarlanmas› ve Antioksidan Sistem Üzerine
Etkisinin Karfl›laflt›r›lmas›

Dinçer Y›ld›z1, fiekercio¤lu Nigar2, Pekpak Meltem2, Günefl Kezban Nur1,
Akçay Tülay1

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

Amaç: Çal›flman›n amac› hipertansiyon ve de¤iflik derecelerde kronik böbrek
yetersizli¤inde (KBY) angiotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü (ACE) ya da
kalsiyumkanalbloker (kalka) kullan›m›n›n oksidatif DNA hasarlanmas› ve
antioksidan sistem üzerine etkilerini karfl›laflt›rmakt›.
Yöntem: Nefroloji poliklini¤inde takip edilen hipertansif KBY’li 53 hasta
randomize ACE (n=26) ya da kalka tedavisi (n=27) alanlar olarak randomize
edildiler. 16 sa¤l›kl› gönüllü kontrol grubumuzdu. Serum ve idrar 8-hidroksi
guanosin (8-OHdG) seviyeleri (oksidatif stress) belirlendi ve serum süperoksid
dismutaz (SOD) ve glutatiyon peroksidaz (G-Px) aktiviteleri (antioksidan enzimler)
ölçüldü.
Bulgular: Kontrol grubuna göre hasta grubunda (n=53) SOD aktiviteleri anlaml›
yüksek ve G-Px aktiviteleri düflüktü. Proteinüri seviyelerine göre ay›r›m yap›ld›¤›nda,
hem serum, hem idrar 8-OHdG seviyeleri proteinürisi >3g/gün olan hastalarda
daha yüksekti. Ayr›ca ACE alanlarda G-Px aktivitesi ve idrar 8-OHdG seviyeleri
kalka alanlara göre daha düflüktü.
Sonuç: Sonuçlar›m›z yüksek proteinürik hastalarda oksidatif DNA hasarlanmas›
daha fazla oldu¤unu göstermektedir. Kalsiyum kanalbloker kullan›m›ndan çok
angiotensin dönüfltürücü enzim inhibitor kullan›m› hipertansif ve KBY’ si olan
hastalar› oksidatif DNA hasarlanmas›ndan korumufltur.
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SS-013

Kontrast Madde Nefropatisinin Erken Tan›s›nda Üriner ‹nterlökin–18
At›l›m›n›n Tan›sal Önemi

Gül Cuma Bülent1, Ayd›nlar Ali2, Oral Barbaros3, Budak Ferah3, Güllülü Mustafa4

1Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Bursa
2Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, Bursa
3Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Bursa
4Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Nefroloji Bilim
Dal›, Bursa

Girifl: Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastane kaynakl› akut böbrek
yetmezlikleri (ABY) aras›nda s›kl›k aç›s›ndan 3. s›rada yer almaktad›r. KMN
tan›s› günümüzde yayg›n olarak; serum kreatin seviyesinde, 48–72 saat içerisinde,
bazal düzeyine oranla %25 nispetinde ya da 0,5 mg/dl kesinlikte art›flla
konmaktad›r. Bu tan› yöntemi pek çoklar› taraf›ndan yetersizlikle suçlanmaktad›r.
Son zamanlarda akut renal hasarlanman›n erken tan›nmas›nda serum kreatininden
daha kullan›fll› oldu¤u düflünülen belirteçler tan›mlanm›flt›r. Bunlardan biri de
interlökin–18 (‹L–18)’dir.
Amaç: Bu çal›flmada daha önce yap›lm›fl çal›flmalarda ABY geliflen hastalarda
serum kreatininde henüz art›fl olmadan, idrarda artt›¤› saptanm›fl olan ‹L-18’in
KMN tan›s›n› erken koymadaki olas› rolünü araflt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Çal›flmaya Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hemodinami ünitesinde
koroner anjiyografi yap›lan 157 hasta dahil edildi. Hastalar›n ifllem öncesi(0.gün),
ifllem sonras› 1. ve 3.gün serum kreatinleri çal›fl›ld› ve ayn› gün al›nan idrar
örneklerinin süpernatantlar› ayr›larak -80 C derecede sakland›. Toplam 16
hastada KMN geliflti. KMN geliflmeyen grup kontrol grubu olarak ayr›ld›.
Nefropati grubu ve kontrol grubundan 36 hastan›n saklanm›fl idrar örneklerinden
EL‹SA yöntemiyle ‹L–18 çal›fl›ld›.
Bulgular: Sonuçlar de¤erlendirildi¤inde her iki grup aras›nda 1. gün üriner
‹L–18 düzeyleri (p=0,704) ve 0–1. gün aras›ndaki yüzde de¤iflimde (p=0,678)
istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›. Ayn› flekilde gruplar aras›nda 3.gün
üriner ‹L–18 düzeyleri (p=0,634) ve 0–3. gün yüzde de¤iflimleri(p=0,657) aras›nda
da istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›.
Sonuç: Çal›flmam›zda KMN geliflen hastalar›n üriner ‹L–18 at›l›m›nda KMN
geliflmeyen grup ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› art›fl saptayamad›k.
Sonuç olarak üriner ‹L–18 düzeyinin, KMN erken tan›s›nda kullan›labilecek
bir belirteç olmad›¤› kan›s›nday›z. Ancak bu bulgumuzun daha genifl çal›flmalarla
desteklenmeye ihtiyac› vard›r.
Laboratuvar bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Normal da¤›l›ma uymayan verilerde medyan(ortanca) ve minumum-maksimum
de¤erler, normal da¤›l›ma uyan verilerde ise ortalama ve standart sapma de¤erleri
verilmifltir.

OP-013

Early Diagnostic Values of Urine IL-18 in Contrast Induced Nephropathy

Gül Cuma Bülent1, Ayd›nlar Ali2, Oral Barbaros3, Budak Ferah3, Güllülü Mustafa4

1Department of Internal Medicine, Uludag University Medical Faculty, Bursa,
Turkey
2Department of Cardiology, Uludag University Medical Faculty, Bursa, Turkey
3Departments of Microbiology and Infectious Diseases, Uludag University Medical
Faculty, Bursa, Turkey
4Department of Nephrology, Uludag University Medical Faculty, Bursa, Turkey

Introduction: Contrast induced nephropathy (CIN) is the third most common
cause of hospital-acquired renal insufficiency. The most common definition of
CIN today is an increase of 25% or more, or an absolute increase of 0.5 mg/dl
or more in serum creatinine from baseline value, at 48–72 h following the
exposure to contrast media. Unfortunately, serum creatinine is an unreliable
indicator during acute changes in kidney function owing to several reasons.
Recently, some biomarkers like IL-18 are found to be an early diagnostic marker
of CIN. We explored whether urine IL-18 is a useful biomarker or not in early
diagnosis of CIN.
Methods: 157 patients who were referred for percutaneous coronary angiography
at the Uludag University Hospital were included in the study. Blood and urine
samples were obtained before angiography (0.day) and after 1st day and 3rd
day. Serum creatinine levels were analyzed from blood samples. Urine was
centrifuged at 3,000g for 5 minutes to remove sediment. The supernatant was
stored at -80°C for later IL-18 assay. 16 patients were found to develop CIN.
Patients were divided into nephropathy group (n=16) who were developed CIN
and control group (n=36). IL-18 was studied in urines of all members of the
nephropathy group and 36 members of the control group.
Results and Conclusion: We didn’t find any difference in urine IL-18 levels
between two groups before (day 0, p=0,905) and after angiography (day 1,
p=0,704 and day 3, p=0,634). Consequently IL-18 doesn’t appear to be a useful
biomarker for the definition of CIN.

Comparison of laboratory findings

If the data accommodated normal distrubition mean value and standard deviation
but if not median and min-max values were showed in this chart.
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Kreatinin 0.gün

(mg/dl)

Kreatinin 1.gün

(mg/dl)

Kreatinin 3.gün

(mg/dl)

‹nterlökin–18

0.gün

(pg/ml)

‹nterlökin–18

1.gün

(pg/ml)

‹nterlökin–18

3.gün

(pg/ml)

‹nterlökin–18

0–1. gün

% de¤iflim

‹nterlökin–18

0–3. gün

% de¤iflim

NEFROPAT‹ GURUBU

1,18±0,4

1,05±0,9

1,90±0,8

Medyan= 31,68

Min-Max= 0,29–117,09

Medyan= 39,71

Min-Max= 0,3–137,1

47,46±58,6

1,17±2,4

5,58±16,3

KONTROL GURUBU

0,99±0,2

1,07±0,3

1,0±0,1

Medyan= 25,81

Min-Max=0,52–60,53

Medyan= 26,7

Min-Max= 1,9–164,9

54,34±74,3

5,59±17,7

3,78±8,59

p de¤eri

0,032

0,020

0,0001

0,905

0,704

0,634

0,678

0,657

Creatinine

Day 0 (mg/dL)

Creatinine

Day 1 (mg/dL)

Creatinine

Day 3 (mg/dL)

Interleukin-18

Day 0 (pg/mL)

Interleukin-18

Day 1 (pg/mL)

Interleukin-18

Day 3 (pg/mL)

% variation of 0 -

1st day ( % )

% variation of 0 -

3rd day ( % )

Nephropathy group

1,18±0,4

1,05±0,9

1,90±0,8

Median= 31,68

Min-Max= 0,29–117,09

Median= 39,71

Min-Max= 0,3–137,1

47,46±58,6

1,17±2,4

5,58±16,3

Control group

0,99±0,2

1,07±0,3

1,0±0,1

Median= 25,81

Min-Max=0,52–60,53

Median= 26,7

Min-Max= 1,9–164,9

54,34±74,3

5,59±17,7

3,78±8,59

p value

0,032

0,020

0,0001

0,905

0,704

0,634

0,678

0,657
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OP-014

Acute Renal Failure in Children: Preliminary Results of a National,
Multicenter, Prospective Study

Düzova Ali1, Bakkalo¤lu Aysin1, Poyrazo¤lu Hakan2, Kalyoncu Mukaddes3,
Delibafl Ali4, Alpay Harika5, Bek Kenan6, Söylemezo¤lu O¤uz7, Peru Harun8,
Bak Mustafa9, Akil ‹pek10, Akkök Nermin11, Bayaz›t Aysun, Özçakar Birsin12,
Gür Güven Ayfer, Bircan Zelal13

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
2Erciyes University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Kayseri, Turkey
3Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Trabzon,
Turkey
4Mersin University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Mersin, Turkey
5Marmara University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology,
619 May›s University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Samsun, Turkey
7Gazi University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
8Selcuk University Meram Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Konya, Turkey
9Dr. Behcet Uz Children's Hospital, ‹zmir, Turkey
10Celal Bayar University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Manisa, Turkey
11Diskapi Education and Research Hospital, Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
12Ankara University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Ankara, Cukurova
University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Adana, Turkey
13Antalya University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Antalya, Kocaeli,
Turkey
University Faculty of Medicine, Pediatric Nephrology, Izmit, Turkey

Aim: To determine the clinical characteristics and outcome of ARF among
children in Turkey.
Method: A questionnaire about ARF in children was sent to pediatric
nephrologists. ARF cases were enrolled for 12 months, prospectively. Data of
the first 8 months are presented.
Results: A total of 274 patients (160M, 114 F) from 15 pediatric nephrology
centers were enrolled (1st May 2006 - 31st December 2006). Age groups of the
patients were as follows: 41.9% newborn, 19.7% 2-12 months, 23.7% 13
months-10 years, 14.7% 11-18 years. Underlying diseases were prematurity
(30.1%), malignancy (10.7%), congenital heart diseases (CHD, 16.0%), urologic
disorders (7.3%). Low fluid intake was noticed in 35% of cases. 50.4% of cases
developed ARF after they have been hospitalized. Time to diagnose ARF was
longer in the surgery department (4.32±5.01 days) compared to pediatrics
(1.12±3.33 days), p <0.05. Thirty-nine percent of patients were on mechanical
ventilation (MV) before the diagnosis of ARF. ARF was prerenal, intrinsic and
obstructive in 37%, 61% and 2% respectively. Hemodialysis and peritoneal
dialysis was performed in 9.1% and 21.9% of cases. Mortality was 31.8%; and
it was secondary to non-ARF related causes in 79.5% of cases; presence of MV,
intrinsic ARF, prematurity, CHD, malignancy and being in intensive care unit
were poor prognostic factors.
Conclusion: Our nationwide data suggest that nephrologist, intensivist and
pediatrician should focus on risk groups to prevent and to diagnose ARF earlier.
Appropriate fluid intake and earlier consultation to a nephrologist are simple
but may be effective measures to prevent ARF.
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SS-014

Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezli¤i: Ulusal, Çok Merkezli Prospektif
Çal›flman›n ‹lk Verileri

Düzova Ali1, Bakkalo¤lu Aysin1, Poyrazo¤lu Hakan2, Kalyoncu Mukaddes3,
Delibafl Ali4, Alpay Harika5, Bek Kenan6, Söylemezo¤lu O¤uz7, Peru Harun8,
Bak Mustafa9, Akil ‹pek10, Akkök Nermin11, Bayaz›t Aysun, Özçakar Birsin12,
Gür Güven Ayfer, Bircan Zelal13

1Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Ankara
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Pediatrik Nefroloji ,  Kayseri
3Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Trabzon
4Mersin Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Pediatrik Nefroloj i ,  Mersin
5Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, ‹stanbul
619 May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Samsun
7Gazi Ünivers i t es i  T›p Fakül tes i ,  Pediatr ik Nefro lo j i ,  Ankara
8Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Konya
9Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, ‹zmir
10Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Manisa
11SB D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Pediatrik Nefroloji, Ankara
12Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Ankara, Çukurova
Ünivertsitesi, Pediatrik Nefroloji, Adana
13Antalya Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Antalya; Kocaeli Üniversitesi,
Pediatrik Nefroloji, ‹zmit

Amaç: Türkiye'de, çocukluk ça¤›nda akut böbrek yetmezli¤inin (ABY) klinik
özell iklerini ve sonuçlar›n› prospektif olarak de¤erlendirmek.
Yöntem: Veri formu pediatrik nefrologlara ulaflt›r›ld›. ABY vakalar› prospektif
olarak 12 boyunca topland›. ‹lk sekiz ay›n verileri sunulmaktad›r.
Bulgular: On befl pediatrik nefroloji merkezinden 274 hasta (160E, 114 K)
çal›flmaya al›nd› (01 May›s - 31 Aral›k 2006). Hastalar›n yafl da¤›l›m›: %41.9
yenido¤an, %19.7 2-12 ay, %23.7 13 ay -10 yafl, %14.7 11-18 yafl olarak bulundu.
Altta yatan hastal›klar incelendi¤inde prematürite (%30.1), onkolojik hastal›klar
(%10.7), konjenital kalp hastal›¤› (KKH, %16.0) ve ürolojik bozukluklar (%7.3)
dikkati çekiyordu. Hastalar›n %35'inde s›v› al›m› yetersizdi, %50.4'ünde ABY
hastanede yatarken ortaya ç›km›flt›. ABY tan›s›n›n konulmas› cerrahi birimlerde
daha geç idi (cerrahi birimlerde 4.32±5.01 gün; pediatride 1.12±3.33 gün; p
<0.05). Tan› an›nda hastalar›n %39'una mekanik ventilasyon uygulanmaktayd›.
ABY tipi s›ras› ile renal (%61), prerenal (%31) ve postrenal (%2) idi. Hemodiyaliz
ve periton diyalizi s›ras› ile hastalar›n %9.1'ine ve %21.9'una uygulanm›flt›.
Mortalite h›z› %31.8 idi; bunun %79.5'i ABY d›fl› nedenlere ba¤l› idi. Mekanik
ventilasyon, renal tipte ABY, prematürite, KKH, onkolojik hastal›klar, yo¤un
bak›m hastas› kötü prognostik faktörler olarak bulundu.
Sonuçlar: Çok merkezli çal›flmam›z ABY'nin önlenmesi ve erken tedavisi için
nefrolog, yo¤un bak›m uzman› ve pediatristlerin risk gruplar›na dikkat etmesi
gerekti¤ini göstermektedir. Uygun s›v› tedavisi ve nefroloji uzman›na erken
dan›fl›lmas› ABY geliflmesini engelleyebilecek basit ancak etkili yöntemlerdir.
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SS-015

Koroner Ak›m Rezervi, Rejekte Renal Transplantl› Hastalarda Bozulmufltur

Görgülü Numan1, Yelken Berna1, Yaz›c› Halil1, Elitok Ali2, Çal›flkan Yaflar1,
Emre Türker1, Özkan Oktay1, Oflaz Hüseyin2, Y›ld›z Alaattin1,
Sever Mehmet fiükrü1

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

Girifl: Endotel disfonksiyonu (ED), hemodiyaliz, periton diyalizi tedavisi
görenlerde ve renal transplantl› hastalarda s›k görülür. Ateroskleroz patogenezindeki
erken ve reversibl bir olay olan endotel disfonksiyonu, artm›fl vasküler düz kas
tonüsü, arteriyel sertlik ve intima-medya kal›nlaflmas›yla iliflkilidir. Transtorasik
Doppler Ekokardiyografiyle (TTDE) koroner ak›m rezervi (CFR) ölçümü, koroner
mikrovasküler ve endotelyal fonksiyonlar› yans›t›r. Biz, rejekte renal transplantl›
hastalardaki endotelyal ve koroner mikrovasküler fonksiyonlar› de¤erlendirmek
için TTDE’yi kulland›k.
Metotlar: ED, rejekte renal transplantl› (Rjtx, n=55), renal transplantl› (tx,
n=36), primer hemodiyaliz hastas› (HD, n=40) ve sa¤l›kl› kontrol gruplar›nda
(SK, n=39) araflt›r›ld›. CFR ölçümleri sol ön inen koroner arterden (LAD)
yap›ld›. LAD arter h›z de¤iflikliklerini, h›zl› Fourier transformasyon analizini
kullanarak ölçtük. Bazal ak›m kay›tlar›ndan sonra 4 dakikal›k bir sürede
dipiridamol infüzyonu yap›ld›. ‹nfüzyonun bitiminden 2 dakika sonra LAD
arterindeki hiperemik profil kaydedildi. Ortalama zirve diyastolik h›z (PDV) ve
ortalama orta zirve diyastolik h›z (MPDV), bazal ve hiperemik durumda ölçüldü.
CFR, hiperemi durumundaki PDV’nin bazal durumdaki PDV’ye oran› olarak
tan›mland›.
Bulgular: CFR, rejekte renal transplantl› hastalarda renal transplantl›lara göre
(1.59±0.24 ve 1.82±0.44, s›ras›yla; p=0.034), sa¤l›kl› kontrol grubuna göre
(2.65±0.66, s›ras›yla; p<0.000) anlaml› olarak bulundu. Rejekte transplantl›
hastalar ile hemodiyaliz grubu aras›nda CFR aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(1.75±0.34, p=0.064).
Sonuç: Rejekte renal transplantl› hastalarda CFR ile belirlenmifl ED mevcuttur

OP-015

Coronary Flow Reserve is Impaired in Patients with Failed Renal Allograft

Görgülü Numan1, Yelken Berna1, Yaz›c› Halil1, Elitok Ali2, Çal›flkan Yaflar1,
Emre Türker1, Özkan Oktay1, Oflaz Hüseyin2, Y›ld›z Alaattin1,
Sever Mehmet fiükrü1

1Department of Nephrology, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Introduction: Endothelial dysfunction (ED) is commonly seen in patients
treated with hemodialysis, peritoneal dialysis and renal transplantation. ED, an
early and reversible event in pathogenesis of atherosclerosis, is associated with
increased vascular smooth muscle tone, arterial stiffening and intima-media
thickness. Coronary flow reserve (CFR) measurement by transthoracic Doppler
echocardiography (TTDE) reflects coronary microvascular and endothelial
functions. We have used TTDE to evaluate endothelial and coronary microvascular
functions in patients with failed renal allograft.
Methods: ED was investigated in patients with failed renal allograft (fRtx, n=55),
renal transplant (Rtx, n=36), primary hemodialysis patient (HD, n=40) and
healthy subjects (Hs, n=39). CFR recordings were performed in the left anterior
descending coronary artery (LAD). We measured variables of LAD artery velocity
using Fourier transformation analysis. After baseline recordings of flows,
dipyridamole was infused over a 4-min period. After two minutes the end of
the infusion, hyperemic spectral profiles in the LAD artery were recorded.
Average peak diastolic velocity (APDV) and average mean diastolic velocity
(AMDV) were measured at baseline and under hyperemic conditions. CFR was
defined as the ratio of APDV at hyperemia: APDV at baseline.
Results: CFR was significantly lower in patients with fRtx than in Rtx (1.59
± 0.24 and 1.82 ± 0.44, respectively; P =0.034), and Hs (2.65 ± 0.66, P <0.000),
but there was no significantly difference between fRtx and HD patients (1.75±
0.34, P=0.064).
Conclusion: In patients with failed renal allograft have ED confirmed by CFR.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹
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OP-016

Plasma Levels of Soluble Endothelial Cell Protein C Receptor, Soluble
Thrombomodulin and Tumor Necrosis Factor in Renal Transplant Recipients
and Hemodialysis Patients: Prospective Comparative Study �

Keven Kenan1, Elmac› Semiha1, fiengül fiule1, Akar Nejat2, E¤in Yonca2,
Ertürk fiehsuvar1, Erbay Bülent1
1Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara University School of Medicine, Departments of Pediatry, Molecular Pathology
and Genetic, Ankara, Turkey

Aim: Cardiovascular disease is a major cause of death in end stage renal disease
and renal transplantation is the best treatment modality improving patient’s
survival and quality of life. In this study, we aimed to investigate soluble
endothelial protein receptor C (SEPRC) and soluble thrombomodulin (sTM)
levels in hemodialysis (HD) and renal transplant (RTx) recipients. Both sTM
and EPRC are candidate biomarkers of endothelial damage and have a role of
anti-thrombotic defense mechanism in vascular structure.
Method: 27 RTx recipients and 15 hemodialysis patients were recruited to the
study. RTx recipients were evaluated before and 3 months after Tx. Hemodialysis
patients were also followed up 3 months. In addition to demographic features,
plasma sEPRC, sTM and TNF-alpha levels were measured and analysed in
baseline and 3 months later.
Results: The mean age was 34±8 and 38±6, sex was 18M/9F and 8M/7F in
RTx and HD groups, respectively. In RTx recipients, 17 had living related and
10 had deceased donor transplatation using conventional triple
(steroid+AZA/MMF+Tacrolimus/CsA) immunosuppression. In baseline, there
were no difference in sTM, sEPRC, TNF-alpha and CRP between the groups.
Paired analysis were shown in table 1.
Conclusion: We showed that recent endothelial damage biomarkers of sTM
and sEPRC are elevated in hemodialysis patients and they significantly decrease
after kidney transplantation.
Note: This study was supported by Ankara University Scientific Research Project
Table 1

� Winner of Eczacıbaflı-Baxter Abstract Award
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SS-016

Renal Transplantasyon ve Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Dolafl›mda
Trombomodülin, Endotelyal Protein C Reseptör ve Tümör Nekrozis
Faktör Düzeyleri:  Prospektif  Karfl› laflt ›rmal›  Çal›flma �

Keven Kenan1, Elmac› Semiha1, fiengül fiule1, Akar Nejat2, E¤in Yonca2,
Ertürk fiehsuvar1, Erbay Bülent1
1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal› Moleküler Patoloji ve
Genetik, Ankara

Amaç: Bu çal›flmada son dönemde endotel hasar belirleyicileri olarak gösterilen
ve endotelin antikoagülasyon aktivitesini yans›tan soluble endotelyal protein C
reseptör (sEPRC) ile soluble Trombomodülin (sTM) düzeylerini RTx al›c›lar›nda
ve kronik hemodiyaliz hastalar›nda de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Metot: Renal transplant al›c›lar› nakil öncesi ve 3 ay sonra, HD hastalar› bazal
ve 3 ay sonra de¤erlendirmeye al›nd›. HD hastalar› RTx bekleme listesinde
bulunan hastalard›. 27 RTx al›c›s›, 15 HD hastas› çal›flmay› tamamlad›.
Demografik özelliklere ek olarak sEPRC, sTM ve Tümör nekrozis faktör alfa
(TNF-A) bazal ve 3. ayda analiz edildi.
Bulgular: Ortalama yafllar (34±8 ve 38±64) ve cinsiyet (18E/9K and 8E/7K)
s›ras› ile RTx ve HD grubunda benzerdi. Bazalde HD ve RTx grubunda sEPRC,
sTM ve TNF-A düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu. Grup içi 3. ay de¤erleri
efllefltirme testinde karfl›laflt›r›ld›¤›nda sonuçlar tablo 1’de verilmektedir.
Sonuç: Endotel hasar belirleyicileri olan ve endotelyal antikoagülasyon savunma
mekanizmas› ile iliflkili olan sEPCR ve sTM düzeyleri hemodiyaliz hastalar›nda
yüksektir ve renal transplantasyon bu beliryeciler üzerinde oldukça anlaml›
etkide bulunmaktad›r.
Not: Bu çal›flma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rmalar Proje deste¤i alm›flt›r.
Tablo 1

� Eczacıbaflı-Baxter Bildiri Ödülü

Kreatinin (mg/dl)

sTM (ng/ml)

sEPRC (ng/ml)

TNF-A (pg/ml)

RTx öncesi

9.7±3.6

635±165

266±132

11.2±4.3

RTx 3 ay sonra

1.2±0.2

100±41

117±72

6.0±3.5

p

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

HD Bazal

10.0±3.0

651±246

282±173

13.6±5.8

HD 3 ay sonra

10.1±1.7

514±284

288±177

11.2±5.3

p

NS

NS

NS

NS
Creatinine mg/dl)

sTM (ng/ml)

sEPRC (ng/ml)

TNF-A (pg/ml)

Before RTx

9.7±3.6

635±165

266±132

11.2±4.3

After RTx (3 mo)

1.2±0.2

100±41

117±72

6.0±3.5

p

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

HD Baseline

10.0±3.0

651±246

282±173

13.6±5.8

HD After 3 mo

10.1±1.7

514±284

288±177

11.2±5.3

p

NS

NS

NS

NS
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SS-017

Böbrek Transplantasyonu Al›c›lar›nda Kan Bas›nc› Üzerine Günlük Tuz
Tüketiminin Etkisi

Soypaçac› Zeki1, fiengül fiule1, Y›ld›z Emine Akal2, Kutlay Sim1, Ertürk fiehsuvar1,
Erbay Bülent1, Keven Kenan1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Sa¤l›k Teknolojisi Yüksekokulu, Diyetetik Anabilim Dal›,
Ankara

Amaç: Önemli bir kardiyovasküler hastal›k ve kronik allogreft nefropatisi risk
faktörü olarak hipertansiyon (HT), böbrek transplantasyonu (Tx) sonras› s›k
görülen bir problemdir. Diyetteki tuz miktar› kan bas›nc›n› etkileyen önemli
bir faktör olarak HT k›lavuzlar›nda modifikasyonu önerilen bir parametredir.
Bu çal›flmada, genel populasyonda HT tedavisinde yayg›n olarak önerilmekte
olan tuz k›s›tlamas›n›n, Tx sonras› HT üzerine olan etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Tx sonras› en az alt› ay geçmifl, standart üçlü immunsupressif tedavi
almakta olan, stabil greft fonksiyonuna sahip (serum kreatinin<2mg/dL), diüretik
kullanmayan ve en az bir antihipertansif kullanmakta olan±ofis kan bas›nc›
ölçümü >=120/80mm/Hg olan 51 böbrek al›c›s› çal›flmaya al›nd›. Bafllang›ç
de¤erlendirilmesinde; hastalar›n ofis kan bas›nc› ölçümleri ve 24 saatlik ayaktan
kan bas›nc› takibi (AKBT) yap›ld›. Ayr›ca hastalar›n günlük tuz tüketimleri, 24
saatlik idrarda sodyum (Na) düzeyi, di¤er idrar elektrolitleri (potasyum, kalsiyum
ve magnezyum) ölçülerek saptand›. Bafllang›ç de¤erlendirmesinden sonra,
hastalar›n kullanmakta oldu¤u ilaçlarda de¤ifliklik yap›lmaks›z›n tüm hastalara
düflük sodyumlu diyet (80 mmol/gün) verildi ve 14 gün sonra kan bas›nc›
ölçümleri ve idrar elektrolit ölçümleri yenilendi. Önerilen düflük sodyumlu
diyete uymad›¤› saptanan 11 hasta çal›flma d›fl› b›rak›larak, çal›flma 40 hastayla
(Kad›n/Erkek:14/26, kadavra/canl›:19/21, transplantasyon süresi:43±40ay (6-
135ay) ve ortalama yafl: 36±11 y›l) tamamland›.
Bulgular: Bulgular tablo1’de sunulmufltur.
Sonuç: Hipertansif böbrek al›c›lar›nda günlük tuz tüketimi fazlad›r. Böbrek Tx
sonras› HT kontrolünde; antihipertansif tedaviyle birlikte diyette tuz k›s›tlamas›n›n
önemli bir rolü olabilir. Bu hastalar›n takibinde, ofis kan bas›nc› ölçümleri
AKBT kadar güvenilir olabilir. Hastalar›n günlük tuz tüketiminin periyodik
olarak izlenmesi, diyet uyumunun de¤erlendirilmesinde gerekli olabilir ve bu
amaçla ideal olarak 24 saatlik idrarda Na ölçümü kullan›lmal›d›r.
Tablo 1

KB: Kan Bas›nc›, AKBT: Ayaktan Kan Bas›nc› Takibi

OP-017

The Effect of Dietary Salt Intake on Blood Pressure in Kidney Transplant
Recipients

Soypaçac› Zeki1, fiengül fiule1, Y›ld›z Emine Akal2, Kutlay Sim1, Ertürk fiehsuvar1,
Erbay Bülent1, Keven Kenan1

1Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University School of Health Technology, Department of Nutrition and
Dietetics, Ankara, Turkey

Background: Postransplant hypertension is a common problem in kidney
recipients (KiR). The relationship between dietary salt intake and posttransplant
HT has not been extensively investigated. Our aim was to evaluate the effect
of dietary salt intake on blood pressure in KiR.
Method: We examined the relationship between dietary salt intake and blood
pressure in 51 KiR (after 6 months of transplantation, serum creatinine <
2mg/dl) with hypertension (on at least one antihypertensive drug except for
diuretics or office blood pressure >120/80 mmHg). For baseline evaluation,
office blood pressure measurements and 24-hour ambulatory blood pressure
monitoring were recorded, and daily salt intake (24-hour urinary excretion of
sodium on an unrestricted diet) and urine electrolytes were measured. After
baseline evaluation, low sodium diet (80 mmmol/day) was prescribed for all
patients. All study parameters were repeated after 14 days on low sodium diet.
Because of noncompliance to low sodium diet, 11 patienst were excluded, and
the study was completed with 40 patients (F/M:14/26,cadaveric/living:19/21,
transplant duration: 43±40 months, mean age: 36±11 years).
Results: Results are presented in table1.
Conclusion: We conclude that dietary salt intake in KiR with hypertension is
high, and after 14-days on low sodium diet in combination with antihypertensive
treatment appears to efficiently reduce blood pressure in KiR. Both office
measurements and ABPM can be used for monitoring of blood pressure in
KiR. Twenty-four-hour urine sodium excretion should be regularly checked in
these patients as a useful marker to test whether the patient comply with low
sodium diet.
Table 1

BP: Blood pressure, ABPM: Ambulatory Blood Pressure Monitoring
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PARAMETRE

24 saat idrar Sodyum(mEq/gün)

Spot idrar Sodyum/Kreatinin

Ofis Sistolik KB (mmHg)

Ofis Diyastolik KB (mmHg)

AKBT Sistolik KB-ort.(mmHg)

AKBT Diyastolik KB-ort (mmHg)

24 saat idrar Kalsiyum(mg/gün)

24 saat idrar Magnezyum(mg/gün)

D‹YET ÖNCES‹

169±76

0.96±0.61

132±18

87±10

125±11

80±8

109±80

106±44

D‹YET SONRASI

79±42

0.67±0.57

123±13

81±7

120±8

76±6

90±70

87±45

P

<0.001

<0.05

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PARAMETER

24 h-urine Sodium (mEq/day)

Spot urine Sodium/Creatinine

Office Systolic BP (mmHg)

Office Diastolic BP (mmHg)

24 h ABPM-mean Systolic BP (mmHg)

24 h ABPM-mean Diastolic BP (mmHg)

24 h-urine Calcium (mg/day)

24 h-urine Magnesium (mg/day)

BEFORE

LOW SODIUM DIET

169±76

0.96±0.61

132±18

87±10

125±11

80±8

109±80

106±44

AFTER

LOW SODIUM DIET

79±42

0.67±0.57

123±13

81±7

120±8

76±6

90±70

87±45

P

<0.001

<0.05

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001
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OP-018

Is National Waiting List Necessary for Better HLA Matching in Cadaveric
Renal Trasnplantation?

Baflç› Ali1, Hoflcoflkun Cüneyt1, Günay Ebru Sevinç1, Çelik Ali2, Gülay Hüseyin2,
Gürkan Alp3, Var›lsüha Can3, Uslu Adam4, Nart Ahmet4, Bozoklar Ata4

1Department of Nephrology, Ege University, School of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Nephrology, Dokuz Eylul University, School of Medicine, Izmir,
Turkey
3Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Izmir Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

Aim: Even though there are many centers that performs renal transplantation
(RTx) throughout the country, the supply of cadaveric kidneys is still insufficient.
In the current system, cadaveric donors are transplanted in the center of
procurement, otherwise transferred to another regional transplantation center.
Recently, Ministry of Health’s Scientific Board made an effort to prepare a
national waiting list and decided on a national organ allocation system, similar
to Eurotransplant, based on transfer of donors to centers with better HLA-
matched patients. In this study, the actively operating regional allocation model
in Izmir is investigated from HLA matching perspective before new model is
initiated.
Methods: HLA A, B, DR loci mis-match ratio(MM) and other related parameters
of 113 cadaveric RTx patients from Ege University (EU), Dokuz Eylul University
(DEU), Tepecik Education and Research Hospital (T), Izmir Education and
Research Hospital (B) during 18 months period in 2006-2007 were evaluated.
Results: The results are summarized in the table.
Conclusions: Waiting list for organ allocation among RTx centers in Izmir is
large enough to provide satisfactory HLA-matched RTx. These res ults are not
different from ETKAS, UNOS and Spanish transplantation allocation results.
With regard to HLA matching, national waiting list, similar to ETKAS, UNOS
and Spanish models, should keep it’s ‘first local, then regional and then national’
allocation feature and considered in cases of 0 MM donor organ transfer,
keeping transparency and control. Also, preservation of local allocation system
not only will facilitate consideration of recipient specific characteristics(elderly
to elderly), but also encourage cadaveric donor obtainment of centers.

Table
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SS-018

Kadavra Böbrek Naklinde Daha ‹yi HLA Uyumu ‹çin Merkezi Bekleme
Listesi Gerekli mi?

Baflç› Ali1, Hoflcoflkun Cüneyt1, Günay Ebru Sevinç1, Çelik Ali2, Gülay Hüseyin2,
Gürkan Alp3, Var›lsüha Can3, Uslu Adam4, Nart Ahmet4, Bozoklar Ata4

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
4‹zmir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

Amaç: Böbrek transplantasyonu (RTx) ülkemizde çok say›da merkez oldu¤u
halde yeterli kadavra sa¤lanamad›¤› için yetersiz say›da yap›lmaktad›r. Uygulamada
olan sistemde sa¤lanan kadavra vericileri bölgesel olarak öncelikle ç›kar›ld›¤›
merkezde, e¤er mümkün de¤ilse bölgedeki di¤er merkezlerde de¤erlendirilmektedir.
Bir süredir Sa¤l›k Bakanl›¤› Bilim Kurulu merkezi bir bekleme listesi haz›rlamak
için bir çaba gösterdi ve sonunda daha çok Eurotransplant’› örnek alarak HLA
uyumunu dikkate alan büyük ölçüde organ›n HLA uyumu daha iyi olan hastan›n
bulundu¤u baflka bir bölgeye yollanmas›n› öngören bir paylafl›m modelini
öngördü. Bu çal›flmada, bu model devreye girmeden önce halen ‹zmir’de aktif
olarak iflleyen bölgesel paylafl›m sistemini HLA uyumu aç›s›ndan sorgulamay›
amaçlad›k.
Yöntem: 2006-2007 y›llar› içerisinde 18 ayl›k dönemde Ege Üniversitesi (EU),
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU), Tepecik E¤itim Hastanesi (T), ‹zmir E¤itim
Hastanesi (B) yap›lan 113 kadavra RTx operasyonundaki HLA A, B ve DR
lokuslar›ndaki uyumsuzluk oranlar› (MM) ile birlikte di¤er parametreler ele
al›nd›.
Bulgular: Sonuçlar, tabloda özetlenmifltir.
Sonuç: Izmir’deki RTx merkezleri aras›ndaki paylafl›m HLA uyumu aç›s›ndan
tatminkar transplant yapmaya yetecek bekleme listesi büyüklü¤üne sahiptir. Bu
sonuçlar Eurotransplant’›n ETKAS, UNOS ve Ispanya transplant paylafl›m
programlar›n›n sonuçlar›ndan farkl› de¤ildir. Merkezi bekleme listesi HLA
uyumu bak›m›ndan Eurotransplant, UNOS, ‹spanya örneklerinde oldu¤u gibi
once lokal, sonra bölgesel sonra ülkesel paylafl›m özelli¤i korunmal›, sadece 0
MM verici organ›n transferi zorunlulu¤u, ve denetimin, saydaml›¤›n sa¤lanmas›
aç›s›ndan düflünülmelidir. Ayr›ca lokal paylafl›m sisteminin korunmas› al›c›ya
özel (yafll›dan yafll›ya gibi) özelliklerin dikkate al›nmas›n› kolaylaflt›rabilece¤i gibi
merkezlerin kadavra vericis i  bulma iste¤ini teflvik edecektir .
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SS-019

Transplantasyonda Farkl› Siklosporin Düzeylerinin Lipid Profili Üzerine
Etkileri*

Tuncer Murat1, Koçak Hüseyin1, Çal›flkan Yaflar2, Türkmen Ayd›n2,
Sever Mehmet fiükrü2, Güvence Necmettin3, Keven Kenan4, Töz Hüseyin5

1Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli Merkezi, Antalya
2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
3SB ‹htisas Hastanesi, Transplantasyon Klini¤i, Ankara
4Ankara Üniviversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Klini¤i , Ankara
5Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Transplant hastalar›nda CyA’n›n farkl› kan düzeyleri ile lipid profili
aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi.
Yöntem: Bu çal›flma, “Transplantasyonda Çok Uluslu Gözlemsel Çal›flma”
(Multinational Observational Study in Transplantation [MOST])’n›n Türkiye
koludur. Türkiye’deki 7 merkezden 969 transplant hastas›n›n (%67.8 erkek,
ortalama yafl 36.5±10.8) verisi prospektif olarak toplanm›fl ve retrospektif veri
ile desteklenmifltir.
Bulgular: Sabah CyA uygulamas› öncesi (C0) ve sonras› 2. saatte (C2) kan
CyA düzeyleri posttransplant 1. y›lda 731 ve 30 hasta için belirlenmifltir. C0,
hiperlipidemik hastalarda daha yüksektir (166.16 ± 74.40 ng/mL, 154.92 ±
68.80 ng/mL, P=0.037). Regresyon analizinde de¤erlendirilen steroid dozu,
beta-bloker kullan›m›, diüretik kullan›m› ve serum kreatinin düzeyinden ba¤›ms›z
olarak C0 seviyeleri ile hiperlipidemi varl›¤› aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur
(P=0.010, OR: 1.003 [95%CI:1.001–1.005]). Hiperlipidemisi olan ve olmayanlar
aras›nda C2 aç›s›ndan anlaml› fark bulunmam›flt›r. (1188.50 ± 378.62 ng/mL,
908.64 ± 224.70 ng/mL, P=0.087). C0 ile LDL düzeyleri iliflkilidir (r=0.12,
P=0.030) ve bu iliflki di¤er faktörlere göre düzeltme sonras›nda da anlaml›d›r
(düzeltilmifl r=0.14, P=0.007). C2 ile lipid düzeyleri iliflkili de¤ildir (P>0.05).
Sonuç: Transplantasyon sonras› hiperlipidemik hastalarda doz öncesi ve sonras›
kan CyA düzeyleri hiperlipidemik olmayanlara göre daha yüksektir. Özellikle
C0 düzeyler i  hiperl ipidemi i le  pozi t i f  i l i flki  göstermektedir .
*Bu çal›flma Novartis, Türkiye taraf›ndan desteklenmifltir.

OP-019

The Effect of Different Cyclosporine A Blood Levels on the Lipid Profile
of Transplant Patients*

Tuncer Murat1, Koçak Hüseyin1, Çal›flkan Yaflar2, Türkmen Ayd›n2,
Sever Mehmet fiükrü2, Güvence Necmettin3, Keven Kenan4, Töz Hüseyin5

1Akdeniz University Transplantation Center, Antalya, Turkey
2Istanbul University Istanbul School of Medicine, Department of Nephrology, Istanbul,
Turkey
3SB Ankara Ihtisas Hospital, Transplantation Clinic, Ankara, Turkey
4Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
5Ege University Medical Faculty, Department of Nephrology, Izmir, Turkey

Objective: To determine the effect of different CyA blood levels on lipid profile
of transplant patients.
Methods: This study was a part of Multinational Observational Study in
Transplantation (MOST). Data from 969 transplant patients (67.8% male,
mean age 36.5±10.8 years) at 7 Turkish centers were collected prospectively
and supplemented with retrospective data.
Results: CyA whole blood through (C0) and 2-hour postdose (C2) levels were
determined for 731 and 30 patients, at 1 year follow-up. C0 levels were higher
in hyperlipidemics than nonhyperlipidemics (166.16±74.40 ng/mL, 154.92±68.80
ng/mL, P=0.037). C0 was associated with hyperlipidemia after adjustment for
other factors (steroid dosages,beta-blocker and diuretic usage,serum creatinin
levels) independentely, (P=0.010) (OR: 1.003 [95%CI:1.001–1.005]). The
difference between C2 of hyperlipidemics and nonhyperlipidemics was statistically
insignificant (1188.50 ± 378.62 ng/mL, 908.64 ± 224.70 ng/mL, P=0.087).
C0 and LDL levels were significantly correlated even after adjustment for other
factors (adjusted r=0.146, P=0.007). There was no statistically significant
correlation between C0 and serum lipid levels (P>0.05).
Conclusion: Both C0 and C2 levels are higher in hyperlipidemic than
nonhyperlipidemic patients after transplantation. Especially C0 levels are
independently and posit ively correlated with hyperl ipidemia.
*This study was f inancial ly supported by Novart is ,  Turkey.
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OP-020

Renal Resistive Index in Renal Transplant Recipients: Any Association
with Insulin Resistance and Serum Fetuin-A Level ?

Sezer Siren1, Akgul Arzu1, Bayraktar Nilüfer2, Çolak Turan1, Baflaran Ceyla3,
Özdemir Fatma Nurhan1, Haberal Mehmet4
1Baflkent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Baflkent University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara,
Turkey
3Baflkent University Faculty of Medicine, Department of Radyology, Ankara, Turkey
4Baflkent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara,
Turkey

The increased intrarenal resistive index (iRI) is a predictor of renal allograft
failure and represents a measure of systemic atherosclerosis in renal transplant
recipients (RTRs). Insulin resistance and low serum fetuin-A level are novel
atherosclerotic markers dialysis population. We investigated the association
between iRI and atherosclerotic risk factors including insulin resistance and
serum fetuin-A level in RTRs.
This cross-sectional study, we included 58 uncomplicated RTRs (37 male; mean
age, 35.33 ± 9.56 years; posttransplantation duration 52.08 ± 39.01 months).
All patients’ demographic features, blood pressure (BP), body mass index (BMI)
and laboratory parameters were analyzed. Insulin resistance was calculated using
the HOMA. iRI values were obtained by doppler ultrasonography in all patients.
We found that iRI was positively correlated with recipient age (r =0.326, p =
0.012), systolic BP (r = 0.447, p<0.001), pulse pressure (r =0.789, p<0.001),
HOMA score (r = 0.281, p=0.033) and negatively correlated with diastolic BP
(r = -0.347, p= 0.007), fetuin-A level (r = -0.417, p<0.001). There was no
correlation with lipid parameters, CRP, calcium, phosphorus, creatinine and
BMI. Using multivariate linear regression analysis, fetuin-A level (β = -.260, p
= 0.002) and pulse pressure (β = 1.141, p < 0.001) were identified as independent
factors influencing renal RI values.
In conclusion; iRI was associated with older age, BP, low fetuin-A level and
insulin resistance in RTRs. The relationship between iRI and atherosclerotic
risk factors shows us that iRI does not only reflect local renal damage but also
may reflect systemic vascular disease.
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SS-020

Böbrek Transplant Al›c›lar›nda Renal Rezistif ‹ndeks: ‹nsülin Rezistans›
ve Serum Fetuin-A Düzeyi ile ‹liflkisi

Sezer Siren1, Akgul Arzu1, Bayraktar Nilüfer2, Çolak Turan1, Baflaran Ceyla3,
Özdemir Fatma Nurhan1, Haberal Mehmet4
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Artm›fl intrarenal rezistif indeksi (iRI) böbrek transplant al›c›lar›nda (BTA) greft
yetmezli¤inin prediktörüdür ve sistemik aterosklerozun göstergesi olabilir. ‹nsülin
rezistans› ve düflük serum fetuin-A düzeyi diyaliz hastalar›nda ateroskleroz risk
faktörleridir. Çal›flmam›zda; BTA’lar›nda iRI’in insülin rezistans›, serum fetuin-
A düzeyi ve di¤er aterosklerotik risk faktörleri ile iliflkisini araflt›rd›k.
Bu kesitsel analizde; komplike olmayan 58 BTA ( 37 erkek, ortalama yafl 35.33
± 9.56, transplant sonras› takip süresi 52.08 ± 39.01 ay) çal›flmaya al›nd›. Tüm
hastalar›n demografik verileri, kan bas›nçlar›, vücut kitle indeksi (VK‹) ve
laboratuvar verileri de¤erlendirildi. HOMA metoduyla insulin rezistans› de¤eri
hesapland›. Tüm hastalar›n Doppler ultrasonografi ile iRI belirlendi.
iRI, al›c› yafl› (r =0.326, p=0.012), sistolik kan bas›nc› (r = 0.447, p<0.001),
nab›z bas›nc› (r =0.789, p<0.001), HOMA de¤eri (r = 0.281, p=0.033) ile pozitif
korele bulunurken, diyastolik kan bas›nc› (r = -0.347, p= 0.007), serum fetuin-
A düzeyi (r = -0.417, p<0.001) ile negatif korele bulundu. Lipid parametreleri,
CRP, kalsiyum, fosfor, kreatinin ve VK‹ ile iRI aras›nda ise korelasyon yoktu.
Multivaryant lineer regresyon analizinde, fetuin-A (β = -.260, p = 0.002) ve
nab›z bas›nc› (β = 1.141, p < 0.001) iRI etkileyen ba¤›ms›z risk faktörleri olarak
bulundu.
Sonuç olarak; BTA’lar›nda iRI, ileri yafl, kan bas›nc›, düflük serum fetuin-A
düzeyi ve artm›fl insulin rezistans› ile iliflkili bulunmufltur. Ateroskleroz risk
faktörleri ile iRI aras›ndaki bu s›k› iliflki, iRI’in sadece lokal böbrek hasarlanmas›n›
de¤il, sistemik vasküler hastal›¤› da yans›tabilece¤ini desteklemektedir.
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SS-021

ABO Uyumsuz Böbrek Nakli: Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi
Deneyimi

Demirbafl Alper1, Erdo¤an Okan1, Ruhi Ça¤lar2, Dinçkan Ayhan1, Koçak Hüseyin2,
Tuncer Murat2, Yakupo¤lu Gülflen2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Antalya

Girifl: Canl›dan böbrek nakli gerçeklefltirebilmek için gerekli olan en temel flart
ABO kan grubu uyumu olup, son y›llarda az say›da d›fl merkezde ABO uyumsuz
böbrek nakli yap›lmaktad›r. Merkezimizde ciddi diyaliz yetersizli¤i bulunan ve
kan grubu uyumlu vericisi bulunmad›¤› için ABO uyumsuz böbrek nakli
gerçeklefltirilen hastalar›n protokolleri ve sonuçlar› sunulmufltur.
Araç ve Yöntem: C.A, S.S ve YY isimli hastalar 0 ve son hasta B kan grubundan
olup, vericileri s›ras›yla babas› ( A1 +, 3 HLA uyumsuz), efli ( A1+, 5 HLA
uyumsuz) ve kardefli (AB +, 3 HLA uyumsuz) idi. Ameliyat öncesi 3-4 hafta
ritüksimab ( 375 m/m2) i.v olarak verildi. Ameliyattan bir hafta önce takrolimus
( 0.15 mg/kg), mikofenolat mofetil( 2x1gr) ve simvastatin ( 1x 20 mg) baflland›.
Ameliyat öncesi Anti-A ve Anti-B titreleri 1/ 64’ ün üzerinde antikor tespit
edilen hastalara özel bir filtreyle (Glycosorbs) immunoadsorbsiyon uyguland›.
Plazmaflux filtresiyle 250 ml/dk kan ak›m h›z›nda hastan›n plazmas› ayr›ld›ktan
sonra plazma “kendi üretti¤imiz” ara ba¤lant› vas›tas›yla ikinci diyaliz makinas›nda
plazma h›z› 50 ml/dk olacak flekilde Glycosorbs filtresinden geçirildi. ‹fllem
öncesi hastalar›n Anti-A ve Anti B antikorlar›n›n titresi takip edilerek antikor
titresi 1/4 ve alt›na indi¤inde böbrek nakli gerçeklefltirildi. Nakil sonras› antikor
titresi birinci hafta 1/8 ve 2. hafta 1/16 n›n üzerine ç›kt›¤› zaman tekrar
immunadsorbsiyon uyguland›. Bir hastaya ortalama 4 filtre kullan›ld›.
Sonuç: Hastalar›n hiçbirisinde akut humoral rejeksiyon, greft kayb› gözlenmemifl
olup, serum kreatinin ortalamalar› 1.1 ± 0.3 mg/dl’dir. Yasal, tibbi ve etik
s›n›rlar içerisinde kan grubu uyumlu canl› vericisi olmayan hastalar için bu
tedavi yöntemi uygun bir seçenek olarak görülmektedir.

OP-021

ABO Incompatible Renal Transplantation: Akdeniz University Organ
Transplantation Center Experience

Demirbafl Alper1, Erdo¤an Okan1, Ruhi Ça¤lar2, Dinçkan Ayhan1, Koçak Hüseyin2,
Tuncer Murat2, Yakupo¤lu Gülflen2

1Akdeniz University Medicine School General Surgery, Organ Transplantation Center,
Antalya, Turkey
2Akdeniz University Medicine School Internal Medicine, Nephrology Department,
Antalya, Turkey

Introduction: ABO compatibility between donor and recipient is primarily
necessary in renal transplantation (RTx) to prevent acute humoral rejection.
Recently, some devolopment in immunosupressive drugs and immunoadsorbtion
tecnique provided to overcome acute humoral rejection caused by ABO
incompatibility. Herein, we presented ABO incompatibe TRx cases which were
performed because of that recipients candidates do not have ABO compatible
donor and have significant dialysis inadequacy due to vascular access proplem.
Material and Method: Three dialysis patients (C.A, S.S and YY ) with blood
goup types O, O and B received a kidney from living related donor with blood
group type A1,A1 and AB + respectively. All patients received Rituximap (375
mg/m2) 3-4 weeks before RTx operation. Additionaly, tacrolimus (0.15 mg/kg),
mycophenolate mofetyl (2 x1 gram), simvastatin (1x10 mg) and stereoid were
started at one week before operation. Immunoadsorption treatment was started
by using specific filter (Glycosorbs) that remove Anti-A antikor and was continued
until the anti-A titer were lowered to the aimed pretransplant threshold of <1:
4.After RTx operation if Anti-A antibody titer was over 1/8 at first post-operative
week and over 1/16 at second-post operative week, we again performed
immunoadsorbtion. Average number of glycosorb filter was four for one patient.
Results: Acute humoral and cellular rejection was not detected, there was no
graft and patients lost in the follow-up. Mean creatinine leveal was 1.1 ± 0.3
mg/dl. ABO incompatible renal transplantation could be a also new treatment
modality for dialysis patients with the medical, ethical aspect and rules.
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OP-022

Proton Pump Inhibitor Use and Bone Mineral Densitometry in Maintenance
Hemodialysis Patients

K›rkpantur Alper, Y›lmaz Rahmi, Ako¤lu Hadim, Ar›c› Mustafa, Altun Bülent,
Erdem Yunus, Yasavul Ünal, Turgan Çetin
Nephrology Unit, Department of Internal Medicine, Hacettepe University, Ankara,
Turkey

Aims: Studies have shown that proton pump inhibitor (PPI) therapy may
decrease bone density or insoluble calcium reabsorption through induction of
hypochlorhydria. However, PPI therapy may also reduce bone resorption.
Recently, it was shown that long-term PPI therapy, particularly at high doses,
is associated with an increased risk of hip fracture in the general population.
Our aim was to determine whether the opposing effects of PPI therapy may
cause clinically important alterations in bone mineral densitometry (BMD)
parameters in maintenance hemodialysis patients.
Methods: Sixty-eight patients were enrolled in this study. Patients were classified
into 2 groups involving users of PPI therapy (Omeprazole 20 mg/day, Group
1, n=36 patients) and non-users of acid suppression drugs (Group 2, n=32
patients). Patients had radius, hip and spine BMD assessed by dual-energy x-
ray absorptiometry.
Results: The mean duration of PPI therapy with Omeprazole was 27±5 months.
The users of PPI therapy had lower values of bone mineral density and T-scores
at both the proximal region of the radius and lumbal vertebrate than non-users
of acid suppression drugs. Serum calcium and phosphate levels, calcium-
phosphate product and serum intact parathormone levels and the ratio of users
of vitamin D therapy were similar among groups. A mutivariable adjusted odds
ratio for lower bone density associated with more than 18 months of PPI
(Omeprazole) when all the potential confounders were considered, was 1.31
(95% CI, 1.12-1.56).
Conclusions: The present data suggests that PPI therapy should be cautiously
prescribed in maintenance hemodialysis patients, especially with lower BMD
values
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Hemodiyaliz Hastalar›nda Proton Pompa ‹nhibitörü Kullan›m› ve Kemik
Mineral Dansitometri ‹liflkisi

K›rkpantur Alper, Y›lmaz Rahmi, Ako¤lu Hadim, Ar›c› Mustafa, Altun Bülent,
Erdem Yunus, Yasavul Ünal, Turgan Çetin
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Ünitesi,
Ankara

Amaç: Birçok çal›flmaya göre genel popülasyonda proton pompa inhibitörü
(PP‹) kullan›m›, hipoklorhidriye neden olarak kemik dansitesinde ve çözünmez
kalsiyum emiliminde azalmaya yol açmaktad›r. Bununla birlikte, PP‹ tedavisi
osteoklastlarda bulunan vakuoler proton pompalar›n› inhibe ederek kemik
rezorpsiyonu azaltabilmektedir. Yak›n zamanda, genel popülasyonda uzun süreli
PP‹ tedavisinin artm›fl kalça k›r›¤› insidans›na efllik etti¤i gösterilmifltir. Bu
çal›flman›n amac›ysa, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda PP‹ tedavisinin kemik
mineral dansitometri (KMD) üzerindeki etkileri araflt›rmakt›r.
Yöntem: Bu çal›flmaya 68 adet idame HD hastas› dahil edilmifltir. Hastalar,
PP‹ tedavisi alt›nda olan (Omeprazol 20 mg/gün, Grup 1, n=36) ve asit supresyon
tedavisi kullanmayan (Grup 2, n=32) hastalara göre 2 gruba ayr›lm›flt›r. Tüm
hastalar›n radius, femur ve vertebra KMD’leri, dual-enerji x-›fl›n› absorpsiyometri
yöntemi ile de¤erlendirilmifltir. Serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri, kalsiyum-
fosfor çarp›m›, serum intakt parathormon düzeyleri ve D vitamini tedavisi
istatistiksel analizde göz önünde tutulmufltur.
Bulgular: Ortalama Omeprazol tedavi süresi 27±5 ayd›. PP‹ tedavisi alt›ndaki
hastalarda, asit supresyon tedavisi almayan hastalara k›yasla radius proksimalinde
ve lumbar vertebrada istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha düflük KMD
(0.85±0.17 ve 1.02±0.22 g/cm2; ve 0.57±0.14 ve 0.62±0.18 g/cm2) ve T-skorlar›
(-2.17±1.5 ve -0.65±0.5; ve -2.5±1.6 ve -1.2±1.6) gözlemlenmifltir. Serum kalsiyum
ve fosfor düzeyleri, kalsiyum-fosfor çarp›m›, serum intakt parathormon düzeyleri
ve D vitamini tedavisi kullanma oran› aras›nda 2 grup aras›nda fark yoktu.
Çoklu regresyon analizinde, düflük KMD’ye katk›da bulunabilecek potansiyel
de¤iflkenler hesaba kat›ld›¤›nda, 18 aydan daha uzun süreli PP‹ (Omeprazol)
tedavisi için Odds oran› 1.31 (95% CI, 1.12-1.56, p=0.01) olarak saptand›.
Sonuç: Çal›flma bulgular›na göre PP‹ tedavisi özellikle KMD’si belirgin derecede
düflük olan hemodiyaliz hastalar›nda dikkatle reçetelendirilmelidir.
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SS-023

Hemodiyaliz Hastalar›nda Santral Venöz Darl›k ve Oklüzyonlar›n
Endovasküler Tedavisi

Göktay Ahmet Yi¤it1, Gülcü Aytac1, Çavdar Caner2, Çelik Ali2, Sifil Aykut2,
Çamsar› Taner2
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda geliflmifl santral venöz darl›k ve oklüzyonlar›n
endovasküler tedavisinde balon anjiyoplasti ve stent giriflimlerinin de¤erlendirilmesi.
Gereç-Yöntem: Haziran 1999-2007 tarihleri aras›nda santral venöz darl›k ve
oklüzyonlara ba¤l› üst ekstremite ödemi geliflmifl 72 hemodiyaliz hastas›na giriflim
yap›lm›flt›r. Toplamda 23 primer balon anjioplasti, 29 primer stent ve ek
giriflimlerle 56 stent uygulamas› yap›lm›flt›r. Giriflimsel yaklafl›m olarak uzun
segment oklüzyonlar ve belirgin trombus komponenti olan uzun-yüksek dereceli
darl›klarda primer stent uygulanm›fl, di¤er lezyonlarda balon anjiyoplasti ard›ndan
gerekirse stent yap›lm›flt›r. Takipte restenoz oluflursa balon anjiyoplasti ve
aç›lamayan darl›klarda stent tercih edilmifltir. Teknik baflar›, patensi, komplikasyon
ve takip sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Teknik olarak 7 (%9.7) hastada oklüde segment afl›lamad›¤› için
ifllem yap›lamam›flt›r. Kalan 65 hastada balon anjiyoplasti ve/veya stent uygulamas›
baflar›l› olarak uygulanm›flt›r. Erken retromboz hiçbir hastada geliflmemifltir. Bir
y›ll›k primer patensi oranlar› primer balon anjiyoplasti grubunda %17, primer
stent grubunda ise %41 olarak belirlenmifltir. Klinik ve Doppler ultrasonografi
takiplerinde bulgular›n yeniden ortaya ç›kmas› üzerine ek giriflimsel ifllemlerle
balon anjiyoplasti ve gerekirse stent uygulamalar› yap›lan hastalar dahil edilerek
yap›lan toplam genel patensi de¤erlendirmesinde ise stent grubunda bir y›ll›k
baflar› oranlar› %90’a ulaflmaktad›r. Uzun dönem takipte ise tekrarlanan ek
giriflimlerle genel patensi oran› 36. ayda %55 düzeyindedir.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›nda santral venöz yap›larda oluflmufl darl›k ve
oklüzyonlar›n endovasküler tedavisinde balon anjiyoplasti s›n›rl› primer patensi
sonuçlar› vermektedir. Stent uygulamas› sonras› ek giriflimsel ifllemlerle patensi
oranlar› artmakta ve uzun dönemde baflar›l› sonuçlara ulafl›lmaktad›r.

OP-023

Endovascular Treatment of Central Venous Stenoses and Occlusions in
Hemodialysis Patients

Göktay Ahmet Yi¤it1, Gülcü Aytac1, Çavdar Caner2, Çelik Ali2, Sifil Aykut2,
Çamsar› Taner2
1Department of Radiology, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
2Department of Nephrolology, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

Purpose: To evaluate the effectiveness of endovascular treatment with percutaneous
transluminal angioplasty (PTA) and stent implantation for central venous
stenoses and occlusions in hemodialysis patients.
Material-Method: Between 1999-2007 interventions were performed in 72
hemodialysis patients with upper extremity edema due to central venous stenoses
or occlusions. Totally 23 primary PTA, 29 primary stenting and a total of 56
stenting interventions were performed. Long segment occlusions and long
segment stenosis with remarkable thrombus were primary stented, other lesions
were treated with PTA and if necessary stents were implanted. During the follow
up, restenosis were treated with PTA, stent placement was preferred if the
stenosis could not be adequately treated with PTA. Technical success, patency,
complications and follow-up results were evaluated.
Results: The procedure was not successfull in 7 patients (9.7%). PTA and
stent implantations were successful in the remaining 65 patients. None of the
patients experienced acute rethrombosis. Primary patency rate at 1 year for
primary PTA and primary stenting groups were 17% and 41%, respectively.
During clinical and Doppler ultrasonographic follow-up, total general patency
evaluation in the stent implantation group including the reintervened patients
due to symptomatic relapse demonstrated that success rate at 1 year was reaching
up to 90%. During the long term follow-up overall patency rate at 36 months
was 55% with multiple reinterventions.
Conclusion: Endovascular treatment with PTA for central venous stenosis and
occlusions has limited primary patency rates. Patency rates increase with
reinterventions after stenting and successful results can be obtained in long
term.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



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

24th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 35

OP-024

Percutaneous Endovascular Treatment of Stenoses or Occlusions of the
Native Arteriovenous Fistulas

O¤uzkurt Levent1, Tercan Fahri1, Torun Dilek2, Nursal Tar›k Zafer3

1Baflkent Üniversity Faculty of Medicine, Department of Radiology, Adana, Turkey
2Baflkent Üniversity Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Adana, Turkey
3Baflkent Üniversity Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adana,
Turkey

Purpose: To assess the technical success and mid-term results of percutaneous
endovascular treatment of dysfunctional native arteriovenous fistulas.
Materials-Methods: Between January 2005 and June 2007, 712 percutaneous
transluminal angioplasties performed in 380 consecutive hemodialysis patients
were evaluated retrospectively. Data for patient demographics and fistula history
were collected prospectively. Catheter-directed thrombolysis, manual aspiration
thrombectomy, and stent placement were performed as adjunctive methods.
Patency of the fistulas were assessed with Kapkan-Meier survival analysis.
Results: The initial success rate ranged from 86% and 98% for occlusions and
stenosis respectively. Primary and secondary patency rates were 62% and 90%
at one year and 38% and 84% at 2 years, respectively. Number of interventions
ranged from 1 to 5. Stenosed native fistulas survived longer than thrombosed
fistulas. Duration of intervention was significantly shorter (21 minutes) for
stenosis than for occlusions (43 minutes) (p < 0.001). Major complications were
seen in 7 interventions (1%) (rupture with loss of fistula 2 interventions;
pseudoaneurysm formation necessitating additional treatment in 4 interventions).
Conclusion: The percutaneous endovascular treatment of failing or failed native
arteriovenous fistulas has a very high technical success and low major complication
rates. Although necessity for repeated interventions is a limitation of the method,
percutaneous treatment is the best option for survival of the arteriovenous
fistulas.
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SS-024

Nativ Arteriyo-venöz Fistül Darl›k ve Oklüzyonlar›n›n Tedavisinde
Perkütan Endovasküler Yöntem

O¤uzkurt Levent1, Tercan Fahri1, Torun Dilek2, Nursal Tar›k Zafer3

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

Amaç: Disfonksiyonel nativ arteriovenöz fistüllerin endovasküler tedavisinde,
teknik baflar› ve orta dönem aç›kl›k oranlar›n› de¤erlendirmek.
Gereç-Yöntem: Ocak 2005 ile Haziran 2007 tarihleri aras›nda 380 ard›fl›k
hastada, 712 perkütan transluminal anjiyoplasti ifllemi geriye dönük olarak
de¤erlendirildi. Hasta bilgileri ve arterivenöz fistül hikayesi ileriye dönük olarak
kaydedildi. ‹fllemler s›ras›nda anjiyoplasti yan›nda tromboliz, aspirasyon
trombektomi ve stent yerlefltirilmesi yard›mc› tedavi yöntemleri olarak kullan›ld›.
Arterivenöz fistül aç›kl›klar› Kaplan-Meier yaflam tablosu ile de¤erlendirildi.
Bulgular: ‹fllem sonu baflar› (arteriovenöz fistül aç›kl›¤›) oran› darl›klarda %
86, t›kan›kl›klarda % 90 idi. Birincil ve ikincil aç›kl›k oranlar› birinci y›l sonunda
% 62 ve % 90; ikinci y›l sonunda % 38 ve % 84 idi. Her bir hastaya yap›lan
giriflim say›s› 1-5 aras›ndayd›. Darl›kla baflvuran hastalarda fistül sa¤kal›m› daha
yüksekti. Giriflimsel ifllem zaman› darl›klarda (21 dakika) oklüzyonlar gore (43
dakika) çok daha k›sayd› (p < 0.001). 712 giriflimsel ifllem içnde 7 giriflimde (%
1) major komplikasyon geliflti (2 giriflimde fistül kayb›na yol açan rüptür, 5
giriflimde ek tedavi gerektiren yalanc› anevrizma oluflumu).
Sonuç: Darl›k ya da t›kan›kl›kla gelen native arteriovenöz fistüllerin tedavisinde
endovasküler yöntem yüksek baflar› oran› ve düflük major komplikasyon oran›na
sahiptir. Hastalarda tekrarlayan giriflimlere ihtiyaç olmas› yöntemin k›s›tlay›c›
etkeni olmas›na ra¤men günümüzde arterivenöz fistül sa¤kal›m›nda en iyi tedavi
yöntemidir.
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SS-025

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nflamasyon ve Ateroskleroz Göstergesi
Olarak Vücut Ya¤ Yüzdesi

Sezer Siren1, Say›n Cihat Burak1, fiaflak Gülflah1, Arat Zübeyde1,
Özdemir Fatma Nurhan1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Toplumda yüksek vücut ya¤ yüzdesi tüm nedenlere ba¤l› mortalitenin art›fl›yla
iliflkiliyken, kronik hemodiyaliz (HD) hastalar›nda bu iliflki aksi yöndedir. Biz
HD hastalar›nda bioimpedance analizi (BIA) ile ölçülen vücut ya¤ oran› (VYO),
vücut kitle indeksi (VK‹), bel/kalça oranlar›n›n inflamasyon ve aterosklerozla
iliflkisini göstermeyi amaçlad›k.
Çal›flmaya 1 ile 20 y›l aras› HD tedavisi alan 110 hasta al›nd› (E/K:55/55,
ortalama yafl; 49,8, ortalama diyaliz süresi; 9,2±4,4). MIS hesapland›. Yafl, cins,
böbrek hastal›¤› etyolojisi, diyaliz süresi, efllik eden hastal›klar gibi demografik
özellikler, boy, kilo, vücut kitle indeksi, bel-kalça oranlar› ve biyoimpedans
yöntemi ile saptanan vücut ya¤ oranlar›, tam kan say›m›, C-reaktif protein, serum
demir, total demir ba¤lama kapasitesi, ferritin, serum albumin, total kolesterol,
düflük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve trigliserid
düzeyi gibi laboratuar parametreler de¤erlendirildi. Hastalar BIA ile saptanan
VYO’ya göre 3 gruba ayr›ld›: Grup I; VYO en düflük olan 1/4’lük, grup III;
VYO en yüksek 1/4’lük, Grup II; VYO orta 2/4’lük grubu oluflturmaktayd›.
Gruplar ateroskleroz ve inflamasyon varl›¤› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Ortalama BMI indeksi tüm gruplar için 23,4±4,2 kg7m2 ve VYO; 35.1 12.9%
idi. Hastalar VKI’e göre grupland›r›ld›¤›nda düflük kilolu hastalar›n normal ve
afl›r› kilolu olanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda malnütrisyon-inflamasyon skorlar› (MIS)
yüksekti ve belirgin düflük trigliserid düzeyleri vard›. Grup III’teki hastalardan
VYO %48’in üstündekilerin di¤er gruplara göre anlaml› yüksek total lökosit
say›s›, C-reaktif protein, total demir ba¤lama kapasitesi ve trigliserid düzeylerinin
oldu¤u görüldü.
VYO düflük ve yüksek olan hastalarda ateroskleroz varl›¤› ve inflamasyon
parametreleri daha yüksektir. VYO %48’den düflük olan normal ve afl›r› kilolu
hastalarda VYO inflamasyona karfl› koruyucu bir rol oynarken, bu oran›n
üstünde tehlikeleri ortaya ç›kmaktad›r.

OP-025

Body Fat Percentage as a Risk Factor for Atherosclerosis and Inflammation
for Hemodialysis Patients

Sezer Siren1, Say›n Cihat Burak1, fiaflak Gülflah1, Arat Zübeyde1,
Özdemir Fatma Nurhan1, Haberal Mehmet2
1Department of Nephrology, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

Despite a high body fat percentage (BFP) among the general population is
associated with increased cardiovascular disease and all causes of mortality; a
high body fat percentage may be associated with improved survival for chronic
hemodialysis (HD) patients. We aimed to establish body fat composition profile
of the HD patients by using bioimpedance analysis (BIA), body mass index
(BMI) and waist-hip ratio to find out their association with inflammation and
AS. We included110 HD patients (M/F;55/55, age:49,8 12.1 years). Malnutrition
inflamation score (MIS) was determined and supported with biochemical
parameters; C-reactive protein (CRP), serum iron, total iron binding capacity
(TIBC), ferritin, CBC, albumin, total cholesterol, LDL, HDL and triglyceride
(TG). The patients were divided into 3 gender based groups according to their
BFP. Group1 was composed by the patients in the lowest tertile of low BFP,
group2 in the middle, whereas group3 patients were in the upper tertile. We
compared these groups for presence of AS and inflammation based on clinical,
laboratory data and MIS.
For the whole group mean BMI was 23,4 4.2 kg/m, BFP were 35.1 12.9%.
Patients were grouped according to BMI, underweight patients had significantly
high MIS scores, and significantly low TG levels. Group 3 patients who exibited
>48% of body fat had significantly higher total leukocyte count, CRP,TIBC and
TG levels.
The lowest and highest tertile of BFP is significantly associated with inflammatory
parameters and presence of AS. In normal and overweight subjects up to %48
percentage; BFP acts a protective factor against inflamation but over this ratio
its adverse influence emerges
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OP-026

The Role of Inflammatory Activity and Atherosclerosis on Thrombosed
Arterio-Venous Fistula for Hemodialysis Access

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Deniz Ali2,
Erdem Yunus1, Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

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

Thrombosis of arteriovenous fistula is the main cause of vascular access loss
for hemodialysis. Vascular inflammation and atherosclerosis may be involved
in the thrombosis process of AVF. The aim of this study was to evaluate the
impact of inflammation markers and carotid atherosclerosis on the failure of
AVF.
Forty-four hemodialysis patients (16 female and 28 male, age; 50.3± 14.6 years)
were included in this study. Patients were stratified in two groups: group-1
(patients with history of A-V fistula thrombosis, n=20), and group II (patients
with no history of A-V fistula thrombosis, n= 24). Genetic polymorphism of
TNF-α (-308 G/A) was determined by polymerize chain reaction. Carotid artery
intima media thickness (CIMT) was measured by high resolution B-mode
ultrasound. Biochemical parameters (creatinin, BUN, glucose, electrolytes,
albumin, hemoglobulin, lipid levels) and inflammatory markers (homocysteine,
fibrinogen, C reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate, lipoprotein-
a) and iPTH were quantified.
In group-I, the mean value for CIMT (0,92±0,20 mm) were significantly higher
than group II (0,68±0,16 mm; p<0,05). If we compared two groups due to CRP
levels, group-I had higher serum levels of CRP than group II (1.25±0.82 vs.
0.58±0.36 mg/dL respectively; p<0.05). Incidence of patients with high producer
genotype of TNF-α –308 (AA+ GA) was higher in group-I than in group-II
(n=9, 45% vs. n=4, 16.6% respectively, p<0,05). Other mesured parameters
were similar between groups.
Beside the well-known factors, serum levels of CRP and TNF-α genotype and
CIMT may be also important prognostic indicator for A-V fistula dysfunction
in patients with renal failure.
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SS-026

Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteriyo-Venöz Fistül Trombozu ‹çin Yeni
Risk Faktörleri: CRP, TNF-α, K‹MK

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Deniz Ali2,
Erdem Yunus1, Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

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

Hemodiyaliz hastalar›nda vasküler girifl yolu olarak kullan›lan arterio-venöz (A-
V) fistüllerin kayb›na damar lümeninde trombüs oluflumu neden olmaktad›r.
Trombüs gelifliminde aterosklerozis ve artm›fl inflamasyonun rolü oldu¤u öne
sürülmektedir. Bu çal›flma, hemodiyaliz hastalar›nda, inflamasyon parametreleri
ve karotis aterosklerozisi ile A-V fistül trombüs geliflimi aras›nda iliflki varl›¤›n›
araflt›rmak üzere planland›.
K›rk-dört (16 kad›n ve 28 erkek, ortalama yafl; 50.3± 14.6 y›l) hemodiyaliz hastas›
çal›flma kapsam›na al›nd›. Hastalar 2 gruba ayr›ld›. A-V fistülünde trombüs
geliflim öyküsü olan 20 hasta grup-I içerisinde, trombüs geliflim öyküsü olmayan
24 hasta da grup II kapsam›nda de¤erlendirildi. Tüm hastalar›n PCR yöntemi
ile TNF-α (-308 G/A) gen polimorfizmleri belirlendi. Yüksek çözünürlüklü B-
mode USG kullan›larak karotis intima media kal›nl›klar› (K‹MK) ölçüldü.
Biyokimyasal parametrelerin (kreatinin, BUN, glukoz, elektrolitler, albumin,
hemoglobin, lipid düzeyleri) ve inflamatuvar belirteçlerin (homosistein, fibrinojen,
C reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon h›z›, lipoprotein-a) and iPTH
düzeylerinin belirlenmesi için kan al›nd›.
‹ki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda grup I’deki hastalar›n K‹MK grup II’deki hastalara
göre daha yüksek olarak saptand› (s›ras› ile 0,92±0,20 X 0,68±0,16 mm; p<0,05).
Serum CRP düzeylerine bak›ld›¤›nda ise grup I’de grup II’ye göre daha yüksek
olarak ölçüldü (s›ras› ile 1.25±0.82 vs. 0.58±0.36 mg/dL, p<0,05). Ayn› zamanda
TNF-α gen polimorfizmleri incelendi¤inde grup I’de yüksek sal›n›ma neden
olan mutasyon (–308 AA+GA) s›kl›¤› grup II’ye göre daha yüksek oranda
bulundu (s›ras› ile n=9, 45% X n=4, 16.6% respectively, p<0,05). Gruplar
aras›nda demografik karakterler ve di¤er bak›lan parametreler benzer olarak
tespit edildi.
Hemodiyaliz hastalar›nda A-V fistül trombozu için bilinen faktörlerin yan›s›ra
K‹MK, CRP yüksekli¤i ve TNF-α gen mutasyonlar› yeni risk faktörleri olabilir.
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SS-027

Hemodiyaliz Hastalar›nda Latent Tüberküloz ‹nfeksiyonu Tan›s›nda
Tüberkülin Cilt Testi ile ‹nterferon-Gamma Tabanl› T-SPOT.TB Testinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Soysal Ahmet1, Toprak Demet1, Koç Mehmet2, Ar›kan Hakk›2, Ako¤lu Emel2,
Bak›r Mustafa2

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastal›klar› Bölümü, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Eriflkin Nefroloji Bölümü, ‹stanbul

Tüberküloz infeksiyon insidans› hemodiyaliz hastalar›nda sa¤l›kl› bireylere göre
belirgin olarak yüksektir. Bu çal›flmada hemodiyaliz tedavisi alan hastalara TCT
ve T-SPOT.TB testi uyguland›. Çal›flmaya yafllar› 18 ile 84 y›l aras›nda de¤iflen
411 hemodiyaliz hastas› dahil edildi. Tüm hastalar›n 239 (61%)'unda T-SPOT.TB
testi pozitif iken TCT'i olgular›n 158 (%39)'inde pozitif idi. ‹lk TCT negatif
olarak bulunan 234 hastan›n 118 (%50)'inde T-SPOT.TB testi pozitif olarak
bulundu, bu da TCT'nin hasta grubumuzda %50 gibi yalanc› negatif sonuç
verdi¤ini göstermektedir. Bunun yan›nda ilk TCT pozitif olan 154 hastan›n 34
(%22)'ünde T-SPOT.TB testi negatif olarak bulundu bu da hasta grubumuzda
TCT'nin %22 oran›nda yalanc› pozitif reaksiyon verdi¤ini göstermektedir. TCT
negatif olan 245 hastaya ikinci TCT 1-3 hafta sonra uyguland›¤›nda olgular›n
61 (%25)'inde booster etkisi gözlendi. ‹kinci TCT sonucunda cilt testi negatifli¤i
devam eden 178 olgunun 71 (%41)'inde T-SPOT.TB testinin pozitif oldu¤u
görüldü bu da bize iki basamakl› TCT'ne ra¤men hasta grubumuzun %41'inde
gerçek tüberküloz infeksiyonunu tan›s›n›n atland›¤›n› göstermektedir. Bunun
yan›nda booster etkisi görülen 61 hastan›n 16 (%28)'inde T-SPOT.TB testi
negatif olarak bulunmufltur. Booster etkisi gözlenen olgularda kat›ld›¤›nda hasta
grubumuzda TCT'i pozitifli¤i %56 olarak bulunmufl olup bu olgular›n 52
(%25)'inde T-SPOT.TB testi negatif olarak saptanm›flt›r. Bir y›l sonunda cilt
testi negatif olan 139 hastan›n cilt testleri tekrarland›¤›nda 16 (%11) hastada
cilt testi konversiyonu gözlenirken 111 T-SPOT.TB negatif hastan›n 35 (%32)'sinde
T-SPOT.TB testi pozitifleflmesi gözlenmifltir. Bu verilere göre hasta grubumuzda
gerçek tüberküloz infeksiyonu insidans› %32 olarak bulunmufltur. Hemodiyaliz
hastalar›nda tüberküloz infeksiyonu tan›s›nda daha duyarl› vegüvernilir olan T-
SPOT.TB testinin kullan›lmas› TCT'ne göre daha avantajl› ve duyarl› oldu¤u
kan›s›nday›z.

OP-027

Comparison of Tuberculin Skin Test and Interferon-Gamma Based T-
SPOT.TB Assay for Diagnosis of Latent Tuberculosis Infect›on in
Hemodialysis Patients

Soysal Ahmet1, Toprak Demet1, Koç Mehmet2, Ar›kan Hakk›2, Ako¤lu Emel2,
Bak›r Mustafa2

1Marmara University Medical Faculty Department of Pediatrics Division of Pediatric
Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
2Marmara University Medical Faculty Department of Internal Medicine Division
of Nephrology, Istanbul, Turkey

The incidence of tuberculosis (TB) infection is higher in patients with end-stage
renal disease requiring hemodialysis (HD) than in normal individuals. In this
study we investigated diagnostic accuracy of TST and T-SPOT.TB assays in HD
patients. 411 HD patients were included in the study. Overall, 158 (39%) of
the patients had initial positive TST whereas T-SPOT.TB was found to be
positive in 239 (61%). Among 234 patients who had a negative initial TST,
T-SPOT.TB was positive in 118 (50%), indicating the false negative ratio of
TST. among 154 patients with a positive initial TST, T-SPOT.TB was negative
in 34 (22%), indicating the false positivity rate of TST to be 22%. of 245 patients
with initial negative TST 61 (25%) boosted after 2-step TST. Of those 178
patients who had a negative 2-step TST, T-SPOT.TB was positive in 71 (41 %).
On the other hand, 61 subjects who had boosted TST, T-SPOT.TB was negative
in 16 (28%). After including the 2-step TST results number of positive TST
increased to 228 (56 %) of whom T-SPOT.TB was negative in 52 (24 %). T-
SPOT.TB was positive in 67 (41%) of TST negative subjects. Among 139 TST
negative subjects, TST was converted in 16 (11%) of subjects and of the 111
T-SPOT.TB negative subjects, 35 (32%) of them became positive one year after
indicating that annual TB infection incidences are 11% and 32% with respect
to TST and T-SPOT.TB assay. In conclusion we recommend to use in HD
patients T-SPOT.TB for routine TB screening.
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OP-028

A Novel Cardiovascular Risk Factor in Hemodialysis Patients: Serum
Fetuin-A

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Deniz Ali2,
Turgan Çetin1

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

An increase in carotid intima media thickness (CIMT) is predictor of cardiovascular
mortality in hemodialysis patients. Recent studies have shown that a calcification
inhibitor fetuin-a, associate with cardiovascular mortality in patients with end
stage renal disease (ESRD). However, whether CIMT are associated with serum
fetuin-A levels in patients with ESRD has not been well established. In this
study, the relation between serum fetuin-a concentration and CIMT was
investigated in patients on chronic hemodialysis.
Seventy-two dialysis patients (32 female, 40 male, aged 50.3±15,1 years) were
included in this study. The patients were sampled for evaluation of calcium-
phosphate parameters, lipid profile, nutritional and inflammatory markers, and
fetuin-A. They were subjected to B-mode Doppler ultrasound for evaluation
CIMT. Patients were assessed in two groups according to carotid atherosclerosis:
group I patients (CIMT >0.8 mm or a carotid plaque protruded into the vascular
lumen >1.3 mm), group II patients (CIMT <0.8 mm or no plaque protruded
into the vascular lumen >1.3 mm).
Patients in group-I had lower serum fetuin-a levels (0.82±0.11 g/L) compared
to patients in-group II (0.63±0,15 g/L, p<0,05). In addition, carotid atherosclerosis
was associated with higher serum levels of C-reactive protein (0.68±0.25 vs.
0.48±0.27 mg/L, p<0,05). Other parameters described as cardiovascular risk
factors were similar between group-I and group-II.
Beside the traditional cardiovascular risk factors, CRP and low serum fetuin-
A levels may be associated with atherosclerosis in hemodialysis patients.
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SS-028

Hemodiyaliz Hastalar›nda Yeni Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü: Serum
Fetuin-A

Y›lmaz Rahmi1, K›rkpantur Alper1, Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Deniz Ali2,
Turgan Çetin1

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

Son y›llarda yap›lan çal›flmalar bir kalsifikasyon inhibitörü olan fetuin-a’n›n son
dönem böbrek hastalar›nda kardiyovasküler mortalite iliflkili olabilece¤ini öne
sürülmektedir. Fetuin-a ‘n›n bu hasta grubunda koroner kalsifikasyon ile iliflkisi
çal›fl›lm›fl olmakla birlikte di¤er kardiyovasküler risk faktörleri ile olan iliflkisi
ayd›nlat›lm›fl de¤ildir. Bu çal›flmada KBY hastalar›nda kardiyovasküler morbidite
ve mortalite için ba¤›ms›z risk faktörü olan aterosklerozis ile serum fetuin-a
düzeyleri aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Yetmifl-iki hemodiyaliz hastas› (32 kad›n, 40 erkek, ortalama yafl 50.3±15,1)
çal›flma kapsam›nda de¤erlendirildi. Tüm hastalardan kalsiyum-fosfor parametreleri,
lipid profili, nütrisyonel, inflamatuvar belirteçler ve fetuin-a düzeylerinin tespiti
için kan örne¤i al›nd›. Ayn› zamanda tüm hastalar›n B-mode doppler ultrasonografi
ile karotis intima media kal›l›klar› ve plak say›lar› belirlendi. Hemodiyaliz olmayan
günlerde hastalar›n ambulatuvar kan bas›nçlar› ölçülerek kaydedildi. Hastalar
aterosklerozu olan (grup I) ve olmayan (grup II) olmak üzere iki gruba ayr›ld›.
K‹MK >0.8 mm olan veya >1.3 mm’den daha fazla damar lumeni içerisine
uzanm›fl pla¤› olan hastalar ateroskleroza sahip olarak de¤erlendirildi.
Karotis arterde aterosklerozu olan grup I’deki hastalar›n ölçülen fetuin-a düzeyleri
grup II’deki hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha düflük olarak ölçüldü (s›ras› ile
0.63±0,15 X 0.82±0.11 g/L, p<0,05). ‹ki grup ölçülen biyokimyasal parametreler
aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda serum CRP düzeylerinin grup I’de grup II’ye göre
daha yüksek oldu¤u görüldü (0.68±0.25 X 0.48±0.27 mg/L, p<0,05). Kan
bas›nçlar› ve di¤er parametreler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise her iki grup aras›nda
istatistiksel fark saptanmad›.
Bu çal›flma hemodiyaliz hastalar›nda kardiyovasküler bir risk faktörü olan
ateroskleroz ile yeni bir belirteç olan fetuin-a’n›n iliflkili olabilece¤ini ortaya
koymufltur. ‹nflamasyonun yan›s›ra düflük fetuin-a düzeyleri hemodiyaliz
hastalar›nda yüksek olan kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin nedeni
olabilir.
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SS-029

Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Kir 4.1-KCNJ10 Geni
Polimorfizmlerinin Analizi

Balat Ayfle1, Parlak Mesut2, O¤uzkan Balc› Sibel3, Gö¤ebakan Bülent3,
Büyükçelik Mithat1
1Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Department of Pediatrics, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›,
Gaziantep

Amaç: Enüretik çocuklarda idrar elektrolitlerinde, özellikle potasyumda baz›
farkl›l›klar olabilece¤i gösterilmifltir. Potasyum tafl›y›c› kanallardan Kir 4.1,
böbrek distal tübüllerinde sentezlenmekte ve iyon tafl›nmas›nda önemli rol
oynamaktad›r. KCNJ10 kanal proteini, Kir 4.1 ailesinin bir üyesidir. Çal›flmam›zda
primer nokturnal enürezis (PNE) ile KCNJ10 geni polimorfizmleri aras›ndaki
iliflki araflt›r›ld›.
Yöntem: PNE’li 85 çocuk ile 92 sa¤l›kl› kontrol, KCNJ10 geninde görülen tek
nükleotid polimorfizmleri (SNP) aç›s›ndan analiz edildi. Bu SNP’ler; intron
1’de G→A transversiyonu (SNP1), ikincisi ekzon 2’deki G→A transversiyonu
(SNP2), üçüncüsü ise promotör bölgede T→C transisyonudur (SNP3). Tüm
SNP’ler PCR-RFLP yöntemiyle çal›fl›ld›.
Bulgular: KCNJ10 genindeki SNP1 ve SNP2, Türk çocuklar› için bilgi verici
de¤ildi. SNP3 ise genotip da¤›l›m› ve allel s›kl›¤› aç›s›ndan enüretiklerde, sa¤l›kl›
çocuklardan farkl›l›k gösterdi.
SNP3’ün genotip da¤›l›m› enüretiklerde; TT (%71.7), TC (% 25.8) ve %2.3
(CC), kontrol grubunda ise TT(%38.2), TC (%58.6), CC (%3.2) fleklinde olup,
TT genotipi enüretik çocuklarda yüksek bulundu (X2=21.32, p= 0.00002). Allel
s›kl›klar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; PNE grubunda T % 84.7, C %15.3, kontrol
grubunda ise s›ras›yla % 67.3 ve %32.7 olarak saptand› (X2=13.33, p=0.00026).
SNP3 T alleli K at›l›m›yla iliflkiliydi (p<0.05).
Sonuç: PNE’li çocuklarda KCNJ10 geni polimorfizmlerinin ilk defa analiz
edildi¤i bu çal›flma, bu gen ile enürezis aras›nda iliflki olabilece¤ini göstermesi
aç›s›ndan önemlidir.

OP-029

Analysis of Kir 4.1- KCNJ10 Gene Polymorphisms in Children with
Primary Nocturnal Enuresis (PNE)

Balat Ayfle1, Parlak Mesut2, O¤uzkan Balc› Sibel3, Gö¤ebakan Bülent3,
Büyükçelik Mithat1
1University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Pediatric
Nephrology, Gaziantep, Turkey
2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Gaziantep,
Turkey
3Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics,
Gaziantep, Turkey

Objectives of Study: Recent studies demonstrated some differences in urinary
electrolytes, especially potassium, of enuretic children. Potassium transporter
members Kir 4.1 are expressed in renal distal tubules and function as key
molecules for renal ion transport KCNJ10 channel protein is a member of Kir
4.1 family. In this study, we investigated whether polymorphisms in KCNJ10
are associated with PNE.
Method: 85 children with PNE and 92 healthy controls were tested for three
single nucleotide polymorphisms (SNPs) in KCNJ10 gene. These SNPs were
G to A transversion in intron 1(SNP1) and G to A transversion in exon 2
(SNP2) and T to C transition in promoter (SNP3). All SNPs were genotyped
by PCR-RFLP methods.
Findings: KCNJ10 gene SNP1 and SNP2 in which were noninformative for
Turkish population. SNP3 was showed association with enuretic patients for
either distribution of genotype and allele frequency.
The distribution of TT, TC, and CC genotypes for SNP3 was 71.7 %, 25.8
% and 2.3 % in PNE compared with 38.2 %, 58.6 % and 3.2 % in the controls
(X=21.32, p= 0.00002). TT genotype was found higher in enuretic children.
The allele frequency of T and C was 84.7 %, 15.3 % in PNE compared with
67.3 %, 32.7 % in the controls. (X=13.33, p=0.00026). The correlations was
found in the T allele and potassium excretions (P<0.05)
Result: This study which is the first to search the KCNJ10 gene polymorphisms
in children with PNE. It is important that KCNJ10 gene may be associated with
enuresis.
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OP-030

Vesicouretheral Reflux Nephropathy and Cytokine Gene Polymophism �

Fidan Kibriya1, Söylemezo¤lu O¤uz1, Gönen Sevim1, Uncu Nermin2, Buyan Necla1,
Bakkalo¤lu Sevcan1, Hasano¤lu Enver1
1Pediatric Nephrology Departments, Gazi University Hospital, Ankara,Turkey
2D›flkap› Children Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Renal scarring (RS), resultant of vesicouretheral reflux (VUR) causes
hypertension and end-stage renal failure. This study was planned to define a
correlation with cytokine gene polymorphism and reflux nephropathy. In a
study group of 238 patients diagnosed to have VUR; TNF-a, TGF-b, IL 6, IL-
10 and IFN-g gene polymorphisms were studied. VUR grades and RS were
assessed and their relation with polymorphisms was studied.
Results: 88 of patients (37%) were male and 150 were female (63%), mean
age was 7,1 years. RS was found in 113 patients (47.5%) while 125 patients
(52.5%) did not have RS. RS patients’ rate rises as VUR grades increase. RS
was detected in Grades 2, 3, 4, 5 with rates of 5.3%, 23%, 39.8%, 32%
respectively. Among all patients, the ones with RS showed higher G/G allele
for TNF-α (for grades 2, 3, 4, 5 rates were 50%, 69.2%, 53.3% and 52.8%
respectively) (p<0.03), higher TT/GG and TT/GC for TGF-β (p<0.05) and
higher T/T for IFN-g compared to the ones without RS. hastalarda IL-10
GCC/GCC and IL-6 GG polymorphisms was found to be significantly high
in RS patients.
Conclusion: Presentation of polymorphisms in pro-inflammatory cytokines
TNF-a, IL-6 and TGF-b which is important for fibrosis constitutes a meaningful
risk factor in renal parenchymal injury in VUR nephropathy. In the presence
of these polymorphisms, a more aggressive follow-up and treatment would be
important to prevent RS in reflux nephropathy patients.

� Winner of Fresenius Medical Abstract Award
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Vesikoüreteral Reflü Nefropatisi ve Sitokin Gen Polimorfizmi �

Fidan Kibriya1, Söylemezo¤lu O¤uz1, Gönen Sevim1, Uncu Nermin2, Buyan Necla1,
Bakkalo¤lu Sevcan1, Hasano¤lu Enver1
1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara D›flkap› Çocuk Hastal›klar› Hastanesi, Ankara

Çocuklarda vesikoüreteral reflü (VUR) sonucu geliflebilen renal skarlanma (RS),
hipertansiyon ve son dönem böbrek yetmezli¤ine neden olmaktad›r. Otolog
immün yan›t›n renal dokuyla iliflkili antijenlere karfl› uyar›lmas›yla, meydana
gelen, immunogenetik zedelenme RS nedenidir. Sitokinlerin RS oluflmas›nda
rol oynayan, immün sistem ve enflamatuar yan›t› regülasyon fonksiyonlar›
vard›r. Bu çal›flmada VUR’lu hastalarda sitokin gen polimorfizmi ile VUR ve
RS aras›ndaki iliflkinin varl›¤› araflt›r›lm›flt›r.VUR tan›l› 238 hastal›k çal›flma
grubunda; TNF-α, TGF-β, IL 6, IL-10, IFN-γ gen polimorfizmlerini (One
Lambda,Inc) çal›fl›ld›. VUR derecelendirilmesi ve DMSA sintigrafi ile RS
belirlenerek, sitokin polimorfizmleri ile iliflkileri araflt›r›ld›.
Bulgular: Toplam 238 hastan›n 88 (%37 )’si erkek, 150 (%63)’ü k›z olup, yafl
ortalamas› 7,1 y›l.
VUR dereceleri; Grade 2,3,4,5 için s›ras›yla % 7.2, %26.1, %30.7 ve %26
bulundu. 113 hasta (%47.5) RS gösterirken, 125 hastada (%52.5) RS yoktu.
RS hasta oranlar›, VUR derecesi yükseldikçe art›fl göstermektedir. Grade
2,3,4,5’de s›rayla % 5,3, %23, %39.8, %32 oran›nda RS tesbit edildi. Tum
hastalarda RS olanlarda olmayanlara oranla TNF-α için G/G aleli (Grade
2,3,4,5’de s›rayla %50, % 69,2, %53,3, %52,8) ( p<0.03), TGF-β için TT /GG
ve TT/GC (p<0.05) e IFN-γ için T/T yüksek bulundu. RS olanlarda hastalarda
IL-10 için GCC/GCC ve IL-6 için GG polimorfizm anlaml› olarak yüksek
bulundu.
Sonuç: Proinflamatuar sitokinlerden TNF-α, IL-6 ve fibrosis için önemli olan
TGF-β’daki polimorfizmler VUR nefropatisinde renal parankimal hasarda
anlaml› risk olusturmaktad›r. Reflu nefropatili hastalarda bu polimorfizmlerin
varl›¤›nda daha agresif bir takip ve tedavi RS’›n önlenmesi için önemli olacakt›r.

� Fresenius Medikal Bildiri Ödülü
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SS-031

Ailevi Akdeniz Atefli ve Renal Amiloidozisli Olgularda MEFV Gen
Mutasyonlar›: Bir Retrospektif Moleküler Çal›flma

Arga Mustafa, Fidan Kibriya, Buyan Necla, Bakkalo¤lu Sevcan, Hasano¤lu Enver,
Söylemezo¤lu O¤uz
Gazi Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Girifl: Ailesel Akdeniz Atefli (AAA) otozomal resesif geçiflili bir hastal›kt›r.
Bugüne kadar yaklafl›k 90 farkl› MEFV gen mutasyonu tamamlanm›fl olup, en
s›k görülen 5 mutasyondan 4’ü ekson 10’da (M694V, V726A, M694I, M680I),
bir tanesi de ekson 2’de yer almaktad›r. AAA’nin en önemli ve prognozu
belirleyen komplikasyonu kronik renal yetmezlikle sonuçlanan amiloidozistir.
Yap›lan çal›flmalar›n önemli bir k›sm› amiloidozis geliflimi için M694V gen
mutasyon varl›¤›n›n önemli bir risk faktörü oldu¤unu göstermifltir.
Materyal: Bu çal›flmada, 236 AAA hasta ile 55 AAA-Amiloidozisli toplam 291
hastada en s›k görülen 6 MEFV (M694V, M694I, M680I, V726A, E148Q and
R761H) mutasyonular›n›n s›kl›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Metot: Mutation identification was performed according to described PCR and
restriction-enzyme digestion or amplification mutation system techniques.
Sonuçlar: M694V, her iki hasta grubunda da en s›k saptanan mutasyon olarak
bulundu. AAA- amiloidozis geliflmifl 55 hastan›n 25’inde (%45,5) homozigot
M694V mutasyonu, 12 (%23) hastada farkl› heterozigot MEFV gen mutasyonlar›
(M694V/M680I, V726A, E148Q) ve 18 hastada ise incelenen mutasyonlar
saptanmad›. AAA olan 236 hastan›n 72’si (%30,5) homozigot mutasyona
sahipken, bunlardan 63’ünde (%26,6) M694V/M694V ve 9’unda M680I/M680I
mutasyonlar› saptand›. bu çal›flmada, AAA-Amiloidoz geliflmifl olan hasta
grubunda amilodoz olmayan AAA hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlaml›
olacak flekilde homozigot M694V mutasyonu daha s›k bulundu (p=0,006).
Tart›flma: daha önceki çal›flmalar›n sonuçlar› amilodizis gelifliminde etnik,
herediter ve çevresel faktörlerin etkili oldu¤unu göstermifltir. Ayr›ca, ülkemizden
yap›lm›fl iki önemli çal›flma sonuçlar› da homozigot M694V mutasyon varl›¤›
ile amiloidozis geliflimi aras›ndaki kuvvetli iliflkiyi göstermifltir. Bizim çal›flma
sonuçlar›m›zda, AAA hastalarda amiloidozis geliflimi ile yüksek homozigot
M694V mutasyon s›kl ›¤›  aras›ndaki i l iflkiyi  desteklemektedir

OP-031

Gene Mutation Frequency in FMF Patients and Decreased Response to
Colchicine Therapy in M694V Carriers

Arga Mustafa, Fidan Kibriya, Buyan Necla, Bakkalo¤lu Sevcan, Hasano¤lu Enver,
Söylemezo¤lu O¤uz
Pediatric Nephrology Departments, Gazi University Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Familial Mediterranean Fever (FMF) is one of the periodic fever
syndromes. The aim of the study was to analyze MEFV gene mutations and
response to therapy. This study that included 236 FMF children patients. Six
MEFV mutations (M694V, M694I, M680I, V726A, E148Q and R761H) were
investigated in all patients. FMF was diagnosed according to Tel Hashomer
criteria.
Results: The most frequent mutation was the M694V in the study group.
Seventy-two (%30,5) of 236 FMF patients were homozygotes, 44 (%18,6) were
compound heterozygotes, 88 (%27,3) had only a single mutation and no
mutation was identified in 32 (%13,6 ) patients.
For evaluation of the mutation-specific difference in the phenotypic expression
of the disease and response to therapy, 236 patients were divided into three
groups according to the presence of M694V mutation on both of the alleles
(homozygotes), on only one allele (heterozygotes), and on none of the alleles.
The response to colchicine therapy was lower in the M694V homozygous
patients as compared with the other groups (p=0,001). No differences were
found between these groups for the other phenotypic features.
Conclusion: M694V homozygocity, environmental factors, male gender, and
the α/α genotype of serum amyloid A1 gene are the currently established risk
factors for development of amyloidosis. In our study, two of the patients with
homozygous M694V mutation developed amyloidosis despite high dosages of
colchicine therapy. Consequently, these findings support the studies of two
different Turkish groups that show increased risk of developing amiloidosis
among M694V homozygotes.
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OP-032

IgA nephropathy in Turkish children

Alpay Harika, Demircin Gülay, Kabasakal Caner, Gök Faysal, Uncu Nermin, Soylu
Alper, Topalo¤lu Rezan, Ekim Mesiha, Bilge Ilmay, K›yak Aysel, Düflünsel Ruhan,
Y›ld›z Nurdan
Turkish Pediatric IgAN Study Group

Immuneglobulin A nephropathy (IgAN) occurs in children all over the world
with a better outcome than adults. In this nationwide study we aimed to
investigate the demographic and clinical characteristics of IgAN in Turkish
children. We obtained the data of 201 patients with biopsy proven IgAN from
21 centers. There were 127 boys and 74 girls with a mean age of 10,95±3,47
years at first presentation. (Eight of them had another family member with
IgAN). The most frequent clinical finding was macroscopic hematuria (96.4%)
and mild-moderate proteinuria (67.2 %). Eighteen patients had nephrotic range
proteinuria and 28 (22.6%) had deteriorated renal functions at presentation.
Renal failure was present mostly in boys (p<0.1) and patients with low complement
(p<0.5) and high IgA (p<0.5) levels. Supportive therapy including omega-3 and
ACE-inhibitors were given to 72 patients, 45 of them having an
immunosuppressive agent in combination. Steroid was given to 62 patients.
In addition to steroid therapy 17 patients were given methyl prednisolone pulse,
3 cylophosphamide and 1 cyclosporine A. The mean follow-up period of patients
were 6,44± 4.67 years and 3 patients developed chronic renal failure.
These data support that IgAN is not a rare cause of glomerulonephritis in
Turkish children, and it does not seem to result in end stage renal failure as
often as adults. Long term follow-up of these well-documented, biopsied patients
may enlighten the probable risk factors of IgAN in future
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SS-032

Türk Çocuklar›nda ‹mmünglobulin A Nefropatisi

Alpay Harika, Demircin Gülay, Kabasakal Caner, Gök Faysal, Uncu Nermin, Soylu
Alper, Topalo¤lu Rezan, Ekim Mesiha, Bilge Ilmay, K›yak Aysel, Düflünsel Ruhan,
Y›ld›z Nurdan
Türk Pediatrik IgA Nefropatisi Çal›flma Grubu

Çocuklarda immünglobulin A nefropatisi (IgAN) tüm dünyada eriflkinlere göre
daha iyi seyretmektedir. Ülke çap›nda yap›lan bu çok merkezli çal›flmada Türk
çocuklar›nda IgAN’nin demografik ve klinik özellikleri araflt›r›lmak istenmifl ve
toplam 21 merkezden byopsi ile tan› alm›fl 201 IgAN’li hastan›n verileri
toplanm›flt›r. Hastalar›n 127’si erkek, 74’ü k›z olup ilk baflvurudaki yafl ortalamalar›
10,95±3,47 olarak bulundu. Sekiz hastan›n ailesinde bir baflka IgAN’li üye
mevcuttu. ‹lk baflvuruda en s›k görülen klinik bulgular makroskobik hematüri
(%96.4) ve hafif–orta fliddette proteinüri (%67.2) olarak saptand›. Ayr›ca 18
hastada nefrotik s›n›rda proteinüri ve 28 (%22.6) hastada böbrek fonksiyonlar›nda
bozukluk mevcuttu. Böbrek yetmezli¤i erkeklerde (p<0.1) ve kompleman seviyeleri
düflük (p<0.5), IgA seviyeleri yüksek (p<0.5) olan hastalarda daha fazla saptand›.
Yetmifl iki hastaya omega-3 ve ACE-inhibitörleri dahil olmak üzere destekleyici
tedavi verildi. Bu hastalar›n 45’ine ayr›ca beraberinde immünsüpresif tedavi de
baflland›. Toplam 62 hastaya oral steroid tedavisi verildi. Buna ek olarak 17
hastaya intravenöz metil-prednizolon bolus tedavisi, 3 hastaya siklofosfamid ve
1 hastaya siklosporin A tedavisi uyguland›. Hastalar›n ortalama takip süresi
6,44± 4.67 y›l olup 3 hastada kronik böbrek yetmezli¤i geliflti. Sonuç olarak bu
çal›flma ile Türk çocuklar›nda glomerulonefrit nedeni olarak IgAN’nin nadir
olmad›¤› ve eriflkinlerde oldu¤u gibi son dönem böbrek yetmezli¤inin s›k
geliflmedi¤i gösterildi. Biyopsi tan›s› olan ve detayl› bilgileri toplanm›fl olan bu
hastalar›n uzun süreli izlemi ile ileride çocuklarda IgAN’deki muhtemel risk
faktörlerinin daha iyi ayd›nlat›labilece¤i sonucuna var›ld›.
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SS-033

Çocuklarda Henoch-Schönlein Nefritinin Klinik Bulgular› ve Prognozu

Söylemezo¤lu O¤uz1, Özkaya Ozan2, Özen Seza3, Bakkalo¤lu Ayflin3,
Düflünse l  Ruhan4,  Çocuk Nefro lo j i  Vaskül i t  Çal › flma Grubu1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
3Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Amaç: Bu çal›flmada, Henoch-Schönlein nefriti (HSN) tan›s› ile izlenen çocuklar›n
klinik, histopatolojik özellikleri ve prognozlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Yafllar› 3-16 y›l aras›nda de¤iflen ülkemizdeki 16 çocuk
nefroloji merkezinde izlenen 443 çocuk hasta retrospektif olarak incelendi.
Böbrek biyopsi bulgular› ‘International Study of Kidney disease in children
(ISKDC)’ s›n›flamas›na göre de¤erlendirildi. Hastal›k prognozu flu s›n›fland›rmaya
göre derecelendirildi: A, Normal; B, hafif klinik ve üriner anormallikler
(mikroskopik hematüri ya da proteinüri <40 mg/m2/st); C, aktif renal hastal›k
(hipertansiyon, proteinüri>40 mg/m2/st) ve artm›fl serum kreatinin); D,
üremi/son dönem böbrek yetmezli¤i. De¤erlendirmede Derece A+B iyi prognoz,
C+D kötü prognoz olarak kabul edildi.
Bulgular: Henoch-Schönlein nefriti olan 443 hastan›n 179’unda böbrek
biyopsisi yap›ld›. Biyopsi yap›lan hastalarda en s›k baflvuru bulgusu nefrotik
düzyde proteinüri (25%) ve nefritik-nefrotik sendromdu (%23.5). ISKDC
s›n›flamas›na göre da¤›l›m flu flekildeydi: I:%8.3; II:%44.1; III:%36.3; IV:%6.7;
V:%3.3; VI:%1.1 Hastalar›n takibinde 443 hastan›n %87.2’sinde iyi prognoz,
%12.8’inde kötü prognoz saptand›. Bafllang›çta nefritik-nefrotik sendromu olan
49 hastan›n 16’s›nda (%32.7), nefrotik sendromu olan 24 hastan›n 5’inde
(%20.9) kötü prognoz saptand›. Hastalar›n %1.1’inde takipte son dönem böbrek
yetmezli¤i geliflti. Lojistik regresyon analizinde sadece tedavi fleklinin prognoz
için ba¤›ms›z de¤iflken oldu¤u saptand›. (p=0.005).
Sonuçlar: Henoch-Schonlein nefriti olan çocuklarda bafllang›ç klinik bulgular›
ve histopatolojik de¤ifliklikler prognoz üzerinde tam olarak belirleyici de¤ildir.
‹zole mikroskopik hematürisi ve/veya hafif proteinürisi olan hastalar yak›n takip
edilmeli, ve persistan proteinürisi olanlara erken dönemde biyopsi yap›lmal›d›r.
Bizim sonuçlar›m›z, ciddi HSN’› olan çocuklarda erken immunsupresif tedavinin
prognozu belirleyen en önemli faktör oldu¤unu göstermifltir.

OP-033

Henoch-Schönlein Nephritis: Clinical Findings and Outcome in Children

Söylemezo¤lu O¤uz1, Özkaya Ozan2, Özen Seza3, Bakkalo¤lu Ayflin3,
Düflünse l  Ruhan4,  Çocuk Nefro lo j i  Vaskül i t  Çal › flma Grubu1

1Department of Pediatric Nephrolog, Gazi University, Ankara,Turkey
2Department of Pediatric Nephrolog, Ondokuz May›s University, Samsun,Turkey
3Department of Pediatric Nephrolog, Hacettepe University, Ankara,Turkey
4Department of Pediatric Nephrolog, Erciyes University, Kayseri,Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the clinical and pathological
manifestations and outcome of the HSP nephritis in children.
Methods: 443 children aged between 3-16 years from 16 pediatric nephrology
reference centers were analyzed retrospectively. The biopsy findings were graded
according to the classification developed by the International Study of Kidney
disease in children (ISKDC).
Results: Renal biopsy was performed in 179 of the patients with HSP nephritis.
The most common presenting clinical finding in patients who were biopsied
was nephrotic range proteinuria (25%) which was followed by nephritic-nephrotic
syndrome (23.5%). The biopsy findings according to the ISKDC is as follows:
class I: 8.3 %; II: 44.1%; III: 36.3%; IV: 6.7 %; V: 3.3%; VI: 1.1%. Of 443
patients, 87.2 % had a favorable outcome and 12.8 % had an unfavorable
outcome. The overall percentage of children who developed ESRD at follow-
up was 1.1%. Logistic regression analysis revealed that only treatment as an
independent factors of outcome (p=0.005).
Conclusion: Neither the histopathological changes in the first biopsy nor
presenting clinical findings can reliably predict the outcome of HSP nephritis
in children. We conclude that children with HSP nephritis even with isolated
microscopic hematuria and/or mild proteinuria should be followed closely, and
those with persistent proteinuria need an early kidney biopsy. Our findings
emphasize the importance of early treatment of children with severe HSP
nephritis with immunosuppressive treatment, mainly on the outcome.
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OP-034

The Histopathological Changes and TNF-α, TGF-β ve Tenascin Expression
in Patients with Primary Type I Membranoproliferative Glomerulonephritis
in Remission

Ar›kan Hakk›1, Koç Mehmet1, Çakala¤aoglu Fulya2, Tu¤lular Serhan1,
Özener Çetin1, Ako¤lu Emel2
1Marmara University, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

Introduction: Primary type 1 membranoproliferative glomerulonephritis is
(MPGN) a rare cause of glomerular disease and has a poor prognosis. The aim
of this study is to determine the changes accompany with remission by comparing
renal rebiopsied histopathological with baseline histopathological findings.
Material-Methods: Renal rebiopsy was performed in 11 tip 1 MPGN patients
(5 men, 6 women, mean age 38.8 ± 13.5 years) who were on remission at least
one year after immunosuppressive treatment and had diagnosis at least 5 years
ago. Immunohistochemical staining for TGF, TNF, tenascine were done and
the intensity of immunostaining was graded from 0 (no staining) to 3 +
(maximum staining ) at the baseline and rebiopsied tissue specimens.
Results: The mean time to rebiopsy after diagnosis was 6.4 ± 2.0 years. Results
are summarized at Table 1. Mean baseline mesangial proliferation score and
tubulointerstitial infiltration score was reduced significantly at rebiyopsy (p=0.0001,
p= 0.002, respectively). The mesangial matrix expansion score was increased
at rebiopsy compared to baseline (p=0.000). The glomerular and tubulointerstitial
TGF-β staining scores in rebiopsied specimens was higher than that of baseline
(p=0.01 ve p=0.01, respectively) whereas there was no significant change in
TNF-α score. Enhanced score of glomerular and tubulointerstitial tenascin
expression was found in rebiyopsy specimens compared to baseline (p=0.005
ve p=0.01, respectively). There were no correlations between the histopatological
scores and immunohistochemical staining.
Discussion: In patients with type 1 MPGN, mesangial and tubulointerstitial
cell infiltration reduce whereas mesangial matrix expansion, glomerular and
tubulointerstitial TGF-β and tenascin expression increase with remission.

The changes of histopathological findings and TNF-α, TNF-β and tenascin
expression in type I MPGN patient who were on remission compared to
baseline
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Remisyondaki Tip 1 Membranoproliferatif Glomerülonefritli Hastalar›n
Renal Histopatolojik Bulgular›ndaki De¤ifliklikler ve TNF-α, TGF-β ve
Tenaskin Ekspresyonu

Ar›kan Hakk›1, Koç Mehmet1, Çakala¤ao¤lu Fulya2, Tu¤lular Serhan1,
Özener Çetin1, Ako¤lu Emel2
1Marmara Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Primer Tip 1 membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN)
prognozu kötü nadir görülen bir glomerüler hastal›kt›r ve tedavisi tam anlam›yla
bilinmemektedir. Bu çal›flmada, immünsüpresif tedavi sonras› remisyonda olan
hastalar›n renal histopatolojik bulgular›n›, bafllang›ç histopatolojik bulgularla
karfl›laflt›rarak remisyona efllik eden de¤ifliklerin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Tan›s› en az 5 y›l önce konulan, de¤iflik immunsüpresif
ilaçlarla remisyon sa¤lanm›fl ve immunsupresif tedavi kesildikten sonra en az
1 y›ld›r remisyonda olan 11 tip 1 MPGN hastas›na (5 erkek, 6 kad›n, ortalama
yafl 38.8 ± 13.5 y›l) renal rebiyopsi yap›lm›flt›r. Bafllang›ç ve rebiyopsiye ait
biyopsi örnekleri TNF-α, TGF-β ve tenaskin için immunohistokimyasal olarak
boyanm›fl, yo¤unlu¤a göre 0 (boyanma yok)’den +3 (maksimum boyanma)’e
kadar derecelendirilmifltir. Sonuçlar, renal histolojik de¤ifliklikler (Mezangial
geniflleme, mezangial proliferasyon, sklerotik glomerül oran›, tübülointerstisyel
proliferasyon ve fibrozis) ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Tan›dan rebiyopsiye kadar geçen süre 6.4 ± 2.0 y›ld›. Sonuçlar Tablo
1’de özetlenmifltir. Rebiyopsi örneklerinde mezangial ve tübülointerstisyel
proliferasyon skorlar› bafllang›çtakine göre anlaml› olarak azalm›flt› (s›ras›yla,
p=0.0001, p= 0.002). Mezangial geniflleme skoru rebiyopsi örneklerinde
bafllang›çtakine göre anlaml› olarak artm›flt› ( p=0.0001). Glomerüler ve
tübülointerstisyel TGF-β skoru rebiyopsi örneklerinde bafllang›çtakine göre daha
yüksek iken (s›ras›yla, p=0.01 ve p=0.011), TNF-α skorunda bafllang›çtakine
göre anlaml› bir de¤ifliklik bulunmad›. Rebiyopsi glomerüler ve tübülointerstisyel
tenaskin skorlar›, bafllang›çtakine göre anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla p=0.005
ve p=0.01). ‹mmunohistokimyasal boyanmalar ile renal histopatolojik de¤ifliklikler
aras›nda anlaml› bir iliflki yoktu..
Sonuç: Tip1 MPGN’li hastalarda remisyonla birlikte mesangial ve
tubulointerstisyel hücre infiltrasyonu azal›rken, mesangial geniflleme, glomerular
ve tubulointerstisyel TGF-β ve tenaskin ekspresyonu artmaktad›r.

Rebiyopsi Örneklerinde Renal Histopatolojik Bulgular ve TNF-α,
TGF-β ve tenaskin Ekspresyonlar›ndaki Bafllang›çtakine Göre De¤ifliklikler

Ortalama mezangial proliferasyon skoru (1-3)

Ortalama mezangial geniflme skoru (1-3)

Ortalama sklerotik glomerul skoru (1-3)

Ortalama tubulointerstisyal proliferasyon skoru (1-3)

Ortalama tubulointerstisyal fibrozis skoru (1-3)

Ortalama TNF-α boyanma skoru (1-3)

(s›ras›yla, glomerüler ve tübülointertisyal)

Ortalama TGF-β boyanma skoru (1-3)

(s›ras›yla, glomerüler ve tübülointertisyal)

Ortalama Tenaskin boyanma skoru (1-3)

(s›ras›yla, glomerüler ve tübülointertisyal)

Bafllang›çta

2.4 ± 0.5

0.7 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.1 ± 0.5

1.6 ± 0.7

0.4± 0.5

0.8 ± 0.6

0.4 ± 0.5

0.4 ± 0.5

Rebiyopside

1.2 ± 0.6

1.9 ± 0.5

1.3 ± 0.6

0.4 ± 0.5

1.2 ± 0.4

0.6 ± 0.5

0.6 ± 0.5

1.2 ± 0.6

1.6 ± 0.5

1.2 ± 0.6

1.9 ± 0.7

p

0.000

0.000

0.19

0.002

0.16

0.082

0.004

0.01

0.011

0.005

0.01

Mean mesangial proliferation score (1 to 3)

Mean mesangial expansion score (1 to 3)

Mean sclerotic glomeruli score (1 to 3)

Mean tubulointerstitial proliferation score (1 to 3)

Mean tubulointerstitial fibrosis score (1 to 3)

Mean TNF-α staining score (1 to 3)

(Glomerular and tubulointerstitial, respectively)

Mean TGF-β staining score (1 to 3)

(Glomerular and tubulointerstitial, respectively)

Mean tenascin staining score )

(Glomerular and tubulointerstitial, respectively)

Baseline

2.4 ± 0.5

0.7 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.0 ± 0.5

1.1 ± 0.5

1.6 ± 0.7

0.4± 0.5

0.8 ± 0.6

0.4 ± 0.5

0.4 ± 0.5

At Rebiopsy

1.2 ± 0.6

1.9 ± 0.5

1.3 ± 0.6

0.4 ± 0.5

1.2 ± 0.4

0.6 ± 0.5

0.6 ± 0.5

1.2 ± 0.6

1.6 ± 0.5

1.2 ± 0.6

1.9 ± 0.7

p

0.000

0.000

0.19

0.002

0.16

0.082

0.004

0.01

0.011

0.005

0.01
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SS-035

Ultrasaf Diyaliz Tedavisine Geçiflin ‹nflamasyon, Beslenme ve Eritropoietin
‹htiyac› Üzerine Etkileri

Koç Mehmet1, Mumcuo¤lu Metin2, Koç Hasan2, Küçük Mehtap2, Ar›kan Hakk›1,
Y›lmaz Basri2, Özener Çetin1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Türkmed Hemodiyaliz Merkezi, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Ultrasaf (ultrapure) diyalizin inflamatuar ve beslenme parametrelerini
düzeltti¤i ve eritropoietin ihtiyac›n› azaltt›¤› belirtilmektedir. Bu çal›flmada
konvansiyonel diyaliz tedavisinden ultrasaf diyaliz tedavisine geçiflin beslenme,
inflamasyon ve eritropoietin ihtiyac› üzerine olan etkileri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Metotlar: Aktif inflamatuar hastal›¤›, kanamas› veya malignitesi olmayan 25
hasta (12 erkek, ortalama yafl 53 ± 14 y›l) de¤erlendirmeye al›nd›. Ultrasaf diyaliz
öncesi ve sonras› birer y›ll›k periyod boyunca Kt/V, URR, albümin, ferritin,
hemoglobin ve kullan›lan eritropoietin dozlar›n›n y›ll›k ortalamalar› ile kullan›lan
y›ll›k intravenöz demir miktarlar› belirlendi.
Bulgular: Diyaliz yeterlili¤i parametreleri (Kt/V:1.38 ± 0.23 vs 1.43 ± 0.19,
p=0.41 ve URR:67.3 ± 6.5% vs 68 ± 7.4%, p=0.24) ultrasaf diyaliz öncesi ve
sonras› dönemde benzerdi. ‹nflamasyon ve ve beslenme parametrelerinden
serum albümin (3.8 ± 0.3 g/dl vs 4.3 ± 0.2 g/dl, p<0.0001) düzeyleri ultrasaf
diyaliz tedavisine geçildikten sonra anlaml› olarak düzelirken, serum ferritin
(760 ± 241 ng/ml vs 685 ± 212 ng/ml, p=0.095) seviyelerinde de¤iflim izlenmedi.
Ortalama hemoglobin seviyeleri ultrasaf diyaliz dönemi boyunca anlaml› olarak
daha yüksek olmas›na ra¤men (11.1 ± 1.1 g/dl vs 11.8 ± 1.2 g/dl, p<0.0001)
y›ll›k kümülatif intravenöz demir kullan›m› (1884 ± 1123 mg vs 1516 ± 1066
mg, p=0.16), ortalama ayl›k eritropoietin dozu (590 ± 611 IU/kg vs 602 ± 609
IU/kg, p=0.8) ve eritropoietin indeksi (57.6 ± 63.4 IU/kg/grHb vs 56.2 ± 63.1
IU/kg/grHb, p=1.0) ultrasaf diyaliz öncesi ve sonras› dönemde de¤iflim göstermedi.
Sonuçlar: Bulgular›m›z ultrasaf diyalize geçiflin beslenme parametrelerini
düzeltti¤ini ancak ayn› düzeyde hemoglobin seviyeleri elde etmek için kullan›lan
eritropoietin ihtiyac›n› azaltmad›¤›n› düflündürmektedir.

OP-035

Effect of Ultrapure Dialysis on Parameters of Inflammation, Nutrition
and Erythropoietin Requirements

Koç Mehmet1, Mumcuo¤lu Metin2, Koç Hasan2, Küçük Mehtap2, Ar›kan Hakk›1,
Y›lmaz Basri2, Özener Çetin1

1Division of Nephrology, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Turkmed Hemodialysis Center, Istanbul, Turkey

Background: Ultrapure dialysis has been suggested to improve inflammation,
nutrition and erythropoietin requirements in hemodialysis. In this study we
aimed to compare the influence of switching from conventional dialysis to
ultrapure dialysis on nutrition, inflammatiom and erythropoitein requirements.
Methods: Twenty five patients, (12 male, mean age 53 ± 14 years) without
active inflammation, infection, bleeding or malignancy during data collection,
were included. The data analysed included yearly average values of serum
albumin, hemoglobin and erythropietin dosages one year before and one year
after switching to ultrapure dialysis.
Results: Dialysis adequacy was similar in pre and post-ultrapure dialysis periods
as determined by Kt/V (1.38 ± 0.23 vs 1.43 ± 0.19, p=0.41) and URR (67.3
± 6.5% vs 68 ± 7.4%, p=0.24). Among the parameters of inflammation and
nutrition, while albumin (3.8 ± 0.3 g/dl vs 4.3 ± 0.2 g/dl, p<0.0001) increased
significantly, ferritin (760 ± 241 ng/ml vs 685 ± 212 ng/ml, p=0.095) levels
did not change during ultrapure dialysis. The yearly cumulative dose of intravenous
iron (1884 ± 1123 mg vs 1516 ± 1066 mg, p=0.16), hemoglobin (11.1 ± 1.1
g/dl vs 11.8 ± 1.2 g/dl, p<0.0001), average monthly epo dose 590 ± 611 IU/kg
vs 602 ± 609 IU/kg, p=0.8) and eritropoietin index (57.6 ± 63.4 IU/kg/grHb
vs 56.2 ± 63.1 IU/kg/grHb, p=1.0) did not change during ultrapure dialysis.
Conclusion: Our results indicate that switching from conventional to ultrapure
hemodialysis improves parameters of nutrition, but does not reduce erythropoietin
requirements in achieving the same hemoglobin levels.
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OP-036

The Renin Angiotensin System Blockade Ameliorates Sclerosing
Encapsulated Peritonitis

Çetin P›nar1, Bozkurt Devrim2, Yurum Fatma Nur3, Ülküden Burcu1,
K›rcelli Fatih2, Akçiçek Fehmi2, Duman Soner2
1Department of Internal Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
2Division of Nephrology, Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Ege University, Izmir, Turkey

Sclerosing encapsulated peritonitis (SEP) is the devastating complication of
continuous ambulatory peritoneal dialysis. Inflammation, fibrosis and angiogenesis
underlie the pathophysiolgy. Angiotensin II is a well known agent that promotes
fibrosis and inflammation in the course of various diseases.
The aim of the study is to investigate the effects of RAS blockade on regression
of SEP. Fifty six non-uremic Wistar albino rats were divided into six groups:
Control group, 2 ml isotonic saline intraperitoneally (IP) daily, for 3 weeks (w)
CG group, Daily IP 2 ml/200 g injection of chlorhexidine gluconate (CG)
(0.1%) and ethanol (%15) dissolved in sal ine, total ly 3 w,
Resting group, CG (0-3rd w) + peritoneal resting (3rd-6th w).
E-R group, CG (0-3rd w) + 100 mg/L enalapril (ENA) (3rd-6th w)
V-R group CG (0-3rd w) + 640 mg/L valsartan (VAL) (3rd-6th w)
COMB-R group CG (0-3rd w) +(100 mg ENA + 640 mg VAL)/L, in drinking
water (3rd-6th w
At the end, a one-hour peritoneal equilibration test was performed with 25 ml
3.86% PD solution. Dialysate-to-plasma urea ratio (D/P urea), dialysate WBC
count (/mm3), ultrafiltration volume (UF) and morphological changes of parietal
peritoneum were examined.
The results are given in the table as a mean ± SEM.
Both valsartan and enalapril have more effective than peritoneal rest. Dual
blockade of RAS has no additional beneficial effects.
In conclusion, we suggest that RAS blockade either with ACEIs or ARBs may
be a more effective option than resting in the management of SEP.
Results

a Group vs Control, b vs CG, c vs Rest, d vs E-R, e vs V-R; p<0.05
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SS-036

Renin-Angiotensin Sistem ‹nhibisyonu Sklerozan Enkapsule Peritoniti
Geriletebilir

Çetin P›nar1, Bozkurt Devrim2, Yurum Fatma Nur3, Ülküden Burcu1,
K›rcelli Fatih2, Akçiçek Fehmi2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› 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
3Ege Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  ‹zmir

Sklerozan enkapsule peritonit (SEP) devaml› ambultuvar periton diyalizinin
ciddi bir komplikasyonudur. Patofizyolojide inflamasyon, fibrozis ve damarlanma
art›fl› yer almaktad›r. Angiotensin II’nin çeflitli hastal›klarda dokularda fibrozis
ve inflamasyonu uyard›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flmada, Renin-Angiotensin-Sistem
(RAS) blokaj›n›n SEP regresyonuna olan etkileri incelenmifltir.
Elli-alt› non-üremik Wistar albino rat 6 gruba ayr›ld›.
Kontrol grubu günlük 2 ml sf intraperitoneal enjeksiyon (IP), 3 hafta
C-G grubu Günlük 2 ml /200gr klorheksidin glukonate (CG) (%0.1) ve alkol
(SF içinde çözünmüfl etanol %15) enjeksiyonu, 3 hafta
Dinlenme grubu CG (0-3.hf) + peritoneal dinlenme (3-6.hf)
ACE-R grubu CG (0-3.hf) +100mg/l Enalapril (ENA) içme suyunda (3-6.hf)
ARB-R grubu CG(0-3.hf) +640 mg/ml Valsartan(VAL) içme suyunda (3-6.hf)
EV-R grubu CG(0-3.hf) +100 vs 640 mg/l ENA vs VAL içme suyunda (3-6.hf)
3 hafta sonra bir saat peritoneal eflitlenme testi 25 ml %3.86 PD solüsyonu ile
yap›ld›. Diyalizat ve plazma üre oran› (D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› (mm3)
ve ultrafiltrasyon hacmi (UF) hesapland›. Paryetal peritondaki morfolojik de¤iflikler
incelendi.
Sonuçlar, Tablo-1’de ortalama± SEM olarak verilmifltir.
Her iki valsartan ve enalapril, morfolojik ve fonksiyonel parametreler üzerine
peritoneal dinlendirmeden daha etkindir. Çiftli blokaj›n ek bir katk›s›
olmamaktad›r.
Sonuç olarak, biz ACEi veya ARB ile RAS blokaj›n›n, SEP regresyonunda
peritonun dinlendirilmesine oranla daha etkin bir tedavi seçene¤i olabilece¤ini
düflünmekteyiz.
Sonuçlar

a Grup vs Kontrol, b vs CG, c vs Dinl, d vs E-D e vs V-D; p<0.05

UF. ml

D/P Üre

Lökosit,mm3

Peritoneal kal›nl›k μm

‹nflamasyon

Damar say›s›

Fibroblast

Kontrol n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG n=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Dinl endirme

n=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

ACE-R n=9

4.96±1.49abc

0.44±0.02bc

555b

102±18

1±0,2

2,3±0,3bc

2,6±0,2bc

ARB-R n=10

4.5±0.91abc

0.52±0.02b

136abcd

103±17

1,1±0,2

7,1±1,2

1,87±0,12b

COMB-R n=7

2.5±2.8a

0.52±0.02bc

207b

100±12

1±0

2,85±0,73ce

2,42±0,2ce

UF. ml

D/P Urea

WBC,mm3

Peritoneal Thickness, μm

Inflammation

Number of vessels

Fibroblast

Control

n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG

n=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Resting

n=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

E-R

n=9

4.96±1.49abc

0.44±0.02bc

555b

102±18

1±0,2

2,3±0,3bc

2,6±0,2bc

V-R

n=10

4.5±0.91abc

0.52±0.02b

136abcd

103±17

1,1±0,2

7,1±1,2

1,87±0,12b

COMB-R

n=7

2.5±2.8a

0.52±0.02bc

207b

100±12

1±0

2,85±0,73ce

2,42±0,2ce
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SS-037

Kolflisin’in Sklerozan Enkapsüle Peritonitte Regresyon ve Progresyon
Üzerine Etkisi �

B›çak Selahattin1, Bozkurt Devrim2, Sezak Murat3, Taflk›n Hüseyin1, K›rçelli Fatih2,
Töz Hüseyin2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP) uzun dönem periton diyalizinin nadir, fakat
ciddi bir komplikasyonudur. Kolflisin karaci¤er fibrozisi gibi fibrozise neden
olan baz› durumlarda tedavide alternatif bir seçenek olabilece¤i gösterilen iyi
bilinen bir anti-inflamatuvar ajand›r. Bu çal›flman›n amac›, kolflisinin antifibrotik
ve anti-inflamatuvar özelli¤inin SEP rat modelinde progresyon ve regresyon
üzerine etkisini araflt›rmaktad›r.
K›rksekiz non-üremik Wistar albino rat 5 gruba ayr›ld›:
Kontrol grubu 2 ml serum fizyolojik (SF) intraperitoneal(IP) günlük, 3 hafta,
CG grubu IP 2ml/200g klorheksidin glukonat(CG) (0.1%) ve etanol (%15)
injeksiyonu,3 hafta
Dinleme grubu CG (0-3.hf)  + Peri toneal dinlenme (3-6.hf) ,
C-R grubu CG (0-3.hf) + 1mg/L kolflisin içme suyunda (3-6.hf),
C-P grubu CG + 1mg/L kolflisin içme suyunda (0-3.hf)
Süreç sonunda, bir saat peritoneal eflitlenme testi 25 ml %3.86 PD solusyonu
ile yap›ld›.
Diyalizat ve plazma üre oran›(D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› (/mm3) ve
ultrafiltrasyon hacmi(UF) hesapland›. Paryetal peritondaki morfolojik de¤iflikler
incelendi.
Sonuçlar, tabloda ortalama ± SEM olarak gösterilmifltir.
Peritonu dinlendirmenin peritoneal hasar üzerine baz› faydal› etkileri mevcuttur.
Fakat bir kere peritonda stimülasyon geliflti¤inde, patoloji bulgular›n› geriye
döndürmede tek bafl›na yeterli olmamaktad›r. Kolflisin dinlendirmeye k›yasla,
inflamasyonu, diyalizat hücre say›s›n› ve periton damarlanmas›n› iyilefltirerek
membran bütünlü¤ünü korumaktad›r.
Sonuç olarak, kolflisin SEP tedavisinde sa¤alt›m etkinli¤ine sahip bir ajan olabilir.
Sonuçlar

a Grup vs Kontrol, b vs CG, c vs Dinlenme, d vs C-R; p<0.05

� Türk Nefroloji Derne¤i En ‹yi Bildiri Ödülü Birincisi

OP-037

The Effects of Colchicine on Progression and Regression of Sclerosing
Encapsulated Peritonitis �

B›çak Selahattin1, Bozkurt Devrim2, Sezak Murat3, Taflk›n Hüseyin1, K›rcelli Fatih2,
Töz Hüseyin2, Duman Soner2
1Department of Internal Medicine, Ege University, Izmir, Turkey
2Division of Nephrology, Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Ege University, Izmir, Turkey

Sclerosing encapsulating peritonitis (SEP) is an infrequent, but extremely serious
complication of long-term peritoneal dialysis. Colchicine is a well-known anti-
inflammatory agent which has been shown that it may be an alternative choice
for some fibrosing clinical states such as liver fibrosis.
The aim of the study is to determine the antifibrotic and anti-inflammatory
effects of colchicine in EPS rat model both in progression and regression.
Forty eight non-uremic Wistar albino rats were divided into five groups:
Control group, 2 ml isotonic saline intraperitoneally (IP) daily, for 3 weeks (w)
CG group, Daily IP 2 ml/200 g injection of chlorhexidine gluconate (CG)
(0.1%) and ethanol (%15) dissolved in sal ine, total ly 3 w,
Resting group, CG (0-3rd w) +peritoneal resting (3rd-6th w).
C-R group CG (0-3rd w) +1 mg/L colchicine (3rd-6th w)
C-P group CG (0-3rd w) +1 mg/L colchicines in drinking water (0-3rd w)
At the end, a one-hour peritoneal equilibration test was performed with 25 ml
3.86% PD solution. Dialysate-to-plasma urea ratio (D/P urea), dialysate WBC
count (/mm3), ultrafiltration volume (UF) and morphological changes of parietal
peritoneum were examined.
The results are given in the table as a mean ± SEM.
Resting has some beneficial effects on peritoneal derarrangements. However
once peritoneum has been stimulated, resting is not enough to reverse these
pathological changes solely. Colchicine had more pronounced effects on
membrane integrity via decreased inflammation, cell infiltration, and vascularity
as compared to resting group.
In conclusion, we suggest that colchicine may have therapeutic value in the
management of SEP.
Results

a Group vs Control, b vs CG, c vs Resting, d vs C-R; p<0.05

� Winner of the Turkish Society of Nephrology Best Abstract Award
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UF. ml

D/P Üre

WBC,mm3

Peritoneal Kal›nl›k, μm

‹nflamasyon

Damar say›s›

Fibroblast

Kontrol

n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG

n=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Dinl endirme

N=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

C-R n=10

5.18±0.75abc

0.75±0.02

270b

89±12c

0,71±0,18

2,85±0,9bc

2,28±0,35b

C-P n=8

1.74±0.89abd

0.69±0.02a

242b

96±8

1±0

7±1d

1,57±0,2

UF. ml

D/P urea

WBC,mm3

Peritoneal Thickness, μm

Inflammation

Number of vessels

Fibroblast

Control n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG

n=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Resting

n=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

C-R

n=10

5.18±0.75abc

0.75±0.02

270b

89±12c

0,71±0,18

2,85±0,9bc

2,28±0,35b

C-P

n=8

1.74±0.89abd

0.69±0.02a

242b

96±8

1±0

7±1d

1,57±0,2
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OP-038

Peritoneal Albumin Leakage: 2-Year Prospective Cardiovascular Event
Occurrence and Patient Survival Analysis

Elsürer Rengin1, Afflar Bar›fl1, Sezer Siren1, Arat Zübeyde1,
Özdemir Nurhan Fatma1, Haberal Mehmet2
1Baskent University Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Baskent University Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

High peritoneal membrane transport status is a determinant of morbidity and
mortality in peritoneal dialysis (PD) patients. High peritoneal transporters are
prone to peritoneal fluid protein loss and low serum albumin concentration.
We investigated whether 24-hour peritoneal albumin leakage was associated
with 2-year prospective cardiovascular outcome and survival in PD patients.
Sixty-six patients were included; 49 were on continuous ambulatory PD, 17
were on automated PD. Simplified peritoneal equilibration test was performed
at 4-hour of dwell, 24-hour peritoneal albumin leakage was calculated. Patients
were followed up for 2 years. Patient outcome (alive or dead) and occurrence
of a cardiovascular event was recorded.
Mean 24-hour peritoneal albumin leakage was 3.3±2.6 g/day. Peritoneal albumin
(P<0.0001) and 24-hour peritoneal albumin leakage (P<0.0001) were significantly
higher in high transporters than in low transporters. Serum albumin (P: 0.02)
and prealbumin (P<0.0001) were lower in high transporters than in low
transporters. During follow-up, 10 (15.2%) patients had suffered from a
cardiovascular event; 7 (10.6%) patients died. In Kaplan-Meier analysis, 2-year
patient survival was significantly lower in patients who had suffered from a
cardiovascular event than patients who had not (P<0.0001). Both in univariate
and multivariate Cox regression analyses, only advanced age was a predictor
of a cardiovascular event (P: 0.017 and P: 0.034 respectively).
In conclusion, occurrence of a cardiovascular event is associated with a lower
2-year patient survival. Advanced age is an independent predictor of a cardiovascular
event, whereas peritoneal transport status and albumin leakage are not the
predictors.
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SS-038

Periton Albümin At›l›m›: 2-Y›ll›k Prospektif Kardiyovasküler Olay
Geliflimi ve Mortalite Analizi

Elsürer Rengin1, Afflar Bar›fl1, Sezer Siren1, Arat Zübeyde1,
Özdemir Nurhan Fatma1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara
2Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara

Yüksek peritoneal geçirgenlik, periton diyalizi (PD) hastalar›nda morbidite ve
mortalitenin belirleyicilerindendir. Yüksek geçirgenli¤i olan hastalar periton
s›v›s›ndan protein kaybetmeye meyillidirler ve serum albümin düzeyleri daha
düflüktür. Bu çal›flmada PD hastalar›nda 24-saatlik periton albümin at›l›m›n›n
2-y›ll›k prospektif kardiyovasküler olay geliflmesi ve mortalite ile iliflkisi araflt›r›ld›.
Çal›flmaya 66 hasta al›nd›. 49 hasta sürekli ambulatuar PD, 17 hasta aletli PD
program›ndayd›. Tüm hastalara 4 saatlik de¤iflimle basitlefltirilmifl peritoneal
eflitlenme testi uyguland› ve hastalar›n 24-saatlik periton albümin at›l›mlar›
belirlendi. Hastalar 2 y›l boyunca takip edilerek varsa ölüm ve kardiyovasküler
olay geliflimi tespit edildi.
Ortalama periton albümin at›l›m› 3.3±2.6 g/gündü. Yüksek geçirgen hastalar›n
periton albümin konsantrasyonlar› (P<0.0001) ve 24-saatlik periton albümin
at›l›mlar› (P<0.0001) düflük geçirgen hastalardan daha yüksek, serum albümin
(P: 0.02) ve prealbümin düzeyleri (P<0.0001) daha düflüktü. 2-y›ll›k takipte 10
(%15.2) hastada kardiyovasküler olay geliflti ve 7 (%10.6) hasta öldü. Kaplan-
Meier analizinde 2-y›ll›k hasta yaflam oran›n›n, kardiyovasküler olay geliflen
hastalarda geliflmeyen hastalardan anlaml› olarak düflük oldu¤u bulundu
(P<0.0001). Tekli Cox regresyon analizinde sadece ileri yafl (P: 0.017)
kardiyovasküler olay gelifliminin ba¤›ms›z bir prediktörüydü. Çoklu Cox regresyon
analizinde sadece ileri yafl kardiyovasküler olay gelifliminin ba¤›ms›z prediktörüydü
(P: 0.034).
Sonuç olarak, PD hastalar›nda kardiyovasküler olay geliflimi, azalm›fl 2-y›ll›k
hasta yaflam süresi ile iliflkilidir. ‹leri yafl kardiyovasküler olay gelifliminin tek
ba¤›ms›z prediktörü olup, peritoneal geçirgenlik durumu ve 24-saatlik periton
albumin at›l›m› kardiyovasküler olay geliflimi ile iliflkili de¤ildir.
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SS-039

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalar›nda (SAPD) Asymmetric
Dimethylarginine (ADMA) Düzeyinin Rezidüel Renal Fonksiyon ve
Ekokardiyografik Parametreler ile ‹liflkisi

Ebinç Ayerden Fatma1, Erten Yasemin1, Ebinç Haksun2, Paflao¤lu Hatice3,
Koç Eyüp1, Demirtafl Canan3, Taçoy Gülten4, Mutluay Rüya1, Derici Ülver1,
Reis Altok Kadriye1, Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Sol ventrikül hipertrofisi son dönem böbrek yetmezli¤i bulunan hastalarda
kardiyovasküler mortalite için en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Diyaliz
hastalar›nda rezidüel renal fonksiyonun (RRF), kardiyovasküler olaylar ve Sol
ventrikül hipertrofisi (SVH) üzerinde olumlu etkileri oldu¤u düflünülmektedir.
ADMA endotelyal sistemden sentezlenmektedir. Nitrik oksit sentaz›n endojen
inhibütörüdür. Son dönemde yap›lan çal›flmalarda ADMA’n›n SVH ile iliflkili
oldu¤u öne sürülmektedir. Ancak bu konuda, henüz az say›da çal›flma
bulunmaktad›r Bu çal›flmada SAPD hastalar›nda ADMA düzeyinin rezidüel
renal fonksiyon ve ekokardiyografik parametrelerle iliflkisinin araflt›r›lmas›
planlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 54 SAPD hastas› (29 erkek, ort yafl:45,4±14,3) ve
23 sa¤l›kl› kontrol grubu (12 erkek, ort yafl:46,7±10,7) al›nd›. Olgular›n tümüne
doku doppler ekokardiyografi yap›ld›. Sol ventrikül kitle indeksleri (SVKI)
hesapland›. Serum ADMA düzeyleri ölçüldü. ‹drar› mevcut olan hastalarda 24
saatlik idrar biriktirildi. Üre klirensi yöntemi ile rezidüel GFR hesaplamas›
yap›ld›.
Sonuçlar: Serum ADMA düzeyi SAPD grubunda (0,74±1,65), kontrol grubuna
(0,26±0,07) göre belirgin yüksek bulunurken (p<0,05). RRF’u olan hastalarda
(0,31±0,24), olmayanlara göre (1,36±2,48) belirgin düflük saptand› (p<0,05).
ADMA ile SVKI (r=0,29, p:0,015)) ve diyastolik fonksiyon parametrelerinden
IVRT (r:-0,303, p:0,014), e (r:-0,284 p:0,017), e/a (r:-0,326, p:0,006) ile aras›nda
anlaml› korelasyonu mevcuttu
Sonuç: Bu çal›flmada RRF bulunan SAPD hastalar›nda ADMA düzeyi, RRF
bulunmayan hastalara göre düflük bulunmufltur. ADMA düzeyi ile SVH ve
diyastolik disfonksiyon aras›nda iliflki oldu¤u gösterilmifltir. Bu bulgular göz
önüne al›nd›¤›nda RRF’un varl›¤› ve korunmas› SAPD hastalar›nda kardiyak
performans›n korunmas›nda ve yaflam süresinin artt›r›lmas›nda en önemli
faktörlerden bir tanesi olarak kabul edilebilir.

OP-039

Relationship of Asimetric Dimethyl Arginine (ADMA) Levels with
Residual Renal Function and Echocardiographic Parameters in Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients (CAPD)

Ebinç Ayerden Fatma1, Erten Yasemin1, Ebinç Haksun2, Paflao¤lu Hatice3,
Koç Eyüp1, Demirtafl Canan3, Taçoy Gülten4, Mutluay Rüya1, Derici Ülver1,
Reis Altok Kadriye1, Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi University, Faculty of Medicine Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2K›r›kkale University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, K›r›kkale,
Turkey
3Gazi University, Faculty of Medicine Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
4Gazi University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, Ankara, Turkey

Left ventricular hypertrophy (LVH) is one of the most important risk factor for
cardiovascular mortality in end stage renal failure patients. It is suggested that
residual renal function (RRF) has a favorable effect on LVH and cardiovascular
events in dialysis patients. Also ADMA that is endogenous NO inhibitor
suggested to relate LVH. In this study we planned to investigate ADMA levels
in CAPD patients and its relation with RRF and echocardiographic parameters.
Material-Method: Study consists 54 CAPD patients (29 men, mean age:
45,4±14,3) and 23 healthy subjects (12 men, mean age 46,7±10,7) as control
group. All subjects were evaluated with echocardiography and left ventricular
mass indexes were calculated. Serum ADMA levels were analyzed. Residual
GFR was calculated with urea clearance in patients which still have urine.
Results: Serum ADMA levels were found significantly elevated in CAPD group
(0,74±1,65) then control group (0,26±0,07) (p<0,05). Otherwise ADMA levels
were found significantly decreased in patients with RRF (0,31±0,24) then patients
without RRF(1,36±2,48) (p<0,05). ADMA significantly correlated with LVMI
(r=0,29, p:0,015) and IVRT(r:-0,303,p:0,014), e(r:-0,284 p:0,017), e/a(r:-0,326,
p:0,006) that diastolic function parameters.
Conclusion: In this study, ADMA levels were found decreased in CAPD
patients with RRF then without RRF. Relationship of ADMA levels with LVH
and diastolic dysfunction was shown. In regard of these findings, RRF and
protection of RRF may be suggested as one of the important factors for cardiac
performance protection and prolongation of life expectation in CAPD.
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The Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy and Left Ventricular
Geometry in Peritoneal Dialysis Patients with Strict Volume Control

Y›lmaz Mürvet1, Ünsal Abdulkadir1, Öztekin Erkan2, Kesmezacar Özgü3,
Ahbap Elbis1, Sakac› Tamer1, Koç Yener1, Bafltürk Taner1
1fiifll i  Etfal Hospital ,  Nephrology Department, Istanbul, Turkey
2fiifl l i  Etfal Hospital ,  Cardiology Department,  Is tanbul,  Turkey
3Provincial Health Directorate of Istanbul, Public Health, Istanbul, Turkey

In dialysis patients, prevalence of left ventricular hypertrophy (LVH) has been
reported up to 75%. The aim of the study was to determine the prevalence of
LVH and left ventricular geometry in peritoneal dialysis (PD)patients with strict
volume control.
Eighty-seven PD patients (50 female;mean age 41.6±12.6years;mean dialysis
duration 45±24months) were included in the study. Salt restriction and strict
volume control were performed. None of the patients received antihypertensive
drugs, but furosemide. Systolic and diastolic blood pressures (BP), biochemical
parameters and complete blood counts were determined. LVH and left ventricular
geometry were investigated with echocardiographic examination.
Mean systolic and diastolic BPs were 108±21.5mmHg, 68±13.2mmHg,
respectively. Mean cardiothoracic index was 0.47±0.06 and ejection fraction
was %64.7±9.2. Ejection fraction was lower than 50% in only 3 patients. LVH
was found in 32(36.8%) patients. Eccentric and concentric LVH were identified
in 26.4% and 10.4% patients, respectively. Whereas 56.3% patients had normal
LV geometry and 6.9% patients had concentric remodeling. In patients with
LVH, serum albumin (p=0.04), diastolic BP (p=0.018), cardiothoracic index
(p=0.036), ejection fraction(p=0.002)and cardiac valve calcifications (p=0.031)
were different than those without LVH. Demographic features of the patients
with and without LVH as well as some laboratory and echocardiographic findings
are shown in table1.
Left ventricular mass index (LVMI) showed significantly positive correlation
with systolic and diastolic BPs, and cardiothoracic index. A negative correlation
was observed between LVMI and ejection fraction and albumin (Table 2).
In conclusion, in PD patients, excellent BP control can be managed by strict
volume control, without using antihypertensive drugs. LVH prevalence is lower
in patients who had normal BP with appropriate volume control.

Table 1: Characteristic features, laboratory and echocardiographic findings
of PD patients with and without left ventricular hypertrophy
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Volüm Kontrolü Sa¤lanan Periton Diyaliz Hastalar›nda Sol Ventrikül
Hipertrofi S›kl›¤› ve Sol Ventrikül Geometrisi

Y›lmaz Mürvet1, Ünsal Abdulkadir1, Öztekin Erkan2, Kesmezacar Özgü3,
Ahbap Elbis1, Sakac› Tamer1, Koç Yener1, Bafltürk Taner1
1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ‹stanbul
3‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Halk Sa¤l›¤›, ‹stanbul

Sol ventrikül hipertrofisi (SVH) kardiyovasküler mortalitenin önemli bir sebebidir.
Eriflkin diyaliz hastalar›nda SVH prevalans›n›n %75’in üzerinde oldu¤u
bildirilmifltir. S›k› volüm kontrolü yapt›¤›m›z periton diyaliz (PD) hastalar›ndaki
SVH s›kl›¤›n› ve sol ventrikül geometrisini belirlemek amac›yla çal›flma planland›.
Çal›flmaya tuzsuz diyet ve volüm kontrolü uygulanan, diüretik d›fl›nda
antihipertansif ilaç kullanmayan 87 PD hastas› (50K; yafl ortalamas› 41.6±12.6,
diyaliz süresi 45±24 ay) al›nd›. Sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›, biyokimyasal
parametreler ve kan say›mlar› kaydedildi. Hastalara ekokardiografi yap›larak
SVH ve sol ventrikül geometrisi araflt›r›ld›.
Hastalar›n ortalama sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar› s›ras›yla 108±21.5mmHg,
68±13.2mmHg, kardiyotorasik indeksleri 0.47±0.06 ve ejeksiyon fraksiyonlar›
%64.7±9.2 olarak saptand›. Sadece 3 hastada ejeksiyon fraksiyonu %50’nin
alt›nda bulundu. Otuz iki hastada (%36.8) sol ventrikül hipertrofisi saptand›.
Hastalar›n %26.45’inde eksantrik, %10.35’inde konsantrik SVH mevcut iken
%56.3’ünde normal sol ventrikül geometrisi, %6.9’unda ise konsantrik remodeling
saptand›.
SVH olan hastalarla olmayanlar aras›nda serum albümin (p=0.04), diyastolik
kan bas›nc› (p=0.018), kardiyotorasik indeks (p=0.036), ejeksiyon fraksiyonu
(p=0.002) ve kalp kapak kalsifikasyonu (p=0.031) aç›s›ndan fark saptand›. SVH
olan ve olmayan hastalar›n demografik, laboratuar ve ekokardiografik verileri
tablo 1’de gösterilmifltir.
Sol ventrikül kitle indeksi (LVMI) ile sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›,
kardiyotorasik indeks aras›nda pozitif, ejeksiyon fraksiyonu ve albumin ile negatif
korelasyon saptand› (Tablo 2).
Sonuç olarak, s›k› volüm kontrolü yap›lan PD hastalar›nda kan bas›nc› kontrolü
antihipertansif ilaç kullanmaks›z›n da sa¤lanabilir. Volum kontrolü ile normal
kan bas›nc› sa¤lanan hastalarda SVH prevalans› düflüktür.

Tablo 1: Sol ventrikül hipertrofisi olan ve olmayan hastalar›n verileri

Yafl (y›l)

Cins (kad›n/erkek)

Diyaliz süresi (ay)

Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

Diyastolik kan bas›nc› (mmHg)

Kardiyotorasik indeks

Ejeksiyon fraksiyonu (%)

LVMI (g/m2)

Kapak kalsifikasyonu (+) (%)

Albumin (g/l)

Kalsiyum (mg/dl)

Fosfor (mg/dl)

KalsiyumXfosfor (mg/dl)2

iPTH (pg/ml)

Trigliserid (mg/dl)

Total kolesterol (mg/dl)

HDL kolesterol (mg/dl)

LDL kolesterol (mg/dl)

Hemoglobin (g/dl)

SVH (+)

(n=32)

42.6±12.2

16/16

49.5±28.8

112.8±23.2

72.2±14.3

0.48±0.00

61±11.6

157±43

43.8

3.6±0.4

9.2±0.7

4.9±1.4

45.4±13.1

533±448

226±129

193±54

41±14

106±43

11.4±1.7

SVH (-)

(n=55)

41±12.9

34/21

43.4±20.8

105.2±20.2

65.2±12

0.45±0.00

67±6.6

91±21

21.8

3.8±0.4

9.3±0.7

4.8±1

44.5±10.3

485±377

210±111

202±43

43±11

118±39

11.4±1.5

p

AD

AD

AD

AD

0.018

0.036

0.002

0.000

0.031

0.04

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

Age (years)

Sex (female/male)

Dialysis vintage (months)

Systolic blood pressure (mmHg)

Diastolic blood pressure (mmHg)

Cardiothoracic index

Ejection fraction (%)

LVMI (g/m2)

Cardiac valve calcification (+) (%)

Albumin (g/l)

Calcium (mg/dl)

Phosphorus (mg/dl)

Calcium X Phosphorus (mg/dl)2

iPTH (pg/ml)

Triglyceride (mg/dl)

Total cholesterol (mg/dl)

HDL cholesterol (mg/dl)

LDL cholesterol (mg/dl)

Hemoglobin (g/dl)

LVH (+)

(n=32)

42.6±12.2

16/16

49.5±28.8

112.8±23.2

72.2±14.3

0.48±0.00

61±11.6

157±43

43.8

3.6±0.4

9.2±0.7

4.9±1.4

45.4±13.1

533±448

226±129

193±54

41±14

106±43

11.4±1.7

LVH (-)

(n=55)

41±12.9

34/21

43.4±20.8

105.2±20.2

65.2±12

0.45±0.00

67±6.6

91±21

21.8

3.8±0.4

9.3±0.7

4.8±1

44.5±10.3

485±377

210±111

202±43

43±11

118±39

11.4±1.5

p

NS

NS

NS

NS

0.018

0.036

0.002

0.000

0.031

0.04

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS
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SS-040

Tablo 2: Sol ventrikül kitle indeksi ile anlaml› korelasyonu olan parametreler

OP-040

Table 2: Correlations of LVMI and clinical and laboratory parameters
(only the significant correlations have been provided)
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Albumin

Sistolik kan bas›nc›

Diyastolik kan bas›nc›

Kardiyotorasik indeks

Ejeksiyon fraksiyonu

r katsay›s›

-0.256

0.313

0.329

0.289

-0.396

p

0.017

0.003

0.002

0.007

0.000

Albumin

Systolic blood pressure

Diastolic blood pressure

Cardiothoracic index

Ejection fraction

Correlation coefficient

-0.256

0.313

0.329

0.289

-0.396

p

0.017

0.003

0.002

0.007

0.000
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OP-041

Serum Visfatin Levels in CAPD and Hemodialysis Patients and Its
Relation with Inflammation-Associated Cytokines, Leptin and Left
Ventricular Hypertrophy

Erten Yasemin1, Ebinç Ayerden Fatma1, Ebinç Haksun2, Paflao¤lu Hatice3,
Demirtafl Canan3, Taçoy Gülten4, Koç Eyüp1, Derici Ülver1, Reis Altok Kadriye1,
Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi University, Faculty of Medicine Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2K›r›kkale University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, K›r›kkale,
Turkey
3Gazi University, Faculty of Medicine Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
4Gazi University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, Ankara, Turkey

Visfatin is an adipocytokine suggested to have insulin-like and inflammatory
effects. Also IL-6 and TNF-αlevels are high in end stage renal disease patients
(ESRD). Studies about Visfatin in ESRD patients are limited and there is no
study about its relation with left ventricular function. In our study, we aim to
investigate relation of Visfatin levels with IL-6 and TNF-α levels and relation
of these parameters with left ventricular hypertrophy (LVH) in hemodialysis
and peritoneal dialysis patients.
Material-Method: Study performed with 30 peritoneal dialysis, 31 hemodialysis
patients and 21 healthy subjects. Serum Visfatin, IL-6, TNFα and Leptin levels
were analyzed. All subjects were evaluated with echocardiography and left
ventricular mass was calculated.
Results: In hemodialysis patients TNF-α (p<0,001) and in CAPD patients
Visfatin (p<0,05), Leptin(p<0,05), IL–6(p<0,05), TNF-α (p<0,001) levels were
found elevated. Visfatin (p<0,05) and Leptin (p<0,01) levels were elevated in
peritoneal dialysis group than hemodialysis group. But IL–6 and TNF-α levels
were not different. Visfatin levels correlated with only IL-6, TNFα levels (p<0,
05). Also Visfatin levels negatively correlated with e and e/a which is
echocardiographical parameters, but not left ventricular mass.
Conclusion: In this study Visfatin levels was found elevated in CAPD patients.
Correlation with Visfatin level and IL–6, TNF-α levels were observed. Elevated
Visfatin levels were found related to diastolic dysfunction.
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Hemodiyaliz (HD) ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)
Hastalar›nda Visfatin Düzeyinin ‹nflamatuvar Sitokinler, Leptin ve Sol
Ventrikül Hipertrofisi ile ‹liflkisi

Erten Yasemin1, Ebinç Ayerden Fatma1, Ebinç Haksun2, Paflao¤lu Hatice3,
Demirtafl Canan3, Taçoy Gülten4, Koç Eyüp1, Derici Ülver1, Reis Altok Kadriye1,
Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Yak›n zamanda tan›mlanan ve ya¤ dokusundan salg›lanan visfatin, insülin
benzeri etkilerinin yan› s›ra inflamatuvar etkilerinin de oldu¤u ileri sürülen bir
adipositokindir. IL-6 ve TNF-α ya¤ dokusundan salg›lanan di¤er sitokinlerden
olup, ayn› zamanda gerek renal at›l›mlar›n›n azl›¤›, gerekse diyaliz uygulamalar›n›n
etkisiyle kronik böbrek yetmezlikli hastalarda yüksek düzeylerde tespit edilmektedir.
Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda diyaliz hastalar›nda TNF-α ve IL-6’n›n SVH
geliflmesi üzerine etkisinin oldu¤u gösterilmifltir. KBY hastalar›nda visfatin ile
ilgili çok az say›da çal›flma mevcut olup, sol ventrikül fonksiyonlar› ile iliflkisini
gösteren çal›flma bulunmamaktad›r. Bu çal›flmada hemodiyaliz ve sürekli periton
diyalizi hastalar›nda (SAPD) visfatin düzeyinin leptin ve inflamatuvar sitokinlerden
IL-6 ve TNF-α düzeyleri ile iliflkisi ve bu parametrelerin SVH ile iliflkilerinin
araflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya diyabetik olmayan 30 SAPD (16 kad›n 14 erkek,
ort yafl:46,6±12,7), 31 hemodiyaliz hastas›(15 kad›n 16 erkek ort yafl:44,3±15,9)
ve 21 sa¤l›kl› kontrol grubu (10 kad›n 11 erkek, ort yafl:49,6±8,5) al›nd›.
Olgularda serum Visfatin, IL-6, TNF-α ve Leptin düzeyleri bak›ld› ve
ekokardiyografiyle sol ventrikül kitleleri hesapland›.
Sonuçlar: HD hastalar›nda TNF-α (p<0,001), SAPD hastalar›nda Visfatin
(p<0,05), Leptin (p<0,05), IL–6 (p<0,05), TNF-α (p<0,001) kontrol grubuna
göre anlaml› yüksek bulundu. SAPD grubunda, hemodiyaliz grubuna göre
Visfatin (p<0,05), Leptin (p<0,01) daha yüksek izlendi. IL–6 ve TNF-α aç›s›ndan
anlaml› fark yoktu. Parametrelerde sadece Visfatin ile IL–6 ve
TNF-α aras›nda korelasyon izlendi (p<0,05). Visfatinin ekokardiyografik
parametrelerden e, e/a ile negatif korelasyonu mevcuttu (p<0,05). Visfatin ile
SVH aras›nda korelasyon saptanmad›.
Sonuç: Bu çal›flmada visfatin düzeyi SAPD hastalar›nda kontrol grubuna göre
belirgin yüksek bulunmufltur. Visfatin ile IL-6 ve TNF-α aras›nda korelasyon
oldu¤u gözlenmifltir. Artm›fl visfatin düzeyi diyastolik disfonsiyon ile iliflkili
bulunmufltur.
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Amiloidoz ve Diyabet Hastalar›nda Hemodiyaliz

Y›ld›z Alaattin1,2, Do¤an Cengiz1, Sever Mehmet fiükrü1, Ar›nsoy Turgay1,
Tonbul Halil Zeki1, Ayl› Deniz1, Y›lmaz Mehmet Emin1, Süleymanlar Gültekin1,
Cirit Mustafa1, Ok Ercan1, Baflc› Ali1
1FMC-Turkiye çal›flma Grubu
2‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›-Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Ülkemizde amiloidoz hastal›¤›na ba¤l› ileri evre böbrek yetersizli¤i s›kl›¤› di¤er
ülkelere oranla daha yüksektir. Bu çal›flmada amiloidoz ve diyabetik hemodiyaliz
hastalar›n›n mortalite, diyaliz yeterlili¤i ve anemi tedavisi konusunda
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Hastalar ve Yöntem: 2002-2006 y›llar› aras›nda takip edilen Fresenius Medical
Care-Türkiye veritaban›na kay›tl› 74’i sekonder amiloidozlu, 1574’ü diyabetik
ve 4931 di¤er (nonamiloid-nondiabetik) olmak üzere toplam 6579 hasta incelendi.
Hastalar kan bas›nc› kontrolu, vasküler eriflim say›s›, diyaliz yeterlili¤i, CRP,
anemi tedavisi ve mortalite aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Sonuçlar: Amiloidozlu hastalar tüm hasta grubuna göre daha genç idi.
Amiloidozlu hastalarda kontrollü kan bas›nc› kontrol oran› anlaml› olarak
yüksekti ( %70 vs %57,p=0.026). Vasküler girifl yolu say›s› aç›s›ndan diyabetiklerde
vasküler girifl yolu say›s› anlaml› olarak yüksek bulundu (2.26 ±1.66), ancak
amiloidoz (2.03 ± 1.26) ve di¤er grup (1.98 ± 1.49) aras›nda fark saptanmad›.
Serum ortalama CRP düzeyleri anlaml› olarak amiloidozlu hastalarda (2.63 ±
2.21 mg/l) hem diyabetiklerden ( 1.89 ± 1.90) hem de di¤er gruptan (1.58 ±
1.71) yüksek bulundu (her ikisi için p<0.01). Diyabetik hastalardaki CRP
düzeyleri nonamiloid nondiyabetik gruptan anlaml› yüksek bulundu (p<0.001).
Ortalama hemoglobin ve eritropoetin dozu aç›s›ndan üç grup aras›nda fark
saptanmad›. Mortalite analizinde tüm grubun 2 y›l ve 4-y›ll›k sa¤kal›m oranlar›
%83 ve %67 olarak bulundu. KM analizinde diyabetik hastalar›n mortalitesi
anlaml› olarak amiloidoz ve di¤er gruptan yüksek bulunurken amiloidoz ile
di¤er grup aras›nda anlaml› fark saptanmad›. Cox regresyon analizinde CRP,
kolesterol, yafl anlaml› bulunurken, amiloidoz varl›¤› mortalite ile iliflkisiz
bulundu.
Sonuç olarak amiloidozlu hastalarda hemodiyaliz sonuçlar› diyabetik hastalardan
iyi, ancak di¤er hasta grubu ile benzerdir.

OP-042

Hemodialysis in Patients with Amyloidosis and Diabetes Mellitus

Y›ld›z Alaattin1,2, Do¤an Cengiz1, Sever Mehmet fiükrü1, Ar›nsoy Turgay1,
Tonbul Halil Zeki1, Ayl› Deniz1, Y›lmaz Mehmet Emin1, Süleymanlar Gültekin1,
Cirit Mustafa1, Ok Ercan1, Baflc› Ali1
1FMC-Turkey Study Group
2Istanbul School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology,
Istanbul, Turkey

Prevalance of ESRD patients due to amyloidosis is quite high in our country.
In this study, we compared patients with amyloidosis and diabetes mellitus to
the others regarding blood pressure control, number of vascular access used,
dialysis adequacy, mean serum CRP levels, anaemia management and mortality.
Patients and Methods: 74 patients with secondary amyloidosis, 1574 diabetic
patients and 4931 nondiabetic and nonamyloid patients, totally 6579 hemodialysis
patients, who were followed up between 2002 and 2006 years and registered
to Fresenius Medical Care-  Turkey database were included.
Results: Rate of blood pressure control was significantly higher in amyloidosis
patients as compared to others ( %70 vs %57,p=0.026). The mean serum CRP
levels in amyloidosis patients (2.63 ± 2.21 mg/l) were significantly higher than
both diabetics (1.89 ± 1.90 mg/l) and the others (1.58 ± 1.71 mg/l) (p<0.01for
both groups). CRP levels in diabetics were also significantly higher than the
others ( p<0.001). There was no difference in mean hemoglobin and erythropoietin
levels among the groups.For all patients, 2- year and 4- year survival rates were
found as 83% and 67%. Kaplan Meier analysis showed that survival of diabetic
patients was significantly lower than patients with amyloidosis and the others.
However, no difference in survival rate was found between amyloidosis patients
and others. In Cox regression analysis, CRP, serum cholesterol and age, but
not amyloidosis were associated with mortality.
In conclusion, outcome results of patients with amyloidosis were better than
diabetic patients, but similar to the others.
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Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda TNF-alfa, IL-6, IGF-1, Adiponektin,
Leptin, High Sensitive-CRP Düzeylerinin, 24 Saatlik Kan Bas›nc›
Monitorizasyon Sonuçlar› ‹le ‹liflkisi

Bahad›r Çolak Hülya1, Avcu Toraman Aysun2, Tekçe Hikmet1, Kürflat Seyhun1

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

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda bak›lan inflamasyon belirteçlerinden TNF-
alfa, IL-6, Adiponektin (ADPN), Leptin, High sensitive CRP düzeylerinin yüksek
oldu¤u, IGF-1 düzeylerinin azald›¤› bilinmesine karfl›n, bunlar›n düzeylerinin
kardiyovasküler yüklenme bulgular›n›n göstergesi olan kan bas›nc› parametreleri
ile iliflkisi bildi¤imiz kadar›yla daha önce ele al›nmam›flt›r. Amac›m›z olas› bu
iliflkiyi ortaya koymakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmada 24 saatlik tansiyon Holter cihaz› kullan›ld›.
Eflzamanl› olarak, olgular›n 24 saatlik tansiyon Holter ölçümlerinin yap›ld›¤›
gün al›nan kanlar›n serumlar› ayr›ld›, -80 C’de biriktirilerek çal›flma sonunda
toplu olarak TNF-alfa, IL-6, ADPN, Leptin, IGF-1, hs-CRP çal›fl›ld›.
Sonuçlar: Yüksek bulunan TNF-alfa, IL-6, ADPN, Leptin, hs-CRP ve düflük
bulunan IGF-1 ile gece/gündüz kan bas›nc› oranlar›nda artma, KT‹’de artma
ve rezidüel idrarda azalma aras›ndaki iliflki hemodiyaliz hastalar›nda, geliflebilecek
olan kardiyovasküler olaylar için özellikle 24 saatlik kan bas›nc› monitörizasyonunun
artm›fl risk hakk›nda önceden bilgi verebilece¤ini düflündürmektedir.

PS/HD-044

Hemodiyaliz Hastalar›nda Statin Tedavisinin Monositler Üzerinde CD86
ve HLA-DR Ekspresyonuna Etkileri

Koç Mehmet1, Tulunay Ays›n2, Ar›kan Hakk›1, Güven Baht›flen3, Dinç Cihat3,

Kalayc› Gökhan4, Ekflio¤lu Demiralp Emel2, Ako¤lu Emel1
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹mmünolojü Bilim Dal›, ‹stanbul
3 Ü s k ü d a r  D e v l e t  H a s t a n e s i ,  N e f r o l o j i  K l i n i ¤ i ,  ‹ s t a n b u l
4ATA-Kofluyolu Hemodiyaliz Merkezi, ‹stanbul

Girifl: ‹mmün yetmezlik hemodiyalizinde (HD) iyi bilinen bir kavram olup
MHC s›n›f-2 antigenleri taraf›ndan antijen sunumunda bozukluk ve monositler
üzerinde CD86 mollekülü ekspresyonunun yetersizli¤i immün yetmezlikten
sorumlu mekanizmalar aras›nda belirtilmektedir. Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda
statinlerin immünomodülatuar etkileri rapor edilmektedir. Bu çal›flmada HD
hastalar›nda statin tedavisinin monositler üzerinde CD86 and HLA-DR
ekspresyonu üzerine etkileri incelenmifltir.
Metot: Üç ay süreyle 80 mg atorvastatin verilen 20 hastan›n (statin grubu) (10
erkek, ortalama yafl 51 ± 12 y›l) ve tedavi verilmeden izlenen 14 hastan›n (kontrol
grubu) (7 erkek, ortalama yafl 50 ± 12 y›l) verileri de¤erlendirmeye al›nd›.
Monositler üzerindeki CD86 ve HLA-DR ekspresyonu flow sitometrik analizle
çal›flma bafllang›c›nda ve 3. ay sonunda tespit belirlendi.
Bulgular: Bafllang›çta, her iki grupta da HLA-DR ve CD86 eksprese eden
monosit yüzdesi ve bu moleküllerin ortalama floresan yo¤unluklar› benzerdi
(Tablo). Her iki grupta da 3. ay sonunda HLA-DR ve CD86 eksprese eden
monosit yüzdesi ve bu moleküllerin ortalama floresan yo¤unluklar› benzer
oranda azalma gösterdi (Tablo).
Sonuç: Statin tadavisi monositler üzerinde HLA-DR ve CD86 ekspresyonunu
etkilememektedir.

MFI: ortalama floresan yo¤unlu¤u a p<0.01 vs bazal kontrol grup, b p=0.0001
vs bazal statin grup, c p<0.001 vs bazal kontrol grup, d p <0.01 vs bazal statin
grup
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Kontrol

Bazal
(n=14)

80 ± 7

1437 ± 416

75 ± 5

3888 ± 1096

Tablo: Statin Tedavisinin Hemodiyaliz Hastalar›nda Monositler Üzerinde
CD86 ve HLA-DR Ekspresyonu Üzerine Etkileri

CD14+/CD86+ (%)

CD14+ hücrelerde CD86 MFI

CD14+/HLA-DR (%)

CD14+ hücrelerde HLA-DR MFI

3 ay
(n=14)

71 ± 5 a

963 ± 479 c

71 ± 6

2903 ± 578 a

Statin

Bazal
(n=20)

81 ± 6

1637 ± 370

78 ± 6

4448 ± 954

3 ay
(n=20)

72 ± 7 b

986 ± 327 d

72 ± 7

3457 ± 757b
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PS/HD-045

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nsülin Direnci ve Arter Sertli¤i Üzerine
Hepatit C Virüsünün Etkisi

Adam Fatma Ülkü1, Torun Dilek1, Yi¤it Fatma2, Sezer Siren1, Özdemir Fatma
Nurhan1, Haberal Mehmet3
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji, Anabilim Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi, Anabilim Dal›, Ankara

Bu çal›flmada HCV enfeksiyonu olan hemodiyaliz hastalar›nda insülin direncinin
varl›¤› ve bu hastalarda hepatit C virüsünün ve insülin direncinin ateroskleroz
üzerindeki etkilerinin araflt›r›lmas› amaçland›.
Çal›flmaya son dönem böbrek yetmezli¤i nedeni ile en az 3 ayd›r hemodiyaliz
program›nda olan benzer yafl, cinsiyet ve hemodiyaliz sürelerine sahip, diyabeti
olmayan, normoglisemik 37 HCV(+) ve 30 HCV(-) toplam 67 hasta al›nd›.
Hastalar›n insülin direnci “homeostasis assesment model” yöntemi ile ölçüldü.
Arter sertli¤i “sertlik indeksi β ve “elastik modulus” ölçümleri ile de¤erlendirildi.
Çal›flmaya al›nan HCV(+) hastalar›n 20’si erkek, 17’si kad›n, yafl ortalamas›
43.4 ± 16.7 y›l, ortalama HD süresi 97.4±49.5 ay, HCV (-) gruptaki hastalar›n
ise 19’u erkek, 11’i kad›n, yafl ortalamas› 44.5 ± 16.8 y›l, ortalama HD süresi
82.8±45.1 ayd›. HCV(+) hastalarda ortalama HOMA-insülin direnci de¤eri
2.4±2.6 iken HCV(-)hastalarda 1.8±1.5 idi. Her 2 grup aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k yoktu. Sertlik indeksi β ve elastik modulus ölçümleri
aç›s›ndan da HCV(+) ve HCV(-) gruplar aras›nda farkl›l›k saptanmad›. HCV(+)
hasta grubunda bak›lan arter sertli¤i parametreleri yafl, beyaz küre, trombosit,
total kolesterol, LDL kolesterol, ürik asit, ortalama arter bas›nc›, diyastolik kan
bas›nc› ve HOMA-insülin direnci ile pozitif korele iken HCV(-) hasta grubunda
arter sertli¤i ile bu parametreler aras›nda iliflki gösterilemedi.
Sonuç olarak, HCV(+) hemodiyaliz hastalar›nda insülin direnci ile birlikte
aterosklerozla iliflkiyi kuvvetlendirdi¤ini tespit ettik. HCV (+) hemodiyaliz
hastalar›n›n kardiyovasküler morbidite ve mortalitelerinin azalt›lmas› için insülin
direnci aç›s›ndan de¤erlendirilmeleri faydal› olacakt›r. Bu çal›flma bu konuda
literatürde yap›lm›fl olan ilk çal›flmad›r.

PS/HD-047

Hemodiyalizde Trombofilik Faktörler ve AV Fistül Yetmezli¤i

Danis Ramazan1, Ozmen Sehmus1, Akin Davut1, Batun Sabri2, Yazanel Orhan1,
Kahvecio¤lu Serdar3, Altintas Abdullah4, Polat Adil5, Yilmaz Mehmet Emin1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Biyokimya AD, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
3Hematoloji BD, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
4Nefroloji Bölümü, Diyarbak›r Devlet Hastanesi, Diyarbak›r
5Kalp-Damar Cerrahi Bölümü, Diyarbak›r Devlet Hastanesi, Diyarbak›r

Amaç: Tromboz, AV fistül yetmezliklerinin en s›k nedenidir ve s›kl›kla altta
yatan anatomik nedenlerden kaynaklan›r. Ancak olgular›n bir k›sm›nda bu
anatomik bozukluklar olmadan da tromboz geliflebilmektedir. Çal›flmam›zda
trombofilik faktörlerin primer/sekonder arteriovenöz fistül yetmezli¤indeki
(AVFF) rolünü araflt›rd›k.
Yöntem: HD alan 116 hastan›n 189 fistülü incelendi. Tüm hastalarda plazma
folat, vitamin B12, homosistein, Protein C, protein S antitrombin III, Faktör
VIII düzeyine, antikardiyolipin antikor, lipid profili, faktor V Leiden, protrombin
20210 mutasyonu, and MTHFR mutasyonu varl›¤›na bak›ld›. Fistül bilgileri
retrospektif olarak hastadan veya kay›tlar›ndan ö¤renildi.
Bulgular: Ortalama yafl 45±16 y›ld›. Kad›n/erkek oran› 51/65 idi. FV Leiden,
PT20210, and MTHFR mutasyonu aç›s›ndan heterozigot/homozigot/normal
hasta say›s› s›ras›yla 8/0/108, 4/0/112, 41/10/65 bulundu. 18 hastan›n 27
fistülünde primer yetmezlik (pAVFF) saptand›. 1, 2, ve 3 y›l fistül sa¤kal›m
oranlar› %84, %80 ve %75 hesapland›. BMI <20 kg/m2 olanlar›n oran› pAVFF
olanlarda anlaml› olarak daha düflüktü (p=0.03). ATIII ve albümin düzeyleri
sekonder AVFF olan grupta, olmayanlara oranla daha düflüktü. Kaplan-Meier
sa¤kal›m analizinde bu risk faktörlerinden herhangi biri olanlar›n
(ATIII<102 / protein S<64.4% / DM etiyoloji) sa¤kal›m oranlar› anlaml› olarak
daha düflük bulundu (p=0.006). Di¤er parametreler benzerdi.
Sonuç: Mutant alel say›s› pAVFF olan ve olmayanlarda, sAVFF olan ve olmayan
grupta farks›zd›. Düflük BMI ve Anti-HCV’nin pAVFF geliflimindeki rolü yeni
araflt›rmalar gerektirmektedir. Fistül yetmezli¤i geliflen HD hastalar›nda trombofilik
faktörlerin rutin araflt›r›lmas›n› önermemekteyiz
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PS/HD-048

Hemodiyaliz Hastalar›nda Sa¤ Ventrikül Fonksiyonlar›: Doku Doppler
Çal›flmas›

Yaz›c› Halil1, Oflaz Hüseyin2, Çal›flkan Yaflar2, Öztürk Savafl2, Püflüro¤lu Hamdi1,

Erdo¤an Do¤an2, Y›ld›z Alaattin1

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

Hemodiyaliz hastalar›nda önemli bir hemodinamik bozukluk hipertansiyona
neden olan hipervolemidir ve hem sa¤ hem de sol ventrikülü etkiler. Hemodiyaliz
hastalar›nda sol ventrikül fonksiyonlar› ile ilgili bir çok çal›flma olmas›na karfl›n,
sa¤ ventrikül fonksiyonlar› ile ilgili veri s›n›rl›d›r. Bu çal›flmada hemodiyaliz
hastalar›nda sa¤ ve sol ventrikül fonksiyonlar›n› doku Doppler görüntüleme
(TDI) kullan›larak karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Hastalar ve Yöntem: 76 hemodiyaliz hastas› (42 erkek, 34 kad›n, ortalama
yafl: 44 ±14y›l) ve yafl-cins uyumlu 43 sa¤l›kl› kontrol incelendi. Hem sa¤ hem
de sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlar› e/a oran›, Sm ve myokard
performans indeksi (MPI) gibi parametreler ölçülerek de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Hemodiyaliz ve sa¤l›kl› gruplar›n TDI sonuçlar› afla¤›daki tabloda
gösterildi.
Sonuç olarak hemodiyaliz hastalar›nda sol ventrikül yan›nda sa¤ ventrikülün
diyastolik ve global (sistolik ± diyastolik) fonksiyonlar›nda bozulma oldu¤u
saptanm›flt›r.
Hemodiyaliz hastalar› ve kontrol grupta sa¤ ve sol ventrikül fonksiyonlar›

LV e /a

LV Sm TDI

LV MPI

RV e /a

RV Sm TDI

RV MPI

Hemodiya l iz

1 .04  ±  0 .45

9.13  ±  2 .93

0.85  ±  0 .21

0.79±0.28

12.6  ±  3 .5

0 .51  ±  0 .43

Kontrol

1 .14  ±  0 .15

8.5  ±  1 .02

0.46  ±  0 .05

1.33  ±0.26

14.1  ±2.4

0 .39  ±  0 .04

‹ s tat i s t ik

p =  0 .09

Anlaml ›  De¤i l

P  <  0 .001

p <  0 .001

p =0.004

p=0.014

PS/HD-046

FT3 Hemodiyaliz Hastalar›nda Malnütrisyon-‹nflamasyon Parametresi
midir?

Sezer Siren1, Alt›no¤lu Alparslan1, Canöz Müjdat Batur1, Yavuz Demet Dolu1,
Arat Zübeyde1, Özdemir Nurhan1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

FT3 seviyeleri ötiroid sendrom marker› olarak kullan›lmaktad›r. Kronik böbrek
hastalar›n›n ço¤u ötiroid kabul edilmekle birlikte, diyaliz hastalar›nda serum
FT3 seviyesiyle malnütrisyon-inflamasyon aras›ndaki iliflki hakk›nda yeterli bilgi
yoktur. Çal›flmam›zda diyaliz hastalar›nda FT3 seviyesiyle beslenme durumu,
malnütrisyon-inflamasyon ve çeflitli laboratuar parametreleri aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rmay› planlad›k.
Çal›flmaya; en az son 6 ayd›r hemodiyalize giren, akut veya kronik enfeksiyonu
ve hastanede yat›fl öyküsü bulunmayan 84 hasta (46 kad›n, 38 erkek yafl:
56,2±14,76 y›l, diyaliz süresi: 95,72±10,35 ay) dahil edildi. Hastalar›n serum
FT3, TSH, Ca, PO4, CRP, albümin, Hb, serum demiri, demir ba¤lama
kapasiteleri ölçüldü. Hasta ve hekime göre ifltah durumlar› subjektif olarak
sorguland›. Hastalar›n komorbid hastal›klar› Charlson Comorbidite Indexi
(CCI) ile, malnütrisyon-inflamasyon durumu MIS (malnutrisyon inflamasyon
skoru) ile belirlendi.
Kad›nlarda, erkeklere oranla FT3 daha yüksek bulundu (p=0,03). Kad›nlarda
FT3 yafl, CCI, MIS skoru ile negatif iliflkili; albüminle pozitif iliflkiliydi. Erkeklerde
FT3; CRP, MIS ve CCI ile negatif iliflkiliyken, hemoglobin ve serum demiriyle
pozitif iliflkiliydi. Hastalar›n tamam› dikkate al›nd›¤›nda FT3; yafl, CCI, CRP
ve MIS ile negatif iliflkili olup albuminle pozitif iliflkili bulundu.
FT3, iyi ve orta ifltah› olan hastalarda benzerdi. MIS, düflük FT3 seviyeleri olan
grupta di¤er iki gruba k›yasla daha yüksek idi ( p=0,001). Yafl, CCI, CRP,
albumin ve MIS ile yap›lan lineer regresyon modelinde; MIS, FT3 seviyesini
etkileyen en önemli faktör olarak saptan›ld›.
Sonuç olarak; hemodiyaliz hastalar›nda beslenme durumu ve inflamatuar yan›t›n,
FT3 seviyeleriyle korele oldu¤u saptanm›flt›r. ‹leri çal›flmalara ihtiyaç olmakla
birlikte; FT3 diyaliz hastalar›nda inflamatuar marker ve MIS’e efllik eden
komponent olarak de¤erlendirilebilir.
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PS/HD-049

Hemodiyaliz Hastalar›n›n Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Geliflen
Darl›k ve Oklüzyonlar›n Endovasküler Tedavisi

Göktay Ahmet Yigit1, Gülcü Aytaç1, Çavdar Caner2, Çelik Ali2, Sifil Aykut2,
Çamsar› Taner2
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›n›n ön kol arteriovenöz fistüllerinde geliflen darl›k
ve oklüzyonlar›n giriflimsel endovasküler tedavi sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi.
Gereç-Yöntem: Ocak 1997-Haziran 2007 tarihleri aras›nda ön kol arteriovenöz
fistüllerindeki darl›k ve oklüzyonlar nedeniyle fistül disfonksiyonu geliflmifl 88
hemodiyaliz hastas›na perkütan endovasküler giriflim yap›lm›flt›r. Giriflimsel
yaklafl›m olarak primer olarak balon anjiyoplasti uygulanm›fl ve gerekirse
tromboaspirasyon-trombektomi yap›lm›flt›r. Takipte restenoz oluflursa balon
anjiyoplasti tekrarlanm›flt›r. Teknik baflar›, patensi, komplikasyon ve takip
sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Teknik olarak 10 (%10.3) hastada ifllem baflar›l› olmam›flt›r. Kala
78 hastada rutin balon anjioplasti ve/veya tromboaspirasyon-trombektomi
baflar›l› olarak uygulanm›flt›r. Üç (%3.8) hastada erken retromboz geliflmifl ve
balon anjiyoplasti ile tekrar aç›lm›flt›r. ‹ki hastada rüptür nedeniyle ek giriflimler
yap›lm›fl, birine stent tak›lm›flt›r. Bir y›ll›k primer patensi oran› %41’dir. Ancak,
klinik ve Doppler ultrasonografi takiplerinde bulgular›n yeniden ortaya ç›kmas›
üzerine ek giriflimsel ifllemlerle balon anjiyoplasti ve gerekirse tromboaspirasyon
uygulamalar› sonras› sekonder patensi de¤erlendirmesinde bir y›ll›k patensi
oranlar› %77’ye ulaflmaktad›r.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›n›n ön kol arteriovenöz fistüllerinde geliflen darl›k
ve oklüzyonlar›n tedavisinde balon anjiyoplasti ve tromboaspirasyon-trombektomi
baflar›l› giriflimlerdir ancak yak›n takip ve ek giriflimler ile patensinin devam
ettirilmesi gereklidir.
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PS/HD-051

Uzun Dönem Hemodiyaliz Hastalar›nda Vücut Yap›s›ndaki De¤iflikler:
Tek Merkez Deneyimi

Dilaver Serkan1, Kazanc›o¤lu Rümeyza2, Uraz Mine1, Göbelek Zafer1,
Sarsmaz Abdullah Nedim1

1Renmed Diyaliz Merkezi, Fresenius
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Üremik kemik hastal›¤› kemi¤e zarar veren kalitaif ve kantitatif heterojen bir
hastal›kt›r. Biz çal›flmam›zda uzun dönem hemodiyaliz hastalar›nda boy
de¤iflimlerini de¤erlendirdik. Çal›flmam›za 10,4-26,3 y›ld›r renal replasman
tedavisi (RRT) gören 40 hasta (20 erkek, 20 kad›n, ortalama yafl: 47,9±13,7)
ald›k. Hastalar›n bafllang›ç ve son boylar› cm olarak, primer hastal›klar›, sigara
kullan›m›, paratiroidektomi ve k›r›k geçmifli bilgileri retrospektif olarak topland›.
Bilgiler SPSS ile analiz edilip sonuçlar ortalama standart sapma ile belirtildi.
‹liflkiler Kurris-Wallis testiyle yap›ld›. Çal›flmam›zdaki 28 hastan›n ilk RRT
tedavisi hemodiyaliz, 11 hastan›n peritoneal diyaliz, 1 hastan›n da preemptively
transplantasyon olarak gerçekleflmifltir. Çal›flmam›zdaki 25 hasta primer hastal›k
olarak glomerülonefrit, 11 hasta pyelonefrit, 4 hastada di¤er hastal›klara sahipti.
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u sigara kullanm›yordu. (%67,5) Sadece 7 hasta
paratiroidektomi operasyonu geçirmifl ve yine 7 hasta da ekstremite k›r›¤›
oluflmufltur. Bafllang›ç boylar› 163,4±10,2 cm, ve son boylar› da 159±10 cm
(de¤iflim 2,7±1,7%;p<0.001). Primer hastal›klarla boy de¤iflimi aras›nda önemli
bir iliflki mevcutur, (p=0,029). Boydaki azalma yafll› hastalarda daha belirgindir,
(p=0.017). Boydaki azalma ile di¤er parametreler aras›nda bir iliflki yoktur. Bizim
çal›flmam›zda; uzun dönem diyaliz hastalar›n›n boylar›ndaki önemli; uzun dönem
diyaliz hastalar›n›n boylar›ndaki önemli azalma ile sa¤l›kl› yafl gruplar›ndaki boy
de¤iflimleri ile karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir.

PS/HD-052

Sunum yazarlar taraf›ndan geri çekilmifltir.

PS/HD-050

Uzun Dönem Hemodiyaliz Hastalar›nda Kardiyovasküler De¤erlendirme

Dilaver Serkan1, Kazanc›o¤lu Rümeyza2, Uraz Mine1, Göbelek Zafer1,
Sarsmaz Abdullah Nedim1
1Renmed Diyaliz Merkezi, Fresenius, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Hemodiyaliz hastalar›nda kardiyovaskül er morbidite yüksektir. Biz çal›flmam›zda
uzun dönem hemodiyaliz tedavisi gören hastalar›n›n kardiyovasküler durumlar›n›
de¤erlendirdik. 40 hastan›n (20 kad›n, 20 erkek, ortalama yafl:47,9 ±13,7) sol
ventriküler hipertrofisi varl›¤› ve ejeksiyon fraksiyonlar› (EF) M-Mod ekokardiyografi
ile de¤erlendirildi. Akci¤er radyografisi ile kardiyotorasik indeks (KTI) cm
cinsinden ölçüldü. Hafta ortas› seans›ndan önce kan bas›nclar› ölçüldü. Son
kalsiyum fosfor çarpan› (CaXP) hesapland›. Dosyalar›ndan varsa kulland›¤›
antihipertansif ilaçlar› kay›t edildi. Tüm bilgiler SPSS 11.0 ile analiz edilip
sonuçlar ortalama standart sapma ile verildi. Hastalar ortalama 10 y›ld›r
hemodiyaliz tedavisi görmekteydi. 25 (%62,5) hastada sol ventrikül hipertrofisi
bulundu. Ortalama EF %62±5,4 (%50-75), ortalama KTI 45,7±7,6 cm ve CaXP
47,5±14,3 mg2/dl2 idi. Kan bas›nc› 39 (%97,5) hastada ≤= 140-90 mm Hg idi.
21 (%52,5) hasta hiç antihipertansif ilaç kullanmazken, 16 (%40) hasta beta
bloker, 3 (%7,5) Ca kanal blokeri kullanmaktayd›. 25 (%62,5) hastan›n
interdiyalitik kilo al›mlar› 2-3 kg aras›ndayd›. Çal›flmam›zdaki hastalar›m›z›n
hemodiyaliz tedavileri 10 y›ldan fazla olmas›na ra¤men, kardiyovasküler durumlar›
kabul edilebilir düzeydedi. Bu hastalar›n koroner arter hastal›¤› aç›s›ndan
de¤erlendiirlmesi de önemli olacakt›r.
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PS/HD-053

Sunum yazarlar taraf›ndan geri çekilmifltir.
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PS/HD-054

Hemodiyalizde Kullan›lan ‹ki Farkl› Sentetik Membran›n Oksidatif Stres
Potansiyelleri

Ünver Suat1, ‹pçio¤lu Osman Metin2, Kinalp Can1, Özcan Ömer2, Atasoyu Enes
Murat1, Evrenkaya R›fk›1
1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Biyokimya Servisi, ‹stanbul

Amaç: Hemodiyaliz membran ve diyalizat kaynakl› olarak oksidatif stresi
art›rmaktad›r. Artm›fl oksidatif stres EPO direnci, h›zlanm›fl yafll›l›k, ateroskleroz,
B2 mikroglobulin artropatisi gibi morbid sonuçlara neden olmaktad›r.
Çal›flmam›zda ayn› hasta grubunda polisülfon (PS) ve etilen vinil alkol (EVAL)
kullan›m›n›n oksidatif stres göstergesi malondialdehid (MDA) düzeyleri üzerine
olan etkileri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Materyal-Metot: Yafl ortalamas› 66,66±12,47 y›l olan 12 si erkek 21 kronik
hemodiyaliz hastas›na birbirini takip eden 3’er ayl›k periyodlarla ayn› yüzey
alana sahip PS ve EVAL membran kullan›ld›. Bu süre içerisinde uygulanan
tedavilerde ve diyalizat içeri¤inde de¤ifliklik yap›lmad›. Her iki süreç sonunda
diyaliz öncesi hasta serumunda IL-1, IL-6, TNF alfa ve MDA düzeyleri saptanarak
elde edilen veriler Paired samples t testi ile karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: PS ile EVAL verilerindeki TNF alfa, IL-1 ve IL-6 düzeyleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir de¤iflim saptanmazken (p>0,05); MDA düzeyleri
EVAL kullan›m› sonras› ileri düzeyde anlaml› düflük bulundu.
(p<0,01-Tablo-1).
Sonuç: Sentetik yap›da olan, yüksek difüzyon ve konveksiyon yetene¤ine sahip
PS, hemodiyaliz prati¤inde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Hidrofilik, simetrik,
sentetik bir membran olan EVAL ise, etilen ve vinil asetat›n ard›fl›k polimerizasyonu
ile üretilmektedir. Kullan›lan diyalizörün yüksek etkinli¤i yan›s›ra, oksidatif stres
potansiyelinin düflürülmesi ve biyouyumlulu¤unun art›r›lmas›na yönelik aray›fllar
devam etmektedir. Bu kapsamda çal›flmalar E vitamini kapl› polisülfon membranlar
üzerine yo¤unlaflmaktad›r.

** p<0.01 t: paired samples test

Tablo-1: ‹ki diyalizör grubuna ait TNF alfa, IL-6, IL-1 ve MDA ölçümleri

TNF Alfa  (ng/ml )

IL -6  (ng/ml )

IL -1  (ng/ml )

MDA (μM)

PS sonras ›
Ort±SD

0,002±0,0009

0,05±0,05

1,33±0,84

15,08±5,28

EVAL sonras ›
Ort±SD

0,003±0,001

0,05±0,05

1,44±1,37

5,96±2,24

p

t :1 ,826;
p :0 ,083

t :0 ,162;
p :0 ,873

t :0 ,486;
p :0 ,632

t :7 ,473;
p :0 ,001**
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PS/HD-055

Kronik Hepatit C Virüs Pozitifli¤i Olan Programl› Hemodiyaliz Hastalar›nda
Okült Hepatit B S›kl›¤›

Dede Fatih1, Do¤an Elvin1, Ayl› Deniz1, Atalay Veli1, Aksaray Sebahat1,

Eskio¤lu Erdal1

11 Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
12 Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara
13 Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Klini¤i, Ankara

Girifl: Okült hepatit B (OHB), serumda HBsAg yoklu¤una karfl›n, hepatit B
virus (HBV) DNA pozitifli¤inin olmas› fleklinde tan›mlan›r. Programl› hemodiyaliz
hastalar›, vücudun ba¤›fl›kl›k sistemindeki zay›flama ve s›k kan ürünleri
transfüzyonu nedeniyle; OHB geliflimi için riskli gruptad›rlar. Biz, kronik hepatit
C virüs (HCV) enfeksiyonu olan, HBsAg negatif programl› hemodiyaliz
hastalar›nda, OHB prevalans›n› araflt›rd›k.
Materyal-Metot: Programl› hemodiyalize giren, HBsAg negatif, anti-HCV
pozitif, 40 hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n karaci¤er enzimleri, HCV-RNA,
HBsAg, anti-HBs, HBeAg, antiHBe, anti-HBc Total, HBc IgM ve HBV-DNA
düzeyleri için periferik venöz kan örnekleri al›nd›. HBV-DNA tayini için Versant
HBV DNA 3.0 assay Bayer,(USA) kiti kullan›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n ortalama hemodiyaliz süresi 9. 8 ± 5. 3 y›ld›. Hastalar›n
21 tanesi kad›n, 19 tanesi erkekti. Yafl aral›¤› 33-83 olup, ortalama yafl 55.0±
12.4 idi. 40 hastan›n 37 tanesinde anti-HBs pozitifken, 2 hastada HBV’ye ait
tüm serolojik belirteçler negatif olarak bulundu. Anti-HCV pozitif, HBsAg
negatif 40 hastan›n 1 (%2. 5) tanesinde HBV- DNA pozitif bulundu. HBV-
DNA tespit edilen vakada anti-HBs ve anti-HBc total pozitifti.
Tart›flma: OHB enfeksiyonu, HCV pozitif programl› hemodiyaliz hastalar›nda
s›kt›r. Ancak, bunun nedeni ve klinik önemi hala tam olarak bilinmemektedir.

PS/HD-056

Programl› Hemodiyaliz Hastas›nda Görülen Proksimal Ulnar Arter
Psödoanevrizmas›

Ergün ‹hsan1, Kahraman Do¤an2

1Erzurum Numune Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Klini¤i, Erzurum

Yetmiflalt› yafl›ndaki bayan hasta radiosefalik arteriovenöz fistül hatt›nda antekübital
fossa yak›n›nda a¤r›l› kitle nedeniyle baflvurdu. Zay›f olan hastan›n beden kitle
indeksi 18.75 kg/m2 idi. A¤r› hemodiyaliz seans› s›ras›nda travmatik bir i¤ne
girifli sonras›, genifl bir ekimotik alan›n oluflmas›yla (üç hafta sonra ekimoze
alan gerilemifl) birlikte bir ay önce bafllam›flt›. Duplex ultrasonografik incelemede
ulnar arterde 3x3 cm'lik psöudoanevrizma saptand›. Tan› konulduktan sonra
psöudoanevrizma cerrahi olarak ç›kar›ld› ve onar›m yap›ld› (fiekil 1). Operasyon
sonras› hastan›n semptomlar› kayboldu.
Üst extremitede arteriyel anevrizma nadir görülen bir durumdur ve genellikle
bunlar yalanc› anevrimalard›r. Literatürde hipotenar çekiç sendromuna neden
olan distal ulnar arter anevrizmas›na ait pek çok yay›n bulunmakla birlikte
proksimal ulnar arter anevrizmas› ile ilgili tek olgu sunumu bulunmaktad›r.
Hemodiyaliz hastalar›nda i¤ne girifllerine ba¤l› üst extremitede arteriovenöz
fistüller ile iliflkili psöudoanevrizmalar görülebilmektedir. Bize baflvuran hasta
oldukça zay›ft› ve hemodiyaliz seanslar› s›ras›nda i¤ne girifllerinde rope-ladder
(ip-merdiven) tekni¤i uygulanmaktayd›. Psöudoanevrizma i¤ne girifli s›ras›nda
fistül trakt› alt›nda bulunan ulnar arterin yaralanmas› sonucu oluflmufltu. Dü¤me-
ili¤i tekni¤i daha kolay kanülasyona izin veren ve fistüle i¤ne girifli zor olan
hastalarda giriflim kolayl›¤› sa¤layan bir yöntemdir. Bu teknik fistül trakt› ulnar
arter komflulu¤unda seyreden zay›f hemodiyaliz hastalar›nda bu tarz
komplikasyonlar›n önlenmesinde faydal› olabilir.

fiekil 1. Ön kol kaslar› aras›nda trombotik ulnar arter pseudoanevrizmas›n›n
görünümü
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PS/HD-057

Hemodiyaliz Eriflim Yolu ‹çin Ven Transpozisyonlar›n›n Uzun Dönem
Sonuçlar›

Tellio¤lu Gürkan, Berber ‹brahim, Kara Melih, Bu¤an U¤ur, Titiz ‹zzet

Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Klini¤i ve

Transplantasyon Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Arterio-venöz (AV) fistüllerin efektif olarak kullan›labilmesinde efferent
venin çap› ve derinli¤i önemlidir. Bu çal›flmada uygun yüzeyel ven olmayan
hastalarda sefalik ve bazilik ven transpozisyonlar›n›n uzun dönem sonuçlar›n›
araflt›rmay› amaçlad›k.
Hastalar ve yöntem: Son dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyaliz
(HD) tedavisi yap›lan, uygun ven olarak bazilik veya sefalik venin kullan›lmas›
planlanan 34 hasta çal›flmaya al›nd›. Brakio-bazilik AV fistül aç›lmas› planlanan
hastalar›n tamam›na efl zamanl› bazilik ven transpozisyonu uyguland›. Brakio-
sefalik AV fistül aç›lan hastalarda ise maturasyonu takiben efferent venin derinde
seyretmesi nedeniyle ponksiyon güçlü¤ü olufltu¤u için ikinci seansta sefalik ven
transpozisyonu yap›ld›. Transpozisyon amac›yla yap›lan ikinci insizyon, ven
trasesi lateralinden yap›larak, insizyon skar›na ba¤l› i¤ne ponksiyon güçlü¤ünü
engellenmesi amaçland›.
Bulgular: Otuz dört hastada, kad›n erkek oran› 0.7 idi. Ortanca yafl 45 yafl
(aral›k: 34-78 yafl) idi. Brakio-bazilik (n=28), brakio-sefalik (n=6) AV fistül
ameliyat› yap›ld›. Ortanca 30 ay (aral›k: 8-42 ay) takip süresinde primer AV
fistül sürvisi %85.3 idi. Ameliyat sonras› konservatif takiple gerileyen hematom
(n=1), reoperasyon gerektiren hematom (n=1), yüzeyel yara yeri enfeksiyonu
(n=2) geliflti. Ortanca 38. gün (aral›k: 27-56gün) hemodiyaliz için vasküler girifl
yolu olarak kullan›labildi. Tromboz nedeniyle baflvuran hastalarda kal›c›
hemodiyaliz kateteri (n=1), arterio-venöz greft (n=4) uyguland›.
Sonuç: Yüzeyel uygun venin olmad›¤› vakalarda AV greft uygulamas›ndan önce,
bazilik ve sefalik ven transpozisyonlar› uzun dönem aç›k kalma oranlar›
sa¤lamaktad›r. AV greft uygulamas› öncesinde ven transpozisyonu denenmelidir.

PS/HD-058

High Flux Hemodiyaliz Membranlar›n›n hs-CRP ve β2 -Mikroglobülin
Üzerine Etkisi

Tekeli Nurçin1, Duranay Murat2, Akay Hatice1, Altay Mustafa2, fianl› Ahmet3,

Parpucu Hülya1

1S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Ankara
2S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2.Dahiliye Klini¤i, Ankara

Amaç: Yetersiz diyaliz, toksik maddelerin, ürenin vücuttan yeterince
uzaklaflt›r›lamamas›na, endotel hücrelere toksik etki ile kronik inflamasyona,
proinflamatuar sitokinlerin ortaya ç›kmas›na ve sonuçta CRP sal›n›m›na yol
açabilir. HD (hemodiyaliz) hastalar›nda kronik inflamasyonun nedenleri aras›nda
kullan›lan membranlar da suçlanmaktad›r. Çal›flmam›zda KBY hastalar›nda
low-flux membrandan, high-flux membrana geçifl sonras›, yüksek sensitif CRP
(C-Reaktif Protein) ve β2 mikroglobulin düzeylerinde de¤ifliklikleri araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›ma Hastanesi
hemodiyaliz ünitesinden 15 kad›n ve 24 erkek, toplam 39 hasta al›nd›. Hastalar›n
yafl ortalamas› 46,92±16,69 idi. ortalama hemodiyaliz süresi 43,67 ± 26,19 idi.
Hastalarda haftada bir gün, high-flux hemodiyalizör, (hastan›n vücut yüzey
alan›na göre efektif yüzey alan› 1-2.2 m2 aras›nda de¤iflen), di¤er iki gün, low-
flux membranlar kullan›ld›. Standart biyokimyasal ve hematolojik parametreler
yan›nda yüksek sensitif C-reaktif protein (hsCRP) ve β2 mikroglobulin çal›fl›ld›.
Bulgular: Hastalarda böbrek yetmezli¤inin primer nedenleri: %26's› hipertansif
nefropati, %26's› glomerülonefrit, %5'i polikistik böbrek hastal›¤›, %8'i amiloidozis
idi. %13 vakada ise primer neden belirlenemedi. 39 HD hastas›n›n %13'ünde
hsCRP de¤erlerini >5mg/L'nin üzerindeydi. Bu hsCRP için üst limit olarak
al›nm›flt›r. 6. ay›n sonunda hastalar›n %5,1’inde hsCRP >5mg/L d› ve high-
flux membran kullan›lan hastalar›n hsCRP de¤erleri 1,72 mg/L'den 1,02 mg/L'ye
düfltü. ‹statistiksel olarak anlaml› de¤ildi. (p>0,05). Yine low-flux membrandan,
high flux membrana geçifl sonras›nda β2-mikroglobulin düzeyi 34,28±12,89
mg/L’den, 37,51±14,31 mg/L’ye yükseldi. ‹statistiksel olarak anlaml› de¤ildi,
(p>0,05).
Sonuç: Çal›flmam›zda son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda, haftada
bir high-flux diyalizörlerle yap›lan diyalizin, hsCRP ve β2 mikroglobulin üzerine
olumlu etkileri olmad›¤›n› gözlemledik. Muhtemel neden haftal›k üç seanstan
sadece birinde high-flux membran kullan›lmas› olabilir. Bununla birlikte high-
flux diyalizörlerle hemodiyaliz tedavisi için daha genifl kontrollü çal›flmalar
gereklidir.
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PS/HD-059

Diyaliz Hastalar›nda Çoklu De¤iflkenlerle β2 Mikroglobülin Düzeyi
‹liflkisinin ‹ncelenmesi

Esentürk Mustafa, Zengin Murat, Berktafl Hakan
Fresenius Özel Güneydo¤u Hemodiyaliz Merkezi

Amaç: KBY’li diyaliz hastalar›nda β mikroglobülin düzeylerinin incelenmesi.
Metot: Merkezimizde diyaliz tedavisi alan hastalar›m›z›n β mikroglobülin
düzeyleri, cinsiyet, yafl, diyaliz yafl›, diyabet varl›¤› aç›lar›ndan de¤erlendirildi.
De¤erlendirmede yüzdelik hesaplamas›, oransal karfl›laflt›rma ve anlaml›l›k
de¤erlendirme yöntemleri standart SPSS program›yla hesapland› ve grafitize
edilerek yorumland›.
Bulgular: Tedavi alan 119 hastan›n β düzeylerine bak›ld›. Bu hastalardan 51
tanesi (%42.9) kad›n, 68 tanesi (% 57.1) erkekti. Hastalar›n 31 tanesinde DM
(%26.1) var 88 tanesinde (%73.9) yoktu. Ortalama yafllar› 57.09 (standart sapma
15.89) iken diyalizde geçen süre ortalamalar› 5.41 y›l (st.spm. 3.41) idi. Erkek
hastalarda β ortalamas› 38.02 (st.spm. 16.55) kad›n hastalarda 39.19 (st.spm16.31)
olarak bulundu. DM olan hastalarda β ortalamas› 32.36 (st.spm 16.92) iken
DM olmayanlarda β ortalamas› 40.70 (st.spm. 15.73) idi. 1-5 y›l aras› diyalizde
olan hastalarda β ortalamas› 32.13 (st.spm 14.94) iken 5-10 aras› hastalarda
47.21 (st.spm. 15.62), 10-15 yafl aras› 42.05 (st.spm. 9.05) 15-20 yafl aras› 60.00
(st.spm 0.00) olarak bulundu.
Sonuç: β mikroglobülin düzeyleri için, cinsiyetler aras›nda fark bulunmazken,
5-10 y›l aras› diyaliz yafl› olan hastalar›n 1-5 y›la göre anlaml› olarak yüksek β
ortalamalar›n›n oldu¤u (P>0.005), 5-10 y›l ile 10-15 y›l aras›nda anlaml› bir
fark›n olmad›¤› (P<0.001) görüldü. Diyabetli olan gurupla olmayan gurup
aras›nda bir fark olmad›¤› görüldü (P<0.001).
β mikroglobülinin temsil etti¤i üremik toksinlerin birikimine ba¤l› komplikasyonlar
uzun süredir diyalizde olan hastalarda bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu
toksinlerin zararl› etkilerinden kurtulmak için alternatif yöntem ve ileri araflt›rmalara
ihtiyaç duyulmaktad›r.

β2 cinsiyet diyabet grafi¤i

β2 mikroglobülin düzey karfl›laflt›rmalar›

PS/HD-060

Aral›kl› Hemodiyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetersizlikli Hastalar›n
Sonuçlar›

Öztürk Savafl1, Arpac› Dilek2, Yaz›c› Halil3, Taymez Dilek Güven3, Aysuna Nilgün3,
Y›ld›z Alaattin3, Sever Mehmet fiükrü3

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

Aral›kl› hemodiyaliz (HD) gerektiren hastalar›n prognozlar› üzerine yay›mlanm›fl
çal›flma say›s› azd›r ve sonuçlar çeliflkilidir. Bu çal›flmada HD gerektiren
h a s t a l a r › m › z › n  r e t r o s p e k t i f  a n a l i z i  s u n u l m u fl t u r .
Toplam 192 [85 (%44.3) kad›n, 107 (%55.7) erkek] hasta çal›flmaya al›nd›.
Ortalama yafl 56.3±17.1 idi. Hastalar›n %48.9’ü 60 yafl üzerinde idi. Hasta bafl›
ortalama 7.8± 8.0 seans HD uyguland›. Böbrek yetersizliklerin %12.4’si prerenal
nedenler sonucu, %76.8’s› intrarenal nedenler ve %10.8’i postrenal sebeplere
ba¤l› geliflmifl idi. Önde gelen HD endikasyonu üremik semptomlar idi (%46.8).
Hipertansiyon hariç tutuldu¤unda hastalar›n %72.4’i en az bir ek sistemik
hastal›¤a sahip idi. Tüm hastalar›n %75.5’inde böbrek fonksiyonlar› düzelip
HD ihtiyac› ortadan kalkt› ancak %9.4’i kronik renal replasman tedavilerine
geçmek durumunda kald›. Hastalar›n 29’u (%15.1) HD periyodunda kaybedildi.
‹statistiksel analizlerde; prediyalitik düflük serum kreatininin (p: 0,003) ve
albümin (p: 0,016) düzeyleri, hasta bafl› yüksek toplam HD seans say›s› (p:
0,003) ve ileri yafl (p: 0,034) yüksek mortalite ile iliflkili bulundu. Ayr›ca, HD
endikasyonu öncelikle biyokimyasal nedenler olan hastalarda da mortalite anlaml›
olarak yüksek bulundu (p: 0.013). Diyabetin varl›¤› mortaliteyi etkilemedi.
Sonuçta; prediyalitik serum kreatinin ve albümin de¤erleri mortalitenin önemli
göstergeleridir. Yüksek risk grubundaki hastalar›n yavafl sürekli diyaliz tedavileri
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekir.

Tablo: Hastalar›n sa¤kal›mlar› ile iliflkili baz› önemli veriler
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PS/HD-061

Hemodiyaliz Hastalar› Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastal›klar› için
Yeterli ‹kincil Koruyucu Tedaviyi Almaktalar m›?

Koç Mehmet1, Ghavami Shalaleh2, Deniz Havvagül2, Bircan Behice2,
Akp›nar Asl›2, Ar›kan Hakk›1, Toprak Ahmet3, Özener Çetin1, Ako¤lu Emel1
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Dönem 3 Ö¤rencisi, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
3‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
42, 3, 4 ve 5 nolu yazarlar çal›flmaya eflit ölçüde katk›da bulunmufllard›r.

Girifl: Hemodiyaliz hastalar›nda aterosklerotik kardiyovaküler hastal›¤a (AKVH)
ba¤l› mortalite riski artm›flt›r. Uygun sekonder koruyucu uygun medikal tedavi
almalar› bu hastalar›n AKVH ba¤l› mortalitelerini azaltabilir. Bu çal›flmada
hemodiyaliz hastalar›n›n AKVH yönelik uygun medikal tedaviyi al›p almad›klar›
araflt›r›lm›flt›r.
Metotlar: Hemodiyaliz hastalar›n›n AKVH durumlar› ve almakta olduklar›
tedavileri hastalardan öykü al›narak, muayeneleri yap›larak, t›bbi kay›tlar›
incelenerek ve hemodiyaliz ünitesi sorumlu doktorlar› ile görüflülerek belirlendi.
AKVH durumu ''modifiye Co-Existing Disease'' (ICED) skorlamas› kullan›larak
belirlendi. Bu skorlama sisteminde KAH, SVO ve PDH kategorileri kullan›larak
hastalar üç gruba ayr›ld›. ICED0: AKVH yok; ICED1: üç AKVH kategorisinden
birisinin varl›¤› ve son 3 ayda stabil olunmas›; ICED2: ACVH kategorilerinden
birisinin son üç ay içinde aktif olarak varl›¤›. Uygun tedavi al›nmas› da; ICED1
ve ICED2 kategorisinde tan›mlanan hastalar›n kontraendikasyon olmad›¤›
durumlarda ACE/ARB ve/veya β-bloker ve asetilsalisilik asit ve LDL-Kol: ≥=100
mg/dl olmas› durumunda da statin kullanmalar› olarak tan›mland›.
Bulgular: Çal›flmaya 276 HD hastas› (103 kad›n, ortalama yafl 58±14 y›l)
çal›flmaya dahil edildi. ICED0, ICED1 ve ICED2 gruplar›nda s›ras›yla 159
(%60), 72(%27), 35 (%13) yer ald›. Ortalama yafl ICED0 grubunda (53±14),
ICED1 (63 ± 11, p<0.001) ve ICED2 gruplar›ndan (63±2, p=0.003) anlaml›
olarak düflüktü. Diyaliz süresi, SKB ve DKB, hemoglobin, serum CRP, LDL-
kolesterol, fosfor ve parathormon seviyeleri tüm ICED gruplar›nda benzerdi.
Uygun tedavi almayan hasta oranlar› ICED1 ve ICED2 gruplar›nda s›ras›yla
%51.3 ve %62.8 bulundu. Hastalar›n medikal tedavilerine yönelik e¤ilim ve
bak › fl  a ç › s ›  HD merke z l e r i  a r a s ›nda  benze rd i  (p=0 .243 ) .
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalar›nda altta yatan AKVH’›n sonuçlar› göz önüne
al›nd›¤›nda daha yüksek oranlarda β-bloker, ACE inhibitörü, aspirin ve statin
kullan›m› düflünülmelidir.

PS/HD-062

KBH ve HD Hastalar›nda Monositler Üzerinde Toll Benzeri Reseptör
Ekspresyonu: ‹nflamasyon ve Endotel Disfonksiyonu ile ‹liflkisi

Koç Mehmet1, Toprak Ahmet2, Ar›kan Hakk›1, Odabafl› Zekaver2, Elbir Yeflim3,
Ekflio¤lu Demiralp Emel3, Glorieux Griet4, Vanholder Raymond4, Ako¤lu Emel1
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹mmünoloji Bilim Dal›, ‹stanbul
4Gent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal›, Gent, Belçika

Girifl: Hemodiyaliz ifllemi inflamasyona ve muhtemelen de endotel
disfonksiyonuna sebep olmaktad›r. Lipopolisakkaritin diyaliz s›ras›nda oluflan
inflamasyon ve endotel disfonksiyonundan (ED) sorumlu oldu¤u rapor
edilmektedir. Lipopolisakkaridin, TLR2 ve TLR4'ün bir ligand› oldu¤u rapor
edilmifltir. Bu çal›flmada, evre 3-4 KBH ve HD hastalar›nda da diyaliz ifllemi
s›ras›nda monositler üzerinde TLR2 ve TLR4 ekspresyonunun inflamasyon
belirteçleri ve endotel disfonksiyonu ile iliflkisini araflt›rmay› hedefledik.
Metotlar: Monositler üzerinde TLR2 ve TLR4 ekspresyonu, inflamasyon belirteci
olarak TNFα ve ED belirteçleri olarak da VCAM-1 ve ICAM-1 26 HD ve 26
evre 3-4 KBH’s›nda flow sitometri ve ELISA yöntemleri ile diyaliz bafllang›c›nda,
diyaliz sonras› 1. saatte (300 dk) ve diyaliz sonras› 24. saatte belirlendi. Endotele
ba¤›ml› vazodilatasyon (EDV) bafllang›çta, 300 dk ve 24. saatte ölçüldü.
Bulgular: TLR2 ve TLR4 eksprese eden monosit oran› evre 3-4 KBH ve HD
hastalar›nda diyalizin bütün anlar›nda benzerdi. TLR2 ve TLR4 ortalama floresan
yo¤unlu¤u, plazma TNFα ve serum ICAM-1 ve VCAM-1 seviyeleri HD
bafllang›c›nda ve KBH hastalar›nda benzerdi. Ortalama TLR4 floresan yo¤unlu¤u
diyaliz 24.saatte yükseldi (Tablo). VCAM-1 diyaliz s›ras›nda ve sonras›nda
yükselme gösterdi. TLR2 ve TLR4 yo¤unluklar› KBH ve HD hastalar›nda
diyalizin tüm periyotlar›nda TNFα, serum ICAM-1 ve VCAM-1 ile korelasyon
gösterdi. TLR2 ve TLR4 ile EDV aras›nda korelasyon saptanmad›.
Sonuçlar: Bulgular›m›z, TLR2 ve TLR4’ün HD ve KBH’lar›nda inflamatuar
cevap ve ED gel ifl iminde rol  oynad›¤›n›  düflündürmektedir .

Tablo: Hemodiyaliz ve Evre 3-4 KBH Hastalar›nda Laboratuar Bulgular›

Veriler aksi belirtilmedikçe ortalama ± SD olarak verilmifltir. KBH: Kronik
böbrek hastal›¤›, TLR: toll benzeri reseptör, MFI: ortalama floresan yo¤unlu¤u,
TNF-α tümör nekrozis faktör alfa, VCAM-1: vasküler yüzey adhezyon molekül-
1, ICAM-1: interselüler adhezyon molekül-11. ap<0.05 vs bazal HD grup, b
p=0.05 vs bazal HD grup, c p<0.001 vs bazal HD grup.
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CD14+ /  TLR2+ (%)

TLR-2  (MFI )

CD14+ /  TLR4+ (%)

TLR-4  (MFI )

TNF-α (pg/ml )

VCAM-1 (ng/ml )

ICAM-1 (ng/ml )

HD
Bazal
(n=26)

95 ±  6 .4

2010 ±  860

89 ±  8

1023 ±  388

2.45  ±  1 .37

856 ±  505

325 ±  287

HD
120 dk
(n=26)

97 ±  2 .0

1805 ±  759 a

89 ±  8

1007 ±  429

2.29  ±  1 .72

888 ±  506

261 ±  15

HD
300 dk
(n=26)

96 ±  4

1952 ±  695

85 ±  7 .0

956 ±  292

2.20  ±  1 .16

1024 ±  578 c

294 ±  162

HD
24 saat
(n=26)

97 ±  2

2161 ±  743

93 ±  4

1229 ±  463 a

2 .32  ±  1 .39

913 ±  541 a

290 ±  148

KBH
(n=26)

97 ±  2

1830 ±  763

87 ±  10

951 ±  370

3.38  ±  2 .25

611 ±  431a

145 ±  48
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PS/HD-063

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda QT Dispersiyonunu Etkileyen Faktörler

Avcu Toraman Aysun1, Bahad›r Çolak Hülya2, Tekçe Hikmet2, Ekmekçi Cenk3,
Bayturan Özgür3, Çam S›rr›4, Kürflat Seyhun2

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Manisa
4Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi,T›bbi Genetik Anabilim Dal›, Manisa

Amaç: Bu çal›flman›n amac›, kronik hemodiyaliz hastalar›nda, kardiyovasküler
hastal›k göstergeleri olabilen kan bas›nc› ve EKO parametreleri, ACE gen
polimorfizminin (AGP) QT dispersiyonu (QTd) ve QTc dispersiyonu (QTcd)
ile iliflkisinin de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: Çal›flmaya al›nan 70 hemodiyaliz hastas›ndan haftan›n 2. hemodiyaliz
seans›ndan 1 gün sonras›nda ekokardiyografi yap›ld›, 24 saatlik holter ve EKG
kay›tlar› al›nd› ve Bazett formülü ile QTd ve QTcd hesapland›. AGP, PCR
yöntemi ile çal›fl›ld›.
Sonuçlar: Hastalarda QTd ortalamas› 61.71±21.99, QTcd ortalamas› 73.18±25.51
olarak hesapland›. Hastalar›n demografik özellikleri ve laboratuar parametrelerinin
QTd ve QTcd ile iliflkisi Tablo 1’de verildi.
Hastalar QTd >65 (uzam›fl) ve alt› (normal) olarak 2 gruba ayr›ld›¤› zaman QTd
ile Ca (p=0.02), K (p=0.05) aras›nda negatif iliflki, AGP (p=0.008) ile pozitif bir
iliflki saptand›. Lojistik regresyon modelinde Ca (p=0.003) QTd’nunu en fazla
etkileyen faktör olarak saptand›. QTcd normal ve uzam›fl olarak ayr›ld›¤› zaman
AGP (p=0.007), interventriküler septum (IVS) (p=0.04), sol ventrikül arka duvar›
(p=0.03) ve relatif duvar kal›nl›¤› (RWT) (p=0.006) ile pozitif iliflki saptand›.
AGP (p=0.04) ve RWT (p=0.03) QTcd’i en fazla etkileyen parametreler olarak
saptand›. ACE II,ID,DD genotipleri, QTd ve QTcd normal ve uzam›fl olan
altgruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda DD aleline sahip hastalar DI ve II alleline sahip
hastalara göre anlaml› QTd (p=0.01) ve QTcd (p=0.008) art›fllar› göstermektedir.
QTd alt gruplar› ile EKO ve kan bas›nc› parametreleri aras›nda iliflki saptanmad›.
Tart›flma: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda kardiyovasküler hastal›klara ba¤l›
ani ölümler s›k görülmektedir. Bu çal›flmada hemodiyaliz hastalar›nda hem
AGP gibi genetik faktörlerin hem de RWT gibi volum yüklenmesinin göreceli
bir göstergesi olan faktörlerin QTcd art›fl›nda büyük öneme sahip oldu¤u
görülmektedir.

Tablo 1. Hastalar›n demografik ve laboratuar parametrelerinin QTd ve QTcd
ile iliflkisi.

* Pearson

PS/HD-064

Üremik Hastalarda ‹ntravasküler Kateter Enfeksiyonlar›

Akay Hatice1, Altay Mustafa1, Y›lmaz Fatma Meriç2, Öztürk Havva1,
Akay Alaattin1, Duranay Murat1
1Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara

Amaç: Çal›flmam›zda hastanemiz nefroloji klini¤inde uygulanan intravaskuler
kateterler de oluflan enfeksiyonlar›n s›kl›¤›, enfeksiyona yol açan
mikroorganizmalar›n araflt›r›lmas› ve antimikrobik maddelere direnç durumlar›n›n
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz nefroloji klini¤ine baflvuran ve hemodiyaliz
endikasyonu bulunan 189 hastaya hemodiyaliz için santral venöz kateter
uygulanm›flt›r ve bu hastalar›n kateter ve kan kültürleri de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Hastanemizde kolonizasyon oran› % 8.46, bakteriyemi oran› ise %
2.64 olarak bulundu. Kolonizasyon olarak de¤erlendirilen kültürlerden en s›k
izole edilen patojen koagülaz-negatif stafilokoklard›r. Koagülaz-negatif stafilokoklar›n
% 42.8’i S. aureus sufllar›n›n % 20’si metisiline dirençli bulunmufltur. Gram
pozitif bakterilerde vankomisin ve teikoplanine direnç saptanmam›flt›r.
Sonuç: Çal›flmam›zda hemodiyaliz kateter kolonizasyon oran› yüksek tespit
edilmifltir. Hemodiyaliz hastalar›nda kateter enfeksiyonlar› al›nan önlemlere
ra¤men hala önemli bir sorun oldu¤u görülmektedir. Bu yüzden hastalarda
enfeksiyonlardan korunmak amac›yla daha s›k› önlemler al›nmal›d›r.
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PS/HD-065

Ultrasonografik Alt Ekstremite Entezit Skorlamas›, Hemodiyaliz
Hastalar›nda Koroner Arter Kalsifikasyonunu Öngörebilmektedir

K›rkpantur Alper1, Kerimo¤lu Ülkü2, Y›lmaz Rahmi1, Haz›rolan Tuncay2, Ar›c›
Mustafa1, Altun Bülent1, Erdem Yunus1, Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

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

Amaç: Spondiloartopatinin oldukça iyi bilinen bir özelli¤i olan entezit,
ligamanlar›n köken ald›klar› ve sonland›klar› yap›lar›n inflamasyonu olarak
tan›mlan›r. Destrüktif spondiloartopati hemodiyaliz hastalar›nda yak›n zamanda
tan›mlanm›fl olan nadir bir tür spondiloartropatidir. Hemodiyaliz hastalar›nda
görülen erozif spondiloartropatilerin multifaktöryel patogenezinde inflammatuvar
reaksiyonlar da sorumlu tutulmaktad›r. Ateroskleroz üremik hastalarda
inflammatuvar bir hastal›kt›r. Musküloskeletal ultrasonografi entezit gibi yüzeyel
doku inflamasyonunu kolayl›kla gösterebilmektedir.
Yöntem: Her 2 alt ekstremiteye ait patellan›n üst ve alt ucu, tibian›n tüberositesi,
Aflil tendonu, ve plantar aponöroz ultrasonografik alt ekstremite entezit skorlamas›
ile (Glasgow Ultrasound Enthesitis Scoring System= GUESS) de¤erlendirilmifltir.
Ultrasonografik olarak maksimum de¤eri 36 olan bir entezit skoru kullan›lm›flt›r.
Koroner arter kalsifikasyon skorlamas› ise electron-beam computed tomography
ile gerçeklefltirilmifltir. ‹statistiksel analizde serum C-reaktif protein düzeyleri de
kullan›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flmaya 72 adet idame hemodiyaliz hastas› dahil edilmifltir. Hastalar
(GUESS) skorlar›na göre 2 gruba ayr›lm›fllard›r. Grup 1 hastalar›n›n (n=34) alt
ekstremite entezit skorlar› 18 ile 28 aras›nda iken, Grup 2 hastalar›n›n (n=38)
entezit skorlar› 18’in alt›ndayd›. Koroner arter kalsifikasyon skorlar› Grup 1’de,
Grup 2’ye k›yasla daha yüksekti (410±75 ve 172±48, p<0.05). Grup 1 hastalar›,
Grup 2 hastalar›na k›yasla hem sol ana koroner arterde (49±6.7 vs 7.2±0.8
mm3; 14±6 vs 3.8±1.3 gr, s›ras›yla, p<0.05) hem de sirkumfleks arterde (93±50
vs 19±7.6 mm3; 17.8±9 ve 7.3±0.92 gr, s›ras›yla, p<0.05) daha fazla hacim ve
kütlede plaklara sahipti. Grup 1 hastalar›n›n serum C-reaktif protein düzeyleri
de Grup 2 hastalar›ndan daha yüksekti (1.7±1.4 mg/dl vs 0.56±0.31 mg/dl,
p<0.05).
Sonuç: GUESS metodunu kullanarak musküloskeletal ultrasonografi ile
zahmetsiz, ucuz ve kolay uygulanabilir bir flekilde hemodiyaliz hastalar›nda
kardiyovasküler hastal›k riski tahmin edilebilir.
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PS/HD-066

Merkezimizdeki Hemodiyaliz Hastalar›nda Hasta Tedavi Y›l› Tabanl›
Yaflam Analizleri

Önen Kemal, Y›ld›z Ülkü, Gürler Atila, Beydilli Ayd›n, Tümay Askeri,
Bayraktar Savc›
Bayraktar Diyaliz Merkezi, ‹stanbul

Girifl: Diyaliz merkezimizde Temmuz 2005 - Temmuz 2007 aras›ndaki dönemde
izlenen 157 hastadan 69 hastal›k kohortta,diyaliz izleme süresi boyunca hasta
y›l› dayanakl› ölüm oranlar›, ölümlere etken olabilecek olas› faktörlerden
yafl,cins,serum albümin de¤erleri, hastalar›n diyabetli olup olmamas› ele al›narak
istatiksel bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r.
Sonuç: 1) 71 hastal›k hemodiyaliz hasta kohortunda Temmuz 2005-Temmuz
2007 tarihleri aras›ndaki takvim y›l› süresinde yap›lan istatistiksel analizlere
göre:
Hemodiyaliz hastas› izleme süresi ölüm oran› ( follow-up death rate ) = ölüm
say›s›_x100 / Toplam hasta y›l›
100 hasta y›l›nda ölüm oran› =21.98
2) Bu kohorttaki 69 hastada yap›lan istatistiksel analizlere göre
a) Ölen hastalardaki arter bas›nc› de¤erleri:(sistolik>140,diastolik>90) olanlarla
arter bas›nc› bu de¤erlerin alt›nda olan hasta grubu aras›nda tans›yonu yüksek
olanlarda ölüm oran› daha fazla olup,aralar›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml›d›r. ( ki-kare = 9,95; df=1; p =.002 )
b) Bu 69 kiflilik kohortta ölümlerde cinsiyetin anlaml› bir etkisi olmad›¤›
gözlenmifltir. ( p <.05)
c) Hastalar›n nutrisyon durumunun göstergesi gibi al›nan serum albümin
de¤erleri,ölenler bak›m›ndan anlaml› bir fark göstermifltir.
( t = 2,371; p =.021 )
Ölen grupta ortalama serum albümin de¤eri = 3.67
Di¤erlerinde = 3.9
d) ölen grup bak›m›ndan yafl ortalamalar› kad›n ve erkekte istatistiksel olarak
anlaml› bir fark gözlenmedi ( t =1.45; df = 57; p =0.300 )
e) Ölüm oranlar›na etki bak›m›ndan diyabetik ve non diyabetik olanlar aras›nda
yine bu 69 hastal›k kohortta istatiksel olarak anlaml› fark bulunmad›
( p =. 253 )
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PS/HD-067

Diyabetik ve Diyabetik-Olmayan Hemodiyaliz Hastalar›nda Hemodiyaliz
‹flleminin Serebral Hemodinamik Mekanizmalar Üzerine Akut Etkilerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Dursun Belda1, Dora Babür2, Çeken Ka¤an3, Balkan Sevin2, Süleymanlar Gültekin4

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 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›, Antalya

Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda inme riski artm›flt›r. Normal fizyolojik flartlarda
serebral otoregülasyon ve vazomotor reaktivite sayesinde kan bas›nc›, arteriyel
kan gazlar› ve viskozitedeki de¤iflikliklere ra¤men serebral kan ak›m› korunmaktad›r.
Bu çal›flmada bir hemodiyaliz ifllemi sonras›nda serebral hemodinamik
mekanizmalarda ortaya ç›kan de¤ifliklikler aç›s›ndan diyabetik ve diyabetik-
olmayan hastalar›n karfl›laflt›rmas› yap›lm›flt›r.
Grup 1’de diyabetik-olmayan HD hastalar› (ortalama yafl: 50±15; erkek/kad›n:
12/6), grup 2’de diyabetik HD hastalar› (ortalama yafl: 49±12; erkek/kad›n:
5/3) ve grup 3’te sa¤l›kl› kontroller (ortalama yafl: 43±10; erkek/kad›n: 3/7)
bulunmaktad›r. Transkranial doppler ultrasonografiyle bilateral temporal kemik
penceresinde orta serebral arterden ortalama kan ak›m h›z› (OKAH) ölçülmüfltür
(hastalarda HD’den önce ve sonra). Hiperkapniye vasküler reaktivite yan›t› nefes
tutma indeksi (NT‹) ile de¤erlendirilmifltir. NT‹ nefes tutarken ortalama serebral
kan ak›m h›z›ndaki yüzde art›fl› nefes tutma süresine (30 sn) bölerek elde
edilmifltir. Ultrafiltrasyon hacmi ve biyokimyasal parametreler kaydedilmifltir.
Bazal OKAH aç›s›ndan gruplar farks›zd›r (s›ras›yla 58.4±3.32; 52.5±4.2 ve
57.5±4, P= NS). Bazal NT‹ de gruplar aras›nda farkl›l›k göstermemifltir (s›ras›yla
1.26±0.06; 1.36±0.01 ve 1.14±0.07, P= NS). Bir HD ifllemi sonras›nda OKAH
Grup 1’de belirgin olarak azal›rken (58.4±3.32 vs 49.2±3.0; P=0.001), grup
2’de belirgin bir de¤ifliklik saptanmam›flt›r ( 52.5±4.2 vs. 50.2±4, P= NS).
Ancak, NT‹ her iki grupta HD’den sonra artm›flt›r (s›ras›yla 1.26±0.06 vs.
1.77±0.09, P=0.001 ve 1.36±0.01 vs 1.72±0.10, P=0.02). NT‹’deki de¤ifliklikler
(ΔNT‹) her iki grupta ultrafiltrasyon ile anlaml› korelasyon göstermifltir (s›ras›yla
r = 0.64, P= 0.003 ve r = 0.75, P= 0.032).
HD ifllemi diyabetik ve diyabetik-olmayan HD hastalar›nda vasküler afl›r›
reaktiviteye yol açarak serebral otoregülasyonu bozmaktad›r; diyabet ek bir zarar
oluflturmamaktad›r. Ultrafiltrasyon bu olumsuz etkilerden sorumlu gözükmektedir.
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PS/HD-068

Hemodiyaliz Hastalar›nda Uyku Süresi, Koroner Arter Kalsifikasyonu
ve ‹nflamasyon

K›rkpantur Alper1, Y›lmaz Rahmi1, Emmungil Hakan1, Haz›rolan Tuncay2,
Ar›c› Mustafa1, Altun Bülent1, Erdem Yunus1, Yasavul Ünal1, Turgan Çetin1

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

Amaç: Birçok epidemiyolojik araflt›rmaya göre, genel popülasyonda uyku
süresinin k›salmas› ile artm›fl kardiyovasküler morbidite aras›nda güçlü bir iliflki
bulunmaktad›r. Diyaliz hastalar› s›kl›kla klinik insomnia veya subklinik uyku
bozukluklar›ndan yak›nmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, hemodiyaliz hastalar›nda
uyku süresi (hasta ifadesine göre) ile koroner arter kalsifikasyonu aras›ndaki
iliflkiyi incelemektir.
Yöntem: Bu çal›flmaya 78 adet idame hemodiyaliz hastas› dahil edilmifltir.
Hastalara günde ortalama kaç saat uyuduklar› sorulmufl ve hastalardan al›nan
yan›tlar 3 kategoriye ayr›lm›flt›r: Az miktarda uyku (<7 saat, n=26 hasta), referans
kategori (7-8 saat, n=24 hasta) ve referans üzeri de¤erde uyku (8-10 saat, n=28
hasta). Koroner arter kalsiyum skorlamas› (KAKS) electron-beam computed
tomography ile de¤erlendirilmifltir. Serum C-reaktif protein düzeyleri de
de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Referans kategoriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, az miktarda uyku uyuyan
hastalar daha yüksek KAKS ve serum C-reaktif protein de¤erlerine sahiptirler.
Ek olarak, sol ana koroner arterde ve sa¤ koroner arterdeki plaklar›n hacim ve
kütleleri az miktarda uyku uyuyanlarda, referans kategoriye k›yasla daha fazlad›r.
Referans kategori ve referans üzeri de¤erde uyku uyuyanlar benzer KAKS,
koroner arterlerdeki plaklar›n hacim ve kütle ve ortalama serum C-reaktif protein
de¤erlerine sahiptirler. Az miktarda uyku uyuyan hastalar, referans üzeri de¤erde
uyku uyuyan hastalara göre daha yüksek KAKS, sol koroner arterde daha fazla
hacim ve kütlede plaklara ve daha yüksek ortalama serum C-reaktif protein
düzeylerine sahiptirler.
Sonuç: Bu çal›flmaya göre, az miktarda uyku, hemodiyaliz hastalar›nda
inflammatuvar süreçlerin aktivasyonuna efllik ederek kardiyovasküler morbiditeye
katk›da bulunabilir. Uyku süresini ve kalitesini iyilefltirmeyi amaçlayan giriflimler
hemodiyaliz hastalar›nda artm›fl ateroskleroz yükünü hafifletebilir.
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PS/HD-069

Sepsisli Hemodiyaliz Hastalar›nda Serum Neopterin Düzeyleri

Yavuz ‹zzet1, Altay Mustafa2, Ça¤lar Kayser1, Özgürtafl Taner3, Güleç Mahir4,
Çak›l Enver5, Duranay Murat2, Yenicesu Müjdat1
1GATA, Nefroloji Bölümü,Ankara
2Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Bölümü, Ankara
3GATA, Biyokimya Bölümü, Ankara
4GATA, Halk Sa¤l›¤› Bölümü, Ankara
5Sivas Devlet Hastanesi, Halk Sa¤l›¤›, Sivas

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda sepsis tan›s›nda ve takibinde neopterinin
kullan›l›rl›¤›n› araflt›rmakt›r.
Metot: KBY nedeniyle en az 3 ayd›r HD’e giren 65 hasta çal›flmaya dahil edildi.
Sepsis tan›s› yeni alm›fl 40 hasta ve 25 kontrol hastas›n›n açl›k serum örnekleri
al›nd› ve CRP, albumin, PTH, Ca, P, ürik asit, T-kol, TG, LDL, HDL, WBC,
Htc ve neopterin düzeyleri ölçüldü. Bu parametreler sepsis klinik ve laboratuar
olarak düzeldikten sonra tekrarland›.
Bulgular: Serum NP düzeyi sepsisli hastalarda daha yüksek bulundu (18.4 ±
6.5 nmol/L, 4.5 ± 1.8 nmol/L, p<0.001). Sepsis sonras›nda anlaml› olarak
düflme saptand› (6.1 ± 3.3 nmol/L, p<0.001). Tedavi sonras›nda CRP, WBC
ve ürik asit düzeyleri belirgin olarak düflerken TG, T-kol, LDL, HDL, Ca, P,
albümin ve Htc düzeyleri artm›fl olarak gözlendi.
Tart›flma: Serum NP düzeyi diyaliz hastalar›nda sepsis tan›s› ve takibinde
kullan›fll› bir markerdir.

PS/HD-070

Diyabetli Hemodiyaliz Hastalar›nda Konvansiyonel ‹nsülin Tedavisinin
‹ntensif ‹nsülin Tedavisi ile Karfl›laflt›r›lmas›

Ö¤ütmen Melike Betül1, Güneri K›vanç2, Koç Hasan2, Gümüfltekin Mine2,
Koç Cevahir2
1Siyami Ersek Gö¤üs, Kalp, Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
‹stanbul
2Türkmed Hemodiyaliz Kurumlar›

Diyaliz tedavisi gören diyabetli hastalarda insülin tedavisi dikkat gerektirir. Son
dönem böbrek hastal›¤› olan diyabetli hastalarda insülin yar› ömrünün uzamas›na
ba¤l› olarak hipoglisemi görülme riski artm›flt›r. Bu hastalarda açl›k kan flekerini
100mg/dl, HbA1c düzeyini %7 hedeflemek ve uygun insülin tedavi ve dozunu
ayarlamak önemlidir. Çal›flmam›zda intensif ve konvansiyonel insülin tedavi
yöntemlerinin, HbA1c düzeyi, kan ya¤lar› ve di¤er biyokimyasal parametreler
yönünden retrospektif karfl›laflt›r›lmas› 44 (konvansiyonel n:15, intensif n:29)
hasta ile yap›ld›. Olgular›n ortalama yafl› 59.52±10.25, ortalama diyabet süresi
17.66±8.29 y›l, ortalama diyaliz süresi 2.93±2.19 y›ld›. Diyaliz aras› kilo al›m
ortalamalar› 2570,24±768,04 gr, ortalama kuru kilolar› 64.66±1,3.44 kg bulundu.
Olgular›n % 34,1’i kad›n, % 65,9’u erkek idi. % 65,9’u intensif insülin, %
34’ü konvansiyonel ‹nsülin kullan›yordu. ‹nsülin kullan›m flekline göre HbA1c,
CRP, hemoglobin, üre, kreatinin,ürik asit, albumin ve elektrolitler aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmad› (p>0.05). Total kolesterol ve
trigliserid düzeyleri aras›nda anlaml›l›¤a yak›n olmakla birlikte istatistiksel bir
farkl›l›k bulunmad› (p>0.05). Buna karfl›n intensif insülin kullanan olgular›n
total kolesterol ve trigliserid düzeylerinin, konvansiyonel insülin kullanan
olgulardan daha düflük olmas› dikkat çekiciydi. LDL ve HDL düzeyleri aras›nda
istat ist iksel olarak anlaml› bir farkl› l ›k bulunmad› (p>0.05).
Bu çal›flman›n sonucu konvansiyonel ve intensif insülin tedavileri aras›nda
biyokimyasal de¤erler yönünden anlaml› farkl›l›klar›n olmad›¤›n› göstermifltir.
Bununla beraber intensif insülin tedavisinde total kolesterol ve trigliserid
de¤erlerindeki anlaml›l›¤a çok yak›n düflüklük intensif tedaviye üstünlük getirebilir.
Bu sonucun daha çok olgu say›l› çal›flmalarla araflt›r›lmas›n›n gerekli oldu¤u
düflünülmüfltür.

Tablo 1: Hastalara ‹liflkin Özelliklerin Da¤›l›m›
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PS/HD-070

Tablo 2: ‹nsülin fiekline Göre Demografik Özelliklerin De¤erlendirilmesi

Tablo 3: ‹nsülin fiekline ‹liflkin De¤erlendirmeler

Tablo 4: Laboratuar Parametrelerinin Da¤›l›m›

PS/HD-071

Hemodiyaliz Hastalar›nda Kardiovasküler Hastal›k Oluflumunda Etkili
Faktörler

Dan›fl Ramazan1, Özmen fiehmus1, Ak›n Davut1, Çelik Fatma2, Yazanel Orhan1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Beslenme ve Dietisyen Bölümü, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r

Amaç:  Bu  ç a l › flmam› zda  h emod i y a l i z e  g i r en  ha s t a l a rd a
Metilentetrahidrofolatredüktaz (MTHFR) gen mutasyonu ve di¤er belirleyici
faktörlerin kardiyovasküler hastal›k (CVD) oluflumundaki rolünü belirlemeye
çal›flt›k.
Metot: Çal›flmaya en az 6 ayd›r hemodiyalize bafllam›fl 144 hasta dahil edildi.
Hastalar›n yafl ortalamas› 44,8 ±16,23 idi. Kardiovasküler hastal›¤› olan ve
olmayan bütün hastalarda serum folat, B12 vitamin, homosistein (tHcy), albümin,
lipid, MTHFR C677T mutasyonu ve sigara içme al›flkanl›klar› analiz edildi.
Bulgular: Hastalar›n 42’sinde (%29.1) CVD saptand›. Yafl ortalamas›, diyaliz
süresi, BMI,CRP, Kt/V ve erkek cinsiyeti, DM, sigara içme oranlar› CVD(+)
grupta CVD(-) grubuna oranla anlaml› olarak yüksek bulundu (p<0.05). Serum
folat, B12, tHcy, albumin düzeyleri ve sigaray› b›rakanlar›n oran› aç›s›ndan her
iki grup aras›ndaki fark anlaml› bulunmad› (p>0.05). MTHFR gen mutasyonu
ile CVD aras›nda bir iliflki bulunamad›. Homosistein düzeyi aç›s›ndan TT
(homozigot)- CC(normal) ve CT(heterozigot)-CC aras›ndaki fark anlaml› bulundu.
Sonuç: Biz geleneksel risk faktörlerinin yan›nda ESRD süresi ile CRP düzeyinin
de CVD oluflumunda belirleyici olarak göz önünde bulundurulmas›n›
önermekteyiz. ESRD hastalar›nda serum folat ve B12 vitamin düzeyi normal
ise anormal tHcy metabolizmas› veya düzeyinin CVD için bir risk faktörü
olmad›¤›n› düflünmekteyiz.

Tablo 1

MTHFR Gen Mutasyonuna göre de¤iflkenler

Yafl(y›l)

HD süresi(ay)

Kardiyovasküler Hastal›k (%)

Serum folat

Homosistein

TT
N = 12

43.9 ± 16.3

47.5 ± 38.3

30.0

11.6 ± 6.29

22.7 ± 14.0

CT
N = 50

45.6 ± 15.0

40.0 ± 29.8

25,6

10.6 ± 6.56

20.5 ± 9.54

CC
N = 80

45.8 ± 16.9

42.2 ± 29.5

19,1

9.72 ± 5.85

16.8 ± 6.65

p

ad

ad

ad

ad

0,045*
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PS/HD-072

Hemodiyaliz Hastas›nda S.Aureus’a Ba¤l› Dalak ve Akci¤er Apseleri

Ünverdi Selman1, Altay Mustafa1, Yüksel Enver2, Seçilmifl Sema2, Özsoy Metin3,
Duranay Murat1
1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
3Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal›klar›, Ankara

Bu yaz›da KBY nedeniyle HD’e giren ve S. aureus’a ba¤l› splenik ve akci¤er
apsesi olan, daha önce literatürde raporlanmam›fl bir hasta sunulmufltur.
Diyabetik nefropatiye ba¤l› KBY tan›s› olan 36 yafl›nda bayan hasta kar›n a¤r›s›
ve sol hipokondriyumda flifllik nedeniyle hastanemize geldi. Hasta 4 ayd›r haftada
3 kez HD’e giriyordu. Fizik muayenesinde; genel durumu orta-kötü, sol akci¤erde
ince rallar var idi. Karn› rahat idi ve splenomegalisi vard›. Sol hipokondriyumda
hassasiyet vard› ve 9-10. interkostal aral›kta flifllik göze çarp›yordu. Laboratuar
bulgular› flöyle idi: WBC: 12.500/mL ( % 78.1 nötrofil), Hgb: 9 g/dL, ESR
64 mm/h, CRP 3.4 mg/dl, LDH 368 U/l. Abdominal USG’de splenomegali
ve dalak içerisinde 91x95 mmlik hipoekoik kistik alan saptand›. CT’de ise
dalakta 65x37 mmlik septal› kist ve sol akci¤er posterolateralde iki adet 35x25
mmlik subkutan bölge ile iliflkili kist görüldü. Dalak ve akci¤erdeki kistler CT
eflli¤inde perkütan yolla drene edildi ve drenaja 2 hafta boyunca devam edildi.
Ayr›ca ampirik olarak ampisilin sülbaktam baflland› ve 6 hafta devam edildi.
Drene edilen her iki kist içeri¤i kültüründe de Metisilin duyarl› S. aureus üredi.
Takip eden günlerde hastan›n semptomlar› geriledi, WBC, ESR ve CRP normale
döndü ve hasta taburcu edildi.

PS/HD-073

Hepatit C’li HD Hastalar›nda IgG/IgM Antikardiyolipin Antikor S›kl›¤›
ve Fistül T›kanmas›ndaki Rolü

Özmen fiehmus1, Dan›fl Ramazan1, Ak›n Davut1, Batun Sabri2, Tuzun Yekta3,
Yazanel Orhan1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Biyokimya AD, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
3Gastroenteroloji BD, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r

Amaç: Hepatit C’li HD hastalar›nda antikardiolipin antikorlar›n s›kl›¤›na ve
bunlar›n AV fistül t›kanmas›ndaki rolüne dair birkaç çeliflkili çal›flma vard›r.
Çal›flmam›zda hem IgM hem de IgG-ACA antikorlar›n s›kl›¤›n› ve bunlar›
primer/sekonder fistül yetmezli¤indeki rolünü HCV(+) HD hastalar›nda araflt›rd›k.
Yöntem: Çal›flmam›za HD alan HCV(+) 103 eriflkin hasta al›nd›. Tüm
hastalardan HD öncesi kan örnekleri al›narak IgG and IgM ACA, Anti-HCV,
HBsAg, serum HCV RNA ve HCV genotipi araflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 53.1±15.5 y›l idi. IgG-ACA s›l›¤› %14,6
(15/103) bulundu. IgM-ACA tüm hastalarda negatifti. HCV replikasyonu 76
hastan›n 52’sinde saptand›. En s›k HCV genotipi Genotip 1 (90%). Kad›n
oran› ACA(+) grupta daha s›kt› (p=0.038). AV fistül aç›kl›k oranlar› 1, 2, ve 3
y›lda s›ras›yla 88%, 84%, and 79% saptand›.ACA(+) ve ACA(-) gruplar aras›nda
AV fistül sa¤kal›m› aç›s›ndan ve primer/sekonder fistül yetmezli¤i s›kl›¤› aç›s›ndan
fark saptanmad›.
Sonuç: Primer/sekonder fistül yetmezli¤i ACA(+) ve ACA(-) gruplar aras›nda
fark yoktur. fistül yetmezli¤i bu hastalarda ACA d›fl›ndaki nedenlerden
kaynaklan›yor olabilir.

fiekli 1

IgG-ACA (+)(Continuous line) ve (-)(Dashed line) olan hastalarda AVF aç›kkal›m
oranlar› Kaplan-Meier ile gösterilmifl. log-rank testi ile arada anlamal› fark
izlenmedi (p=0.662).
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PS/HD-074

Sunum yazarlar taraf›ndan geri çekilmifltir.

PS/HD-075

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda L-Carnitine Tedavisinin Solunum
Fonksiyonlar›na Etkisi

Akay Hatice1, Rüzgaresen Nüket Bavbek2, Uz Burak3, Uz Ebru2,
Turgut Faruk Hilmi2, Kanbay Mehmet2, fienes Mehmet4, Akçay Ali2,
Duranay Murat1
1Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
4Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Hemodiyaliz tedavisi alt›ndaki hastalarda solunum fonksiyonlar›n›n
etkilendi¤i bilinmektedir. Solunum kaslar›n›n gücü ve asid-baz dengesi önemli
faktörler olarak ileri sürülmüfltür. L-carnitine enerji üretimi, ya¤ asidi ve
aminoasidlerin kullan›lmas›nda önemli bir moleküldür. Hemodiyaliz hastalar›nda
L-carnitine eksikli¤i yetersiz üretim ve diyalizle kay›p sonucu görülebilmektedir.
Biz bu çal›flmada hemodiyaliz hastalar›nda kronik L-carnitine tedavisinin solunum
fonksiyonlar› üzerine etkisini incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem: Bu amaçla 20 hemodiyaliz hastas›na 6 ay süreyle haftada 3 gün 20
mg/kg L-carnitine uygulan›rken 20 hemodiyaliz hastas› kontrol grubu olarak
al›nd› ve L-carnitine uygulanmadan takip edildi. Tüm hastalarda pre ve post
diyalitik L-carnitine düzeyleri ölçümü ve post diyalitik solunum fonksiyon testleri
uyguland›.
Bulgular:  Alt› ayl›k L-carnitine uygulamas›ndan sonra serum serbest ve total
carnitine seviyeleri anlaml› olarak yükseldi (tedavi öncesi ve sonras›, s›ras›yla,
27.9±10.8 ve 146.6±78.2 μmol/l; 37.2±14.5 ve 158.7±64.3 μmol/l) (P<0.01).
Birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü/zorlu vital kapasite (FEV1/FVC) tedavi
sonras›nda anlaml› olarak yükselirken (s›ras›yla 77.10±12.15 ve 83.00±14.49)
(P<0.05); FEV1 (s›ras›yla 2.58±0.98 ve 2.75±0.93) ve maksimum ekspiryum
ortas› ak›m h›z›ndaki art›fl (s›ras›yla 2.67±1.64 and 3.45±0.28) anlaml› olmad›
(p>0.05).
Sonuç:Kronik hemodiyaliz hastalar›nda L-carnitine tedavisi solunum
fonksiyonlar›n› iyilefltirmektedir. Bu sonuçlar›n do¤rulanmas› ve L-carnitine’nin
solunum fonksiyonlar›na etki mekanizmas›n›n de¤erlendirilmesi için daha genifl
çapl› ve ileri çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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PS/HD-076

Hemodiyaliz Hastalar›nda Helicobacter Pylori S›kl›¤›

Özkaya Alpay, Harmankaya Kaptano¤ullar› Özlem, Soylu Aliye, Koçak Yücel Sibel,
Sevindir ‹sa, Osman Nesrin, Aç›kgöz Özgür, Kaya Fatih, Ersoy Fikret, Kocamaz
Nursel, Albayrak Coflar Arife, Kumbasar Baki
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul

Regüler hemodiyaliz hastalar›nda Helicobacter pylori prevalans› hakk›nda az
say›da çal›flma yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada hemodiyaliz hastalar›nda H. Pylori
enfeksiyonu s›kl›¤›n› ve bunun dispeptik yak›nmalarla, kan grubu, cinsiyet ve
yafl ile iliflkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Çal›flmaya yafllar› 14-85 aras›nda de¤iflen ve hemodiyaliz ünitelerinde haftada
üç kez tedavi görmekte olan 392 hasta (221 erkek, 117 kad›n) al›nd›.
Dispeptik flikayetler 232 hastada (%59,2) tesbit edildi. Hastalar›n kan gruplar›
belirlendi. H.pylori serolojilerinin belirlenmesinde Bioline SD H.Pylori rapid
test (Standart Diagnostics Inc.) kullan›ld›.
‹statistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket program› ile yap›ld›.
Verilerin de¤erlendirilmesinde tan›mlay›c› istatistiksel metotlar›n (ortalama,standart
sapma) yan› s›ra ikili gruplar›n karfl›laflt›rmas›nda ba¤›ms›z t testi, nitel verilerin
karfl›laflt›rmalar›nda ki-kare testi kullan›ld›. p<0,05 anlaml› olarak kabul edildi.
Hemodiyaliz hastalar›n›n 163’ünde (%41,6) H.Pylori IgG antikorlar› serolojik
olarak pozitif bulundu. 229 hasta (%58,4) serolojik olarak negatif bulundu.
Genel toplumdaki H.Pylori pozitifli¤i %82,75 iken çal›flmam›zda bu oran diyaliz
hastalar›nda %41,6 ile istatistiksel olarak anlaml› derecede düflük bulunmufltur
(X2:34,13 p=0,0001).
Dispeptik flikayetler ile H.pylori pozitifli¤i aras›nda bir iliflki gözlenmemifltir
(X2:0,09 p=0,759). ‹leri yafl (p=0,036) ve erkek cinsiyette (p=0,025) H.Pylori
s›kl›¤› anlaml› derecede yüksek saptand›. O kan grubundaki hastalarda H.Pylori
s›kl›¤› anlaml› derecede yüksek bulundu (X2:34,6 p=0,0001). AB kan grubunu
tafl›yanlarda H.Pylori enfeksiyonu anlaml› olarak daha az görülmekteydi (X2:6,99
p=0,008).
Bu çal›flmaya göre hemodiyaliz hastalar›nda H.pylori s›kl›¤› normal popülasyona
oranla belirgin olarak daha az görülmektedir. ‹leri yafl, erkek cinsiyet ve O kan
grubu H.Pylori enfeksiyonu ile iliflkili risk faktörleri olarak kabul edilebilir.
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PS/HD-077

Gece Uzun Diyaliz Uygulamas› Sonuçlar›m›z

Koç Hasan, Mumcuo¤lu Metin, Erdemci ‹ lknur,  Y›lmaz Basri
Türkmed Diyaliz Merkezi, ‹stanbul

Hemodiyalize ba¤l› mortalite halen kabul edilemeyecek kadar yüksektir. Gece
uzun hemodiyaliz uygulamas› konvansiyonel hemodiyalizle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
daha iyi klinik ve biyokimya sonuçlar› elde edilmifltir. Bu çaliflmada gece uzun
hemodiyaliz uygulamam›z›n biyokimya sonuçlar› sunulmufltur.
Metot: Çal›flma türkmed diyaliz merkezinde kronik hemodiyaliz tedavisi alan
33 hastada yap›lm›flt›r. 33 hastaya haftada 3 gece 8 saat gece hemodiyalizi
uygulanm›flt›r. 4 hasta uyku sorunu 2 hasta renal transplantasyon 2 hasta avf
yetmezli¤i nedeniyle (n:8) pro¤ram› tamamlayamam›flt›r. 25 hasta program›
tamamlam›flt›r. Ultrasafsu kullan›lm›flt›r Diyalizat ak›m› 300 ml/dk kan ak›m
h›z› 250-300/dk olarak ayarlanm›flt›r. Kanama komplikasyonlar›na karfl› enüresis
alarm› ve kelebek tarz› bandajlama tekni¤i kullan›lm›flt›r.extrakorporeal dolafl›mda
p›ht›laflma sorununa karfl› ilk 4 saat sonunda bolus heparin uygulamas› yap›lm›flt›r.
Çal›flmaya al›nan hastalar›n gece diyalizine bafllamadan önceki ilk 6 ay
sonuçlar›n›nortalamas›yla gece diyalizine bafllad›kdan sonraki ilk 6 ay sonuçlar›n›n
ortalamas› karfl›laflt›r›ld›
Bulgular: 25 hasta 16 erkek 9 bayan hasta.yafl ortalamas›: 40,24 diyaliz yafl›
ortalamas› 77,76 ay SD±47,4 ay. Gece diyaliz uygulamas› öncesi hemoglobin
ortalamas› 10,98 SD±1,63 sonras› 11,106 SD±1,20 p>0.005
albumin ortalamas›: 4,27 SD±0,39 sonras› 4,34 SD±0,25 p>0,005
Fosfor ortalamas› 6 SD±1,75 sonras› 4,95 SD±1,24 p <0,0005 fosfor de¤erinde
istatistiksel olarak anlaml› düflüfl bulundu total lipid ortalamas› 168,04 SD±79,44
sonras› 195,62 SD±61, 49KT/V ortalamas› 1,56 SD±0,25 sonras› 2,15 SD±0,44
p<0,001 ‹PTH ortalamas› 574,72 SD±490,42 sonras› 537,32 SD±378,35
p<0,005 n PCR ortalamas› 1,13 SD±0,30 sonras› 1,23 SD±0,25 kalsiyum
ortalamas› 8,71 SD±0,8 sonras› 8,94 SD±0,7 p<0,001
Sonuç: Ultrasafsu ile nokturnal uzun hemodiyaliz uygulamas›nda total lipid,
KT/V ve kalsiyum degerlerinde gözlenmesine karfl›n fosfor ve ‹PTH da anlaml›
düflüfller oldu¤u istatistiksel anlaml› bulunmufltur CRP ortalamas› 10,85±19,45
sonras› ortalamas› 14,13±24,75 istatistiksel anlam tafl›mamaktad›r

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/HD-078

Hemodiyaliz Hastalar›n›n Hemodiyaliz Merkezlerinde Verilen Hizmet
Konusundaki Beklentileri ve Memnuniyetlerinin De¤erlendirmesi

Küçük Mihran1, Demir Serap2

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i
Anabilim Dal›, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Afyonkarahisar

Bu çal›flma hemodiyaliz hastalar›n›n, hemodiyaliz merkezlerinde sunulan sa¤l›k
hizmetinden beklentilerini ve memnuniyetlerini de¤erlendirmek amac›yla
yap›lm›flt›r. Hizmetler için ise çok önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz hemflirelik
hizmetleri esas al›nm›flt›r.
Çal›flmaya, 152 hemodiyaliz hastas› al›nm›flt›r. Tüm olgulara Servqual ölçe¤i
uygulanm›flt›r.
Çal›flma sonucunda hastalar›n en çok; hemflirelerin tedavileri do¤ru uygulamas›,
kendilerine daima yard›m etmeleri, güven verici, sayg›l›, sorulara yan›t verebilecek
bilgi düzeyinde olmalar›, birey olarak hastalara de¤er vermeleri ve özenli olmalar›n›
bekledikleri tesbit edilmifltir. Hizmetler konusunda beklenen ile alg›lanan
aras›ndaki fark incelendi¤inde en büyük fark›n fiziksel koflullar, verilen sözlerin
yerine getirilmesi, sorunlara destek, ifllem zaman› hakk›nda bilgilendirme,
isteklerin karfl›lanmas›, hemflirelerin bilgi düzeyi, ziyaret saatlerinin uygunlu¤u
ve hemflirelerin hastalar›n özel ihtiyaçlar›n› anlamas› konusunda oldu¤u
görülmüfltür. Hastalar›n, hemflilerin gerekti¤inde acil bak›m verebilme ve tedavileri
do¤ru uygulad›klar› konusunda güvenlerinin yüksek düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r.
Hizmet boyutlar›na verilen öneme göre inceleme yap›ld›¤›nda, hastalar›n en çok
hemflirelerin bilgisi, insanlara sayg›s› ve güven verebilme yeteneklerine önem
verdi¤i, hemodiyaliz ünitelerinin fiziksel koflullar›, hemflirelerin ve iletiflim
araçlar›n›n görünümünün ise en az öneme sahip oldu¤u tesbit edilmifltir.
Hastalar›n en çok fiziksel olanaklar, ekipman ve personelin görünümü gibi
sunum konusunda doyuma ulaflt›klar›, yard›mc› olma ve h›zl› hizmet sa¤lama
isteklili¤inde ise en az doyuma ulaflt›klar› izlenmifltir.
Çal›flman›n sonuçlar›na göre, hemodiyaliz hastalar› merkezlerin fiziksel flartlar›na
en az önemi vermek ve doyuma ulaflmakla birlikte, sunulandan daha iyisini
beklemektedirler. En az doyuma ulaflt›klar› konular ise “kendilerine yard›mc›
olunmas›” ve “h›zl› hizmet temini”dir. Bu nedenle merkezlerdeki psikiatrist ve
psikologlar daha aktif rol üstlenmelidirler. Kanatimizce, hastalar hemodiyaliz
boyunca uygulanan ifllemler konusunda bilgilendirilmeli, ayr›ca personel yeterli
e¤itimden geçirilerek becerileri artt›r›lmal› ve denetlenmelidir.
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PS/HD-079

HCV'li Hemodiyaliz Hastalar›nda Pegile ‹nterferon Alfa 2a'n›n Uzun
Dönem Etkinli¤i

Uçmak Hasan1, Köko¤lu Ömer Faruk1, Do¤an Ekrem2, Hoflo¤lu Salih3, Kuzhan
Nuretdin1, Ifl›k ‹smet Önder4
1Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Kahramanmarafl
Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kahramanmarafl
2Nefroloji Bölümü ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmarafl Sütçü ‹mam
Üniversitesi T›p Fakültesi, Kahramanmarafl
3Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi, Diyarbak›r
4‹ç Hastal›klar›, Devlet Hastanesi, Kahramanmarafl

Bu çal›flman›n amac› HCV pozitif hemodiyaliz hastalar›nda PEG-IFN alfa-2a
uzun dönem etkinli¤inin araflt›r›lmas›yd›. 25 HCV-RNA pozitif hasta çal›flmaya
al›nd›. 25 hasta PEG IFN tedavi grubu olarak ayr›ld› (Grup 1). 6 hasta tedaviyi
reddetti ve 7'si böbrek transplant›na aday de¤ildi ve bunlar kontrol grubu olarak
ayr›ld›. (Grup 2) Tüm hastalar son dönem böbrek yetmezli¤i sebebiyle hemodializ
tedavisi al›yorlard›. Grup 135 μg /1 hafta PEG IFN alfa 2a 48 hafta ald›lar.
Hastalar prospektif olarak 192 hafta takip edildi. Biyokimyasal ve virolojik yan›t
tedavi sonras› 144. hafta de¤erlendirildi. 144 haftal›k takipte 2 hasta Grup 1'den
ve 5 hastada Grup 2'den de¤iflik sebeplerden öldü. Kal›c› viral yan›t Grup 1'de
%50 hastada ve Grup 2'de (1/13)%7.7 hastada görüldü. ALT seviyesi Grup
1'de 8/10(%80) ve Grup 2'de 5/7(%70) idi.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›nda kr. HCV infeksiyonunda 135 μg PEG IFN
alfa 2a iyi tolere edilmektedir.
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PS/HD-080

Non-Diyabetik Hemodiyaliz Hastalar›nda Oral Bikarbonat
Suplementasyonunun ‹nsülin Direnci Üzerine Etkisi

Koç Eyüp, Ayerden Ebinç Fatma, Mutluay Rüya, Altok Reis Kadriye,
Boztepe Derici Ülver, Güz Galip, Erten Yasemin, Ar›nsoy Turgay, Bali Musa,
Sindel fiükrü
Gazi Üniversi tes i  T›p Fakültes i ,  Nefroloj i  Bil im Dal› ,  Ankara

Amaç: Oral bikarbonat (HCO3) suplementasyonunun inflamatuvar süreci
etkiledi¤i bilinmekte olup bunun düzeltilmesi için çaba sarfedilmektedir. Oral
HCO3 suplementasyonunun baz› metabolik ve nütrisyonel etkileri gösterilmekle
birlikte, bunun insülin direnci (‹D) üzerine etkisi aç›k de¤ildir.
Metot: Programl› hemodiyaliz (HD) uygulanan ve serum HCO3 düzeyleri 22
mEq/L’nin alt›nda olan non-diyabetik hastalar çal›flmaya al›nd›. Hastalar rasgele
yöntemle iki ayr› gruba ayr›ld›lar; bir grup mevcut tedavisini sürdürerek izlendi,
di¤er gruba mevcut tedavisine ek olarak oral anti-asidoz kapsül verildi. Serum
HCO3 düzeyi >=22 mEq/L olacak flekilde ilaç dozlar› düzenlendi. Bafllang›çta
ve 9 ay sonraki açl›k kan flekeri ve plazma insülin düzeyleri ölçüldü. HOMA
indeksleri hesapland›. ‹nsülin ve HOMA de¤erlerinin bafllang›ca göre de¤iflim
yüzdeleri hesaplanarak karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 40 hastan›n 20’si (%50) HCO3 verilen grupta,
20’si (%50) kontrol grubundayd›. ‹laç verilenlerin yafl ortalamas› 46.2±16.5,
ortalama HD süresi 62.6 ay, 9’u (%45) kad›n, 11’i (%55) erkekti. Kontrol
grubunun yafl ortalamas› 48.1±13.3, ortalama HD süresi 65.5 ay, 4’ü (%20)
kad›n, 16’s› (%80) erkekti. Bu özellikler aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yoktu.
‹laç verilenlerin 8’i (%40) hedef HCO3 düzeyine (>=22 mEq/L) ulafl›rken,
k o n t r o l  g r u b u n u n  h i ç b i r i n d e  b u  d ü z e y e  u l a fl › l a m a d › .
HCO3 tedavisi alan hastalar ile di¤erleri aras›nda bafllang›ç ve 9 ay sonraki
insülin düzeyleri ve HOMA indeksi aç›s›ndan fark bulunmad›. Ayr›ca insülin
ve HOMA indeks de¤erlerinin bafllang›ç düzeyine göre de¤iflim yüzdeleri
aç›s›ndan da gruplar aras›nda fark saptanmad›.
Sonuç: Non-diyabetik HD hastalar›nda oral HCO3 suplementasyonunun serum
insülin düzeyine ve insülin direncine etkisi yoktur.

PS/HD-081

Bir Hemodiyaliz Hastas›nda Fistül Veninde K›smi Tromboza Ba¤l›
Pulmoner Tromboemboli

Soyoral Yasemin1, Erkoç Reha2, Ako¤lu Ayfle Bal›m3, Kara P›nar Sonat1,
Be¤enik Hüseyin1, Öztürk Ümit1
1Yüzüncü Y› l  Ünivers i tes i  ‹ç  Hastal ›k lar ›  Anabi l im Dal› ,Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›
3Van Diyaliz Merkezi, Van

‹ki y›l periton diyalizinden sonra son bir y›ld›r hemodiyalize devam etmekte
olan 18 yafl›nda erkek hastaya fistül veninde a¤r› nedeniyle yap›lan ultrasonografide
k›smi bir trombüs saptanmas› üzerine DMAH’› takiben warfarin tedavisi baflland›,
bundan bir ay kadar sonra gö¤üs a¤r›s› ve dispne flikayetleri geliflen ve 8-10 gün
devam eden hastada yap›lan kardiyolojik de¤erlendirmeden sonra yap›lan
ekokardiografik incelemede 2. derece mitral yetersizlik, hafif aort yetersizli¤i, sa¤
kalp boflluklar›nda ileri derecede geniflleme, 3. derece triküspid yetersizli¤i
saptand›, pulmoner arter bas›nc› da artm›flt› (55 mmHg), pulmoner emboli
düflünüldü, ve hastaya multislice BT çekildi; kardiyomegali, bilateral alt lob
segmental dallar›nda parsiyel dolufl defektleri, sa¤ pulmoner arterde belirgin
olmak üzere her iki pulmoner arterde emboli saptand›. Yap›lan kan gaz›
incelemesinde sO2: %96 idi. Alt ekstremite venöz doppler incelemesi normaldi.
Hasta yat›r›larak heparin infüzyonu baflland› ve warfarin dozu art›r›ld›, tan›
an›nda ‹NR:1,5 idi. Tedaviden bir hafta sonra gö¤üs a¤r›s› ortadan kalkt›, efor
dispnesi ise k›smen devam etmekteydi.
Hemodiyaliz hastalar›nda fistülle ilgili probleme efllik eden dispne ve gö¤üs
a¤r›s› durumlar›nda pulmoner tromboemboli olabilece¤i ak›lda tutulmal› ve bu
yönde de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
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PS/HD-082

Hemodiyaliz Hastalar›nda Rutin Takip Parametreleri ile Arteriyovenöz
Damar Ulafl›m Yolu Kayb›  Önceden Bel ir lenebi l ir  mi?

Ergün ‹hsan1, fiahin Kemal1, Kelefl Mustafa2, Aras Fatih3, Uyan›k Abdullah2,
Keskinler Figen3, Çetinkaya Ramazan2

1Erzurum Numune Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
3Erzurum Fresenius Diyaliz Merkezi, Erzurum

Trombüs oluflumuna ba¤l› damar girifl yolu kayb› hemodiyaliz hastalar›nda
morbiditenin en önemli nedenidir. Literatürde, trombüs geliflimine ba¤l› damar
ulafl›m yolu (DUY) kayb›na neden olan çok say›da faktör tan›mlanm›flt›r. Biz
bu çal›flmada, hemodiyaliz hastalar›nda rutin takip parametrelerini ve bu
parametrelerdeki de¤iflimleri de¤erlendirerek arteriyovenöz (AV) damar ulafl›m
yolu kayb›na neden olabilecek faktörleri belirlemeyi amaçlad›k.
Çal›flmaya ortalama diyaliz süresi 60 ay (6-97) olan 115 programl› hemodiyaliz
hastas› (62 erkek ve 53 kad›n) dahil edildi. Ortalama yafl 48 y›l (16-80) ve son
aç›lan AV damar ulafl›m yolunun kullan›m süresi 36 ay (6-192) idi. Hastalar›n
özellikleri, DUY nun özellikleri, diyaliz süresi, önceki DUY kayb› say›s›, son
DUY nun kullan›m süresi, diyaliz seanslar› aras› kilo al›m›, venöz kan bas›nc›
monitörizasyonu, hipotansif ataklar, ilaçlar (eritropoetin ve heparin kullan›m›n›
da içeren), efllik eden hastal›klar, laboratuar parametreleri ve bu parametrelerdeki
de¤iflimler de¤erlendirildi.
Yirmidört ayl›k retrospektif izlemde, 14 hastan›n DUY’ nda trombüse ba¤l›
disfonksiyon geliflti (%12) [101 AV fistülü olan hastan›n 9 unda (%8.9), 14
AV greftli hastan›n 5 inde (%35.7) (p=0.014). Trombüs geliflimi ile iliflkili
faktörler tablo 1’ de gösterilmifltir. DUY nun ba¤›ms›z belirleyicilerini ortaya
koymak için yap›lan regresyon analizinde; AV grefte sahip olma [p=0.014, %95
CI, 1.468-28.695] ve hipotansif atak say›s› [p=0.003, %95 CI, 1.079-1.463]
anlaml› de¤iflkenler olarak bulunmufltur.
Hemodiyaliz hastalar›n›n hipotansif ataklardan korunmas› ve do¤al AV fistül
kullan›m›n›n artt›r›lmas› trombüs geliflimi aç›s›ndan koruyucu önlemler olarak
görünmektedir. Rutin takiplerde çal›flmada belirlenen risk faktörü bulunan
hastalarda sensitif monitörizasyon tekniklerinin (duplex ultrason, indikatör
dilüsyon teknikleri gibi) ivedilikle kullan›m›, trombüs geliflmeden önce, erken
dönemde DUY’ nu korumaya yönelik müdahalelere olanak tan›yabilir.

Tablo 1. Trombüs geliflimi ile iliflkili faktörler.

DUY: Damar ulafl›m yolu veriler, median (minimum-maksimum) de¤erler
fleklindedir.

Yafl  (y › l )

Toplam Hipotans i f  Atak
(  1  Ayda)

Toplam Hipotans i f  Atak Say › s ›
(3  Ayda)

Kul lan› lan DUY nun Kaç ›nc ›
DUY Oldu¤u

Hemoglobin  (g /d l )

Albumin (g /d l )

DUY Trombozu

Gel i flmeyen Grup n=101

47 (16-80)

0  (0 -6)

0  (0 -13)

1  (1 -3)

11 .7  (5 .5 -17 .1)

4 .0  (1 .7 -6 .0 )

DUY Trombozu

Gel i flen Grup n=14

59.5  (23-80)

3  (0 -14)

4 .5  (0 -30)

1 .5  (1 -3)

10 .4  (7 .4 -14 .0)

3 .8  (3 .0 -4 .5 )

P

0 .035

<0.001

0.008

0.003

0.015

0.023

PS/HD-083

Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteriyel Dalga Refleksiyonu ve Arteriyel
Sertlik ile ‹liflkili Parametreler

Kelefl Hatice1, Turhan Sibel2, Kutlay Sim1, fiengül fiule1, Keven Kenan1,
Nergizo¤lu Gökhan1, Ertürk fiehsuvar1, Karatan Oktay1

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

Amaç: Klinik ve epidemiyolojik çal›flmalar, üremik hastalarda arterlerde oluflan
yap›sal ve fonksiyonel de¤iflikliklerin artm›fl kardiyovasküler mortalite ile iliflkili
oldu¤unu göstermektedir. Özellikle artm›fl arteriyel sertlik ve periferal arteriyel
refleksiyonun morbidite ve mortalite art›fl›nda etkili oldu¤u saptanm›flt›r. Biz
bu çal›flmada, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda arteriyel dalga refleksiyonu (aortik-
augmentasyon indeksi [AI]) ve karotis-femoral nab›z dalga h›z›yla (PWV) iliflkili
parametreleri saptamay› amaçlad›k.
Yöntem: Çal›flmaya düzenli HD tedavisi alan 96 hasta (50 erkek, 46 kad›n)
al›nd›. Hastalar›n hafta ortas› seans›ndan sonraki gün sistolik ve diyastolik kan
bas›nçlar›, boy ve kilo ölçümleri al›nd›ktan sonra SphygmoCor applantation
tonometri (AtCorTM, PWV Inc, Sydney, Avusturalya) ile AI ve PWV de¤erleri
belirlendi. Ayn› gün ekokardiyografik incelemeleri yap›larak sol ventrikül kitle
indeksleri hesapland›. Ayr›ca, hemoglobin ve sensitif C-reaktif protein (sCRP)
düzeyleri saptand›.
Bulgular: Hastalar›n klinik ve laboratuvar özellikleri tablo-1’de gösterilmifltir.
Tekli de¤iflkenli analizde aortik AI yafl (p<0.05), boy (p<0.001), kalp h›z› (p<0.01),
ortalama arteriyel kan bas›nc› (p<0.01), SVK‹ (p<0.01) ve sCRP düzeyi (p<0.001)
ile iliflkili bulunurken; PWV erkek cinsiyet (p<0.05), kalp h›z› (p<0.05), ortalama
arteriyel kan bas›nc› (p<0.001) ve sCRP düzeyi (p<0.001) ile iliflkili bulundu.
SVK‹ ise yafl (p<0.05), boy (p<0.001), ortalama arteriyel kan bas›nc› (p<0.001)
ve nab›z bas›nc› (p<0.005) ile iliflkiliydi. Çoklu de¤iflkenli analizde AI‘n›n sadece
boy, ortalama arteriyel kan bas›nc› ve sCRP ile olan iliflkisi devam ederken;
PWV’nin de sadece ortalama arteriyel kan bas›nc› ve sCRP ile iliflkisi devaml›l›k
gösterdi.
Sonuçlar: Kardiyovasküler hastal›k son dönem böbrek yetersizlikli olgularda
mortalitenin ana nedenidir. Üremik hastalardaki inflamasyon arteriyel yap›da
ve fonksiyonlar›nda de¤ifliklik yaparak da kardiovaskuler artm›fl mortaliteye
katk›da bulunabilir.

Tablo-1: Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n klinik ve laboratuvar bulgular›

SVK‹: Sol ventrikül kitle indeksi; PWV: Nab›z dalga h›z›; AI: Augmentasyon
indeksi

N = 96
Erkek/Kad›n  =  50 /46

Yafl  (y › l )

Hemodiya l iz  süres i  (ay)

Boy (cm)

Vücut  k i t le  indeks i  (kg/m2)

Kalp  at ›m h›z ›  (at ›m/dk)

Hemoglobin  (g /d l )

Sens i t i f  C -Reakt i f  Prote in  (mg/L)

S i s to l ik  kan bas ›nc ›  (mmHg)

Diyasto l ik  kan bas ›nc ›  (mmHg)

Orta lama arter iye l  kan bas ›nc ›  (mmHg)

Nab›z  bas ›nc ›  (mmHg)

Santra l  nab›z  bas ›nc ›  (mmHg)

SVK‹  (g /m2)

PWV (m/sn)

Aort ik  AI  (%)

Orta lama ± SS

57,3  ±  12 ,8

57 ±  22 ,4

162,4  ±  11 ,5

28,6  ±  5 ,4

67,2  ±  8 ,8

10,2  ±  1 ,8

16,3  ±  7 ,2

142,4  ±  6 ,3

77,8  ±  9 ,0

96 ±  9 ,3

64,5  ±  17 ,8

54,2  ±  12 ,3

152,7  ±  48 ,8

10,6  ±  3 ,5

30,4  ±  11 ,3
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PS/HD-084

Kronik Böbrek Yetersizli¤i Olan Bir Hastada Juguler Kateter Tak›l›m›
Esnas›nda Anaflaksi: Olgu Sunumu

Toprak Ömer, Tezcan Tayfun, Bu¤ra Tar›k, Diri Hasan Basri, Mihci Hasan
Bal›kesir Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bal›kesir

Amaç: Hemodiyaliz kateteri tak›lmas› esnas›nda ceflitli komplikasyonlar ortaya
ç›kabilmektedir. Bu vakada, hemodiyaliz kateteri tak›lmas› esnas›nda oldukca
nadir görülen bir komplikasyon sunulmufltur.
Yöntem-Gereçler: Hipertansiyona ba¤l› geliflmifl son dönem böbrek hastal›¤›
olan ve damar yolu icin juguler kateter takmak istedi¤imiz 80 yafl›nda bayan
hasta.
Bulgular: Hasta juguler kateter tak›lmas› için haz›rland›ktan sonra, 5 ml prilokain
(citanest) ile sa¤ boyun bölgesine anestezi yap›ld›. Anesteziden ortalama 2 dakika
kadar sonra hastada siyanoz, nefes alma güçlü¤ü boyun bölgesinde ve dilde
belirgin ödem geliflti. Hastada saniyeler içinde solunum arresti ve kardiyak arrest
geliflti. Hastay› entübe etmek istedik fakat hastan›n dili bütün a¤›z bofllu¤unu
kapatacak flekilde ödemli bir hal alm›flt› ve larinksi görmek mümkün de¤ildi.
Trakeostomi yap›lamad›. Hastan›n boyun bölgesini çepeçevre saran ödem geliflti.
Bu tablonun ifllem esnas›nda geliflmifl bir hematom olabilce¤ini düflündük.
Fakat dildeki ödem ve boyundaki ödemin flekli bununla uyumlu de¤ildi. Olay›n
anaflaksi olabilece¤ini düflünüp kortizon yapt›k. Kortizondan 1-2 dakika kadar
sonra hastan›n ödemlerinde dramatik bir azalma oldu ve hasta entübe edilebildi.
Spontan solunumu ve kardiyak atimi düzelen hastada hipoksiye ba¤l› hipoksik
ensefalopati geliflti. Kalp damar cerrahisi bak›s›nda boyunda vasküler patoloji
ve hematom tesbit edilmedi. ‹lginç olan nokta, hastaya 1 hafta önce femoral
kateter takm›fl olmam›z ve o esnada da prilokaini kullanm›fl olmam›zd›.
Sonuçlar: Literatürde prilokaine ba¤l› geliflmifl 11 tane anaflatik reaksiyon
vakas› bildirilmifl olup, bu vakam›z ilk kez bir KBY hastas›nda pilokaine ba¤l›
bildirilmifl fliddetli anaflaksi vakas›d›r. Kateter tak›lmas› esnas›nda özellikle de
boyun bölgesine yak›n çal›fl›lan alanlarda prilokain anestezisi esnas›nda larinks
spazm› ve anaflaksi geliflebilece¤ini ak›lda tutmal› ve önlemimizi ifllem öncesinde
almal›y›z.

PS/HD-086

Bölgemizdeki Diyaliz Hastalar›nda Huzursuz Bacak Sendrom S›kl›¤›n›n
De¤erlendirilmesi

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

Girifl: Huzursuz bacak sendromu (HBS) diyaliz hastalar›nda yaflam kalitesini
olumsuz etkileyen bir durumdur. HBS s›kl›¤› hemodiyaliz (HD) ve periton
diyaliz (PD) hastalar›nda de¤iflkenlik göstermektedir. Burada ünitemizde takip
edilen HD ve PD hastalar›nda HBS s›kl›¤›n› araflt›rmay› amaçlad›k. Ayr›ca HBS
olan ve olmayan hastalar›n demografik-klinik özellikleri ve laboratuar parametrelerini
karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal ve metot: Çal›flmaya 48 HD ve 45 PD hastas› dahil edildi. Hastalar›n
demografik-klinik ve laboratuar de¤erleri kaydedildi. HBS tan›s› ‘‘Uluslararas›
HBS çal›flma grubu kriterlerine’’ göre de¤erlendirildi. Dört adet sorudan oluflan
HBS anketinde en az bir soruya pozitif cevap veren hastalar bir nörolog taraf›ndan
da HBS için de¤erlendirildi ve HBS tan›s› nörolog taraf›ndan kondu.
Bulgular. Toplam 26 hastaya HBS tan›s› kondu (12 HD ve 16 PD). PD
hastalar›nda HBS s›kl›¤› HD hastalar›na göre daha fazla olmas›na ra¤men
anlaml› fark yoktu (s›ras›yla %35 ve %25, P=0.26). HBS olan ve olmayan gruplar
yafl, cins, diyaliz süresi, diyabet s›kl›¤›, hemoglobin, albumin, kalsiyum fosfor
çarp›m› (CaXP) ve parathormon (PTH) düzeyleri yönünden benzerdi (Tablo 1).
Tart›flma: HBS s›kl›¤› her iki grupta da literatürdeki de¤erlerle benzerdi. Bu
çal›flmam›zda kullan›lan demografik ve klinik parametreler ile HBS varl›¤›
aras›nda bir iliflki tespit etmedik. Bununla birlikte diyaliz hastalar›nda HBS
etyolojisini ayd›nlatmaya yönelik çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Tablo  1 .

HBS olan ve olmayan grubun karfl›laflt›r›lmas›.

H B S  ( + )
(n=28)

54 .0±10 .9

21/7

1 6  ( % 5 7 )

46 .7±33 .0

1 .74±0 .48

3 . 8 7 ± 0 . 3

1 0 . 9 ± 1 . 5

47 .6±15 .1

3 3 5 ± 2 7 6

H B S  ( - )
(n=65)

54 .0±14 .7

41/24

4 8  ( % 7 4 )

42 .0±30 .4

1 .77±0 .63

3.8±0.4

1 0 . 8 ± 1 . 6

45 .5±13 .0

3 8 3 ± 3 6 8

Parametre ler

Yafl  (y › l )

E /K

D i y a b e t  v a r l › ¤ ›  ( n )

D i y a l i z  s ü r e s i  ( a y )

Kt /V

Serum a lbumin (g /dL)

H e m o g l o b i n  ( g / d L )

CaxP (mg2/dL2)

P a r a t h o r m o n  ( p g / m l )

P

0 . 9 9

0 . 2 6

0 . 1 1

0 . 5 0

0 . 8 2

0 . 4 7

0 . 7 3

0 . 4 9

0 . 5 4

PS/HD-085

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Malnütrisyon-‹nflamasyon
Belirteçleri ile Serum Adipositokinleri; Leptin ve Adiponektin Düzeyleri
Aras›nda Bir ‹liflki Var m›d›r?

Derviflo¤lu Erkan1, Eraldemir Ceyla2, Kalender Betül1, K›r Hale Maral2,
Ça¤layan Çi¤dem3

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

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda serum adipositokinleri olan
leptin ve adiponektin düzeylerinin belirgin olarak artt›¤› bilinmektedir. Bu
çal›flman›n amac›, son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda plazma leptin ve
adiponektin düzeyleri ile hastalar›n malnütrisyon-inflamasyon durumlar› aras›ndaki
iliflkinin saptanmas›d›r.
Yöntem: Çal›flma KBY nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan 30 (15 kad›n, 15
erkek ortalama yafl 50 ± 14) ve periton diyalizi tedavisi alt›nda olan 30 (12 kad›n,
18 erkek ortalama yafl 47±16) hasta al›nm›flt›r. Tüm hastalarda serum C-reaktif
protein, ferritin düzeyleri ölçülmüfl, malnütrisyon-inflamasyon skoru (MIS)
hesaplanm›flt›r. Serum leptin ve adiponektin düzeyleri EL‹SA ile belirlenmifltir.
Sonuç: Serum leptin düzeyi ile ferritin düzeyi (r = -0.33, P = 0.016) ve MIS
skoru (r = -0.39, P = 0.003) aras›nda negatif korelasyon tespit edilmifltir.
Adiponektin düzeyi ile MIS skoru aras›nda ise zay›f ama pozitif bir korelasyon
bulunmufltur (r = 0.26, P = 0.050). Bu pozitif iliflki serum adiponektin seviyesindeki
art›fl›n hastalarda nutrisyonel durumlar›n›n bozulmas› ile ilgili oldu¤unu
göstermektedir.
Var›lan Sonuç: Serum leptin düzeyindeki art›fl, KBY’li hastalarda beslenme
durumunun iyi oldu¤unun bir göstergesidir. Artan serum adiponektin seviyesi
ile nütrisyonel durum bozulmas› aras›ndaki iliflki, bu hormonun hastalarda
malnütrisyon patogenezinden sorumlu olabilece¤ini düflündürmektedir.
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PS/HD-088

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Serum Fetuin-A Konsantrasyonlar›
ile Proinflamatuar Sitokin Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki �

Derviflo¤lu Erkan1, K›r Hale Maral2, Kalender Betül1, Eraldemir Ceyla2,
Ça¤layan Çi¤dem3

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

Amaç: Vasküler kalsifikasyon ile inflamasyon aras›ndaki iliflki iyi bilinmektedir.
Yap›lan birçok çal›flmada serum fetuin-A’n›n kalsifikasyon inhibitörü oldu¤u
ortaya konulmufltur. Ancak bu glikoproteinin, inflamasyon belirteçleri ile iliflkisini
gösteren çal›flma say›s› ise s›n›rl›d›r. Biz çal›flmam›zda inflamasyon ile serum
fetuin-A aras›ndaki iliflkiyi belirlemek amac›yla kronik böbrek yetmezlikli
hastalarda serum fetuin-A konsantrasyonlar› ile proinflamatuar sitokin düzeyleri
aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›k.
Yöntem: Çal›flmaya kronik hemodiyaliz (HD) tedavisi alan 32 hasta, henüz
diyalize girmeyen kronik böbrek hastal›¤› (KBH) olan yine 32 hasta ve böbrek
yetmezli¤i olmayan 25 sa¤l›kl› kontrol dahil edilmifltir. Seum fetuin-A, IL-1β
IL-6 ve TNFα düzeyleri EL‹ZA ile ölçülmüfltür.
Bulgular: 64 kronik böbrek yetmezlikli (HD ve KBH) hastada serum fetuin-
A konsantrasyonlar›n›n s›ras›yla IL-1β (P = 0.000), IL-6 (P = 0.025) ve TNFα
(P = 0.007) düzeyleri ile anlaml› ve negatif korelasyon gösterdi¤i bulunmufltur.
Sa¤l›kl› kontrollerde ise bu iliflki saptanamam›flt›r.
Sonuç: KBY’li hastalarda serum fetuin-A konsantrasyonlar› ile sitokin düzeyleri
aras›nda saptam›fl oldu¤umuz negatif korelasyon, inflamasyona ba¤l› fetuin-A
sentezininin bask›lanmas› hipotezini desteklemektedir.

� Anadolu Böbrek Vakfı Bildiri Ödülü
Winner of the Anatolia Kidney Foundation Abstract Award

PS/HD-087

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Depresif Semptomlar ve
Proinflamatuar Sitokin Seviyeleri

Derviflo¤lu Erkan1, K›r Hale Maral2, Kalender Betül1, Eraldemir Ceyla2,
Ça¤layan Ci¤dem3

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

Amaç: Sitokin sekresyonunun depresyon patofizyolojsinde rol oynad›¤› ve
kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda proinflamatuar sitokin düzeylerininin
artt›¤› bilinmektedir. Bu çal›flmada depresif semptomlar› bulunan ve bulunmayan
KBY’li hastalarda proinflamatuar sitokinlerin düzeyleri aras›ndaki iliflki
araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmaya 31 hemodiyaliz, 31 sürekli ayaktan periton diyalizi ve 31
destek tedavisi gören kronik böbrek hastas› (KBH) al›nd›. Depresif semptomlar
Beck Depresyon Ölçe¤ine (BDÖ) göre sorguland› ve 16 puandan fazla alanlar
artm›fl depresif semptomlu olarak kabul edildi. Çal›flmam›zda IL-6 ve TNF•'5f
sitokin düzeyleri EL‹SA ile ölçüldü.
Sonuçlar: 93 hastan›n 37’sinde (%40) depresif semptomlar›n artt›¤› saptand›.
Depresif semptomlar› artan ve artmayan KBY hastalar›n›n IL-6 ve TNF•'5f
düzeyleri aras›nda anlaml› fark tespit edilmedi (s›ras›yla p=0.937 ve p=0.414).
Bununla birlikte KBH olan hastalarda BDÖ skoru ve TNFα  düzeyi aras›nda
belirgin korelasyon saptand› (r=0.385, p=0.033).
Var›lan Sonuç: KBH olan hastalarda depresif semptomlar›n fliddeti ile TNFα
düzeyi aras›nda pozitif yönde korelasyon tespit edilirken diyaliz hastalar›nda bu
iliflki saptanamad›. Diyaliz hastalar›nda depresif semtomlardaki art›fl, yükselen
sitokin düzeyleri ile iliflkili de¤ildi.

PS/HD-089

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Yüksek Doz Gabapentin Kullan›m›na
Ba¤l› Nadir Görülen Bir Yan Etki: Koreatetoz

fiahin ‹dris1, Cömert Melda2, Ayd›n Yusuf2, Keskin Lezan3, Toktafl Halil2,
Karahan Do¤u2

1‹nönü Üniversitesi Turgut Özal T›p Merkezi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji
Bilim Dal›, Van
2‹nönü Üniversitesi Turgut Özal T›p Merkezi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
3‹nönü Üniversitesi Turgut Özal T›p Merkezi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Bilim Dal›, Van

Girifl: Gabapentin antiepileptik bir ilaç olup böbrek hastalar›nda nöropatik
a¤r› ve üremik kafl›nt› tedavisinde kullan›lmaktad›r. Ancak böbrekle at›ld›¤› için
böbrek yetmezli¤i olan hastalarda baz› yan etkileri ortaya ç›kabilmektedir.
Literatürde son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) olan hastalarda gabapentin
kullan›m›na ba¤l› korea bildirilmemifltir. Klini¤imizde SDBY nedeni ile
hemodiyalize giren bir olguda gabapentinin neden oldu¤u koreatetozlu olgu
bildirilmifltir.
Olgu: 55 yafl›nda erkek hasta, 12 y›ld›r kontrolsüz tip 2 diyabeti ve hipertansiyonu
mevcut. Hasta son üç y›ld›r SDBY nedeni baflka bir hemodiyaliz ünitesinde
haftada üç kez hemodiyalize giriyor. Hastaya klini¤imize baflvurusundan iki ay
önce diyabetik nöropatisi nedeni ile gabapentin bafllanm›fl. Hastaya 300-600
mg/gün dozunda gabapentin verilmifl ve klini¤imize baflvurusundan dört gün
önce istemsiz hareketleri bafllam›fl. Hareketlerin geçmemesi ve artmas› üzerine
hasta klini¤imize baflvurdu. Hasta Nöroloji klini¤i ile konsülte edildi ve koreatetoik
hareketler oldu¤u söylenerek hastaya haloperidol damla baflland›. Klini¤in
aç›klay›c› baflka etiyolojik neden bulanamamas› üzerine gabapentin kesildi. ‹laç
kesildikten sonra dördüncü günde hastan›n yak›nmalar› tamamen düzeldi ve
taburcu edildi.
Sonuç: Gabapentinin böbrek hastalar›nda kullan›m› s›ras›nda koreatetoik
hareketler görülebilir. Gabapentinin at›l›m› böbrekle oldu¤u için kronik böbrek
yetmezli¤i olan hastalarda dikkatli bir fleklide kullan›lmal›d›r.
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Hasta la r ›n  demograf ik  öze l l i k le r i  ve  l abora tuar  sonuç la r ›

HPT: Hiperparatiroidizm, Ca: Kalsiyum, P: Fosfor, PTH: Parathormon, Hb:
Hemoglobin, Htc: Hematokrit, Kr: Kreatinin,

GRUP

N

YAfi (YIL, ORTALAMA±SD)

C‹NS‹YET (%)

ERKEK

KADIN

D‹YAL‹Z SÜRES‹ (AY)

MEDEN‹ DURUM (N, %)

EVL‹

BEKAR

DUL

E⁄‹T‹M DÜZEY‹ (N, %)

‹LKOKUL

ORTA Ö⁄RET‹M

L‹SE

ÜN‹VERS‹TE

ÇALIfiMA DURUMU (N, %)

ÇALIfiIYOR

EMEKL‹

‹fiS‹Z

Ca (mg/dL)

P (mg/dL)

PTH (pg/mL)

ALBUMIN (g/dL)

Hb (g/dL)

Htc (%)

UREA (mg/dL)

Kr (mg/dL)

FERRITIN (ng/mL)

KONTROLSÜZ SEKONDER
H‹PERPARAT‹RO‹D‹ZM
49

48.24 ± 12.34

23 (%47)

26 (%53)

28,44±12,71

39 (%80)

7 (%14)

3 (%6)

38 (%78)

10 (%20)

1 (%2)

0

5 (%10)

8 (%16)

36 (%74)

9.01±0.11

4.59±0.16

155.89±12.87

3.74±0.11

11.96±0.27

34.60±0.82

118.72±6.56

7.81±0.42

545.48±55.58

KONTROLLÜ SEKONDER
H‹PERPARAT‹RO‹D‹ZM
49

51.08 ± 15.75

22 (%45)

27 (%55)

24,86±15,47

40 (%82)

7 (%14)

2 (%4)

36 (%74)

11 (%22)

2 (%4)

0

13 (%27)

3 (%6)

33 (%67)

9.14±0.15

5.55±0.26

579.93±29.79

3.84±0.07

11.58±0.31

33.25±0.98

126.39±6.33

7.99±0.41

577.16±48.24

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

<0.05

<0.05

>0.05

>0.05

<0.001

<0.001

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

PS/HD-090

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda Sekonder Hiperparatiroidizmin
Kontrol Alt›na Al›nmas›n›n Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi

Rüzgaresen Nüket Bavbek1, Akay Hatice2, Y›lmaz Fatma2, Tekeli Nurçin2,
Çelik Nazan2, Uz Burak3, Uz Ebru1, Turgut Faruk Hilmi1, Akçay Ali1,
Duranay Murat2
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Sekonder hiperparatiroidizm diyaliz hastalar›nda önde gelen problemlerden
olup yaflam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kidney Disease Quality of Life
Instrument (KDQOL) (Short Form) SF-36 formu diyaliz hastalar› için haz›rlanm›fl
ve güvenirlili¤i ispatlanm›fl bir anket formudur. Bu çal›flmada sekonder
hiperparatiroidizmi kontrol alt›nda olan ve olmayan hastalar›n yaflam kalitelerinin
KDQOL-SF-36 formu kullan›larak karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Bu amaçla en az 6 ayd›r düzenli hemodiyaliz ya da periton diyalizi
tedavisi alt›nda olan, serum kalsiyum ve intakt parathormon (iPTH) düzeylerine
göre düzenli D vitamini tedavisi uygulanan, diyabet veya vasküler girifl sorunlar›,
paratiroidektomi veya psikiyatrik bozukluklar bulunmayan, kontrolsüz sekonder
hiperparatiroidizmli (iPTH>=300 pg/ml) 49 hasta çal›flmaya dahil edildi. Bu
hastalarla ayn› kriterlere kontrollü sekonder hiperparatiroidizm d›fl›nda uyan
(iPTH<300 pg/ml) 49 hasta karfl›laflt›r›ld›. Hastalar›n hepsine biyokimyasal
ölçümlerin yan›s›ra KDQOL SF-36 uyguland›.
Bulgular: Hastalar›n özellikleri Tablo-1’de özetlenmifltir. Kontrolsüz sekonder
hiperparatiroidizm olan hastalarda çal›flma ve emeklilik oran› di¤er gruba göre
anlaml› olarak düflük bulundu. Fiziksel fonksiyonlar, böbrek hastal›¤›n›n yükü
ve kognitif fonksiyon en yüksek; fiziksel rol, sosyal fonksiyon ve emosyonel
olarak iyi hissetme en düflük puanlar› ald› (Tablo-2). Kontrolsüz sekonder
hiperparatiroidizmi olan hastalarda emosyonel olarak iyi hissetme, böbrek
hastal›¤›n›n yükü ve seksüel fonksiyonun skorlar› di¤er gruba nazaran anlaml›
olarak düflük saptand›. Erkek cinsiyet, ileri yafl ve iflsizlik daha düflük yaflam
kalitesi aç›s›ndan önemli prediktörler olarak bulundu.
Sonuç: Diyaliz hastalar›nda yap›lan bu çal›flmada yaflam kalitesini artt›rmada
sekonder hiperparatiroidizmin kontrol alt›na al›nmas›n›n önemi gösterilmifltir.
Bu hastalarda etkilenen parametrelere yönelik yaklafl›mlar›n yaflam kalitesine
olumlu etkisinin olup olmayaca¤›n›n de¤erlendirilmesi ve elde edilen sonuçlar›n
do¤rulanmas› aç›s›ndan daha genifl ve prospektif çal›flmalara ihtiyaç olacakt›r.
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KDQOL-SF-36 anket inde e lde edi len skor lar

HPT: Hiperparatiroidizm

PARAMETRE

GENEL SA⁄LIK

F‹Z‹KSEL ‹fiLEVSELL‹K

F‹Z‹KSEL ROL

EMOSYONEL ROL

A⁄RI

SOSYAL ‹fiLEVSELL‹K

EMOSYONEL OLARAK ‹Y‹ H‹SSETME

ENERJ‹ YORGUNLU⁄U

BÖBREK HASTALI⁄ININ YÜKÜ

KOGN‹T‹F FONKS‹YON

SOSYAL ETK‹LEfi‹M‹N KAL‹TES‹

SEMPTOM/PROBLEM L‹STES‹

BÖBREK HASTALI⁄ININ ETK‹LER‹

SEKSÜEL FONKS‹YON

UYKU

SOSYAL DESTEK

ÇALIfiMA DURUMU

HASTA MEMNUN‹YET‹

D‹YAL‹Z EK‹B‹ DESTE⁄‹

KONTROLLÜ
SEKONDER HPT
ORTALAMA±SD

70.07±21.37

74.87 ± 20.83

32.02 ± 30.41

44.89 ± 23.37

38.43 ± 26.16

32.31 ± 22.19

33.59 ± 32.92

60.35 ± 14.04

81.75 ± 26.36

80.35 ± 17.11

64.96 ± 22.62

56.83 ± 24.10

57.06 ± 13.29

66.63 ± 32.79

48.97 ± 12.24

51.83 ± 21.03

40.13 ± 6.59

59.54 ± 27.25

40.22 ± 26.23

KONTROLSÜZ
SEKONDER HPT
ORTALAMA±SD

68.69±20.63

70.20 ± 19.70

28.69 ± 25.79

46.93 ± 25.83

39.04 ± 21.98

33.77 ± 22.87

15.56 ± 41.02

61.22 ± 15.22

68.86 ± 28.89

71.68 ± 30.16

63.94 ± 26.42

66.58 ± 23.55

44.00 ± 5.46

53.97 ± 32.22

49.08 ± 12.31

56.57 ± 24.42

41.83 ± 5.58

59.89 ± 24.52

44.31 ± 24.42

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

0.01

>0.05

0.02

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

0.04

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

PS/HD-091

Türkiye’de Çocuklarda Kronik Böbrek Hastal›¤› Etiyolojisi ve Morbiditeye
Etkisi

Bek Kenan1, Akman Sema2, Bilge Ilmay3, Topalo¤lu Rezan4, Söylemezo¤lu O¤uz5,
Çal›flkan Salim6, Peru Harun7, Cengiz Nurcan8

1Ondokuz May›s Üniversitesi, T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim
Dal›, Samsun
2Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
3‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
4Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dal›,
Ankara
5Gazi Üniversitesi, T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
6‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
‹stanbul
7Selçuk Üniversitesi,Meram T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Konya
8Baflkent Üniversitesi, Adana Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi, Adana

Amaç: Türk çocuklar›nda kronik renal yetmezlik (KRY) nedenlerini ve tedavi
özelliklerini belirlemek
Yöntem: Tüm çocuk nefroloji merkezlerine (33)anket formu ile 2005 y›l›nda
yeni tan› konulan, GFR<=75 ml/min/1,73m2 olan 19 yafl alt› hastalar›n›n
demografik, klinik, laboratuar, etioloji ve tedavi bilgileri soruldu.
Bulgular: 28 merkezden toplam 270 hasta (118 k›z/152 erkek; ort. Yafl 8,05
± 5,25) bildirildi. Vezikoüreteral reflü (18, 5%), obstrüktif üropati (10,7%) ve
nörojen mesane (15,1%) gibi ürolojik problemler KRY etiolojisindeki en büyük
grubu oluflturuyordu. Hastalar›n ço¤unlu¤unda GFR de¤erleri <15 (%33.5%)
ve 25-50 ml/dk/1.73m2 (%31.2) aras›ndayd›. Hastalar›n yar›ya yak›n›nda
büyüme gerili¤i vard›. PTH düzeyi 100-300 pg/ml aras› (%32.4) ve >300 olanlar
(40%) ço¤unluktayd›. GFR düzeyleri Hb/Htc ve Ca ile pozitif, P ve PTH ile
negative korelasyon gösteriyordu (p<0.05). Hastalar›n %33.6 s›nda renal
replasman tedavileri (PD:%23, HD:%10.6) bafllanm›fl ve 6 hastaya transplant
yap›lm›flt›.
Sonuç: Bu araflt›rman›n en çarp›c› sonucu çocuklarda KRY nedeni olarak reflü
veya iliflikili ürolojik problemler gibi görece önlenebilir nedenlerin bask›n
olufludur. Bu problemlerin erken tan› ve tedavisinin önemi, ve pediatrik KRY
popülasyonunun destek tedavileri yönünden daha genifl çapta kapsanmas› gere¤i
vurgulanmal›d›r.

PS/HD-092

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalar›nda Uyku Kalitesinin
Karfl›laflt›r›lmas›

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

Girifl: Hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) hastalar›nda uyku yak›nma
tipleri ve s›kl›¤› ile ilgili çal›flmalar yap›lm›fl olmakla birlikte, HD ve PD
hastalar›nda uyku kalite düzeyinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, HD ve PD hastalar›n›n uyku kalitelerini ‘‘Pittsburg Uyku Kalitesi
‹ndeksi’’ (PUK‹) kullan›larak karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal: Çal›flmaya 52 HD ve 50 PD hastas› al›nd›. Hastalar›n demografik-
klinik özellikleri ve laboratuar parametreleri kaydedildi. Hastalar›n uyku kaliteleri
7 bileflenden oluflan ‘‘Pittsburg Uyku Kalitesi ‹ndeksi’’ (PUK‹) kullan›larak
de¤erlendirildi. Toplam skorun artmas› ise uyku kalitesinde düflüklü¤ün daha
da artt›¤›n› göstermekteydi. Toplam skorun 5’ten fazla olmas› düflük uyku kalitesi
varl›¤› olarak kabul edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 52 HD hastas›n›n (23 kad›n, 29 erkek) yafl ortalamas›
55.5±14.6 y›l, 50 PD hastan›n (28 kad›n, 22 erkek) ise yafl ortalamas› 51.5±18.1
y›l idi. HD grubunda 12 diyabetik hasta vard› ve ortalama diyaliz süresi
44.7±47.9ayd›. PD grubunda ise 10 diyabetik hasta vard› ve ortalama diyaliz
süresi 47.8±45.6ayd›. Düflük uyku kalitesine sahip hasta oran› HD grubunda
PD grubuna göre yüksek olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu
(s›ras›yla %88 ve %78.0, P=0.78). ‹leri yafl, diyabet varl›¤› ve düflük serum
albümin düzeyi düflük uyku kalitesinin varl›¤› ve fliddeti ile iliflkiydi.
Tart›flma: Diyaliz hastalar›nda düflük uyku kalitesine sahip hasta oran› oldukça
yüksektir. Tek düzeltilebilir faktör olan serum albümin düzeyinin art›r›lmas›n›n
uyku kalitesi üzerine etkisini araflt›ran çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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Diyaliz Hastalar›nda PTH Düzeylerinde Mevsimsel De¤ifliklikler

Soyoral Yasemin1, Erkoç Reha2, Be¤enik Hüseyin1, Öztürk Ümit1, Öztürk Mustafa3

1Yüzüncü Y›l  Ünivers i tes i ,  ‹ç Hastal ›klar›  Anabil im Dal› ,Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Van
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Endokrinoloji Bilim Dal›, Van

K›s›tl› say›da çal›flmada PTH düzeyleri ile mevsimler aras›nda bir iliflki bildirilmifltir,
Biz de bu iliflkiyi hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalar›nda incelemeyi planlad›k.
2006 y›l› içerisinde ünitemizde tedavi gören 23 hemodiyaliz (9 kad›n, 14 erkek)
ve 60 periton diyalizi (39 kad›n,21 erkek) hastas›nda (yafl ortalamas› 45±15)
mevsimlerdeki ortalama PTH de¤erleri tespit edildi. PTH de¤eri yaz›n 505±479,
sonbaharda 455,3±419,6, k›fl›n 421,5±419,6 ve ilkbaharda 483,4±466,4 idi.
K›yaslama yap›ld›¤›nda yaz-k›fl aras› (p=0,04), sonbahar-ilkbahar (p=0,55), yaz-
sonbahar (p=0,46), ilkbahar-yaz (p=0,50) ve sonbahar-k›fl (P=0,04) mevsimleri
ortalama de¤erleri aras›nda anlaml› farkl›l›k vard›. Sonuç olarak PTH de¤erleri
k›fl-ilkbahar mevsimlerinde düflük bulundu. Bu durum vitamin D düzeylerinin
günefl etkisi ile bilinen fluktuasyonun PTH ya etki etti¤ini düflündürmekte ve
bunun da replase edilmesi gerekti¤ini düflündürmektedir.

PS/HD-094

Eritropoet in Direncinde Nadir  Bir  Sebep:  Hipert iroidi

Kaynar Kübra1, Özkan Gülsüm1, Erem Cihangir2, Gül Semih1, Y›lmaz Mustafa3,
Sönmez Bircan4, Özdemir Feyyaz5, Ulusoy fiükrü1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal›, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nükleer T›p Bilim Dal›, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Onkoloji T›p Bilim Dal›, Trabzon

Renal yetmezli¤i olan hastalarda, insan rekombinan eritropoetine karfl› direnç
nedeni olan pekçok etken rapor edilmifltir. Bu vaka ile kronik böbrek yetmezli¤i
olan bir hastada, eritropoetine dirençli aneminin nadir bir nedeni sunulmufltur.
Diabetik nefropatiye ba¤l› olarak 7 ayd›r kronik hemodiyaliz program›nda olan
61 yafl›ndaki erkek hastada, 4 ay süresince 150 ü/kg/hafta dozunda eritropoetine
ra¤men dirençli anemi (Hemoglobin: 8,1gr/dL) saptanm›flt›r. Laboratuvar
incelemelerinde demir eksili¤i, megaloblastik anemi ve infeksiyon kaynakl› bir
neden bulunamam›fl olup (C-reaktif protein: 0,30 mg/L), bat›n ultrasonografisi,
akci¤er rontgeni, kemik ili¤i aspirasyon ve biyopsisi normal olarak rapor edilmifltir.
Bu hemodiyaliz hastas›nda primer otoimmün hipertroidi iliflkili eritropoetin
dirençli anemi saptan›p, antitiroid tedavi ile hastan›n, sadece hipertiroidisi de¤il
eritropoetin dirençli anemisi de tedavi edilmifltir.

PS/HD-096

Sekonder Hiperparatiroidili Hemodiyaliz Hastalar›nda Erken Dönemde
Geliflen Postoperatif Hipokalseminin Belirleyicileri

Törer Nihan1, Torun Dilek1, Micozkad›o¤lu Hasan1, Noyan Turgut2,
Özdemir Fatma Nurhan1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi, Anabilim Dal›, Ankara

Bu çal›flman›n amac› sekonder hiperparatiroidili hemodiyaliz hastalar›nda erken
dönemde geliflen postoperatif hipokalsemi için risk faktörü olan belirteçlerin
araflt›r›lmas›d›r. Çal›flmaya sekonder hiperparatiroidili 36 HD hastas› (ortalama
yafl 39.6 ± 13.2, ortalama HD süresi 79.0 ± 46.3 ay) dahil edildi. ‹ki kez
paratiroidektomi (PTx) operasyonu geçiren üç hasta çal›flma d›fl› b›rak›ld›. PTx
endikasyonlar›; serum intakt PTH seviyesi > 800 pg/ml, medikal tedaviye dirençli
hipokalsemi ve/veya hiperfosfatemi olarak kabul edildi. Hastalar›n preoperatif
serum Ca, P, ALP, iPTH ve Hb seviyesi, ortalama sistolik ve diastolik kan
bas›nc›, paratiroid ultrasonografi ve sintigrafi verileri hastane kay›tlar›ndan elde
edildi. Postoperatif ilk gün bak›lan serum Ca seviyeside kaydedildi. PTx sonras›
ilk 24. saatte Ca göre hastalar iki gruba ayr›ld› (< 8.0 mg/dl olan 23 hasta Grup
I, >= 8 mg/dl olan 10 hasta Grup II olarak kabul edildi). Hastalar›n 23’üne
total paratiroidektomi + ototransplantasyon, 10’una subtotal paratiroidektomi
uygulanm›flt›. Grup I hastalar, grup II’ye göre daha gençti (36.0 ± 9.7 / 49.2±
16.6 yafl, p= 0.006). Grup I’de preoperatif serum Ca+2 (9.6 ± 0.7 / 10.4 ± 1.1
mg/dl, p = 0.01), ALP seviyesi (346.7 ± 354.7 / 653.3 ± 553.7 mg/dl, p =
0.05), ve ultrason ile ölçülen adenom say›s› (2.0 ± 1.3 / 2.9 ± 0.9, p= 0.04),
grup II’ye göre daha düflük bulundu. Biz sekonder hiperparatiroidisi olan HD
hastalar›nda postoperatif erken dönemde geliflen hipokalsemi ile yafl, preoperatif
serum kalsiyum seviyesi, ALP seviyesi ve adenom say›s› aras›nda iliflki saptad›k.

PS/HD-095

Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Total Lenfosit Say›s›, Nutrisyonel
Parametreler ve Ateroskleroz Aras›ndaki ‹liflki

Bilgiç Ayfle1, fiaflak Gülflah1, Sezer Siren1, Say›n Cihat Burak1,
Özdemir Fatma Nurhan1, Arat Zübeyde1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda malnütrisyon- inflamasyon sendromu (MIS)
artm›fl ateroskleroz ve kardiyovasküler mortalite riski ile birliktedir. Bu hastalarda
nütrisyonel durumun olas› belirleyicisi olan total lenfosit say›s› mortalite ve
hospitalizasyon s›kl›¤› ile iliflkilidir. Biz de bu hasta grubunda total lenfosit say›s›,
nütrisyonel durum ve aterosklerotik koroner arter hastal›¤› aras›ndaki iliflkiyi
tan›mlamay› amaçlad›k.
Çal›flmaya HD tedavisi alan 125 hasta al›nd›. (ortalama yafl, 49.7±12.3 y›l; 64
erkek, ortalama diyaliz süresi, 9.2±4.4 y›l) MIS skorlamas› ve biyokimyasal
parametreleri de¤erlendirildi. Steroid ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanan,
son 30 gün içinde hastanede yatm›fl olan, enteral ve parenteral beslenme tedavisi
alan ve herhangi bir infeksiyonu olan hastalar çal›flmaya dahil edilmedi. En
düflük lenfosit say›s› olan %25 lik grup I, %75 üstünde olanlar grup III,
ortadakiler ise grup II olarak ayr›ld›lar. Üç grup kendi aralar›nda ateroskleroz
ve MIS parametrelerine [hemoglobin, lökosit, trombosit, C-RP, ferritin, serum
albumin,  to ta l  koles terol ,  t r ig l i ser i t ]  göre karfl › lafl t › r › ld › lar .
Gruplar yafl (50.4±11.0, 50.0±12.4, 48.4±13.6), diyaliz süresi (9.6±5.1, 9.2±4.3,
8.7±4.1), hemoglobin düzeyi (10.4±1.7, 10.8±1.3, 11.0±1.2), kan üre nitrojeni,
(77.4±21.9, 78.1±20.3, 82.4±18.5) kreatinin (13.7±18.1, 10.7±2.6, 11.1±3.1),
albumin (4.0±0.4, 4.1±0.3, 4.1±0.3), CRP (11.0±13.4, 9.7±12.8, 17.1±5.4) ve
ferritin düzeyleri (524.1±318.8, 474.3±358.1, 505.8±363.8) aç›s›ndan benzerdi.
Grup I’ deki hastalar›n kolesterol ve trigliserid düzeyleri grup II ve III’ deki
hastalar›nkine gore önemli derece de düflüktü.
Ateroskleroz varl›¤› grup I’ de %41.4, grup II’ de %26.2 ve grup III’ de %12.9.
Total lenfosit say›s› vücut kitle indeksi (r= 0.305, P=.001), total kolesterol
(r= 0.251, P=.005), trigliserid düzeyi (r= 0.287, P=.001) ile koreleydi.
Bu çal›flma total lenfosit say›s›n›n kardiyovasküler hastal›k ve ateroskleroz
önceden belirleyebilen beslenme durumunun markeri olarak kullan›labilece¤ini
göstermifltir.
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PS/HD-097

iPTH Seviyelerinin Evrensel Hedeflere Göre De¤iflimlerinin ‹ncelenmesi:
On Y›ll›k Deneyim

Sezer Siren1, Özdemir Nurhan1, Yavuz Demet Dolu1, Canöz Müjdat Batur1,
Altuno¤lu Alparslan1, Haberal Mehmet2
1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ankara

Son on y›lda, hiperparatiroidizm da¤›l›m›n› etkileyen tedavi seçenekleri ve
hedeflerinde önemli çeflitlilik gözlenmifltir. Bu çal›flmada, son on y›lda
hastalar›m›zda görülen sekonder hiperparatiroidizm prevalans›n› ve
hiperparatiroidizmin hedef de¤erleri için uygulanan bu protokollerin yararl›l›¤›n›
tart›flmay› amaçlad›k.
1996, 2000 ve 2006 y›llar›nda hemodiyaliz tedavisinde olan hastalar›n klinik
ve laboratuar bilgilerini toplad›k. 1996 y›l›ndaki 132 hastan›n, 2000 y›l›ndaki
92 hastan›n ve 2006 y›l›ndaki 275 hastan›n kesitsel dökümanlar› çal›flmaya
dahil edildi. Ek olarak profilleri mevcut olan 52 hasta ayr›ca analiz edildi. ‹ntakt
parathormon (iPTH) için hedef seviyelerde y›llar içinde art›fl olmufltur (s›ras›yla
100 pg/mL, 150 pg/mL, 250 pg/mL). 1996’da hastalar›n ço¤u oral kalsitriol
kullan›rken, 2000 y›l›nda oral ve intravenöz kalsitriol ve 2006 y›l›nda hastalar›n
büyük ço¤unlu¤u iv kalsitriol tedavisi alm›flt›r.
Kesitsel veriler incelendi¤inde hemodiyaliz tedavisi alt›ndaki hastalar›n ortalama
yafl ve iPTH seviyelerinde 1996’dan 2000 y›l›na kadar ve 2006 y›l›nda art›fl
gözlenmifltir. [s›ras›yla yafl: 44.1+ 15.6, 43.8+ 13.1, 50.4+ 16.5; p=0.0001 ve
s›ras›yla iPTH: 286.0+379.9 ortanca: 167; 196.9+169.3 ortanca:137, 429.9+503.6
ortanca: 250 pg/mL; p=0.0001]. Ortalama kalsiyum ve fosfor seviyeleri aç›s›ndan
hasta gruplar› aras›nda istatiksel olarak anlaml› farkl›l›k gözlenmemifltir. 52
hastan›n verileri incelendi¤inde Ca, P ve PTH seviyelerinde anlam› bir art›fl
gözlenmifltir (P=0.06, P=0.011, P=0.0001).
Hemodiyaliz hastalar› aras›nda hiperparatiroidizm yükselen bir problem haline
gelmifltir. Renal osteodistrofi tedavisinde PTH seviyelerinde çeflitli hedef düzeyleri
beklenenin aksine sonuçlar ortaya koymufltur ve hemodiyaliz hastalar› için
hiperparatiroidizm mortalite ve morbidite aç›s›ndan halen önemli bir problem
risk faktörüdür.

PS/HD-098

Kronik Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda Sildenafilin Erektil
Disfonksiyon,  Yaflam Kal i tes i  ve Depresyona Etkinl i¤ i

Atalay Hüseyin1, Güney ‹brahim1, Türk Süleyman1, Kan Seyfullah2

Alt›ntepe Lütfullah3, Tonbul Halil Zeki1, Selçuk Nedim Y›lmaz1, Yeksan Mehdi1
1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Bilim Dal›, Konya
3Meram E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Bilim Dal›, Konya

Girifl: Kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY) erektil disfonksiyon yak›nmas› normal
popülasyona göre s›k görülen bir semptomdur. Çal›flmam›zda kronik diyalize
giren ve erektil disfonksiyonu olan hastalarda Sildenafil’in erektil disfonksiyon,
depresyon ve yaflam kalitesi üzerine olan etkilerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem: Bu çal›flmaya 32 erkek ve yafl ortalamas› 47,2 ± 10,8 olan hastalar
al›nd›. Hastalar›n diyaliz süreleri, kronik renal yetmezli¤in etyolojisi ve laboratuar
de¤erleri kaydedildi. Sildenafil tedavi öncesi ve 4 haftal›k tedavi sonras› ölçümler
yap›ld›. Yaflam kalitesini de¤erlendirmek için SF-36 de¤erlendirme testi, depresyon
için Beck Depresyon Ölçe¤i (BDI), erkeklerde erektil disfonksiyonu de¤erlendirmek
için SHIM (Sexual Health Inventory for Men) anketi kullan›ld›.
Bulgular: Sildenafil tedavi öncesi ve sonras› 32 vakadaki ölçümlerdeki de¤ifliklikler:
SHIM skorunda 13,0 ± 6,1 den 21,0 ± 3,9 a (p = 0,000) art›fl, fiziksel komponent
de¤erinde 65,2 ± 24,3 den 83,3 ± 19,0 a yükselme (p = 0,000) ve mental
komponent de¤erinde de 55,0 ±19,6 dan 71,2 ± 16,6 a (p = 0,000) yükselme
gözlenmifltir. BDI skorunda 12,4 ± 8,3 den 3,4 ± 4,0 a (p = 0,000) azalma
görülmüfltür.
Sonuç: Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafil etkili, tolere edilebilir,
noninvazif bir tedavi olarak kullan›labilir. Seksüel fonksiyon bozuklu¤unun
baflar›l› tedavisi KBY’li hastalar›n yaflam kalitesinde ve depresyonunda düzelmeye
yol açacakt›r.

S i l d e n a f i l  t e d a v i  ö n c e s i  v e  s o n r a s ›  3 2  h a s t a d a  ö l ç ü m
de¤ifl ik l ik ler i

SHIM skoru

BDI skoru

Fiziksel komponent

Mental komponent

Bazal

13,0 ± 6,1

12,4 ± 8,3

65,2 ± 24,3

55,0 ±19,6

‹statistik

0,000

0,000

0,000

0,000

Tedavi sonras›

21,0 ± 3,9

3,4 ± 4,0

83,3 ± 19,0

71,2 ± 16,6
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PS/HD-099

Son Dönem Böbrek Yetersizlik Hastalar›nda Paratiroid Dokusu Kalsiyum
Reseptör (CaSR) Gen Anlat›m Düzeyi ve Polimorfizminin Klinik Önemi

Eren P›nar Ata1, Turan Kadir3, Öncel Levent2, Berber ‹brahim2, Tellio¤lu Gürkan2,
Sevinç Can2, Türkmen Funda2, Canbakan Mustafa2, Titiz Mesut ‹zzet2
1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Moleküler Genetik Laboratuar›,
‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Transplantasyon Bölümü,
‹stanbul
3Marmara Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, ‹stanbul

Bu çal›flmada, t›bbi tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidizmli kronik renal
yetersizlik hastalar›nda serum kalsiyum/PTH miktarlar› ile CaSR anlat›m düzeyleri
ve polimorfizmi (A990G ve C1011G) aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›.
Çal›flma 78 son dönem böbrek hastas›nda (yafl 45,4±13,6) gerçeklefltirildi. CaSR
gen polimorfizmi allele özgü primerler kullan›larak PZR ile yap›ld›. Hiperplazik
paratiroid dokusunda CaSR anlat›m düzeyleri ise kantitatif RT-PZR ile belirlendi.
Di¤er genotiplerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hem kodon 990-AA ve hem de 1011-CC
genotipine sahip hastalarda (37/78), subtotal paratiroidektomi frekans› daha
yüksek bulundu (p=0,0001). Paratiroidektomi olan hastalar›n PTH de¤erlerinin
olmayanlara göre daha yüksek oldu¤u gözlendi (p=0,0001). Opere olmayan
grupta 1011-CC genotipindeki hastalar›n CG genotipindekilere göre daha yüksek
PTH seviyelerine sahip olduklar› belirlendi (PTH s›ras›yla 990±623 pg/ml;
611±242 pg/ml) (p=0,016). Kodon 990-AA alleli tafl›yan hastalar›n PTH
seviyelerinin AG tafl›yanlara oranla daha yüksek olma e¤iliminde oldu¤u
(1263±791 ile 1080±720) saptand›. Di¤er taraftan, paratiroidektomi olan
hastalardan PTH düzeyi daha yüksek olanlar›n paratiroid dokusunda CaSR
anlat›m düzeyinin daha düflük oldu¤u ortaya kondu.
Sonuç olarak, elde edilen veriler, CaSR geni 990-AA ve 1011-CC genotiplerinin
kötü seyirli sekonder hiperparatiroidi için risk faktörü olabilece¤ini ve bu
genotipteki son dönem böbrek yetmezli¤i hastalar›nda t›bbi tedavinin erken
döneminde subtotal paratiroidektomiye gereksinim duyulabilece¤ini
düflündürmektedir.

PS/GN-100

Psikojenik Polidipsili Bir Hastada Seçici Serotinin Geri Al›m ‹nhibitörüne
Ba¤l› Uygunsuz ADH Sendromu; Vaka Sunumu

Öztürk Savafl1, Özflenel Ekmel Burak2, fiar Fuat2, Kazanc›o¤lu Rumeyza1

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

Girifl: Uygunsuz antidiüretik hormon sal›n›m› sendromu (UADHSS) düflük
serum osmolalitesi (<130mEq/L serum sodyumu), plazma osmolalitesiyle
uygunsuz olarak artm›fl idrar osmolalitesi ve artm›fl ekstraselüler volüm ile
karakterizedir. Etyolojide nadiren ilaçlar rol oynayabilmektedir. Psikojenik
polidipsi (PP) psikotik hastalarda görülebilen ve fizyolojik uyar› olmadan fazlaca
su içimi ile karakterize bir hastal›kt›r. Burada flizofreni ve PP’li olan bir hastada
seçici serotonin gerial›m inhibitörüne (SSGI) ba¤l› olarak geliflen UADHSS
sunulmufltur.
Vaka: Elli sekiz yafl›nda erkek hasta bir ay önce bir hastaneye bulant›, halsizlik
ve 39C°'ye varan atefli olmas› üzerine baflvurmufl. Bilinen flizofrenisi olan hasta
30 y›ld›r günde 4-5 litre su içiyormufl. Üç y›ld›r tip 2 diyabetes mellitusu olan
hasta baflvurusunda uzun zamand›r almakta oldu¤u metoprolol, doksazosin,
insülin tedavilerine ek olarak 28 gündür fluoksetine kullanmaktaym›fl. Laboratuar
bulgular› Tablo1 ve 2’de sunulmufltur. Muayenesinde ödemi veya dehidratasyon
bulgusu olmayan hastan›n di¤er muayeneleri normaldi. Psikotik veya hiperglisemik
ata¤› olmayan hastan›n renal, adrenal veya tiroid fonksiyonlar› normaldi. S›v›
al›m› k›s›tlanmaya çal›fl›lan hastan›n günlük su al›m› 4 litrenin alt›na indirilemedi.
Fluoksetinin kesilmesiyle birlikte sodyum düzeyi tedricen 138mEq/L’ye ulaflt›.
Tart›flma: Hasta PP zemininde geliflen, fluoksetine ba¤l› UADHSS olarak
de¤erlendirildi. Tan›s›nda hastan›n özgeçmifli yan›nda kan ve idrar tahlilleri de
kullan›ld›. Fluoksetin, UADHSS yapt›¤› bilinen bir ilaçt›r ancak sunulan hastada
ayr›ca PP de mevcuttu. PP hastalar›nda düflük beklenmesine ra¤men AVP
seviyesi, sunulan hastada yüksekti. Fluoksetin kesildikten sonra hipertonik
sodyum infüzyonu yap›lmadan hiponatreminin düzelmesi tan›m›z› desteklemifltir.
Sonuç: fiizofrenik hastalarda SSGI tedavisinin ilk aylar›nda elektrolit takibinin
yap›lmas› gereklidir. PP hiponatremi geliflimi için risk faktörüdür ve hiponatremi
potansiyeli olan ilaçlar dikkatli kullan›lmal›d›r.

Tablo1: Laboratuar sonuçlar›

Tablo2: serum ve idrar analizleri

*24 saatlik idrar volümü 4700 ml idi.

Kan biyokimyas›

Glukoz: 148 mg/dl

Ürik Asit: 4 mg/dl

Klor: 96 mEq/L

Laktat dehidrofenaz: 323 IU/ml (135-225)

C-Reaktif Protein: 8,2 mg/L (N <5 mg/L)

Eritrosit sedimantasyon h›z›: 11 mm/saat

Tam Kan Say›m›

Lökosit: 11,840 /ml

Hematokrit: %37,1

Tam ‹drar Tahlil

Dansite: 1012

Glukoz (+)

Üre: 30 mg/dl

Na+: 128 mEq/L

Kalsiyum: 8,6 mg/dl

AST: 56 IU/ml

ALP: 128 IU/L

Total Bilirubin: 0,88 mg/dl

PNL: 9,310 /ml

MCV: 87 fl

Protein (+)

Keton (-)

Kreatinin:0,94 mg/dl

K+: 3,6 mEq/L

Fosfor: 3,42 mg/dl

ALT: 49 IU/ml

Total protein: 6,45 g/dl

Albumin: 4,0 g/dl

Hemoglobin: 13,6 g/dl

Trombosit: 245.000 /ml

‹drar sedimenti; 8-10 lökosit

osmola l i te  (mOsm /kg)

Na+ mEq/L

K+ mEq/L

AVP düzeyi  (Normal :  <1 ,5)

idrar*

156

59

20

-

serum

275

125

3,6

2 ,9
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PS/GN-101

Nefroloji Poliklini¤ince ‹zlenen Hastalar›n Demografik Analizi ve Renal
Sa¤ Kal›m›n›n De¤erlendirilmesi

Küçük Mehmet, Çelik Ahmet Vedat, Çil Eylem Özgün, Karabulut Laika
SB Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 4.Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Bu çal›flmada amaç, hastalar›n demografik, klinik ve laboratuar bulgular›n› analiz
etmek ve ayn› zamanda renal rezerv ve son dönem böbrek yetmezli¤ine gidifl
h›zlar›n› saptamakt›.
SB Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesine gelen 827 hastan›n dosyas›
retrospektif olarak incelendi.
Hastalar›n 454'ü kad›n (%54,9) ve 373'ü erkekti (%45,1). Ortalama yafl tüm
grup, diyabetik ve nondiyabetiklerde s›ras›yla 50,9- 59 ve 48,7 idi.
‹lk vizitte ortalama kreatinin klirensi nondiyabetiklerde 56,3 ml/dk ve diyabetiklerde
38,1 ml/dk saptand›.
Toplam takip süresi 595 hasta y›l› ortalama takip ay› 9,4 (Min:1-Max:54)
sekseniki hasta diyalize gönderildi, bunlar›n 29'u diyabetik (Tüm diyabetiklerin
%16) ve 53'ü nondiyabetikti (Tüm nondiyabetiklerin %8).
‹kisi diyabetik toplam 9 hasta vefat etti.
Böbrek yetmezli¤ine götüren ana neden diyabetik nefropatiydi (Tablo 1).
Diyabetikler ilk vizitte genellikle üçüncü dönem böbrek yetmezli¤i ile gelmifllerdi
(Tablo 2).
Diyabetikler bafllang›çta daha ileri evre hipertansif olsalarda, nondiyabetikler
kadar iyi kontrol alt›na al›nabildiler (Tablo 3-4).
Diyalize girme son noktas›na göre yap›lan Kaplan meier analizinde diyabetiklerin
ve nondiyabetiklerin ortalama böbrek sa¤ kal›m› s›ras›yla 915 ve 1255 gün
bulundu (p<0,0005) (fiekil 1).
Sonuç olarak hastalar›m›z›n ço¤unlu¤u daha yafll› ve daha düflük kreatinin
klirensine sahip olan diyabetikler oluflturmaktad›r. Diyabetiklerin böbrek
yetmezli¤i daha ileri evrelerde olsa da hipertansiyon gibi düzeltilebilir risk
faktörlerinin benzer oranda kontrol alt›na al›nabildi¤i ve kreatinin klirensindeki
kayb›n ayn› oranda tutulabildi¤i saptand›.
Bizim yorumumuza göre; özellikle diyabetik hastalar›n nefroloji klini¤ne daha
erken refere edilmesi kreatinin klirensindeki azalma h›z›n› düflürebilir.

Figür 1. Diyabetik ve nondiyabetik hastalar›n diyalize girme son noktas›na
göre renal sa¤ kal›m analizi

Tablo 1. Böbrek yetmezli¤i nedenleri

Etyolo j i

Diyabet ik  nefropat i

Hipertans i f  nefropat i

Kronik  Glomerulonefr i t

Ürolo j ik  hasta l ›k lar

Kronik  ‹nters i sye l  Nefr i t

K i s t ik  hasta l ›k lar

Di¤er

Bi l inmeyen

Toplam

Hasta  yüzdes i

21 ,3

16,6

8 ,2

7 ,4

5 ,9

9 ,8

18,2

12,1

100

Hasta  say › s ›

176

137

71

61

49

81

152

100

827
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Tablo 2. Hastalar›n böbrek yetmezli¤i evreleri

Tablo 3. Hastalar›n JNC ye göre hipertansiyon evreleri

Tablo 4. Hastalar›n ilk ve son vizitte arteriyel tansiyon de¤ifliklikleri

Böbrek  Yetmez l i¤ i
Evres i

1

2

3

4

5

Diyabet ik
hasta lar  (%)

3,4

12,6

38,9

29,7

15,4

Diyabet ik
olmayan hasta lar  (%)

22,3

18,1

24,6

21,8

13,2

Evre

Normal

Preh iper tans i f

Evre-1

Evre-2

Diyabet ik ler  (%)

0,6

28,4

21

50

Diyabet ik
olmayan (%)

2,2

48,5

16,3

33

Diyabetikler

D i y a b e t i k
olmayanlar

Arteriyel bas›nc›
ar tanlar  (%)

1

2,9

Arteriyel bas›nc›
ayn› kalanlar (%)

82,2

78,6

Arteriyel bas›nc›
azalanlar (%)

16,8

18,5
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PS/GN-104

Behçet Sendromlu Bir Hastada IgA Nefropatisi

Seçilmifl Sema1, Altay Mustafa2, Ünverdi Selman2, Yavuz ‹zzet3, Duranay Murat2
1S.B. Ankara Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Bölümü, Ankara
3Ankara Gülhane Askeri T›p Akademisi, Nefroloji Bölümü, Ankara

Behçet Hastal›¤› (BH) sistemik bir hastal›k olmas›na ra¤men böbrek tutulumu
nadirdir. Baz› BH olanlarda glomerülonefrit birlikteli¤i bildirilmifltir. Ancak
IgA nefropatisi ve BH birlikteli¤i oldukça azd›r. Bu yaz›da BH ve IgA nefropatisi
birlikte görülen bir olgu sunulmufltur.
K›rkalt› yafl›nda erkek hasta 25 y›ld›r BH tan›s› ile takip ediliyordu. Hasta kolflisin
günde 2 tablet, ASA 100 mg günde 1 tablet ve 2 y›ld›r HT nedeniyle nifedipin30
mg tablet günde 2 kez kullan›yordu. Rutin kontrolü s›ras›nda proteinüri saptanan
hastan›n spesifik bir klinik bulgusu yoktu. Ayr›ca kan bas›nc› normaldi. Hastan›n
renal fonksiyon testleri normaldi ve 835 mg/gün proteinürisi vard›. Kreatinin
klirensi 136 ml/dk hesaplanan hastan›n di¤er biyokimyasal testleri normaldi.
RF, ANA, dsDNA, IgM, C3 ve C4 düzeyleri normaldi. IgG düzeyi 2060 (751-
1560) ve IgA düzeyi 545 (82-453) idi. Böbrek biyopsisi IgA nefriti ile uyumlu
idi. Hastaya spesifik bir tedavi bafllanmadan takibe al›nd›.
BH olanlar renal problemler yönünden periyodik olarak taranmal›d›r. ‹drar
analizi ve serum kreatinin düzeyi ölçümlerini içeren bu tetkiklerin yap›lmas›
olas› bir renal patolojinin erken tan›nmas› ve erken tedavisi için önemli bir
ad›m olacakt›r.

PS/GN-102

Mortality Predictors and Biochemical Profile of South Indian Patients
with Rhabdomyolysis

Chandrasekaran Sathya, Palamaner Subash Shantha Ghanshyam, Kumar Rajesh,
Abraham Georgi
Department of General Medicine, Sri Ramachandra Medical College, Chennai.
India

Aim: To identify mortality predictors and to analyze the biochemical profile
of patients with rhabdomyolysis for determining prognosis and to anticipate
and treat electrolyte abnormalities that arise in this disease process.
Methods: A cross sectional, single centered study involving 61 patients admitted
in the intensive care unit of a tertiary care center from south India from January
2007 to August 2007. Mean age 60.48plus or minus16.96 (males 39, females
22). Data was analyzed for age, sex presenting complaint, etiology, presence or
absence of acute Kidney Injury (AKI), Positivity of urine myoglobin, electrolyte
profile, anion gap(AG), presence of multiorgan dysfunction syndrome (MODS),
creatinine phosphokinase (CPK) and the final outcome as recovery or death.
Results: Of the 61 patients, males 39(63.9%), females 22(36.1%). altered
sensorium was the commonest presentation (55.7%), commonest etiology being
sepsis (59%), 68.9% had negative urinary myoglobin and 31.1% had positive
urinary myoglobin, 83.6% had AKI, 55.7% had hyperkalemia, 32.8% had
eukalemia and 11.5% had hypokalemia, hypercalcemia in 6.6%, hypocalcemia
in 6.6% and 86.5% had normal calcium, Po4 (63.9% had normal phosphorus,
26.2% had hyperphosphatemia, 9.8% had hypophosphatemia), 63.9% had
normal serum uric acid and 36.1% had hyperuricemia, mean CPK 5690.54
U/l with a range of(3500-1500),96.7% presented with metabolic acidosis, 83.6%
had a raised AG, 59% had MODS. Mortality was 78.7%. Age > 67yrs (P<0.05)
positivity for myoglobinuria (P<0.05), normal serum calcium (P<0.001) and
phosphorus (P<0.001), CPK > 6000 (P<0.05) were associated with mortality.
Conclusion: Elderly patients with AKI, MODS, metabolic acidosis with CPK
>6000 had a high mortality. Early intervention of sepsis management with
multipronged approach with renal replacement therapy may reduce the high
mortality.

PS/GN-103

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Olan ‹ki Hastada Kolflisine Ba¤l› Yan
Etkiler

Y›lmaz Mürvet1, Ünsal Abdulkadir1, Koç Yener1, Ahbap Elbis1, Bafltürk Taner1,
Sakac› Tamer1, Targ›t Sema2

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

Kronik böbrek yetmezli¤i hastalar›nda kolflisine ba¤l› rabdomiyoliz ve lökopeni
bildirilmifl olmas›na ra¤men oldukça nadirdir.
Vaka 1: K›rkdört yafl›nda, erkek hasta son dönem böbrek yetmezli¤i tan›s›yla
yat›r›ld›. Sekiz y›ld›r gut hastal›¤› nedeniyle düzensiz olarak kolflisin kullanmakta
olan hastada kolflisin tb 2x1 devam edildi, hemodiyalize baflland›. Duodenum
biyopsi sonucu amiloidoz saptand›. Yat›fl›n›n 1. ay›nda hastada halsizlik,
güçsüzlük, ayakta duramama geliflti. Biyokimyasal tetkiklerinde AST 129U/L,
ALT 182U/L, LDH 821U/L, CK 1422U/L, CK-MB 56U/L olarak saptand›.
Takiplerinde AST 181U/L, ALT 185U/L, LDH 827U/L, CK 2223U/L, CK-
MB 76U/L’ye kadar yükseldi. Nöroloji konsültasyonunda alt ekstremite fleksor
kas grubunda zaaf, derin tendon refleksleri hiperaktif olarak saptand›, duyu
kusuru bulunmad›. EMG’de alt ekstremite kaslar›nda yo¤un patolojik spontan
aktivite ile birlikte alt ve üst ekstremite proksimal kaslar›nda k›sa süreli motor
ünitlerin varl›¤› dikkat çekti. Bu bulgular›n kolflisine ba¤l› oldu¤u düflünülerek
ilaç kesildi. Bir hafta sonra AST, ALT, LDH, CK, CK-MB de¤erleri normale
döndü. Hastan›n yak›nmalar› tedricen kayboldu.
Vaka 2: Yirmiyedi yafl›nda, bayan hasta FMF-Amiloidoza ba¤l› SDBY nedeniyle
1 y›ld›r periton diyalizi yapmakta idi. Bir y›ld›r kolflisin tb 2x1 kullanan hastan›n
hemogram›nda lökosit 1900/mm3, hemoglobin 10g/dl, hematokrit %29,
trombosit 128000/mm3 olarak saptand›. Tekrarlanan hemogramlarda lökosit
1700-2000/mm3 bulundu. Kemik ili¤i aspirasyonu yap›ld›. Nötrofil %70,
lenfosit %22, monosit %8 saptand›. Herhangi bir viral ya da bakteriyel enfeksiyon
saptanmad›. Kolflisine ba¤l› olabilece¤i düflünülerek kolflisin kesildi. Bir hafta
sonra lokosit 7000/mm3’e ulaflt›.
Sonuç olarak, kolflisin kullanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda artm›fl
transaminazlar ve CK de¤erleri kolflisine ba¤l› toksisiteyi, rabdomiyolizi,
düflündürmelidir.
Kolflisin tedavisi hematolojik yan etkiye de sebep olabilir. Özellikle kolflisin
kullanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda lökosit say›s› takip edilmelidir.
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PS/GN-105

HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets) Sendromu
Hastalar›nda Faktör H Düzeyleri

Ar› Bak›r Elif1, Gül Ahmet2, Ar›kan Hakk›1, Macunluo¤lu Beyza1, Atakan Ayd›n1,
Ako¤lu Emel1, Özener Çetin1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Bak›rköy Do¤umevi Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi, Kad›n Do¤um Anabilim
Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Faktör H, alternatif kompleman sisteminin aktivasyonunu inhibe
eden regülatör bir proteindir ve atipik Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)
vakalar›nda eksikli¤i bildirilmifltir. Çal›flmam›z›n amac›; HÜS, Trombotik
Trombositopenik Purpura (TTP) ve HELLP Sendromunun ortak bir etiyopatogenezi
paylaflt›¤› noktas›ndan hareketle HELLP Sendromunun aktif döneminde Faktör
H düzeylerindeki olas› de¤iflikli¤i saptamakt›.
Metot: 22 HELLP Sendrom'lu hasta (Grup 1), 21 preeklampsili hasta (Grup
2), 23 sa¤l›kl› gebe (Grup 3) ve 24 gebe olmayan sa¤l›kl› kad›n (Grup 4) çal›flmaya
al›nd›. Her grupta C3 düzeyleri nefelometrik yöntemle ölçüldü. Faktör H düzeyi
ölçümünde ise radiyal  immünodif füzyon yöntemi kul lan› ld› .
Sonuçlar: Gruplar aras›nda demografik özellikler benzerdi. Ortalama Faktör
H düzeyi Grup 1’de 807.0 ± 232.8 mg/L, Grup 2’de 933.8 ± 298.7 mg/L,
Grup 3’de 1005.0 ± 342.9 mg/L ve Grup 4’de 777.2 ± 334.2 mg/L saptanm›fl;
gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmam›flt›r (p>0.05).
Ortalama C3 düzeyi Grup 1’de 1.31 ± 0.30 gr/L, Grup 2’de 1.45 ± 0.26 gr/L,
Grup 3’ de 1.46 ± 0.18 gr/L ve Grup 4’de 1.10 ± 0.28 gr/L saptanm›fl; gruplar
aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark saptanmam›flt›r (p>0.005).
Yorum: Sonuçlar›m›z, HELLP Sendromunda kompleman sistemi aktivasyonunun
ve faktör H eksikli¤inin hastal›k patogenezinde etkisi olmad›¤›n› düflündürmektedir.

PS/GN-106

Wegener Granülomatozu Olan Olguda Geliflen Renal Hücreli Karsinom

Deger Serpil Müge1, Ebinç Fatma Ayerden2, Mutluay Rüya2, Ar›nsoy Turgay2,
Sindel fiükrü2

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

Girifl: Wegener granülamatozu(WG) üst-alt solunum yolu ve böbrekleri tutan
nekrotizan granülomatöz bir vaskülittir. Literatürde WG’lilerde siklofosfamid
ve azatiopurin kullan›m›na ba¤l› üroepitelial tümörlerin görüldü¤ü bildirilmifltir.
Ancak renal hücreli karsinomun geliflti¤i WG vakas› nadirdir.
Olgu: 46 yafl›nda erkek hasta 1998 y›l›nda epistaksis,yayg›n eklem a¤r›s› ve akut
böbrek yetmezli¤i ile klini¤imize baflvurdu. Böbrek biyosisi ile WG tan›s› alan
hastaya 3 gün pulse Metilprednizolon, idamede 1mg/kg/gün prednizolon ve
100 mg/gün siklofosfamid ve intermittan hemodiyaliz tedavisi baflland›. Sekizinci
ayda tam remisyon sa¤land›, siklofosfamid 12. ayda kesildi. Aseptik femur
nekrozu nedeniyle steroid tedavisi de 12. ayda kesildi. 15. ayda alevlenme
nedeniyle Siklofosfamid tekrar baflland›. 18. ayda Azotiopurin tedavisine geçildi
ve tedavi 36 aya tamamland›. Tedavi sürecinde hastan›n kümülatif dozlar›
Azotiopurin’de 64.5 gr’a, Siklofosfamid’de 20 gr’a ulaflt›. 2002 tarihinden
itibaren remisyonda izlenen hastaya, Mart 2006’ da renal hücreli karsinom
tan›s› konularak, parsiyel nefrektomi yap›ld›.
Tart›flma: Literatürde WG ve tümör birlikteli¤i bildirilmifltir. Ço¤unlukla
siklofosfamid kullan›m›na ba¤l› mesane tümörü rapor edilmifltir. Renal hücreli
karsinom ve WG birlikteli¤i daha nadirdir. Bildirilen yay›nlarda bu birlikteli¤in
daha çok efl zamanl› oldu¤u görülmüfltür. Bizim olgumuzda ise renal hücreli
karsinom tan›dan 8 y›l sonra ortaya ç›km›flt›r. Bu durum renal hücreli karsinomun
daha çok immmünsupresif tedaviye sekonder geliflti¤ini düflündürmektedir.

PS/GN-107

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda ‹nsülin Rezistans›n›n, Endotel
Disfonksiyonu ve Mikroalbüminüri Üzerine Etkisi

Y›lmaz Merve1, Ayd›n Yusuf2, Berker Dilek2, Beyan Esin1, Arduç Ayfle1,
Koflan Bar›fl3, Delibafl› Tuncay2, Güler Serdar2, Abayl› Ekrem1

1Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara
2Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Klini¤i, Ankara
3Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara

Amaç: Polikistik Over Sendromlu (PKOS) hastalarda insülin direncinin
mikroalbüminüri geliflimi üzerine etkisini incelemek.
Materyal-Metot: Bu çal›flmada 17-35 yafllar› aras›ndaki 28 PKOS’lu hasta
(çal›flma grubu) ile bilinen sistemik hastal›¤› olmayan 25 kiflinin (kontrol grubu)
24 saatlik idrarda mikroalbümin, açl›k kan flekeri (AKfi), plazma kreatinin, lipid
profili, açl›k insülin düzeylerine bak›ld›. PKOS tan›s› Roterdam kriterlerine göre
koyuldu. HOMA yöntemi ile bak›lan insülin dirençleri (HOMA-IR) karfl›laflt›r›ld›.
Kat›l›mc›lara 75 gr ile oral glukoz tolerans testi (OGTT) uyguland›.
Bulgular: Çal›flma ve kontrol grubu hastalar› yafl, sigara kullan›m öyküsü, lipid
paneli aç›s›ndan benzerdi. PKOS grubunda OGTT’ye göre 1 hastada bozulmufl
açl›k glukozu, 5 hastada bozulmufl glukoz tolerans›, 1 hastada diyabet saptand›.
Tüm hastalar›n kreatinin düzeyleri normal s›n›rlarda idi. ‹nsülin (p<0,001)
düzeyleri, HOMA–IR (p<0,001) çal›flma grubunda kontrol grubuna göre
istatistiksel anlaml› yüksek saptand›. Çal›flma grubu hastalar›n›n mikroalbüminüri
düzeyleri, istatistiksel olarak anlaml› olmasa da (p:0,084), kontrol grubuna k›yasla
yaklafl›k 2.5 kat yüksek saptand›. Gruplar›n mikroalbüminüri düzeyleri ve di¤er
karakteristik özell ikleri p de¤erleri i le tablo 1’de verilmifltir.
Sonuç: ‹nsulin direnci endotel disfonksiyonun gelifliminde en önemli faktörlerden
birisidir. PKOS’un gelifliminde bilindi¤i gibi en merkezde insülin direnci
yatmaktad›r. Çal›flmam›zda PKOS’lu hastalarda sa¤l›kl› kontrol grubuna k›yasla,
istatistiksel olarak anlaml› olmasa da, belirgin yüksek mikroalbüminüri düzeyleri
saptanm›flt›r. Bu da PKOS’lu hastalardaki insülin direncinin endotel
disfonksiyonuna yol açarak mikroalbüminüri geliflimini etkiledi¤ini
düflündürmektedir.

T a b l o  1 .  G r u p l a r › n  m i k r o a l b ü m i n ü r i  d ü z e y l e r i  v e  d i ¤ e r
karakter is t ik  özel l ik ler i

Çal›flma Grubu (n=28)

23,68±4,792

83,57±18,158

13,67±6,62

2,83±1,46

21,51±40,9

De¤iflkenler

Yafl

AKfi

‹nsülin

HOMA-IR

Mikroalbüminüri

Kontrol Grubu (n=25)

24,22±5,775

84,84±7,755

6,76±2,49

1,43±0,63

8,3±9,23

p

0,06

0 , 4 4 1

<0,001

<0,001

0 , 0 8 4
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PS/GN-108

Risk Factors for the Occurrence of Microalbuminuria in Prediabetics, A
Study from a Developing Country

Chandrasekaran Sathya, Palamaner Subash Shantha Ghanshyam, Kumar Anita
Ashok, Arora Rajat, Abraham Georgi
Department of General Medicine, Sri Ramachandra Medical College, Chennai,
India

Aim: It is a well known fact that overt diabetics are prone for microalbuminuria.
What is the incidence of microalbuminuria in prediabetics? What are the risk
factors? This study aims to answer these questions.
Methods: A cross sectional study involving 102 prediabetics from a tertiary
care center in south India from January to august 2007. Males 48, females 54.
Prediabetes was defined as fasting blood glucose (between 100mg/dl to 125mg/dl)
and /or 2 hours post prandial blood glucose (between 140mg/dl to 199mg/dl).
Exclusion criteria was overt diabetes, hypertensives, overt proteinuria, overt
nephropathy (serum creatinine>1.5mg/dl)and acute illness. Microalbuminuria
(MA) was measured as an overnight spot urine albumin creatinine ratio (ACR,
range 30-300mg/g). 100 normal subjects were similarly studied as a control for
comparison. In prediabetics HDL, LDL,triglycerides (TGL) were measured for
every patient. MA was compared with HDL, LDL, and TGL individually by
chi-square test to look for correlation. Then logistic regression was applied with
MA as dependent variable and age, gender, smoking, obesity (BMI) as independent
variables to look for their influence on MA.
Results: Of the 102 prediabetics, mean age was 39.24yrs with SD 5.56 yrs.15
had MA (14.7%), 87 had no MA (85.3%). This was not statistically significant
(P>0.05) when compared with control. When prediabetics with MA was
compared with prediabetics without MA, raised triglycerides (P<0.001), raised
LDL (P<0.05) had a statistically significant correlation with MA. On logistic
regression obesity (P<0.05) and smoking (P<0.05) had statistically significant
correlation with MA.
Conclusion: Hence microalbuminuria was statistically not significant in
prediabetics raised triglycerides, raised LDL, smoking and obesity were significant
risk factors for the occurrence of MA in prediabetics. Hence lifestyle modification
with statins may prevent microalbuminuria.

PS/GN-109

Ender Bir IgM Nefropati Nedeni: Eriflkin Still Hastal›¤›

Ünver Suat1, Haholu Aptullah2, Küçükardal› Yaflar3, Atasoyu Enes Murat1,
Önem Yalç›n3, Evrenkaya R›fk›1
1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Patoloj i  Servisi ,  ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul

Girifl: IF’de IgM birikiminin oldu¤u mezengial proliferatif glomerülonefrit
tipine IgM nefropatisi denir. Burada atefl, kilo kayb›, anormal idrar bulgular›
nedeniyle biyopsi yap›lan ve IgM nefropatisi saptanan bir olgu sunulmufltur.
Olgu: 3 haftad›r devam eden 39 °C atefl ve kilo kayb› nedeniyle incelenen viral
ya da bakteriyel bir neden saptanmayan, ANA, Anti DNA, ANCA negatif
hastada persistan hematüri ve 1050 mg/gün proteinüri nedeniyle biyopsi karar›
verildi. Yatt›¤› dönem içinde sa¤ dizinde artrit gözlenmesi nedeniyle yap›lan
artrosentez bulgular› inflamatuvar artritle uyumlu bulundu. Kompleman düzeyleri
normaldi. Böbrek biyopsisinde mezengial matrikste ve mezengial sellülaritede
art›fl, IF de mezengial Ig M birikimi gözlendi. (fiekil-1,2). Mevcut sistemik
Bulgular: (BK: 11, 400, Hb: 8.9g/dl, Hct%27, ESR: 120mm/h, CRP:96mg/L,
AST:43U/L, ALT:31U/L, GGT:200U/L, ALP314U/L) nedeniyle sistemik
hastal›klara yönelik araflt›rmalar yap›larak (karaci¤er biyopsisi, lenf nod eksizyonu,
kemik ili¤i biyopsisi) lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz d›fllanarak eriflkin still tan›s›
kondu (Ferritin:2122ng/ml). Indometazin ve 1 mg/kg dozunda prednizolon
tedavisi ile günler içinde atefl kayboldu, idrar bulgular› düzeldi.
Sonuç: Eriflkin Still Hastal›¤›, etyolojisi bilinmeyen sistemik inflamatuvar bir
hastal›kt›r. Patognomonik bir klinik ve laboratuvar bulgusu olmad›¤› için bir
d›fllama tan›s›d›r. Çok yüksek ferritin düzeyleriyle karakterizedir. Atefl epizodlar›na
efllik eden intermitan proteinüri d›fl›nda persistan proteinüri varl›¤› oldukça
nadir rapor edilmekle beraber ço¤u sekonder amiloidozla iliflkilendirilmifltir.
Olgumuz arac›l›¤› ile IGM nefropatisinin ender bir baflka nedeni vurgulanm›flt›r.

fieki l -1 :  Hematoks i len-Eos in  (x100)

fieki l -2 :  Per iyodik  as i t  sch i f f  (PAS)  (x200)
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PS/GN-110

‹diyopatik Membranöz Nefropatinin Ender Bir Komplikasyonu: Kresentik
Transformasyon

Ünver Suat1, Haholu Aptullah2, Atasoyu Enes Murat1, Karatafl Mustafa3,
Akcan Recep3, Evrenkaya R›fk›1
1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤it im Hastanesi Patoloj i  Servisi ,  ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul

Girifl: Burada nefrotik sendrom bulgular›yla müracaat eden ve membranöz
nefropati(MN) oldu¤u saptanan bir bayan›n takipleri esnas›nda böbrek
fonksiyonlar›nda gözlenen h›zl› bozulman›n nedeni sunulmufltur.
Olgu: Nefrotik sendrom bulgular› saptanan (+3proteinüri, albümin 2.4 g/dl,
üre 40 mg/dl, kreatinin 1mg/dl, proteinüri 4704 mg/gün) 65 yafl›ndaki hastan›n
kompleman düzeyleri normal, otoantikorlar› ve viral serolojisi negatifti. Biyopside
20 adet glomerüle ait ›fl›k mikroskopi bulgular› membranöz glomerülonefrit ile
uyumluydu (fiekil-1). ‹F’de birikim yoktu. ‹diyopatik MN olarak kabul edilen
hasta destek tedaviyle takibe al›nd›. 2. ayda bulant›, idrar renginde koyulaflmas›
sonras› üre 144 mg/dl, kreatinin 6.3 mg/dl, albümin 2.5 g/dl saptand›. ‹drarda
granüler silendir gözlendi. Renal ven trombozu ekarte edilerek rebiyopsi yap›ld›
Gözlenen 11 glomerülün üçünde global skleroz, sekizinde selüler komponenti
olan bulunan yeryer fibrotik kresent saptand›. ‹mmün kompleks birikimi yoktu
(fiekil-2). Olgu idiopatik MN’nin kresentik transformasyonu kabul edildi. Pulse
metil prednizolon ve pulse endoksan tedavi protokolüne al›nd›. Tedavi öncesi
antiGBM antikoru, pANCA, cANCA, ANA negatifti. 9 seans hemodiyaliz
gereksinimi olufltu. Tedavinin 1. ay›nda hemodiyaliz ihtiyac› ortadan kalkt›, 4.
ayda kreatinin klirensi 6 ml/dk’dan 33 ml/dkya yükselirken, proteinüri 4696
mg/gün den 2790 mg/gün’e geriledi.
Sonuç: Memranöz nefropatide %30 oran›nda spontan remisyon olas›l›¤›
nedeniyle her olguya spesifik tedavi uygulanmas› konusunda görüfl birli¤i yoktur.
Ancak ani ve h›zl› fonksiyon bozukluklar›nda kresentik GN varl›¤› vakit
kaybedilmeksizin rebiyopsi ile araflt›r›lmal›d›r.

fieki l  1 :  (Hematoks i len-Eozin ,  x200)

fieki l  2 :  (Hematoks i len-Eozin ,  x400)

PS/GN-111

Poststreptokoksik Akut Glomerülonefritli Hastada Nadir Rastlan›lan Bir
Bafl A¤r›s› Nedeni

Derviflo¤lu Erkan1, Erba¤ Gökhan2, Alemdar Murat3, Y›lmaz Ahmet1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Kocaeli

Poststreptokoksik akut glomerülonefrit (PSAGN)’in klasik tablosu oligürik akut
böbrek yetmezli¤i ile seyredebilen, reversibl akut nefritik sendromdur. Hematüri,
bafl a¤r›s›, ifltahs›zl›k, bulant›, kusma ve yorgunluk gibi genel belirtiler
poststreptokoksik glomerülonefritin iyi bilinen klinik semptomlar›n› oluflturur.
Hastal›¤›n do¤al seyrinde görülebilen bafl a¤r›s› bu nedenle ço¤u zaman ihmal
edilir. Bu vaka takdiminde geçmeyen bafl a¤r›s› nedeniyle araflt›r›lan ve intraserebral
kanama geçirdi¤i anlafl›lan PSAGN’li bir hasta sunulmaktad›r.
34 yafl›nda erkek hasta göz kapaklar›, el ve ayak s›rt›nda flifllik ile idrar miktar›nda
azalma yak›nmalar›yla hastanemize baflvurmufltur. Günlük idrar miktar› 400
mL olarak ölçülen hastan›n tam idrar incelemesinde idrar dansitesi 1023,
proteinürisi 2 (+), idrar sedimentinin incelenmesinde ise eritrosit ve eritrosit
silendirleri tespit edilmifltir. Serum kompleman C3 seviyesi düflük ve ASO titresi
yüksek bulunan hastaya PSAGN teflhisi konulmufl ve hastaneye yat›fl› yap›lm›flt›r.
Hastam›za, yat›fl›n›n 7. gününde halen devam eden bafl a¤r›s› nedeniyle beyin
tomografisi çekilmifl ve intraserebral kanama tespit edilmifltir. ‹ntraserebral
kanamaya ra¤men hastan›n nörolojik muayenesinde patolojik bulgu
saptanmam›flt›r. Üç gün süre ile medikal tedavi alan hasta tam klinik iyileflme
ile 14. gün taburcu edilmifltir. Yap›lan manyetik rezonans incelemede altta yatan
damar sa l  v e y a  y ap › s a l  b i r  pa to lo j i  t e sp i t  ed i l ememifl t i r .
Bu olgu sunumu, intraserebral kanama ile komplike olan PSAGN’li hastalar›n
klinik takibi hakk›nda önemli bilgiler sunmaktad›r.

PS/GN-112

Yafll› Olgularda (65 Yafl ve Üzeri) Böbrek ‹¤ne Biyopsisi Sonuçlar›

Oguz Yusuf1, Y›lmaz Mahmut ‹lker1, Eyileten Tayfun1, Kaya Ayper2, fiahin Elvan3,
Dede Fatih1, Ça¤lar Kayser1, Yenicesu Müjdat1, Vural Abdülgaffar1

1GATA Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2GATA Patoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3GATA ‹ç Hastal›klar› Bilim Dal›, Ankara

Bu çal›flman›n amac› yafll› olgularda böbrek i¤ne biyopsisinin böbrek hastal›klar›n›n
tan›s›nda, tedavisinde ve prognozun belirlenmesindeki rolünü de¤erlendirmektir.
Materyal ve Sonuçlar: Bu çal›flmada GATA Nefroloji BD’ da 2000-2007
döneminde yap›lan toplam 669 böbrek i¤ne biyopsisi incelendi. Bu olgular›n
26 tanesi 65 yafl ve üzerinde bulunuyordu. Bu olgular›n 12’ si erkek ve 14’ ü
kad›nd›. Olgular›n yafl ortalamas› 68,3 idi ve en yafll› olgu 81 yafl›ndayd›.
Biyopsi endikasyonu 14 olguda böbrek yetersizli¤i, 10 olguda nefrotik sendrom
(NS) ve 2 olguda non-nefrotik proteinüri idi. ABY geliflen 7 olgunun 3’ ünde
akut interstisiyel nefrit (AT‹N), 2’ sinde akut tübüler nekroz (ATN), 2’ sinde
kresentik GN gözlendi. Kronik zeminde ABY bulunan 7 olgunun 3’ ünde
kronik interstisiyel nefrit (KT‹N), 3’ ünde amiloidoz ve 1inde kronik glomerülonefrit
(KGN) saptand›. NS lu 10 olgunun 3’ ünde minimal de¤ifliklik hastal›¤› (MDH),
4’ ünde amiloidoz, 2’ sinde membranöz GN ve bir olguda FSGS gözlendi. Non-
nefrotik proteinürisi bulunan 2 olguda FSGS tespit edildi. Olgular›n hiç birinde
biyopsi sonras›nda ciddi bir komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Bu çal›flmada yafll› olgulara uygulanan böbrek i¤ne biyopsisinin tan›n›n
konmas›nda, tedavinin düzenlenmesinde ve prognozun belirlenmesine etkili
oldu¤u gözlendi. Bu nedenle endikasyon geliflti¤inde yafl s›n›r› olmaks›z›n yafll›
olgulara böbrek i¤ne biyopsisi uygulanmal›d›r.
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PS/GN-113

Çocukluk Ça¤› Minimal Lezyon Hastal›¤›nda Ödem Gerçekten Hipovolemik
midir?

Tabel Y›lmaz, Mungan ‹lke, Karakurt Cemflit, Koçak Gülendam, Güngör Serdal
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal›, Malatya

Amaç: Bu çal›flmada; objektif kriterler kullanarak, çocukluk ça¤› MLH’nda
ödemin gerçekten hipovolemik olup olmad›¤›n› araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Kas›m 2005 ile May›s 2007 aras›nda klini¤imizde MLH tan›s› alan
ve yafllar› ortalama 5,97±2,93 olan 18 hasta (14 E) çal›flmaya al›nd›. Bütün
hastalar yeni tan› veya son 6 ayda steroid almam›fl nefrotik sendrom idi. Ödemin
1. haftas›nda ve tedavi sonras› 5–7. günlerinde; a¤›rl›k, boy, kan bas›nc›, kar›n
çevresi, nab›z ölçüldü, idrar ve serum örnekleri al›nd› ve EKO ile inferior vena
cava indeksleri de¤erlendirildi.
Bulgular: Ortalama a¤›rl›klar› bafllang›çta kuru a¤›rl›klar›ndan %8.5 yüksek
bulundu. ‹lk ve tedavi sonras› de¤erlendirme aras›nda; kilo, kan bas›nc›, kar›n
çevresinde anlaml› farkl›l›k saptand› (her biri için p<0.05). IVCI’nde tedavi
sonras›nda anlaml› azalma (p<0.001) ve IVCCI’nde ise artma (p<0.01) saptand›.
Üriner Na ve FENa’da anlaml› de¤ifliklik saptanmad› (p>0.05).
Sonuç: Biz, MLH’l› çocuklarda ödemin erken döneminde hipovolemik bulgular
saptansa da, bu dönemde albümin gibi pahal› ve yan etkileri olan bir tedavi
verilmeden, hastalar› yak›ndan gözleyerek, geç dönemde hipervolemik bulgular›n
geliflti¤ini ve sadece ucuz ve yan etkileri daha az olan diüretikler ile tedavi
edilebilece¤ini saptad›k. Birçok deneysel çal›flma ile desteklenen bu bulgular›m›z›n
daha genifl hasta serilerinde ki klinik çal›flmalarla desteklenmesi gerekti¤ine
inan›yoruz.

PS/GN-114

Fetal Lobülasyon ve Fokal Segmental Glomerülosklerozis ile Böbre¤i
Tutan Bardet-Biedl Olgusu

Tabel Y›lmaz1, Mungan ‹lke1, Karada¤ Nefle2, Ak›nc› Ayflehan1

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal›, Malatya
2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Malatya

Bardet-Biedl sendromu (eskiden Laurence-Moon-Biedl sendromu içerisinde
de¤erlendirilirken, günümüzde ayr› bir antite olarak kabul edilmektedir),
abdominal obezite, mental retardasyon, dismorfik ekstremiteler (sindaktili,
polidaktili, brakidaktili), retinal distrofi veya pigmenter retinopati, hipogonadizm
veya hipogenitalizm (erkek hastalarla s›n›rl›) ve böbrek tutulumu ile karakterize
otozomal resesif genetik bir hastal›kt›r. Böbrek tutlumu %90–100 oran›nda ve
daha çok yap›sal anomaliler olarak bildirilmektedir. Bardet-Biedl sendromunda
mortalitenin s›kl›kla böbrekle ilgili komplikasyonlarla iliflkili oldu¤u belirtilmektedir.
Pediatrik endokrinoloji ünitesinde Bardet-Biedl sendromu tan›s› ile izlenen
onbefl yafl›nda erkek hasta, oligüri ve bufissur ödem ile baflvurdu. Klinik ve
laboratuar olarak nefrotik sendrom tan›s› alan hastaya böbrek biopsisi yap›ld›.
FSGS ile uyumlu bulundu. Hastaya 2 mg/kg’dan prednizolon baflland›. Daha
s›kl›kla yap›sal anomaliler ile böbre¤i tutan bu hastal›kta, daha önceden
bildirilmemifl olan FSGS gibi fonksiyonel bir böbrek tutulumunu göstererek,
proteinüri ve ödemle baflvuran bu hastalarda böbrek biyopsisi yaparak patolojinin
erkenden ortaya konulmas›n›n ve etkin tedavisinin hastal›¤›n prognozu aç›s›ndan
önemini vurgulamak amac› i le bu vakam›z› sunmak istedik.

PS/GN-116

Hiperimmünglobulin E Sendromlu Sekiz Yafl›nda Erkek Çocukta Nefrotik
Sendrom

Tabel Y›lmaz1, Mungan ‹lke1, Aktafl Mümtaz1, Karada¤ Nefle2

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal›, Malatya
2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Malatya

Hiperimmünglobulin E sendromu (HIES), yüksek serum immünglobulin E
(IgE) seviyeleri, kronik ekzema ve tekrarlayan piyojenik enfeksiyonlarla karakterize
nadir bir immün yetmezlik hastal›¤›d›r. ‹lk olarak 1966’da Davis ve arkadafllar›
taraf›ndan Job’s sendromu ad› ile iki k›z çocukta tan›mlanm›fl, 1972’de Buckley
ve arkadafllar› taraf›ndan bu isimle an›lm›flt›r. Otozomal dominant kal›t›lan bu
hastal›¤›n altta yatan patolojisinin interferon gaman›n azalm›fl üretiminden
dolay› geliflen anormal nötrofil kemotaksisi oldu¤una inan›lmaktad›r. Bu
sendromda T hücrelerinin disfonksiyonu da belirlenmifl olup, IgE afl›r›
sal›n›m›ndan sorumlu tutulmaktad›r. HIES’da immünolojik, solunum, kemik-
kas, cilt, difl gibi birçok sistem tutulumuna karfl›n böbrek hastal›¤› nadiren
bildirilmektedir. Bu makalede; nefrotik sendrom bulgular› ile baflvuran,
Hiperimmünglobulin E sendromu ve minimal lezyon hastal›¤› tan›s› alan, steroid
tedavisinden yan›t gören sekiz yafl›nda erkek hastam›z sunularak, nadir görülen
bu immün yetmezlik hastal›¤›nda nadir bir tutulum olan böbrek hastal›¤›
konusunda dikkatli olmay›, gerekirse tan›da böbrek biyopsisi yap›lmas›n› ve
tedavide de immünsupresif tedavilerin kullan›lmas›n› vurgulamak amaçlanm›flt›r.

PS/GN-115

Nefrotik Sendromun Tetikledi¤i Ola¤and›fl› Lokalizasyonda Primer
Lenfödem

Tabel Y›lmaz1, Mungan ‹lke1, S›¤›rc› Ahmet2, Güngör Serdal1

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal›, Malatya
2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Malatya

Lenfödem, interstisiyel alandaki proteinden zengin lenfatik s›v›n›n, lenfatik
transportu engelleyecek düzeyde patolojik birikiminin sonucunda geliflmektedir.
Altta yatan etiyolojiye göre primer ve sekonder olabilmektedir. Primer lenfödem,
mevcut lenfatik sistem geliflimsel anomalisi üzerine, herhangi bir zamanda
normal lenfatik ak›m›n kapasitesinin afl›lmas›na ya da ak›m›n engellenmesine
yol açabilecek tetikleyici bir olay sonucunda geliflmektedir. Primer lenfödem
k›zlarda erkeklerden 2–4 kat, alt ekstremitelerde ise üstten 3 kat daha fazla
görülmektedir. 3 yafl›nda k›z hasta yayg›n ödem ile baflvurdu. Klinik ve laboratuar
bulgular› ile nefrotik sendrom tan›s› ald› ve hipertansiyon, hematüri, kompleman
düflüklü¤ü gibi bulgular›n yoklu¤u ile minimal lezyon hastal›¤› düflünüldü.
Hastaya prednisolon tedavisi baflland›. Albümin ve diüretik ile ödemleri kontrol
alt›na al›nd›. ‹zleminin 2. haftas›nda; nefrotik ödemi düzelmifl ancak hastal›k
remisyonda de¤ilken, sa¤ submandibuler bölgede lokalize flifllik olufltu. Bu
bölgede lokalize flifllik ile seyredebilecek di¤er hastal›klar klinik ve laboratuar
verileri ile ekarte edildikten sonra, çekilen US ve doppler US ile lenfödem tan›s›
konuldu. Lenfatik sintigrafi ile de bu bulgu do¤ruland›. Hastaya nefrotik
sendromunun tedavisi d›fl›nda pozisyon, boyuna fizik tedavi egzersizleri uyguland›,
cerrahi giriflim yap›lmad›. Lenfödem gelifliminin 2. haftas›nda bulgular tamamen
düzeldi. Biz; nefrotik sendrom taraf›ndan tetiklendi¤ini düflündü¤ümüz,
beklenmedik lokalizasyondaki, çocukluk ça¤›nda bulgu veren bu primer lenfödem
olgusunu sunmaya de¤er bulduk.
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PS/GN-118

Obezite Kontrolü ve Düflük Protein ‹çerikli Diyet Bardet-Biedl
Sendromunda Böbrek Fonksiyonlar›n› Korur Hatta ‹yilefltirebilir: ‹ki
Olgu Sunumu

Derviflo¤lu Erkan1, ‹flgören Serkan2, Kaflgari Derya3, Demir Hakan2, Y›lmaz Ahmet1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p Anabilim Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli

Bardet-Biedl sendromu (BBS) otozomal resesif genetik geçifl özelli¤ine sahip
obezite, mental retardasyon, parmak anormallikleri, retinitis pigmentoza, böbrek
fonksiyonlar›nda yap›sal ya da fonksiyonel bozukluklarla seyreden kal›t›msal bir
hastal›kt›r. Burada, BBS’na ba¤l› böbrek fonksiyon bozuklu¤u olan, obezite
kontrolü ve düflük proteinli diyet ile böbrek fonksiyonlar›nda belirgin iyileflme
sa¤lanan iki olgu sunulmaktad›r.
BBS tan›s› 5 yafllar›nda konulan iki kardefl (32 ve 27 yafl›nda, bayan) kronik
böbrek hastal›¤› tan›s› ile 2005 y›l›nda nefroloji poliklini¤imize baflvurmufltu.
Her iki hasta da baflvuru s›ras›nda obez görünümde olup, 1. hastan›n vücut
kitle indeksi (VKI) 40 kg/m2, kreatinin klirensi 41 ml/dak, 2. hastan›n ise
VKI’i 39 kg/m2, kreatinin klirensi 24 ml/dak ölçülmüfltü. 99mTc-MAG3 ile
yap›lan böbrek sintigrafisinde her iki hastada da bozulmufl böbrek perfüzyonu,
gecikmifl ekskresyon saptanm›flt›.
Hastalara 1400 kcal/gün enerji ve 0,6 g/kg/gün protein içeren diyet baflland›.
Diyete tam uyum ile ikinci y›l›n sonunda 1. hastada VKI 29 kg/m2’ye düflerken
kreatinin klirensinin 43 ml/dak.’ya yükseldi¤i gözlemlendi. ‹kinci hastan›n ise
VKI 27 kg/m2’ye düflerken kreatinin klirensinin, iki y›ll›k takip sonunda 31
ml/dak.’ya yükseldi¤i saptand›. Yap›lan 99mTc-MAG3 böbrek sintigrafisinde
hastalarda böbrek perfüzyonunda ve ekskresyonunda belirgin iyileflme saptand›.
Bu iki olgu BBS’da kilo kontrolünün ve düflük proteinli diyetin böbrek
fonksiyonlar› üzerindeki olumlu etkilerini göstermesi nedeni ile sunulmufltur.

PS/GN-117

Steroid Tedavisi Alan ‹diyopatik Fokal Segmental Glomerülosklerozlu
Hastalarda Tedavi Sonuçlar›

Derviflo¤lu Erkan1, Altun Eda Ar›soy2, Kalender Betül1, Y›lmaz Ahmet1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Bu çal›flmada nefroloji poliklini¤imizce takip edilen, steroid tedavisi alan
idiyopatik fokal segmental glomerülosklerozlu (FSGS) hastalar›n tedavi sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmada nefroloji poliklini¤ince en az 6 ay takip edilen ve steroid
tedavisi alan FSGN’li 9 (6 erkek, 3 kad›n ortalama yafl 28 ± 8) hastan›n dosya
kay›tlar› geriye dönük olarak incelenmifltir. Hastalar, ilk 6 ayl›k takip sonunda
tedaviye verilen yan›t aç›s›ndan; tam remisyon (500 mg/gün’ün alt›nda proteinüri),
k›smi remisyon (kan kreatinin düzeyinde %30’dan fazla art›fl olmaks›z›n 500
mg–3 gr/gün aras› proteinüri) ve tedaviye yan›ts›z olarak grupland›r›lm›fllard›r.
Bulgular: Dokuz hastan›n ilk 6 ayl›k tedavisi sonunda 4’ünde (%44) tam
remisyon, 4’ünde (%44) k›smi remisyon saptan›rken 1 hastada (%11) ise tedaviye
yan›t al›namad›¤› görülmüfltür. K›smi remisyon sa¤lanan bir hastada steroide
ba¤l› yan etki nedeniyle 6. ay sonunda tedavinin de¤ifltirildi¤i tespit edilmifltir.
Tüm hasta gurubunda tedavi öncesi proteinüri miktar› ile 6. ay›n sonundaki
proteinüri miktarlar› aras›nda belirgin olarak iyileflme saptanm›flt›r (tedavi öncesi
4,8 ± 4,0 gr/gün, tedavi sonras› 1,5 ± 1,3 gr/gün, P = 0.011).
Sonuç: Steroid tedavisi FSGN’li hastalarda iyi tolere edilen ve erken dönem
tedavi baflar›s› aç›s›ndan oldukça yüz güldürücü sonuçlar sa¤layan bir tedavi
seçene¤idir.

PS/GN-119

Non-Diyabetik Nefrotik Sendromlu Hastalarda Malondialdehit Düzeyleri
ve Proinflamatuar Sitokinlerle ‹liflkisi

Ünver Suat1, ‹pçio¤lu Osman Metin2, Kinalp Can1, Ard›ç Nurittin3, Özcan Ömer2,
Atasoyu Enes Murat1, Evrenkaya R›fk›1
1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Biyokimya Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, ‹stanbul

Amaç: Malondialdehit (MDA), oksidatif hasar›n sistemik dolafl›mda düzeyi
saptanabilen bir göstergesidir. Çal›flmam›z›n amac› non-diyabetik nefrotik
Sendromlu hastalarda oksidatif stress belirteci olan MDA düzeylerini belirlemek
ve proinflamatuar sitokinlerle olan iliflkisini araflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya yafl ortalamas› 36,48±19,27 y›l olan, 24’ü (%77.4)
erkek, 31 nondiyabetik nefrotik sendromlu olgu dahil edilmifltir. Böbrek biyopsisi
de yap›lan tüm hasta grubundan tedavi öncesi elde edilen serum örneklerinde
IL 1, IL 6, TNF alfa ve MDA düzeylerine bak›lm›fl, veriler benzer cinsiyet ve
yafl ortalamas›na sahip 15 sa¤l›kl› kontrol grubu ile k›yaslanm›flt›r. Serum IL-
1,IL-6,TNF alfa düzeyleri ELISA kitleri (Assaypro,30 Eagle Avenue,Winfield,
MO) kullan›larak saptanm›fl, MDA düzeyleri ise fotometrik metod ile (Nortwest,Life
Science Specialities, Vancouver,WA) ölçülmüfltür.
Bulgular: IL-1 ve IL-6 ve MDA düzeyleri kontrol grubuna k›yasla Nefrotik
Sendromlu olgularda anlaml ›  düzeyde yüksek bulunmufltur
(p<0,01, Tablo-1).TNF alfa düzeyleri ise nefrotik sendromlularda daha yüksek
olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir (p>0,05).Hastalara ait serum
MDA düzeyleri ile TNF alfa, IL-6 ve IL-1 düzeyleri ve histopotolojik tan›lar
aras›nda da anlaml› bir iliflki saptanmam›flt›r (p>0,05). Proteinüri miktar› ile
TNF alfa aras›nda pozitif yönde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlaml› iliflki
mevcuttur (p<0,01-fiekil-1).
Sonuç: Nefrotik sendrom, yaratt›¤› hemodinamik bozukluk, tromboz ve
enfeksiyona yatk›nl›k gibi bir çok olumsuzlu¤a ilave olarak yüksek oksidatif stres
potansiyeli ve proteinüri miktar› artt›kça artan TNF alfa düzeyleriyle karekterizedir.

fieki l -1 :  Prote inür i  i le  TNF a l fa  i l i flk is i

T a b l o - 1 :  G r u p l a r a  g ö r e  T N F  a l f a ,  I L - 6 ,  I L - 1  v e  M D A
bulgular ›n ›n  da¤› l ›m›

**p<0.01, Z: Mann Whitney U Test, t: Student t test

p

Z:1,714;

p:0,087

Z:3,664;

p:0,001**

t:2,772;

p:0,009**

t:7,191;

p:0,001**

TNF Alfa (ng/ml)

IL-6 (ng/ml)

IL-1 (ng/ml)

MDA (μM)

Kontrol
(n=15)
Ort±SD

0,003±0,001

0,005±0,002

1,08±0,75

5,13±1,03

Nefrotik Sendrom
(n=31)
Ort±SD

0,006±0,02

0,26±0,42

2,91±3,51

10,96±4,27
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PS/GN-120

Primer Glomerülonefritli Olgularda ‹mmunosüpresif Tedavinin Oksidatif
Stres Üzerine Etkisi

Ünver Suat1, ‹pçio¤lu Osman Metin2, Kinalp Can1, Özcan Ömer2,
Atasoyu Enes Murat1, Evrenkaya R›fk›1
1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi , ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Biyokimya Servisi, ‹stanbul

Amaç:  Primer glomerülonefritler(PGN) nefroloji prati¤inin önemli u¤rafl
alanlar›ndan biri olmaya devam etmektedir. Burada nefrotik düzeyde proteinüriye
sahip ve standart immunosüpresif tadaviyle tam remisyona giren PGN'li olgularda
tedavinin oksidatif stres üzerine etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya tedavi sonras› tam remisyona giren yafl ortalamas›
30,06±10,65 y›l olan 4’ü bayan 16 olgu dahil edilmifltir.Tedavi öncesi ve tam
remisyon sonras› kan örneklemesinde Malondialdehit (MDA) düzeylerine
bak›lm›fl olup elde edilen veriler sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Karfl›laflt›rma yaparken normal da¤›l›m gösteren olgularda Paired samples t testi,
normal da¤›l›m göstermeyen olgularda ise Mann Whitney u test ve Wilcoxon
sing Rank testi kullan›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalara ait genel özellikler ve histopatolojik bulgular Tablo-1’dedir.
Tüm hasta grubunda antiproteinürik ve antiagregan destek tedavi yan›s›ra
standart immunosupresif tedavi protokolü olarak 1 mg/kg/gün dozunda
prednizolon (2 ay sonunda azalt›larak idamede 5 mg/ gün afl›r›) ve ayl›k pulse
siklofosfamid (6 aydan sonra 3 ayl›k periyodlarla) kullan›lm›flt›r. Elde edilen
bulgulara göre tedavi öncesi MDA düzeyleri (9,70±2,63 μM) kontrol grubuna
gore (4,96±0,72 μM) anlaml› düzeyde yüksek saptanm›flt›r (p<0,01). Tedavi
sonras› MDA düzeyleri ise tedavi öncesine k›yasla anlaml› düzeyde düflüfl
göstermifltir (5,36±1,50 μM,p<0,01).
Sonuç: Oksidatif stres belirteci olarak kullan›lan MDA, lipid peroksidasyonunun
bir ürünü olup aterojenik, inflamasyona katk› sa¤layan ciddi bir risk faktörüdür.
Primer glomerülonefritli olgularda anlaml› yüksek saptanmakla birlikte remisyon
koflullar›nda kontrol alt›na al›nabilmektedir.

Tablo-1 :  Demograf ik  ve  h is topatolo j ik  öze l l ik ler in  da¤› l ›m›

Kad›n

Erkek

Membranöz nefropati

MPGN

Mezengiopro l i fe rat i f
glomerülonefrit

FSGS

M i n i m a l  D e ¤ i fl i k l i k

Yafl (y › l )

C ins i yet

Pato lo j i

M i n  –  M a x

22,00 – 64,00

n

3

13

4

5

4

2

1

Ort±SD

30,06±10,65

%

18,8

81,3

25,0

31,3

25,0

12.5

6.3

PS/GN-121

Eriflkin Yaflta Üriner Sistem Bulgular›yla Ortaya Ç›kan Bir Tuberoskleroz
Vakas›

Alp Alper1, Menekfle Serkan1, Gürcan Bülent1, Sar›o¤lu Berrak4, Tanr›sev Mehmet2,
Yurdakul Leman3

1‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
2‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, ‹zmir
3‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Radyoloji Klini¤i, ‹zmir
4‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Nöroloji Ünitesi, ‹zmir

Çocukluk ça¤›nda nörolojik ve cilt bulgular›yla genelde tan›s› konulan tuberoskleroz,
tüm organlarda görülebilen ancak en s›k deri, beyin, göz, kalp ve böbrekleri
etkileyen hamartomlarla karakterize otozomal dominant geçifl gösteren herediter
bir hastal›kt›r. Hamartin ve tuberin adl› proteinleri kodlayan TSC1 ve TSC2
genlerindeki mutasyonlardan dolay› meydana gelir.
Hastam›z Mart 2007 de bulant›,kusma,yan a¤r›s› ve idrar renginde de¤ifliklik
flikayetleriyle baflvurdu¤u hastanede yap›lan muayenesinde kar›nda kitle saptanmas›
üzerine çekilen bat›n ultrasonunda her iki böbrek normalden büyük ve de¤iflik
büyüklükte hiperekojen lezyonlar ve karaci¤erde hemanjiyom saptanmas› üzerine
bat›n tomografisi çekilmifl, böbrekteki lezyonlar›n anjiyomyolipom oldu¤u tespit
edilip tuberoskleroz öntan›s›yla hastanemize yönlendirilmifltir.
Özgeçmiflinde konvülzyon anamnezi de olan olguda fizik muayenesinde yüzde
adenoma sebaseum, bel bölgesinde Shagreen patch, ayak t›rnak çevrelerinde
periungual fibromlar, s›rtta hipomelonatik maküller, al›nda plaklar, çekilen
bat›n tomografisinde sa¤ böbrekde 18*7.5*7.5 cm sol da 18*15*10 cm bilateral
anjiyomyolipomla uyumlu heterojen solid alanlar, beyin tomografisinde
subependimal kalsifiye hamartomlar,göz muayanesinde de bilateral hamartomatik
lezyonlar› saptanan olguya Tuberoskleroz tan›s› konulmufltur.
Tüm bu bulgularla 37 yafl›ndaki hastam›zda nörolojik semptomlar›n ön planda
olmamas› ve esas üriner sistem bulgular›yla bize baflvurmas› ilginç olarak görülüp
vaka takdimi yap›lm›flt›r.

Adenoma sebaseum

Bi latera l  angiyomyol ipomas

Forehead p laque
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Per iungual  f ibromas

Shagreen patch

Subependimal  ka ls i f iye  hamartom

PS/GN-122

Glomerüler Fonksiyonu Göstermede Sistatin C Güvenilir mi? Hemato-
onkolojik Hastal›klarda Sistatin C Yap›m› Artabilir!

Gür Güven Ayfer1, Hazar Volkan2, Güngör A¤ Özgül1, Güngör F›rat3,
Akbafl Halide4 , Tezcan Gülsün2 , Akman Sema1 , Yeflilipek Akif2

1Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal› Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji B.D. Antalya
3Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nükleer T›p Anabilim Dal› Antalya
4Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal› Antalya

Serum kreatinini (SCr) yafl, cinsiyet, kas kitlesi ve afl›r› protein al›m›ndan
etkilenmekte; kreatinin ekskresyonu yo¤un proteinüri ve kronik böbrek yetmezli¤i
durumlar›nda artarak endojen kreatinin klerensi (CCr) de¤erlerinin oldu¤undan
yüksek ç›kmas›na yol açmaktad›r.
Sistatin C (Cys C) böbrek fonksiyonunu göstermede SCr, CCr ve di¤er
parametrelere göre daha az etkilenen, daha güvenilir glomerüler fonksiyon
belirleyici olarak kabul edilmektedir. Araflt›rmalar lizozomal sistein proteinaz
inhibitörü olan Cys C’nin malignitesi olan veya kemoterapi alan hastalarda afl›r›
yap›ma ba¤l› olarak artabilece¤ini göstermifltir.
Bu çal›flmada kemik ili¤i transplantasyonu (BMT) yap›lan çocuklarda, Cys C’nin
glomerüler fonksiyonu göstermede ne kadar güvenilir oldu¤u araflt›r›lm›flt›r.
Yafllar› 2-16.2 y›l aras›nda olan, talasemi, lenfoblastik lösemi, akut miyeloid
lösemi ve Fanconi aplastik anemisi tan›lar› ile BMT yap›lan 34 hastan›n bulgular›
de¤erlendirildi. Tc99m-DTPA verilerek iki plazma düzeyi ölçümüne dayanan
yöntemle GFR hesapland›. Endojen kreatinin klerensi, log(GFR)= 1.962 +
[1.123 x log(1/CysC)] formülü ile hesaplanan Cys C klerensi (CCysC) ve
Tc99m-DTPA klerensi de¤erleri karfl›laflt›r›ld›.
Tc99m-DTPA GFR ve SCysC (r:-0.45), SCre (r:-0.51) aras›nda istatistiki olarak
benzer de¤erde ve negatif korelasyon bulundu.
Linear regresyon analizi, SCysC düzeyleri kullan›larak 129.14 – (35.95 x SCysC)
formülü ile Tc 99m-DTPA GFR’nin p<0.001 anlaml›l›kla hesaplanabilece¤ini
gösterdi.
Hemato/onkolojik sorunlu hastalarda SCysC düzeyi ve gelifltirdi¤imiz
formül/model kullan›larak daha güvenilir GFR hesaplanabilir.

87



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

24th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation88

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-123

Diyabetik Hastalarda Non-Diyabetik Renal Patolojik De¤ifliklikler

Ahbap Dal Elbis1, Ünsal Abdülkadir1, Sakac› Tamer1, Koç Yener1, Bastürk Taner1,
Y›lmaz Mürvet1, Öza¤ar› Ayfle Ayflim2, Tavukçuo¤lu Fevziye2

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

Diyabetik hastalarda, non-diyabetik böbrek hastal›klar›n›n ay›rt edilmesi önemlidir.
Bu çal›flmada nefropatiyle baflvuran diabetiklerde, böbrek biyopsisi ile non-
diyabetik böbrek hastal›¤› araflt›r›ld›.
Ocak/2003-A¤ustos/2007 tarihleri aras›nda baflvuran ve non-diyabetik böbrek
hastal›¤›ndan flüphe edilen 23 diyabetik hasta demografik özellikleri, laboratuar
verileri, göz dibi ve biyopsi bulgular› aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Yirmiüç diyabetik hastan›n (K:6, ort yafl:52.2±11.8 y›l) bilinen diyabet süresi
6.1±5.3 y›l idi. Dokuz hastaya nefrotik sendrom, 6 hastaya sebebi aç›klanamayan
böbrek yetersizli¤i, 8 hastaya ise nefrotik düzeyde olmayan proteinüri nedeniyle
biyopsi yap›ld›. Hastalar›n ort. üre 120±76mg/dl, kreatinin 3.6±3.3mg/dl,
kolesterol 204±72mg/dl, trigliserid 140±63mg/dl, albümin 3.4±0.7mg/dl,
proteinüri 3.8±4.2 g/gün, hemoglobin 10.7±2.2g/dl, Hct %31.5±6.1, HbA1c
%7.6±2 idi. C3 bir hastada düflük bulunurken, di¤er bir hastada ANA ve
ANCA pozitif saptand›. Biyopsilerde ortalama 28±15 glomerül al›nd›.
Hastalar›n 15’inde (%65.2) izole diyabetik nefropati, 1’inde diyabetik+nondiyabetik
nefropati (%4.4), 7’sinde (%30.4) ise nondiyabetik nefropati bulgular› mevcuttu.
Onbefl diyabetik hastan›n 2’sinde erken evre diyabetik nefropati, 13’ünde diffuz
ve/veya nodüler glomerüloskleroz tesbit edildi. Bir hastada ise diyabetik nefropati
bulgular›na ilave olarak eksudatif proliferatif glomerülonefrit tesbit edildi.
Diyabetik nefropati saptanmayan 7 hastan›n üçünde fokal segmenter
glomerüloskleroz, ikisinde kresentik glomerülonefrit, birinde iskemik akut
tübüler nekroz, bir hastada ise tübülointerstisiyel nefrit saptand›.
Diyabetik nefropatisi olan 16 hastan›n 14’ünde diyabetik retinopati saptan›rken,
non-diyabetik nefropatisi olan 7 hastada diyabetik retinopati yoktu. Diyabet
süresi non-diyabetik nefropatisi olan hastalarda (4.9±6.6 y›l) diyabetik nefropatisi
olanlara (6.6± 4.7 y›l) oranla k›sa idi.
Sonuç olarak; diyabetik hastalarda non-diyabetik böbrek hastal›klar›n›n görülmesi
nadir de¤ildir. Diyabetik retinopanin yoklu¤u, diyabet süresinin k›sa oluflu gibi
non-diyabetik nefropatiden flüphenilen durumlarda böbrek biyopsisi yapmaktan
kaç›n›lmamal›d›r.

PS/GN-124

Böbrek Yetmezli¤i ve Otoimmün Tiroid Hastal›¤› ile Komplike Çöliyak
Hastal›¤›: Olgu Sunumu

Öztürk Savafl1, Küçük Hatice2, Sar Fuat2, Tatl› Emel2, Kazanc›o¤lu Rümeyza1

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

Girifl: Çöliyak hastal›¤› (ÇH) di¤er otoimmun hastal›klarla birlikte bulunabilir.
Burada ÇH ile birlikte otoimmün hipotiroidi, nefroskleroz ve ciddi
hiperparatiroidizmi olan bir kad›n hasta sunulmaktad›r.
Olgu: Yirmi y›ld›r tenezmsiz, kans›z ve mukussuz diyaresi olan 42 yafl›ndaki
hipertansif hastam›z›n laboratuvar de¤erleri Tabloda sunulmufltur. Parathormon
düzeyi oldukça yüksek, kreatinin klirensi 44.5 ml/dak ve proteinüri 596 mg/gün
idi. Böbrekler fizyolojik alt s›n›rda ve renal arterler normal idi. Böbrek biyopsisinde
immünfloresans incelemede bir patoloji yok iken ›fl›k mikroskopisinde nefroskleroz
ile uyumlu kronik de¤iflimler vard›. DEXA ile yap›lan kemik yo¤unluk ölçümünde
osteoporoz saptand› (T skoru; lomber: -2.58 femur:-2.59). Tiroid ve paratiroidin
ultrasonografik incelemelerinde patoloji yoktu. Paratiroid sintigrafisinde adenom
bulunamad›. Duodenum biyopsisi ve serolojik tetkikler ÇH ile uyumlu bulundu.
Glutensiz diyete bafllanan hastaya, levotiroksin, kalsiyum içeren fosfor ba¤lay›c›,
oral demir replasman›, 25-OH vitamin D ve antihipertansif tedavi verildi.
Tart›flma: Çöliyak hastal›¤›nda barsaktan D-vitamini emilimi s›kl›kla bozulur.
Hastam›z›n 25-OH-D vitamin düzeyi çok düflüktü. Ancak D-vitamini eksikli¤inde
beklenen düflük de¤erlerin aksine serum fosfor ve parathormon  (PTH) düzeyleri
çok yüksekti. Adenomu saptanmayan hastam›zda PTH de¤eri uygulanan tedavi
ile geriledi. Otoimmün belirteçlerle tan›s› konan Hashimoto hipotiroidisi
saptanan olgu poliglandüler otoimmün sendrom olarak kabul edildi. Böbrek
biyopsisi hipertansif nefroskleroz bulgular› gösterirken IgA nefropatisi gibi
immün-kaynakl› nefrit ile uyumlu de¤ildi.
Sonuç: Böbrek yetmezli¤i olan hastalarda çöliyak hastal›¤›n›n klinik ve biyokimyasal
bulgular› komplike olabilir. Bu gibi olgularda serum fosfor ve PTH düzeylerinin
uygun tedavi ile kontrolü önemlidir.

Tablo :  Hastan›n  laboratuvar  tetk ik ler i
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PS/GN-125

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ‹nfiltrasyonuna Ba¤l› Akut Böbrek
Yetmezli¤i

Canbakan Baflol1, Kaya Mustafa1, Gönül ‹pek Ifl›k2, O¤uz O¤uzhan1,
Abas›kelefl ‹smail1, Karakafl Zeliha1, Ayl› Mehmet Deniz1, Memifl Leyla2

1D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

Diffüz büyük B hücreli lenfoma lenfoid tümörlerin en s›k görülen alt grubu
olup tüm non-Hodgkin lenfomalar›n %31’ini oluflturur. Otopsi serilerinde
vakalar›n 1/3’ünde lenfomalarda renal infiltrasyon bildirilmifltir. Ancak renal
tutuluma ba¤l› akut böbrek yetmezli¤i oldukça nadirdir. Biz akut böbrek yetmezli¤i
ile baflvuran ve renal biyopside diffüz büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu
saptanan bir hastay› bildiriyoruz.
59 yafl›nda erkek hasta kolelitiazis nedeni ile opere edilmek üzere yap›lan
preoperatif tetkikler s›ras›nda saptanan böbrek yetmezli¤i nedeni ile klini¤imize
dan›fl›ld›. Serum kreatinin düzeyi 6 mg/dl idi. Yap›lan incelemeler sonucunda
renal yetmezlik etyolojisi ayd›nlat›lamayan hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›.
Diffüz büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu saptanan hastan›n tan›s› axiller
lenf nodu ve kemik ili¤i biyopsisi ile de do¤ruland›. Kemoterapi sonras› hastan›n
böbrek fonksiyonlar› tamamen normale döndü.
Sebebi aç›klanamayan böbrek yetmezli¤i olgular›nda nadir bir sebep de olsa
lenfoma infil trasyonu olas› sebepler aras›nda düflünülmelidir.

PS/GN-126

Brusellozis'in Al›fl›k Olunmayan Prezentasyonu: Akut Böbrek Yetmezli¤i

Tiryaki Özlem1, Türkbeyler ‹brahim2, Çömez Gazi3, Akgül Bülent4,
Usalan Celalettin5

1Özlem Tiryaki, Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
2‹brahim Türkbeyler, Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Gaziantep
3Gazi Çömez, Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Gaziantep
4Bülent Akgül, Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
5Celalettin Usalan, Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,Gaziantep

Girifl-Amaç: Brusellozis, bir multisistem organ tutulumu yapan hastal›k olup,
birçok hastal›¤› taklit eder. Brusellozisin böbrek tutulumu çok nadir olup;
kas–iskelet, gastrointestinal, kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi gibi pek
çok sistemi de tutabilir. Biz klinikte üre-kreatinin yüksekli¤i ile kendini gösteren
bir ‘brusella akut böbrek yetmezli¤i’ vakas›n› sunuyoruz.
Vaka: 45 yafl›nda bayan hasta son 1 haftad›r 40 C’ye kadar yükselen atefl idrar
miktar›nda azalma ve büyük eklemlerde a¤r› (diz, bel), halsizlik ve ifltahs›zl›k
flikayeti ile baflvurdu. Hastan›n laboratuar testlerinde karaci¤er enzimleri, BUN,
kreatinin yüksekti ve ›l›ml› proteinürisi vard›. Çekilen PA grafide diffüz alveolar
opasiteler mevcuttu. Renal ultrasonografide böbrekler normal boyut ve ekojeniteydi.
‹stenen viral markerlardan CMV, EBV negatifti. Serolojik ve immünolojik
markerlar negatifti. Hastan›n atefl, gece terlemeleri, büyük eklemlerde a¤r› ve
karaci¤er fonksiyon testlerinde bozukluk olmas› nedeniyle Wright Aglütinasyon
(Brusella) testi istendi Wright Aglütinasyonu, 1/2560 titrede pozitif geldi (1/160
üzeri pozitif). Hastadan al›nan kan kültürlerinde h›zl› izolasyon tekni¤i (BACTEC)
ile Brucella melitensis identifiye edildi.
Tart›flma: Bu vakay› seçme ve sunma nedenimiz brusellozis–akut böbrek
yetmezli¤i ile ilgili literatürde böyle bir olgu sunumuna rastlamad›k. Brusellozis
akut böbrek yetmezli¤i nedeni olarakta karfl›m›za ç›kabilece¤i ve böbrek fonksiyon
bozuklu¤u ile birlikte karaci¤er enzimleride yükselmifl olan hastalarda akut
böbrek yetmezli¤i etiyolojisinde düflünülmesi gerekti¤ini vurgulamak istedik.

PS/GN-127

Diyabetik ve Nondiyabetik Orta Derecede Böbrek Yetmezli¤i Olan
Hastalarda Renal Osteodistrofi Parametrelerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Cengiz Ömür1, Kelefl Mustafa2, Çetinkaya Ramazan2, Akçay Fatih1

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum

Girifl: Renal Osteodistrofi (ROD), kronik böbrek yetmezli¤inin (KBY) s›k
görülen bir komplikasyonudur. Bu çal›flmada, orta derecede böbrek yetmezli¤i
olan hastalarda diyabetin ROD parametrelerini etkileyip etkilemedi¤i araflt›r›ld›.
Materyal: Bu çal›flma Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Poliklini¤inde
orta derecede böbrek yetmezli¤i tan›s›yla takip edilen 30 nondiyabetik, 30
diyabetik ve 26 sa¤l›kl› bireyden oluflturulan kontrol grubu üzerinde gerçeklefltirildi.
Her 3 grubun ROD parametrelerinden serum kalsiyum (Ca+2), fosfor (P),
parathormon (PTH) konsantrasyonlar›na ve alkalen fosfataz (ALP), kemi¤e
spesifik alkalen fosfataz (bALP) aktivitelerine bak›ld›.
Bulgular: Kontrol grubunun ortalama serum Ca+2 konsantrasyonu (9.0±0.5
mg/dL) her iki hasta grubunun ortalama serum Ca+2 konsantrasyonlar›ndan
(nondiyabetik KBY’li grup: 8.9±0.5 mg/dL, p<0.05 ve diyabetik KBY’li grup:
8.3±0.9 mg/dL, p<0.001) yüksek bulundu. Ortalama P konsantrasyonu aç›s›ndan
kontrol grubunun (3.9±0.5 mg/dL) de¤erleri nondiyabetik KBY’li gruptan (5.1±
0.9 mg/dL) ve diyabetik gruptan (5.3±0.5 mg/dL) düflük tespit edildi (p<0.001).
Nondiyabetik KBY’li grubun ve diyabetik KBY’li grubun ortalama serum PTH
konsantrasyonlar› ( 173.3±71.4 pg/mL; 159.8±65.6 pg/mL) ile kontrol grubunun
serum PTH konsantrasyonu (44.9±8.9 pg/mL) aras›nda istatistiksel olarak
önemli fark bulundu (p<0.001). Kontrol grubunun ALP aktivitesinin (188.2±33.2
U/L) her iki hasta grubunun (nondiyabetik KBY’li grup: 319.0±108.6 U/L,
p<0.001 ve diyabetik KBY’li grup: 288.7±134.7 U/L, p<0.001) ALP aktivitesinden
düflük oldu¤u saptand›. Nondiyabetik KBY’li grup ile diyabetik KBY’li grubun
serum ortalama Ca+2, P, PTH konsantrasyonlar› ve ALP aktiviteleri aras›nda
önemli fark bulunmad›.
Sonuç: Nondiyabetik KBY’li grup ile diyabetik KBY’li grubun bakt›¤›m›z ROD
parametreleri aç›s›ndan bir farkl›l›k göstermedi¤ini tespit ettik. Sonuç olarak
diyabetin orta derecede böbrek yetmezli¤i olanlarda ROD parametrelerini etkileyici
bir neden olmad›¤› kan›s›na vard›k.
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PS/GN-128

Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit (TINU) Sendromu Olan Bir Hastada
Tekrarlay›c› ve ‹lerleyici Nefrit

Oymak Oktay1, Ünal Ayd›n1, Sipahio¤lu Murat Hayri1, Akçakaya Mesut1,
Tokgöz Bülent1, Pat›ro¤lu Tahir2, Utafl Cengiz1

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

26 yafl›nda erkek hasta, son birkaç haftad›r süren atefl, ifltahs›zl›k, kilo kayb›
flikayetleriyle baflvurdu. Özgeçmiflinde, hastan›n bir ay önce tek tarafl› anterior
üveit geçirdi¤i ö¤renildi. BUN 58 mg/dl, kreatinin 8.1 mg/dl, albümin 4.6
mg/dl idi. ‹drar sedimentinde; 13 morfolojisi normal eritrosit, seyrek granüler
silendirler görüldü. 2 g/gün proteinüri saptand›. Ultrasonografide böbrek
boyutlar› normaldi. Böbrek biyopsisi yap›ld›. Yo¤un interstisyel infiltrasyon
görüldü. Glomerüllerde hafif mezengial proliferasyon mevcuttu (fiekil 1). Akut
tubulointerstisyel nefrit tan›s› kondu ve 1 mg/kg/gün prednizolon baflland›.
Bir ay sonra kreatinini 3.1 mg/dl’ye geriledi. Steroid tedavisine yeterli yan›t
al›namad›¤› için 3 mg/kg/gün azatiyoprin eklendi. Üçüncü ayda kreatinin 1.3
mg/dl’ye geriledi. Tedavi birinci y›l›n sonunda kesildi. Tedavi kesildikten sonra
alt›nc› haftada, anterior üveit tekrarlad›. Kreatinin 2.6 mg/dl saptand›. Böbrek
biyopsisi tekrarland›. ‹nterstisyel lenfosit infiltrasyonu ve ›l›ml› fibrozis görüldü.
13 glomerülün üçü hyalinize görünümdeydi ve üç tanesinde de periglomerüler
fibrozis saptand› (fiekil 2). Renal histolojide aflikar bir kötüleflme saptand›.
Kombine tedavi tekrar baflland›. Üç ay sonra, kreatinin de¤eri 1.3 mg/dl’ye
geriledi ve üveit tablosu düzeldi. Steroid ve azatiyoprin dozu giderek azalt›ld› ve
birinci y›l›n sonunda kesildi. Yaklafl›k alt› y›ll›k takip boyunca üveit ve nefrit
tablosu tekrarlamad›.
TINU sendromunda nefropati, genellikle ya kendili¤inden ya da steroid tedavisi
ile tamamen geri dönüflümlüdür, relaps çok nadirdir. Bizim olgumuzda,
immünsüpresif tedavi hem böbrek yetmezli¤ini hem de üveiti etkili bir flekilde
kontrol etmifltir. Sonuç olarak, TINU sendromunda, tübülointerstisyel nefrit
tekrarlay›c› ve ilerleyici olabilir. Böylesi olgularda, immünsüpresif tedavi böbrek
fonksiyon bozuklu¤unun ilerlemesini durdurmak için düflünülmesi gerekir.

fieki l  1

Mononükleer hücrelerin bask›n oldu¤u tübülointerstisyel infiltrasyon ve
glomerüllerde hafif mezengial proliferasyon (Hemotoxilene & Eosine x 100)

fieki l  2

Tübülointerstisyel lenfosit infiltrasyonu, interstisyel ödem, ›l›ml› fibrozis ve
hyalinize glomerüller (Hemotoxilene & Eosine x 100)

PS/GN-129

2001-2007 Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Olgular›m›z›n Retrospektif
Analizi

Dan›fl Ramazan1, Özmen fiehmus1, Ak›n Davut1, Bestafl Remzi2, Atayan Yahya2,
Zülfüo¤ullar› Abbas2, Yalç›n Mehmet Suat2, Yazanel Orhan1

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

Amaç: Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji klini¤inde SDBY tan›s› konmufl
henüz herhangi bir renal replasman tedavisi (RRT) almam›fl hastalar›n retrospektif
olarak etyolojilerini analiz etmeyi ve bunu eflzamanl› TND verileri ile k›yaslamay›
amaçlad›k.
Yöntem: Klini¤imize Mart 2001 ile Ocak 2007 tarihleri aras›nda baflvuran 613
hasta araflt›r›ld›. Düzenli kay›tlar› olmayan hastalar (n=78) çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
Olgular›n tümü kreatinin klirensi 15 ml/dk’n›n alt›nda olan henüz herhangi
bir RRT almam›fl hastalard›.
Bulgular: Hastalar›n 53,3%’ü kad›n 46,4%’ü erkek olup, yafl ortalamalar›
kad›nlarda 54,8 ± 16, erkeklerde 51,5 ± 17 bulundu. SDBY’ne yol açan etyolojik
nedenler incelendi¤inde hastalar›m›zda ilk üç neden s›ras› ile hipertansiyon
(HT), Diabetes Mellitus (DM), Ürolojik hastal›klar olarak saptand›. Tafl
hastal›¤›n›n ürolojik nedenlerin 42,3% (n=25) gibi yüksek diliminden sorumlu
olmas› dikkat çekici idi. Etyolojik aç›dan SDBY’deki hasta gruplar› Hb, Ca,
fosfor P, PTH, plazma eritropoetin düzeyleri ve cinsiyet aç›s›ndan k›yasland›¤›nda
gruplar aras›nda istatistiki olarak fark olmad›¤› saptand›.
Sonuç: Bölgemizde DM ve HT ikilisi SDBY vakalar›n›n yar›s›ndan fazlas›n›
oluflturmaktad›r. Ayr›ca fark›na var›ld›¤›nda önlenebilir SDBY nedenlerinden
biri olan ürolojik hastal›klar›n SDBY etyolojisindeki yeri Türkiye ve Dünya
kay›tlar›ndan daha yüksektir. Tafl hastal›¤›n›n tan› ve tedavisine bölgemizde
çal›flan hekimler daha fazla önem verilmelidir.

fieki l  1

SDBY Etyolojisinde TND ve Dicle Üniversitesi Sonuçlar›

Tablo  1

2001-2007 yeni tan› SDBY vakalar›n›n etyolojik da¤›l›m›

E t y o l o j i

D i a b e t e s  m e l l i t u s

H i p e r t a n s i y o n

K r o n i k  g l o m e r u l e r  h a s t a l › k

Ü r o l o j i k  h a s t a l › k l a r

K i s t i k  b ö b r e k  h a s t a l › ¤ ›

P y e l o n e f r i t

A m i l o i d o z

B i l i n e n  d i ¤ e r  n e d e n l e r
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T o p l a m

S a y ›

1 4 7

1 5 2

3 0

5 9

1 6

1 3

1 4

1 4

9 0

5 3 5
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2 7 , 5

2 8 , 4

5 , 6

1 1

3

2 , 4

2 , 6

2 , 6

1 6 , 8

1 0 0
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PS/GN-130

Çocukluk Ça¤›nda Henoch-Schönlein Purpuras›: 430 Olgunun Retrospektif
De¤erlendirilmesi

Kara Orhan Deniz, Bal Alkan, Uzun O¤uz, An›l Murat, An›l Ayfle Berna,
Ün Binnur, Özkalkak fiervan, Aksu Nejat
S.B.Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Cocuk Nefroloji Ünitesi, Yeniflehir,
‹zmir

Henoch-Schönlein Purpuras› (HSP) çocukluk ça¤›n›n en s›k görülen vasküliti
olup cilt, eklem ve gastrointestinal sistem (G‹S) tutulumu ile karakterizedir.
Uzun dönemde böbrek tutulumu prognozu belirlemektedir. Bu çal›flmada HSP
tan›s› alan olgular›m›z›n demografik, klinik ve laboratuvar sonuçlar› ile böbrek
tutulumunu ve relaps› etkileyen faktörleri de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.
Merkezimizde 1996-2006 y›llar› aras›nda HSP tan›s› alan ve en az bir y›l süreyle
izlenen (Ortalama izlem süresi: 17.3±2.9 ay; da¤›l›m: 13-46 ay) 430 olgu [Ortalama
yafl: 7.9±2.9 y›l; da¤›l›m: 2-14 yafl; 225 erkek (%52.3)] retrospektif olarak
incelenmifltir. Olgular›n 423’ünde (%98.4) cilt tutulumu, 195’inde (%45.4)
eklem tutulumu, 192’sinde (%44.2) böbrek tutulumu ve 130’unda (%30.2) G‹S
tutulumu izlenmifl olup, 64 olgu (%14.9) atipik baflvuru (baflvurunun ilk 24
saati içinde cilt döküntüsü saptanmayanlar) olarak kabul edilmifltir. Böbrek
tutulumu olan 192 olgunun bafllang›ç bulgular› Meadow’s s›n›flamas›na göre
de¤erlendirildi¤inde 113’ü (%58.9) Grade I, 55’i (%28.6) Grade II, 9’u (%4.7)
Grade III, 6’s› (%3.1) Grade IV ve 9’u (%4.7) Grade V olarak saptanm›flt›r.
K›z cinsiyet, atipik baflvuru, G‹S kanamas› ve a¤›r G‹S tutulumu nedeniyle
kortikosteroid tedavisi alm›fl olmak böbrek tutulumunu etkileyen risk faktörleri
olarak bulunmufltur (p < 0.05). Yaln›zca 22 olguda (%5.2) relaps geliflmifl olup,
a¤›r G‹S tutulumu nedeniyle kortikosteroid tedavisi alm›fl olman›n relaps
gelifliminde bir risk faktörü oldu¤u saptanm›flt›r (p<0.05). Böbrek tutulumu
olan 192 olgunun klinik sonuçlar› Meadow’s kriterlerine göre de¤erlendirildi¤inde
187’si (%97.4) Grade A, 4’ü (%2.1) Grade B ve 1’i (%0.5) Grade C olarak
saptanm›flt›r.
Sonuç olarak, çocukluk ça¤›nda HSP prognozu genel olarak iyidir.

PS/GN-131

Y›lan Sokmalar›na Ba¤l› Akut Böbrek Hasar›: Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinden Sonuçlar

Dan›fl Ramazan1, Özmen fiehmus1, Celen Mustafa Kemal2, Ak›n Davut1,
Ayaz Celal2, Yazanel Orhan1

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

Amaç: Böbrek yetmezli¤i y›lan sokmalar›n›n önemli bir komplikasyonu ve
major mortalite nedenlerinden biridir. Biz bu çal›flmada Türkiyenin Güneydo¤u
Anadolu bölgesindeki y›lan zehirlenmelerinin yetiflkin popülasyonundaki klinik
profilini ç›karmay› amaçlad›k.
Yöntem: Retrospektif olarak 1998-2006 y›llar› aras› üniversitemize baflvurmufl
200 y›lan sokmas› olgusu incelendi.
Bulgular: Onalt› hastada (%8) Akut böbrek hasar› (AKI ) geliflti¤ini ve bunlar›n
%25’inin diyaliz ihtiyac›n›n oldu¤unu ve %18’inin öldü¤ünü tespit ettik. AKI(+)
ve AKI(-) gruplar› aras›nda yafl ortalamas›, hastaneye ulaflma süresi ve hastanede
kalma süresi aç›s›ndan fark saptanmad›. Her iki grupta hastaneye baflvuruda
benzer oranda hidrasyon ve tedavi alm›flt›. AKI(+) grubunda D‹C %25 vakada
saptanm›flt›, AKI(-) grubunda ise bu oran %7,1 olarak bulundu ve aradaki fark
anlaml› idi (p=0.014). ‹ki grup aras›nda Hb, trombosit ve protrombin zaman›
aç›s›ndan fark saptanmad›. Beyaz küre yüksekli¤i AKI (+) grubunda AKI(-)
grubuna k›yasla anlaml› olarak yüksek (p=0.001) albumin düzeyi ise anlaml›
ölçüde düflük saptand› (p=0.013).
Sonuç: Retrospektif olmas›na ba¤l› dezavantajlar› olmas›na ra¤men çal›flmam›z
Güneydo¤u Anadolu bölgesi eriflkin grubunu içeren genifl bir seridir. Beyaz
küre yüksekli¤i ve düflük albumin düzeyine sahip y›lan sokmas› olgular› AKI
geliflimi aç›s›ndan yak›ndan takip edilmelidir.

PS/GN-132

Kimura Hastal›¤› ile ‹liflkili Nefrotik Sendrom Olgusunda Temporal Arter
ve Renal Ven Trombozu

Dan›fl Ramazan1, Özmen fiehmus1, Ak›n Davut1, Özekinci Selver2,
Alt›ntafl Abdullah3, Cil Timucin3, Pafla Semir3, K›l›nc ‹lhan4, Akgül Özmen Cihan4

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Patoloji Anabilim Dal›, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
3Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
4Radyoloji Anabilim Dal›, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r

Girifl: Kimura hastal›¤› (KH) etyolojisi bilinmeyen anjiyolenfoid proliferatif bir
hastal›kt›r. KH ve nefrotik sendomu (NS) olan ve temporal arter ile renal vende
tromboz ile komplike olmufl olgumuzu sunduk.
Olgu: 42 yafl›nda erkek hasta nefroloji klini¤ine temporal bölgede flifllik, pretibial
ödem, servikal lenfadenopati (LAP) flikayetleriyle baflvurdu. Muayenesinde her
iki temporal alanda flifllik, servikal LAP, pretibial bölgede ödemi saptand›.
Laboratuar incelemesinde eosinofili (%22.7), yüksek ESR (94 mm/saat), yüksek
IgE (24800 IU/ml), nefrotik proteinuri (6g/gün), hipoalbuminemi (1,1g/dl)
saptand›. Sevikal eksizyonel LAP biyopsisi KH, böbrek biyopsisi membranöz
nefropati ile uyumlu bulundu. Bilateral temporal arter doopler USG’de tromboz
ve Abdominal CT anjiografi de ise sa¤ ve sol renal vende tromboz görülmekteydi.
Hastam›za bu bulgularla temporal arter ve renal vende tromboz ile komplike
olmufl KH ve MGN tan›lar›n› koyduk. Steroid tedavisinden sonra hastan›n
temporal bölgedeki flifllikleri proteinürisi ve pretibial ödemleri kayboldu IgE ve
eosinofil say›s› normale döndü.
Sonuç: KH’n›n NS ile ve NS’un trombozla iliflkisi iyi bilinmektedir. Ancak
arterial tromboz oldukça nadirdir ve s›kl›kla çocuklarda görülür. En s›k tutulan
arter femoral arterdir. Literatür taramam›zda olgumuzu temporal arterde tromboza
yolaçan ilk NS olgusu oldu¤unu gördük.

Res im 1

Sol tarafta tedaviden önceki görüntü, sa¤ da ise tedaviden sonraki temporal
alandaki fliflliklerin kaybolmas› görülmekte.
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PS/GN-133

Diyabetik Nefropati Durumunun NT-Pro-BNP Düzeylerine Etkisi

Dan›fl Ramazan1, Özmen fiehmus1, Ar›kan fienay2, Ak›n Davut1, Gökalp Deniz2,
Alyan Ömer3
1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Endkrinoloji Bilim Dal›, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r
3Kardiyoloji Anabilim Dal›, Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyarbak›r

Amaç: Diyabetik nefropati (DN) olan ve olmayan hastalarda serum NT-proBNP
düzeyleri iyi bilinmemektedir. Çal›flmam›zda, DN de¤iflik evrelerinin serum NT-
proBNP düzeylerine etkisini ve serum NT-proBNP belirleyen faktörleri araflt›rmay›
amaçlad›k.
Yöntem: Yirmi normoalbüminurik (grup 1), 28 mikroalbüminurik (grup 2),
20 makroalbüminurik Tip 2 diyabetik hasta (grup 3) ve 20 sa¤l›kl› gönüllü
(Grup 4) dahil edildi.. Serum NT-proBNP düzeyleri yüksek duyarl› ve özgül
immunoassay ile çal›fl›ld›.
Bulgular: Grup 1-4 ortalama NT-proBNP düzeyleri s›ras›yla 32±55, 91±95,
331±297, 42±34 ölçüldü. LVH ve HT olan hastalar ç›kar›ld›¤›nda bile, ortalama
logBNP Grup3te di¤erlerinden anlaml› olarak yüksekti. Herüç DM grubu yafl,
BMI, DM-Süresi, HbA1c ve GFR aç›s›ndan benzerdi. Multivariat linear regresyon
modelinde, DN-durumu, LVH ve hemoglobin ba¤›ms›z BNP belirleyicisi olarak
bulundu.
Sonuç: Makroalbüminurik diyabetik hastalar, mikroalbüminuriklere oranla
daha yüksek NT-proBNP düzeylerine ancak daha düflük hemoglobin, albümin
düzeylerine sahiptirler. DN-durumu, LVH ve hemoglobin ba¤›ms›z BNP
belirleyicisidirler. Makroalbüminurik diyabetik hastalarda ekokardiografi ile
saptanamayan kardiyak de¤ifliklikler geliflmifl olabilir.

fieki l  1

Çal›flma Gruplar›nda logNT-proBNP ortalamalar›

PS/GN-134

Lupus Nefriti Olgusunda Hipereosinofili, Lenfadenopati ve Tip 4 Renal
Tübüler Asidoz

Ak›n Davut1, Özmen fiehmus1, Dan›fl Ramazan1, Akgül Özmen Cihan2,
Yazanel Orhan1

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

Amaç: Renal tübülar asidoz (RTA) SLE’nin nadir bir komplikasyonu olmas›na
ra¤men tan›sal güçlüklere yolaçabilmektedir. SLE iliflkili Tip 4 RTA ise oldukça
nadirdir. hipereosinofili, lenfadenopati, and tip 4 RTA saptad›¤›m›z ve steroide
cevap veren 20 yafl›ndaki bayan hastam›z› klinik ve laboratuar bulgular›yla
sunduk.
Olgu: Hasta klini¤imize halsizlik, alt ekstremite ve yüzde flifllik flikayetiyle
baflvurdu. Laboratuar bulgular›nda Na 136 mmol/l, K 5.8 mmol/l, Cl 115
mg/dl, üre 55 mg/dl, kreatinin 1.05 mg/dl. Arter kan gaz› analizinde normal
anyon aç›kl›kl› asidoz (pH 7.34, pO2 91 kPa, pCO2 34 kPa, standard bikarbonat
18.3 mmol/l) saptand›. Periferik yaymas›nda %20 kemik ili¤inde %32 eosinofil
saptand›. Çok say›da lenfadenopati saptand›. Serolojisinde anti-nükleer antikor
(ANA) 1: 1000 titrede, Anti-dsDNA pozitif saptand›. serum C3, C4 düzeyleri
düflüktü. Günlük protein at›l›m› 4.8 gram/gün hesapland›. ‹drar sedimenti
aktifti. Serum IgE normal, Romatoid Faktor negatifti. Spirometre normal
ölçülerdeydi. SLE Disease Activity Index (SLEDAI) skoru 23 hesapland›.
Hastam›z immunomodulatuar tedaviye iyi yan›t verdi. Dört ay sonraki takibinde
hastan›n eosinofil say›s› normal, lenfadenopatileri küçülmüfl ve asidozu düzelmiflti.
Sonuç: Literatürde toplam 3 tane SLE ile iliflkili tip 4 RTA olgusu mevcuttur.
Bunlar›n ikisinde SLEDAI skoru yüksektir. yüksek SLEDAI skoru bu hastalarda
risk faktörü olabilir. Tip 4 RTA, özellikle yüksek SLEDAI skoruna sahip ve/veya
lenfadenopatisi olan SLE’li hastalarda geliflebilir.

Res im 1

Kemik ili¤i inecelemesinde (Wright-Giemsa).
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PS/GN-135

Eriflkin Bir Hastada Ureterosigmoidostomi-Iliflkili Kuadriparezi,
Non-Travmatik Rabdomiyoliz ve Tetani

Özmen fiehmus1, Dan›fl Ramazan1, Ak›n Davut1, Güllü Nezir1,
Akgül Özmen Cihan2, Yazanel Orhan1

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

Amaç: Üreterosigmoidostomi ameliyat›n›n metabolik komplikasyonlar›ndan
biri de nadiren kas paralizisine yolaçan hipokalemidir. Biz de
ureterosigmoidostomiye ikincil geliflen kuadriparezi, non-travmatik rabdomiyoliz
ve tedavi s›ras›nda tetani geliflen eriflkin hastam›z› sonuçlar›yla sunduk.
Olgu: Üreterosigmoidostomi öyküsü olan 32 yafl›ndaki bayan hasta yürüyememe
ve kollar›n› kullanamama yak›nmas›yla baflvurdu. Nörolojik muayenede jeneralize
kas güçsüzlü¤ü ve derin tendon reflekslerinde kay›p görüldü. fiiddetli hipokalemi
(1.27 mg/dL) ve metabolik asidoz (pH=7.05, HCO3=3mmol/L) saptand›.
Laboratuar sonuçlar› flöyleydi: BUN 108 mg/dL, kreatinin 1,6 mg/dL, kalsiyum
7,2 mg/dL, magnezyum 1.7 mg/dl, sodyum 127 mmol/L, g/dL. Kreatin kinaz
düzeyi 615 U/L 1.gün, 2590 U/L 2.gün, ve son olarak 271U/L ölçüldü. EKG’de
U dalgas› ve T düzleflmesi görüldü. Hastaya yo¤un replasman yap›ld›. Hastan›n
K son olarak 3.7 mg/dL olarak ölçüldü. Tedavinin 3.günününde hasta kalsiyum
ve magnezyum replasman›na yan›tl› tetani geliflti. Tetaninin yüksek K replasman›na
veya bikarbonat yüklenmesine ba¤l› olabilece¤ini düflündük. Kas gücü ve genel
durumu düzeldi.
Sonuç: Üreterosigmoidostomili olgularda metabolik komplikasyonlar kuadriparezi
ve rabdomiyolize neden olabilir. K ve HCO3 replasman› hipokalsemi ba¤l›
tetanilere yolaçabilir. Olgumuz muhtemelen üreterosigmoidostomi-iliflkili
kuadriparezi, non-travmatik rabdomiyoliz geliflen ve tetani ile komplike olan ilk
eriflkin olgudur.

PS/GN-137

Nefroloji Hekimlerinin Kalite Yönetim Sistemi Alg›lamalar›n›n
De¤erlendirilmesi

Tütüncü Özkan1, Çavdar Caner2, Küçükusta Deniz1, Sa¤lam Funda2,
Çamsar› Taner2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Sa¤l›kta Kalite Gelifltirme ve
Akreditasyon Anabilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir

Kaliteli ve verimli hizmet sunman›n bir yolu olarak ele al›nan ISO 9001:2000’in
Nefroloji hekimleri taraf›ndan nas›l alg›land›¤› ve bu sistemin kalite gelifltirmeye
etkisinin olup olmad›¤›n›n saptanmas› bu çal›flman›n temel amac›d›r. Bu amaçla
Nefroloji K›fl Okuluna kat›lan diyaliz hekimlerinden, anket tekni¤i ile veri
toplanm›fl ve bir görgül araflt›rma gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmaya 163 hekim
kat›lm›flt›r. Bayan hekimlerin nefroloji tedavi hizmetlerinin gerçeklefltirilmesi,
ölçülmesi, de¤erlendirilmesi ve iyilefltirilmesinde, erkek hekimlere göre daha
duyarl› olduklar› saptanm›flt›r. Ayn› flekilde bayan hekimlerin, kalite sisteminin
temel gerekliliklerine ve yönetim sorumlu¤una daha fazla inan›p, bu unsurlara
destek verdikleri belirlenmifltir. ISO belgesine sahip olan kurumlarda çal›flan
hekimlerin kalite sisteminin genel gereklerine ve yönetimin sorumlulu¤una karfl›
daha pozitif bir alg›ya sahip olduklar› tespit edilmifltir. Ayr›ca bu boyutlar›n
hemodiyaliz kalitesine etki edip etmedi¤inin belirlenmesine yönelik regresyon
analizi gerçeklefltirilmifltir. Ba¤›ms›z de¤iflkenler olan kalite sistemi genel
gereklilikleri ile yönetimin sorumlulu¤u ve hizmetinin gerçeklefltirilmesi, ölçülmesi,
de¤erlendirilmesi ile iyilefltirilmesi; ba¤›ml› de¤iflken olan nefroloji tedavi
hizmetlerinin kalitesini güçlü bir oranda aç›klamaktad›r (R2=0,62). Tüm bu
bulgular ›fl›¤›nda kalite yönetim sistemlerinin nefroloji tedavi hizmetlerinin
kalitesini güvence alt›na almada etkili oldu¤u belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar iyi bir
hizmet kalitesinde en önemli unsurun kalite sisteminin genel gerekliliklerinin
ortaya konmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas› oldu¤unu ve bunda da yönetimin
sorumlulu¤u oldu¤unu vurgulamaktad›rlar. Hekimlerin alg›lamalar›na ba¤l›
olarak kalite süreçlerinin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesini destekleyecekleri ortaya
ç›kmaktad›r.

PS/GN-136

Diyabetik Nefropatisi Olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Atefl Varl›¤›

Kaynar Kübra1, Özkan Gülsüm1, Güngör Erdal2, Arslan Mehmet3, Y›ld›z Kadriye4,
Sar› Ahmet5, Öztuna Funda6, Gül Semih1, Besli Serkan2, Ulusoy fiükrü1

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, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Trabzon
6Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Trabzon

Diyabet hastalar›, ba¤›fl›kl›k sistemindeki de¤iflikliklerden dolay› çok çeflitli
infeksiyonlarla klini¤e baflvurmaktad›r. Burada, diyabetik nefropati (evre 4)
(Kreatinin düzeyi:2,4mg/dL), konik miyeloid lösemi tan›lar›yla takip edilen 50
yafl›ndaki bayan hasta tart›fl›lm›flt›r. Atefl, asit, hepatomegali ve kronik zeminde
akut böbrek yetmezli¤i geliflmesi üzerine hastaneye kabul edilen hastada akci¤er
filminde diffüz retikülonodüler infiltrasyon, eritrosit sedimentasyon h›z›nda ve
C-reaktif protein düzeylerinde art›fl saptan›p, bat›n bilgisayarl› tomografilerinde
peritonda nodüller ve renal kalsifikasyon izlendi. Periton biyopsisinde, Langhans
çok çekirdekli dev hücreleri, histiyositler, lenfositler ve fibroz dokunun oluflturdu¤u
granülom tespit edildi. Periton biyopsi kültürlerinde mikobakterium tüberküloz
üremesi saptanan hastan›n, 2 ayl›k antitüberküloz tedavisi ile, 2 ayd›r gereksinim
gösterdi¤i hemodiyaliz program›na ihtiyac› kalmay›p, böbrek fonksiyon testleri
premorbid düzeylere gelmifltir. Bu vaka ile sebebi bilinmeyen atefl ile klini¤e
baflvuran 50 yafl›nda diyabetik nefropatisi olan bir bayan hasta tart›fl›lm›flt›r.

PS/GN-138

Hipotiroidili Hastada Rabdomiyolize Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤i

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

Amaç: Hipotiroidinin glomerüler filtrasyon h›z›nda azalma nedeni oldu¤u
bilinmektedir. Bu hastalarda ek olarak miyopati de görülebilmektedir. Hipotiroidi
myopatisi neden oldu¤u akut böbrek yetmezli¤i (ABY) sunulmufltur.
Olgu: 72 yafl›ndaki erkek hasta, oral al›m bozuklu¤u, bilinç bulan›kl›¤› ve idrar
azalmas› yak›nmas› ile hastane acil servisine baflvurdu. Baflvuru s›ras›nda Cilt
kurulu¤u, yayg›n vücut ödemi saptand›. TA:80/40 mmHg, nab›z:50/dk, AKfi
72 mg/dl, üre 217 mg/dl, kreatinin 11.3 mg/dl, Na:129 mmol/L, K:6.5
mmol/L, albümin 4.4 g/dl, AST 75 U/L, ALT 24 U/L, CK 6024 U/L, LDH
449 U/L bulundu. Arteriel Kan gaz› analizinde metabolik asidoz saptand›.
bulundu. EKG’ sinde sinüs bradikardisi mevcuttu. Üremik asidoz nedeniyle
bir seans diyalize al›nd›. Anamnez derinlefltirildi¤inde ve medikal kay›tlar›
incelendi¤inde 4 ay önce Hashimato troiditine ba¤l› Hipotiroidi tan›s› ald›¤›
ancak tiroksin replasman tedavisini düzenli kullanmad›¤› ö¤renildi. TSH 100
μ U/ml, ST3 0.02ng/dl, ST4 0.065 ng/dl bulundu. tiroksin 100 μ /gün
tedavisiyle kas enzimleri, kan bas›nc› ve ritmi 1 hafta içinde normale dönen
hastan›n poliurik safhadan sonra kreatinin seviyesi düflerek normale düzeye (1.1
mg/dl) geldi. Rabdomyolize neden olabilecek di¤er nedenler d›flland›.
Sonuç: Egzersiz, statin, fibrat kullan›m›, miyozit varl›¤› di¤er kolaylaflt›r›c›
faktörler olmadan da hipotiroidili hastalarda rabdomyoliz oluflarak akut böbrek
yetmezli¤i ile sonuçlanabilir. ABY ile baflvuran kas enzimleri yüksek hastalarda
hipotiroidi tan›s› ak›lda tutulmal›d›r.
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PS/GN-139

Çocuklarda VUR’un Takibinde Antibiyotik Proflaksisinin Önemi

Yavaflcan Önder, Mir Sevgi, Mutlubafl Fatma
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Bornova, ‹zmir

Çocuklarda vesikoüreteral reflü (VUR) tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (‹YE)
ve renal skarlanman›n bafll›ca nedenidir. Önemli olan renal skarlanma olmadan
VUR'un tan› almas› ve tedavi edilmesidir. Son y›llarda, özellikle düflük evreli
reflülerde tedavi tart›flmal›d›r. Bu retrospektif çal›flman›n amac›, VUR hastalar›n›n
‹YE s›kl›¤›n›, renal sa¤l›¤›n› de¤erlendirmektir.
Hastalar reflü derecelerine göre 5 grupta incelenmifl, tüm hastalara reflü iyileflene
kadar düflük doz antibiyotik proflaksisi uygulanm›flt›r. ‹drar kültürleri ayl›k
olarak ve ateflli dönemlerde tekrarlanm›flt›r. Reflünün saptanmas›ndan 6 ay
sonra MSUG ve DMSA tetkikleri yinelenmifltir.
Toplam 218 reflülü hastan›n (307 böbrek ünitesi); 154'ü (%70.6) k›z 64'ü
(%29.4) erkek olup, ortalama tan› yafl› 26 ay, ortalama izlem süresi ise 52.49±46.7
ay (ortanca:36 ay) olarak bulunmufltur. 307 börek ünitesinin %18.6's›nda evre
I, %29.6's›nda evre II, %29.6's›nda evre III, %13.4'ünde evre IV ve %8.8'inde
evre V VUR saptanm›flt›r. Bir hasta y›l›nda saptanan ‹YE s›kl›¤› evre I hastalarda
1.1, evre II'de 0.73, evre III'de 0.67, evre IV'de 0.70 ve evre V'de ise 0.69 olarak
bulunmufltur. 218 hastan›n 184'ünde (157 ünite) VUR düzelmifltir. Düzelme
121 hastada (166 ünite) t›bbi tedavi ile 63'ünde (91 ünite) ise cerrahi tedavi ile
baflar›lm›flt›r. Kontrol DMSA 202 hastaya yap›lm›flt›r; 109 hastada (%53.9) hiç
skar saptanmam›fl, 65 hasta (%32.1) renal skar ile iyileflmifl ve 28 hastada
(13.8%) ise bafllang›çta saptanan renal etkilenme sonradan düzelmifltir. Evre
I'de 11 (%28.9), evre II'de 17 (%28.3), evre III'de 18 (%27.3), evre IV'de 7
(21.2%) ve evre V'de 3 (14.3%) hastada hiç ‹YE saptanmam›flt›r.
Sonuç olarak, çocukluk ça¤›nda VUR hastalar›n›n ço¤u düzenli izlem ve
antibiyotik proflaksisi ile düzelmektedir.

PS/GN-140

Çocukluk Ça¤› Nefrotik Sendromlar›nda Bir Merkez Deneyimi

Mutlubafl Fatma, Mir Sevgi, Yavaflcan Önder
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Bornova, ‹zmir

Primer nefrotik sendrom (NS) çocukluk ça¤›n›n en yayg›n glomerüler hastal›¤›
olup ço¤unlukla steroid tedavisine yan›t verir. Ancak çocuklar›n % 70’den fazlas›
tekrarlayan ataklarla seyreder. Bu çal›flman›n amac› 1996-2006 y›lar› aras›nda
tan› alm›fl NS’lu çocuk hastalar›n klinik, histolojik verilerinin ve tedaviye
yan›tlar›n›n geriye dönük olarak incelenmesidir. Tüm hastalar ilk olarak steroid
ile tedavi edilmifl bu tedavinin klinik ve laboratuvar yan›t›na göre steroid yan›tl›
NS (SYNS) ve steroid dirençli NS (SDNS) olarak ikiye ayr›lm›flt›r.
Toplam 94 hasta (52’si erkek, 39’u k›z) ortalama 64.17±54.79 ay takip edilmifltir.
Bafllang›ç yafl› 9-186 ay olup ortalama 34 ay olarak bulunmufltur. 7 hasta
hematürili NS olarak baflvurmufl olup çal›flmadan ç›kar›lm›flt›r. 60 (%71.4)
hasta yaln›zca klasik steroid tedavisi ile tedavi edilmifl olup SYNS olarak kabul
edilmifltir. SYNS’lu 60 hastan›n 14’üne (6’s› FSGS, 5’i MLH, 2’si DMP) s›k
tekrar etmesi nedeniyle biyopsi yap›lm›flt›r.
SDNS (24 hasta) grubunda 13 hasta (6’s› FSGS, 5’i MLH, 2’si DMP) steroid
tedavi ile birlikte tek sitotoksik ajan ile remisyona girmiflolup, 6 hasta ise birden
fazla sitotoksik ajan ile parsiyel remisyonda izlenmifltir. 5 hasta ise tüm sitotoksik
tedavilere yan›ts›z olarak de¤erlendirilmifltir. Siklofosfamid (CP) 18 hastada ilk
sitotoksik ajan olarak tercih edilmifl bunlardan 11’nde tam remisyon sa¤lanm›flt›r.
CP tedavisi sonras› atak yaflayan hastalarda siklosporin (CS) tedavileri tercih
edilmifltir. 6 hastada CS ilk sitotoksik ajan olarak tercih edilmifl ve bunlardan
2’sinde tam remisyon sa¤lanm›flt›r.
Sonuç olarak, steroid tedavisi çocukluk ça¤› NS’lar›nda ilk seçenek olmal›d›r.
Siklofosfamid SDNS hastalar›nda baflar›yla uygulanabilir.

PS/GN-142

Afyonkarahisar ‹li Sa¤l›k Taramas›nda ‹lk Tespit Böbrek Yetmezlikleri
ve Bu Vakalar›n Sosyodemografik Özellikleri

Toprak Dilek1, Tufan Gülnihal2, Yard›mc› Figen2, Demir Serap2

1Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar

Girifl-Amaç: Bu çal›flmada amac›m›z ilimizdeki böbrek yetmezli¤i prevalans›n›
ve bunlar›n sosyodemografik özelliklerini belirlemektir.
Yöntem: Çal›flmam›zda ilçe merkezleri ve taflray› da içeren 75 merkezde,
randomize olarak seçilen 18 yafl üzeri toplam 2035 kifli sa¤l›k taramas›ndan
geçirildi. Çal›flma grubunda sosyodemografik özellikler (yafl, cinsiyet, gelir ve
e¤itim düzeyi), t›bbi öykü, fizik muayene bulgular›, kan (üre ve kreatinin dahil)
ve idrar analizleri de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›flma grubumuzun %0.2’sinde (n=5) kronik böbrek yetmezli¤i
öyküsü vard›. ‹drar ve kan tahlili yap›labilen 1843 kiflinin Cockcroft-Gault
formülü kullan›larak kreatinin klirensi hesapland› ve daha önce tan› konmam›fl
40 (%2.2) kiflide böbrek yetmezli¤i belirlendi. Bu hastalar›n %55’i (n=22) kad›n,
%45’i (n=18) erkekti. Yafl gruplar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda 31’i (%77.5)
65 yafl ve üzeri, 8’i 41-64 yafl aras› ve sadece 1 kifli (%2.5) 19-40 yafl grubunda
oldu¤u izlendi. Böbrek yetmezli¤i belirlenen tüm hastalar›n e¤itim düzeyi düflüktü
ve %91.4’ünün (n=32) ayl ›k gel ir  düzeyi  500YTL’den azd› .
Sonuç: Tüm dünyada Kronik Böbrek Yetmezli¤i prevalans› yaklafl›k %10
olmas›na ra¤men bizim sonuçlar›m›z daha düflüktür. Bunun sebebi 65 yafl üstü
birey say›m›z›n di¤er yafl gruplar›nda daha az olmas› olabilir. Hastal›¤›n bafllang›c›
asemptomatik olabilir ve tan› gecikebilir. ‹limizin kapal› bir toplum olmas›,
yaflam süresinin uzamas› nedeniyle diyabet ve hipertansiyon prevalans›n›n
artmas› sonucu böbrek yetmezli¤inin gelecekte ilimiz için de önemli bir toplum
sa¤l›¤› sorunu olaca¤›n› düflünmekteyiz. Ayr›ca bireylerin henüz hastal›k ortaya
ç›kmadan tan› ve tedavileri için koruyucu sa¤l›k hizmetleri önemlidir.

PS/GN-141

Uzun Süreli Lityum Kullan›m›na Ba¤l› Geliflen Akut ‹ntersitisyel Nefrit

Çavdar Caner1, Çelik Ali1, Borazan Ali1, Alptekin Köksal2, Sifil Aykut1,
Temizkan Ayfle Gül1, Sar›o¤lu Sülen3, Çamsar› Taner1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Burada bipolar bozukluk nedeniyle uzun süredir lityum kullanan ve kreatinin
yüksekli¤i ve atefl nedeniyle yap›lan böbrek biyopsisinde akut intersitisyel nefrit
tespit etti¤imiz bir olguyu sunmay› amaçlad›k. 34 yafl›nda bayan hastada yan
a¤r›s›, halsizlik, ifltahs›zl›k yan›nda son 1 ayd›r aral›kl› 38C dereceye ulaflan atefli
ve idrar yaparken yanma da oluyormufl. Bipolar bozukluk nedeniyle Psikiyatri
bölümünce takipte olan hasta lityum ve depakin tb al›yormufl. Kreatinin düzeyi
2.3 mg/dl gelmesi üzerine merkezimize sevk edilen hasta tetkik ve tedavi amac›yla
yat›r›ld›. Yat›fl›ndan itibaren günde en az 1-2 kez 39C atefli olan hastada lökosit
14.000/mm3 saptand›. Kültürleri al›nd›ktan sonra ampirik antibiyotik tedavisi
baflland›. Kan lityum düzeyi 1.4mmol/L (0.6-1.4) olarak ölçüldü. Tekrarlanan
kan ve idrar kültürlerinde üreme olmad›. Böbrek USG; Sa¤ böbrek uzun aks›
13.5 cm olup parankim kal›nl›¤› en kal›n yerinde 23 mm, sol böbrek uzun aks›
13 cm olup parankim kal›nl›¤› en kal›n yerde 20 mm tespit edildi.Yeterli atefl
cevab›n›n al›nmamas› ve böbrek boyutlar›n›n büyük olmas› ve hastada bipolar
bozukluk olmas› nedeniyle vaskülit ve intersitisyel nefrit ön tan›s› düflünülerek
böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopsi sonucu akut intersitisyel nefrit olarak rapor
edilen hastaya prednol 100mg 3 gün ‹.V. uyguland›. Atefl yüksekli¤i olmayan
ve tedavinin 5. gününde BUN 20 mg/dl, kreatinin 1.2mg/dl olan hastan›n
tedavisi psikiyatri bölümünün önerileriyle lityum kesilerek tedavisi yeniden
düzenlenerek taburcu edildi. Sonuç olarak uzun süreli lityum kullanan hastalarda
da akut intersitisyel nefrit ak›lda bulundurulmal›d›r.
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PS/GN-143

Non Hodgkin Lenfoma'da Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu

Ar› Bak›r Elif, Ar›kan Hakk›, Macunluo¤lu Beyza, Atakan Ayd›n, Tu¤lular Serhan,
Koç Mehmet, Özener Çetin, Ako¤lu Emel
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Non Hodgkin Lenfoma (NHL) hastalar›nda renal tutulum nadir de¤ildir, ancak
nadiren akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) neden olur.
Daha önce remisyon indüksiyon tedavisi (6 kür hiper CVAD ve 4 kür G-MALL)
ile parsiyel hematolojik remisyon sa¤lanan 22 yafl›ndaki evre 4 T lenfoblastik
lenfoma tan›l› hasta, konsolidasyon tedavisi öncesi bulant›, kusma ve ifltahs›zl›k
yak›nmalar› ile baflvurdu. Bak›lan BUN: 35 mg/dl, kreatinin: 3.5 mg/dl, Na:
138 mEq/L, K: 4.6mEq/L, Hb: 9.5 gr/dl, WBC: 8900 /uL, Plt: 255.000 /uL;
3 gün sonraki kontrolünde BUN: 57 mg/dl, kreatinin: 8.5 mg/dl, ürik asit:
13.5 mg/dl saptand›. En son kontrast madde al›m› 3 hafta önce olan hasta,
son 1 ayd›r omeprazol ve vorikanazol kullan›yordu. Renal USG’de böbreklerde
hidronefroz olmaks›z›n bilateral nefromegali oldu¤u (sa¤ böbrek 132*65 mm,
sol böbrek 134*68 mm) ve ekojenitesinde diffüz bir azalma oldu¤u saptand›.
Bikarbonatl› salin infüzyonu ve allopurinol tedavisine ra¤men hastan›n renal
fonksiyonlar›n›n düzelmemesi üzerine tablonun 5. gününde renal biyopsi yap›ld›.
Renal biyopsi sonucu ‘interstisyel alanda yo¤un hücre infiltrasyonu; lenfoma
böbrek tutulumu’ olarak rapor edildi. Hiper CVAD kemoterapisine acilen tekrar
bafllanan hastan›n 3 gün içinde kreatinin de¤eri 7.5’den 2.4’e; birinci haftan›n
sonunda da 0.8’e geriledi. Birinci haftan›n sonunda yap›lan renal USG’de
böbrek boyutlar›n›n eskiye oranla azald›¤› (sa¤ böbrek 118*62 mm, sol böbrek
122*64 mm) ve ekojeni tes inin normale döndü¤ü saptand› .
NHL’de lenfoma hücrelerinin böbrekleri infiltre etmesine ba¤l› geliflen ABY
nadir görülen bir durumdur. Böbreklerde diffüz büyüme ve ekojenitede azalma
tipik radyolojik bulgudur. Altta yatan hastal›¤›n tedavisi ile renal fonksiyonlar
düzelir ve radyolojik bulgularda efl zamanl› düzelme saptan›r.

PS/GN-146

Primer Glomerülonefritli Hastalarda Proteinüri ve Anemi Parametreleri

Dede Fatih1, Öneç Kürflad2, Odabafl Ali R›za1, Öneç Birgül2, Ayl› Mehmet Deniz1,
Abayl› Ekrem2

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

Amaç: Nefrotik sendromlu hastalarda anemi varl›¤› dikkat çekmektedir. Böbrek
fonksiyonlar› korunmufl olan primer glomerülopatilerde, anemi s›kl›¤› ve anemi
parametrelerinin proteinüri ile iliflkisini gösteren az say›da çal›flma mevcuttur.
Biz; nefrotik sendromlu hastalarda, proteinürinin derecesi, hastal›¤›n histolojik
alt tipi ve böbrek fonksiyonu derecesiyle ile; anemi s›kl›¤› ve anemi parametreleri
aras›ndaki iliflkiyi inceledik.
Materyal-Metot: Çal›flma; biyopsi ile primer glomerülonefrit tan›s› alm›fl, farkl›
derecede proteinürisi olan, kreatinin seviyeleri 2 mg/dl’nin alt›ndaki hastalarda,
retrospektif olarak yap›ld›. Hb de¤erinin kad›nlarda 12.5 gr/dl’nin, erkeklerde
13.5 gr/dl’nin alt› olmas› anemi kabul edildi.
Sonuçlar: Çal›flmaya al›nan 66 hastan›n 30’u kad›n, 36’s› erkekti. Ortalama
yafl 33,6±13 idi. Erkek hastalar›n 19’unda (%52,8), kad›n hastalar›n 17’sinde
(%56,7) anemi saptand›. Hb, Htc, serum demiri, TDBK, vitamin B12 ve folik
asit düzeyleri ve proteinüri aras›nda korelasyon saptanmad› (p>0.05). Erkek
hastalarda, ferritinin düzeyleri ile proteinüri aras›nda (p=0.001); kad›nlarda ise
serum demir ba¤lama kapasitesiyle proteinüri aras›nda korelasyon (p=0.035)
mevcuttu. Her iki cinsiyette, GFR ile ferritinin aras›nda anlaml› iliflki saptan›rken
(erkekte ve kad›nda s›ras›yla p<0,05 ve p<0,01); günlük proteinüri miktar›
aras›nda ve histolojik alt grupla anemi aras›nda iliflki yoktu (p>0.05).
Sonuç: Biz nefrotik sendromlu hastalarda, proteinürinin demir parametreleri
ile iliflkili oldu¤unu ancak, proteinürinin tek bafl›na anemiye neden olmad›¤›n›
düflünüyoruz.

PS/GN-145

Remisyondaki Primer Tip 1 Membranoproliferatif Glomerülonefrit
Hastalar›nda Relaps› Belirleyen Histopatolojik Faktörler

Ar›kan Hakk›1, Koç Mehmet1, Çakala¤aoglu Fulya2, Tu¤lular Serhan1,
Özener Çetin1, Ako¤lu Emel2
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Primer Tip1 membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN)
relapslarla seyredebilen, prognozu kötü ve etkin tedavisi aç›¤a kavuflmam›fl bir
hastal›kt›r. Relaps geliflme riskini belirleyen faktörler hakk›nda literatürde yeterli
bilgi bulunmamaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, relaps› belirleyecek klinik ve
histopatolojik bulgular› araflt›rmakt›.
Materyal-Metot: ‹mmünsüpresif tedavi kesildikten sonra en az 1 y›l remisyonda
kalan 11 primer Tip1 MPGN (5 erkek, 6 kad›n, ortalama yafl 38.8 ± 13.5 y›l)
hastas›na renal rebiyopsi yap›lm›flt›r. Relaps, proteinürinin 2 gr/gün’ün üzerine
ç›kmas› olarak tan›mland›. Biyopsi örnekleri TNF-α , TGF-β  ve tenaskin için
immunohistokimyasal olarak boyanm›fl, yo¤unlu¤a göre 0 (boyanma yok)’den
+3 (maksimum boyanma)’e kadar derecelendirilmifltir.
Bulgular: Rebiyopsi an›ndan sonra ortalama izlem süresi 51.5 ± 22.2 (12-82)
ayd›. 8 hastada (4 erkek, ortalama yafl 33.4 ± 9.5 y›l) relaps izlendi. 3 hasta (1
erkek, ortalama yafl 53.3 ± 12.6 y›l) ise remisyonda kald›. Rebiyopsiden sonraki
izlem süresi benzerdi (relaps› olanlarda 50.7 ± 18.5 ay ve remisyonda kalanlarda
53.6 ± 36.3 ay). Rebiyopsi örneklerinde, mezangial proliferasyon skoru ve
glomerüler tenascin ekspresyonu relaps› olan vakalarda, remisyonda kalanlara
göre anlaml› olarak daha yüksekti (s›ras›yla 1.7 ± 0.6’e karfl›n 0.3 ± 0.6, p=
0.03; 1.7 ± 0.5’e karfl›n 0.7 ± 0.6, P=0.022). Bafllang›çtaki ve rebiyopsi s›ras›ndaki
klinik ve histopatolojik bulgular› içeren linear regresyon analizinde, sadece
mezangial hücre proliferasyonu (P= 0.006) ve glomerüler tenascin ekspresyon
skoru (P= 0.028) relaps ile iliflkili bulunmufltur.
Sonuç: Remisyonda olan primer Tip 1 MPGN’i olan hastalarda, remisyon
s›ras›ndaki mezangial hücre proliferasyonu ve glomerüler tenascin ekspresyonunun
fazla olmas› ileride relaps geliflimi ile iliflkili bulunmufltur.

PS/GN-144

Behçet Vaskülitinde Aktivasyon Göstergesi; Dolaflan Endotel Hücreler

Calayo¤lu Reyhan1, Kutlay Sim1, fiengül fiule1, Keven Kenan1, Boyvat Ayfle2,
Nergizo¤lu Gökhan1

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

Amaç: Behçet hastal›¤› tekrarlayan aftöz lezyon, genital ülser, cilt lezyonlar› ve
göz tutulumu ile karakterize multisistemik bir hastal›kt›r. Dolaflan endotel
hücreleri (DEH) vasküler tutulumun güvenilir göstergesidir. Bu çal›flmada,
Behçet hastalar›nda aktif ve inaktif hastal›k döneminda periferik kanda dolaflan
endotel hücre say›s›nda meydana gelen de¤iflikliklerin immummanyetik isolasyon
yöntemi ile gösterilmesi amaçland›.
Metot: International Study Grup Kriterlerine uygun tan› alm›fl 45 Behçet hastas›
(30 erkek, 15 kad›n) ve yafl-cinsiyet uyumlu sa¤l›kl› kontrol grup çal›flmaya al›nd›.
Ortalama yafl 41.6 (15-62), ortalama hastal›k süresi 12.2± 8.1 y›l olarak
de¤erlendirildi. En az 30 gün lezyonsuz izlenen hastalar inaktif; oral, cilt ve/veya
genital lezyonu olan hastalar aktif olarak kabul edildi. Dolaflan endotel hücreleri
immunmanyetik yöntemle izole edildi ve UEA-1 ile boyanarak immunfloresan
mikroskopta say›ld›.
Bulgular: Sa¤l›kl› kontrol grubunda az say›da DEH saptand› (3-14 hücre/ml,
median 7 hücre/ml). Behçet hastalar›nda DEH say›s› anlaml› yüksek bulundu
(3-185 hücre/ml, median 49 hücre/ml, p<0.0001). Aktif dönemdeki hastalarda
DEH say›s› belirgin yüksek izlendi (41-92 hücre/ml, median 60 hücre/ml,
p<0.001 sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda). ‹naktif dönemdeki
hastalarda DEH say›s› aktif dönem DEH say›s› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml›
düflük saptand› (12-44 hücre/ml, median 38 hücre/ml, p=0.03)
Sonuç: Behçet Hastalar›nda venöz kanda saptanan dolaflan endotel hücreleri
endotel hasar›n›n kan›t›d›r. Aktif hastal›k döneminde dolaflan endotel hücre
say›s›n›n artmas› aktivasyon göstergesi olarak kullan›labilece¤ini göstermektedir.
Dolaflan endotel hücrelerinin Behçet hastalar›nda immunsüpresif tedavi takip
kriteri olarak kullan›labilirli¤i ileri araflt›rmalar gerektirmektedir.
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PS/GN-147

Nefrotik Sendromla Baflvuran 142 Olgunun Retrospektif Analizi

Ak›n Davut, Özmen fiehmus, Dan›fl Ramazan
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Glomerülonefritler (GN) kronik böbrek etmezli¤inin en s›k nedenlerinden
biridir. GN histolojik tipleri co¤rafik yerleflim, etnisiteye ba¤l› olarak farkl›
olmaktad›r. Çal›flmam›zda Dicle Üniversitesi Nefroloji Bilimdal›’na baflvuran
ve Nefrotik sendrom (NS) tan›s› alan hastalar›n özellikleri retrospektif olarak
de¤erlendirildi.
Yöntem: Çal›flmam›zda Ocak 2001 ile A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda baflvuran
172 NS tan› kodlu hastan›n dosyas› incelendi. Bunlardan 142 hastan›n (72
Kad›n 70 erkek) dosya verileri yeterli oldu¤u için çal›flmaya al›nd›. Serum
albümin, kreatinin, lipit profili, 24 saatlik idrar protein düzeyleri ve histopatolojik
özellikleri dosyalar›ndan kaydedildi. 24 saatlik idrar protein düzeyleri 3 gram
ve üstünde olanlar çal›flmaya al›nd›.
Bulgular: Yafl ortalamas› 36,2±16,6 y›l hesapland›. Hastalardan 98 (%69,0)
hastaya renal biyopsi ile histopatolojik tan› konmufltu. Bunlar›n 72sinde (%73,5)
primer GN, geri kalan 26 hasta (%26,5) sekonder GN tan›s› ald›. Primer GN’ler
aras›nda Membranöz (MGN), Membranoproliferatif (MPGN) ve Fokal segmental
glomerüloskleroz (FSGS) en s›k tipler olarak saptand›. Sekonder GN’ler aras›nda
en s›k olarak amiloidoz, lupus nefriti ve sistemik vaskülit idi. NS’lu olgular›n
bazal de¤erleri kreatinin 1,6±1,7 mg/dL, üre 57±51 mg/dL, idrarla protein
at›l›m› 6,2±7,8 g/gün olarak hesapland›. Olgular›n %73ünde hiperkolesterolemi
(>200mg/dl), %71’inde hipertrigliseridemi (>150mg/dl) saptand›.
Sonuç: Ülkemizde NS endikasyonu ile renal biyopsi yap›lan hastalarda MPGN
ve MGN en s›k GN tipleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Çal›flmam›zda da
primer GN'ler aras›nda geliflmifl ülkelerde azalma gösteren MPGN halen s›k
bir nedendir.

fieki l  1

Primer GN olgular›m›z›n Etyoloji

PS/GN-148

Siyami Ersek Gö¤üs, Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nefroloji

Ö¤ütmen Melike Betül, Çetinkaya Rahmi, Ç›rtan Nermin, Ceylan Muharrem,
K›l›ç Abdulgazi
Siyami Ersek Gö¤üs, Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
‹stanbul

Gö¤üs, kalp, damar cerrahisi yan dal hastanesinde 15.08.2005 tarihinde nefroloji
ve hemodiyaliz ünitesinin çal›flmaya bafllamas›ndan 15.08.2007 tarihine kadar
konsültasyonu, renal replasman tedavisi yap›lan hasta say›s› ve hastalar›n tedavi
gördükleri klinikler ve taburcu halleri incelendi. 8374 hastaya konsülltasyon
yap›ld›¤› 2214'üne 3011 seans hemodiyaliz (HD) ve 366 hastaya 533 seans
devaml› veno-venoz hemodiyafiltrasyon (DVVHDF) tedavisi yap›ld›¤› bulundu.
‹zole ultrafiltrasyon (n:17) ve hemodiyafiltrasyon (n:36) hasta say›lar› hemodiyaliz
içerisinde de¤erlendirildi.
DVVHDF tedavisi uygulanan 366 hastan›n 209 ( %57,1) kardiyoloji ve koroner
yo¤un bak›m servisinden, 115 (%31,4) kardiyovasküler cerrahi (KVC) servisinden
41 hastan›n (%11,2) acil servisten,1 hastan›n koroner angiografi odas›ndan
geldi¤i bulundu. Hemodiyaliz uygulanan 2214 hastan›n 827 ( %37,4) kardiyoloji,
856 (%38,7) KVC servis, 511 (%23,1) acil servis, 10 (% 0,5) koroner angiografi
odas›ndan, 10 (%0,5) gö¤üs cerrahisi klini¤inden geldi¤i bulundu.
Her iki tedavi yöntemide yo¤un bak›m flartlar› alt›ndaki hastalara yo¤un bak›m
ünitesi içerisinde uyguland›.
DVVHDF tedavisi, hemodinamisi ileri düzeyde bozuk olan çoklu organ yetmezlikli,
sepsisli, hepatorenal sendromlu hastalarda tercih edildi.
DVVHDF tedavisi uygulanan 318 (%86.89) hastan›n exitus oldu¤u, 24 (%6,56)
hastan›n flifa, 24 (%6,56) hastan›n haliyle taburcu oldu¤u bulundu.
HD tedavisi uygulanan 1013 (%45,75) hastan›n exitus oldu¤u, 827 (%37,35)
hastan›n haliyle, 373 (%16,85) hastan›n flifa ile taburcu oldu¤u, 1 hastan›n sevk
edildi¤i bulundu.

Tab lo  1 :  Tedav i  gören  has ta la r ›n  se rv i s l e re  göre  da¤ › l ›m ›

T a b l o  2 :  H a s t a l a r i n  t a b u r c u  h a l l e r i n i n  d a ¤ › l › m l a r ›
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PS/GN-150

Parvovirus B19 Enfeksiyonuna Efllik Eden Glomerülonefrit

Dede Fatih1, Öngürü P›nar2, Ayl› Mehmet Deniz1, Bodur Hürrem2, Ak›nc› Esra2,
Çevik Mustafa Ayd›n2

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

Girifl: Parvovirus B19 enfeksiyonuna efllik eden glomerülonefrit, nadiren
tan›mlanm›flt›r.
Olgu: 17 yafl›nda erkek hasta, atefl ve döküntü ile klini¤imize baflvurdu. Fizik
muayenesinde; orofarenks hiperemikti ve servikal ve postaurikular zincirde
lenfadenopatisi mevcuttu. Laboratuar testlerinde; lökosit: 19500/mm3, CRP:
129 mg/l, ve sedimentasyon 55 mm/sa saptand›. Serum IgG, IgM, IgA, C3,
C4 ve ASO normaldi. Kültürlerinde üreme olmad›. 24 saatlik idrar›nda 1100
mg/gün proteinürisi mevcuttu. ANA, dsDNA, anti-GBM antibodies, p-ANCA
ve cANCA negatifti. Parvovirus B19 IgM antikoru, elisa ile pozitif saptand›.
Di¤er enfeksiyon belirteçleri negatifti. Aspirin ve ACE-i ile izlenen hastan›n, 4
hafta sonra 24 saatlik idrar›nda 3072 mg/gün proteinüri saptanmas› üzerine,
renal biyopsi yap›ld›. Histolojik de¤erlendirmede, orta düzeyde mezengial
proliferasyon ve segmental fibrosis saptand›. Parvovirus B19 DNA, PCR ile
renal dokuda pozitif bulundu. 28 hafta sonunda proteinüri kendili¤inden geriledi
(55 mg/gün) ve serum Parvovirus B19 IgM negatif, IgG ise pozitif saptand›.
Tart›flma: Nefrotik sendrom veya akut böbrek yetmezli¤i klini¤i ile baflvuran
ve efllik eden ateflli hastal›k varl›¤›nda; ay›r›c› tan›da Parvovirus B19 enfeksiyonu
ak›lda tutulmal›d›r.

PS/GN-149

Tüberküloz ve Vaskülit Birlikteli¤i; Olgu Sunumu

Be¤enik Hüseyin, Soyoral Yasemin, Öztürk Ümit, ‹nci Fatih, Dülger Ahmet Cumhur,
Erkoç Reha
Yüzüncü Y›l Üniversi tes i ,  ‹ç Hastal ›klar› Anabil im Dal› ,  Van

Poliklini¤imize nefes darl›¤›, gece terlemesi, kanl› balgam flikayeti ile baflvuran
28 yafl›ndaki primeri bilinmeyen 2 y›ll›k hemodiyaliz hastas›n›n akci¤er grafisinde
kelebek tarz›nda akci¤er ödemi vard›, özgeçmiflinde hidrosefali nedeni ile 1 y›l
önce ventriküloperitoneal flant operasyonu öyküsü vard› ve etiyolojisi belli de¤ildi,
hipoksi de geliflen ve uzun süredir kaflektik olan hastada öncelikle üremik akci¤er
ekarte edilmeye çal›fl›ld›, tablo yo¤un diyaliz program›na ra¤men düzelmedi ve
hastaya klinik tablosu ile tüberküloz (Tbc) tan›s› konularak tedavi baflland›, Bu
tedavi ile klinik tablo, dispne düzeldi ancak akci¤er grafilerindeki bulgularda
k›smi düzelme oldu, klinikte yatt›¤› dönem içerisinde hematokezyas› olan hastaya
yap›lan kolonoskopik biyopsi sonucu tübüler tip adenomatöz polip, iltihabi
granülasyon dokusu olarak raporland›. Taburcu olduktan iki hafta sonra acil
servise fluur bulan›kl›¤›, yüksek atefl flikayeti ile baflvuran hastan›n yap›lan LP’de,
BOS glukozu düflük, proteini yüksek saptanm›fl, hücre görülmemiflti. BOS’ta.
Tbc kültürü ve ARB negatif saptand›. Genel durumu düzelen hasta taburcu
edildi. 2 ay sonra nefes darl›¤›, kanl› balgam flikayetiyle acil servise baflvuran
hasta tekrar klini¤e yat›r›ld›. Çekilen AC grafisinde yine perihiler tutulum vard›
ancak daha yo¤undu, PANCA’s› da (+) gelen hasta vaskülit olarak de¤erlendirildi,
IV pulse prednizolon verildi, daha sonra idame oral tedaviye geçildi, dört kür
Endoxan tedavisi verildi. Anti-tbc tedavi ile steroidi düzenli almayan hasta asit
ile baflvurdu. Bu aflamada sosyal endikasyonla tedavisini ileri bir merkezde
devam ettirmek üzere sevk edildi ve hastadan bir daha haber al›namad›. Tedavi
uyumsuzlu¤unun ileri derecede kaflektik bu hastada iyileflmeyi engelledi¤i
düflünüldü.

PS/GN-151

Kronik Böbrek Hastal›¤›nda Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler Risk
Faktörleri

Sa¤un Gül1, Kantarc› Gülçin2, Mesçi Banu1, Türko¤lu Funda1, Yorulmaz Elif1,
O¤uz Aytekin1

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

Metabolik sendrom aterosklerotik hastal›klarla iliflkili kardiovasküler risk faktörleri
toplulu¤udur, kronik böbrek hastal›¤› ile risk faktörü olarak iliflkisi henüz
yeterince çal›fl›lmam›flt›r.
Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji poliklini¤inde izlenen glomerül
filtrasyon h›z› (GFH) <90 ml/dk/1.73 m2 toplam 221 hasta çal›flmaya al›nd›
(95 kad›n, 126 erkek, ort yafl 56.10 ± 14. 4 y›l). Böbrek fonksiyonlar› Kronik
Böbrek Hastal›¤› için Ulusal Böbrek Vakf› taraf›ndan önerilen 5 basamakl›
GFH’ye göre s›n›rland›r›ld›.
GFH 30-59 ml/dk/1.73 m2 olan hastalar GFH 15-29 ml/dk/1.73 m2 aras›nda
olan hastalara göre hipertansiyona daha yatk›nd› ve 60-89 ml/dk/1.73 m2 ve
GFH <15 ml /dk/1.73 m2 olan hastalar di¤er gruplardan daha az hiperlipidemisi
vard›. Kardiyovasküler hastal›klar için risk faktörleri ve metabolik sendrom ayr›ca
de¤erlendirildi¤inde GFH azald›kça trigliserit düzeylerinin artt›¤›n› tespit ettik.
Fakat GFH basamaklar› ile HDL-K düzeyi aras›nda anlaml› bir iliflki tespit
etmedik.
Sonuç olarak kardiyovasküler risk faktörleri ve metabolik sendrom risk faktörleri
kronik böbrek hastal›¤›n›n erken evrelerinde bile artar. Bu nedenle böbrek
yetmezli¤i olan hastalarda kardiyovasküler risk azalmas› için s›k› izlem sistemleri
ve tedavi seçenekleri programlanmal›d›r.

PS/GN-152

Lupus Nefritinde Renal Sa¤kal›m

Ar› Bak›r Elif1, Baflpehlivan Zeynep2, Ar›kan Hakk›1, Ayd›n Sibel3,
Macunluo¤lu Beyza1, Atakan Ayd›n1, Eren Zehra1, Tu¤lular Serhan1, Yavuz fiule3,
Direskeneli Haner3, Özener Çetin1, Ako¤lu Emel1
1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)'da renal tutulum morbidite
ve mortaliteyi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Çal›flman›n amac›, SLE
böbrek tutulumu olan hastalarda renal sa¤kal›m› belirlemek ve hastalar›n
demografik, klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgular›n›n renal sa¤kal›m
üzerindeki etkilerini saptamakt›r.
Metot: Marmara Üniversitesi Hastanesi Vaskülit poliklini¤inden takipli biyopsi
ile kan›tlanm›fl SLE renal tutulumu olan 31 hastan›n (K/E:24/7) klinik ve
laboratuvar de¤erleri retrospektif olarak analiz edilmifltir. Remisyon indüksiyon
tedavisi olarak hastalara steroid ve intravenöz siklofosfamid (1gr/ay, 3-60 ay)
uygulanm›flt›r. Çal›flman›n sonlan›m noktalar› serum kreatininde 2 kat yükselme
(kreat x 2) ve/veya son dönem böbrek yetersizli¤i (SDBY) geliflimidir.
Sonuç: Hastal›k bafllang›ç yafl› ve serum kreatinin de¤erleri s›ras›yla ortalama
31.6±12.8 y›l ve 1.2±1.4 mg/dl'dir. Bir hastada s›n›f 2, 9 hastada s›n›f 3, 17
hastada s›n›f 4, 4 hastada s›n›f 5 lupus nefriti saptanm›flt›r. Takip süresi ortalama
72 ± 63.5 ayd›r (12-312 ay). Takip sürecinde toplam 5 hasta (%15.2 ) (3 hastada
kreat x2 ve 2 hastada SDBY) sonlan›m noktas›na ulaflm›flt›r. Sonlan›m noktas›na
ulaflan hastalarda (grup 1) bafllang›ç renal biyopside kronisite indeksi (5.2±0.5/12),
ulaflmayanlardan (grup 2)(3.6±2.2/12) anlaml› olarak daha yüksektir (p=0.013).
Grup 1 ve grup 2 aras›nda yafl, cinsiyet,takip süresi, bafllang›ç C3, ANA, Anti
DNA, serum kreatinin ve proteinüri düzeyleri aras›nda farkl›l›k saptanmam›flt›r.
Grup 1'de bafllang›ç proteinüri de¤eri ( 2.59±3.4 gr/gün), grup 2'den (0.82±0.55)
yüksek olmakla beraber, bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir (p=0.269).
Yorum: Hastalar›n renal biyopsilerinde bafllang›ç kronisite indeksleri renal
sa¤kal›m› belirleyen tek faktör olarak saptanm›flt›r. Sonuçlar›m›z demografik,
klinik ve laboratuvar bulgular›n renal sa¤kal›ma belirgin etkisi olmad›¤›n›
düflündürmektedir.
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PS/GN-153

Ailevi Akdeniz Ateflli Bir Olguda IgA Nefropatisine Ba¤l› Nefrotik
Sendrom

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

Girifl: Ailevi Akdeniz Atefli (AAA) otozomal resesif geçifl gösteren ve tekrarlayan
atefl, peritonit, sinovit ve perikardit ataklar› ile karakterize bir hastal›kt›r. AAA’nin
en s›k komplikasyonu nefrotik sendrom ve son dönem böbrek yetmezli¤ine
neden olan amiloidoz (AA varyant›) geliflimidir. Burada nefrotik sendrom ile
ortaya ç›kan ve etyolojide IgA nefropatisi tespit edilen AAA’li bir olgu sunulmufltur.
Olgu: 20 y›ld›r FMF tan›s› olan 28 yafl›nda erkek hasta, 2 hafta önce bafllayan
ayaklarda flifllik ve 2 gündür olan bafl a¤r›s› flikayeti nedeniyle de¤erlendirildi.
Fizik bak›da TA 230/140mmHg, nab›z 74/dak ve vücut ›s›s› 37 C0 idi. Hastada
hipertansif ensefalopati tablosu ve gode b›rakan pretibial ödem mevcuttu.
Laboratuar bulgular›nda; tam idrar tetkikinde; protein 30mg/dL, mikroskopide
hematüri mevcuttu ve eritrosit sedimentasyon h›z› 134mm/saatti. Hemoglobin
10.8g/dL, hematokrit 31%, BUN 267mg/dL, serum kreatinin 4,6mg/dL,
albümin 2,9g/dL, total kolesterol 168mg/dL ve trigliserid düzeyi 201mg/dL idi.
Günlük proteinüri miktar› 4,8g/gün ve idrar protein kreatinin oran› 5 idi.
Böbrek ultrasonografisinde grade 2 ekojenite art›fl› tespit edildi. Hastaya böbrek
biyopsisi yap›ld›. Biyopsi sonucumda IgA nefropatisi tespit edildi. Hastaya
plazmaferez, steroid ve siklofosfamid tedavisi baflland›. Tedavi ile hasta yaklafl›k
6 ay diyalizsiz takip edildi. Hastan›n klinik takibinde 6. ayda pnömöni geliflti
ve solunum yetmezli¤i nedeniyle kaybedildi.
Tart›flma: Nefrotik sendromun bilinen birçok nedeninin yan›nda atipik olgular
da vard›r. Nefrotik sendroma neden olabilecek hastal›k tan›s› olan kiflilerde
di¤er nedenler göz ard› edilmemeli ve gerekti¤inde böbrek biyopsisi yap›lmal›d›r.

PS/GN-154

Böbrek Biyopsi leri:  Tek Merkezin 20 Y›l l ›k Tecrübesi

Seyahi Nurhan1, Kahveci Arzu1, Demirda¤ Filiz1, Taflan Meral1, Durak Haydar1,
Alt›parmak Mehmet R›za1, Apayd›n Süheyla1, Pekpak Meltem1, Ataman Rezzan1,
Özbay Gülflen2, Serdengeçti Kamil1
1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Girifl-Amaç: Böbrek hastal›klar›n›n s›kl›k ve tipinin co¤rafi bölgelere göre farkl›
da¤›l›m›n›n oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca zamanla de¤iflik böbrek hastal›klar›n›n
insidans› da de¤iflebilir. Biz bu retrospektif çal›flmada ‹stanbul’daki bir üniversite
klini¤inin 20 y›ll›k böbrek biyopsi bulgular›n› inceledik.
Metot: Nefroloji klini¤imizde Ocak 1986 ve Aral›k 2006 tarihleri aras›nda 902
hastaya toplam 926 perkütan böbrek biyopsisi (22 hastaya ikinci, bir hastaya
üçüncü biyopsi) uygulanm›flt›r. Tüm doku örnekleri ›fl›k mikroskobunda
incelenmifl ve 1995 tarihinden itibaren ek olarak immunfloresans yöntemi ile
de inceleme yap›lm›flt›r.
Sonuçlar: Perkütan böbrek biyopsisi için endikasyonlar: 330(%35.6) hastada
nefrotik sendrom, 153 hastada (%16.5) sistemik bir hatal›¤›n renal tutulumu,
139 hastada (%15) izole non-nefrotik proteinüri, 120 hastada (%12.9) hematüri
ve proteinüri, 86 hastada (%9.3) izole hematüri, 41 hastada (%4.4) kronik
böbrek yetersizli¤i ve 57 hastada(%6.1) di¤er sebeplerdi. En s›k böbrek hastal›¤›
primer (%43.7) ve sekonder (%29.3) glomerul hastal›klar› olarak saptanm›flt›r.
Tübülointerstisyel nefrit biyopsilerin %2,7’sinde gözlenmifltir. Primer glomerül
hastal›klar› aras›nda en s›k oranlarda membranoproliferatif glomerülonefrit
(%25,2) membranöz glomerülonefrit (%18,5), IgA nefriti (%12), fokal ve
segmental glomerüloskleroz (%8,1) ve mezengioproliferatif glomerülonefrit (%4)
gözlenmifltir. Sekonder glomerül hastal›klar›n›n nedenleri ise %35 SLE, %28
amiloidozis ve %4 sistemik vaskülitlerdir.
Tart›flma: Bu çal›flma ülkemizdeki köklü nefroloji kliniklerinden birinin böbrek
biyopsisi bulgular›yla ilgili olarak önemli veriler sa¤lamaktad›r.

PS/GN-155

ASD'ye Ba¤l› ‹skemik Nefropatili Hastada Enoksaparin Kullan›m›ndan
Kaynaklanan ‹ntramüsküler Hemoraji: Olgu Sunumu

fiahin Murat1, Sayarl›o¤lu Hayriye2, Do¤an Ekrem2, Köleo¤lu Murat3,
Çetin Gözde3

1Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal› Kahramanmarafl
2Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl
3Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl

Girifl: Atriyal septal defekt(ASD) ço¤u olguda asemptomatik olup yetiflkin ça¤a
kadar tan›s› konulamayan s›k görülen konjenital kalp hastal›klar›ndan biridir.
Genifl sol-sa¤ flantl› izole sekundum tipi ASD’de görülen klinik durumlardan
biri de arteriyel trombozlard›r. Bu tür hastalarda uzun süreli antikoagülasyona
gereksinim duyulmaktad›r.
Bu yaz›da, genifl sol-sa¤ flant› olan ASD’li bir hastada enoxaparine ba¤l› oluflan
intramüsküler kanama olgusu sunulmutur.
Olgu: 60 yafl›nda erkek hasta, genel halsizlik yak›nmas› ile baflvurdu. Hastan›n
özgeçmiflinde sa¤ atrofik böbrek hikayesi vard›. Rutin laboratuvar tetkiklerinde
serum BUN, 27 mg/dl; serum kreatinin,1.5 mg/dl idi, di¤er de¤erler normal
s›n›rlar içindeydi. Fizik muayenede pulmoner odak üzerinde 2/6 derece sistolik
ejeksiyon üfürümü vard›, di¤er fizik bulgular normaldi. EKG’de hastan›n sa¤
dal blo¤unun oldu¤u görüldü. Tüm bu bulgularla hastada ASD den flüphelenildi
ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografide hastada genifl sol-sa¤ flantl› izole
sekundum tipli ASD oldu¤u görüldü. (Pulmoner-sistemik kan ak›m oran› veya
Qp:Qs>1.8:1) Hastada mevcut ASD’nin bir komplikasyonu olan paradoksal
embolinin iskemik renal atrofiye neden oldu¤unu düflünüldü. Emboli profilaksisi
için enoksaparin kulland›ld› ve enoksaparin kullan›m›n›n ikinci gününde sa¤
kolda a¤r›l› bir fliflme meydana geldi. Bilgisayarl› tomo¤rafi ile bunun intramüsküler
hemoraji oldu¤u görüldü.
Sonuç: Heparin ve antikoagülanlar ASD’li hastalarda paradoksal emboliyi
önlemede kullan›lan tedavi seçenekleridir. Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin olan
enoksaparinin kullan›m› s›ras›nda kanama bir yan etki olarak görülebilir.

‹ntramüsküler  kanama
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Propiltiyourasil Kullan›m› ile ‹liflkili Vaskülit: Olgu Sunumu

Arslan Zeki1, Maralcan Meral1, Y›ld›r›m Mehtap1, Özer Yunus1, Demir Serap2

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

Bu bildiri ile, Propiltiyourasil (PTU) tedavisiyle iliflkili oldu¤unu düflündü¤ümüz
nekrotizan kresentik glomerülonefrit ile seyreden bir olgu sunuldu.
38 yafl›nda erkek hasta befl gün önce so¤uk alg›nl›¤› sonras› bel a¤r›s›, atefl ve
idrar renginde bulan›klaflma flikayeti ile baflvurdu. Graves Hastal›¤› tan›s›
mevcuttu ve 4 y›ld›r düzensiz propiltiyourasil kullan›yordu. Kreatinin klirensi
25 ml/dk idi. 4.3gr/gün proteinürisi mevcuttu. ANA ve pANCA pozitifti.
Böbrek biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesi nekrotizan kresentik
glomerülonefrit (PAN, Wegener?) olarak de¤erlendirildi. Ötiroid olan hastan›n
propiltiyourasil tedavisi kesildi. Pulse steroid, siklofosfamid ve plazmaferez
tedavisi uyguland›. Hastan›n böbrek yetmezli¤i düzeldi. Ancak nefrotik sendromu
için tedavisi halen devam etmektedir.
ANCA pozitif kresentik glomerülonefritin ve vaskülitin PTU kullan›m›nda tam
olarak neden olufltu¤u halen anlafl›lamam›flt›r. PTU’in, MPO taraf›ndan PTU
sülfonata dönüfltü¤ü, ilaç metabolizmas›, ilaç ara reaksiyonlar› veya immün
sistemde T hücrelerinin stimülasyonu sonucu doku hasar›na neden olacak bir
yap› kazanm›fl oldu¤u düflünülmektedir. ANCA oluflumunun temelinde PTU
ve nötrofillerin etkilefliminin rol oynad›¤› san›lmaktad›r. Nötrofillerin bir viral
enfeksiyon sonucu MPO salg›lad›klar› ve bu salg›lar›n›nda PTU’i sitotoksik bir
hale dönüfltürdü¤ü baflka bir varsay›md›r. Hücre ölümü veya hücre degradasyonu
yapabilmektedir. ‹nsan MPO’› ve tiroid peroksidaz ayn› gen ailesine aittirler ve
nükleotidlerinde ve aminoasit dizilimlerinde benzerlikler vard›r ve TPO
antikorunun MPO ile cross reaksiyon gösterdi¤i düflünülmektedir.
Bütün ANCA pozitif hastalarda ilaç kesilmesi ile düzelme olmad›¤› için ve ilac›n
yan etki insidans›n›n düflük olmas› nedeniyle kullan›m›n›n k›s›tlanmas› flu an
tavsiye edilmemektedir. Hekimlerin PTU kullan›m› s›ras›nda böbrek yetmezli¤i
ve vaskülit geliflimi yönünden de dikkatli olmalar› gerekmektedir.

Kontrol Grubu
(n=39)

29,8±6,50

30/9

22,8±3,80

82,2±9,35

6,1±2,73

1,2±0,58

9,6±9,11

Çal›flma Grubu
(n=96)

31,6±5,12

62/34

24,1±4,63

90,7±11,37

7,6±3,91

1,7±0,98

19,0±34,16

PS/GN-157

Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalar›n Çocuklar›ndaki Mikroalbüminüri
Düzeyleri

Arduç Ayfle1, Ayd›n Yusuf2, Berker Dilek2, Ünlü Esin Beyan1, Delibafl› Tuncay2,
Y›lmaz Merve1, Güler Serdar2, Abayl› Ekrem1

1Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara
2Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Klini¤i, Ankara

Amaç: Tip 2 Diabetes Mellitus’lu (DM) hastalar›n çocuklar›ndaki mikroalbüminüri
düzeylerini ailesinde DM öyküsü olmayan kiflilerle karfl›laflt›rmak
Yöntem: Çal›flmada anne ve/veya babas›nda tip 2 DM öyküsü olan, 20-40
yafllar› aras›nda, bilinen sistemik hastal›¤› olmayan 96 kifli (çal›flma grubu) ile
ailesinde DM öyküsü olmayan benzer özelliklerdeki 39 kiflinin (kontrol grubu)
mikroalbüminüri, açl›k kan flekeri (AKfi), insülin düzeyleri, insülin dirençleri
(HOMA-IR) karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar; yafl, cinsiyet, sigara kullan›m›, vücut kitle indeksi (VK‹)
aç›s›ndan benzerdi. Çal›flma grubunda AKfi (p<0,001), insülin (p=0,045),
HOMA–IR (p=0,007) anlaml› yüksek, mikroalbümin düzeyleri, istatistiksel
anlaml› olmasa da (p=0,111), kontrol grubuna göre yaklafl›k iki kat yüksekdi.
Gruplar›n mikroalbüminüri düzeyleri ve di¤er özellikleri tablo 1’de verilmifltir.
Sonuç: ‹nsülin direnci endotel disfonksiyonuna yol açan en önemli risk
faktörlerinden biridir. AKfi, ‹nsülin düzeyi ve insülin direnci anlaml› flekilde
çal›flma grubunda yüksek olarak saptand›. Çal›flma grubundaki yüksek
mikroalbüminürinin en önemli sebebi bu hastalarda ortaya ç›kan insülin direnci
sonucunda geliflmektedir.

G r u p l a r › n  m i k r o a l b ü m i n ü r i  d ü z e y l e r i  v e  d i ¤ e r  ö z e l l i k l e r i

Gruplar›n mikroalbüminüri düzeyleri ve di¤er özellikleri

Yafl

Cinsiyet K/E

VK‹

AKfi

‹nsülin

HOMA-IR

Mikroalbuminüri

p

0,214

0,163

0,08

<0,001

0,045

0,007

0,111
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Türk Çocuklar›nda Steroide Hassas Nefrotik Sendromun Klinik Seyri:
Çok Merkezli ve Prospektif Bir Çal›flma

Gür Güven Ayfer1, Beflbafl Nesrin2, Çal›flkan Salim3, Uncu Nermin4,
Bülbül Mehmet5, Gündüz Zübeyde6

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dal›, Antalya
2Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dal›, Ankara
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dal›,
‹stanbul
4SB D›flkap› Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefroloji
Bölümü, Ankara
5Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Ankara
6Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim
Dal›, Kayseri

Amaç: Steroide hassas nefrotik sendromun (SHNS) seyri s›ras›nda veya farkl›
topluluklarda steroide yan›t de¤iflebilmektedir. Bu çal›flmada Türk çocuklar›ndaki
klinik seyir araflt›r›lm›flt›r.
Hastalar ve Sonuçlar: Çal›flma prospektif ve kohort bir çal›flma olarak, 22
çocuk nefroloji merkezinin kat›l›m› ile yürütülmüfltür. 2001 y›l›nda steroide
hassas nefrotik sendrom (SHNS) tan›s› alan ve befl y›l süreyle izlenen 268 çocuk
(149E, 119K) çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar›n baflvurudaki klinik özellikleri,
uygulanan tedaviler ve bir y›ll›k takipteki seyirleri 2002 y›l›nda standart soru
formu doldurularak, veriler tek merkezde toplanm›flt›r. Tan› s›ras›nda hastalar›n
ortalama yafl› 4,3 y›ld›r (22 ay – 16 yafl).
Bir y›l düzenli takip edilen 165 hasta 2002 y›l›nda de¤erlendirilmifltir. 73/165
hasta bir y›l boyunca remisyonda kalm›flt›r (%44,5), 9 hastada steroid direnci
gözlenmifltir (%5,5).
Befl y›ll›k izlem sonras›nda 2006 y›l›nda 67/165 hastan›n klinik bulgular›na
(uygulanan tedaviler, tedaviye cevaplar›, seyir s›ras›nda gözlenen enfeksiyonlar
vb.) ulafl›lm›flt›r. 67 hastan›n 46’s›nda remisyon devam etmifl (%70), 6’s›nda
steroid ba¤›ml›l›¤› (%10), 4’ünde steroid direnci saptanm›flt›r (%6).
1 -5 y›ll›k steroid duyarl›l›k oranlar› % 93-95 ile sabit kalm›flt›r. Befl y›ll›k izlem
sonunda 13/67 hasta steroide dirençli hale gelmifltir (% 19). Hastalar›n 8/13’ü
ilk y›lda steroide direnç gelifltirmifltir (%61,5). Hastal›¤›n ikinci y›l›nda 2 vaka,
dördüncü y›l›nda bir vaka, beflinci y›l›nda 2 vaka steroide direnç gelifltirmifltir.
Steroide ba¤›ml›l›k veya direnç gösteren 18 hastada böbrek biyopsisi yap›lm›flt›r
(% 11). Sekiz hastada MCNS, 7’sinde FSGS, birer vakada mezengiyo-proliferatif
GN, membranoproliferatif GN ve IgM nefropatisi saptanm›flt›r. ‹lk biyopside
MCNS tan›s› alan iki vakan›n 2 ve 5 y›l sonraki biyopsilerinde FSGS saptanm›flt›r.
Sonuç olarak SHNS’un, toplumumuzda görece benign oldu¤u, steroide ilk y›lda
verilen yan›t›n i leriki seyirde belirleyici oldu¤u saptanm›flt›r.

PS/GN-160

Steroide Dirençli Nefrotik Sendromda Siklosporin A Tedavisinin Etkisi

Kelefl Mustafa1, Çetinkaya Ramazan1, Uyan›k Abdullah1, Y›ld›r›m Rahflan2,
Kantarc› Ragibe2

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

Girifl-Amaç: Nefrotik sendromun bir k›sm› eriflkin hastalarda steroide dirençlidir.
Nefrotik sendroma sebep olan primer glomerüler hastal›klar tedavi edilemedi¤inde
son dönem böbrek yetmezli¤ine sebep olmaktad›r. Steroide dirençli nefrotik
sendromda siklosporin A (CsA), son y›llarda kullan›m› artm›fl bir ajan olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flmada CsA kullan›lm›fl primer glomerülonefritli
hastalar›m›z retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 6’s› kad›n, 5’i erkek toplam 11 kifli al›nm›flt›r.
Olgular böbrek biyopsisi ile tan› konmufl 4’ü fokal segmental glomeruloskleroz,
4’ü membranöz glomerülonefrit ve 3’ü membranoproliferatif glomerülonefrit
tan›s› alm›fl hastalard›. Hastalar›n yafl ortalamas› 36.87±11.2 y›l idi.
Metilprednizolon tedavisiyle remisyona girmemifl olgular steroide dirençli nefrotik
sendrom kabul edilerek 3-5 mg/kg/gün CsA bafllanm›flt›r. Hatalara ortalama
6.5 (3-10) ay CsA tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonras› proteinüri,
serum kreatinin ve albümin düzeyleri Mann-Whitney testi kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: CsA ile tedavi öncesi proteinüri 7350.90±4864.82 mg/gün, tedavi
sonras› proteinüri 1991.81±3116.42 mg/gün (p<0.0001), tedavi öncesi serum
kreatinin düzeyi 0.90±0.22 mg/dl, tedavi sonras› serum kreatinin düzeyi 1.1±0.28
mg/dl (p=0,05), tedavi öncesi serum albümin düzeyi 2.54±1.01 gr/dl, tedavi
sonras› serum albümin düzeyi 3.53±1.10 gr/dl (p<0,0001) olarak bulundu.
Sonuç: CsA ile tedavi edilen hastalar›n proteinürisinde önemli derecede azalma,
albümin düzeylerinde önemli derecede artma gözlenmesi ve serum kreatinin
seviyesinde de anlaml› de¤ifliklik olmamas› steroide dirençli nefrotik sendromlarda
CsA’n›n kullan›labilece¤ini göstermifltir.

PS/GN-159

Ülkemizde Normal Serum Kreatinin De¤erleri Ne Olmal›d›r ?

fiahin ‹dris1, Y›ld›r›m Beytullah2, Öztürk Banu2, Özu¤urlu Fikret3, Özyurt Hüseyin3,
fiahin fiemsett in3, Çetin ‹ lhan4, Etikan ‹lker5,  Seyf ikl i  Zehra6

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji Bilim
Dal›, Malatya
2Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat
3Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Tokat
4Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Tokat
5Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal›, Tokat
6Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat

Girifl: Serum kreatinin düzeyi ölçümü, günlük pratikte böbrek fonksiyonlar›n›n
de¤erlendirilmesi için yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Ülkemizde, sa¤l›kl› kiflilerde
serum kreatinin normal de¤erlerinin ne olmas› gerekti¤i konusunda yeterli veri
yoktur. Bu çal›flmada sa¤l›kl› kiflilerde serum kreatinin de¤erlerinin alt ve üst
s›n›rlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma, A¤ustos-Ekim 2005 tarihleri aras›nda Tokat ‹linde
gerçeklefltirildi. Çal›flmaya, bilinen herhangi bir sistemik hastal›k veya böbrek
hastal›¤› olmayan, operasyon geçirmemifl, ilaç kullanmayan, ultrasonografik
de¤erlendirmede böbrekle ilgili bir anomalisi saptanmayan bireyler al›nd›.
Çal›flmaya al›nan bireylerin muayeneleri en az üç y›ll›k deneyimli dahiliye uzman›
taraf›ndan yap›ld›. Hastalar›n serum kreatinin düzeyi sabahleyin, en az sekiz
saatlik açl›¤› takiben al›nd›. Serum kreatininin için ortalama de¤er±standart
sapma hesapland›. Normal de¤erler, %95 güven aral›¤› içinde hesapland›. Serum
kreatinin düzeyleri ile vücut kitle indeksi, cinsiyet, yafl aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya yafllar› 18 ile 79 y›l aras›nda de¤iflen 167’si erkek 288 kifli
al›nd›. Olgular›m›z›n yafl ortalamas› 30±10 y›l idi. Çal›flmaya dahil edilen
hastalar›n serum kreatinin de¤eri 0.87±0.16 mg/dl (alt ve üst s›n›r 0.5-1.3 )
bulundu. Serum kreatinin için medyan de¤er 0.9mg/dl ve mod 0.8 mg/dl
olarak bulundu. Erkek olgularda serum kreatinin de¤eri 0.95±0.13 mg/dl iken
kad›n olgularda 0.79±0.09 mg/dl idi. Her grup aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml› idi (p=0.0001). Serum kreatinin normal de¤erleri %95 güven aral›¤›
ile 0.5 mg/dl ile 1.2 mg/dl idi. Serum kreatinin düzeyi ile yafl ve VK‹ aras›nda
bir iliflki saptanmad›.
Sonuç: Yapt›¤›m›z çal›flmada serum kreatinin normal de¤eri 0.5 ile 1.2 mg/dl
olmal›d›r. Bu de¤erlerin ülkemiz için bir veri oluflturabilmesi için farkl› bölgelerden
bu konuda daha fazla veri gereklidir.
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Allopurinolün Rabdomiyolize Katk›s›  Var m›? Bir Olgu

‹nci Fatih1, Soyoral Yasemin2, Dülger Ahmet Cumhur1, Öztürk Ümit1,
Be¤enik Hüseyin1, Erkoç Reha2

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi , ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Van

Hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezli¤i ile poliklini¤imizde takip edilen hasta
(kreatinin: 1.5 mg/dl) ayak baflparma¤›nda a¤r› flikayetiyle baflvurdu. ürikasit
düzeyi 10.3 mg/dl saptanan hastaya anemnezine de dayanarak gut teflhisi konarak
kolflisin tab 3x1 baflland›. Bir hafta sonra kontrole gelen hastan›n a¤r›s› azalm›fl
idi. Hastan›n tedavisine allopurinol 150 mg/gün eklendi. Bundan bir hafta
sonra kas a¤r›lar› afl›r› halsizlik, bulant› ve kusma flikayetleriyle baflvuran hastan›n
yap›lan laboratuar tetkiklerinde WBC:9920/mm3 Hb:15,8 g/dl Plt:190 000/mm3,
Kreatinin:1.82 mg/dl, AST:400 IU/L, ALT:328 IU/L, CK:13229 IU/L
CKMB:207 IU/L LDH:876IU/L, Na:136 mmol/lK:4,46 mmol/l Cl:100
mmol/l Ca:9,5 mg/dl P:4,1 mg/dl idi.Hastaya yat›fl yap›ld› kulland›¤› ilaçlar
kesilerek s›v› ve bikarbonat replasman› yap›ld›. Kreatinin de¤erinin ve kas
enzimlerinin düflmeye bafllamas› üzerine yat›fl›n›n 5. günü hasta taburcu edildi.
Hastam›z›n kulland›¤› di¤er ilaçlar amlodipin 10 mg/gün, verapamil 120 mg/gün
ve ketiapin 100 mg/gün idi. Kolflisine baflland›¤›nda 15 gün içerisinde geliflmeyen
rabdomiyolizin allopurinol eklenmesinde sonra geliflmesi bu ajan›n rabdomiyoliz
geliflmesine katk›da bulunabilece¤ini düflündürdü.

PS/GN-163

Sa¤ Böbre¤in Renal Hücreli Kansere Ba¤l› Nefrektomisinden 11 Y›l Sonra
Geliflen Sol Böbrek Renal Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

fiahin Murat1, Sayarl›o¤lu Hayriye2, Do¤an Ekrem2, fiahinkanat Tayfun3,
Sönmez Tayyar ‹smail1
1Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Kahramanmarafl
2Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim,
Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl
3Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›,
Kahramanmarafl

Girifl: Böbrekte en s›k görülen kanser tipi renal tübülden kaynaklanan renal
hücreli kanserdir (RCC). RCC yetiflkinlerde görülen malignitelerin %3’ünden,
böbrekten kaynaklanan malignitelerin ise %90-95’inden sorumlu tutulmaktad›r.
RCC’nin klasik triad› hematüri, yan a¤r›s› ve abdominal kitledir.
Olgu: 60 yafl›ndaki erkek hasta atefl, bulant›,kusma ve genel rahats›zl›k flikayeti
ile baflvurdu. Fizik muayenesi normaldi. Özgeçmiflinde hipertansiyon ve renal
hücreli kanser öyküsü vard› ve bunun için11 y›l önce sa¤ nefrektomi ameliyat›
olmufltu. Hastan›n laboratuar bulgular›nda BUN 40 mg/dL, kreatinin 4.6
mg/dL olarak geldi, di¤er laboratuar bulgular›nda bir anormallik yoktu. ‹drar
tahlili hafif hematüri d›fl›nda normaldi. Bilgisayarl› tomgrafide sol böbrekte
renal hücreli kanser için karakteristik olan renal kontürleri bozan solid irregüler
bir kitle vard›. Hastaneye yat›fltan 18 gün sonra sol nefrektomi yap›ld› ve ameliyat
s›ras›nda al›nan parçan›n histopatolojik incelemesinin sonucu renal hücreli
kanser olarak geldi.
Sonuç: Bu makalede renal hücreli kanser nedeniyle sol nefrektomi olan vakan›n
11 y›l sonra sa¤ böbre¤inde de renal hücreli kanser geliflti¤ini sunduk.

PS/GN-164

Ürik Asit Düzeyi 71.5 Olan Tümör Lizis Sendromlu Olgu Sunumu

Gül Semih1, Ulusoy fiükrü1, Sönmez Mehmet2, Özkan Gülsüm1, Karagülle Mustafa3,
Kaynar Rukiye Kübra1
1KTÜ T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2KTÜ T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›, Trabzon
3KTÜ T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Trabzon

Tümör Lizis sendromu (TLS) malign hücrelerin y›k›m›na ba¤l› olarak hücre içi
iyon, nükleik asit, protein ve di¤er metabolitlerin hücre d›fl›na ç›kmas› sonucu
oluflur. Hiperürisemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve üremi ile karakterizedir
Hematolojik malinitelerde TLS ‘a ba¤l› mortalite % 35-40 olarak saptan›lm›flt›r.
Burada kemoterapi sonras› TLS geliflen, ürik asit düzeyi 71,3 mg /dl ve P düzeyi
12,7 mg /dl olan anurik akut böbrek yetmezli¤inde olan olgunun ard›fl›k
hemodiyaliz seanslar› ile etkin tedavisini bildirmeyi amaçlad›k
Yaklafl›k 1 y›ld›r T ALL tan›s› ile hematoloji bölümünde takip ve tedavisi devam
eden 19 yafl›nda erkek hasta halsizlik, atefl, kar›n a¤r›s› ve vücudunda yayg›n
petefli flikayeti ile hastanemize baflvurdu. fiikayetleri bafllamadan 2 gün önce
Siklofosfamid 1 gr / metilprednizolon 64 mg tedavisi alan hastada relaps ALL
ve TLS düflünülerek hospitalize edildi.
Baflvurusunda anürik ve ensefalopatisi olan hastan›n biyokimyas›nda hiperkalemi,
hiperürisemi, hiperfosfatemi, CK, LDH yüksekli¤i ve böbrek fonksiyon
bozuklu¤unun olmas› nedeniyle tümör lizisine ba¤l› akut böbrek yetmeli¤i
düflünüldü. Acil hemodiyaliz tedavisine bafllan›ld›. ‹lki 3 saat di¤er ikisi 5 saat
olmak üzere 3 hemodiyaliz seans› uygulan›ld›.Takip eden günlerde poliüriye
giren hastaya allopurinol 300 mg/gün tedavisi bafllan›ld›. Takibinin 17 gününde
böbrek fonksiyonlar› tamamen düzelen hasta taburcu edildi .
TLS’da ABY oluflum nedeni olarak ürik asit ve fosfat yüsekli¤i suçlan›lmaktad›r.
Klini¤imizde allopurinol 300 mg/gün ve 3 L oral hidrasyon tedavisine ra¤men
anürik ABY geliflen ve ürik asit plazma düzeyi 71.5mg/dl olan olan TLS
vakas›nda ard›fl›k hemodiyaliz tedavisi sonras› klinik düzelme sa¤lan›ld›.

PS/GN-162

Van Yöresinde Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi; 2007 Güncellemesi

Soyoral Yasemin1, Bulut Gülay2, Erkoç Reha3, Öztürk Ümit1, Be¤enik Hüseyin1,
Özen Süleyman2, Sayarl›o¤lu Hayriye4, Do¤an Ekrem4, Topal Cevat5
1Yüzüncü Y›l Üniversitesi , ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dal›, Van
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar›, Nefroloji Bilim Dal›, Van
4Sütçü ‹mam Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl
5Trabzon E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Trabzon

Glomerülopatilerin s›kl›klar› ülkelere ve toplumlara göre de¤iflebilir. Bölgemizdeki
eriflkin nefropati s›kl›¤›n› saptamak için Ocak 1997-Aral›k 2003 ve Ocak 2004-
Haziran 2007 tarihleri aras›nda yap›lan böbrek biyopsileri retrospektif olarak
incelendi. ‹ki dönemdeki yetersiz materyal olgular› (18 olgu) ç›kar›ld›ktan sonra
kalan 172 olgunun patoloji sonuçlar›n›n oranlar› ve istatistiksel de¤erlendirme
sonuçlar› tabloda gösterilmifltir. Yap›lan de¤erlendirmede 1997-2007 y›llar›
aras›nda bölgemizde genel olarak en s›k saptanan patolojiler MPGN ve SLE’dir
ve dönemler aras›nda anlaml› bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
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PS/GN-165

Renal Biyopsiden 5 y›l Sonra Tesadüfi Saptan›lan Arteriovenöz Fistüllü
Olgu Sunumu

Özkan Gülsüm1, Ulusoy fiükrü1, Dinç Hasan2, Öztürk Mehmet Halil2, Gül Semih1,
Sipahi Safiye Tuba3, Kaynar Rukiye Kübra1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Trabzon

Perkütan renal biyopsi nativ ve transplante böbrek patolojilerinin tan›s›n›n
kunulmas›nda ve tedavi plan›n›n yap›lmas›nda kullan›lan önemli bir prosedürdür.
Biz renal biyopsinin nadir görülen komplikasyonlar›ndan olan arteriovenöz
fistül (AVF) geliflmifl ve biyopsiden 5 y›l sonra tesadüfi olarak saptan›lm›fl bir
vakay› sunmay› amaçlad›k.
14 yafl›nda Wilson hastal›¤› tan›s› alan erkek hasta 2 y›l kadar takipsiz kalm›fl.
2 y›l sonra vücudunda flifllik, idrar yapamama, bulant›, kusma flikayeti ile pediatri
poliklini¤ine baflvurmufl. Fizik muayenesinde hipertansiyon ve hipervolemi tespit
edilmifl. Laboratuvar tetkiklerinde BUN 129 mg/dl, kreatinin 7 mg/dl, idrar
incelemesinde silme eritrosit saptan›lm›fl. Hastan›n hipervolemisi ve üremik
semptomlar›n›n olmas› nedeniyle hemodiyalize bafllan›lm›fl. Böbrek yetmezli¤inin
etyolojisine yönelik yap›lan tetkiklerinde pozitif bulgu saptan›lmayan hastaya sol
böbre¤inden USG eflli¤inde iki kez biyopsi yap›lm›fl. Takip eden günlerde
hemodiyaliz ihtiyac› devam eden hastaya haftada 3 kez heodiyaliz planlan›larak
taburcu edilmifl.
Yaklafl›k 5 y›l kadar takipsiz kalan hasta eriflkin nefroloji poliklini¤ine kontrol
amaçl› baflvurdu. Hastan›n fizik muayenesinde kan bas›nc› 160/120 mmHg,
sol lumbal bölgede daha fazla olmak üzere s›rta yay›l›m gösteren üfürüm saptan›ld›.
Hastan›n sol böbre¤inden biyopsi öyküsünün de olmas› nedeniyle yap›lan ileri
tetkiklerde ( Dopler USG ve anjiografi) arteriovenöz fistül tespit edildi.
Biyopsi sonras› AVF allograft biyopsilerinde %3, nativ böbrek biyopsilerinde
% 7 oran›nda gözlenilmektedir. Semptomatik AVF’ler palpabl thrill, yüksek
debili kalp yetmezli¤i, renal fonksiyonlarda azalma ve hipertansiyon ile karfl›m›za
ç›kabilir.Bizim hastam›z biyopsiden 5 y›l sonra fizik muayenede lumbal bölgede
üfürüm tespit edilmesi nedeniyle saptan›lan tesadüfi bir olgu idi.

PS/GN-166

Nefrotik Sendromun Nadir Bir Komplikasyonu Olarak Prepisyal Ödem
ve Dolafl›m Bozuklu¤u

Bahat Elif1, ‹mamo¤lu Mustafa2, Akbulut Ulafl3, Çay Ali2, Sar›han Haluk2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal›,
Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Trabzon

5 yafl›nda erkek hasta tüm vücutta flifllik yak›nmas›yla baflvurdu. Fizik incelemede
göz kapaklar›nda ve pretibial bölgede ödem mevcuttu. Laboratuvar incelemede
masif proteinüri, hipoalbüminemi, hiperlipidemi tespit edildi. Nefrotik sendrom
tan›s› ile tuz k›s›tlamas› önerildi ve 2 mg/kg/gün oral prednizolon tedavisi
baflland›.
‹zlemde hastan›n ödeminin artt›¤›, anazarka ödem geliflti¤i tespit edildi. Fizik
incelemede yüzde, presakral ve pretibial bölgede yayg›n ödem mevcuttu. Akci¤er
oskültasyonunda sa¤da akci¤er seslerinde azalma ve bat›n muayenesinde yayg›n
asit tespit edildi. Genital muayenede skrotum ve peniste ödem geliflti¤i, prepisyal
derinin ödem nedeniyle gerginleflti¤i, üretral aç›kl›¤› kapad›¤› görüldü. Geçmiflte
güçlü olan idrar projeksiyonunun zay›flad›¤› izlendi. ‹ntravenöz diüretik ve
albümin tedavisi verildi. Anazarka ödemde bir miktar düzelme gözlendi. Ancak
prepisyal ödemde gerileme olmamas› ve dolafl›m bozuklu¤u bulgular›n›n ortaya
ç›kmas› üzerine ve hastaya acilen sünnet yap›ld›. Postoperatif dönemde dolafl›m
bozuklu¤u bulgular›n›n kayboldu¤u izlendi. Steroide dirençli nefrotik sendromu
olan hastaya izleminde böbrek biyopsisi yap›ld› ve fokal segmental glomerüloskleroz
ile uyumlu bulgular görüldü. Pulse metilprednizolon tedavisine de yan›t vermeyen
hastaya siklosporin baflland›. Hasta parsiyel remisyonda izlenmektedir.
Çocukluk ça¤›nda nefrotik sendrom ve anazarka ödemin nadir bir komplikasyonu
olan prepisyal ödem ve dolafl›m bozuklu¤unun erken tan› ve tedavisi olas› ciddi
komplikasyonlar› önleyecektir.

PS/GN-167

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda ‹nterlökin 1 Reseptör Antagonisti Gen
Polimorfizminin Araflt›r›lmas›

Balat Ayfle1, Sever Tu¤çe2, K›l›çarslan Can2, Büyükçelik Mithat1,
Çö l  Araz  Ni l gün3 ,  O¤uzkan Balc ›  S ibe l 2 ,  Peh l i van Sac ide2

1Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›,
Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Gaziantep

Amaç: ‹nterlökin 1 reseptör antagonisti (IL-1Ra) gen polimorfizmi, çeflitli
imflamasyon hastal›klar›nda hastal›¤a yatk›nl›¤› ve aktiviteyi etkilemektedir. Bu
çal›flmada IL1Ra gen polimorfizmi ile nefrotik sendromlu (NS) Türk çocuklar›
aras›nda iliflki bulunup bulunmad›¤›n›n araflt›r›lmas› planland›.
Yöntem: Yafllar› 2-10 aras›nda de¤iflen 91 nefrotik sendromlu ve 100 sa¤l›kl›
kontrol çocuk çal›flmaya al›nd›. Çocuklardan elde edilen lökosit DNA’lar›ndan,
IL1Ra gen polimorfizmi için PCR yöntemi ile amplifikasyon yap›ld›. PCR ürüleri
%2.5 agaroz jel elektroforezinde yürütüldükten sonra analiz edildi. ‹statistik
analizlerinde ki-kare testi kullan›ld›.
Bulgular: IL-1Ra geni intron 2’de görülen VNTR’a ba¤l› olarak; IL-1Ra*1, IL-
1Ra*2, IL-1Ra*3, IL-1Ra*4, ve IL-1Ra*5 olmak üzere 5 allel saptand›. IL-1Ra*1,
IL-1Ra*2, IL-1Ra*3, IL-1Ra*4, ve IL-1Ra*5 alelleri s›ras›yla nefrotik sendromlu
grupta, %74.7, %13.2, %4.4, % 2.2, ve %5.5, kontrol grubunda ise %58, %28,
% 1, %0, ve %12 olarak saptand›. Nefrotik sendromlu çocuklarda IL-1Ra*1’in
allel s›kl›¤› en yüksek bulunurken (x2=5.28, P=0.021), IL-1Ra*2’ nin allel s›kl›¤›
en düflüktü (x2=6.31, P=0.012). Di¤er aleller aç›s›ndan kontrol grubu ile NS
grubu aras›nda önemli bir fark yoktu.
Sonuç: S›kl›¤› en yüksek olan IL-1Ra*1 alleli çocukluk ça¤› NS’da hastal›¤a
yatk›nl›¤› etkileyebilece¤i sonucuna var›ld›.

PS/GN-168

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ürotensin II (UTS2) Gen Polimorfizmi:
Ön Çal›flma

Balat Ayfle1, Gö¤ebakan Bülent2, Büyükçelik Mithat1, O¤uzkan Balc› Sibel2,
Çöl Araz Nilgün3, Çiftçi Mustafa3, Gök Faysal4
1Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Gaziantep
4Gülhane Askeri T›p Akademisi Çocuk Nefrolojisi, Ankara

Amaç: ‹nsan ürotensin II enzimi (hU-II), memelilerdeki en yayg›n
vazokonsriktörlerden biri olup, son çal›flmalar; U-II’nin böbrekte muhtemel bir
otokrin/parakrin fonksiyonunun oldu¤unu ve renal patofizyoloji çal›flmalar›nda
önemli bir hedef molekül olabilece¤ini ortaya koymaktad›r. Bu peptid zincirini
kodlayan gen 1p36’da yerleflik olup 5 ekzon içermektedir. Bilgilerimiz dahilinde
nefrotik sendromlu (NS) çocuklarda UTS2 gen polimorfizmi ile yap›lan bir
çal›flma mevcut de¤ildir. Biz bu çal›flmada NS’lu çocuklar ile UTS2 geninin
protein kodlayan bölgesinde bulunan T21M polimorfizmi aras›ndaki olas› bir
iliflkiyi araflt›rd›k.
Yöntem: 87 NS’li çocuk ( 48 steroid-duyarl›, 39 steroid-dirençlit) ile yafl ve
cinsiyetleri benzer 77 sa¤l›kl› kontrol UTS2 geni T21M polimorfizm için analiz
edildi. Ekzon 1’ de C   T transisyonu ile oluflan bu polimorfizm sonucunda 21.
pozisyonda bulunan threonin amino asiti yerine metiyonin kodlanmaktad›r. Bu
polimorfizm PCR-RFLP yöntemi ile analiz edildi.
Bulgular: T21M polimorfizmi için NS grubundaki genotip da¤›l›mlar› [TT (%
32.2), TC (%56.3), CC (%11.5)] ile kontrol grubundaki genotip da¤›l›mlar›
[TT (%26.0), TC (%39.0), CC (%35.0)] karfl›laflt›r›ld›. TC genotipi nefrotik
çocuk grubunda yüksek bulundu (X2=8.16, p=0.025). TT genotipi steroid-duyarl›
çocuklarda daha yüksek olmas›na karfl›n istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Sonuç: Bu çal›flma nefrotik sendromlu çocuklarda UTS2 geni T21M
polimorfizminin analiz edildi¤i ilk araflt›rmad›r. Biz, T21M polimorfizminde
görülen TC genotipi ile NS’li Türk çocuklar› aras›nda bir iliflki olabilece¤i
sonucuna vard›k. Ancak bu peptidin nefrotik sendromdaki rolünün ayd›nlat›lmas›
için fazla say›da örnekle yap›lacak çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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PS/HT-169

Vesikoüreteral Reflü Nefropatisinde Hipertansiyon ve Mikroalbüminüri

Fidan Kibriya1, Söylemezo¤lu O¤uz1, Gönen Sevim1, Uncu Nermin2, Buyan Necla1,
Bakkalo¤lu Sevcan1, Hasano¤lu Enver1
1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara D›flkap› Çocuk Hastal›klar› Hastanesi, Ankara

Vesikoureteral reflü (VUR) ile iliflkili renal skar (RS)’l› çocuklar hipertansiyon
(HT) ve son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) riski alt›ndad›r. Reflü nefropatili
hastalar›n idrar mikroalbümin düzeyinde art›fl böbrek fonksiyon bozuklu¤unun
erken dönem tan›s›nda önemlidir. Bu çal›flmadaki amaç VUR ve RS olan ve
olmayan hastalar› HT ve mikroalbüminüri aç›s›ndan de¤erlendirmektir.VUR
tan›s› alan 238 hastada, sistogram ile VUR derecesi, DMSA ile renal parankim
incelenmesi yap›ld›. Düzenli takiplerinde çoklu kan bas›nc› ölçümü ile ard arda
3 defa yafl, cinsiyet ve boya göre kan bas›nc› % 95’in üzerinde olanlar HT tan›s›
ald›. Tüm hastalarda 24 saatlik idrarda mikroalbüminüri bak›ld›.
Bulgular: Hastalar›n 88’si erkek, 150’ü k›z, yafl ortalamas› 7,1 y›l ve ortalama
takip süresi16 ay olup VUR derecesi Grade 2,3,4,5’de s›rayla % 17,2, %26,1,
% 30,7 ve %26 oran›nda tesbit edildi. 113 hasta (%47.5) RS gösterirken, 125
hastada (%52.5) RS yoktu. HT yafl ile orant›l› olarak fazla bulundu. 1-4.9 yafl
%1.8, 5-9.9 yafl 3.8, 10-15.9 yafl % 5.9, 16-19 yafl % 9.7 (p<0.001). Tüm
hastalar›n % 12.8’de HT görüldü. Bafllang›çta hastalar›n %5.7’de HT varken
takipte %12.8’e yükseldi. RS olanlarda olmayanlara oranla HT (%72.1-%27.9)
ve mikroalbüminüri (% 51.2-4.8) yüksek bulundu (p<0.001). Çift tarafl› VUR’de
%67-%9.8 olan RS ve HT oran› tek tarafl› VUR’de %46 ve %7.3 bulundu. RS
ve HT oranlar› VUR derecesi yükseldikçe art›fl göstermektedir(P<0.003).
Sonuç: Reflü nefropatili çocuklarda SDBY progresyonu proteinüri ile birlikte
olmakta ve klinik seyirde HT izlenmektedir. RS olan hastalarda, erken dönemde
mikroalbüminüri tesbiti, HT ve VUR’nün düzeltilmesi ile SDBY’e gidifl ve
komplikasyonlar engellenebilir.

PS/HT-171

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hipertansif Hastalarda Telmisartan Verapamil
ve Telmisartan Diüretik Birlikte Kullanan Gruplarda Glisemik Kontrolün
Karfl›laflt›r›lmas›

Çetinkaya Ramazan, Albayrak Bülent, Uyan›k Abdullah, Kelefl Mustafa,
Y›ld›rm Rahflan
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum

Amaç: Diabetik nefropatinin geliflmesi ve ilerlemesinde hipertansiyon ve
hiperglisemi ba¤›ms›z ve önemli risk faktörleridir. Angiotensin dönüfltürü enzim
inhibitörleri (ADE‹) ve angiotensin II reseptör antagonistleri (ARA)'nin DM’ta
kronik komplikasyonlar›n önlenmesinde özellikli yerleri vard›r. Telmisartan›n,
PPAR–γ’y› aktive ederek, insülin duyarl›l›¤›n› artt›rd›¤› gösterilmifltir. Kan bas›nc›
hedefine ulaflmada birden fazla ilaç kullan›m› gerekebilmektedir. Telmisartana
tiazid eklenen ve telmisartana verapamil eklenen DM'lu hipertansif iki hasta
grubunu glisemik konrol yönünden karfl›laflt›rd›k.
Gereç-Yöntem: Çal›flmaya DM'u ve hipertansiyonu bulunan 20 (13K, 7E, yafl
ortalamas›; 56.25±9.72y›l) hasta al›nd›. On hastaya 80mg+180mg/gün
telmisartan+verapamil (Grup1) ve 10 hastaya 80mg+12.5mg/gün
telmisartan+hidrokloratiazid (grup2) verildi. Tedavinin öncesinde ve 3 ay sonra
ortalama kan bas›nc› (OAKB), HemoglobinA1C, serum potasyum ve kreatinin
düzeyleri tespit edildi. Veriler SPSS istatistik program›nda Mann-Whitney U
Testi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Bafllang›ç demografik özellikler benzerdi (p>0.05). OAKB, grup1’de
116.9±6.2’den 100.2±7.7mmHg’ya (p=0.0001), Grup2’de, 126.6±5.39’den
108.0±8.8mmHg’ya geriledi (p=0.0001). Gruplar aras›nda OAKB’daki düflme
oranlar›nda (%13.96±6.3, %14.05±7.7) anlaml› farkl›l›k yoktu (p=0.820).
HemoglobinA1C, grup1’de 10.2±2.6’dan 8.05±1.3’e (p=0.02), grup2’de
8.7±1.7’den 8.5±2.1’e düfltü (p=0.63).
Sonuç: Her iki tedavi grubunda da kan bas›nc› etkin flekilde düfltü. Kan
bas›nc›ndaki düflüfl oranlar› ars›nda anlaml› fark yoktu. HA1C,
telmisartan+verapamil grubunda anlaml› olarak düflerken telmisartan+diüretik
grubunda anlaml› düflme izlenmedi. ‹kinci grupta HA1C’de düflmenin olmamas›
diüretiklerin glisemik kontrol üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanabilir.

PS/HT-170

Is There a Correlation Between Microalbuminuria and Retinopathy in
Hypertensive Patients from South India

Palamaner Subash Shantha Ghanshyam, Abraham Georgi, Sundaresan Manjunath,
Bhaskar Emmanuvel, Senghor Arul
Department of General Medicine, Sri Ramachandra Medical College and Research
Institute, Chennai, India

Introduction: In this study on hypertensive patients we looked for, the correlation
between Microalbuminuria (MA)and Hypertensive Retinal Changes (HRC).
Methods: A cross sectional, single center study from south India involving 287
hypertensives. Mean age(53+/- 4.31years).The exclusion criteria was diabetes,
metabolic syndrome, patients on ACE inhibitors and ARBs, nephropathy
(serum creatinine>1.5mg/dl), overt proteinuria, active infection. In the study
patients, MA was measured as an overnight spot urine sample, albumin-to-
creatinine ratio ACR (range30-300 mg /g), HRC were studied using zeiss f450
plus fundus camera. MA was compared with HRC using Chi square test to
look for correlation. Then logistic regression was applied, first with MA and
then with HRC as dependent variables and age, gender,smoking status,duration
of hypertension, severity of hypertension (JNC 7), obesity (BMI), hsCRP (high
sensitivity C Reactive Protein), ECG changes suggestive of LVH as independent
variables to look for their influence on HRC and MA.
Results: Of 287 patients, 115 (40.1 %) had MA, 172 (59.9%) had no MA.
Among 115 patients with MA,51 patients (44.3%) had HRC and 64 patients
(55.7 %) had normal fundus.Among 172 patients without MA, 27 (15.7%)
had HRCand145 (84.3 %) had normal fundus. On comparison, MA had strong
positive correlation with HRC (P<0.001). On logistic regression male gender
(P<0.01), hsCRP (P<0.01), obesity (P<0.01) had positive correlation with MA.
Obesity (P<0.001), male gender (P<0.05) had positive correlation with HRC.
Conclusion: Microalbuminuria has strong positive correlation with hypertensive
retinopathy.

PS/HT-172

Diabetes Mellituslu Hipertansif Hastalarda Telmisartan ve Trandolaprilin
Glisemik Kontrol Üzerine Etkilerinin Araflt›r›lmas›

Çetinkaya Ramazan, Albayrak Bülent
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum

Amaç: Diabetes Mellituslu hastalarda kronik komplikasyonlar›n geliflmesinde
hipertansiyonun ve hipergliseminin önemi büyüktür. Angiotensin dönüfltürü
enzim inhibitörleri (ADE‹) ve angiotensin II reseptör antagonistleri (ARA) kan
bas›nc›n›n kontrolü ve kronik komplikasyonlar›n önlenmesinde önemli katk›
sa¤larlar.
Telmisartan›n, PPAR–γ’y› aktive etti¤ini gösteren çal›flmalar vard›r. Trandolapril
ve telmisartan›n tip2 DM’lu hastalarda kan bas›nc› ve glisemik kontrol üzerine
olan etkilerini araflt›rmay› amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: DM ve hipertansiyonu bulunan 24 (13K, 11E) hasta çal›flmaya
al›nd›. On iki hastaya ‘Telmisartan 80mg/gün’ ve 12 hastaya 4 mg/gün
trandolapril baflland›. Bafllang›çta ve 3 ay sonra ortalama kan bas›nc› (OAKB),
Hemoglobin A1C, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri tespit edildi. Veriler,
SPSS 11.5 program›nda Mann-Whitney U testi ile de¤erlendirildi. En düflük
anlaml›l›k düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.
Bulgular: Telmisartan grubunun yafl ortalamas› 55.41±12.78, trandolapril
grubunun 62.0±7.18 y›ld›. OAKB, telmisartan grubunda 118.25±9.48’den
100.58±7.20 mmHg’ya (p=0.0001), trandolapril grubunda 118.00±9.02’den
98.66±7.77 mmHg’ya geriledi (p=0.0001). Hemoglobin A1C düzeyleri telmisartan
grubunda 10.05±2.50’den 7.85±1.80’e düflerken (p=0.013), trandolapril grubunda
8.69±2.10’dan 7.34±’ 1.51’e düfltü (p=0.056). HA1C düzeylerindeki düflüfl
oran› telmisartan grubunda (%21.05±9.59) trandolapril grubuna (%11.86±7.82)
göre anlaml› olarak daha fazlayd› (p=0.018).
Sonuç: Telmisartan ve trandolapril’in DM’lu hastalarda kan bas›nc›n› etkin
ve benzer flekilde düflürdükleri görüldü. HA1C düzeyleri telmisartan grubunda
tedavi sonunda anlaml› olarak düflerken trandolapril grubunda bu izlenmedi.
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PS/HT-173

Circadian Rhythm of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease Patients
and The Incidence of Non-dippers

Palamaner Subash Shantha Ghanshyam, Kalidindi Rajakarthik, Abraham Georgi,
Bhaskar Emmanuvel, Matthew Milly
Department of General Medicine, Sri Ramachandra Medical College and Research
Institute, Chennai, India

Aim: To analyze circadian rhythm of blood pressure in Chronic Kidney Disease
patients and determine the incidence of non dippers among the study group.
Methods: This cross section study was carried out in a Tertiary Hospital in a
developing country. Patients with chronic kidney disease due to any cause were
selected. 70 patients were randomly enrolled in the study during 2006–2007.
More than two thirds were Non Dipper(n 55) and one third were Dippers(n
15). Mean age of Non Dipper(60.13+/-9.80 yrs), Dipper(57.64 +/-7.42 yrs).
Mean body weight of Non Dipper(62.67 +/-7.13 kg) and Dipper(57.6 +/-6.22
kg). Diabetics with CKD(n36) out of which Non Dipper(29), Dipper
(7),hypertension with CKD (n 29) out of which Non Dipper(22), Dipper (7),
diabetes & hypertension (n5) out of which Non Dipper(4), Dipper (1). Patient
belonged to CKD stage II and III (n 70). Mean serum creatinine of Non
Dipper(2.1 +/-0.4mg/dl), dipper (1.7+/- 0.3mg/dl). Calculated serum creatinine
clearance of Non Dipper(35.89+/-5.5mg/dl), Dipper(34.47+/-4.0mg/dl). Mean
maximum Systolic Blood Pressure of Non Dipper during night interval (147.84
+/- 21.36mmhg). And diastolic Blood Pressure (88.18 +/-11.15 mmhg).
Results: In the present study factors such as total body weight (p = 0.008)
diabetes mellitus (P = 0.001) hypertension (P = 0.005) and serum creatinine
(P – 0.004) have significant correlation with non dippers.
Conclusion: In the present study factors that associated with non dipping were
body weight, hypertension, Diabetes Mellitus, Serum creatinine values. Although
chronic kidney disease individuals have a non dipping pattern of blood pressure
leading to excessive Cardiovascular and cerebrovascular mortality the cause of
abnormality remains to be determined.

PS/HT-174

Tedavi Edilmemifl Esansiyel Hipertansif Hastalarda ‹nflamasyon ve
‹ntrarenal Ateroskleroz Aras›ndaki ‹liflki

Özelsancak Rüya1, Torun Dilek1, Koç Zafer2, Micozkad›o¤lu Hasan1, Sezer Siren1,
Niron Emin Alp2, Özdemir Fatma Nurhan1

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

Çal›flmam›zda tedavi edilmemifl esansiyel hipertansif hastalarda renal rezistif
indeks (RRI) ile inflamasyon aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›.
Çal›flmaya 61 (ortalama yafl: 45.8 ± 8.3 y›l) hipertansiyonu olan hasta ve 40
(ortalama yafl: 42.7 ± 8.5 y›l) kontrol grubu al›nd›. Tüm vakalar›n kreatinin,
CRP, fibrinojen, homosistein, lökosit ve di¤er biyokimyasal parametreleri, idrar
albümin düzeyi, kreatinin klerensi ölçüldü. Dopler ultrasonografi ile RRI ölçümü
yap›ld›. Hasta grubunun 24 saatlik kan bas›nc› ölçümleri al›nd›. Hipertansif
grubun idrar albümin (0,01), CRP (0,004), homosistein (0.007), WBC (0,01)
ve RRI ölçümleri daha yüksek bulundu (p < 0.0001 ). Korelasyon analizi
yap›ld›¤›nda RRI ile yafl (p = 0.016, r = 0.308), nab›z bas›nc› ( p = 0.022, r =
0.294 ), CRP düzeyi (p = 0.00, r = 0.757), idrar albümin düzeyi (p = 0.003, r
= 0.371 ) aras›nda pozitif, kreatinin kilirensi aras›nda (p = 0.042, r = - 0.262 )
ise negatif korelasyon saptand›.
Hasta grubunu, RRI < 0.60 ve > 0.60 olarak grupland›rd›¤›m›zda; RRI indeks>0.60
olan hastalar›n yafl ortalamas› (p= 0.01), CRP düzeyleri daha yüksek (p = 0.01),
kreatinin klirensi daha düflüktü (p = 0.04 ). RRI 0.60’›n üzerinde olan hastalarda
idrar albümin düzeyi daha yüksekti ancak istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi
( p = 0.05). Nondipper olanlarda RRI istatistiksel olarak anlaml› derecede
yüksekti (p = 0.004). Bu çal›flmada renal rezistif indeksin, inflamasyonla da
iliflkili oldu¤u ve non-dipper hastalarda daha yüksek oldu¤u gösterildi. Hipertansif
hastalarda renal hasar› de¤erlendirirken, mikroalbüminürinin yan›nda RRI'in
de de¤erlendirilmesinin faydal› olabilece¤i düflünüldü.

PS/HT-176

Çocukluklarda Esansiyel Hipertansiyonun 24 Saatlik Kan Bas›nc› Ölçümü
ve Ekokardiyografi ‹le De¤erlendirilmesi

Özçakar Z Birsin1, Yalç›nkaya Fatofl1, Tutar Ercan2, Uçar Tayfun2, Atalay Semra2,
Ekim Mesiha1

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

Amaç: Son y›llarda çocuklarda esansiyel hipertansiyonun s›kl›¤›n›n artmas›
nedeniyle çocukluk ça¤›nda hedef organ hasar›n›n ortaya ç›kabilece¤i gündeme
gelmifltir. Bu çal›flman›n amac› yeni tan› alm›fl esansiyel hipertansiyonlu hastalarda
klinik bulgular, 24 saatlik kan bas›nc› monitorizasyonu ve son organ hasar›
bulgular›n›n de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: Çal›flmaya son iki y›lda 24 saatlik kan bas›nc› monitorizasyonu ile
hipertansiyon tan›s› alan çocuk hastalar dahil edilmifltir. Sol ventrikül kitlesi
(SVK) Devereux formülü kullan›larak hesaplanm›fl, sol ventrikül kitle indeksi
(SVK‹) SVK’nin boy 2.7’ye bölünmesi ile elde edilmifltir. Sol ventrikül hipertrofisi
(SVH) SVK‹’nin >38.6 g/m2.7 (95. persentil) olmas› olarak tan›mlanm›flt›r.
Sonuçlar: Çal›flmaya 32 hasta al›nm›flt›r (14E, 18K; ortalama yafl 14.08 ± 2.67
y›l). Ondokuz (%59.4) hastada obesite, 18 (%56.3) hastada ailede hipertansiyon
öyküsü, dokuz (%28.0) hastada dislipidemi saptanm›flt›r.
Gündüz sistolik yüklenme hastalar›n %75’inde, diyastolik yüklenme %34.5’inde;
gece sistolik yüklenme hastalar›n %78’inde, diyastolik yüklenme %65’inde
saptanm›flt›r. Onsekiz (%56.0) hastada gece sistolik kan bas›nc› düflüflünün
olmad›¤› görülmüfltür. Dört (%12.5) hastada hipertansif retinopati bulunmufltur.
Ortalama SVK‹ 36.08 ± 8.01 g/m2.7 olarak hesaplanm›fl ve 12 (%37.5) hastada
(7’si obez) SVH saptanm›flt›r. Vücut kitle indeksi ile SVK‹ ve gece sistolik
yüklenme aras›nda pozitif korelasyon, gece sistolik kan bas›nc› düflüflü ile negatif
korelasyon saptanm›flt›r.
Tart›flma: Çal›flmam›zda esansiyel hipertansiyon saptanan çocuklar›n önemli
bir k›sm›nda tan› an›nda SVH’si saptanm›flt›r. Bu hastalar›n büyük bir bölümünün
obez olduklar› ve artan vücut a¤›rl›¤› ile beraber bu hastalarda gece hipertansiyonun
belirginleflti¤i dikkati çekmifltir. Obesitenin önlenmesi esansiyel hipertansiyonun
ve buna ikincil geliflen hasar›n engellenmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

PS/HT-175

Kolflisin ‹ntoksikasyonuna Ba¤l› Hipertansiyon Geliflen Bir Olgu

Ergün Hüseyin1, Kendirli Tan›l1, Özçakar Z. Birsin2, Düzenli Filiz1,
Altugan F. fiemsa2, Kahraman ‹smet2, Yalç›nkaya Fatofl2, Ekim Mesiha2

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Yo¤un Bak›m Ünitesi, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Kolflisin, Ailevi Akdeniz Atefli (AAA), gut artriti, Behçet Hastal›¤› ve inflamatuar
barsak hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lan bir alkaloiddir. Tedavi edici dozu ile
toksik dozu birbirine çok yak›nd›r. Toksik dozda kolflisin, gastrointestinal
rahats›zl›klar, pansitopeni, hipotansiyon flok, aritmi, rabdomiyoliz, hipokalsemi
ve hipokalemi gibi durumlara neden olabilmektedir. Bu bildiride toksik düzeyde
kolflisin alan ve buna ba¤l› hipertansiyon geliflen bir olgu sunulmufltur.
Olgu: 12 yafl›nda k›z hasta intihar amac›yla kolflisin (12 mg ) içme yak›nmas›
ile getirildi.
Fizik muayenesi ve temel laboratuar de¤erleri normal olan hasta. mide y›kanmas›
ve aktif kömür verilmesi ifllemlerinden sonra yak›n izlem amac›yla Yo¤un Bak›m
Ünitesi’ ne yat›r›ld›. Hastan›n yat›fl›n›n üçüncü günü hipertansiyonu geliflti.
Kan bas›nc› ortalama 150/90 mm Hg olarak ölçüldü. Ultrasonografide; her iki
böbrek parankim kal›nl›klar›nda art›fl saptand›. Renal arter renkli doppler
incelemesi ve ekokardiografi normal bulundu. Hastaya nifedipin (0.2 mg/kg/gün)
baflland›. Ancak kan bas›nc› kontrol alt›na al›namay›nca kaptopril (0.5 mg/kg/
doz; 3 doz) tedaviye eklendi. ‹kili antihipertansif tedavi ile hastan›n kan bas›nçlar›
kontrol alt›na al›nabildi.
Sonuç: Kolflisin, çocuklarda AAA ataklar›n›n önlenmesi ve amiloidoz proflaksisi
amac›yla kullan›lan çok etkin bir ilaçt›r. 7 mg gibi düflük dozda ilaç al›m› ile
kaybedilen olgular bildirilmifltir. Toksik dozun teropatik doza yak›n olmas› ve
düflük dozlarda bile zararl› etkilerinin ortaya ç›kabilmesi nedeniyle kolflisin
intoksikasyonlar›nda çok dikkatli olunmal›d›r. Kolflisinin toksik dozda al›nmas›na
ba¤l› olarak geliflebilen, gastrointestinal bozukluklar, kemik ili¤i bask›lanmas›,
hipotansiyon, rabdomiyoliz ve elektrolit dengesizlikleri gibi yanetkiler çok iyi
bilinmekte olup, kolflisine ba¤l› hipertansiyon s›k görülen bir yan etki de¤ildir.
Bu nedenle toksik dozda kolflisin alan olgular hipertansiyon aç›s›ndan yak›n
takip edilmelidir.
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PS/HT-178

Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: ‹zole Renal Arter
Tutulumlu Takayasu Arteriti

Borazan Ali1, Sa¤lam Funda1, Solmaz Dilek2, Gülcü Aytaç3, Çavdar Caner1,
Sifil Aykut1, Çelik Ali1, Akar Servet2, Göktay Yi¤it3, Çamsar› Taner1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Biz burada hipertansiyon ve hipokalemi nedeni olarak izole renal arter tutulumlu
Takayasu arteriti tespit etti¤imiz bir olguyu sunmay› amaçlad›k. 19 yafl›nda bayan
hasta. Yaklafl›k 2,5 ay kadar önce bafllayan bafl a¤r›lar› olmas› üzerine çekilen
beyin tomografisinde patoloji saptanmam›fl; kan bas›nc›n›n 150/110 mmHg
olmas› üzerine Amlodipin 5mg bafllanarak nefroloji poliklini¤ine sevk edilmifl.
Poliklinikte yap›lan incelemelerinde hipertansiyona efllik eden hipokalemi
(3.1-3.5 mEq/L) ve metabolik alkaloz (pH 7.50, HCO3 32.4 mmol/L, PCO2
30.8 mmHg) tespit edilmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amac›yla yat›r›ld›.
Hastan›n tansiyon ölçümlerinde ekstremiteler aras›nda fark gözlenmedi. Yap›lan
rutin laboratuar tetkiklerinde baflka problem saptanmad›. 24 saatlik idrarda Na
13 mmol/gün (40-220), K 16.2 mmol/gün (25-125), Cl 18.2 mmol/gün
(110-250), Ca142.4mg/gün (100-320) olarak ölçüldü. Plasma renin aktivitesi
8.50ng/ml/saat (0.20-3.40), Aldesteron 295pg/ml (20-240) bulundu. Bat›n
USG: böbrek boyutlar› ve parankim kal›nl›klar›, ekojenitesi normal olarak
de¤erlendirildi. Renovasküler doppler incelemesinde hastan›n sol renal arter
darl›¤› ve aort duvar kal›nlaflmas› tespit edildi. Hastan›n MR anjiografi
incelemesinde infrarenal abdominal aortada belirgin tutulum ve kalibrasyonda
incelme saptand›. Ayr›ca sol renal arter ç›k›m›nda yüksek dereceli darl›k da
görüldü. Hastaya izole olarak abdominal aortada renal-infrarenal segmenti ve
sol renal arter ç›k›m›n› tutan Takayasu arteriti tan›s› konuldu. Asetil salisilik
asit 100mg, Methotrexate 12,5mg haftada bir kez ve Prednol 32mg/gün bafllanarak
taburcu edildi. Hasta halen merkezimizde takip edilmektedir.
Sonuç olarak genç hastalarda renovasküler hipertansiyon nedenleri aras›nda
izole renal arter düzeyinde Takayasu arteriti de olabilece¤i akla gelmelidir.

PS/HT-177

Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-aortik Sendrom

Çavdar Caner1, Borazan Ali1, Oto Öztekin2, Gülcü Aytaç3, Solmaz Dilek4,
Sa¤lam Funda1, Sifil Aykut1, Çelik Ali1, Akar Servet4, Göktay Yi¤it3,
Çamsar› Taner1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dal›,
‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹zmir

Burada tesadüfen kan bas›nc› yüksek ölçülüp ve araflt›rmalar sonucu mid-aortik
sendrom tan›s› konulan; tedavisinde bilateral otolog aorto-renal bypass yap›lan
ve bundan yaklafl›k 5 ay sonra da sa¤ renal arter’e perkütan translüminal
anjiyoplasti+stent uygulanarak tedavi edilen bir olguyu sunmay› amaçlad›k.Yaklafl›k
1 y›l önce flikayeti olmaks›z›n ölçülen kan bas›nc›n›n yüksek olmas› (190-
200/100mmHg) nedeniyle uzun-yavafl sal›n›ml› Nifedipin 60mg tb. 1x1/gün
bafllanm›fl. Ancak kan bas›nc›n›n hedef de¤erlere düflmemesi üzerine yap›lan
böbrek doppler USG’de iki tarafl› böbrek arterlerinde anlaml› darl›k tespit
edilmifl. Bunun üzerine böbrek anjilografisi yap›lm›fl. Yap›lan anjiyografide;
abdominal aortada visseral seviyede yayg›n lüminal düzensizlikler yan›nda visseral
dallar›n ç›kt›¤› düzeyden itibaren kalibrasyonun belirgin inceldi¤i görülmüfl. Sol
böbrek arterinde daha belirgin olmak üzere her iki böbrek arterinde yüksek
dereceli darl›k saptanm›fl. Sorunlar özellikle abdominal aortan›n orta kesimini
tutmaktad›r ve öncelikle Mid-aortik sendrom lehine de¤erlendirilmifltir. Hastaya
safen ven kullan›larak bilateral aorto-renal bypass ameliyat› yap›lm›fl. Ayn›
operasyonda aorta ve safen ven biyopsisi de yap›lm›flt›r. Yap›lan biyopsi sonucu
hiyalin dejenerasyonu olarak rapor edilmifltir. Ameliyattan 3 ay sonra kan
bas›nçlar› yüksek seyreden hastaya tekrar renal anjiografi yap›lm›flt›r. Anjiyografide
sa¤ böbrek arterinde darl›k tespit edilmesi üzerine hastanemize sevk edilmifltir.
Tekrar yap›lan anjiyografide; Sa¤ böbrek arterinde proksimal segmentte yüksek
dereceli darl›k izlenmifltir. Sol böbrek arterinden yap›lan enjeksiyonda ise greftin
sa¤lam oldu¤u ancak sol böbrek arter seviyesinde non-kritik darl›k oldu¤u
izlenmifltir.Hastaya sol brakial arterden girilerek sa¤ böbrek arterine balon
dilatasyonu ve stent yerlefltirilmifltir. Hasta antiagregan tedavi ve uzun-yavafl
sal›n›ml› Nifedipin 60mg tb. 1x1/gün ile taburcu edilmifltir Yap›lan kontrollerinde
kan bas›nc› normal olan hasta halen merkezimizde düzenli olarak takip
edilmektedir.
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PS/HT-180

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Vasküler Endotelyal Growth Faktör
(VEGF) ile Mikroalbüminüri ‹liflkisi

Ebinç Ayerden Fatma1, Ebinç Haksun2, Derici Ülver1, Koç Eyüp1, Erten Yasemin1,
Reis Altok Kadriye1, Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale

VEGF yeni damar oluflumu ve vasküler permeabilite art›fl›ndan sorumlu bir
sitokindir. Çal›flmalarda hipertansiyon hastalar›nda VEGF art›fl› oldu¤u öne
sürülmektedir. Bu art›fl›n hedef organ hasar› ile ilgili olabilece¤i düflünülebilir.
Bu çal›flmada amac›m›z esansiyel hipertansiyonlu (HT) hastalarda serum VEGF
düzeylerinin mikroalbüminüri i le i l iflkisini de¤erlendirmektir.
Materyal-Metot:  Çal›flmaya 76 HT hastas› ve kontrol grubu olarak 46 sa¤l›kl›
birey al›nd›. Vakalar›n boy, kilo, açl›k kan flekeri, bun, kreatinin, serum VEGF
düzeyleri ölçüldü. 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi (Ccr) ve mikroalbüminüri
hesapland›.
Sonuçlar: Vakalar mikroalbüminürisi olan 30 (20kad›n/10erkek ort
yafl:47,7±10,0), olmayan 46 (32kad›n/14erkek ort yafl:48,3±10,1) ve kontrol
grubu 46 (22kad›n/24erkek, ort yafl:47,4±6,6) olarak 3 gruba ayr›ld›. Gruplar
aras›nda vücut kitle indeksi, yafl ve cinsiyet aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k izlenmedi.
VEGF düzeyleri kontrol grubunda 144,9 ± 96,6, mikroalbüminüri olmayan
grupta 166,8 ± 114,4, mikroalbüminürisi olan grupta 225,2 ± 109,3 tespit
edildi. Mikroalbüminürisi olan ve olmayan gruplar aras›ndaki farkl›l›k anlaml›
bulundu (p: 0.007). Korelasyon analizinde serum VEGF düzeyi ile sistolik kan
bas›nc› (r:,253 p:0,001), diyastolik kan bas›nc› (r:,162 p:0,04), mikroalbüminüri
(r:,338 p:0,00), kreatinin klerensi (r:,172 p:0,04) aras›nda anlaml› korelasyon
gözlendi. Regresyon analizinde ise mikroalbüminüri üzerine VEGF’nin anlaml›
etkisi izlendi.(β :,248, p:0,021)
Tart›flma:  Çal›flmam›zda hipertansif hastalarda mikroalbüminüri varl›¤› ile
serum VEGF düzeyleri aras›nda iliflki olabilece¤i gösterilmifltir. Literatürde
diyabetik hastalarda tan›mlanm›fl olan bu iliflkinin hipertansif hastalardaki
kan›tlar› yetersizdir. Hipertansiflerde VEGF’nin vasküler geçirgenlik artt›r›c›
etkisinin mikroalbüminüri gelifliminde rol oynad›¤› düflünülebilir.

PS/HT-179

Lojistik Regresyon Analizi Yöntemi ile Hipertansiyon Risk Faktörlerinin
Belirlenmesi

Do¤an Nurhan1, Demir Serap2, Toprak Dilek3, Köken Tülay4, Çekirdekçi Ahmet5
1Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dal›,
Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar
4Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Afyonkarahisar
5Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›,
Afyonkarahisar

Amaç: Hipertansiyon (HT) koroner kalp hastal›¤›, inme ve kronik böbrek
yetmezli¤i etyolojisinde önemli bir yeri olan kompleks bir hastal›kt›r. Bu
çal›flmam›zda lojistik regresyon modelleri ile hipertansiyon için risk faktörlerini
belirlemeyi amaçlad›k.
Yöntem: Çal›flmam›z kesitsel epidemiyolojik bir çal›flma olup, popülasyon
da¤›l›m› göz önüne al›narak, ilçe merkezleri ve taflra dahil, ilimizin 75 farkl›
bölgesinden randomize olarak seçilen toplam 2035 kifliye anket uygulanmas›
ile yap›ld›. Diyabetes Mellitus (DM), koroner kalp hastal›¤› (KKH), sigara
kullan›m›, yafl, obesite (beden kitle indeksi>=30), ailede HT öyküsü risk faktörleri
olarak de¤erlendirmeye al›nd›. Sebep-sonuç iliflkisi hakk›nda önemli bilgi verdi¤i
için istatistiksel metot olarak Lojistik regresyon analizi kullan›ld›.
Bulgular: Toplam 2035 bireyin yafl gruplar›na göre da¤›l›m› flu flekildeydi: 577
kifli (%28.4) 19-40 yafl, 1222 birey (%60.0) 41-64 yafl ve 236 kifli (%11.6) 65
ve üzeri yafl grubundayd›. Çal›flma grubumuzda 493 (%24.2) hipertansiyonlu
birey belirlendi. Bu kiflilerde DM, KKH, yafl, sigara kullanma al›flkanl›¤›, beden
kitle indeksi ve ailede HT öyküsünün olmas› istatistiksel olarak önemli risk
faktörleri olarak bulundu (p<0.05). Hipertansiyon riskinin 65 ve üzeri yafl
grubunda 19-40 yafl grubuna göre 9.04 kez ve 41-64 yafl grubuna göre 2.94 kez
daha fazla oldu¤u tespit edildi. Diyabetli hastalar›n 2.86 kez, obez bireylerin
2.13 kez, sigara içenlerin 2.66 kez, ailesinde HT öyküsü olanlar›n 1.88 kez,
KKH olanlar›n ise 2.07 kez, bu risk faktörlerini tafl›mayanlara göre daha fazla
HT riski tafl›d›klar› belirlendi (p>=0.05).
Sonuç: Kan flekeri regülasyonu, sigara kullan›m›, obesite ve kan lipid düzeyleri
gibi önlenebilir faktörler hipertansiyon için önemli risk faktörleridir.

PS/HT-181

Perkütan Renal Arter Stent Uygulamas› Arteriyel Kan Bas›nc›n› Düflürür,
Fakat Böbrek Fonksiyonlar›na Etkisi Nedir? Tek Merkezin Deneyimi

Derviflo¤lu Erkan1, Çiftci Ercüment2, Selek Alev3, Sar›soy Hasan Tahsin2,
Kalender Betül1, Y›lmaz Ahmet1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Bu çal›flman›n amac›, perkütan translüminal anjiyoplasti ve stent
(PTRA/S) uygulamas›n›n arteriyel kan bas›nc› ve böbrek fonksiyonlar› üzerine
olan etkilerinin araflt›r›lmas›d›r.
Metot: Aral›k 2003 ile Eylül 2006 tarihleri aras›nda hastanemizde PTRA/S
uygulanan hastalar›n dosyalar› geriye dönük olarak incelenmifltir. ‹fllem öncesi
ve sonras› takip verileri dosya kay›tlar›ndan ve hastalarla telefon görüflmeleri
yolu ile elde edilmifltir. Böbrek fonksiyonlar›n› de¤erlendirmek için tahmini
glomerüler filtrasyon h›z› (GFR) kullan›lm›flt›r.
Sonuçlar: Hastanemizde 36 hastaya (16 kad›n, 20 erkek; ortalama yafl 59±15
(R: 25-83) toplam 43 PTRA/S ifllemi uygulanm›flt›r. Hastalar›n ifllem sonras›
ortalama takip süresi 9.3±8.6 (R: 2-28) ay olarak bulunmufltur. ‹fllem sonras›nda,
tahmini GFR de¤erinde ifllem öncesine göre anlaml› bir de¤ifliklik saptanmam›fl
(71.4±40.2 mL/dak vs.73.3±39.0 mL/dak; p = 0.483), ancak ortalama arteriyel
kan bas›nc›nda ifllem öncesine göre belirgin düflüfl gözlenmifltir (ifllem öncesi:
123±22 mmHg; ifllem sonras›: 101±14 mmHg; p = 0.000). Böbrek fonksiyonlar›
bozuk olan hastalara (GFR <= 59 mL/dak) uygulanan giriflimsel tedavi sonras›,
%41’nde böbrek fonksiyonlar›nda iyileflme görülürken, %29’nda stabil seyir
izlenmifl ve % 29’unda ise kötüleflme tespit edilmifltir.
Var›lan Sonuç: PTRA/S uygulamas›, özellikle ifllem öncesi böbrek
fonksiyonlar›nda bozulma olan hastalarda böbrek fonksiyonlar›n› korur hatta
iyilefltirebilir.
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PS/DN-183

Makrofaj Azalt›m› Farelerde ‹skemik ABY'ne Karfl› Koruma Sa¤lamaktad›r

Dursun Belda1, He Zhibin2, Ljubanovic Danica3, Faubel Sarah2,
Edelstein Charles L.2
1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Denizli
2Colorado Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bölümü Denver, ABD
3Dubrova Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Bölümü, Zagreb

Böbreklerde makrofajlar›n infiltrasyonu sitokin ve serbest radikal üretimi yoluyla
iskemik akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) katk›da bulunabilir. Bu çal›flmada
lipozom-enkapsüle clodronate (LEC) arac›l› makrofaj “intihar” metoduyla makrofaj
azalt›m›n›n farelerde iskemik ABY’de koruyucu olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Lipozomlar fosfatidil kolin, kolesterol, kloroform, sonikasyon ve santrifüj
(clodronate içeren ve içermeyen) kullan›larak haz›rlanm›flt›r. Ayn› koflullar alt›nda
haz›rlanan bofl lipozomlar kontrol amaçl› olarak kullan›lm›flt›r. C57BL6 farelere
bilateral renal pedikül klempi ile iskemi indüksiyonundan 6 ve 2 gün önce
kuyruk veninden LEC enjekte edilmifltir. ‹skemi sonras› reperfüzyondan 24 saat
sonra böbrek fonksiyonu ve histoloji (d›fl medullan›n d›fl k›sm›) de¤erlendirilmifltir.
Akut tübüler nekroz skoru (hücre nekrozu, f›rçams› kenar›n kayb›, silendir
oluflumu ve tübül dilatasyonu), apoptotik tübüler hücreler ve nötrofiller
hematoks i len eoz in ve PAS boya l ›  dokuda hesaplanm›fl t › r .
BUN (mg/dl) sham-opere farelerde (S) 23±2, bofl lipozom verilen iskemik ABY’li
farelerde (‹) 125±15 (P<0.001 vs. S) ve LEC verilen iskemik ABY’li farelerde
(‹+LEC) 81±17 (P<0.05 vs. ‹). bulunmufltur. Serum kreatinini (mg/dl) S’de
0.2±0.02, ‹’de 1.5±0.02 (P<0.001 vs. S) ve ‹+LEC’de 1.0±0.2 (P<0.05 vs. ‹)
bulunmufltur. ATN skoru S’de 0, ‹’de 4.7±0.2 (P<0.01 vs. S) ve ‹+LEC’de
2.2±0.9 (P<0.05 vs. ‹) bulunmufltur. Nötrofiller (her BBA’da) S’de 0, ‹’de 62±37
(P<0.05 vs. S) ve ‹+LEC’de 38±28 (NS vs ‹) bulunmufltur. Apoptotik hücreler
(her BBA’da) S’de 0, ‹’de 0.6±0.2 (P<0.05 vs. S) ve ‹+LEC’de 0.5±0.3
(NS vs. ‹) bulunmufltur.
Sonuç olarak, iskemik ABY olan farelerde LEC yoluyla makrofaj azalt›m›, nötrofil
infiltrasyonu ve tübüler apoptozisi etkilemeksizin, fonksiyonel ve histolojik olarak
koruma sa¤lamaktad›r. ‹skemik ABY'de makrofaj azalt›m›n›n sitokin ve serbest
radikal üzerindeki etkilerinin incelenmesi gereklidir.

PS/HT-182

Bilateral Renal ‹nfarktla Komplike Bilateral Renal Fibromüsküler Displazi

Dursun Belda1, Batmazo¤lu Mehmet1, Akaslan Gökçen1, Ya¤c› Baki2
1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Denizli

Bilateral renal infarktla komplike seyreden bilateral renal arteriyel fibromüsküler
displazi literatürde çok nadir olup afla¤›da böyle bir olgumuz sunulmufltur.
Olgu: 37 yafl›nda erkek bilateral lomber a¤r› ile baflvurdu. Bilinen hastal›¤›
yoktu. Sigara ve alkol al›flkanl›¤› vard›. FM’de TA 170/90 mmHg, sol kostovertebral
aç› hassasiyeti d›fl›nda özellik yoktu. Laboratuvar incelemelerinde: Hb: 15.4
g/dL, BK: 20.000/mm3, trombosit: 367.000/mm3, sedimentasyon 36 mm/saat,
BUN: 25 mg/dl, kreatinin: 3.3 mg/dL, CRP: 31.7 mg/dL, LDH: 2438 IU/L,
AST: 116 IU/L, ALT: 229 IU/L, idrar incelemesinde 10 dismorfik eritrosit
ve 1.7 gr/gün proteinüri saptand›. ‹drar kültüründe üreme olmad›. Renal
doppler USG’de sa¤ böbrek 100x42 mm, parankim 14 mm; sol böbrek 125x70
mm, parankim 21 mm idi, dilatasyon ve tafl saptanmad›, sa¤da rezistif indeks
optimal de¤erlendirilemedi, solda ise 0.5 olarak ölçüldü. Bat›n CT’de bilateral
renal hipodens infarkt alanlar› saptand›. Heparin ve antihipertansiflere ek olarak
vaskülit flüphesiyle bafllanan steroid tedavisiyle semptomlar›nda ve laboratuvar
de¤erlerinde k›smi düzelme oldu. Hepatit markerlar›, ANA, Anti-DNA, ANCA,
ENA profili, antifosfolipid antikoru ve kompleman düzeyleri negatif veya normal
bulundu. Selektif renal DSA’da sa¤da stenotik, solda ise anevrizmatik ve disseke
formda asimetrik tipte renal fibromusküler displazi (FMD) olarak de¤erlendirildi.
Sa¤ renal artere stent yerlefltirilerek yeterli lümen patensi sa¤land›, solda agresif
bir endovasküler giriflim yap›lmad›. Hasta fibromüsküler displazi olarak kabul
edildi ve steroid tedavisi kesildi. ‹zleminde kan bas›nc› normale döndü. Serum
kreatinini 1.2 mg/dL’ye kadar geriledi ve di¤er laboratuvar parametreleri de
normal s›n›rlara döndü.
FMD renal infarktlarla komplike atipik klinik prezentasyonlarda karfl›m›za
ç›kabilir. Böyle olgularda yap›lacak radyolojik giriflimler renal fonksiyonlar›n ve
lezyonlar›n stabilitesini sa¤lamaya yönelik olmal›d›r.
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PS/DN-184

Tüm Vücut Ifl›nlamas› Uygulanan Hayvan Modelinde Amifostinin Böbrek
Hasar› Üzerine Etkisi

Ünsal Diclehan1, Güz Galip2, Kavutçu Mustafa3, Akmansu Müge1,
Ömero¤lu Suna4

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Histoloji Anabilim Dal›, Ankara

Bu randomize, kontrollü, deneysel çal›flmada tüm vücut ›fl›nlamas› sonras›nda
radyoterapiye (RT) ba¤l› geliflmesi olas› böbrek hasar› üzerinde amifostinin
etkinli¤inin incelenmesi amaçland›.
K›rk adet, erkek, Wistar-albino rat 4 grup; 1: kontrol, 2: amifostin uygulanan
grup, 3: ›fl›nlanan grup ve grup 4: amifostin uygulanan ve ›fl›nlanan grup olarak
randomize edildi. Grup 3 ve 4’teki deneklere tek dozda 6.5 Gy tüm vücut
›fl›nlamas› yap›ld›. Amifostin RT’den 30 dk. önce 200 mg/kg olarak i.p. olarak
uyguland›. RT sonras› 12. haftada 24 saatlik idrar toplanarak idrar kreatinin
ve protein at›l›m› ölçüldü ve sakrifiye edilen deneklerin; kan hematokrit, serum
BUN, kreatinin düzeyleri çal›fl›ld›. Sakrifikasyon sonras› al›nan böbreklerden
birinde doku lipid peroksidasyon ve enzim (katalaz, süperoksid dismutaz,
glutatyon peroksidaz) düzeyleri ölçüldü, di¤erinde ise histolojik de¤erlendirme
yap›ld›.
RT uygulanmas›yla serum BUN de¤erlerinde anlaml› art›fl (p=0.001) ve amifostin
sonras› RT uygulanmas›yla da BUN düzeyinde anlaml› azalma saptand› (p=0.028).
RT uygulanan grubun idrar protein düzeyinde kontrole k›yasla 7 kat art›fl
mevcuttu (p<0.0001). Amifostin sonras› RT uygulanan grubun idrar protein
düzeyi kontrol gruba k›yasla halen yüksek olmas›na (p<0.0001) ra¤men sadece
RT uygulanan grubun de¤erlerinden ilaç kullan›m› lehine düflüktü (p=0.0001).
Kreatinin klirensi RT uygulananlarda bozulma ve amifostin uygulananlarda ise
tek bafl›na RT uygulananlara göre düzelme e¤iliminde olarak tespit edildi. RT
uygulanmas›yla katalaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitelerinde oluflan
de¤ifliklik, amifostin uygulamas› ile anlaml› düzeldi (p=0.001). Ortalama histolojik
skor RT uygulamas›yla anlaml› artm›flt›. RT öncesi amifostin uygulananlarda
RT ile artm›fl histolojik skorda belirgin azalma saptand› (p=0.002).
Tek doz tüm vücut ›fl›nlama öncesinde 200 mg/kg amifostin uygulanmas›n›n
RT sonras› oluflan böbrek hasar›n›n fliddetini azaltt›¤› saptand›.

PS/DN-185

Enkapsüle Peritoneal Sklerozda Periton Morfolojisi ve Fonksiyonuna
Aloe Veran›n Etkileri

Purçlutepe Özlem1, Bozkurt Devrim2, Yurum Fatma Nur3, Çetin P›nar1,
K›rcelli Fatih2, Can Ayfle4, Akev Nuriye4, Özkahya Mehmet2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4Istanbul Universitesi Ezcac›l›k Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, ‹stanbul

Sklerozan enkapsüle periritonit (SEP), uzun süreli periton diyalizinin nadir
görülen fakat ciddi bir komplikasyonudur. ‹nflamasyon, neoanjiyogenez ve
fibrozis altta yatan patolojilerdir.
Tropikal bir kaktüs olan aloe veran›n derivelerinin, acemannan ve aloectin,
çeflitli dokularda ve insan immün hücrelerinde inflamatuar aktiviteyi azaltt›klar›
gösterilmifltir.
Bu çal›flman›n amac›; aloe veran›n, SEP progresyonu (P) ve regresyonu (R)
üzerine ekilerini araflt›rmakt›r.
K›rkbefl non-üremik wistar albino rat befl gruba ayr› lm›flt ›r :
Kontrol grubu 2 ml izotonik günlük intraperitoneal verilmesi (IP), 3 hafta,
C-G grubu günlük IP 2 ml/200 g klorheksidin glukonat injeksiyonu (CG)
( 0 . 1%)  v e  e t ano l  (%15 )  ç ö z e l t i s i ,  t o t a l  3  h a f t a  ( h f ) ,
Dinlenme grubu CG (0-3.hf) + Peritoneal dinlenme (3-6.hf).
AV-R grubu CG (0-3.hf) + 300mg/L aloe vera içme suyunda (3-6.hf),
AV-P grubu CG + 300mg/L aloe vera içme suyunda (0-3.hf),
Süreç sonunda, bir saat peritoneal eflitlenme testi 25 ml %3.86 PD solusyonu
ile yap›ld›.
Diyalizat ve plazma üre oran›(D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› (/mm3) ve
ultrafiltrasyon hacmi(UF) hesapland›. Paryetal peritondaki morfolojik de¤iflikler
incelendi.
Sonuçlar, tabloda ortalama ± SEM olarak verildi.
SEP regresyonunda peritoneal dinlenmenin baz› faydal› etkileri olsa dahi
inflamasyon devam etmektedir. Fakat aloe vera’n›n da SEP regresyonu veya
progresyonu üzerinde periton damarlanmas›n› azaltmas› d›fl›nda ek bir faydas›
mevcut de¤ildir.
Sonuç olarak biz, Aloe veran›n neovaskülarizasyonu azaltarak SEP tedavisinde
etkili olabilece¤ini düflünmekteyiz.

Sonuçlar

a Group vs Control, b vs CG, c vs Rest, d vs AV-R; p<0.05

UF. ml

D/P Üre

WBC,mm3

Peritoneal kal›nl›k, μm

‹nflamasyon

Damar say›s›

Fibroblast

kontrol n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG n=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a 262b 731d

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Rest. n=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

AV-R n=8

-2.77±3.7a

0.71±0.02a

262b

139±19

1,3±0,1

5±1c

2,71±0,18bc

AV-P n=7

2.02±0.74

0.58±0.02

731d

129±11

1,71±0,18b

11,6±1,7bd

1,43±0,2d
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PS/DN-186

Peroksizom Proliferator Aktive Reseptör Agonisti Rosiglitazonun Sklerozan
Enkapsüle Peritonite Ba¤l›  De¤ifliklikler Üzerine Etkisi

Taflk›n Hüseyin1, Bozkurt Devrim2, fien Sait3, B›çak Selahattin1, K›rcelli Fatih2,
Ok Ercan2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› 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
3Ege Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  ‹zmir

Sklerozan enkapsüle peritonitin (SEP) patogenezinde inflamasyon, fibrozis ve
neovaskülarizasyon rol oynamaktad›r.
Birçok dokuda fibrozis geliflmesinde de¤iflik inflamatuar cevaplar›n geliflmesine
neden olan metabolik yollar›n ana düzenleyicisi peroksizom proliferator aktive
reseptörleridir (PPAR). Son zamanlarda, PD solüsyonlar›na rosiglitazon
eklenmesiyle; VEGF aktivasyonun inhibe oldu¤u ve morfolojik de¤iflikliklerin
azald›¤› gözlemlenmifltir.
Bu çal›flmada, bir PPAR agonisti olan rosiglitazonun deneysel SEP modelinde
regresyon ve progresyon üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Elli üç non üremik wistar albino rat farkl› 5 gruba ayr›ld›;
Kontrol grubu 2 ml serum fizyolojik (SF) intraperitoneal (IP) hergün 3 hafta
boyunca, C-G grubu Günlük IP 2 ml/200 g khlorheksidin glukonat (CG) (0,1%)
ve etanol (%15) SF içerisinde, 3 hafta boyunca,
Dinlenme grubu CG (0-3.hf) + Peritoneal dinlenme (3-6. hf),
Rosi-R grubu CG (0-3.hf) + içme suyuna 8 mg/L rosiglitazon kat›ld› (3-6.hf),
Rosi-P grubu CG + içme suyuna 8 mg/L rosiglitazon kat›ld› (0-3.hf)
Süre sonunda, 25 ml %3.86 l›k PD solüsyonuyla 1 saatlik peritoneal eflitlenme
testi yap›ld›. Diyalizat-plazma üre oran› (D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› ve
ultrafiltrasyon miktar› (UF) de¤erlendirildi. Ayr›ca paryetal peritondaki morfolojik
de¤ifliklikler incelendi.
Sonuçlar, tabloda ortalama ± SEM olarak özetlenmifltir.
CG ile periton morfolojisi ve fonksiyonlar›nda anlaml› hasarlanma yap›lm›flt›r.
Peritonun dinlendirilmesinin diyalizat hücre say›s› ve ultrafiltrasyon yetmezli¤i
üzerine olumlu etkileri vard›r. Ancak roziglitazon ile ek olarak periton damar
say›s› ve peritoneal kal›nl›kta anlaml› iyileflmeler sa¤lanm›flt›r.
Sonuç olarak, PPAR agonistlerinin SEP sürecinin major komponentleri olan
inflamasyon, fibrozis ve UF yetmezli¤i üzerine olumlu etkileri vard›r. SEP
sürecinin kontrol alt›na al›nmas›nda rosiglitazonun terapötik etkisi olabilir.

Sonuçlar

a Group vs Control, b vs CG, c vs Rest, d vs Rozi-R; p<0.05

UF. ml

D/P Üre

WBC,mm3

Peritoneal Kal›nl›k, μm

Inflammasyon

Damar say›s›

Fibroblast

Kontrol N=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

CG N=10

—2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Dinlenme N=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

Rozi-R N=13

3.46±0.36ab

0.45±0.02bc

476b

89±10 bc

0,92±0,13

3,69±0,73c

2,46±0,18 bc

Rozi-P N=10

4.45±1.05b

0.79±0.02d

661b

93±7

1,1±0,2

3,88±0,9

1,62±0,26d

PS/DN-187

Diyetteki Ginger'in (Zingiber Officinales Rosc) Renal ‹skemi/Reperfüzyon
Üzerine Etkisi: Bir Rat Çal›flmas›

Uz Ebru1, Faruk Ömer2, Çatal Ferhat3, Bayrak Reyhan4, Bayrak Ömer2,
Atmaca Ali Fuat5, At›fl Ömer6, Y›ld›r›m Erol2, Akçay Ali1
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
5Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
6Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Tokat

Girifl-Amaç: Bu çal›flman›n amac› bir antioksidan olan gingerin böbrek I/R
hasar ›ndaki  muhtemel  nefroprotekt i f  e tk is in i  arafl t › rmakt › r .
Materyal-Metot: Çal›flmaya 30 adet Wistar tipi albino rat al›narak herbirinde
6 adet rat olmak üzere befl gruba ayr›ld› (kontrol, sham, ginger, I/R, ginger+
I/R). Kontrol grubu normal standart rat yemi, ginger gruplar›na ise diyetin
%5’ini içerecek flekilde ginger verildi. Sham grubunda abdominal bölge aç›l›p
hiçbir ifllem yap›lmadan tekrar kapat›ld›. I/R grubunda ise böbrekler 45 dakika
süreyle iskemide b›rak›larak reperfüzyon yap›ld›. Reperfüzyon periyodundan 24
saat sonra böbrek fonksiyon testleri, kan ve dokuda oksidan ve antioksidanlar›
ve renal histopatolojiyi de¤erlendirmek için kan al›nd› ve bilateral nefrektomi
yap›ld›.
Sonuçlar: Diyetine ginger eklenen I/R grubunda, normal diyetle beslenen I/R
grubuna göre doku malondialdehid (MDA) seviyesi anlaml› olarak azal›rken,
NO ve protein carbonyl contents (PCC) düzeylerindeki art›fl anlaml› derecede
azalm›flt›r (P<0.001). Benzer flekilde serum süperoksit dismutaz (SOD) ve
glutathione peroxidase (GSH-Px) enzim aktivitelerinde ginger alan grupta anlaml›
olarak düzelme ve doku NO ve PCC düzeylerindeki art›flta belirgin azalma
saptand› (P<0.05). Ayr›ca çal›fl›lan doku total antioksidan kapasite (TAC) ve
total oksidan durumda (TOS) da ginger alan grupta anlaml› olarak düzelme
tespit edilmifltir (P<0.001). Ancak diyete ginger eklemenin renal fonksiyon
testlerinde herhangibir de¤ifliklik yapmad›¤› izlenmifltir. Yap›lan histopatolojik
incelemede ise I/R’a ba¤l› renal hasarda belirgin düzelme oldu¤u görüldü
(P<0.001).
Tart›flma: Bizim çal›flmam›zda pek çok çal›flmada gösterildi¤i gibi I/R periyodunun
serbest radikalleri art›rarak böbrek hasar›na neden olabilece¤i görülmüfltür.
Ginger ise antioksidan aktivitesi ile I/R durumlar›nda renoprotektif etki
gösterebilmektedir. Ancak daha ileri çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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PS/DN-188

Erdostein’in Kontrast Madde Nefropatisi Gelifltirilen Ratlardaki Etkileri

Bayrak Ömer1, Kaya Arif2, Uz Burak2, Uz Efkan8, Bayrak Reyhan5, Uz Ebru3,
Al›c› Özlem4, Koca Cemile7, ‹lhan Atilla6

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
5Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
6Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Ankara
7Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
8Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dal›, Isparta

Amaç: Erdostein (ERD) ve N-Asetil Sistein (NAC) mukolitik olarak kullan›lan
ve antioksidan özellikleri olan iki ilaçt›r. Bu çal›flmam›zda ERD’in kontrast
madde nefropatisi (KMN) üzerine etkilerini incelemeyi ve NAC ile karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: 16 erkek Wistar rat, 4’erli olarak 4 gruba randomize edildi.
Grup 1, kontrol grubu, intraperitoneal (i.p.) serum fizyolojik verildi. Grup 2,
model grup tek doz radyokontrast madde (RKM) 15 ml/kg i.p. verildi. RKM
olarak meglumin diarizoa kullan›ld›. Grup 3, RKM yan›nda 50 mg/kg/12h
NAC RKM’den 24 saat önce baflland›, 10 kez orogastrik yoldan verildi. Grup
4, RKM yan›nda 50 mg/kg/12h ERD, RKM’den 24 saat önce baflland›, 10 kez
orogastrik verildi. RKM’den 4 gün sonra ratlar sakrifiye edildi. Serum kreatinin
düzeyleri çal›fl›ld›. Histopatolojik de¤erlendirmede bir böbrekten al›nan
kesitlerde1000 adet tübül incelendi. Normal veya hafif hasarl› tübül say›s› yüzdesi
x1, orta derecede hasarl› tübül say›s› yüzdesi x2, a¤›r hasarl› tübül say›s› yüzdesi
x3 katsay›lar› ile çarp›larak hasar skorlamas› yap›ld›. Di¤er böbrekten süperoksit
dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ve doku malon dialdehit (MDA)
düzeyleri çal›fl›ld›.
Sonuçlar: Her iki ilac›n da KMN üzerine olumlu etkileri oldu¤u görüldü.
Sonuçlar Tablo1’de özetlenmifltir. Böbrek fonksiyonlar›n›n korundu¤unu
göstermesi aç›s›ndan kreatinin düzeyleri tedavi gruplar›nda model gruptan düflük
bulunmufl ve kontrol grubu ile benzer düzeylerde saptanm›flt›r. Oksidan hasar›n
göstergeleri olan SOD, CAT aktiviteleri ile MDA düzeyleri genel olarak tedavi
gruplar›nda model gruptan farkl› bulunmufltur. Patolojik de¤erlendirmede tedavi
gruplar›nda tübül hasar›n›n daha az oldu¤u gözlenmifltir. ERD ve NAC aras›nda
yap›lan karfl› laflt ›rmalar›n hiçbirinde farkl› l ›k saptanmam›flt›r.
Yorum: Bu bulgular, ERD’in NAC gibi KMN profilaksisi ve tedavisinde faydal›
olabilece¤i düflüncesini desteklemektedir.

Tablo1:Kreat in in ,  MDA,  SOD,  CAT ve  patolo j i  skoru ver i ler i

Gruplar

Grup1 (kontrol)

Grup2 (RKM)

Grup3 (RKM+NAC)

Grup4 (RKM+ERD)

P de¤erleri

I vs II

I vs III

I vs IV

II vs III

II vs IV

III vs IV

Kreatinin mg/dl

0.300±0.00

0.375±0.05

0.300±0.00

0.275±0.05

0.047

1.0

0,752

0,047

0,008

0,752

MDA nmol/g

45.7±3.1

59.2±1.8

43.9±3.6

48.1±4.0

<0.001

0.874

0.738

<0.001

0.002

0,329

SOD U/mg

0,075±0.007

0,093±0.007

0.074±0.004

0.075±0.003

0.005

0.991

0.999

0.003

0.006

0.976

CAT k/g

1.04±0.11

0.83±0.02

0.88±0.11

0.92±0.07

0.026

0,102

0.297

0.850

0.468

0.898

Patoloji skoru

109.6±1.6

196.6±11.8

159.4±4.3

166.6±4.0

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.451

PS/DN-189

Akut Poststreptokokal Glomerülonefrit ve “Henoch-Schönlein” Nefrit’li
Çocuklarda Ürotensin II (UTS2) Gen Polimorfizmi: Ön Çal›flma

Balat Ayfle1, O¤uzkan Balc› Sibel2, Büyükçelik Mithat1, Gö¤ebakan Bülent2,
Çöl Araz Nilgün3, Çiftçi Mustafa3

1Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›,
Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Gaziantep

Amaç: Urotensin II (U-II) oldukça güçlü bir vazokonstrüktör olup, son çal›flmalar
böbrekte muhtemel bir otokrin/parakrin fonksiyonunun oldu¤u ve renal
patofizyolojide önemli bir molekül olabilece¤ini göstermektedir. Literatürde
glomerülonefrit (GN)’li çocuklarda U-II gen polimorfizmi ile ilgili çal›flma
bulunmamaktad›r. Çal›flmam›zda akut poststreptokoksik glomerülonefrit (APSGN)
ve “Henoch-Schönlein” nefrit’li (HSN) çocuklar ile U-II geni T21M polimorfizmi
aras›ndaki olas› iliflkiyi araflt›rd›k.
Yöntem: APSGN’li 16 çocuk, HSN’li 10 çocuk ile 77 sa¤l›kl› kontrolde, U-II
geni T21M polimorfizmi PCR-RFLP yöntemiyle analiz edildi.
Bulgular APSGN grubundaki genotip da¤›l›m› ((TT (%50.0), TC (%43.7), CC
(%6.3)) ile kontrol grubundaki genotip da¤›l›m› ((TT (%25.9), TC (38.9 %),
CC (%35.2)) karfl›laflt›r›ld›¤›nda, TT genotipi (p<0.001) ve T alleli (71.8 % ve
45.4 %, p=0.01) APSGN’li çocuklarda yüksek bulundu. HSN’li çocuklardaki
genotip da¤›l›m› ise TT (%50), TC (%40) ve CC (%10) fleklinde olup, TT
genotipi HSN’li çocuklarda daha yüksekti (p=0.01). APSGN’de TT genotipi ile
makroskobik hematuri aras›nda pozitif bir iliflki saptand› (r=0.51, p=0.04).
Sonuç: Bu ön çal›flmada U-II gen polimorfizmi, APSGN ve HSN’li çocuklarda
ilk defa analiz edilmifltir. Sonuçlar›m›za göre, Türk Toplumunda, TT genotipi
ile APSGN ve HSN’li çocuklar aras›nda bir iliflki olabilece¤i düflünülebilir.
Ancak çok say›da örnekle yap›lacak çal›flmalar, bu peptidin glomerülonefritlerdeki
rolünü netlefltirecektir.
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PS/DN-190

N-Asetilsistein, Sklerozan Enkapsüle Peritonitte Periton Fonksiyonlar›n›
ve Morfolojisini Koruyabilir mi?

Ülküden Burcu1, Bozkurt Devrim2, Sezak Murat3, Nar Haflim1, K›rcelli Fatih2,
Baflç› Ali2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› 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
3Ege Üniversi tes i  T›p Fakültesi ,  Patoloj i  Anabil im Dal› ,  ‹zmir

Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP), peritoneal fibrozis, neo-vaskülarizasyon ve
sonucunda ultrafiltrasyon yetmezli¤i ile karakterizedir. Periton diyalizi s›ras›nda
geliflen oksidatif stres bir çok çal›flmada kan›tlanm›flt›r. N-asetilsistein (NAC),
iyi bilinen bir antioksidan ajan olup, reaktif oksijen türlerini temizleyebilen bir
moleküldür.
Bu çal›flman›n amac›, SEP progresyonu ve regresyonu üzerine NAC’›n etkisini
araflt›rmakt›r.
K›rkdokuz non-üremik wistar albino rat 5 gruba ayr›ld›:
Kontrol Grubu 2 ml serum fizyolojik (SF) intraperitoneal (IP) günlük, 3 hafta,
C-G grubu Günlük 2 ml /200gr klorheksidin glukonat (CG) (%0.1) ve alkol
( SF  i ç inde  çö zünmüfl  e t ano l  %15 ) en j ek s i y onu ,  3  ha f t a
Dinlenme grubu CG (0-3.hf) + Peritoneal dinlenme (3-6.hf)
NAC-R grubu CG (0-3.hf) + 2 g/L NAC içme suyunda (3-6.hf),
NAC-P grubu CG + 2 g/L NAC içme suyunda (0 -3 .h f )
Süreç sonunda, bir saat peritoneal eflitlenme testi 25 ml %3.86 PD solüsyonu
ile yap›ld›.
Diyalizat ve plazma üre oran›(D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› (/mm3) ve
ultrafiltrasyon hacmi(UF) hesapland›. Paryetal peritondaki morfolojik de¤iflikler
incelendi.
Sonuçlar, Tablo 1’de ortalama ± SEM olarak ifade edilmifltir.
Peritonu dinlendirme UF hacmi ve diyalizat lökosit say›s› üzerine olumlu etkiler
sa¤lasa da, fibrozisi ve neovaskülarizasyonu etkilememifltir. NAC’›n, dinlenmeye
k›yasla, peritoneal fonksiyonlar ve morfoloji üzerine UF volümünü ve
neovaskülarizasyonu düzeltmek d›fl›nda herhangi ek bir katk›s› yoktur.
Sonuç olarak; NAC tedavisi, SEP regresyonunda peritoneal damarlanmay›
azaltarak etki sa¤lamaktad›r.

Sonuçlar

a Grup vs Kontrol, b vs CG, c vs Dinlenme, d vs NAC-R; p<0.05

UF. ml

D/P Üre

WBC,mm3

Peritoneal Kal›nl›k, μm

Inflammasyon

Damar say›s›

Fibroblast

CG N=10

—2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1a

5,6±0,8a

1,4±0,16a

Dinlenme n=10

2.86±0.54ab

0.76±0.02a

593b

129±14

1,16±0,16

12±3b

1,8±0,16b

NAC-R n=9

4.45±1.46abc

0.79±0.02a

450b

126±25

1,28±0,28

7,14±1,94c

2,42±0,2bc

NAC-P n=10

3.37±1.11ab

0.55±0.02bd

1057

115±9

1±0

7±1,1

1,5±0,24d

Kontrol n=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03

PS/DN-191

Renin-anjiyotensin Sistem Blokaj› Sklerozan Enkapsüle Peritonit
Progresyonunu Önler mi?

Nar Haflim1, Bozkurt Devrim2, fien Sait3, Purçlutepe Özlem1, K›rcelli Fatih2,
Aflç› Gülay2, Duman Soner2
1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› 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
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP), devaml› ayaktan periton diyalizinin
histopatolojik olarak inflamasyon, damarlanma art›fl› ve fibrozis ile birlikte
seyreden ciddi komplikasyonudur. Anjiyotensin II’nin çeflitli dokularda fibrozis
ve inflamasyonu uyard›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flmada, Renin-Anjiyotensin Sistem
(RAS) blokaj›n›n, SEP progresyonu üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.
K›rkiki non-üremik Wistar albino rat 6 gruba ayr›ld›.
Kontrol grubu günlük 2 ml serum fizyolojik (SF) intraperitoneal enjeksiyon (IP),
3 hafta,
C-G grubu günlük 2 ml /200gr klorheksidin glukonate (CG) (%0.1) ve alkol
(SF içinde çözünmüfl etanol %15) enjeksiyonu, 3 hafta
ACE grubu CG(0-3.hf) + 100mg/l Enalapril (ENA) içme suyunda (0-3.hf)
ARB grubu CG(0-3.hf) +640mg/l valsartan (VAL) içme suyunda (0-3.hf)
KOMB grubu CG(0-3.hf)+ (100 mg ENA+ 640 mg VAL)/L içme suyunda
(0-3.hf)
Süreç sonunda, bir saatlik peritoneal eflitlenme testi 25 ml %3.86 PD solusyonu
ile yap›ld›.
Diyalizat ve plazma üre oran› (D/P üre), diyalizattaki lökosit say›s› (/mm3) ve
ultrafiltrasyon miktar› (UF) hesapland›. Paryetal peritondaki morfolojik de¤iflikler
incelendi.
Sonuçlar, tabloda ortalama ± SEM olarak özetlenmifltir.
Enalapril ve valsartan, neovaskülarizasyonu önleyerek, UF volümünü art›rarak,
periton kal›nl›¤›n› ve diyalizattaki hücre say›s›n› azaltarak, CG taraf›ndan
indüklenen peritoneal fonksiyon ve morfolojik de¤iflikliklerde fayda sa¤lamaktad›r.
Kombinasyon tedavisinin periton kal›nl›k d›fl›ndaki parametreler üzerinde ek
faydas› olmam›flt›r.
Sonuç olarak biz, SEP progresyonunda RAS blokaj›n›n bu etkileri ile periton
membran sa¤a l t ›m›nda fayda l ›  o labi lece¤ ini  düflünmektey i z .

Sonuçlar

a Grup vs Kontrol, b vs CG, c vs E-P, d vs V-P; p<0.05

UF. ml

D/P Üre

WBC, mm3

Peritoneal Kal›nl›k, μm

‹nflammasyon

Damar Say›s›

Fibroblast

CG N=10

-2.46±0.94a

0.84±0.02a

1006a

117±10a

1,1±0,1

5,6±0,8

1,4±0,16

ACE N=8

4.6±1.5ab

0.45±0.02b

362b

86±25b

0,85±0,26

2±0,5b

1,42±0,16 b

ARB  N=7

2.8±2.1ab

0.68±0.02ac

378b

126±11c

1,28±0,18c

4,42±0,81c

1,71±0,28

KOMB  N=7

-1.13±2.4a

0.76±0.02ac

417b

77±10d

1±0

5,5±0,92c

1,16±0,16

Kontrol N=10

7.81±0.37

0.44±0.02

461

8±0,3

0

0

0,03±0,03
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PS/DN-192

Ratlarda Deneysel Olarak Gelifltirilen Renal ‹skemi/Reperfüzyon Hasar›na
Karfl› Curcuminin Nefroprotektif Etkisi

Bayrak Ömer1, Uz Ebru2, Çimentepe Ersin1, Bayrak Reyhan3, Atmaca Ali Fuat4,
At›fl Ömer5, Y›ld›r›m Erol1, Akçay Ali2
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
4Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
5Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara

Girifl-Amaç: Renal iskemi/reperfüzyon (I/R) akut böbrek yetmezli¤inin ve
allograft reddinin bafll›ca sebeplerindendir. Bu çal›flman›n amac› I/R’a ba¤l›
renal oksidatif hasar üzerinde antioksidan curcuminin etkisini araflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmada 30 adet Wistar tipi albino rat kullan›ld› ve
randomize olarak 5 eflit gruba ayr›ld› (kontrol, sham, curcumin, I/R, curcumin+
I/R). Curcumin ve curcumin+ I/R grubuna 200 mg/kg curcumin oral olarak
verildi. I/R gruplar›na 45 dakika süreyle bilateral renal iskemi yap›l›rken sham
grubunda abdomen aç›l›p iskemi yap›lmadan tekrar kapat›ld›. Reperfüzyon
periyodu tamamland›ktan 24 saat sonra abdomen tekrar aç›larak böbrek fonksiyon
testleri ve serum oksidan ve antioksidanlar›n›n tespiti için kan al›nd› ve dokuda
biyokimyasal ve histopatolojik inceleme için bilateral nefrektomi yap›ld›.
Sonuçlar: I/R dan önce curcumin verilen ratlarda üre ve sistatin C (CYC)
düzeyleri anlaml› olarak düflük bulunurken kreatinin de¤erlerinde de¤ifliklik
saptanmad›. Serum glutatyon peroksidas (GSH-Px) aktivitesinde ve doku katalaz,
süperoksid dismutaz ve GSH-Px düzeylerinde belirgin düzelme saptan›rken doku
ve plazma NO, protein C ve malondialdehid seviyelerinde I/R grubuna göre
belirgin azalma tespit edildi (p<0.001). Ayr›ca serum total antioksidan kapasite
(TAC) and total oksidan statusda (TOS) da curcumin alan grupta anlaml› olarak
düzelme tespit edilmifltir (P<0.001). Dahas› curcumin alan ratlarda böbrek
morfolojisinin normale yak›n oldu¤u görüldü.
Tart›flma: Çal›flmam›z›n sonucunda curcuminin antioksidan özelli¤i ile renal
I/R hasar›n›n önlenmesinde etkili olabilece¤i, ancak daha genifl çapl› ve insan
çal›flmalar›na ihtiyaç oldu¤u görülmüfltür.

PS/DN-194

Nigella Sativa (Çörek Otu) Ya¤›n›n Ratlardaki Kronik Siklosporin
Nefrotoksisitesini Önlemedeki Yeri

Uz Ebru1, Bayrak Ömer2, Uz Efkan3, Kaya Arif4, Bayrak Reyhan5, Uz Burak4,
Turgut Faruk1, Bavbek Nuket1,  Kanbay Mehmet1,  Akcay Ali1

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal›, Ankara
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›,
Isparta
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
5Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

Girifl-Amaç: Transplant reddini önlemede primer immünsüpresan olarak
kullan›lmakta olan siklosporinin bafll›ca yan etkilerinden biri nefrotoksisitesidir.
Nigella sativa (NS) ise son zamanlarda sisplatin, gentamisin gibi ilaca ba¤l›
toksisiteye karfl› nefroprotektif etkisi ispatlanm›fl, antioksidan bir maddedir. Biz
bu çal›flmada, NS’n›n kronik siklosporin nefrotoksisitesini önlemedeki yerini
araflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›flmaya herbirinde 6 adet rat bulunan dört grup Wistar
tipi albino rat al›nd›. 21 gün boyunca orogastrik gavajla kontrol grubuna ayçiçek
ya¤›, siklosporin (CsA) grubuna 25 mg/kg/gün CsA, Nigella grubuna 2 mL/kg
NS ve di¤er gruba da NS+CsA verildi. Çal›flma sona erdikten 24 saat sonra
genel anestezi ile hayvanlar›n hayatlar›na son verilerek kanlar› al›nd› ve bilateral
nefrektomi yap›larak doku oksidan ve antioksidan seviyeleri ve histopatolojik
de¤ifliklikler incelendi.
Bulgular: Çal›flma sonucunda elde edilen doku superoksit dismutaz (SOD),
katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), malondialdehid (MDA), nitrik
oksit (NO) seviyeleri tablo 1’de verilmifltir. Buna göre CsA+NS alan grupta
sadece NS alan gruba göre GSH-Px, MDA, NO seviyeleri aras›nda (p<0.001)ve
histopatolojik de¤ifliklikler aç›s›ndan (p<0.05) anlaml› düzelme saptan›rken
doku SOD, CAT, kan üre ve kreatinin de¤erleri aç›s›ndan anlaml› bir de¤ifliklik
görülmemifltir.
Sonuç: Antioksidan özelli¤i ile NS kronik siklosporin kullan›m›na ba¤l› böbrek
toksisitesine karfl› nefroprotektif etkili olabilir. Ancak daha genifl çapl› çal›flmalara
ihtiyaç vard›r.

Tablo 1. Gruplara göre böbrek dokusundaki enzim aktiviteleri

NSY; Nigella sativa ya¤›, CsA; siklosporin

Gruplar

Kotrol

NSY

CsA

CsA+NSY

SOD
(U/mg protein)
0.372±0.043

0.370±0.047

0.391±0.037

0.383±0.015

CAT
(k/g protein)
22.58±2.85

24.49±1.61

12.76±1.61

15.64±1.74

GSH-Px
(U/g protein)
1.66±0.22

1.64±0.17

1.30±0.09

1.80±0.15

MDA
(nmol/g protein)
11.09±1.28

11.34±1.23

16.03±0.81

11.57±1.22

NO
(micro mol/g protein)
0.674±0.184

0.644±0.104

1.238±0.137

0.703±0.194

PS/DN-193

‹skemik Akut Böbrek Yetmezli¤inde Kan Monositlerinin Art›fl›

Dursun Belda1, Faubel Sarah2, He Zhibin2, Lu Lawrence2, Edelstein Charles L.2
1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Denizli
2Colorado Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bölümü Denver, ABD

Daha önce lipozom-enkapsüle clodronate (LEC) arac›l› sistemik makrofaj
azalt›m›n›n farelerde iskemik akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) karfl› koruyucu
oldu¤unu göstermifltik. Böbrekte makrofaj infiltrasyonuna kanda monosit
art›fl›n›n efllik edip etmedi¤i bilinmemektedir. Bu çal›flmada ünilateral (Ü‹) ve
bilateral renal iskemi (B‹) ve bilateral nefrektomi (BN) modellerinde kan
monositleri incelenerek iskemi ve üreminin kan hücreleri üzerindeki etkileri
araflt›r›lm›flt›r.
Monositlerin mutlak de¤erleri coulter counter ile hesaplanm›flt›r. ‹skemik akut
böbrek yetmezli¤i ünilateral veya bilateral renal pedikül klemplenmesi yöntemiyle
oluflturulmufltur (22 dk iskemi sonras› 24 saat ve 72 saat reperfüzyon).
24. saatte monositler (mm3’de) sham-opere farelerde 39±8, Ü‹’de 123±44
(P<0.05 vs. sham), B‹’de 164±39 (P<0.05 vs. sham) ve BN’de 15±7 (P<0.05
vs Ü‹ ve B‹, P= NS: vs. sham) bulunmufltur. Serum kreatininin (mg/dl) normale
döndü¤ü 72. saatte [0.3 vs 2.4 (24.st)], monositlerin düzeyi bilateral iskemili
farelerde sham’e göre yüksek seviyelerde kalm›flt›r (253±75 vs 39±13, P<0.05).
Monositoza kanda GMC-SF art›fl›n›n efllik edip etmedi¤ini araflt›rmak için flow
sitometri ile GM-CSF düzeyleri ölçülmüfltür. 24. saatte GM-CSF (pg/ml) sham’de
56±20, Ü‹’de 58.5±24, B‹’de 53±17 ve BN’de 75±25 (NS). LEC’in monosit
azalmas›na yol aç›p açmad›¤›n› test etmek için normal farelere kuyruk veninden
LEC enjekte edilmifltir. Monositler (mm3’de), bofl lipozom alan grupta 100±0.4
ve LEC grubunda 61±7 (P<0.01) bulunmufltur.
Sonuç olarak, kan monositlerinin bilateral nefrektomiyle de¤il ama ünilateral
ve bilateral iskemi ile artmas› iskemik böbrekten sal›nan bir faktörün monositler
için bir uyaran oldu¤unu düflündürmektedir. Monositozun bilateral iskemi
sonras› serum kreatinini normale döndükten sonra bile devam etmesi üremiden
ziyade iskeminin uyaran oldu¤unu desteklemektedir. Monositoz GM-CSF ile
iliflkili de¤ildir. Renal iskemide monositozu uyaran faktörler araflt›r›lmal›d›r.
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PS/DN-195

Kafeik Asit Fenetil Ester’in Kontrast Madde Nefropatisi Gelifltirilen
Ratlardaki Etkileri

Kaya Arif1, Uz Burak1, Bayrak Reyhan2, Uz Efkan3, Uz Ebru5, Çarl›o¤lu Ayfle4,
Kanbay Mehmet5, Bayrak Ömer6, Akçay Ali5
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dal›, Isparta
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal›, Ankara
5Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
6Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Kafeik asit fenetil ester (CAPE) ar› bal›nda bulunan ve antioksidan
özellikleri olan do¤al bir maddedir. Bu çal›flmam›zda CAPE’nin kontrast madde
nefropatisi (KMN) üzerine etkilerini incelemeyi amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: 12 erkek Wistar rat, 4’erli olarak 3 gruba randomize edildi.
Grup 1, kontrol grubu, intraperitoneal (i.p.) serum fizyolojik verildi. Grup 2,
model grup tek doz radyokontrast madde (RKM) 15 ml/kg i.p. verildi. Grup
3, RKM yan›nda 10μ Μ/kg/gün CAPE RKM’den 24 saat önce baflland›, 5 kez
i.p. yoldan verildi. RKM’den 4 gün sonra ratlar sakrifiye edildi. Serum kreatinin
düzeyleri çal›fl›ld›. Histopatolojik de¤erlendirmede bir böbrekten al›nan kesitlerde
1000 adet tubul incelendi. Normal veya hafif hasarl› tubul say›s› yüzdesi x1,
orta derecede hasarl› tubul say›s› yüzdesi x2, a¤›r hasarl› tubul say›s› yüzdesi x3
katsay›lar› ile çarp›larak hasar skorlamas› yap›ld›. Di¤er böbrekten süperoksit
dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) enzim aktiviteleri ve doku malon dialdehit
(MDA) düzeyleri çal›fl›ld›.
Sonuçlar: Çal›flma sonunda CAPE’nin KMN’de olumlu etkileri oldu¤u görüldü.
Sonuçlar Tablo1’de özetlenmifltir. Böbrek fonksiyonlar›n›n korundu¤unu
göstermesi aç›s›ndan kreatinin düzeyleri CAPE grubunda model gruptan düflük
bulunmufl ve kontrol grubu ile benzer düzeylerde saptanm›flt›r. Oksidan hasar›n
göstergeleri olan SOD, CAT aktiviteleri ile MDA düzeyleri genel olarak tedavi
gruplar›nda model gruptan farkl› bulunmufltur, kontrol grubuna yak›n düzeylerde
ölçülmüfltür. Nihai olarak patolojik de¤erlendirmede tedavi grublar›nda tubul
hasar›n›n daha az oldu¤u gözlenmifltir.
Yorum: Bu bulgular, CAPE’nin KMN profilaksisi ve tedavisinde faydal›
olabilece¤i düflüncesini desteklemektedir.

Tablo1:Kreat inin,  MDA, SOD,  CAT ve patoloj i  skoru ver i ler i .

Gruplar

Grup1 (kontrol)

Grup2 (RKM)

Grup3 (RKM+CAPE)

P de¤erleri

I vs II

I vs III

II vs III

Kreatinin mg/dl

0.300±0.00

0.375±0.05

0.250±0.05

0.091

0,293

0.008

MDA nmol/g

45.7±3.1

59.2±1.8

43.8±3.9

<0.001

0.698

<0.001

SOD U/mg

0,075±0.007

0,093±0.007

0.077±0.005

0.012

0.871

0.025

CAT k/g

1.04±0.11

0.83±0.02

0.97±0.10

0.022

0,560

0.112

Patoloji skoru

109.6±1.6

196.6±11.8

178.7±4.6

<0.001

<0.001

0.019

PS/PD-196

Bir SAPD Hastas›nda Diyalizat S›z›nt›s›n›n Tespitinde Peritoneal Sintigrafi:
Olgu Sunumu

Kadiro¤lu Ali Kemal1, Kayabafl› Hasan2, Altunci Gülhan3, Kaya Halil3,
Y›lmaz Mehmet Emin1

1Nefroloji Bilim Dal›, Dicle Üniversitesi, Diyarbak›r
2‹ç Hastal ›klar›  Anabil im Dal› ,  Dicle Ünivers i tes i ,  Diyarbak›r
3Nükleer T›p Anabilim Dal›, Dicle Üniversitesi, Diyarbak›r

Girifl: Abdominal herniler ve peritoneal s›z›nt› periton diyalizinin mekanik
komplikasyonlar›ndand›r. SAPD tedavisi gören nonobez tip2 diyabetik bayan
hastada peritoneal sintigrafiyle tespit edilen sol inguinal herni olgusunu sunduk.
Olgu: 6 y›ld›r SAPD program›nda olan 38 yafl›nda bayan hasta sol inguinal
bölgesinde flifllik ve ultrafiltrasyonda azalma flikayetiyle baflvurdu. Hastan›n tüm
de¤erleri normal s›n›rlardayd›. Günlük 1.5 Lt %1.36’l›k periton diyaliz solusyonuyla
4 de¤iflim yapmaktayd›. Abdominopelvik USG ve BT: Dermis ve kas yap›s›
sa¤a göre sol tarafta daha kal›nd›. Sol inguinal bölgede s›v› birikmesi saptand›.
Fasiyal yap› sa¤lamd›. Peritoneal sintigrafi: 1 saat sonra sol inguinal tarafta artm›fl
aktivite tutulumu gözlendi (flekil 1). Hasta 1 ayl›¤›na haftada 3 seans geçici olarak
hemodiyaliz program›na al›nd›. 1 ay sonra, peritoneal s›z›nt› ve s›v› birikimi
kontrol sintigrafide gözlenmedi (flekil 2).
Sonuç: Abdominopelvik USG ve BT ile teflhis edilemeyen diyalizat s›z›nt›s›n›n
tespitinde peritoneal sintigrafi düflünülmelidir.

fiek i l  1 :  Taraman›n  1 .  saat inde  so l  inguina l  bö lgede ar tm›fl
akt iv i te  tutulumu

fi e k i l  2 :  1  a y  s o n r a  k o n t r o l  p e r i t o n e a l  s i n t i g r a f i
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PS/PD-197

Periton Diyalizinde ‹zlenen Çocuklarda Psikopatoloji: Rezidüel ‹drar›n
Anksiyeteye Etkisi

Akman Sema1, Fettaho¤lu Ç›¤›l2, Sever Lale3, Aksu Nejat4, Ekim Mesiha5,
Bakkalo¤lu Sevcan6, Poyrazo¤lu Hakan7, Noyan Aytül8
1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Psikiatrisi Bilim Dal›, Antalya
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
‹stanbul
4Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
5Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
6Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
7Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
8Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Adana

Çocukluk ça¤›nda kronik böbrek yetmezli¤i ve diyaliz çocuk ve ailesi için son
derece a¤›r ruhsal yük getirmektedir. Amac›m›z periton diyalizi yap›lan çocuklarda
depresyon ve anksiyetenin de¤erlendirilmesi ve morbiditeye etkisinin
araflt›r›lmas›d›r.
Periton diyalizinde (PD) izlenen 9-16 yafl aras› 46 hasta (23 k›z, 23 erkek)
çal›flmaya al›nd›. Yafl ve cinsiyeti efllefltirilmifl 41 sa¤l›kl› çocuk (21 k›z, 20 erkek)
kontrol grubu olarak seçildi. Depresyon ve anksiyete (DKE ve SKE) envanterleri
kullan›larak psikopatolojik de¤erlendirme yap›ld›. Hastalar›n hipervolemi,
hipertansiyon, anemi, hiperparatroidi sorunlar›, tedaviye uyumlar›, günlük
ultrafiltrasyon, rezidüel idrar, kreatinin klirensi, Kt/V üre gibi güncel rutin
tetkikleri kaydedildi.
Hastalar›n ort. yafl› 12.8±2.03 y›l, sa¤lam kontrol grubunun ort. yafl› 12.9±2.03
y›l, ort. PD süresi 29.6±29.7 ay, ort. peritonit say›s› 1.3± 2.08, ort. günlük UF
469±348 ml, ort.günlük rezidüel idrar 881±823, ort. KTv üre 15.1±5.5,
ort.kreatinin klirensi 88.5±71.7 ml/dk/1.73 m2. PD’de izlenen çocuklar›n
depresyon skoru, sa¤lam çocuklar›n depresyon skorundan anlaml› olarak yüksekti
(s›ras›yla, 11.12±6, 2.5±0.37, p=0.000). Anksiyete skorlar› sa¤lam kontrol
grubundan anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla, DKE: 32.2±5.8, 24.4±0.41,
p=0.000; SKE: 33.8 ±1.07, 24.8 ±2.5, p=0.000).
Rezidüel idrarda azalma olmas›n›n anksiyete ile anlaml› iliflkisi saptand›.
(r=-0.38, p=0.013). Yafl, PD süresi, peritonit say›s›, UF, KtV üre, kreatinin
klirensinin depresyon ve anksiyete ile korelasyonu saptanmad›. Hipervolemi
(n=5), hipertansiyon(n=14), anemi(n=15), hiperparatiroidi (n=10) sorunlar›ndan
herhangi birisini yaflayan hasta grubu (n=30) ile bu sorunlardan hiçbirini
yaflamayan hasta grubunun depresyon ve anksiyete skorlar› aras›nda anlaml›
fark yoktu (s›ras›yla, p=0.91, p=0,78).
Periton diyalizinde izlenen çocuklarda depresyon ve anksiyete belirgin bir
sorundur. Rezidüel idrar›n korunmas›n›n anksiyetenin azalt›lmas›nda katk›s›
olabilir.

PS/PD-198

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) ve Hemodiyaliz Hastalar›nda
Karpal Tünel Sendromu Karfl›laflt›r›lmas›

Tekeli Nurçin1, Duranay Murat1, Tunç Tu¤ba3, Akay Hatice2, Parpucu Hülya1,
Demir Ebru4, Çelik Nazan1

1S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Periton Diyalizi, Ankara
2S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nöroloji Klini¤i, Ankara
3S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
4S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2.Dahiliye Klini¤i, Ankara

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), medyan sinirin karpal tünelde fleksör
retinakulum alt›nda s›k›flmas›d›r ve en s›k görülen periferik nöropatilerdendir.
Amiloidoz, hemodiyalizin geç dönem komplikasyonlar›ndand›r.Diyaliz hastalar›nda
görülen karpal tünel sendromunun temel nedeni karpal tünel içerisinde amiloid,
özelliklede β mikroglobülin birikmesidir. Diyaliz ile iliflkili bu amiloid,
β mikroglobulinin diyaliz ile yeterince uzaklaflt›r›lamamas› sonucudur. Dializ
uygulanan hastalar›n %4 ila %5 inde ve genellikle de 5. y›ldan sonra
rastlanmaktad›r. Bu çal›flmadaki amac›m›z, merkezimizdeki periton diyalizi ve
hemodiyaliz hastalar›n›n karpal tünel görülme s›kl›¤›n› karfl›laflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmaya S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›ma Hastanesi
hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesinde izlenen toplam 68 hasta al›nd›. Bu
hastalar sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan 48 hasta ve düzenli olarak
haftada 3 gün 4er saat hemodiyalize giren randomize seçilmifl 20 hastadan
oluflmaktad›r. Tüm hastalarda biyokimya,hematoloji ve β  mikroglobülinin
istenmifltir. Elektromyonörografi cihaz› ile median sinir, ulnar sinir duyu ve
motor iletimleri ve f yan›tlar› incelenmifltir.
Bulgular: Periton diyalizi alan hastalar›n yafl ortamas› 44.08±14.1, hastal›k
süreleri 39.1±33.4 ay ve beta 2 mikrogloblin düzeyleri 26.8±11.7 olarak
bulunmufltur. Hemodiyaliz hastalar›n›n yafl ortalamas› 39.9±12.66, hastal›k
süreleri 42.8±12.8 ay ve β  mikrogloblin düzeyleri 39.15±13.44 olarak
bulunmufltur. Her iki grubun yafl ve hastal›k süreleri aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r. Hemodiyalizli grupta beta 2 mikroglobölin
düzeyi anlaml› olarak yüksek bulunmufltur (p=0.04). Hemodiyalizli grupta karpal
tünel sendromu anlaml› olarak fazla bulunmufltur (p=0.04).
Sonuç: Diyaliz s›ras›nda kullan›lan diyalizörlerin geçirgenli¤i amiloid birikiminin
en önemli belirleyicisidir.Bu çal›flmada da hemodiyaliz hastalar›nda plazma β
mikroglobülin de¤erleri ve karpal tünel sendromu, Periton diyalizi alan hastalara
göre daha yüksek bulunmufltur.
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PS/PD-199

Periton Diyalizi Hastalar›m›zda Komplikasyon Geliflimi ile ‹liflkili
Parametrelerin Analizi

Öztürk Savafl, Torun Nurcan, Ekiz Serpil, Kazanc›o¤lu Rümeyza
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç-Yöntem: Bu çal›flmada periton diyalizinin hem infeksiyöz hem de non-
infeksiyöz komplikasyonlar›n geliflimi ile hastalar›n demografik ve biyoflimik
verileri aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu nedenle Haseki
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i’ndeki periton diyalizi (PD)
hastalar›n›n 2006 y›l›ndaki verileri dosyalar›ndan, retrospektif incelendi.
Bulgular: Yirmi iki erkek, 20 kad›n, toplam 42 hasta [ortalama PD süresi:
15.12 (1-34) ay]takip edilmifltir. 6 hasta, ortalama 7.3 (2-32) gün süre ile hastaneye
yat›r›ld›. Hastalar›n cinsiyet ve son 3 aydaki ortalama tansiyon, serum albümin
ve haftal›k Kt/V de¤erlerinin s›n›fland›r›lmas› Tablo’da verilmifltir.
Oral aktif D-vitamini kullanma s›kl›¤› %64,3 (27 hasta), EPO kullan›m oran›
%47.6 (20 hasta) idi, bu hastalardan 19’unun hemoglobin de¤eri 11g/dl’nin
üzerinde idi. Alüminyumlu fosfor ba¤lay›c› kullananlar 8 hasta (%19), kalsiyum
içeren 23 hasta (%54.8) ve sevelamer kullananlar 1 hasta (% 2.3) idi. Hastalar›n
toplam 36‘si (%85.7) oral (32 hasta) veya parenteral (4 hasta) demir replasman›
almaktayd›.
Hastalardan 8’inde (%19.0) en az bir kez peritonit saptand›, peritonit geliflimi
ile hastalar›n; yafl›, cinsiyeti, PD süreleri, serum albümin de¤eri, Kt/V de¤eri,
EAA, EPO veya aktif D vitamini al›p almamas› aras›nda istatistiksel herhangi
bir iliflki saptanmad›. %67’sinde en az bir peritonit-d›fl› komplikasyon (koroner
kalp hastal›¤›, diyabet, kontrolsüz hiperlipidemi, hepatit, herni, ç›k›fl yeri
infeksiyonu, perikardit, tümör vb) geliflti. Komplikasyon geliflimi ile; serum
albümin de¤eri, Kt/V, cinsiyet, PD süresi, EPO veya EAA kullan›m› asas›nda
iliflki saptanamazken hastaneye yat›fl yap›lanlarda genel PD komplikasyon oran›
anlaml› olarak fazlayd› (p.0.044).
Tart›flma ve Sonuç: Çal›flmam›zda, periton diyalizinin hem infeksiyöz hem
de non-infeksiyoz komplikasyonlar›n geliflimi ile hastalar›n demografik ve
biyoflimik verileri aras›nda bir iliflki saptanamam›flt›r. Komplikasyon gelifliminde
klinik ve laboratuar de¤erlerinden çok kiflisel veya çevresel etkenlerin rolü daha
önemli olabilir.

Tablo:  Hasta lar ›n  c ins iyet ler ine göre son 3  aydaki  orta lama
arteriyel tansiyon, serum albümin ve Kt/V (haftal›k) de¤erleri

PS/PD-200

Periton Diyalizi Uygulanan Hastalar›n Yaflam Kaliteleri, Sosyotropik
Kiflilik Özellikleri ve Problem Çözme Yetenekleri Konusunda Alg›lar›n›n
‹ncelenmesi

Erem Öznur1, Demir Serap1, Bildik Gurbet2, Tufan Gulnihal1, Özsar› Alev3,
Birge Pervin1, Y›lmaz Asuman1, Dinçer Figen1, Do¤an Mehtap1, Çiçek Hürriyet1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal›, Afyonkarahisar
3Görkem Diyaliz Merkezi, Ankara

Bu çal›flma periton diyalizi (PD) hastalar›n›n sosyotropik-otonomik kiflilik
özelliklerini ve problem çözme konusunda kendilerini nas›l alg›lad›klar›n›
hemodiyaliz hastalar› ile karfl›laflt›rmal› olarak incelemek ve bu özellikleri ile
yaflam kaliteleri aras›ndaki il iflkiyi araflt›rmak için yap›lm›flt›r.
Çal›flmaya en az 3 ayd›r tedavisi almakta olan 42 HD hastas› (Grup I) ve 19
PD hastas› (Grup II) dahil edildi. Sosyotropi-otonomi ölçe¤i (SAS), problem
çözme envanteri (PÇE) ve SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤i tüm hastalara uyguland›.
Grup I’de ortalama PÇE skoru 89.24±21.9, sosyotropi test skoru 72.7±21 ve
otonomi test skoru 78.9±18.7 idi. Grup II’de ortalama skorlar s›ras›yla 88.7±17,
78.9±12 ve 80.6±10 idi. ‹ki grup aras›nda ortalama PÇE, sosyotropi ve otonomi
test skorlar› yönünden anlaml› bir fark yoktu. PD hastalar›nda PÇE skorlar› ile
serum fosfor, parathormon seviyeleri ve ESR aras›nda anlaml› korelasyon oldu¤u
izlendi (s›ras›yla p=0.004, 0.003, 0.026; r=0.63, -0.65, 0,64). PD hastalar›nda
sosyotropi, PÇE ve SF-36 test skorlar› aras›nda korelasyon yoktu. PD hastalar›n›n
genel sa¤l›k alan› ile otonomi test skorlar› aras›nda korelasyon oldu¤u izlendi
(p=0.023, r=0.55).
Bu çal›flma ile PD hastalar›nda sosyotropik-otonomik kiflilik özellikleri ve problem
çözme konusundaki alg› aras›nda bir iliflki olmad›¤› saptanm›flt›r. Kemik
metabolizmas›ndaki bozukluk ve inflamatuar olaylar›n bireyin problem çözme
konusundaki alg›s›n› olumsuz yönde etkiledi¤i saptanm›flt›r. Fakat, bireyin genel
sa¤l›k alg›s› iyilefltikçe, otonomik kiflilik özelli¤i de belirgin hale gelmektedir.
Çal›flmam›z›n sonuçlar›, PD hastas›n›n genel sa¤l›k alg›s›n›n iyilefltirilmesinin,
kemik metabolizmas›n›n düzenlenmesi ve inflamatuar olaylar›n önüne geçilmesinin
bireyin ba¤›ms›z kiflilik özelli¤ini ve problem çözme konusundaki alg›s›n› olumlu
yönde etkileyece¤ine iflaret etmektedir.
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PS/PD-201

Periton Diyaliz Hastalar›nda Kalp Kapak Kalsifikasyonu ve Sol Ventrikül
Hipertrofisi

Y›lmaz Mürvet1, Ünsal Abdulkadir1, Öztekin Erkan2, Kesmezacar Özgü3,
Sakac› Tamer1, Bafltürk Taner1, Koç Yener1, Ahbap Elbis1
1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ‹stanbul
3‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Halk Sa¤l›¤›, ‹stanbul

Kalp kapak kalsifikasyonlar› son dönem böbrek yetmezli¤i hastalar›nda s›kt›r.
Bu çal›flma periton diyaliz (PD) hastalar›nda kalp kapak kalsifikasyon (KK)
s›kl›¤›n›, risk faktörlerini ve KK ile sol ventrikül hipertrofisi (SVH) aras›ndaki
iliflkiyi araflt›rmak amac›yla planland›.
Çal›flmaya 87 PD hastas› (50K; yafl ortalamas› 41.6±12.6, diyaliz süresi 45±24
ay) al›nd›. Hastalara ekokardiyografi yap›larak mitral ve aort KK ile SVH varl›¤›
araflt›r›ld›. Sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›, biyokimyasal parametreler (Ca,
P, CaxP, iPTH, lipid profili) ve kan say›mlar› kaydedildi.
Altm›flbir hastada (%70.1) hiçbir kapakta kalsifikasyon bulunmad›. Alt› hastada
(%6.9) sadece mitral, 7 hastada (%8.1) sadece aort, 13 hastada (%14.9) ise her
iki kapakta kalsifikasyon saptand›. KK s›kl›¤› kad›n ve erkeklerde benzerdi
(p>0.05). KK olan ve olmayan hastalar aras›nda yafl, diyaliz süresi, sistolik kan
bas›nc›, Ca, P, iPTH, lipid ve hemoglobin de¤erleri aç›s›ndan anlaml› fark
saptanmad› (p>0.05). Kapak kalsifikasyonu olanlarda diyastolik kan bas›nc›
(p=0.023), kardiyotorasik indeks (p=0.037) ve sol ventrikül kitle indeksi (p=0.002)
anlaml› olarak yüksek bulundu (Tablo 1). Otuziki hastada (%36.8) SVH saptand›.
KK olan hastalar›n %53.8’inde SVH mevcut iken KK olmayan hastalar›n sadece
%29.5’unda SVH saptand› (p=0.31). Sol ventrikül kitle indeksi (LVMI), her
iki KK olanlarda en fazla (163.1±66.1 g/m2), hiçbir kapakta kalsifikasyonu
olmayanlarda en düflük (104±32.1g/m2) bulundu (p=0.01) (Tablo 2).
Sonuç olarak kalp kapak kalsifikasyonu özellikle iki kapak kalsifikasyonu varl›¤›n›n
SVH ile birlikte bulundu¤u kanaatine var›ld›.

T a b l o  1 :  K a l p  k a p a k  k a l s i f i k a s y o n u  o l a n  v e  o l m a y a n
hasta lar ›n  ver i ler i

T a b l o  2 :  K a l p  k a p a k  k a l s i f i k a s y o n u n a  g ö r e  s a p t a n a n  s o l
ventr ikül  k i t le  indeks i  (LVMI)

Yafl (y›l)

Cins (kad›n/erkek)

Diyaliz süresi (ay)

Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

Diyastolik kan bas›nc› (mmHg)

Kardiyotorasik indeks

Ejeksiyon fraksiyonu (%)

LVMI (g/m2)

SVH (+) (%)

Kalsiyum (mg/dl)

Fosfor (mg/dl)

KalsiyumXfosfor (mg/dl)2

iPTH (pg/ml)

Trigliserid (mg/dl)

Total kolesterol (mg/dl)

HDL kolesterol (mg/dl)

LDL kolesterol (mg/dl)

Hemoglobin (g/dl)

KK (+) (n=26)

45.5±15.1

12/14

50.5±26.5

114.2±25.2

72.7±14.6

0.49±0.0

63±11.2

142±57

53.8

9.3±0.7

5.05±1.2

46.8±10.2

520±541

204±111

196±48

43±16

113±35

11.5±1.9

p

AD

AD

AD

AD

0.023

0.037

AD

0.002

0.031

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

KK (-) (n=61)

40±11.1

38/23

45.6±22.8

105.3±19.4

65.7±12.2

0.46±0.0

65±8.2

104±32

29.5

9.2±0.7

4.7±1.2

43.9±11.7

496±332

221±121

200±47

42±10

114±43

11.4±1.4

Kapak kalsif ikasyonu yok (n=61)

Sadece mitral  kapak kalsif ikasyonu (n=6)

Sadece aort kapak kalsif ikasyonu (n=7)

Mitral+Aort kapak kalsif ikasyonu (n=13)

LVMI (g/m2)

104±32.1

125.8±40.1

116.5±41.6

163.1±66.1

PS/PD-203

SAPD ve APD Hastalar›nda Serum BNP Konsantrasyonu ve Sol Ventrikül
Kitle ‹ndeksi

Rüzgaresen Nüket Bavbek1, Akay Hatice2, Altay Mustafa2, Uz Ebru1,
Turgut Faruk Hilmi1, Uyar Mehtap Erkmen3, Karanfil Ayd›n4, Selçoki Yusuf4,
Akçay Ali1, Duranay Murat2
1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi , Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara
3Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
4Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Diyaliz tedavisinde primer amaç vücuttaki fazla s›v›n›n çekilmesi ve
volüm yüklenmesinin önlenmesi olup periton diyalizinin (PD) sürekli bir
ultrafiltrasyon sa¤layarak bunu güvenle gerçeklefltirdi¤i savunulmaktad›r. Ancak
özellikle rezidüel renal fonksiyonun azalmas› ile PD hastalar›nda hemodiyaliz
hastalar›na göre nispeten daha yüksek oranlarda s›v› retansiyonu geliflebilmekte
ve önemli bir kardiyovasküler morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir.
Aletli periton diyalizi (APD) özellikle diyaliz yeterlili¤ini artt›rmak veya yaflam
tarz› tercihleri nedeniyle sürekli ayaktan periton diyalizine (SAPD) tercih
edilebilecek bir yöntem olsa da iki yöntemin ekstraselüler s›v›y› kontrol etmekteki
etkinli¤ini inceleyen yeterli say›da çal›flma bulunmamaktad›r. Bu çal›flmada
SAPD ve APD tedavisi alt›nda ultrafiltrasyonun, serum brain natriüretik peptid
(BNP) düzeyleri ve ekokardiyografik bulgular arac›l›¤› ile de¤erlendirilmesi
amaçland›.
Yöntem: Bu amaçla kalp yetmezli¤i bulgusu veya hemodinamik aç›dan önemli
kapak problemi bulunmayan SAPD tedavisi alt›ndaki 32 hasta ve APD tedavisi
alt›ndaki 30 hasta çal›flmaya dahil edildi. Peritoneal eflitlenme testi, BNP düzeyinin
ölçümü ve ekokardiyografi tüm hastalara uyguland›. Serum BNP ölçümleri ayr›ca
24 sa¤l›kl› kontrol hastas›nda yap›ld›
Bulgular: Aletli periton diyalizi hastalar›nda SAPD hastalar›na k›yasla istatistiksel
olarak daha düflük ultrafiltrasyon (UF) saptan›rken BNP seviyeleri ve sol ventrikül
kitle indeksi (SVK‹) istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (s›ras›yla 775±160,45
ve 850,15±265,5 mL; 253,23±81,64 ve 109,42±25,63 pg/mL; 185,12±63,5 ve
129,3±40,95 g/m2) (s›ras›yla p=0,01, p=0,001 ve p=0,001). Bu sonuçlar APD
grubunda daha yüksek ortalama diyalizat glukoz konsantrasyonu ve ikodekstrinin
bu  g rup t a  daha  y a y g ›n  ku l l an ›m›na  r a ¤men  ka yded i l d i .
Sonuç: APD tedavisi SAPD tedavisine nazaran daha yüksek serum BNP
konsantrasyonu ve SVK‹ ile iliflkilidir. Bu durum APD hastalar›nda daha düflük
UF’nin yol açabi lece¤i s ›v›  retansiyonunun sonucu olabi l ir .

PS/PD-202

Çocuklarda Kronik Periton Diyalizinde Kontrendikasyonlar Gerçekten
Kontrendikasyon mudur?

An›l Murat, Kara Orhan Deniz, Bal Alkan, An›l Ayfle Berna, Kurtul Sinan,
Yavaflcan Önder, Aksu Nejat
S.B. Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Ünitesi, Yeniflehir,
‹zmir

Merkezimizde Kas›m 1995 ve fiubat 2007 tarihleri aras›nda Kronik Periton
Diyalizi (KPD) program›na al›nan toplam 95 hastan›n 11’inde relatif
kontrendikasyon (RK) tan›mlanm›flt›r. Bu hastalar›m›z›n 6’s› k›z 5’i erkek olup,
KPD bafllama yafl› 5.5-15.5 yafl aras›nda ve yafl ortalamas› 11 yaflt›r. Son dönem
böbrek yetmezli¤i nedenleri ise 3 hastada nörojenik mesane ve vezikoüreteral
reflü, 3 hastada kronik piyelonefrit, 2 hastada vezikoüreteral reflü, 2 hastada
amiloidoz ve 1 hastada Alport Sendromu’dur. Bu hastalar›m›zda KPD için
RK’lar› de¤erlendirildi¤inde 3 hastada uygunsuz ev koflullar›, 2 hastada serebral
palsi, 1 hastada Down Sendromu, 1 hastada uygunsuz psikososyal durum, 1
hastada cerrahi olarak düzeltilmifl rektovajinal fistül ve ektopik anüs, 1 hastada
körlük, 1 hastada ventriküloperitoneal flant ve parapleji ve 1 hastada kolostomi
mevcuttu. Tüm KPD kateterleri pediyatrik nefrolog taraf›ndan perkütan yolla
yerlefltirilmifltir. Ortalama diyaliz süresi 24 ay ( 3-124 ay) d›r. KPD program›ndaki
toplam 443 ayl›k izlem süresinde 11 hastan›n 8’inde 27 peritonit ata¤› (1/16.4
ay) geliflmifl olup, yaln›zca birer hastada kateter ç›k›fl yeri enfeksiyonu ve tünel
enfeksiyonu saptanm›flt›r. Katetere iliflkin mekanik komplikasyon olarak 1
hastada inguinal herni ortaya ç›km›flt›r. ‹zlem süresince 3 olgu eksitus, 2 olgu
transplantasyon ve 1 olgu hemodiyalize nakledilmifl olup, halen 6 olgu KPD
program›nda izlenmektedir.
Son dönem böbrek yetmezlikli çocuklarda renal replasman tedavi seçiminde
KPD program› için RK’a neden olan faktörler gerçek kontraendikasyon olmayabilir.
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PS/PD-205

10 Y›ll›k Periton Diyalizi Deneyimimiz

Demir Murat, Yüksel fieref, Ertürk Jale, Bilici Dilek, Yönet Emel, Sezer M Tu¤rul
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Isparta

Girifl: Periton diyalizi (PD) on y›ld›r bölgemizde bir renal replasman tedavi
seçene¤i olarak sunulmaktad›r. Bu çal›flmada PD uygulanan hastalarda peritonit
ile iliflkili faktörlerin tespit edilmesi ve teknik sa¤kal›m›n de¤erlendirilmesini
amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›flmaya toplam 142 PD hastas› dahil edildi. Peritonit ile
ilgili faktörler olarak yafl, cinsiyet, primer böbrek hastal›¤› (diabetik olup olmama),
e¤itim düzeyi, de¤iflimi yapan kifli (kendi veya yak›n›) ve diyaliz süreleri
de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n ço¤u kad›n idi (75/142). Ortalama yafl 53.0±16.0y›l ve
ortalama diyaliz süresi 39.0±29.0ay idi. 142 hastan›n 48’i (%33) kaybedildi, 15
(%10) hasta hemodiyalize geçti ve 12 (%8) hasta böbrek nakli oldu. Bir y›ll›k
hasta sa¤kal›m oran› %95 iken, 5 y›ll›k sa¤kal›m oran› %72 idi (fiekil 1). 75
hasta peritonit geçirdi ve peritonit s›kl›¤› ortanca de¤eri 1 (1-8) idi. Peritonit
geçiren hastalar›n geçirmeyenlere göre yafllar› daha yüksek (56.2±13.5y›l ve
49.5±18.0y›l, P=0.01) ve diyaliz süreleri daha uzundu (47.3±30.3ay ve 29.6±24.3ay,
P=0.001). Bununla birlikte her iki grup cinsiyet, e¤itim durumu, diyabetik hasta
oran› ve de¤iflim yapan kifli da¤›l›m› yönünden benzerdi (Tablo 1). Peritonit
s›kl›¤› hasta yafl› ve diyaliz süresi artt›kça anlaml› flekilde artmaktayd› (s›ras›yla
r=0.21, P=0.01 ve r=0.34, P=0.001). Peritonit geçiren ve geçirmeyen hastalar›n
1 ve 5 y›ll›k sa¤kal›m oranlar› benzerdi (fiekil 2).
Tart›flma: PD tedavisi ile sa¤lanan 1 ve 5 y›ll›k sa¤kal›m oranlar›n›n yüksek
olmas› ayr›ca peritonit s›kl›¤›n›n düflük olmas› bölgemizde PD tedavisinin iyi
bir tedavi seçene¤i oldu¤unu göstermektedir.

fieki l  1

PD hastalar›m›z›n 5 y›ll›k sa¤kal›m›

fieki l  2

fiekil 2. Peritonit geçiren ve geçirmeyen hastalar›n 5 y›ll›k sa¤kal›m›

PS/PD-204

Bikarbonat Bazl› Diyalizat ile Laktat Bazl› Diyalizat›n Karfl›laflt›r›lmas›:
4D4P Çal›flmas›

Öztürk Savafl1, Küçük Mehmet2, Çelik Vedat2, Kazanc›o¤lu Rümeyza1

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

Girifl-Amaç: Periton diyalizi (PD)’nde temel tedavi ajan› diyalizatt›r. Son y›llarda,
olumlu etkileri bildirilen fizyolojik diyalizatlar kullan›ma girmifltir. Çal›flmam›zda
bikarbonat bazl› diyalizat ile klasik laktat bazl› diyalizat kullanan hastalar›n bir
y›ll›k takipleri süresince elde edilen biyokimyasal verileri incelenmifltir.
Materyal-Metot: Çal›flmaya ‹stanbul bölgesinde iki farkl› PD ünitesinde takip
edilen, günde sadece 4 de¤iflim yapan, her de¤iflimde sadece %1.36 glikozlu
diyalizat (Dianeal®-D grubu veya Physioneal®-P grubu) kullanan hastalar dahil
edilmifltir. Demografik ve biyokimyasal veriler ile rezidüel idrar miktarlar›
retrospektif olarak hasta dosyalar›ndan elde edildi.
Bulgular: Çal›flmaya 22E, 21K toplam 43 hasta (yafl:46.4±15.1) dahil edildi.
Hastalar›n verileri Tablo’da sunulmufltur. Kad›n hasta oran› P grubunda anlaml›
olarak daha fazla idi. 9.ay ve 12.ay üre de¤erleri, 6 ve 9.ay kreatinin de¤erleri
ve 12.ay albümin de¤erleri P grubunda anlaml› olarak daha düflük bulundu
(Tablo). Ancak P grubunda sadece 4 hastan›n PD süresi 12.aya ulaflabilmifl,
bunlardan biri peritonitli, biri ise kalp yetersizli¤i nedeni ile yatmakta olan
hastayd›.
Tart›flma: Bu çal›flmada klasik laktatl› diyalizat kullanan hastalar ile bikarbonatl›
diyalizat kullanan hastalar›n, PD’nin ilk y›l›nda elde edilen verileri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Her ne kadar anlaml›l›¤a ulaflamam›fl olsa da P grubunda rezidüel idrarda olan
kay›p oran› D grubundan daha az bulunmufltur. Bu grupta ek olarak, bazal
kreatinin de¤erinde, di¤er gruba oranla, fazla bir art›fl gözlenmemifltir. Ayr›ca
üre ve kreatinin de¤erlerinde 6-12. aylarda gözlenen anlaml› azalma, P hastalar›nda
rezidüel idrar›n bu duruma katk›s› olabilece¤ini düflündürmektedir. Bu verilerin,
Kt/V ve kreatinin klirenslerini de içeren, daha fazla say›da hastal› çal›flmalarla
desteklenmesi gerekmektedir.
Sonuç: Laktatl› diyalizatlara oranla bikarbonatl› diyalizatlar›n rezidüel renal
fonksiyonlar› korumada olumlu etkileri oldu¤u düflünülmüfltür.

T a b l o :  H e r  i k i  g r u b u n  v e r i l e r i  v e  k a r fl › l a fl t › r m a  s o n u ç l a r ›

AD: anlaml› de¤il, VK‹: vücut kitle indeksi
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PS/PD-207

Periton Diyalizi Hastalar›nda Kolesterol ve Kemik Döngüsü ve Kemik
Yo¤unlu¤u ‹liflkisi

Baflaran Nilgün Ar›kan1, Kantarc› Gülçin2, Saral Aykut3, Orçun Asuman4

1Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›bbi Biyokimya, ‹stanbul
2Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
3Eskiflehir Devlet Hastanesi T›bbi Biyokimya, Eskiflehir
4Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›bbi Biyokimya, ‹stanbul

Son zamanlardaki çal›flmalar kolesterol biyosentez yollar› ve osteoporoz aras›nda
iliflki oldu¤unu göstermifltir. Hayvanlardaki çal›flmalarda, kolesterol biyosentez
yolu ürünlerinin matriks mineralizasyonu için gerekli oldu¤unu göstermektedir.
SAPD hastalar›nda kolesterol düzeyleri ile kemik döngüsü ve kemik yo¤unlu¤u
aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay› amaçlayarak 6 aydan daha uzun süredir SAPD
uygulanan 28 hastada. (K/E:14/14; yafl ort 44 ± 9,5 y›l) bir çal›flma planland›.
Ayn› zamanda sa¤l›kl› 30 kifli (K/E15/15; yafl ort 37±9,4y›l) kontrol grubu
olarak al›nm›flt›r. Tüm olgular›n 25(OH) vitD3 ve osteokalsin düzeyleri PTH,
kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, kolesterol düzeyleri tayin edildi, L2-L4 vertebra
ve sol femur boynu kemik-mineral dansite (BMD)’leri dual-energy X-ray
absorptimetri (DEXA) yöntemiyle de¤erlendirildi.
SAPD hastalar›nda beklendi¤i flekilde 25(OH)vitD3 düzeyleri daha düflüktü
(P<0.001). Serum Osteokalsin düzeyleri SAPD grubunda daha yüksek (P<0.001)
ve PTH da SAPD hastalar›nda daha yüksekti (P=0.002); fosfor (P<0.001); alkali
fosfataz (P=0.007) SAPD grubunda kontrollerden daha yüksekti.
BMDap düzeyleri SAPD hastalar›nda ve kontrollerde s›ras›yla 1,10±0,19g/cm2
ve 1,20±0,12g/cm2(p=0,82) olarak bulundu. BMDfemur düzeyleride yine
s › ras ›y la  0 ,81±0,13g/cm2 ve 1 ,00±0,16g/cm2(p<0,001)  id i .
SAPD hastalar›nda femur kemik yo¤unlu¤unun düflük oldu¤unu tespit ettik.
Yeterli diyaliz olan SAPD hastalar›nda osteokalsin ve alkalen fosfataz düzeylerinin
yüksekli¤i bu hastalarda yüksek kemik döngüsü ile iliflkilendirilebilir. Ancak
artm›fl kemik döngü h›zlar› ile kolesterol düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliflki
saptanmam›flt›r.

PS/PD-206

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalar›nda Vasküler Endotelyal Growth
Faktör (VEGF) Düzeyinin Sol Ventrikül Hipertrofisi ile ‹liflkisi

Ebinç Ayerden Fatma1, Erten Yasemin1, Ebinç Haksun2, Paflao¤lu Hatice3,
Demirtafl Canan3, Taçoy Gülten4, Koç Eyüp1, Reis Altok Kadriye1, Derici Ülver1,
Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1, Sindel fiükrü1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ,  Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

VEGF endotelyal sistemden sentezlenen bir sitokindir. Yeni damar oluflumu
ile birlikte mikrovasküler alanda permeabiliteyi art›rmaktad›r. VEGF’nin sol
ventrikül hipertrofisi ile iliflkilerini de¤erlendiren çal›flmalar daha çok hayvan
çal›flmalar›d›r. Bu çal›flmalarda genel olarak VEGF’nin sol ventrikül hipertrofisinde
koruyucu rol oynad›¤› izlenmifltir. Ancak literatürde diyaliz hastalar›nda sol
ventrikül hipertrofisi ile VEGF iliflkisini de¤erlendiren çal›flmaya rastlan›lmam›flt›r.
Bu çal›flmada amac›m›z sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda
VEGF düzeyinin sol ventrikül kitlesi ve diyastolik fonksiyon parametreleri ile
iliflkisinin de¤erlendirilmesidir.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 54 SAPD hastas› (29 erkek, ort yafl:45,4±14,3) ve
23 sa¤l›kl› kontrol grubu (12 erkek, ort yafl:46,7±10,7) al›nd›. Olgular›n tümüne
doku doppler ekokardiyografi yap›ld›. Sol ventrikül kitle indeksleri (SVKI)
hesapland›. Serum VEGF düzeyleri ölçüldü.
Sonuçlar:  Serum VEGF düzeyi SAPD grubunda(341,56±307,72), kontrol
grubuna(202,60±160,12) göre belirgin yüksek bulundu (p<0,05). VEGF ile
SVKI (r=0,259, p:0,03) ve diyastolik fonksiyon parametrelerinden IVRT (r:-
,283,p:0,02), e (r:-0,500 p:0,0), e/a (r:-0,341, p:0,004) ile aras›nda anlaml›
korelasyon mevcuttu. Regresyon analizinde ise SVKI üzerine VEGF’nin anlaml›
etkisi izlendi (p<0,05).
Sonuç: Bu çal›flmada SAPD hastalar›nda VEGF düzeyi, kontrol grubuna göre
yüksek bulunmufltur. Ayr›ca VEGF düzeyi ile SVH ve diyastolik disfonksiyon
aras›nda iliflki oldu¤u gösterilmifltir. VEGF diyaliz hastalar›nda sol ventrikül
kitlesi üzerine olumsuz etki gösterebilir. Bu konuda daha fazla çal›flmaya ihtiyaç
vard›r.

PS/PD-209

Periton Diyaliz Hastalar›nda Mortalite ve Teknik Sa¤kal›m: Yaflam Kalitesi
ve Di¤er ‹liflkili Faktörler

Güney ‹brahim1, Atalay Hüseyin1, Yeksan Mehdi1, Yaz›c› Raziye2,
Tonbul Halil Zeki1, Taflç› Ayfle Filiz3, Selçuk Nedim Y›lmaz1, Türk Süleyman1

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2Sa¤l›k Bakanl›¤› Meram E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Konya
3Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Periton Diyalizi Ünitesi, Konya

Amaç: Diyaliz hastalar›nda yaflam kalitesi (YK) hem mortalite hem de morbidite
ile iliflkilidir. Çal›flmam›zda; periton diyaliz (PD) hastalar›m›z›n teknik ve hasta
sa¤kal›m›n› belirlemeyi ve bunlar›n YK ve di¤er laboratuar bulgular› ile iliflkisini
araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: 2005 temmuz ay›nda PD merkezimizdeki yafl ortalamas› 50,0±15,4
yafl olan, 171 PD hastas›na (86 E, 85 K) YK’ni de¤erlendirmek için SF-36 testi
uygulanm›flt›. Hastalar›n son 3 hemoglobin, serum albümin, kalsiyum, fosfor,
üre, kreatinin, açl›k total kolesterol, trigliserid ve CRP de¤erlerinin ortalamalar›
hesapland›. Hastalar›n 2007 temmuz ay›nda PD sonuçlar› sa¤ kal›m ve tedavi
de¤iflikli¤i (hemodiyalize (HD) geçifl, böbrek nakli olmak) olarak kaydedildi.
Bulgular: ‹ki y›ll›k takip sonras›nda; hastalar›m›z›n 94’nün (% 55) PD’ ne
devam etti¤i, 24’nün (% 14) öldü¤ü, 48’nin (%28,1) HD’e geçti¤i ve 5’nin de
(% 2,9) böbrek nakli oldu¤u tespit edildi. Ölen PD hastalar› ile PD’ne devam
eden hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ölen hastalar›n daha yafll› ve diyabetik olduklar›
(p<0,05), ayr›ca ölen hastalarda albümin düzeyi ve “emosyonel rol güçlülü¤ü”
YK skorunun da daha düflük olduklar› tespit edildi (p<0,05). Ayn› karfl›laflt›rma
PD’ne devam eden hastalar ile HD’e geçen hastalar aras›nda yap›ld›¤›nda ise
bir önceki karfl›laflt›rmaya benzer olarak; HD’e geçen hastalar›n diyabetik ve
daha yafll› olduklar› belirlendi (p<0,05). Ayr›ca HD’e geçen hastalarda albümin
ve hemoglobin düzeyleri ile fiziksel ve mental komponent skorlar›n›n daha
düflük ve CRP düzeylerinin daha yüksek olduklar› tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: Yaflam kalitesi skorlar› PD hastalar›nda hem mortalite hem de teknik
sa¤kal›m aç›s›ndan iliflkilidir, bu yüzden belirli aral›klarla YK skorlar› ölçülmeli
ve YK’ni etki leyen düzelt i lebil ir faktörler tedavi edilmelidir.

PS/PD-208

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanmakta Olan Bir Hastada
Stenotrophomonas Maltophilia Peritoniti

Atalay Hüseyin1, Güney ‹brahim1, Ba¤l›cako¤lu Murat2, Kay›kç›o¤lu Erkan2,
Tonbul Halil Zeki1, Türk Süleyman1

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

Girifl: Stenotrophomonas maltophilia önemli nozokomiyal bir patojendir.
Birçok antibiyoti¤e dirençli gram negatif bir basildir. S. maltophilia peritoniti
sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda kötü prognoza ve kateter
kay›plar›na neden olabilir. S. maltophilia peritoniti nadir bildirilen peritonit
etkenlerinden biridir.
Olgu: Kronik böbrek yetmezli¤i nedeniyle 3 y›ldan beri SAPD tedavisi yap›lan
65 yafl›nda bir erkek hasta atefl, kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma ve periton s›v›s›nda
bulan›kl›k flikayeti ile poliklini¤imize baflvurdu. Hastan›n fizik muayenesinde
arter kan bas›nc›: 90/60 mmHg, nab›z: 88/dk, atefl: 37,8 °C idi. Bat›nda yayg›n
hassasiyet vard›. Periton s›v›s› bulan›k idi. D›fl merkezde yap›lan tahlillerde,
periton s›v›s›nda lökosit: 5700/mm3 ve kültüründe stenotrophomonas maltophilia
tespit edilmifl. Nefroloji servisine yat›r›lan hastan›n tekrarlanan tahlillerinde
periton s›v›s›nda lökosit: 5600/mm3 ve kültüründe stenotrophomonas maltophilia
tekrar tespit edildi. Kan tetkiklerinde ise lökosit: 18,5 K/uL, hemolobin: 9,4g/dL,
hematokrit: 30,2 %, trombosit: 309000/uL, sedimentasyon: 114 mm/saat,
CRP: 110,5 mg/L, albümin: 3g/dL, potasyum: 3,15 mg/dL tespit edildi.
Antibiyogram›na göre hassas oldu¤u gözlenen seftazidim ve netilmisin antibiyotikleri
kombine flekilde baflland›. Enfeksiyon yönünden parametreleri takip edilip, 21
gün antibiyotik tedavisi uyguland›. Enfeksiyon klini¤inin takiplerde tamamen
düzeldi¤i gözlendi.
Sonuç: Nadir görülen bir etken olmas›n›n yan› s›ra genelde ciddi seyirli peritonite
yol açmas› nedeniyle konuya dikkat çekmek ve uygun antibiyotik tedavi ile kateter
kayb› olmadan tedavide baflar› sa¤lanaca¤›n› gözledik.
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PS/PD-210

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Citrobacter
Freundii’ye Ba¤l› Peritonit ve Tünel Enfeksiyonu

Derviflo¤lu Erkan1, Yumuk Zeki2, Ye¤ena¤a It›r1
1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli

Peritonit ve tünel enfeksiyonu sürekli ayaktan periton diyalizinin (SAPD) en s›k
ve en ciddi komplikasyonlar›d›r. Son y›llarda Gram-pozitif stafilokok peritonitlerinin
s›kl›¤› azal›rken Gram-negatif bakteri enfeksiyonlar›n›n s›kl›¤›nda ise art›fl
olmufltur. Burada peritonit için ender bir etken olan Citrobecter freundii’ ye
ba¤l› geliflen bir peritonit ve tünel enfeksiyonu olgusu sunulmaktad›r.
SAPD tedavisi uygulanan 33 yafl›nda bir kad›n hasta 12 saattir devam eden
kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma ve diyalizat›n bulan›k olmas› nedeniyle hastaneye
baflvurmufl ve peritonit teflhisi konulmufltur. Hastaneye yat›r›lan hastaya, kültür
için periton s›v›s› örnekleri gönderildikten sonra ampirik olarak intraperitoneal
(ip) sefazolin (1g bafllang›ç, sonra 500 mg her de¤iflime) ve gentamisin (40
mg/gün ip) baflland›. Yat›fl›n›n 4. gününde kültürlerde üreme oldu ve Gram-
negatif, oksidaz negatif bakteri izole edidi. VITEK 2 identifikasyon sistemi
kullan›larak etkenin Citrobacter freundii oldu¤u tespit edildi. Hastada kültür-
antibiyograma dayal› antibiyotik tedavisine (iv meropenem 500 mg/gün ve ip
gentamisin 40 mg/gün) geçilmesine ra¤men klinik iyileflme saptanmad›. Üstelik
göbek etraf›nda kateter tüneli trasesinde a¤r›l› endürasyon geliflmesi nedeni ile
hastaneye yat›fl›n›n 3. haftas›nda periton diyalizi kateteri zorunlu olarak ç›kart›ld›.
Türkiye’den bildirilen Citrobacter freundii’ye ba¤l› ilk SAPD peritoniti ve tünel
enfeksiyonu olmas› sebebi ile vakam›z› sunmay› uygun gördük.

PS/PD-211

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalar›nda Kemik Döngüsünün
Biyokimyasal Markerlar› ve Kemik Mineral Dansitesi

Kadiroglu Ali Kemal1, fiit Dede1, Y›lmaz Zülfikar2, Kayabafl› Hasan2,
Y›lmaz Mehmet Emin1

1Nefroloji Bilim Dal›, Dicle Üniversitesi, Diyarbak›r
2‹ç Hastal ›klar›  Anabil im Dal› ,  Dicle Ünivers i tes i ,  Diyarbak›r

Osteopeni ve osteoporoz prevalans›n› saptamay› ve kemik döngüsü biyokimyasal
markerlar› ile kemik mineral dansitesi aras›ndaki iliflkiyi belirlemeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 62 hasta dahil edildi. Kemik mineral dansitesi
dual-energy x-ray absorbsiyometi ile lumbar vertebra ve femoral boyundan
ölçüldü.
Bulgular: Osteopeni ve osteoporoz prevalans› lumbar vertebradan yap›lan
ölçümde femur boynuna göre istatistiksel olarak anlaml› bulundu. Lumbar
vertebra ölçümlerinde 30.6% normal, 46.7% osteopeni 22.5% osteoporoza
karfl›l›k femur boynu ölçümlerinde 61.2% normal, 32.2% osteopeni ve 6.45%
osteoporoz saptand› (p<0.001). ALP ile lumbar vertebra BMC (r=-0.415,
p=0.001)ve BMD (r=-0.333, p=0.008) aras›nda, osteokalsin ile lumbar vertebra
BMC(r=-0.253, p=0.048) aras›nda negatif korelasyon bulundu. Osteopeni ve
osteoporoz prevalans› lumbar vertebra ölçümlerine göre cinsiyetler aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›(p=0.731)
Sonuç: SAPD hastalar›nda osteopeni ve osteoporoz prevalans›n›n belirlenmesinde
femur boynu ölçümü yerine lumbar vertebra kemik mineral dansitesi ölçümünün
al›nmas› gerekti¤ini saptad›k. ALP ile vertebra BMC ve BMD aras›nda ve
osteokalsin ile vertebra BMC aras›nda negatif korelasyon bulduk.

T a b l o  1 :  S A P D  h a s t a l a r › n › n  k e m i k  d ö n g ü s ü  b i y o k i m y a s a l
marker lar ›  ve  demograf ik  özel l ik ler i

Tab lo  2 :  Ö l çüm bö lge le r ine  göre  os teopen i  ve  os teoporoz
prevalans ›

T a b l o  3 :  E r k e k  v e  k a d › n  S A P D  h a s t a l a r › n d a  o s t e o p e n i  v e
osteoporoz prevalans ›

Parametreler

Yafl (y›l)

SAPD süresi(ay)

Ca (mg/dl)

P (mg/dl)

CaxP (mg2/dl2)

PTH (pg/ml)

ALP (IU/L)

Osteokalsin (ng/ml)

Erkek (n=28)

39.7±13.6

45.5±34.3

8.8±0.8

5.4±1.8

48.8±18.4

485.5±428.5

116.2±68

43.0±35.9

Kad›n (n=34)

39.7±12.8

44.9±30.8

11.7±1.7

5.6±1.7

51.0±18.5

425.5±379.9

129.4±70.3

50.7±33.7

P

0.995

0.946

0.317

0.679

0.643

0.561

0.460

0.385

Bölge

Femur boynu

Lumbar vertebra

Normal

38 (%61.2)

19 (%30.6)

Osteopeni

20 (%32.2)

29 (%46.7)

Osteoporoz

4 (%6.4)

14 (%22.5)

P

0.001

Cinsiyet

Erkek (28)

Kad›n (34)

Normal

10(%16.1)

9(%14.5)

Osteopeni

12 (%19.3)

17 (%27.4)

Osteoporoz

6 (%9.6)

8 (%12.9)

P

0.731
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PS/PD-213

Periton Diyalizi Hastalar›nda Folik Asid ve B12 Vitamini Verilmesinin
Serum C Reaktif Protein, Albümin ve Prealbümin Düzeyleri Üzerine
Etkisi

Çetinkaya Ramazan, Albayrak Bülent, Uyan›k Abdullah, Kelefl Mustafa
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum

Amaç: Kalp damar hastal›klar›, son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) hastalar›nda
mortalite ve morbiditenin temel nedenlerindendir. Artm›fl C reaktif protein
(CRP) düzeylerinin aterosklerotik hastal›klar için yüksek risk faktörü oldu¤u
bildirilmektedir. Malnütrisyon da SDBY hastalar›nda artm›fl mortalite ve
morbidite ile birliktedir. Prealbumin malnütrisyonun en iyi göstergelerindendir.
SDBY’de folik asid (FA) ve B12 vitamini (B12) kullan›m›n›n aterosklerotik kalp
hastal›klar› için risk faktörü olan homosisteini düflürdü¤ü bilinmekle birlikte
CRP ve prealbümin düzeylerine etkisi aç›k de¤ildir. Çal›flmada FA ve B12
kullan›m›n›n periton diyalizi (PD) hastalar›nda CRP ve prealbümin düzeylerine
etkisinin araflt›r›lmas› amaçland›.
Gereç-Yöntem: Serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl’nin alt›nda, enfeksiyonu
bulunmayan, son 3 ayda peritonit geçirmeyen, karaci¤er yetmezli¤i ve amiloidoz
bulunmayan, 35 PD hastas› çal›flmaya al›nd›. FA, 5 mg/gün, B12 1000 mcg/2
hafta 3 ay verildi. Tedavi öncesi ve sonras› serum albümin, prealbümin, CRP
düzeyleri saptand›. Veriler Paired-Samples T Testi’ ile karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n (16K, 19E) yafl ortalamalar› 56.8±10.8 y›l, diyaliz süreleri
12,8±5,5 ayd›. Tedavi öncesi, serum albümin düzeyi 2,7±,0,55 gr/dl, prealbümin
17,0±4,3 mg/dl, CRP 2,0±1,1 mg/dl, tedavi sonras›, albümin 3,2± 0,44 gr/dl
(p<0.0001), prealbümin 20,7±3,9 mg/dl (p<0.0001), CRP 1,10±0,79 mg/dl
(p<0.0001) bulundu.
Sonuç: FA ve B12 verilmesi, PD hastalar›nda CRP düzeylerini anlaml› olarak
azaltmakta, prealbümin ve albümin düzeylerini ise anlaml› olarak artt›rmaktad›r.

PS/PD-212

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

Y›ld›z Alaattin1, Bayraktar Gülsen2, Kurtulufl ‹dil3, Kazanc›o¤lu Rümeyza4,
Bayramgürler Ifl›l2, Çintan Serdar3, Bural Canan2, Bozfak›o¤lu Semra1,
‹flsever Halim5

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

Amaç: Diyaliz tedavisi olan hastalar, enfeksiyonlara aç›kt›rlar. Hemodiyaliz
(HD) hastalar›nda ve sa¤l›kl› popülasyonda enflamasyonun ateroskleroz
patogenezinde önemli bir rol oynad›¤› bildirilmektedir. Bu nedenle; hastalarda
oral problemlerin saptanmas› olas› potansiyel enfeksiyonlar aç›s›ndan önemlidir.
Majör akut faz proteinlerinden C-reaktif protein (CRP), diyaliz hastalar›nda
genel ve kardiyovasküler nedenlerle iliflkili ölümleri öngörebilen önemli bir
parametredir. Bu çal›flman›n amac›, periton diyalizi (PD) hastalar›nda periodontal
bulgular› sa¤l›kl› bireylerinkiyle karfl›laflt›rarak incelemek ve bunlar›n CRP ile
iliflkisini de¤erlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Çal›flmam›za 76 PD hastas› ile 61 sa¤l›kl› birey [Kontrol (K)]
kat›lm›flt›r. PD ve K gruplar›nda plak (PI), gingival (GI) ve difltafl› yüzey indeksleri
(DYI) ile periodontal sondalama derinli¤i (PSD) ölçümleri ve PD hastalar›nda
CRP ölçümü yap›lm›flt›r.
Bulgular: PD grubunda PI ve DYI de¤erleri K grubuna göre çok ileri derecede
anlaml› olarak daha yüksek (p<0.001), GI de¤eri anlaml› olarak daha düflük
(p<0.05) saptanm›flt›r. PD hastalar›nda PI ile CRP de¤erleri aras›nda anlaml›
düzeyde (p<0.05) korelasyon iliflkisi belirlenmifltir.
Sonuç: PD hastalar› yüksek düzeylerdeki plak ve difltafl› birikimleri nedeniyle
periodontal hastal›k geliflimine yatk›nl›k aç›s›ndan risk alt›nda olabilirler. Bu
hastalar düzenli olarak diflhekimine gitmeleri konusunda bilgilendirilmeli, gerekli
periodontal tedavileri yap›lmal› ve çok iyi düzeyde a¤›z hijyeni uygulamalar›
sa¤lanmal›d›r. Bu flekilde bu hastalarda, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastal›k
gibi sistemik hastal›klar›n gelifliminin önlenebilece¤ini düflünmekteyiz.

PS/PD-214

Periton Diyalizi Hastalar›nda Serum Albümindeki Düflüfl, Peritonitin
Habercisi midir?

Öztürk Savafl1, Soyluk Özlem2, Karakaya Dilek2, Yaz›c› Halil3,
Çal›flkan Yaflar Kerem3, Y› ld›z Alaatt in3,  Bozfak›o¤lu Semra3

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

Girifl: Serum albümin düzeyi, diyaliz popülasyonunda morbidite ve mortalitenin
göstergesi olarak kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada peritonit geçiren hastalar›m›z›n
çeflitli önemli biyokimyasal parametrelerini inceledik.
Metot: Peritonit geçiren hastalar çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n periton
diyalizi (PD)’ne bafllang›c›ndaki, peritonit öncesi son kontroldeki ve peritonitten
sonraki 1., 6., ve 12. aydaki serum albümin ve kolesterol de¤erleri kaydedildi.
Ayr›ca rutin yap›lan PET verileri de dahil edildi (Tablo 1 ve 2).
Bulgular: Toplam 51 hasta [27 kad›n, 24 erkek, ortalama yafl: 42.6 (19-70),
ortalama PD süresi: 28.26 ay (1-107)] çal›flmaya al›nd›. Bazal ölçümlere göre,
serum albümin düzeyi, peritonitten önceki son kontrolde ve peritonitten sonraki
ilk ayda anlaml› bir düflüfl gösterdi. (p: 0.026 ve 0.025)(Tablo 1). Serum kolesterol
düzeyi ve D/P kreatinini (2. ve 4. saatlerdeki) ise ayn› ölçümlerde anlaml› bir
de¤ifliklik göstermedi (Tablo 2).
Tart›flma: Serum albümin düzeyinin bazal vizite (ilk vizit) göre anlaml› bir
düflüfl göstermesi, peritonit geliflimine yatk›nl›k yapan bir faktör olarak görülmüfltür
(Tablo 1). Bu nedenle rutin takiplerde ölçülen serum albüminlerindeki düflüfl,
pefli s›ra gelebilecek bir peritonitin habercisi olabilir. Kolesterol düzeyinde benzer
paralellikte düflüfl olmamas›, al›m azl›¤› veya malnütrisyonu d›fllamaktad›r. Bu
iliflkilerin patofizyolojik aç›klamas› kesin de¤ildir.
Sonuç: PD’nin en önde gelen komplikasyonu peritonit ise, bu duruma yatk›nl›k
yapabilecek olan serum albümin düzeyinin iyilefltirilmesi için çaba harcanmal›d›r.

T a b l o  1 :  Ç a l › fl m a  b o y u n c a  e l d e  e d i l e n  s e r u m  a l b ü m i n  v e
kolesterol  de¤er ler i

Tab lo  2 :Ça l › flma boyunca  e lde  ed i len  per i tonea l  k l i rens le r
ve permeabi l i te  test ler in in  sonuç lar ›

AD: anlaml› de¤il

Albümin (g/dl)

Kolesterol (mg/dl)

Bazal vizit

3.95±0.62 (a, b)

180.55±71.8

Peritonitten
1 ay önce

3.73±0.57 (a)

179.5±57.2

Peritonitten
6 ay sonra

3.81±0.59

184.7±37.5

Peritonitten
1 ay sonra

3.68±0.50 (b)

179.3±34.2

Peritonitten
12 ay sonra

3.72±0.49

204.0±38.2

p

(a, b) p<0.05

Anlaml› de¤il

Kt/V

D/P kreatinin (2. saat)

D/P creatinine (4. saat)

Kreatinin Klirensi (haftal›k)

p

AD

AD

AD

(a) 0.007

(b) 0.022

Bazal de¤er

2.41±0.52

0.49±0.10

0.64±0.13

71.0±6.9 (a, b)

Peritonitten
önce
2.30±0.41

0.46±0.09

0.62±0.12

56.0±8.7 (a)

Peritonitten
sonra
2.25±0.42

0.45±0.07

0.61±0.10

60.2±7.1 (b)
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PS/PD-215

Poliklini¤imizden Takipli Periton Diyalizi Hastalar›m›z›n Metabolik
Durumlar› ile Kemik Mineral Dansitelerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Kutlu Çi¤dem1, Öztürk Savafl2, Kazanc›o¤lu Rümeyza2

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

Düflük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimari yap›s›n›n bozulmas›
sonucu kemik k›r›lganl›¤›nda art›fl ile karakterize olan osteoporoz kronik böbrek
yetersizli¤inin uzun dönem komplikasyonlar›ndan olan üremik osteodistrofinin
sonucu olarak da ortaya ç›kabilmektedir. Diyaliz hastalar› da kemik mineral
dansitesindeki (KMD) azalma dolay›s›yla normal popülasyondan daha fazla risk
alt›ndad›r. Periton diyalizi (PD) hastalar›n›n hemodiyaliz hastalar›na göre daha
riskli oldu¤unu bildiren yay›nlar vard›r. Çal›flmam›zda PD poliklini¤imizden
takip edilen PD hastalar›m›z›n kemik metabolizmalar›na iliflkin biyokimyasal
parametreleri ve KMD’lerini yans›tan DEXA verileri retrospektif incelendi.
Çal›flmam›za 14K, 9E, yafllar› 20-69 (ort:44,30±14,62) aras›nda de¤iflen 24 hasta
al›nd›. Ortalama PD süreleri 17,91±8,80 ayd›. Menopozda olan hasta say›s›
4’tü. Son 3 aya ait, kalsiyum, fosfor ve çarp›m de¤erleri ile parathormon düzeyleri
kaydedilerek ortalamalar› al›nd›. Ayr›ca D vitamini ve fosfor ba¤lay›c› preparat
kullan›mlar› not edildi. Kemik mineral dansiteleri, DEXA yöntemiyle ölçüldü
ve WHO kriterlerine göre normal, osteopenik, osteoporotik olarak kaydedildi.
Hastalar›n biyokimyasal parametreleri Tablo1’de verilmifltir. Hastalar›n 16’s›
D vitamini, 16’s› fosfor ba¤lay›c› ajan kullanmaktayd›. Hastalar›m›z›n lumbal
vertebra(LV) ve femur boynu (FB) KMD’e göre T skorlar› Tablo2’de gösterilmifltir.
Bu de¤erlere göre hastalar›m›z›n da¤›l›m› Tablo3’te verilmifltir. Hastalar›m›zda
kalça veya femur boynu k›r›¤› saptanmam›flt›r.
Bu sonuçlara göre FB’daki KMD’nin LV’daki KMD’den daha fazla oldu¤u
görülmektedir. Kad›nlarla erkekler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
bulunmamaktad›r. T skorlar› ile biyokimyasal parametreler aras›ndaki korelasyon
oranlar› Tablo4’te gösterilmifltir.
Düflük KMD, özellikle kalça k›r›¤› aç›s›ndan majör bir risk faktörüdür ve PD
hastalar›nda daha belirgindir. Önleyici yaklafl›mlar fiziksel aktiviteyi art›rmak,
yeterli kalsiyum al›m›n› sa¤lamak ve sigara içimini önlemek fleklindedir. Ek
olarak KMD’nin ölçümünün PD hastalar›nda rutin yap›lmas› faydal› kabul
edilmelidir.

Hasta lar ›n  b iyokimyasal  parametre ler i

PTH: Parathormon
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PS/PD-216

Periton Diyalizinde Antropo-plikometrik Ölçümlerle Metabolik ve
Nütrisyonel Durumun De¤erlendirilmesi

Öztürk Savafl, Kazanc›o¤lu Rümeyza
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Girifl: Klasik antropometrik ölçümler ile biyoflimik parametrelerin birlikte ve
aral›kl› olarak ölçümü periton diyalizi(PD) hastalar›n›n beslenmelerinin
de¤erlendirilmesi önemli bir yaklafl›m olabilir. Burada PD hastalar›nda bu
parametrelerinin iliflkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Metot: Kronik PD program›nda olan toplam 16 (10 erkek, 6 kad›n) hasta
çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n çeflitli demografik ve antropoplikometrik verileri
saptand›. Tüm ölçümler ayn› araflt›r›c› taraf›ndan 2 kez (en az 6 ay ara
ile)gerçeklefltirildi. Bu veriler beslenme ve inflamasyonun göstergeleri ile birlikte
analiz edildi. ‹lk y›l verileri, ikinci y›l verilerine oranlanarak ileri analizlere gidildi.
Bulgular: Yafl ortalamas› 50,9 olan hastalar›n ortalama PD süresi 15,2±11.7
ay idi. Hastalar›n biyoflimik verileri ile antropometrik ölçüm sonuçlar› Tablo
1 ve 2’de sunulmufltur. ‹lk y›lki, ikinci y›lki ölçümler ve bunlar›n oranlar› Tablo3
ve fiekil’de gösterilmifltir.
Sedimentasyon, kolesterol, trigliserid ve demir ba¤lama kapasitesi ikinci y›lda
artma göstermifltir. Di¤er biyoflimik tetkikler ise ikinci y›lda azalma göstermifltir.
Ayn› flekilde; bel oran›, bel/kalça oran›, biseps oran›, kalça oran›, subskapular
oranlar› da ilk y›la göre ikinci y›lda artma göstermifl, di¤er antropo-plikometrik
ölçümler azalma göstermifltir (Tablo 2 ve fiekil). Karfl›laflt›rma analizlerinde ise
bu de¤erlerin hiç biri anlaml› de¤ifliklik göstermemifltir.
Tart›flma: Hastalar›m›z›n metabolik ve nütrisyonel parametreler yan›nda
inflamatuvar parametreleri de ilk y›la oranla ikinci y›lda de¤ifliklikler göstermesine
ra¤men herhangi istatistiksel bir anlam ortaya ç›kmam›flt›r. Hiçbir
antropoplikometrik ölçümde de anlaml› de¤ifliklik ortaya ç›kmam›flt›r. Bu da
PD’nin klasik yan etkilerinin bu hastalarda saptanamad›¤›n›n göstermektedir.
Sonuç: Bu veriler gerek hasta e¤itimi, gerek hekim-hemflire deste¤i ve PD
teknolojilerinde son y›llardaki ilerlemeler sayesinde, PD ile ilgili olumsuz olarak
gösterilen klasik ezberimizin tekrar gözden geçirilmesi gere¤ini de ortaya koyabilir.

T a b l o  1 :  B i y o fl i m i k  t e t k i k l e r  v e  o r a n l a m a l a r › *

1: birinci y›l yap›lan ölçüm de¤eri, 2: ikinci y›l yap›lan ölçün de¤eri
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T a b l o  2 :  A n t r o p o - p l i k o m e t r i k  ö l ç ü m l e r  v e  o r a n l a r ›

*1: birinci y›l yap›lan ölçüm de¤eri, 2: ikinci y›l yap›lan ölçün de¤eri, VKI: vücut
kitle indeksi

Tablo  3 :  Anlaml ›  kore lasyon tablosu

fi e k i l :  A n t r o p o m e t r i k  ö l ç ü m l e r i n  d e ¤ i fl i m  g r a f i ¤ i  ( i l k  y › l
de¤erler inin ikinci  y › l  de¤erler ine oran› ,  100 i le  çarp› lm›flt ›r )

PS/PD-218

Periton Diyaliz Olgusunda Pneumotosis ‹ntestinalis

Y›ld›r›m Filiz1, Uysal Hilal Bektafl1, Akar Harun1, Köseo¤lu Kutsi2, Özgün Hedef3,
Yeniçerio¤lu Yavuz1

1Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Anabilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, Ayd›n
3Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Ayd›n

Pnömatozis intestinalis ( PI ) ince veya kal›n barsak duvar›nda gaz ile dolu
kistlerin bulunmas›d›r. Daha az s›kl›kla özofagus, mide, omentum, mezenter,
lenf nodlar›, falciform ligament gibi GIS’in de¤iflik yerlerinde de bulunabilir.
PI nadir görülen bir klinik bulgudur. ‹nsidans› hakk›nda net veri yoktur.
Patogenezinde; mukozal bütünlük, intraluminal bas›nç, bakteriyel flora ve
intraluminal gaz gibi birçok faktörün etkileflimi söz konusudur.
Bu yaz›da periton diyalizi (CAPD) program›nda olan ve peritonite sekonder
hepatik portal venöz gaz (HPVG) ve PI geliflen fatal seyirli bir vaka sunulmufltur.
Olgu: Altm›flbir yafl›nda erkek hasta; üç gün önce bafllayan özellikle epigastrik
bölgede artan yayg›n kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma, ishal, bat›nda distansiyon ve
genel durum bozuklu¤u flikayetleriyle acil servise baflvurdu. Ayakta çekilen direkt
radyografisinde bat›nda yayg›n gaz görüldü. Çekilen bat›n tomografisnde portal
vende yayg›n hava, pnömoperitonyum, ince ba¤›rsak segmentlerinde dilatasyon
ve aterosklerotik damar yap› de¤ifliklikleri izlendi. Portal gaz nedeniyle cerrahi
peritonit düflünülen hasta operasyon haz›rl›klar› s›ras›nda kaybedildi.
Tart›flma: PI ile hepatik portal venöz gaz olgular› % 70-80 oran›nda birlikte
görülebilir. HPVG çok nadir rastlanan radyolojik bir bulgudur ve mortalitesi
yaklafl›k %75-90’d›r. PI’in efllik etti¤i vakalarda mortalite artmaktad›r. Olgumuzda
PI ve HPVG bilgisayarl› tomografi ile tespit edilmifltir. Literatürde CAPD
hastas›nda geliflen peritonit sonras›nda PI ve HPVG tespit edilen bir olguya
rastlanmam›flt›r.
Olgumuzda artan barsak distansiyonu ve barsak iskemisinin HPVG oluflumuna
neden oldu¤unu düflünüyoruz. HPVG olmas› erken cerrahi karar›n›n al›nmas›nda
yard›mc› olabilir. Belirtilen bulgular›n varl›¤› yüksek mortalite riski ve erken
cerrahi yaklafl›m konusunda uyar›c› olabilir.

PS/PD-217

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonlar› Üzerine Etkisi

Akay Hatice1, Altay Mustafa1, Y›lmaz Fatma Meriç2, Tekeli Nurçin1,
Parpucu Hülya1, Çelik Nazan1, Duranay Murat1
1Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Bölümü, Ankara
2Ankara Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara

Amaç: Klinik olarak ötiroid olan, düzenli hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton
diyaliz tedavisi gören hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikor
seropozitifli¤ini sa¤l›kl› kontrollerle karfl›laflt›rmakt›r.
Materyal-Metot: Klini¤imizde takip edilen 78 periton diyalizi (PD), 38
hemodiyaliz hastas› (HD) ve 41 sa¤l›kl› kontrol (KG) çal›flmaya dahil edildi.
Hastalar›n serumlar›nda TSH, TT4, TT3, sT3, sT4, anti-M ab ve Anti-TG
düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: TSH, TT3, sT3 ve Anti TG Antikor düzeyleri aç›s›ndan iki grup ve
sa¤l›kl› kontroller aras›nda anlaml› farkl›l›¤a rastlanmad›. sT4 düzeyi periton
diyalizi grubu hastalar›nda, hemodiyaliz ve kontrol grubuna oranla anlaml›
flekilde yüksek bulundu. TT4 düzeyleri ise PD grubunda HD grubuna göre
anlaml› flekilde yüksek; Anti M Ab düzeyleri HD ve PD grubunda KG’na göre
anlaml› flekilde düflüktü.
Tart›flma: KBY’li hastalarda diyaliz tipinin tiroid fonksiyon testleri üzerine
belirgin bir etkisi saptanmam›flt›r.
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Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda F›t›k S›kl›¤› ve Tedavisi

Kalender Betül1, Gönüllü Neflet Nuri2, Derviflo¤lu Erkan1

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

Amaç: F›t›k geliflimi sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi alt›ndaki
hastalarda rastlanabilen bir komplikasyondur. Çal›flmam›z›n amac› SAPD
hastalar›nda f›t›k s›kl›¤›n› ve cerrahi tedavi sonuçlar›n› de¤erlendirmektir.
Yöntem: Çal›flmam›zda Ocak 2001-fiubat 2007 y›llar› aras›nda Kocaeli Üniversitesi
T›p Fakültesi Nefroloji BD Periton Diyalizi Ünitesinde, SAPD tedavisi bafllanan
58 hastan›n dosya kay›tlar› (ortalama yafllar› 51±14; 24 kad›n/34 erkek) retrospektif
olarak de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Periton diyalizi (PD) tedavisi bafllat›lan 58 hastan›n 5 (%9)’inde f›t›k
geliflti. F›t›k geliflen hastalar›n hepsi erkekti (yafl: 60±12 y›l). Tek tarafl› kas›k
f›t›¤› (2 hasta), iki tarafl› kas›k f›t›¤› (1 hasta) ve göbek f›t›¤› (2 hasta) saptand›.
Periton kateterini yerlefltirmek için yap›lan cerrahi insizyon yerinde f›t›k geliflen
hastam›z olmad›. Dört hastan›n f›t›¤› lokal aneztezi alt›nda, Lichtenstein yöntemi
ile onar›ld›. Polikistik böbrek hastal›¤› olan bir hastan›n göbek f›t›¤› genel aneztezi
alt›nda yama kullan›larak onar›ld›. ‹ki hasta operasyon sonras› ayn› gün evine
gönderilirken, 3 hasta ise sadece bir gün hastanede izlendi. Hiçbir hastam›zda
PD tedavisine ara verilmedi ve operasyon sonras› komplikasyon geliflmedi. Uzun
süreli takipte nüks gözlenmedi
Sonuçlar: SAPD uygulanan hastalarda yaklafl›k % 9 oran›nda f›t›k geliflimi
görülmektedir. Lichtenstein yöntemi ile f›t›k tamiri SAPD hastalar›nda güvenilir
bir yöntemdir. Ayr›ca bu flekilde tedavi edilen hastalar›n periton diyaliz tedavisine
ara vermeleri gerekmemektedir.

PS/PD-219

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastas›nda Sphingomanas Paucimobilis
Peritoniti

fiengül Erkan1, Maden Muhammet2, Altun Eda2, Kalender Betül1
1Kocaeli Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmit
2Kocaeli Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmit

Girifl: Peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizi hastalar›nda (SAPD) morbiditenin
önemli bir nedenidir. Burada, ‹ngilizce literatürde sadece birkaç vakada bildirilen
Sphingomanas paucimobilis’e ba¤l› geliflen bir peritonit olgusu sunulmufltur.
S. paucimobilis, aerobik, gram negatif bir bakteridir.
Olgu: Nefrolityazise ba¤l› kronik böbrek yetmezli¤i nedeniye 4 y›ldan beri SAPD
tedavisi yap›lan 50 yafl›nda bir erkek hasta kar›n a¤r›s› ve periton s›v›s›nda
bulan›kl›k nedeniyle baflvurdu. Baflvuru öncesi, bir baflka merkezde seftazidim
ve sefazolin kombinasyonu ile 2 hafta tedavi edilmiflti. Daha sonra da 4 gün
vankomisin tedavisi alm›flt›. Baflvuruda, kan bas›nc› 110/70 mmHg, nab›z:
81/dakika ve atefl 37.5 ºC idi. Bat›n muayenesinde, yayg›n hassasiyet ve defans
gibi periton inflamasyon bulgular› vard›. Laboratuar incelemelerinde, lökosit:
8500 /mm3, serum C reaktif protein (CRP): 8.53 mg/dl, kan üre azotu (BUN):
108 mg/dl, kreatinin: 8.7 mg/dl, albümin: 2.66 gr/dl idi. Periton s›v›s› bulan›kt›.
Periton s›v›s›nda lokosit say›s› 140 / mm3 idi. Kültür örnekleri al›nd›ktan sonra,
levofloksasin 1x500 mg (intravenöz) ve metronidazol 2x1000 mg (intravenöz)
ile tedaviye baflland›. 3. günde kültürde S. paucimobilis üredi. Antibiyogram
sonucuna göre tedavi levofloksasin 1x500 mg/gün (intravenöz) ve meropenem
1000 mg/gün (intravenöz) olarak de¤ifltirildi. 3 gün içinde hastan›n klinik
bulgular› düzeldi. Periton s›v›s› bulan›k de¤ildi ve mevcut tedaviye devam edildi.
Sonuç: Peritonit SAPD’nin çok önemli bir komplikasyonudur ve S. paucimobilis
bu hastalarda peritonitin nadir bir nedenidir.

PS/PD-221

Periton Diyaliz Hastalar›nda Endotel Fonksiyonu ile ‹liflkili Faktörlerin
De¤erlendirilmesi

Demir Murat1, Köro¤lu Banu Kale2, Ertürk Jale1, Yüksel fieref1, Sezer M. Tu¤rul1
1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dal›, Isparta

Girifl: H›zlanm›fl ateroskleroz ve bununla iliflkili kardiyovasküler hastal›klar
kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda bafll›ca morbidite ve mortalite
nedenidir. KBY hastalar›nda endotel fonksiyonlar›n›n bozuldu¤u daha önce
bildirilmifltir. Ak›m arac›l› endotel fonksiyonunun de¤erlendirilmesi ise
aterosklerozun de¤erlendirilmesinde kullan›lan bir yöntemdir. Burada periton
diyaliz (PD) hastalar›nda ak›m arac›l› endotel fonksiyonu ile hastalar›n demografik-
klinik özellikleri, laboratuar bulgular› ve Malnütrisyon-‹nflamasyon skoru (MIS)
aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay› amaçlad›k.
Materyal ve Metot: Toplam 48 PD hastas›n›n klinik-demografik özellikleri ve
M‹S kaydedildi. Non-dominant koldaki brakial arterden endotel fonksiyon
ölçümü yap›ld›. Endotel fonksiyonu brakial arterdeki ak›m arac›l› dilatasyonun
yüzdesi olarak de¤erlendirildi. M‹S skoru ile endotel fonksiyonu aras›ndaki
iliflki de¤erlendirildi.
Sonuç: Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u kad›nd› (29/48) ve 13 hasta diabetikti.
Ortama yafl 54±17 (y›l) ve ortalama diyaliz süresi 41±12 (ay) idi. Ortalama ak›m
arac›l› dilatasyon %5.0±6.0 ve ortanca M‹S skoru 6 (2-15) idi. Erkek hastalardaki
endotel fonksiyonu kad›n hastalara göre anlaml› derecede kötü idi (%2.9±4.5
ve %6.5±6.8 P=0.02) (fiekil 1). Diyabetik hastalardaki endotel fonksiyonu
diyabetik olmayanlara göre daha kötü olmas›na ra¤men anlaml› de¤ildi (%2.5±3.6
ve %6.0±6.7 P=0.08) (fiekil 2). MIS skoru ile ak›m arac›l› endotel fonksiyonu
aras›nda anlaml› korelasyon tespit edilmedi.
Tart›flma: KBY hastalar›nda diyabetik ve erkek cinsiyetteki yüksek kardiyovaskuler
hastal›k riskinin bir nedeni bozulmufl endotel fonksiyonu olabilir. Endotel
fonksiyonu üzerine olumlu etkisi olan ajanlar›n bu hasta popülasyonunda
sa¤kal›m üzerine olumlu etkisi olaca¤› düflünülebilir.

fieki l  1

fiekil 1. Erkek ve kad›n hastalar›n karfl›laflt›r›lmas›

fieki l  2

fiekil 2. DM ve non-DM hastalar›n karfl›laflt›r›lmas›
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Huzursuz Bacak Sendromlu Periton Diyalizi Hastalar›nda Endotel
Fonksiyonu

Yüksel fieref1 ,  Demir Murat1,  Y›lmaz Mustafa2, Ertürk Jale1,
Koyuncuo¤lu Hasan R›fat2, Sezer Mehmet Tu¤rul1
1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Diyaliz Hastalar›nda s›k görülen ve etiyopatogenezi tam olarak
ayd›nlat›lamayan Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)’ nda endotel fonksiyonunu
araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i nedeniyle periton diyalizi
tedavisi alan ve HBS tan›s› için Nöroloji uzman›nca de¤erlendirilen 37 hasta,
endotel fonksiyonunun de¤erlendirilmesi için doppler USG ile brakiyal arterden
“Ak›ma Ba¤l› Vazodilatasyon (AVD)” ölçümleri yap›ld›. HBS (+) ve HBS (-)
olarak iki gruba ayr›lan hastalar, sosyodemografik özellikler ve laboratuvar
bulgular› ile AVD sonuçlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n (20 kad›n, 17 erkek), yafl ortalamas› 51.2±13.8 y›l, ortalama
diyaliz süreleri 48.2±33.3 ay’d›. Hastalar›n %32‘ inde HBS mevcuttu. HBS (+)
ve HBS (-) hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, sosyodemografik özellikler ve laboratuar
bulgular› aç›s›ndan her iki grup aras›nda bir fark yoktu. Normal genç popülasyona
göre düflük olsa da AVD sonuçlar› her iki grupta benzerdi (Tablo 1).
Sonuç: HBS tan›s› olan periton diyalizi hastalar›m›z›n endotel fonkiyonu,
olmayanlar ile benzerdi. Bu da bize, HBS etiyopatogenezinde vasküler bir olay›n
rolünün olmad›¤›n› düflündürdü.

T a b l o  1 .  H B S  ( + )  v e  H B S  ( - )  H a s t a l a r › n  Ö z e l l i k l e r i

De¤iflkenler

Yafl (y›l)

Kad›n no.(%)

Diyaliz süresi (ay)

Diyabet no.(%)

AVD (%)

Hemoglobin (g/dl)

Albümin (g/dl)

Ferritin (ng/dl )

T.Saturasyonu (%)

CaxP

iPTH (pg/ml)

HBS (+) (n=12)

54.0±10.9

5 (41.7)

50.7±29.3

5 (41.7)

4.0±6.6

11.0±1.0

4.0±0.2

546.0±277.5

49±16

45.4±13.1

414±388

HBS (-) (n=25)

50.9±14.5

15 (60)

47.0±35.6

4 (16.0)

3.8±4.4

11.4±1.4

3.9±0.4

706.0±461.2

62±36

42.5±12.2

358±259

P

0.83

0.48

0.74

0.11

0.91

0.32

0.93

0.37

0.17

0.20

0.65

PS/PD-223

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Hastalar›nda Sistatin C ‹le
Rezidüel Glomerül Filtrasyon H›z›n›n Hesaplanmas›

Erten Yasemin1, Ebinç Ayerden Fatma1, Paflao¤lu Hatice2, Demirtafl Canan2,
Mutluay Rüya1, Reis Altok Kadriye1, Derici Ülver1, Bali Musa1, Ar›nsoy Turgay1,
Sindel fiükrü1

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

Rezidüel renal fonksiyon (RRF) diyaliz hastalar›nda morbidite, mortalite ve
yaflam kalitesi aç›s›ndan önemlidir. RRF ölçümünde en s›k kullan›lan yöntemlerden
biri üre klirensi ölçümüdür. Ancak bu ölçüm için SAPD hastalar›nda 24 saatlik,
hemodiyaliz hastalar›nda iki diyaliz aras›nda idrar birikimi gereklidir. Bu durum
hastalar›n uyumunu ve ölçümlerin güvenirlili¤ini bozmaktad›r. Bu çal›flmada
periton diyaliz hastalar›nda serum sistatin C ölçümünün üre klirensi yöntemi
ile hesaplanan rezidüel renal fonksiyon ile iliflkisinin araflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
Materyal-Metot: Çal›flmaya 54 SAPD hastas› (29 erkek, ort yafl:45,4±14,3)
al›nd›. ‹drar› olan 32 SAPD hastas›n›n 24 saatlik idrarlar› toplanarak üre klerensi
yöntemi ile mevcut rezidüel GFR(rGFR) hesapland›. Hastalar›n serum cystatin
c seviyeleri ölçüldü, (-0,70+221/sistatin C formülü ile olas› rGFR hesapland›.
Ayr›ca hastalarda MDRD formülü i le de rGFR hesapland›.
Sonuçlar: Korelasyon analizinde mevcut rGFR ve serum sistatin C aras›nda
negatif anlaml› korelasyon (r:-,395,p:0,025) izlendi. Ayr›ca üre klirensi yöntemi
ile hesaplanan mevcut rGFR ve serum sistatin C de¤erleri kulln›larak tan›mlanan
olas› rGFR aras›nda pozitif anlaml› korelasyon (r:0,395, p:0,025) izlendi. Mevcut
rGFR ile olas› rGFR ortalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› farkl›l›k izlenmedi.
MDRD ortalamas› ise mevcut rGFR ve sistatin C ile yap›lan hesaplamaya göre
yüksek bulundu(p<0,05).
Sonuç: MDRD ile rGFR, üre klirensine göre yüksek bulunmufltur. Bu çal›flmada
üre klirensi ve serum sistatin C düzeyi ölçümü ile saptanan rGFR düzeyleri
benzer bulunmufltur. Bu sonuçlara göre diyaliz hastalar›nda rezidüel renal
fonksiyonun saptanmas›nda sistatin C ölçümü ile rGFR hesaplamas› konvansiyonel
yöntemlere göre daha kolay ve pratik bir yöntem olabilir.
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Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde (SAPD) Hasta Sa¤kal›m› ve Mortaliteyi
Etkileyen Faktörler: 12 Y›ll›k Erciyes Üniversitesi Deneyimi

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

Bu çal›flmada 12 y›ll›k sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) deneyimimizin
sonuçlar› yay›nlanm›flt›r. Bu çal›flma ülkemizde SAPD’nin uzun dönem sonuçlar›n›
de¤erlendiren en uzun süre takipli ve en fazla hasta say›s›n› içeren çal›flma olma
özelli¤ini tafl›maktad›r.
Materyal-Metot: Merkezimizde 1995-2007 tarihleri aras›nda takip edilen 418
hasta retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir. En az 4 ay süreyle takip edilmifl
hastalar çal›flmaya al›nm›flt›r. SAPD’ne bafllama an›ndaki demografik veriler,
6 ayl›k aralarla kaydedilen laboratuar parametrelerinin ve y›lda bir kez Kt/V ve
kreatinin klirensi ile belirlenen diyaliz yeterlilik parametrelerinin a¤›rl›kl›
ortalamas› analizlerde kullan›lm›flt›r. Yaflam oranlar›n›n belirlenmesi için Kaplan-
Meier, sa¤kal›ma etkili faktörlerin belirlenmesi için Cox analizi kullan›lm›flt›r.
Sonuçlar: Çal›flma grubunun 239 (%57.2) ‘u erkek olup yafl ortalamas› 45.9±14.3
y›ld›. Ortalama takip süresi 37.4±28.3 ayd›. Demografik özellikler Tablo 1’de
özetlenmifltir. Çal›flma parametrelerinin ortalama de¤erleri Tablo 2'de verilmifltir.
1, 3, 5 ve 10 y›ll›k mortalite oranlar› s›ras›yla %96.8, %83.7, %68.8, %40.7
fleklindeydi. Hastalar›n 89’u (%21.3) öldü, 25’ine (%6) transplantasyon yap›ld›,
72 hasta (%17.2) ise hemodiyalize geçti. Cox analizinde sa¤kal›m› ba¤›ms›z
olarak etkileyen faktörler bafllama yafl›, SAPD’ye hemodiyalizden geçmifl olma,
efllik eden kardiyovasküler hastal›k (KVH) varl›¤›, 4.saat D/P kreatinin oran›,
total Kt/V, serum kreatinin düzeyi ve peritonit oran› olarak belirlendi
(Tablo 3). Yafl, hemodiyaliz öyküsü, KVH varl›¤›, yüksek D/P kreatinin ve
peritonit oran› sa¤kal›m› olumsuz etkilerken, total Kt/V ve serum kreatinin
seviyesindeki art›fllar sa¤kal›m› olumlu yönde etkiliyordu.
Tart›flma: Ülkemizde 1981 y›l›ndan beri uygulanmakta olan SAPD’de deneyim
her geçen y›lla birlikte daha da artmaktad›r. Sa¤kal›m› etkileyen faktörlerin iyi
bilinmesi ve bunlara uygun yaklafl›mlar›n gelifltirilmesi hasta ömrünün uzat›lmas›n›
sa¤layacakt›r.

Demograf ik  Özel l ik ler

Ç a l › fl m a  P a r a m e t r e l e r i n i n  O r t a l a m a  D e ¤ e r l e r i

F a k t ö r

C i n s i y e t

E r k e k

K a d › n

B a fl l a m a  y a fl ›

E t y o l o j i

D i y a b e t e s  m e l l i t u s

G l o m e r ü l o n e f r i t

P o l i k i s t i k  b ö b r e k  h a s t .

D i ¤ e r

K V H  v a r l › ¤ ›

N  ( % )

2 3 9  ( % 5 7 . 2 )

1 7 9  ( % 4 2 - 8 )

4 5 . 9 ± 1 4 . 3

1 4 5  ( % 3 4 . 7 )

3 8  ( % 9 . 1 )

1 9  ( % 4 . 5 )

1 5 4  ( % 3 6 . 8 )

9 2  ( % 2 2 )
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M u l t i v a r i a t e  a n a l i z d e  s a ¤ k a l › m ›  e t k i l e y e n  f a k t ö r l e r

Parametreler

BUN mg/dL

Serum kreatinin mg/dL

Serum CaxP mg/dL

Serum albumin g/dL

Total kolesterol mg/dL

LDL mg/dL

Trigliserit mg/dL

Hb mg/dL

Lökosit/mm3

Haftal›k total Kt/V üre

Haftal›k diyalitik Kt/V üre

Total Kreatinin klirens L/hafta/1.73 m2

Diyalitik kreat.klirens L/hafta/1.73 m2

D/P kreatinin

Peritonit h›z› episod/bir hasta y›l›

Ortalama±SD

54.3±13.9

7.9±2.9

44.3±12.2

3.5±0.4

193.8±41.3

115.6±34.3

165.3±86.4

10.7±1.3

7.5±1.8

2.36±0.74

1.76±0.34

80.8±37.5

49.4±8.6

0.66±0.12

0.57 (medyan:0.31)

PS/TX-225

Böbrek Transplant Al›c›lar›nda Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi
Bulgular›

Kelefl Mustafa1, Çetinkaya Ramazan1, Uyan›k Abdullah1, Bilen Yusuf2,
Y›ld›r›m Rahflan2, Kantarc› Ragibe2, Ayd›nl› Bülent3
1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Erzurum

Girifl: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda artm›fl gastrointestinal
komplikasyonlar gözlenmektedir. Gastrointestinal komplikasyonlar böbrek
transplant al›c›lar›nda morbidite ve mortalitede de önemli rol almaktad›rlar.
Transplant haz›rl›¤› yapt›¤›m›z hastalar›n üst gastrointestinal sistem (G‹S)
endoskopik bulgular› retrospektif olarak incelenmifltir.
Materyal-Metot: Bu çal›flmada Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji
poliklini¤inde böbrek transplantasyonu haz›rl›¤› amac›yla üst G‹S endoskopi
yap›lan hastalar›n sonuçlar› retrospektif olarak incelendi. Çal›flmaya toplam 74
hasta (41 erkek, 33 kad›n) al›nd›. Hastalar›n yafl ortalamas› 36.7 ± 12.2 y›l idi.
Bulgular: Hastalar›n 61’inde (% 82.4) endoskopik olarak patoloji saptand›.
Endoskopik olarak patoloji saptanan 50 (% 67.5) hastan›n gastrointestinal
sisteme ait herhangi bir flikayeti yok iken, 11 (% 14.8) hastan›n flikayeti vard›.
Endoskopik olarak patoloji tespit edilmeyen 2 (% 2.7) hastada flikayet varken,
11 (% 14.8) hastada flikayet yoktu. Hastalar›n gastrointestinal sisteme ait flikayeti
olmas› ile endoskopik olarak patolojik bulgular›n varl›¤› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
aralar›nda istatistiksel olarak fark bulunamad› (p> 0.05).
Sonuç: Böbrek transplant al›c›lar›nda flikayeti olmasa dahi endoskopik bulgular
tespit edilmekte olup, hastalar›n semptomunun olup olmamas›na bak›lmaks›z›n
üst G‹S endoskopsi yap›lmal›, patolojik bulgusu olan hastalar transplantasyon
öncesinde tedavi edilmelidir.

Prognostik Faktörler

Kreatinin 1 mg/dL

Total Kt/V üre 0.1 ünite/hafta

KVH

D/P kreatinin

Hemodiyalizden geçifl

Yafl/y›l

Peritonit h›z› epizot/hasta y›l›

RR

0.75

0.34

1.89

6.51

1.83

1.01

1.86

95%CI

0.66-0.84

0.19-0.59

1.22-2.92

1.07-39.50

1.05-3.18

1.00-1.03

1.33-2.59

p

0.001

0.001

0.002

0.041

0.031

0.054

0.001
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Böbrek Nakilli Bir Hastada, Erken Dönemde Geliflen
Cytomegalovirus(CMV) ve Pneumocystis Carinii Pnömonisi

Eyileten Tayfun, Dede Fatih, Yenicesu Müjdat, O¤uz Yusuf, Ça¤lar Kayser, Yavuz
‹zzet, Y›lmaz Mahmut ‹lker, Karc› Alper Ça¤r›, Vural Abdülgaffar
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Solid organ nakillerinden özellikle yo¤un immünsüpresif tedavinin uyguland›¤›
ilk 3-6 ayl›k dönemde s›k karfl›lafl›lan enfeksiyonlar, hasta ve greft mortalite ve
morbiditesini olumsuz yönde etkileyen sorunlard›r.
‹ki ay önce babas›ndan böbrek nakli olan 22 yafl›ndaki erkek hasta, ishal, atefl
ve nefes darl›¤› yak›nmalar›yla baflvurdu. Ba¤›fl›kl›k bask›lay›c› tedavi olarak
takrolimus, mikofenolat mofetil ve metilprednizolon kullan›lan hastan›n fizik
muayenesinde; atefl 37.8 C ve taflipne (solunum say›s› 28/dk) d›fl›nda patolojik
bulgu saptanmad›. Laboratuar incelemesinde anormal olarak üre: 48 mg/dl,
kreatinin: 1.3 mg/dl; AST: 127 U/L, ALT: 93 U/L, hemoglobin: 11 g/dl
bulundu. Kültür incelemeleri negatifti. PA akci¤er grafisi normaldi. Kanda
(CMV) DNA PCR pozitif bulunan hastaya intravenöz gansiklovir baflland›.
Hastan›n 5. günde öksürükle birlikte nefes darl›¤› yak›nmas› artt›. Her iki
akci¤erde krepitan raller geliflti. PA grafisinde, alt zonlarda infiltrasyon saptanan
hastaya bronkoskopi yap›ld› ve bronkoalveoler lavaj al›nd›. Histokimyasal
incelemede, PC izlenen hastaya trimethoprim-sülfamethoxazole baflland›.
Tedavinin 3. gününde hastan›n yak›nmalar› ve greft fonksiyonu düzelmeye
bafllad›.
Alveoler makrofaj ve T-lenfosit fonksiyonu üzerine CMV’nin bask›lay›c› etkisi
ve immünsüpressif tedavi PCP riskinin art›fl›ndan sorumlu olabilir. Gerek CMV
gerek PCP enfeksiyonu yönünden böbrek nakli sonras› hastalar dikkatle izlenmeli,
gerekti¤inde koruyucu tedaviler bafllanmal› ve tan› konar konmaz gecikmeksizin
tedavi edilmelidir.

PS/TX-227

‹dame Doz Siklosporin A veya Takrolimus Kullanan Non-Obez Renal
Transplant Al›c›lar›nda ‹nsülin Rezistans›

Soypaçac› Zeki, Akgün Ali O¤uz, Keven Kenan, fiengül fiule, Ertürk fiehsuvar, Erbay
Bülent
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Girifl: Post-transplant ilk aylarda yüksek dozda siklosporin (CsA) ve özellikle
takrolimus (Tac) kullan›m› ile daha yüksek oranda post-transplant diebetes
mellitus (PTDM) bildirilirken, uzun dönemde PTDM s›kl›¤› daha düflük dozda
CNI ve steroid kullan›m›yla azalmaktad›r. Bu çal›flmam›zda daha önceki
çal›flmalardan farkl› olarak, idame dozda CsA veya Tac kullanan renal transplant
(RTx) al›c›lar›nda insülin rezistans›n› (‹R) belirlemek ve karfl›laflt›rmak
amaçlanm›flt›r.
Metot: Çal›flmaya 45 non-diabetik ve non-obez RTx al›c›s› dahil edildi. (30
erkek, 15 kad›n, yafllar› 36±9 y›l). 27 hasta CsA, 18’i Tac kullan›yordu. Tüm
hastalar stabil fonksiyonel greftli ve renal transplantasyon tarihinden en az 6
ay geçmifl, CsA veya Tac’dan birini idame dozda ve steroidi 10mg/günden az
dozda kullanan hastalard›. ‹R’n› de¤erlendirmek için Homeostasis Model
Assessment (HOMA) indeks yan›nda Composite body ‹nsülin Sensitivite ‹ndeksi
(C-ISI) kullan›ld›. HOMA>2,5 olan hastalar ‹R pozitif hasta olarak kabul edildi.
Her iki grup ‹R ve risk faktörleri aç›s›ndan de¤erlendiri ldi.
Bulgular: CsA veya Tac kullanan hastalar aras›nda ‹R’da anlaml› farkl›l›k yoktu.
Serum kreatinin de¤erinde art›fl ile HOMA de¤eri aras›nda anlaml› pozitif
korelasyon vard›. HOMA de¤eri yüksek hastalarda C-ISI de¤eri anlaml› flekilde
düflük bulundu. ‹dame doz CsA veya Tac kullanan RTx al›c›lar›nda bak›lan
di¤er faktörlerle ‹R aras›nda anlaml› iliflki bulunmad› (Tablo 1).
Sonuç: ‹dame dozda CsA veya Tac kullanan RTx hastalar›nda ‹R yönünden
anlaml› farkl›l›k bulunmad›.
Tablo 1

Yafl (y›l)

Vücut kütle indeksi (kg/m2)

Post-Tx süre (ay)

Sistolik Kan Bas›nc› (mmHg)

Diyastolik Kan Bas›nc› (mmHg)

Serum Glukoz (mg/dL)

Ürik Asit (mg/dL)

Kreatinin Klirensi (ml/min)

Trigliserid (mg/dL)

HDL-Kolesterol (mg/dL)

LDL-Kolesterol (mg/dL)

Insülin Resistans Hastalar HOMA>2.5; n (%)

HOMA indeks

C-ISI indeks

CsA (n=27)

37±10

23± 3

52±22

130±18

80±8

79±8

6±1

56±14

177±93

56±12

103±25

5 (19)

1,59±1,14

9,95±5,87

Tac (n=18)

34±8

22±3

45±16

131±10

79±7

76±6

6±1

60±18

131±52

57±14

93±20

5 (28)

1,51±1,31

14,61±11,75

P

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS
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Böbrek Transplant Al›c›lar›nda Anemi: Prevalans ve Belirleyiciler

Taflan Meral1, Seyahi Nurhan1, Kahveci Arzu1, Apayd›n Süheyla1, Ataman Rezzan1,
Sar›yar Muzaffer2, Serdengeçti Kamil1
1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,
‹stanbul

Girifl-Amaç: Böbrek transplant al›c›lar›nda transplantasyon sonras› geliflen
anemi ve bunun kontrolü üzerine veriler nispeten azd›r. Biz bu kesitsel çal›flmada
böbrek transplant al›c›lar›nda aneminin prevalans›n›, tipini ve anemi ile iliflkili
faktörleri araflt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Transplantasyon klini¤imizde takip edilen 245(171 erkek/ 74 kad›n)
böbrek al›c›s›n› de¤erlendirdik. Transplantasyon süresi 3 aydan k›sa olan hastalar
çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Anemi kronik böbrek yetersizli¤i olan hastalarda aneminin
kontrolü için haz›rlanan gözden geçirilmifl Avrupa iyi klinik uygulamalar
klavuzuna göre tan›mland›.
Sonuç: Hastalar›n yafllar› 35.7±10.7 y›l, post transplantasyon süre 73.9±59.7
ay ve GFR 62.6±20.9ml/dk idi. Hastalar›n 90’n›nda (%36,7) anemi saptand›.
Anemik hastalarda eritrosit morfolojisi 73’ünde normosistik, 7’sinde makrositik
ve 10’nunda mikrositik olarak gözlendi. Yirmisekiz hastada (%11,5) hemoglobin
konsantrasyonu <11g/dl idi. Sadece 9 hasta (%3,7) eritropoetin tedavisi alt›ndayd›
ve bunlar›n 6’s›n›n Hb konsantrasyonu hedef de¤erin alt›ndayd›. Çok de¤iflkenli
analiz sonucunda düflük Hb difli cinsiyet, TOR inhibitörleri ile tedavi, düflük
GFR, düflük serum albumin seviyeleri ve lökopeni ile iliflkili bulunmufltur.
Tart›flma: Renal transplantasyon al›c›lar› aras›nda anemi prevalans›n› yüksek
saptad›k. Göreli olarak az miktarda hasta eritropoetin tedavisi alt›nda idi. Anemi
için en güçlü belirleyiciler difli cinsiyet ve allograft fonksiyonuydu. TOR
inhibitörleri ile tedavi de anemi ile iliflkili saptand›. Renal transplant al›c›lar›nda
anemi gözden kaç›r›lan ve önemli bir problemdir.
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Böbrek Transplantasyonunda Takrolimusla Beraber Azatioprin veya
Mikofenolat Mofetil Kullan›m›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

fiengül fiule, Soypaçac› Zeki, Keven Kenan, Kutlay Sim, Ertürk fiehsuvar,
Erbay Bülent
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Bu çal›flmada, böbrek al›c›lar›nda, takrolimus (TAK) ve steroidle birlikte
azatioprin (AZA) veya mikofenolat mofetil (MMF) kullan›m›n›n etkinli¤i ve yan
etkileri de¤erlendirildi.
Yöntem: Bu retrospektif çal›flmada, 2000-2006 y›llar› aras›nda böbrek
transplantasyonu yap›lm›fl, bafllang›ç immunosüpressif tedavisinde steroid+TAK
ile birlikte AZA(2mg/kg/gün) ya da MMF(2gr/gün) kullan›lm›fl 64 hastan›n
(K/E:19/45, canl›/kadavra:43/21,yafl ortalamas›:33±11, ortalama izlem
süresi:34±23ay) verileri de¤erlendirildi. Yirmiüç hastada indüksiyon ajan›
(basiliksimab:10,daklizumab:9,ATG:4) dördüncü ajan olarak kullan›lm›flt›.
MMF grubunda 47 hasta ve AZA grubunda 17 hasta vard›. ‹ki grupta
de¤erlendirilen parametreler, greft fonksiyonu (3.6.12. ay ve en son vizitte
kreatinin), ilk bir y›ldaki biyopsili akut rejeksiyon(AR), infeksiyonlar, posttransplant
diyabet geliflimi, di¤er yan etkiler (hematolojik, gastrointestinal, hepatik ve
metabolik), MMF-AZA aras›nda ilaç de¤iflikli¤i yap›lma s›kl›¤› ve nedenleri, greft
ve hasta sa¤kal›m› oranlar›yd›.
Bulgular: ‹ki grup aras›nda demografik özellikler ve transplantasyonla ilgili
özellikler aç›s›ndan fark yoktu. Transplantasyon sonras› izlem süresi AZA
grubunda 45±21 ay, MMF grubunda 30±22 ayd› (p<0.05). Takiplerdeki kreatinin
düzeylerinin ortalamalar› iki grup aras›nda farkl› de¤ildi. AR oranlar›, iki grup
aras›nda farkl› bulunmad› (AZA grubunda:%17,MMF grubunda: %25, p>0.05).
‹nfeksiyon (pnömoni,idraryolu infeksiyonu, CMV), diyabet geliflimi, anemi,
nötropeni, trombositopeni, hepatotoksisite, hiperlipidemi ve hiperürisemi
komplikasyonlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda fark bulunamad›. Gastrointestinal
yan etkilerin, MMF grubunda, AZA grubundan daha s›k görüldü¤ü saptand›
(MMF grubunda%46, AZA grubunda%17,p<0.05). Tüm hasta grubunda ilaç
de¤iflikli¤i yap›lmas› oran› % 35.9 idi. MMF’den AZA’ya dönüflümün ens›k
nedeni gastrointestinal yan etkilerdi. ‹zlem süresi boyunca 3 hasta (AZA grubunda
2, MMF grubunda 1 hasta) greftini kaybederken, MMF grubundan bir hasta
öldü.
Sonuç: Böbrek transplantasyonunda, TAK+steroidin, AZA ile veya MMF ile
kombine edilmesi etkinlik aç›s›ndan benzer sonuçlanm›flt›r. Yan etkiler aç›s›ndan
iki kombinasyon aras›ndaki en önemli fark, MMF kullan›m›yla artan
gastrointestinal yan etkilerdir.
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Böbrek Nakli Hastas›nda ATG ‹le ‹liflkili Spontan Bakteriyel Peritonit-
Olgu Sunumu

Sa¤lam Funda1, Çavdar Caner1, Atila Koray2, Çelik Ali1, Sifil Aykut1,
Bora Se¤men2, Gülay Hüseyin2, Çamsar› Taner1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹zmir

Böbrek nakli sonras› enfeksiyöz komplikasyonlar s›k görülmekle birlikte ATG
ile iliflkili spontan bakteriyel peritonit (SBP) olgusu daha önce bildirilmemifltir.
Burada, ATG tedavisi s›ras›nda primer peritonit saptanan bir böbrek nakli
hastas› sunulmufltur.
59 yafl›ndaki erkek hastaya, Ig A nefropatisine ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i
nedeniyle böbrek nakli yap›lm›flt›r. Baziliksimab ile yap›lan indüksiyon tedavisi
sonras›ndaki immünsüpresif protokol; prednizolon, siklosporin A (CsA) ve
mikofenolat mofetil (MMF) içermekteydi. Nakilden 6 ay sonra kreatinin yüksekli¤i
ile yat›r›lan ve böbrek biyopsisi yap›lan hastada akut antikor arac›l›kl› rejeksiyon
(AHR) saptand› ve 100mg/gün ‹.V. ATG tedavisine baflland›. Tedavinin beflinci
gününde kar›n a¤r›s› ve atefl yüksekli¤i geliflen hastaya akut bat›n tablosu
nedeniyle laparotomi yap›ld›. Akut peritonit tan›s› ile ampirik
piperasilin/tazobaktam ve siprofloksasin tedavisi baflland›. Laparotomide peritoneal
kar›n içi s›v› d›fl›nda bir patoloji saptanmad›. Periton s›v› kültüründe 10000
koloni/ml E.coli üremesi üzerine antibiyotik tedavisi 14 gün damardan devam
edildikten sonra a¤›zdan 3 haftaya tamamland›. Klinik yan›t, tedavinin üçüncü
gününde al›nd›. Bu esnada ATG'si de kesilen hastan›n CsA tedavisi takrolimusa
(kurtar›c› tedavi olarak) dönüfltürüldü. Hasta halen 1.9 mg/dl serum kreatinin
düzeyi ile takip edilmektedir.
Sonuç olarak; ‹mmunsupresyon ile iliflkili SBP, ciddi bir komplikasyon olmakla
birlikte, immunsupresyonun azalt›lmas› ve antibiyotik tedavisi ile baflar›l› bir
flekilde yönetilebilir. Hastam›z, ATG kesilmek zorunda kal›nsa da, kurtar›c›
tedavi sonucu stabil böbrek ifllevleri ile takiptedir.

PS/TX-231

Böbrek Transplantasyonu Yap›lm›fl Çocuk ve Ergenlerde Yaflam Kalitesi
Parametrelerinin De¤erlendirilmesi (Çok Merkezli Çal›flman›n ‹lk Sonuçlar›)

Buyan Necla1, Bilge Ilmay2, Bask›n Esra3, Turkmen Mehmet Atilla4,
Bilginer Yelda5, Mir Sevgi6, Haberal Mehmet3, Emre Sevinç2, Akman Sema7,
Soylu Alper4, Sever Lale8, Özkaya Ozan9, Özçakar Birsin Z10, Do¤rucan Nahide1

1Gazi Universitesi, Ankara
2Istanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹stanbul
3Baskent Üniversitesi, Ankara,
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir
5Hacettepe Üniversitesi Ankara
6Ege Üniversitesi, ‹zmir
7Akdeniz Üniversitesi, Antalya
8‹stanbul Üniversitesi,Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹stanbul
9Ondokuz May›s Üniversitesi, Samsun
10Ankara. Üniversitesi, Ankara

Amaç: Bu çal›flma ile; çocuk ve ergenlerde renal replasman tedavisi yöntemlerinden
biri olan transplantasyonun, sa¤l›¤a iliflkin yaflam kalitesine etkisinin
de¤erlendirilmesi hedeflenmifltir.
Yöntem: Türkiye’nin farkl› yerlerindeki 10 Üniversite Hastanesinde takip edilen
4-18 yafl aras› renal tranplantasyon yap›lm›fl olan çocuk ve adölesanlara KINDL®
(Kiddy; 4-7 yafl, Kid; 8-12 yafl, Kiddo; 13-18 yafl ve ebeveyn) yaflam kalitesi
ölçe¤inin Türkçe versiyonu uygulanarak yap›lan görüflmelerden elde edilen
veriler SPSS’ de uygun istatistiksel yöntemlerle de¤erlendirildi..
Bulgular: On farkl› merkezden toplam 136 çocuk ve adölesan›n kat›ld›¤›
çal›flmada, 4-11 yafl grubuyla 12-18 yafl grubu aras›nda fiziksel ve psikolojik
boyut ile aile boyutunda; ikinci grubun puan›n›n daha yüksek oldu¤u tesbit
edilmifltir. Çal›flmaya kat›lan 8-11 yafl grubu çocuklar›n % 33.3’ü, 12-18 yafl
grubu adölesanlar›n ise %34.6’s› okula devam etmemektedir. Okula devam
edenlerle etmeyenlerin yaflam kalite puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; devam edenlerin
fiziksel ve ruhsal boyut ile benlik kavram› boyutlar›nda ald›klar› yaflam kalite
puanlar› daha yüksektir.
Sonuç: Böbrek tranplantasyonu yap›lm›fl olan çocuk ve adölesanlar›n yaflam
kalitelerinin de¤erlendirilmesinde daha çoklu parametrelere ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.
Ancak bu çal›flmada da ortaya kondu¤u gibi, okula devam durumlar›n›n böbrek
transplantasyonu yap›lan çocuk ve adölesanlar›n yaflam kalitelerinin art›r›lmas›nda
önemli rol oynad›¤› düflünülerek, tedavi ekibi ve aileler taraf›ndan okula
devamlar›n›n teflvik edilmesinde yarar olaca¤› aç›kt›r
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Böbrek Naklinde K›sa ve Uzun Dönem Greft Sa¤kal›m›na Etki Eden
Faktörler ve Bunlara Ait Belirleyiciler

Tanr›sev Mehmet1, Töz Hüseyin2, Hoflcoflkun Cüneyt3
1‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3Ege Üniversitesi T›p Fakultesi Organ Nakli Merkezi, ‹zmir

1997 ocak ay› ile 2005 haziran ay› aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Organ
Nakli Merkezinde pür böbrek nakli olan toplam 400 hastan›n verileri retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Çal›flmam›zda böbrek nakilli hastalarda k›sa ve uzun
dönem greft sa¤kal›m›na etki eden faktörler ve bunlara ait belirleyicileri tespit
etmeyi amaçlad›k.
Bu retrospektif çal›flma, bize, organ naklinde greftin sa¤kal›m›n› belirleyen en
önemli faktörün, donörün marjinalitesi ve yafl› oldu¤unu göstermifltir. Genel
greft sa¤kal›m› oranlar› 3. ve 5. y›llarda ideal ve yafll› canl› donör (% 90-%76
ya %84-%62 dir, p<0.02, p<0.01) ve ideal ve marjinal kadavra (%90-%76 ya
%67-%67 dir; p<0.007, p<0.03) karfl›laflt›r›ld›¤›nda sonuçlar istatistiksel olarak
anlaml›d›r.
1. y›lda CG ile hesaplanan kreatinin klirensi de¤erinin 60 ml/dk n›n alt›nda
olmas›n› belireyen en önemli faktör marjinal kadaverik donördür. 2. s›ray› yafll›
canl› verici almaktad›r. Bunu geçirilen akut rejeksiyonlar ve CMV enfeksiyonlar›
takip etmektedir.
Genel greft sa¤kal›m› ve ölüm d›fllanarak, sa¤kal›m oranlar› hesapland›¤›nda
ideal ve yafll› canl› donörde (p<0.02, p<0.01), ideal ve marjinal kadavrada
(p<0.007, p<0.03) anlaml›yken; yafll› canl› ve marjinal kadavra aras›nda anlaml›
bulunmam›flt›r (p>0.25, p>0.63).
Sonuçta, marjinal donörlü nakiller optimale göre daha s›k›nt›l› olsa da sa¤kal›m,
hayat kalitesi ve ülke ekonomisi aç›s›ndan sonuçlar bekleme listesinde kal›p
diyal ize girme i le k›yasland›¤›nda daha üstün görülmektedir
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ABO-Kan Grubu Uyumsuz Pediatrik Renal Transplantasyon: Ülkemizde
ve Akdeniz Üniversitesinde ‹lk Deneyim

Akman Sema, Demirbafl Alper, Baysal Yunus Emre, Türky›lmaz Serdar, Erdogan
Okan, Gür Güven Ayfer, Tuncer Murat, Yucetin Levent, Hadimioglu Necmiye,
Ertug Zeki, Colak Dilek, Akbas Halide
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Organ Nakli Merkezi, Antalya

Ülkemizde kadavra donör teminindeki güçlükler renal transplantasyonda
k›s›tlamalara yol açmaktad›r. Geliflen teknoloji ve yeni immün süpresiflerle kan
grubu uyumsuz transplantasyon, bir çok ülkede farkl› protokollerle baflar›yla
uygulanmaktad›r. Ünitemizde kan grubu uyumsuz böbrek transplantasyonu
yap›lan bir çocuk olgu sunulacakt›r.
13 yafl›nda k›z hasta, 5 y›l önce Fanconi sendromuna sekonder son dönem
böbrek yetmezli¤i tan›s› alm›fl, hemodiyaliz program›nda izlenmekteydi. Anneden
kan grubu uyumsuz renal transplantasyon iste¤i ile baflvurdu. Fizik muayenede
TA: 90/60 mmHg, tüm sistemik muayene bulgular› normaldi. Kan grubu: 0
Rh (+) verici kan grubu: A Rh (+) Doku gruplar›: A2- A30+31- B5(51)- B21(50)-
 DR17- DR14, Vericinin doku grubu: A2- A30+31- B5(51)- DR11- DR14, LCM
(-) bulundu. Anti-A antikor düzeyi:1/64’de + bulundu. Transplantasyon öncesi
ayr›nt›l› de¤erlendirmede transplantasyona engel bir durum saptanmad›.
Operasyondan 10 gün önce (-10.gün) MMF ve Simvastatin baflland›. 7.günde
Rituximab tek doz verildi. -6. gün ve -5. gün 2 kez plazmaferez yap›ld›. -2.gün
ve -1. gün iki kez antijen spesifik immunadsorbsiyon (Glycosorb) yap›ld›.
Operasyon sabah› Anti-A antikor titresi 1/4de (-),1/4’de (++) saptand›. Operasyon
an›nda ATG ve yüksek doz prednizolon uyguland›.Steroid+MMF+takrolimus
olmak üzere üçlü immünsüpresife devam edildi.Böbrek fonksiyon testleri nakil
sonras› 2. günde normale döndü. Ant-A antikor titresi takip edilerek
immunadsorbsiyon ifllemleri 9 kez tekrarland›. ‹mmunadsorbsiyon ifllemi
s›ras›nda bulant›, kusma ve hipotansiyon bir kez oldu. Operasyondan 2 hafta
sonras› Anti-A antikor titresi 1/8’de (+), 1/16’da (-) stabil devam etti. Takibinde
böbrek fonksiyon testleri normal olarak seyretti.
Ülkemizde ilk kez bir çocuk hastada kan grubu uyumsuz renal transplantasyon
baflar›yla yap›lm›flt›r. Maliyeti yüksek ve zahmetli olan bu uygulama donör
s›k›nt›s› çeken hastalar için ümit verici bir deneyimdir.
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Böbrek Transplant Al›c›lar›nda Voiding Sistoüretrografi Bulgular›

Kelefl Mustafa1, Çetinkaya Ramazan1, Uyan›k Abdullah1, Bilen Yusuf2,
Y›ld›r›m Rahflan2, Kantarc› Ragibe2, Yapano¤lu Turgut3
1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Erzurum

Amaç: Vezikoüreteral reflü (VUR), son dönem böbrek yetmezli¤ine sebep olan
önemli faktörlerdendir. VUR, özellikle eriflkin hastalarda böbrek yetmezli¤i
etyolojisinde ço¤u zaman gözard› edilmektedir. Transplant haz›rl›¤› yapt›¤›m›z
hastalar›n voiding sistoüretrografi (VSUG) bulgular› retrospektif olarak
incelenmifltir.
Materyal-Metot: Bu çal›flmada Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji
poliklini¤inde böbrek transplantasyonu haz›rl›¤› amac›yla VSUG yap›lan
hastalar›n sonuçlar› retrospektif olarak incelendi. Çal›flmaya toplam 74 hasta
(41 erkek, 33 kad›n) al›nd›. Hastalar›n yafl ortalamas› 36.7 ± 12.2 y›l idi.
Bulgular: VSUG yap›lan hastalar›n 8’inde (% 10.8) VUR tespit edildi. Reflü
tespit edilen hastalar›n 7’sinde (% 9.4) böbrek yetmezli¤inin sebebi bilinmemekte
olup, 1 (% 1.3) hastada tübülointertisyel nefrit oldu¤u tespit edilmifl.
Sonuç: VUR, böbrek yetmezli¤i etyolojisinde ak›lda tutulmal›. VUR’nün greft
fonksiyonlar› ve sa¤kal›m› üzerine olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak
böbrek transplant al›c›lar›nda VSUG yap›lmal› ve patoloji saptanan hastalara
uygun müdahaleler yap›lmal›d›r.

PS/TX-236

Böbrek Transplantasyonu Sonras› Görülen ‹drar Yolu Enfeksiyonlar›

Memiko¤lu Osman1, Keven Kenan2, fiengül fiule2, Soypaçac› Zeki2, Ertürk fiehsuvar2,
Erbay Bülent2
1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Girifl: Böbrek transplantasyonu sonras›nda enfeksiyöz komplikasyonlar, ölümün
en s›k ikinci sebebi olmas›na ra¤men; idrar yolu enfeksiyonlar›n›n (‹YE) hastalar›n
mortalite ve morbiditesiyle, greft böbrek sonuçlar› üzerindeki etkisi yeteri kadar
de¤erlendilmemifltir. Bu çal›flmada ‹YE'lar›n›n risk faktörlerini, insidans›n› ve
greft fonksiyonlar› üzerindeki uzun süreli etkisini de¤erlendirdik.
Metot: Ocak 1999-Aral›k 2006 aras›nda merkezimizde böbrek nakli yap›lm›fl
hastalar›n kay›tlar›n› inceleyerek, retrospektif bir çal›flma yapt›k. Tüm ‹YE'lar›,
risk faktörleri, uzun süreli greft fonksiyonu, greft kayb› ve ölüm kaydedildi.
Sonuçlar ‹YE olmayan hastalarla karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Yüzotuzalt› hastan›n 56's› (%41,2) böbrek naklinden sonra geçen
ortalama 38±25 ayl›k sürede, en az bir ‹YE ata¤› geçirmifllerdi. ‹YE olan hastalarda
greft kayb› riskine e¤ilim olurken (%16,1 ve %6,3, p=0,08) ölüm riskinde artma
bulunmad›. ‹YE olan hastalarda kreatinin seviyeleri uzun sürede ‹YE olmayan
hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha yüksek bulundu (1,7±1,4 ve 2,3±2,5mg/dl,
p=0,07). Sonuca etkili de¤iflkenler için analiz yap›ld›¤›nda sadece kad›n cinsiyet
risk faktörü olarak bulundu. Hiçbir immünsupressif ilac›n ‹YE riskini artt›rmad›¤›
bulundu. ‹drar kültürlerinde en s›k izole edilen patojenler; E.Coli (n=72,%59,1)
ve Klebsiella spp.(n=21,%16,9) bulundu ve bunlar›n sekizinde bakteriemi vard›.
Sonuç: ‹YE, böbrek transplantasyonundan sonra s›k karfl›lafl›lan bir problemdir
ve kad›n cinsiyet en fazla riskli oland›r. ‹YE'lar›n›n, uzun süreli greft fonksiyonlar›n›
kötülefltirecek potansiyel risk olarak de¤erlendirilmeleri gerekir.

PS/TX-235

Böbrek Naklinden Sonra Nadir Bir Komplikasyon: Sirolimus’a Ba¤l›
Lenfödem

Kantarc› Gülçin1, Ak›n Bar›fl1
1S.B.Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
2‹stanbul Bilim Üniversitesi, Florance Nightingale Hastanesi, ‹stanbul

Sirolimus (SRL) solid organ nakillerinden sonra kullan›lan yeni bir
immunsüpresiftir. SRL’a ba¤l› yan etkiler hiperlipidemi, diyare, trombositopeni,
yara iyileflmesinde gecikme, göz çevresi ödemi ve lenfosel s›kl›¤›nda artmad›r.
Birkaç vakada SRL kullan›m› ile lenfödem bildirilmifltir, SRL’un kesilmesinden
sonra kaybolmufltur.
Hipertansif nefroskleroza ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) olan 44
yafl›nda erkek hastaya Haziran 2005’te kadavradan böbrek nakli yap›ld›.
‹mmunsüpresif rejiminde siklosporin A, SRL ve kortikosteroid vard›. Kadavradan
böbrek naklinden bir hafta sonra hastan›n alt ekstremitelerinde belirgin flifllik
ve sol kolunda k›zar›kl›k (fistül taraf›) geliflti.
Transplantasyondan 6 hafta sonra sol aksiler lenfadenopati tespit edildi. Yaklafl›k
1X1,5 cm boyutunda ve mobil idi. Böbrek fonksiyonu, proteinüri ve serum
albümini de¤iflmemiflti. Ancak hiperlipidemisi anlaml› flekilde artm›flt›. Yap›lan
alt ekstremite doppler ultrasonografisi venöz t›kanma için negatifti. Lenfödem
aç›s›ndan aile anamnezi yoktu ve lokal bakteriyel enfeksiyon bulgusu yoktu.
Lenfatik patolojiyi göstermek için yap›lan lenfosintigrafi normal bulundu.
Ard›ndan Nisan 2006’da SRL kesildi. Hastan›n lenfödemi birkaç haftada geriledi,
daha sonraki birkaç ay içinde de kayboldu.
Bu vaka ülkemizden SRL iliflkili lenfödem olgusu olarak yay›nlanan ilk hasta
olmas› aç›s›ndan önemlidir. Mekanizmas› henüz yeterince aç›klanamam›flt›r.
SRL kullanan böbrek nakli olmufl hastalarda lenfödem geliflimi nadir görülen
bir komplikasyondur. Bu ilflkinin tespit edilmesi gereksiz, pahal› ve invazif
incelemeler olmadan tan› konmas›n› sa¤lar. SRL’un erken kesilmesi ilede kal›c›
flekil bozukluklar›n›n önüne geçilebilir. Mekanizmas›n›n anlafl›lmas› için ileride
yap›lacak deneysel çal›flmalara ihtiyaç vard›r.



PS/TX-237

Transplantasyonda Çok-Uluslu Gözlemsel Çal›flmaya (MOST) ait Türkiye
Verilerinin De¤erlendirilmesi

Güvence Necmettin1, Abuflo¤lu Canan1, Üre Murat1, fiengül fiule2, Duman Soner3,
Yaz›c› Halil4, Koçak Hüseyin5, Sever Mehmet fiükrü4

1SB ‹htisas Hastanesi, Transplantasyon Klini¤i, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
4‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
5Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli Merkezi, Antalya

Amaç: Renal transplantasyon sonras› Neoral (siklosporin) içeren de¤iflik
immunosüpresif rejimlerin greft fonksiyonu üzerine etkilerini genifl bir
popülasyonda de¤erlendirmek.
Yöntem: Bu çal›flma, çok-uluslu, prospektif ve gözlemsel bir çal›flma olan
“Multinational Observational Study in Transplantation [MOST]”çal›flmas›n›n
kapsam›nda gerçeklefltirilmifltir. Türkiye’deki 6 merkezden 864 renal-transplant
hastas›n›n (226 de novo, 638 idame) verileri de¤erlendirilmifltir. Transplant
sonras› 0-12 ay içerisindeki hastalar; de novo, 12 ay ve üzeri hastalar; idame
olarak tan›mlanm›flt›r. 2000–2003 y›llar› aras›nda prospektif olarak toplanan
veriler retrospektif verilerle desteklenmifltir. Hastalara immünosüpresif olarak
siklosporinle kombine MMF/Aza + steroid uygulanm›flt›r.
Bulgular: De novo hastalarda AR insidans› ilk 3 ayda %10,7, birinci y›lda
%18,5, üçüncü y›lda %20 bulunmufltur. Donör yafl› <60 olan vakalarda GFR
oranlar› ve kreatinin düzeyleri çal›flma süresince dönor yafl› >= 60 olanlara
oranla anlaml› olarak iyi seyretmifltir (p<0,05). De novo hastalarda 2 olmak
üzere, toplam 31 greft kayb› görülmüfltür. De novo grubunda 2, idamede 12
hasta hayat›n› kaybetmifltir.(1 intihar, 5 enfeksiyon, 2 malignite,1 serebrovasküler
olay, 5 bilinmeyen). ALG/ATG/OKT3 indüksiyonu uygulanan hastalarda
(n=39) CMV enfeksiyonu daha erken dönemde ve daha s›k (kullananlarda
%20, kullanmayanlarda %4,8) görülmüfltür.
Ortalama Neoral dozu birinci, 12. ve 36.ayda s›ras›yla 6.3 mg/kg/g, 3.9mg/kg/g
ve 3,1mg/kg/gün, CsA C2 konsantrasyonlar› dozlarla uyumlu olarak 1458ng/ml,
928ng/ml ve 811ng/ml olmufltur. Veri girifli tamamlanm›fl de novo hastalar›n
%60›nda yard›mc› tedavi olarak MMF kullan›lm›flt›r.
Sonuç: Bu çal›flmada, k›sa ve uzun dönem greft fonksiyonu aç›s›ndan “Neoral
+ MMF/Aza + steroid” kombinasyonunun Türk hasta populasyonunda etkin
ve güvenli bir tedavi sa¤lad›¤›, donör yafl›n›n greft fonksiyonlar› aç›s›ndan önemli
oldu¤u görülmüfltür.
*Bu çal›flma Novartis,Türkiye taraf›ndan desteklenmifltir.
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Farkl› Mikofenolat Mofetil Dozlar›n›n Renal Transplantasyon Sonras›
Etkinli¤i ve Güvenlili¤i*

Türkmen Ayd›n1, Yaz›c› Halil1, Sever Mehmet fiükrü1, Güvence Necmettin2,
Keven Kenan3, Sezifl Meltem4, Tuncer Murat5
1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2SB, ‹htisas Hastanesi, Transplantasyon Klini¤i, Ankara
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
4Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
5Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Antalya

Amaç: Transplantasyon sonras›nda farkl› mikofenolat mofetil (MMF) doz
uygulamalar›n›n etkinlik ve güvenlili¤inin belirlenmesi.
Yöntem: Bu çal›flma, “Transplantasyonda Çok Uluslu Gözlemsel Çal›flma”
(Multinational Observational Study in Transplantation [MOST])’n›n parças›d›r.
Türkiye’deki 6 merkezden 155 renal transplant hastas›n›n (%73.5 erkek, ortalama
yafl 33.6±10) verisi prospektif olarak toplanm›fl ve retrospektif veri ile
desteklenmifltir. ‹mmünosupresif tedavi olarak Steroid + Siklosporin + MMF
alan hastalar al›nm›flt›r. Posttransplant 1. ve 12. aylarda uygulanan MMF dozu,
hastalardan %52.9’unda <2 g/gün, %47.1’inde ise >=2 g/gün’dür.
Bulgular: MMF <2 g/gün ve>=2g/gün doz gruplar› aras›nda akut rejeksiyon
s›kl›¤› aç›s›ndan fark bulunmam›flt›r (%13.4 vs. %12.3, p=0.840). Glomeruler
filtrasyon h›z› (GFR) her iki doz grubunda anlaml› olarak yükselmifltir (P=0.043).
Transplantasyon sonras›nda GFR yüksek doz grubunda anlaml› olarak daha
yüksek bulunmufltur (p=0.010). Yüksek ve düflük doz MMF gruplar›
komplikasyonlar yönünden benzerdir.
Sonuç: Siklosporin bazl› tedavi alan hastalarda, böbrek fonksiyonlar› aç›s›ndan
yüksek doz MMF rejiminin(>=2 g/gün) daha olumlu etkileri oldu¤u gözlenmifltir.
Her iki MMF dozu da benzer güvenlilik profili göstermektedir.
*Bu çal›flma Novartis, Türkiye taraf›ndan desteklenmifltir.

PS/TX-239

Böbrek Nakli Al›c›lar›nda CMV Enfeksiyonu Tedavisinde Valgansiklovir
‹laç Kullan›m›n›n Etkinli¤i ve Güvenli¤i

Koçak Hüseyin1, Dinçkan Ayhan2, Ruhi Ça¤lar1, Yücetin Levent3,
Mahsereci Erkan1, Gurkan Alihan2, Erdo¤an Okan2, Demirbafl Alper2,
Tuncer Murat1
1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Organ Nakli Merkezi, Antalya

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu hasta ve gretft yaflam süresini etkileyen
faktörlerin bafl›nda gelmektedir. Bu çal›flmada; CMV enfeksiyonu tedavisinde
oral valgansiklovir ilaç kullan›m›n›n etkinli¤i ve güvenli¤i iv gansiklovir tedavisi
ile karfl›laflt›r›larak test edilmifltir.
Araç ve Yöntem: Çal›flmaya CMV DNA > 1.000 kopya/ml olan 27 böbrek
nakli hastas› (yafl:47 ±10, HLA missmatch: 3 ± 2) ve 3 böbrek pankreas nakli
hastas› (yafl:33 ± 8 HLA missmatch: 4± 1) dahil edildi. 15 hastaya valgansiklovir:2
x 900 mg p.o (21 gün), 15 hasta i.v gansiklovir 2 x 5 mg/kg baflland› (21 gün).
21 günün sonunda her iki gruba valgansiklovir:1x 900 mg 28 gün daha verildi.
Üç günlük ara ile CMV DNA yükü takip edilerek yan etki ve tedaviye yan›t
de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Çal›flmaya kat›lan hastalar›n;10 hasta donorü kadavra orijinli olup,
20 hasta canl›dan böbrek nakli olmufltu. Hem al›c› hem de vericinin CMV
IgG’ si pozitif olup, kadavradan böbrek ve veya pankreas nakli gerçeklefltirilmifl
hastalarda indüksiyon tedavisi olarak ATG uygulanm›flt›. Bunun yan›nda standart
tedavi olarak siklosporin(n=10) veya takrolimus (n=20) ile steroid ve mikofenolat
mofetil ve veya mikofenolat sodyum kombinasyonu verildi. Valgansiklovir
kolunda 14 hastada 7 haftada CMV eradikasyon sa¤lan›rken, bir hastada CMV
pnömoni ihtimaline karfl›n iv gansiklovir tedavisine geçilmifltir.21. ve 49.
günlerde viremi eradikasyon oranlar› her iki grupta da % 100 olarak saptand›.
Yan etkiler her iki grupta da benzerdi.
Sonuç olarak oral valgansiklovir, iv gansiklovire göre, CMV tedavisinde benzer
etkinlik ve güvenilirlik göstermektedir. ‹nvaziv giriflime gerek olmamas› ve
hastane yat›fl› gerektirmemesi ise avantajl› yönleri olarak görülmektedir.
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PS/TX-240

Böbrek Transplantasyonu Yap›lm›fl Çocuklarda Glukoz Metabolizmas›
Bozukluklar›

Buyan Necla1, Bilge Ilmay2, Türkmen Mehmet3, Bayrakç› Umut Selda4,
Emre Sevinç2, Fidan Kibriya1, Bask›n Esra5, Gök Faysal6, Bafl Firdevs2,
Bideci Aysun7

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara
2‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, ‹stanbul
3Dokuz Eylul Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, ‹zmir
4Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara
5Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara
6Gülhane Askeri T›p Akademisi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara
7Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Endokrin Ünitesi, Ankara

Amaç: Böbrek transplantasyonu yap›lan diyabetik olmayan çocuklarda geliflen
glukoz metabolizmas› bozukluklar›n›n de¤erlendirilmesi
Metot: 61 çocuk hastadan (K/E: 24/37, yafl: 14.5±2.1 y›l) bafllang›çta ve 6 ay
sonra üre, kreatinin, açl›k kan flekeri (AKfi), açl›k plazma insülin, total kolesterol,
trigliserid, HDL-kolesterol, LDL- kolesterol ve HbA1c düzeyleri için venöz kan
örnekleri al›narak, 75g oral glukoz tolerans testi (OGTT) yap›lm›fl, 2. saatteki
glukoz ve insülin düzeyleri de¤erlendirilmifltir. ‹nsülin direncinin indeksi olarak
HOMA-IR, pankreatik β hücre sekresyonunun indeksi olarak ise HOMA-%β
kullan›lm›flt›r.
Sonuçlar: ‹lk de¤erlendirmede; %26 hastada bozuk glukoz tolerans› (BGT),
%74 hastada normal glukoz tolerans› (NGT) saptand›. BGT grubunda VK‹,
2.st Kfi ve insülin de¤erleri ve HOMA-IR indeksi anlaml› olarak yüksek, HOMA-
%β ise anlaml› düflük bulundu. HOMA-IR ile VK‹ ve trigliserid düzeyi aras›nda
pozitif korelasyon, HDL kolesterol ile ise negatif korelasyon saptand›. ‹kinci
de¤erlendirmede; BGT olan hastalar›n %50sinde düzelme, %19 unda ise
posttransplant diyabetes mellitus’a (PTDM) ilerleme saptand›, %31 hasta ise
BGT olarak kalm›flt›. NGT olgular›n›n dördünde bozulma saptand›. ‹kinci
de¤erlendirmedeki HOMA-IR ve HOMA%β indeksleri de her iki grup aras›nda
anlaml› olarak farkl›yd›.
Yorum: Çocuklarda böbrek transplantasyonu sonras›nda geliflen glukoz
bozukluklar› s›k olup, tüm çocuklar›n bu aç›dan OGTT yap›larak de¤erlendirilmesi
ve OGTT’nin belirl i  aral›klar i le yenilenmesi gerekmektedir.

PS/TX-241

Böbrek Nakilli Hastalarda Kolesterol ve Kemik Döngüsü ve Kemik
Yo¤unlu¤u ‹liflkisi

Ar›kan Baflaran Nilgün1, Kantarc› Gülçin2, Saral Aykut3, Orçun Asuman4

1Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›bbi Biyokimya, ‹stanbul
2Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
3Eskiflehir Devlet Hastanesi T›bbi Biyokimya, Eskiflehir
4Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›bbi Biyokimya, ‹stanbul

Kronik böbrek yetmezli¤inde erken dönemlerden itibaren kalsiyum, fosfor,
25(OH)vitD3 ve parathormon (PTH) metabolizmalar› bozulma transplantasyondan
sonra k›smen geri döner. Bu kesitsel çal›flmada böbrek transplantasyonu olan
hastalarda bu parametrelerin düzeylerini araflt›rd›k.
Böbrek nakilli hastalarda kemik sa¤l›¤›n› araflt›rmak amac›yla 6 aydan daha
uzun süre (11–242 ay) böbrek transplantasyonu olmufl 30 hasta (K/E:15/15;
yafl ort 37,23±9,6 y›l) ile sa¤l›kl› 30 kifli (K/E:15/15; yafl ort 37±9,4y›l) çal›flmaya
al›nm›flt›r. Tüm olgular›n 25(OH)vitD3 ve osteokalsin düzeyleri PTH, kalsiyum,
fosfor, alkalen fosfataz, kolesterol düzeyleri tayin edildi. L2-L4 vertebra ve sol
femur boynu kemik-mineral dansite (BMD)’leri dual-energy X-ray absorptimetri
(DEXA) yöntemiyle de¤erlendirildi.
Böbrek transplantasyonu olan hastalar›nda; 25(OH)vitD3 22,70±14,82 nmol/L
osteokalsin 8,14± 10,61 ng/ml, PTH 73,64±61,15 pg/ml, kalsiyum 9,33±0,68
mg/dl fosfor 3,18±0,51 mg/dl, alkalen fosfataz 64,43±28,63 U/L bulundu.
Kontrol grubunun de¤erleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 25(H)vitD3 19,03±8,99
nmol/L, (p=0,586); osteokalsin 1,84±3,09 ng/ml, (p=0,011); PTH 36,30±13,62
pg/ml, (p=0,008); kalsiyum 9,19±0,4 mg/dl (p=0,712); fosfor 3,69±0,59 mg/dl,
(p<0,002); alkalen fosfataz 56,87±18,29 U/L (p=0,541), bulundu. Hasta grubunun
BMDap düzeyi 0,96±0,19 g/cm2 BMDfemur 0,85±0,15 g/cm2 olarak bulundu.
Kontrol grubu de¤erleri s›ras›yla 1,20±0,12 g/cm2, (p<,001); 1,00±0,16 g/cm2
(p=0,001) bulundu.
Böbrek transplantasyonu olan hastalarda osteokalsin, ve PTH düzeylerinin
yüksek, fosfor düzeylerinin düflük bulunmas› kemik döngülerinin h›zl› oldu¤unu
düflündürür. Artm›fl kemik döngü h›z› ile25(OH)vitD3 aras›nda anlaml› bir
iliflki saptanmam›flt›r
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Karabulut L PS/GN-101
Karaca E SS/OP-002
Karada¤ N PS/GN-114, PS/GN-116
Karagülle M PS/GN-164
Karahan D PS/HD-089
Karakafl Z PS/GN-125
Karakaya D PS/PD-214
Karakurt C PS/GN-113
Karanfil A PS/PD-203
Karatan O PS/HD-083
Karatas O F SS/OP-009
Karatafl M PS/GN-110
Karc› A Ç PS/TX-226
Kaflgari D PS/GN-118
Kavutçu M PS/DN-184
Kaya A PS/DN-194, PS/DN-188, PS/DN-195, 

PS/GN-112
Kaya F PS/HD-076
Kaya H PS/PD-196
Kaya M PS/GN-125
Kayabafl› H PS/PD-196, PS/PD-211
Kay›kç›o¤lu E PS/PD-208
Kay›kç›o¤lu M SS/OP-001, SS/OP-003
Kaynar K PS/GN-136, PS/HD-094
Kaynar R K PS/GN-165, PS/GN-164
Kazanc›o¤lu R PS/GN-124, PS/GN-100, PS/PD-216, 

PS/HD-050, PS/HD-051, PS/PD-199
PS/PD-204, PS/PD-215, PS/PD-212

Kelefl H PS/HD-083
Kelefl M PS/GN-127, PS/GN-160, PS/HT-171, 

PS/PD-213, PS/TX-225, PS/TX-234
PS/HD-082

Kendirli T PS/HT-175
Kerimo¤lu Ü PS/HD-065
Keskin L PS/HD-089
Keskinler F PS/HD-082
Kesmezacar Ö PS/PD-201, SS/OP-040
Keven K PS/TX-238, SS/OP-019, PS/TX-227, 

SS/OP-016, PS/TX-229, SS/OP-017
PS/HD-083, PS/TX-236, PS/GN-144

K›l›ç A PS/GN-148
K›l›çarslan C PS/GN-167
K›l›çaslan Akkaya B SS/OP-008
K›l›nc I PS/GN-132
Kinalp C PS/GN-119, PS/GN-120, PS/HD-054
K›r H M PS/HD-087, PS/HD-088, PS/HD-085
K›rcelli F PS/DN-190, PS/DN-185, PS/DN-186, 

PS/DN-191, SS/OP-036, SS/OP-037
K›rkpantur A SS/OP-005, SS/OP-028, PS/HD-065, 

PS/HD-068, SS/OP-007, SS/OP-022
SS/OP-026

K›yak A SS/OP-032
Koc H PS/HD-077
Koç C PS/HD-070
Koç E PS/HD-080, PS/HT-180, PS/PD-206, 

SS/OP-039, SS/OP-041
Koç H PS/HD-070, SS/OP-035
Koç M SS/OP-027, SS/OP-006, PS/GN-143, 

PS/HD-044, SS/OP-035, PS/HD-061
PS/GN-145, SS/OP-034, PS/HD-062

Koç Y PS/GN-123, PS/GN-103, PS/PD-201, 
SS/OP-040

Koç Z PS/HT-174
Koca C PS/DN-188
Koçak G PS/GN-113
Koçak H SS/OP-021, PS/TX-239, PS/TX-237, 

SS/OP-019
Koçak Yücel S PS/HD-076
Kocamaz N PS/HD-076
Köken T PS/HT-179
Kokoglu O F PS/HD-079
Kolatan E SS/OP-010
Köleo¤lu M PS/GN-155
Köro¤lu B K PS/PD-221
Koflan B PS/GN-107
Köseo¤lu K PS/PD-218
Koyuncuo¤lu H R PS/PD-222
Küçük H PS/GN-124
Küçük M PS/PD-204, PS/GN-101, SS/OP-035, 

PS/HD-078
Küçükardal› Y PS/GN-109
Küçükusta D PS/GN-137
Kumar A A PS/GN-108
Kumar R PS/GN-102
Kumbasar B PS/HD-076
Kürflat S PS/HD-043, PS/HD-063, PS/PD-202
Kurtulufl ‹ PS/PD-212
Kutlay S PS/TX-229, SS/OP-017, PS/HD-083, 

PS/GN-144
Kutlu Ç PS/PD-215
Kuzhan N PS/HD-079

L
Ljubanovic D PS/DN-183
Lu L PS/DN-193

M
Macunluo¤lu B PS/GN-105, PS/GN-143, PS/GN-152
Maden M PS/PD-219
Mahsereci E PS/TX-239
Maralcan M PS/GN-156
Matthew M PS/HT-173
Memiko¤lu O PS/TX-236
Memifl L PS/GN-125
Menekfle S PS/GN-121
Mesçi B PS/GN-151
Micozkad›o¤lu H PS/HD-096, PS/HT-174
Mihci H PS/HD-084
Mir S PS/GN-139, PS/GN-140, PS/TX-231
Morgül M SS/OP-006
Mumcuoglu M PS/HD-077, SS/OP-035
Mungan ‹ PS/GN-113, PS/GN-114, PS/GN-115, 

PS/GN-116
Mutluay R PS/GN-106, PS/HD-080, PS/PD-223, 

SS/OP-039
Mutlubafl F PS/GN-139, PS/GN-140

N
Nar H PS/DN-190, PS/DN-191
Nart A SS/OP-018
Nergizo¤lu G PS/HD-083, PS/GN-144
Niron E A PS/HT-174
Noyan A PS/PD-197
Noyan T PS/HD-096
Nursal T Z SS/OP-024

D‹Z‹N / INDEXTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹



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

24th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation166

O
Odabafl A R PS/GN-146
Odabafl› Z PS/HD-062, SS/OP-006
Oflaz H PS/HD-048, SS/OP-015
Oguz Y PS/GN-112
O¤uz A PS/GN-151
O¤uz O PS/GN-125
O¤uz Y PS/TX-226
O¤uzkan Balc› S PS/DN-189, PS/GN-167, PS/GN-168, 

SS/OP-029
O¤uzkurt L SS/OP-024
Ok E SS/OP-001, SS/OP-002, SS/OP-003, 

PS/DN-186, SS/OP-004, SS/OP-042
Oktay G SS/OP-010
Oral B SS/OP-013
Orçun A PS/PD-207, PS/TX-241
Osman N PS/HD-076
Oto Ö PS/HT-177
Oymak O PS/GN-128, PS/PD-224

Ö
Özekinci S PS/GN-132
Ö¤ütmen, M B PS/GN-148, PS/HD-070
Ömero¤lu S PS/DN-184
Öncel L PS/HD-099
Öneç B PS/GN-146
Öneç K PS/GN-146
Önem Y PS/GN-109
Önen K PS/HD-066
Öngürü P PS/GN-150
Öza¤ar› A A PS/GN-123
Özbay G PS/GN-154
Özbek S S SS/OP-004
Özçakar B Z PS/TX-231
Özçakar Z B PS/HT-176, PS/HT-175
Özcan Ö PS/GN-119, PS/GN-120, PS/HD-054
Özdemir F N SS/OP-020, PS/HD-045, PS/HD-095, 

PS/HD-096, PS/HT-174, SS/OP-025
Özdemir F PS/HD-094
Özdemir N PS/HD-097, PS/HD-046
Özdemir N F SS/OP-038
Özelsancak R PS/HT-174
Özen S SS/OP-033, PS/GN-162
Özener Ç PS/GN-105, PS/GN-143, PS/GN-152, 

SS/OP-035, PS/HD-061, PS/GN-145, 
SS/OP-034

Özer Y PS/GN-156
Özgün H PS/PD-218
Özgürtafl T PS/HD-069
Özkahya M SS/OP-001, SS/OP-002, SS/OP-003, 

PS/DN-185, SS/OP-004
Özkalkak fi PS/GN-130
Özkan G PS/GN-165, PS/GN-136, PS/HD-094, 

PS/GN-164
Özkan O SS/OP-015
Özkaya A PS/HD-076
Özkaya O SS/OP-033, PS/TX-231
Özmen S PS/GN-129, PS/GN-131, PS/GN-132, 

PS/GN-133, PS/GN-134, PS/GN-135, 
PS/GN-138
PS/GN-147, PS/HD-047, PS/HD-071, 
PS/HD-073

Özsar A PS/PD-200

Özflenel E B PS/GN-100
Özsoy M PS/HD-072
Öztekin E PS/PD-201, SS/OP-040
Öztuna F PS/GN-136
Ozturk S PS/GN-124
Öztürk B PS/GN-159
Öztürk H PS/HD-064
Öztürk M H PS/GN-165
Öztürk M PS/HD-093
Öztürk S PS/HD-060, PS/PD-214, PS/GN-100, 

PS/PD-199, PS/PD-204, PS/PD-215, 
PS/PD-216 PS/HD-048

Öztürk Ü PS/HD-081, PS/GN-149, PS/GN-161, 
PS/GN-162, PS/HD-093

Özu¤urlu F PS/GN-159
Özyurt H PS/GN-159

P
Parlak M SS/OP-029
Parpucu H PS/PD-217, PS/HD-058, PS/PD-198
Pasa S PS/GN-132
Paflao¤lu H PS/PD-206, PS/PD-223, SS/OP-039, 

SS/OP-041
Pat›ro¤lu T PS/GN-128
Pehlivan S PS/GN-167
Pekpak M SS/OP-012, PS/GN-154
Peru H SS/OP-014, PS/HD-091
Polat A PS/HD-047
Poyrazo¤lu H PS/PD-197, SS/OP-014
Purçlutepe Ö PS/DN-185, PS/DN-191
Püflüro¤lu H PS/HD-048

R
Reis Alt›ok K PS/HT-180, PS/PD-206, PS/PD-223, 

SS/OP-039, SS/OP-041
Ruhi Ç SS/OP-021, PS/TX-239
Rüzgaresen N B PS/HD-090, PS/HD-075, PS/PD-203

S
Sa¤lam F PS/GN-137,PS/HT-177,

PS/HT-178,PS/TX-230,SS/OP-010
Sa¤un G PS/GN-151
Sar F PS/GN-124
Sakac› T PS/GN-123,PS/GN-103,

PS/PD-201,SS/OP-040
Saral A PS/PD-207,PS/TX-241
Sar› A PS/GN-136
Sar›han H PS/GN-166
Sar›o¤lu B PS/GN-121
Sar›o¤lu S PS/GN-141,SS/OP-010
Sar›soy H T PS/HT-181
Sar›yar M PS/TX-228
Sarsmaz A N PS/HD-050,PS/HD-051
Savafl R SS/OP-001
Sayarl›o¤lu H PS/GN-155,PS/GN-163
Sayarl›o¤lu H PS/GN-162
Say›n C B PS/HD-095,SS/OP-025
Seçilmifl S PS/GN-104,PS/HD-072
Selçoki Y PS/PD-203
Selçuk N Y PS/HD-09,PS/PD-209
Selek A PS/HT-181
Serdengeçti K PS/TX-228,PS/GN-154
Sever L PS/PD-197,PS/TX-231
Sever M fi SS/OP-042,PS/TX-237,

PS/TX-238,SS/OP-019,
SS/OP-015,PS/HD-060

Sever T PS/GN-167
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Sevinç C PS/HD-099
Sevinç E SS/OP-003
Sevindir ‹ PS/HD-076
Seyahi N PS/GN-154,PS/TX-228
Seyfikli Z PS/GN-159
Sezak M PS/DN-190,SS/OP-037
Sezer M T PS/HD-086,PS/GN-153,

PS/HD-092,PS/PD-205,
PS/PD-221,PS/PD-222

Sezer S SS/OP-038,PS/HD-097,
PS/HD-046,SS/OP-020,
PS/HD-045,PS/HD-095,
PS/HT-174,SS/OP-025

Sezifl M PS/TX-238,SS/OP-003,SS/OP-004
Sifil A PS/GN-141,PS/HT-177,

PS/HT-178,PS/HD-049,
SS/OP-023,PS/TX-230

S›¤›rc› A PS/GN-115
Sindel fi PS/GN-106,PS/HD-080,

PS/HT-180,PS/PD-206,
PS/PD-223,SS/OP-039,SS/OP-041

Sipahi S T PS/GN-165
Sipahi S SS/OP-001,SS/OP-002
Sipahio¤lu M H PS/GN-128,PS/PD-224
Solmaz D PS/HT-177,PS/HT-178
Sonbahar M SS/OP-003
Sönmez B PS/HD-094
Sönmez M PS/GN-164
Sönmez T ‹ PS/GN-163
Söylemezo¤lu O SS/OP-031,PS/HT-169,

SS/OP-030,SS/OP-033,
SS/OP-014,PS/HD-091

Soylu A PS/HD-076,PS/TX-231,SS/OP-032
Soyluk Ö PS/PD-214
Soyoral Y PS/HD-081,PS/GN-149,PS/GN-

162,PS/HD-093,PS/GN-161
Soypaçac› Z PS/TX-227,PS/TX-229,SS/OP-017,PS/TX-

236
Soysal A SS/OP-027
Süleymanlar G PS/HD-067,SS/OP-042
Subash Shantha G P PS/HT-173, PS/HT-170, 

PS/GN-108, PS/GN-102
Sundaresan M PS/HT-170

fi
fiahin E PS/GN-112
fiahin ‹ PS/GN-159,PS/HD-089
fiahin K PS/HD-082
fiahin M PS/GN-155,PS/GN-163
fiahin fi PS/GN-159
fiahinkanat T PS/GN-163
fianl› A PS/HD-058
fiar F PS/GN-100
fiaflak G PS/HD-095,SS/OP-025
fiekercio¤lu N SS/OP-012
fien S PS/DN-186,PS/DN-191
fienes M PS/HD-075
fienghor A PS/HT-170
fiengül E PS/PD-219
fiengül fi PS/TX-237,PS/TX-227,SS/OP-016,

PS/TX-229,SS/OP-017,
PS/HD-083,PS/TX-236,PS/GN-144

fiit D PS/PD-211

T
Tabel Y PS/GN-113,PS/GN-114,

PS/GN-115,PS/GN-116
Taçoy G PS/PD-206,SS/OP-039,SS/OP-041

Tanr›sev M SS/OP-002,PS/GN-121,PS/TX-232
Targ›t S PS/GN-103
Taflan M PS/GN-154,PS/TX-228
Taflç› A F PS/PD-209
Taflk›n H PS/DN-186,SS/OP-037
Tatl› E PS/GN-124
Tavukçuo¤lu F PS/GN-123
Tayfur D SS/OP-010
Taymez D G PS/HD-060
Tekçe H PS/HD-043,PS/HD-063
Tekeli N PS/PD-217,PS/HD-090,

PS/HD-058,PS/PD-198
Tellio¤lu G PS/HD-057,PS/HD-099
Temizkan A G PS/GN-141
Tercan F SS/OP-024
Tezcan G PS/GN-122
Tezcan T PS/HD-084
Tiryaki Ö PS/GN-126
Titiz ‹ PS/HD-057
Titiz M ‹ PS/HD-099
Tokgöz B PS/GN-128,PS/PD-224
Toktafl H PS/HD-089
Tonbul H Z SS/OP-042,PS/HD-098,

PS/PD-208,PS/PD-209
Topal C PS/GN-162
Topalo¤lu R PS/HD-091,SS/OP-032
Toprak A PS/HD-062,PS/HD-061
Toprak D SS/OP-027,PS/GN-142,PS/HT-179
Toprak O PS/HD-084
Törer N PS/HD-096
Torun D SS/OP-024,PS/HD-045,

PS/HD-096,PS/HT-174
Torun N PS/PD-199
Töz H SS/OP-019,PS/TX-232,

SS/OP-001,SS/OP-002,
SS/OP-004,SS/OP-037

Tufan G PS/PD-200,PS/GN-142
Tu¤lular S PS/GN-143,PS/GN-152,

PS/GN-145,SS/OP-034
Tulunay A SS/OP-006,PS/HD-044
Tümay A PS/HD-066
Tunç T PS/PD-198
Tuncer M PS/TX-238,SS/OP-021,

PS/TX-239,PS/TX-233,SS/OP-019
Turan K PS/HD-099
Turgan Ç PS/HD-065,PS/HD-068,

SS/OP-007,SS/OP-022,
SS/OP-005,SS/OP-026,SS/OP-028

Turgut F PS/DN-194,SS/OP-009
Turgut F H PS/HD-090,PS/HD-075,PS/PD-203
Turhan S PS/HD-083
Türk S PS/HD-098,PS/PD-208,PS/PD-209
Türkbeyler ‹ PS/GN-126
Türkmen M A PS/TX-231
Türkmen A PS/TX-238,SS/OP-019
Türkmen F PS/HD-099
Türkmen M PS/TX-240
Türko¤lu F PS/GN-151
Türky›lmaz S PS/TX-233
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Tutar E PS/HT-176
Tütüncü Ö PS/GN-137
Tuzun Y PS/HD-073

U
Uçar T PS/HT-176
Uçmak H PS/HD-079
Ulusoy fi PS/GN-165,PS/GN-136,

PS/HD-094,PS/GN-164
Uncu N PS/HT-169,SS/OP-030,

PS/GN-158,SS/OP-032
Uraz M PS/HD-050,PS/HD-051
Usalan C PS/GN-126
Uslu A SS/OP-018
Utafl C PS/GN-128,PS/PD-224
Uyan›k A PS/GN-160,PS/HT-171,

PS/PD-213,PS/TX-225,
PS/TX-234,PS/HD-082

Uyar M E PS/PD-203
Uysal H B PS/PD-218
Uz B PS/DN-194,PS/HD-090,

PS/HD-075,PS/DN-188,PS/DN-195
Uz E PS/DN-188, PS/DN-194, PS/DN-195
Uz E PS/DN-187, PS/DN-188, PS/DN-192, 

PS/DN-194, PS/DN-195, PS/PD-203, 
PS/HD-090, PS/HD-075

Uzun O PS/GN-130

Ü
Ülküden B PS/DN-190,SS/OP-036
Ün B PS/GN-130
Ünal D SS/OP-009
Ünal A PS/GN-128,PS/PD-224
Ünlü E B PS/GN-157
Ünsal A PS/GN-103,PS/PD-201,

SS/OP-040,PS/GN-123
Ünsal D PS/DN-184
Ünver S PS/GN-109,PS/GN-110,

PS/GN-119,PS/GN-120,PS/HD-054
Ünverdi S PS/GN-104,PS/HD-072
Üre M PS/TX-237
Üretmen P SS/OP-003

V
Vanholder R PS/HD-062
Var›lsüha C SS/OP-018
Vural A PS/GN-112,PS/TX-226

Y
Ya¤c› B PS/HT-182
Yakupo¤lu G SS/OP-021
Yalç›n M S PS/GN-129
Yalç›nkaya F PS/HT-175,PS/HT-176
Yapano¤lu T PS/TX-234
Yard›mc› F PS/GN-142
Yasavul Ü PS/HD-065,PS/HD-068,

SS/OP-007,SS/OP-022,SS/OP-026
Yavaflcan Ö PS/GN-139,PS/GN-140,PS/PD-202
Yavuz D D PS/HD-097,PS/HD-046
Yavuz ‹ PS/GN-104,PS/HD-069,PS/TX-226
Yavuz fi PS/GN-152

Yazanel O PS/GN-129,PS/GN-131,
PS/GN-134,PS/GN-135,
PS/HD-047,PS/HD-071,PS/HD-073

Yaz›c› H PS/HD-048,PS/TX-237,
PS/TX-238,SS/OP-015,
PS/HD-060,PS/PD-214

Yaz›c› R PS/PD-209
Ye¤ena¤a I PS/PD-210
Yeksan M PS/HD-098,PS/PD-209
Yelken B SS/OP-015
Yeniçerio¤lu Y PS/PD-218
Yenicesu M PS/GN-112,PS/HD-069,PS/TX-226
Yeflilipek A PS/GN-122
Yi¤it F PS/HD-045
Y›ld›r›m B PS/GN-159
Y›ld›r›m E PS/DN-187,PS/DN-192
Y›ld›r›m F PS/PD-218
Y›ld›r›m M PS/GN-156
Y›ld›r›m R PS/TX-225,PS/GN-160,

PS/TX-234,PS/HT-171
Y›ld›z A SS/OP-042,PS/HD-048,

SS/OP-015,PS/HD-060,
PS/PD-214,PS/PD-212

Y›ld›z E A SS/OP-017
Y›ld›z K PS/GN-136
Y›ld›z N SS/OP-032
Y›ld›z Ü PS/HD-066
Y›lmaz, M E PS/GN-138,PS/HD-047
Y›lmaz A PS/GN-111,PS/GN-117,

PS/GN-118,PS/HT-181,PS/PD-200
Y›lmaz B PS/HD-077,SS/OP-035
Y›lmaz F PS/HD-090
Y›lmaz F M PS/HD-064,PS/PD-217
Y›lmaz M ‹ PS/GN-112,PS/TX-226
Y›lmaz M E SS/OP-042,PS/PD-196,PS/PD-211
Y›lmaz M PS/GN-107,PS/GN-157,PS/GN-

123,PS/GN-103PS/PD- 201,
SS/OP-040,PS/HD-094,PS/PD-222

Y›lmaz O SS/OP-010
Y›lmaz R PS/HD-065,PS/HD-068,

SS/OP-007,SS/OP-022
SS/OP-005,SS/OP-026,SS/OP-028

Y›lmaz Z PS/PD-211
Yönet E PS/PD-205
Yorulmaz E PS/GN-151
Yucetin L PS/TX-233,PS/TX-239
Yüksel E PS/HD-072
Yüksel fi PS/HD-086,PS/GN-153,

PS/HD-092,PS/PD-205
PS/PD-221,PS/PD-222

Yumuk Z PS/PD-210
Yurdakul L PS/GN-121
Yurum F N PS/DN-185,SS/OP-036

Z
Zengin M PS/HD-059
Zülfüo¤ullar› A PS/GN-129
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A
Aç›kel C H SS-03
A¤› Y SS-11
Ak H PS-52
Akar H SS-27
Akarsu A SS-08,SS-13
Akçiçek F SS-27,SS-12
Akdeniz Ö SS-01
Akgül Ö SS-09
Akkaya L PS-54,SS-15
Akman S SS-23,SS-33,SS-34
Aksoy T SS-25,PS-52
Akyol A D SS-06
Albaz M PS-48,PS-50,SS-31
Aldan S PS-42
Alt›nkaya N PS-47
Aras F SS-11
Arda S PS-47
Ar›kan H PS-48,PS-50,SS-31
Arslan S PS-54
As›bostan F S SS-12
Ataman R SS-25,PS-52
Atefl K SS-30
At›lgan K G PS-49
Avc› N SS-08
Ayd›n M SS-02
Aysuna N SS-16

B
Ba¤ E PS-54,SS-15
Bako¤lu ‹ SS-07
Baflar E SS-09
Batar A SS-21
Batmaz M SS-20
Baydar T SS-16
Baysal Y E SS-23,SS-33,SS-34
Benbir G SS-25,PS-52
Besler M SS-25,PS-52
Beydilli R SS-08
Bilici D SS-24
Binici D N SS-11
Bölüktafl R P SS-18
Burakgazi S SS-11

C
Candan F SS-15,PS-54
Cansu A SS-12
Cinper Ç SS-07
Cirit M SS-27
Coflkun S PS-44

Ç
Ça¤lar K SS-03,SS-04
Çakar N PS-53
Çak›r F SS-27
Çal›flkan Y SS-16
Çalmaflur fi PS-42
Çamur D PS-42
Çelik A SS-11
Çelik G SS-17,SS-30
Çelik H S SS-16
Çengel O SS-19
Ç›nar Z PS-54

D
Da¤ D SS-24
Demir M SS-24
Demirbafl A SS-24
Demirel R SS-05
Demirezen Ö SS-24
Do¤an N SS-05
Do¤ru B SS-12
Dokanako¤lu Y SS-12
Dolgun R SS-25,PS-52
Düzgün Ö SS-16

E
Ecevit Alpar fi PS-37,SS-14
Ekiz S SS-29,SS-36,PS-46,SS-35
Elmas H SS-12
Ercan N SS-02
Ergün ‹ SS-11
Ero¤lu F PS-41,PS-42,PS-44,SS-09
Ertem Ü SS-07
Erten S SS-27
Ertürk J SS-24

F
Fad›lo¤lu Z Ç SS-06
Ferah H PS-41,PS-42,PS-44,SS-09
Fettaho¤lu Ç SS-23

G
Gölgeli H SS-26,SS-32
Görgülü F PS-53
Görgülü N SS-16
Gözübüyük H PS-44,SS-09
Güç D SS-33,SS-34
Gülseven Karabacak B PS-37,SS-14
Gündüz A PS-41
Gür Güven A SS-23,SS-33,SS-34
Gürbüz S PS-44
Güvenc S PS-46
Güvenç S PS-55,SS-35

I
Ifl›l Ö SS-22

K
Kara B SS-03,SS-04
Karaca E SS-27
Karakale A SS-23
Karakas A PS-47
Karakaya N SS-18
Karakufl N SS-20
Kaya G PS-43
Kayatafl M SS-15
Kaynak H C SS-25,PS-52
Kazanc›o¤lu R SS-36,PS-46,SS-35
Kelefl H SS-17,SS-30
Keskinler F SS-11
K›l›ç B PS-43
K›l›ç S SS-04
K›ral Ü PS-55
Koçer M SS-05
Koçer Özcan Z M SS-05
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Kondu S PS-43
Korkmaz A SS-12
Köse S PS-45
Köseo¤lu P PS-43,SS-27
Koyun M SS-33,SS-34
Küçük L SS-22
Küçükaksoy Özkaynak B SS-07
Küçüky›lmaz D SS-33,SS-34

M
Mor H SS-23

O
Oktay N ‹ SS-08,SS-13,SS-21
Ovayolu N PS-38,PS-39,PS-40
Oygar D PS-55

Ö
Öncel M SS-03
Özalt›n G SS-28
Özdemir A SS-19
Özel D PS-49
Özener Ç PS-48,PS-50,SS-31
Özkaraca F SS-03
Özongun A SS-24
Özsoy C SS-09
Öztarhan S PS-43
Öztürk S SS-29,SS-36,PS-46,SS-35

P
Papila R SS-14
Pehlivan S PS-38,PS-39,PS-40
Pekey T SS-12
Pelenk H PS-51

S
Sabuncu N PS-37,SS-14
Sa¤lam Ü PS-51
Savafler S PS-45
Semiz P SS-21
Sevinç C SS-19
Sezerer E PS-43
S›¤›rl› D SS-08,SS-13
Soyer G SS-21

fi
fiahin M PS-39
fianl› T SS-34
fien A SS-17,SS-30
fien F H SS-10
fien M SS-13
fienturan L PS-37,SS-14
fiepitçi S SS-25,PS-52

T
Tekin F K H SS-10
Temiz G SS-20
Tercüman N PS-48,PS-50,SS-31
Torun N SS-29,SS-36,PS-46,SS-35
Töz F SS-06
Trabulus S SS-25,PS-52
Türkmen F SS-19
Tüzomay N SS-12

U
Uçan Ö PS-38, PS-39, PS-40
Urhan K PS-43
Uyaro¤lu D PS-43

Ü
Ünal B PS-43
Üstünda¤ H SS-02

V
Vural A SS-03

Y
Yard›m A PS-51
Yaz›c› Ö M SS-19
Yeniçerio¤lu Y SS-27
Yi¤it D SS-11
Y›ld›r›m Y K H SS-10
Y›ld›z A SS-16
Y›ld›z L PS-41
Y›lmaz G SS-06
Y›lmaz M SS-28
Yorulmaz G PS-41
Yücel L SS-29,SS-36,PS-46,SS-35
Yumak H SS-20
Yurtman G SS-12

Z
Zabun H SS-07

Zorver F PS-49

D‹Z‹N / INDEX NEFROLOJ‹, D‹YAL‹Z VE TRANSPLANTASYON HEMfi‹REL‹⁄‹ DERNE⁄‹
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