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 Akut Böbrek Yetmezliği olarak bilinen tablo saatler ve 
günler içinde böbrek işlevlerinin hızla yetersizliğe 
gitmesi olarak tanımlanırdı

 Bir çok duruma istenmeyen yan etki olarak eşlik 
edebilir; sayısız nedeni vardır

 Geleneksel yöntemlerle (İdrar göstergeleri, kreatinin
ve üre yüksekliği…) tanıda çoğunlukla geç kalınır



geleneksel belirteçler
Böbrek işlevleri yıllardır serum 

kreatinin, üre düzeyi ve idrar 
göstergeleri ile değerlendirilir 

S Krt yeterli değil;
1. S krt tubuler hasar olmadan 

da yükselebilir (prerenal)
2. Vücut ağırlığı, sıvı yüklenme 

durumu kas kitlesi, ilaçlar, 
diyet etkiler

3. ABH durumunda 48-72 saat 
geçmeden Skrt yükselmez

4. Skrt yükselmeden böbrek 
hasarı olabilir; böbreğin yedek 
gücüne ve tubular krt
salınımına bağlı olarak

Wasung ME…Cilinica Chemica
Acta 438; 2015 

İdrarla ilgili

 İdrar miktarının azalmış 
olması

 Fraksiyone sodyum 
ekskresyonu; diüretik
kullanılmış ise ve hastanın 
volüm durumuna göre 
farklılık gösterebilir

 İdrar sedimentinin
incelenmesi uzmanlık ve 
deneyim gerektirir



Cys C-NGAL



ABH yok RIFLE-R RIFLE-I RIFLE-F P

S-CysC 30.29±10.21* 34.74±13.66 35.59±11.45 37.86±13.95* 0.022

U-Cys C 7.58±1.89 6.96±1.62 8.39±2.00 7.45±2.14 0.434

S-NGAL 75.69

(54.18-91.18)*

105.49

(5.79-130.28)

143.04

(103.70-323.59)*

119.16

(80.37-151.53)*

<0.001

U-NGAL 17.60

(8.56-34.04)*

46.15

(22.86-64.95)

69.23

(60.22-94.75)*

58.89

(19.55-65.72)

<0.001

Yegenaga I et al Ann of Clinical Biochemistry 2017



Gelecekte ümit vadeden biyo-belirteçler
 Hücre döngüsünü durduran biyo-belirteçler

1. Urine Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 
(TIMP-2)

2. Insulin-like Growth Factor Binding Protein7
(Kashani K, ve ark. Critical Care 2013)

• Micro RNA’lar (miR-101-3p, miR-127-3p,miR-126-3p, 
miR210-3p, miR26b-5p, miR29a-3p, miR146a-5p, 
miR27a-3p, miR-93-3p, miR-10a-3p)





2004 ADQI tanımlaması
 ABY yerine Akut Böbrek Hasarı (ABH) kavramı ortaya atıldı.

 Literatürde ABY için kullanılan sayısız tanımlama kargaşasını 
düzene soktu:

Risk

Injury

Failure

Loss

End Stage Renal Disease



Kellum JA ve ark. Curr Opin Crit Care 2002,8:509-614





AKIN(AKI 

Network)

Serum kreatinin İdrar çıkışı 

kriterleri

Evre I S.krt.0,3mg/dl

artış48saat veya 

1,5-1,9 kat artış

<0,5mL/kg/saat≥6

saat

Evre II S.krt≥2-2,9 katı <0,5ml/kg/saat≥1

2saat

Evre III •S.krt≥3 katı, 

Diyaliz tedavisi

•S Krt 4mg üzeri 

ise 0.5mg artış

<0,3mL/kg/saat≥2

4saat

anüri≥12 saat

Mehta RL. Crit Care 2007



 AKIN (Acute Kidney Injury Neywork) gurubu 
duyarlılığı arttırmak için serum kreatinin değerinde 
çok küçük bir oynamanın bile (0.3mg/dl) AKI 1.evre 
olarak kabul edilebileceğini ileri sürdü.

 AKI tanısı için bir zaman sınırlaması getirildi; 
0.3mg/dl yükselme 48 saat diliminde ortaya çıkar ise 
anlamlı olacaktır-uzun süredeki yükselmeler kronik 
kabul edilir.

Bagshaw SM . NDT 2008

AKIN tanımlanmasına neden gerek duyuldu?



• Diyaliz tedavisi gören hastalar  evre 3 kabul edildi;  

• Başlangıç kreatinin değeri önemini bir ölçüde 
yitiriyor

• RIFLE da bulunan son iki akibet evresi AKIN’de
uygulamadan çıkarıldı

AKIN tanımlanmasına neden gerek duyuldu?



RIFLE mı AKIN mi?



Engleberger et al Crit Care 2011

Kardiyak cerrahi operasyonu 
geçiren hastalarda
AKIN ile %26,3 ABH tanısı
RIFLE ile %18,9  ABH tanısı
P<0.001



Engleberger et al Crit Care 2011



Bagshaw SM  et al NDT 2008

57 merkez, 120,123 kritik hasta 
çalışmaya alınmış

Sonuç; 
Yoğun bakıma alındıkları 
ilk 24 saatteki AKIN tanı kriterleri 
duyarlılığı,
Gücü ve tahmin edilebilirliği 
arttırmıyor



S krt 48 saatte 0,3 mg/dL artar ise

S krt 7 gün içinde 1,5 katı artar ise

İdrar ≤ 0,5ml/kg/saat 6 saat süre ile; 

ABH tanımı-KDIGO 2013



ABH evreleme-KGIGO 2012
 Evre-1:S krt 1,5-1,9 katı artmış

48 saatte ≥ 0,3 mg/dl artış
idrar <0,5ml/kg/saat; 6-12 saatte 

 Evre-2:S krt 2-2,9 katı artmış 
İdrar<0,5ml/kg/saat; >12 saat

 Evre-3: S krt>3 kat artmış, krt ≥4mg/dl üzeri ise                                           
0,5mg/dl ani artış

İdrar<0,3ml/kg/saat >24 saat
Diyaliz tedavisi başlanması
anüri>12 saat



Luo et al. Crit Care 2014

30 yoğun bakım 3107 hasta ile  Pekin’de 
yapılmış çalışmada
KDIGO ile daha yüksek oranda AKI tanısı var
KDIGO  hastane ölüm oranın tahminde 
RIFLE’dan daha iyi
Fakat AKIN ve KDIGO arasında fark yok



Luo et al. Crit Care 2014



Luo et al. Crit Care 2014



AHR: RIFLE: 3,51
KDIGO: 3,99
KDIGO RIFLE yok: 2,55 

Rodrigues FB et al Plos One 2013

1050 AMI patients; RIFLE %14,8
KDIGO %36,6

KDIGO hem erken hem de geç 
ölüm oranın tahminde 
RIFLE dan üstün



Rodrigues FB et al Plos One 2013



AKI sıklığı yıllar içinde arttı mı?
 1992-2001 arasında 5 milyon hastaneye yatırılan kişide 

ARF sıklığı 14,6/1000 de 36,4/1000 e kadar artmış 
olduğu bulunmuş (Her yıl %11)

Xue JL  JASN 2006

• 1996-2008 yılları arasında KDIGO tanımlanması 
kullanılarak yapılan başka bir çalışmada AKI’nin

1996-2002 yıllarında %9,7 iken 

2002-2008 yıllarında %24,4 e yükseldiği görülmüş
Grams ME CJASN 2014



Siew ED Kidney Int 2014



Hsu C-y et al Kidney Int 2007



 523,390 nüfus içerisinde Ingiltere’de yapılan çalışmada

 AKI karşılaşma sıklığı 1811-RIFLE kullanılarak

 Kronik üzerine akut görülme sıklığı 336 her milyon kişi 
için bulunmuş

 Akı sıklığının eskiye oranla oldukça artış gösterdiği 
iddia ediliyor 

JASN 2007



1988-2002 yılları tüm ülkede
Hastaneden ARF tanısı ile çıkan
598,768 hasta alınmış
Ölüm oranı %40,4den %20,3 e (p<0,001)
Diyaliz gerektiren ARF;%41,3-%28,1 azalmış



Yoğun Bakımlarda AKI
 İngiltere ve Almanya’da 22 yoğun bakım 41.972 hasta

 15.019(%35,8) AKI

 797(%2,3) Diyalize bağımlı

Osterman M,  Critical Care Med 2007

•Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım 
Ünitesinde 107 kritik hasta  içinde AKI oranı  
%35.5 bulundu.

Kamis F et al J Crit Care 2016



http://demo2.pleksus.com.tr/ABH_akut_bobrek_hast/index

Akut Böbrek Hasarı Panaromik-Türkiye 2017

“Bu çalışmada acil polikliniklere ABH le başvuran ve 

servislerde ve yoğun bakımlarda ABH geliştiren 

hastalar bildirilecektir. Bu bir erişkin yaş çalışması 

olduğu için hastaların 17 yaştan büyük olmaları 

gerekmektedir”
“Hasta alımı 1-30 eylül tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. Ancak çalışmaya alınan hastalar 

akıbetleri açısından 6 ay süre ile izlenecektir”

http://demo2.pleksus.com.tr/ABH_akut_bobrek_hast/index


Akut Böbrek Hasarı Panaromik-

Türkiye 2017
Demographic
Merkezin adı:
Sorumlu hekim:
Hastanın:
Adı /Soyadı:
Kimlik No:
Dosya No:
Yaş/cins:
Yatış tarihi:
ABH geliştiği tarih:

Yoğun bakım hastası (  )
1 ayda yoğun bakıma yatan hasta 
sayısı( )
Yatan hasta (   )
1 ayda servise yatan hasta sayısı( )
Acilden başvuran hasta  (    )
1 ayda acile başvuran hasta sayısı ( )

Basal kreatinin değeri:                                                  
MDRD kreat:



Akut böbrek hasarı

1-48 saatte serum kreatinini 0,3md /dl artış gösterdi(    )

2-7 gün içinde serum kreatinini 1,5 katı artış gösterdi(   )

3-İdrar miktarı 0,5ml/kg/ 6 saat süre ile kaldı (     )

Tarih:

Akut Böbrek Hasarı Panaromik-

Türkiye 2017



Akut böbrek hasarı şiddeti

Evre 1 (tarih:    )

48 saatte serum kreatinini basal değerden 0,3mg /dl artış gösterdi (   )

7 gün içinde serum kreatinini basal değerin 1,5 katı artış gösterdi(    )

İdrar miktarı 0,5ml/kg/ 6 saat süre ile kaldı (   )

Evre 2 (tarih:     )

Serum kreatinin değeri basal değerin 1,5-2,9 katı artmış (   )

İdrar miktarı 0.5ml/kg 12 saat boyunca(    )

Evre 3 (tarih:      )

Serum kreatinin değeri basal değerin 3katından fazla artmış (    )

İdrar miktarı 0.3ml/kg 24 saat boyunca (   )

Hasta anürik (   )

Diyaliz tedavisi (      )

Akut Böbrek Hasarı Panaromik-Türkiye 

2017



Prerenal (   )

Renal (     )

Postrenal (    )

Nefrotoksik ilaç:

Aminoglikozid (     )

Colistin (      )

Amfoterisin (     )

Radyokontrast (   )

SIRS: 

1- Vücut ısısı > 38 ° C or < 36 ° C, (  )

2- Kalp atım hızı> 90/min, (  )

3-Solunum sayısı> 20/dak veya PaCO 2< 32 

Torr, (   )

4-Beyaz kan hücreleri > 12,000/mm 3 veya < 

4,000/mm 3

veya > 10% bands (   ) 

Sepsis: SIRS+olası ve/veya kesin enfeksiyon 

odağı  (    )

ABH olası nedeni Akut Böbrek Hasarı 

Panaromik-Türkiye 2017



Primer hastalık

Solunum sistemi (  )

Kardiovasküler sistem (   )

Beyini ilgilendiren(SVO) (   )

Hematolojik (    )

İmmunosupressif durum (   )

Gastroenterolojik (   )

Hepatolojik (    )

Genitoüriner sistem (   )

Co-morbitite

Diyabetes Mellitus (   )

Hipertansiyon (   )

KBY (   )

İskemik Kalp/ damar hastalığı (   )

Kardiyo-pulmoner bypass (   )

Koroner angio (   )

KOAH  (   )

Siroz (    )

Malignite (     )

Akut Böbrek Hasarı 

Panaromik-Türkiye 2017



Hastanın akıbeti (1hafta)

Tam iyileşme: (  )

İyileşme tarihi:

Yarı iyileşme: (  )

RRT:

IHD          Var             Yok

Tarih

CRRT       Var               Yok

Tarih

Öldü:

Ölüm tarihi:

Hastanın akıbeti (1ay)

Tam iyileşme: (  )

İyileşme tarihi:

Yarı iyileşme: (  )

RRT:

IHD          Var             Yok

Tarih

CRRT       Var               Yok

Tarih

Öldü:

Ölüm tarihi:

Akut Böbrek Hasarı 

Panaromik-Türkiye 2017



Bellomo R Intensive Care Med 2017



Yoğun bakımlarda ABH’dan
korunma
 Sıvı tedavisi-yeeterince sıvı yüklemekten kaçınmalı;

 Sıvı açığı izotonik ve kristaloidlerle kapatılmalı

 Eğe kolloid kullanımı şart ise septik şok human albumin
kullanılabilir

 Kulp diüretikleri ABH önleyici değil sıvı yüklenmesinden 
korunmak için kullanilabilir.

 MAP:65-70 mmHg olacak şekilde vasopressörler
kullanılabilir

 Öyküde kronik HT olan hastalarda 80-85mmHg hedef 
tutulmalı 

 Hipotansiyonu tedavi için Norepinefrin ilk seçenek olmalı



Yoğun bakımlarda ABH’dan
korunma
 ABH dan korunmak için düşük doz dopamin

kullanılmasına karşıyız

 Kan şeker düzeyi: 180mg/dl tutulmalı

 Epo ve steroid kullanımı önerilmiyor

 Enteral beslenme yapılmalı

 Kontrast madde kullanımna bağlı ABH da Asetilsistein
kullanımı önerilmiyor 

 Ancak kısa süreli Atorvastatin, Rosuvastatin kullanılabilir 
(Kardiyak ameliyatlarda koruyucu olarak önerilmiyor)

 Uzak iskemik preconditioning bu hastalarda kullanılmıyor


