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[SS-001] 

Renal biyopsi doku yeterliliği değerlendirilmesinde yeni bir alternatif: Akıllı telefonlar 
  
Sibel Gülçiçek1, Mehmet Karagülle2 
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul 
2istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji, İstanbul 
  
Giriş: Böbrek biyopsisi, böbrek parankimal hastalıkların histopatolojik tanısının konulması için sıklıkla kullanılan bir 
yöntemdir. Alınan böbrek biyopsi materyalinde glomerül sayısının yeterli olması tanı konulması açısından önemli bir yere 
sahiptir. 
Yöntem: Çalışmamızda İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde Ekim 2022–Aralık 2022 tarihleri arasında 
ultrason eşliğinde perkütan böbrek biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Hastalardan alınan böbrek biyopsi parçası 
önce iphone 13 promax ile 8x büyütmede fotoğrafı çekildi ve fotoğrafta seçilen glomerul sayısı ile patoloji raporundaki 
glomerul sayısı kıyaslandı. 8x büyütme fotoğraf ile seçilen glomerül sayılarının patolojik olarak görülen glomerül sayısının 10 
ve üzeri olmasının kestiriminde anlamlı bir parametre olup olmadığının tespiti amaçlandı.  
Bulgu: Çalışmamıza 39 hasta alındı. Hastaların ortalama yaşı 
44±15,4 yıl (19-86 yıl), erkek cinsiyet oranı %55,4 olarak 
hesaplandı. Hastaların üre değerleri 56,8±33,6 (16,6-144,9), kreatinin  
2,1±1,8 (0,4-7,0), proteinüri düzeyleri 3345±4953 (372-25213) idi. Değerlendirilen örneklerde glomerül sayısı 8x büyütme 
fotoğraf ile seçilen 6±2,2 (1-10), patolojik olarak saptanan 11±5,7 (2-30) olarak bulundu. Tanı olarak birincil 
glomerülonefritlerden (%52,7); MGN(%22,2), FSGS (%13,8), IgAN (%11,1); ikincil glomerüler hastalıklardan(%13,8); 
amiloidoz (%8,3) ve DMN (%5,5) en sık nedenler idi. Patolojik olarak görülen glomerül sayısının 10 ve üzeri olmasının 
kestiriminde 8x büyütme fotoğraf ile seçilen glomerül sayısının >5 olması durumunun anlamlı bir parametre olduğu tespit 
edildi (EAA=0,977, p=<0,0001)(Şekil 1 ).  
Sonuç: 8x büyütme fotoğraf ile seçilen glomerül sayısının >5 olması durumu patolojik olarak görülen glomerül sayısının 10 
ve üzeri olması ile ilişkilendirilebilir olarak saptandı. Renal biyopsi doku yeterliliği değerlendirilmesinde yeni bir alternatif 
olarak akıllı telefonların kullanılmasının pratik olması, zaman ve iş gücü bakımından avantaj sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: böbrek biyopsi, patoloji, nefrotik sendrom 
Şekil 1 

 
8x büyütme fotoğraf ile seçilen glomerül sayılarının >5 olmasının patolojik olarak görülen glomerül sayısının 10 ve 
üzeri olduğunu gösterir ROC eğrisi analizi 
 



 
 

 

 

[SS-002] 

Renal replasman tedavisi almayan kronik böbrek hastalarında metabolik asidoz ve cinsel 
disfonksiyon ilişkisi 
  
Elif İlhan1, Özge Tekdemir2, Sibel Gökçay Bek2, İrem Sarıoğlu3, Metin Ergül2, Necmi Eren2, Erkan Dervişoğlu2, Betül 
Kalender Gönüllü2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Van 
2Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
  
Giriş: Cinsel işlev bozukluğu (CİB) kronik böbrek hastalığında (KBH) yaşam kalitesini bozan, sosyal ve geleneksel sebeplerle 
hekime bildirilmeyen sorundur. Bu çalışmada evre 2-3-4 ve diyaliz öncesi evre 5 KBH tanılı hastalarda CİB’in yaygınlığının, 
metabolik asidoz ve diğer laboratuvar parametreleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Çalışma Kocaeli Üniversitesi Hastanesi nefroloji polikliniğine başvuran renal replasman tedavisi almayan KBH 
tanılı 110 hasta ve 110 sağlıklı kontrol grubundan oluşan kesitsel bir çalışmadır. Erkek hastalar ve kontrol grubuna IIEF 
(Uluslararası Erektil İşlev Formu), kadın hastalar ve kontrol grubuna FSFI (Kadın Cinsel İşlev Ölçeği) anketi yapılmıştır. 
Çalışmanın hasta grubunda demografik, klinik, biyokimyasal parametrelerin CİB ile ilişkisi incelenmiştir. 
Bulgular: Kadın hasta grubunda %80, kontrol grubunda %30 CİB saptanmıştır. Erektil disfonksiyon (ED) erkek hasta 
grubunda %66.7 ve kontrol grubunda %33.4 saptanmıştır. Kadın hastalarda ileri yaş libido kaybıyla ilişkili iken, erkek 
hastalarda ileri yaş ED, libido kaybı, orgazm bozukluğu ve cinsel memnuniyetsizlikle ilişkili bulunmuştur. Kadın ve erkek 
hastalarda glomerüler filtrasyon hızında (GFH) azalma, yüksek serum kalsiyum seviyesi, c-reaktif protein (CRP) artışı, 
anemi, metabolik asidoz CİB ile ilişkili bulunmuştur. Erkek hastalarda testosteron eksikliği CİB ile ilişkili bulunmuştur. CİB ile 
ilişkili bağımsız değişken GFH düşüklüğü saptanmıştır. KBH evresi arttıkça lüteinleştirici hormon (LH) ve prolaktin (PRL) 
düzeyinin arttığı, erkek hastalarda testosteron düzeyinin azaldığı saptanmıştır. Testosteron düzeyinde azalma ED ile ilişkili 
saptanmıştır. Parathormon (PTH) ile PRL düzeyinde artış hasta grubunda libido kaybıyla ilişkili bulunmuştur. 
Sonuç: KBH’ın tüm evrelerinde CİB görülür ve KBH evresi arttıkça CİB görülme oranı artar. CiB konusunda farkındalık 
oluşturup hastaları hekime yönlendirmek, erken tanı ve doğru tedavi KBH'da yaşam kalitesini artırır. 
  
Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, erektil disfonksiyon, kronik böbrek hastalığı 
 

 
Erkeklerde cinsel memnuniyet ve laboratuvar değerleri arasındaki korelasyonlar 
 Erektil işlev Cinsel memnuniyet Orgazm Cinsel istek Genel memnuniyet 

eGFH 0.469* 0.332* 0.451* 0.507* 0.324* 

pH 0.304* 0.211 0.298* 0.39* 0.216 

Ca -0.265* -0.221 -0.289* -0.297* -0.315* 
eGFH:Glomerüler filtrasyon hızı, pH:Potansiyel hidrojen, Ca:Kalsiyum *p<0.05 

Kadınlarda cinsel memnuniyet ve laboratuvar değerleri arasındaki korelasyonlar 
 FSFI toplam Cinsel istek Uyarılma Lubrikasyon Orgazm Memnuniyet Ağrı 

pH 0.547* 0.456* 0.49* 0.565* 0.562* 0.399* -0.284* 

eGFH 0.492* 0.364* 0.446* 0.48* 0.531* 0.379* -0.329* 

Ca -0.293* -0.305* -0.172 -0.200 -0.326* -0.270* -0.090 

Hb 0.423* 0.301* -0.025 0.295* 0.315* 0.036 0.013 

PTH -0.270 -0.351* -0.31* -0.170 -0.373* -0.191 0.416* 
FSFI:Kadın cinsel işlev ölçeği, pH:Potansiyel hidrojen, eGFH:Glomerüler filtrasyon hızı, Ca:Kalsiyum, 
Hb:Hemoglobin, PTH:Parathormon *p<0.05 



 
 

 

 

[SS-003] 

Hemodiyaliz Hastalarında Prognostik İnflamatuar Nutrisyonel İndeksin Kardiyovasküler Hastalık 
İnsidansı Ve Mortalite İle İlişkisi 
  
Engin Onan 
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: İnflamasyon ve protein enerji malnutrisyonu hemodiyaliz tedavi sürecinde önemlidir. Çalışmamızda hemodiyaliz (HD) 
hastalarında prognostik inflamatuar nutrisyonel indeksin (PINI) kardiyovasküler hastalık ve mortalite ile ilişkisini göstermeyi 
amaçladık.  
 
Metod: Çalışmaya 2006 yılında hemodiyalize giren 93 hasta dahil edildi. Hastaların değerlendirmeden sonraki hemodiyaliz 
takip süreleri ile kesitsel olarak değerlendirilen PINI skorları kıyaslandı. Çalışmaya dahil olduktan sonra nakil olan 13 hasta 
çalışmadan çıkarılmıştır ve çalışmaya 63 vefat eden ve 17’si sağ toplam 80 hasta dahil edilmiştir. HD başlangıcından 
değerlendirmeye ve vefata kadar geçen süreler dikkate alınmıştır.  
 
Bulgular: Hemodiyalizde geçen yaşam süresi 10 yılın altında olan hastalarda, 10 yılın üzerinde olan hastalara göre Kt/V, 
URR, istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük (sırasıyla 0,998±0,189 - 1,217±0,313, p: 0,005 / 54,73±5,72 - 60,69±8,53, 
p: 0,006), Diyaliz sonrası üre anlamlı ölçüde yüksek (38,42±8,05 - 31,66±12,22, 0,027) bulunmuştur. Hemodiyalizde 
geçen yaşam süresi 10 yılın altında olan hastaların boyları istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. (1,7±0,06 
vs 1,64±0,09, p: 0,006) PINI skoru <1 olan hastaların PINI skoru 1 olan hastalara göre kalça çevresi, kuru ağırlığı, alfa 1 
asit glikoprotein, fosfor ve C reaktif protein düzeyleri anlamlı ölçüde düşük, prealbumin, albümin, transferrin saturasyonu, 
anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. PINI skoru 1 olan hastalarda koroner arter hastalığı varlığı istatistiksel olarak anlamlı 
ölçüde yüksek bulunmuştur. (%64,3 - %35,7, p: 0,033). Hemodiyalizde geçen yaşam süresi üzerine PINI skorunun anlamlı 
etkisi gösterilememiştir. (p:0,531, p:0,07 sırasıyla) 
 
Sonuç: Çalışmamızda hemodiyaliz hasta grubunda prognostik inflamatuar nutrisyonel indeks skoru yüksek olanlarda koroner 
arter hastalığı sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuş ancak skorun mortalite üzerine etkisi gösterilememiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, prognostik nutrisyonel inflamatuar indeks, mortalite 
 

 
Demografik veriler 

 
URR: Urea reduction rate, üre azalma oranı, HBV: Hepatit B virüs, HCV: Hepatit C virüs, HIV: Human 
Immundeficiency Virus, HD: Hemodiyaliz 
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[SS-004] 

Hemodiyaliz Hastalarında İnme Riskinin Belirleyicisi Olarak Trigliserit-Glukoz İndeksi 
  
Yasin Öztürk1, İsmail Baloğlu1, Hakan Özer1, Fethi Yönet1, Mustafa Altaş2, Nedim Yılmaz Selçuk1, Halil Zeki Tonbul1, Kültigin 
Türkmen1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı 
  
Giriş: Trigliseritler-glukoz indeksi (TyGİ), Ln [trigliserit (TG) (mmol/L) × açlık kan şekeri (FG) (mmol/L)/2] olarak 
hesaplanır. İnsülin direncinin basit bir göstergesidir ve inmeyle bağımsız olarak ilişkilidir. Daha yüksek bir TyGİ akut iskemik 
inmeli hastalarda tüm nedenlere bağlı mortalite ve kötü prognoz göstergesidir. KBH'de evre arttıkça TyGİ artmış ve 
kontrollere göre daha yüksek bulunmuştur. İnme ve hemodiyaliz hastalarında TyGİ arasındaki ilişki araştırılmış ancak 
hemodiyaliz hastalarında inme ve TyGİ ilişkisi araştırılmamıştır. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında TyGİ inmeyi öngörüp 
öngörmediğini incelemek istedik. 
Yöntemler: Çalışmaya, altı aydan uzun süredir hemodiyaliz tedavisi gören 149 son dönem böbrek hastası dahil edildi. TyGİ 
ln [açlık trigliserid (mg/dL)×açlık glukoz (mg/dL)/2] olarak hesaplandı. Hastalar MR görüntüleri ve kliniklerine göre inmeli ve 
inmesiz olarak gruplara ayrıldı. İnme için bağımsız belirleyicileri belirlemek için ikili lojistik regresyon analizi yapıldı. 
Regresyon testinde p değeri <0,2 olan faktörler tek değişkenli analize, tek değişkenli analizde anlamlı olanlar çok değişkenli 
değerlendirmeye dahil edildi. 
Bulgular: 149 hemodiyaliz hastasının ortalama TyGİ değeri 9,13 ± 0,74 idi. TyGİ değeri inme hastalarında inme olmayan 
hastalara göre anlamlı olarak yüksekti (p= 0,003). Medyan değerin üzerinde olan grupta inmeli hasta sayısı daha yüksekti 
(OR= 1,981, p= 0,039). İki değişkenli korelasyon analizinde TyG indeks değeri C-reaktif protein ile pozitif (r= 0,313, p= 
0,008) ve HDL ile negatif (r= -0,207, p= 0,011) korelasyon gösterdi. Çok değişkenli analizimizin sonucunda yaş ve TyG 
indeks değerleri inmenin bağımsız belirleyicileriydi. 
Sonuç: Çalışmamızda regresyon analizinde TyG indeksinin inme için bağımsız bir belirteç olarak belirlenmesi, TyG indeksinin 
hemodiyalize giren hastalarda inme için yararlı bir gösterge olduğunu kanıtlamaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, inme, Trigliserit Glikoz İndeksi 
Tablo 2. Hemodiyalize giren hastalarda inme ve diğer parametrelerin Binomial Lojistik Regresyon Analizi 

 Tek Değişkenli Analiz Çok 
Değişkenli Analiz 

 Tek Değişkenli Analiz Çok 
Değişkenli Analiz 

 

Parametre OR (95% CI) p-
değeri OR (95% CI) p-

değeri 

Yaş (yıl) 1.022 
(1.016-1.031) 0.033 1.019 

(1.014-1.033) 0.045 

Cinsiyet 1.218 
(0.639-2.321) 0.549 - - 

Trombosit 
sayısı (103/mm3) 

1.003 
(1.00-1.006) 0.05 1.003 

(0.996-1.010) 0. 345 

Glukoz  
(mg/dl) 

1.161 
(0.604-2.234) 0.654 - - 

Fosfor (mg/dl 0.863 
(0.710-1.047) 0.136 - - 

Magnezyum 
(mg/dl) 

2.337 
(0.933-5.855) 0.070 - - 

CRP (mg/L) 0.999 
(0.992-1.005) 0.672 - - 

 
 



 
 

 

 
 
Tablo 1. Hemodiyalize giren hastaların inme gruplarına göre demografik, klinik ve biyokimyasal özellikleri 

Parametre 
İnmeli Hastalar (n=80) (Ort±SS), Medyan 
(IQR) veya Sıklık  
(n-%) 

İnme Olmayan Hastalar (n=69) 
(Ortalama±SD), Medyan (IQR) 
veya  
Sıklık (n-%) 

p-
değeri 

Yaş (yıl) 61.75 ± 16.17 58.39 ± 18.18 0.184 

Kadın/ Erkek 40/40 32/37 0.623 

DM 31 (39.2%) 30 (42.8%) 0.739 

HT 51 (64.5%) 48 (68.5%9 0.728 

Beyaz küre sayısı 
(103/μL)) 9.25 (6.61 8.75 (6.87) 0.869 

Hemoglobin (gr/dl) 10.52 ± 2.37 10.84 ± 2.41 0.425 

Trombosit sayısı 
(103/mm3) 203 (196.3) 189.5 (142) 0.025 

Glukoz (mg/dl) 158 (131.3) 111 (59.8) 0.142 

Üre (mg/dl) 82.5 (88.25) 75 (92.78) 0.947 

Kreatinin (mg/dL) 4.66 (2.87) 4 (3.03) 0.236 

Albümin (g/L) 3.33 ± 0.72 3.26 ± 0.75 0.547 

Kalsiyum (mg/dl) 8.73 ± 0.93 8.9 ± 1.21 0.330 

Fosfor (mg/dl) 4.12 ± 1.42 4.55 ± 1.97 0.132 

Parathormon (pg/ml) 107.5 (164.75) 89 (175) 0.702 

Ürik asit (mg/dl) 5.51 ± 2.08 5.59 ± 1.54 0.790 

CRP (mg/L) 6.45 (6.72) 4.15 (5.5) 0.047 

Magnezyum (mg/dl) 2.19 ± 0.51 2 ± 0.35 0.013 

LDL - kolesterol 
(mg/dL) 110 (62) 99 (66.5) 0.271 

Trigliserit (mg/dl) 156.5 (117.5) 141.5 (87.3) 0.016 

HDL- kolesterol 
(mg/dL) 36.5 (15.9) 37.5 (16.8) 0.868 

TyG indeksi 9.3 ± 0.82 8.94 ± 0.6 0.003 
DM diabetes mellitus, HT hipertansiyon, CRP C-reaktif protein, LDL-kolesterol düşük yoğunluklu lipoprotein 
kolesterol, HDL-kolesterol yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, TyG indeksi Trigliserid glukoz indeksi 

 

 



 
 

 

 

[SS-005] 

Otoimmün Tiroiditli Hemodiyaliz Hastalarında Ortalama Trombosit Hacminin Trombosit Sayısına 
Oranı İnflamatuar Bir Gösterge Olabilir Mi? 
  
Engin Onan 
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Trombositler (PLT), organizmanın hemostazında olduğu kadar inflamasyonda da aktif bir role sahiptir. Trombosit 
fonksiyon ve aktivasyonunun bir göstergesi olan ortalama trombosit hacmi (Mean Platelet Volume, MPV), birçok immünolojik 
ve inflamatuar durumu yansıtabilir. Hemodiyaliz hastalarında inflamasyon ve tiroid hastalıkları sıklığı artmıştır. Biz de 
çalışmamızda otoimmün tiroiditi olan hemodiyaliz hastalarında trombositer ve inflamatuar indeksleri karşılaştırmayı 
amaçladık. 
 
Metod: Çalışma kesitsel olarak düzenlenmiştir. Çalışmaya yüz elli dört (n:154) hemodiyaliz hastası dahil edilmiştir. Hastalar 
ötiroid otoimmün tiroiditi olan (n:22) ve ötiroid/otoantikor negatif hastalar (n: 132) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 
Çalışmaya en az 3 aydır hemodiyalize girmekte olan, aktif malignitesi, kemoterapi öyküsü, akut veya kronik enfeksiyon, 
karaciğer sirozu, talasemi, demir eksikliği, hemoliz ve son 6 ayda majör cerrahi öyküsü olan hastalar dahil edilmemiştir. 
Otoimmün tiroiditi olan hasta grubundan iki hasta (n:2/22) ve ötiroid hasta grubundan sekiz hasta (n:8/132) levotiroksin 
tedavisi almaktaydı. Çalışmanın etik kurul onayı ve hastalardan bilgilendirmiş onam alınmıştır.  
 
Bulgular: Çalışmaya alınan yüzelli dört hastanın yetmişyedisi (n:77) kadındı. Otoimmün tiroiditi olan hastaların ondördü 
(n:14/22, %63,6) kadın hastaydı. Grubun ortalama Kt/V’si 1,720,31, URR’si %737,8 di. Otoimmün tiroiditi olan hastalar ile 
ötiroid/otoantikor negatif hastalar arasında glukoz, lipid parametreleri, parathormon, kalsiyum-fosfor çarpımı, diyaliz süresi 
ve inflamatuar parametreler açısından anlamlı farklılık bulunamadı. Ancak ötiroid otoimmün tiroditi olan hastalarda 
ötiroid/otoantikor negatif hastalara göre MPV/PLT (0,06/0,04, p: 0,005, sırasıyla) ve MCV/RBC (Mentzer indeksi) 
(28,1/25,25, p: 0,049, sırasıyla) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak bulundu. 
 
Sonuç: Rutin pratikte MPV/PLT oranı yüksek olan hemodiyaliz hastalarını otoimmün tiroidit açısından değerlendirmek anlamlı 
olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, MPV/PLT oranı, Otoimmün tiroidit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Tablo 1 

 
Hastalara ait demografik veriler 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tablo 2 

 
Otoimmün tiroiditi olan ve olmayan hemodiyaliz hastalarının demografik, laboratuvar, ilaç ve inflamatuvar 
parametreler açısından kıyaslanması 
 

 



 
 

 

 

[SS-006] 

Hemodiyalize alınan COVİD-19 hastalarının klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri ile morbidite 
ve mortalitelerinin değerlendirilmesi 
  
Felemez Arslan1, Canan Doğan1, İbrahim Oğulcan Canıtez2, Mürvet Yılmaz3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Koronavirüs 2019 hastalığında (COVİD-19) böbrek hasarı, hasta popülasyonuna veya hastalığın ciddiyetine 
bakılmaksızın azalan sağkalım ve uzamış hastanede yatış süresi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızın amacı COVİD-19 tanısı 
ile hastaneye yatırılan ve hemodiyaliz (HD) tedavisi gören hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri 
ile hastane içi morbidite ve mortalitelerini değerlendirmektir. 
Yöntemler: Tek merkezli, retrospektif bu çalışmaya hemodiyalize alınan COVİD-19 hastaları dahil edildi. Ayrıca hastaların 
HD’ye alınma sebebi [akut böbrek hasarı (ABH), son dönem böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı (KBH) zemininde 
akut böbrek hasarı] kaydedildi. 
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 65.86±14.64 yıl olan 225 hasta (127 erkek, 98 kadın) alındı (Tablo 1). Hastaların 
%93.3’ünün ek hastalıkları vardı. 63 (%28) hasta daha sonra yoğun bakıma yatırıldı, 57 (%25.3) hasta exitus oldu. Yoğun 
bakıma yatırılan hastaların yaşları daha yüksek, malignite öyküsü daha fazla idi (Tablo 2). Tomografide ağır akciğer 
tutulumu olan hastalarda ve albümin, trombosit ve lenfosit değerleri daha düşük ve AST değeri yüksek olanlarda mortalite 
yüksek saptandı (Tablo 2). Multivariate lojistik regresyon modeli sonucuna göre albümin değerlerindeki artışın (OR:0.40 
%95 CI: 0.22-0.74; p=0.003) ve CBase (ecf) değerlerindeki artışın (OR:0.93, %95CI:0.88-0,98; p=0.014) yoğun bakıma 
yatış açısından riski azalttığı görüldü. Tomografide ağır akciğer tutulumu olanların mortalite açısından riski arttırdığı 
(OR:2.31 %95 CI: 1.08-4.92; p=0.029), ancak albümin değerlerindeki artışın (OR:0.46, %95CI:0.25-0,84;p=0.011) 
mortalite riskini azalttığı belirlendi. 
Sonuç: Hemodiyalize alınan Covid-19 hastalarında ek hastalık oranı yüksektir. Tomografide ağır akciğer tutulumu olanlarda 
mortalite daha fazladır. Düşük serum albümin düzeyi yoğun bakıma yatış ve hastane içi mortalitenin belirteci olabilir. Bu 
nedenle hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik açıdan değerlendirilmesi önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemodiyaliz, Mortalite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Tablo 1: Gruplara göre Sosyodemografik ve klinik değişkenlerin karşılaştırılması 

Değişkenler  KBH olup ilk defa 
diyalize girenler 

ABH nedeni ile ilk defa 
diyalize girenler 

Son dönem böbrek yetmezliği nedeni 
ile düzenli HD’ye giren hastalar p 

  N (%) N (%) N (%)  

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

25 (53,2) 
22 (46,8) 

2 (16,7) 
10 (83,3) 

71 (42,8) 
95 (57,2) 0.069b 

BT Ağır Tutulumu Yok 
Var 

29 (69) 
13 (31) 

8 (66,7) 
4 (33,3) 

109 (73,2) 
40 (26,8) 0.789b 

BT Orta Tutulumu Yok 
Var 

23 (54,8) 
19 (45,2) 

6 (50) 
6 (50) 

84 (56,4) 
65 (43,6) 0.905b 

BT Hafif Tutulumu Yok 
Var 

32 (76,2) 
10 (23,8) 

10 (83,3) 
2 (16,7) 

105 (70,5) 
44 (29,5) 0.523b 

Radyolojik Corads 

CO-RADS 2 
CO-RADS 3 
CO-RADS 4 
CO-RADS 5 
CO-RADS 6 

1 (2,2) 
5 (10,9) 
1 (2,2) 
5 (10,9) 
34 (73,8) 

0 (0,0) 
0 (0,0) 
3 (25,0) 
1 (8,3) 
8 (66,7) 

4 (2,3) 
13 (7,9) 
13 (7,9) 
11 (6,7) 
124 (75,2) 

0.371a 

Yoğun bakım yatış Yok 
Var 

29 (61,7) 
18 (38,3) 

8 (66,7) 
4 (33,3) 

125 (75,3) 
41 (24,7) 0.170b 

Mortalite Yok 
Var 

30 (63,8) 
17 (36,2) 

9 (75) 
3 (25) 

129 (77,7) 
37 (22,3) 0.155b 

Ek hastalık Yok 
Var 

1 (2,1) 
46 (97,9) 

3 (25) 
9 (75) 

11 (6,6) 
155 (93,4) 0.052a 

Romatoid Artrit Yok 
Var 

46 (97,9) 
1 (2,1) 

12 (100) 
0 (0) 

165 (99,4) 
1 (0,6) 0.457a 

Amilodoz Yok 
Var 

45 (95,7) 
2 (4,3) 

12 (100) 
0 (0) 

165 (99,4) 
1 (0,6) 0.257a 

Benign Prostat Hiperplazisi Yok 
Var 

45 (95,7) 
2 (4,3) 

11 (91,7) 
1 (8,3) 

164 (98,8) 
2 (1,2) 0.077a 

Astım - KOAH Yok 
Var 

41 (87,2) 
6 (12,8) 

10 (83,3) 
2 (16,7) 

153 (92,2) 
13 (7,8) 0.286a 

Hipertansiyon Yok 
Var 

13 (27,7) 
34 (72,3) 

7 (58,3) 
5 (41,7) 

56 (33,7) 
110 (66,3) 0.134b 

Diyabetes Mellitus Yok 
Var 

26 (55,3) 
21 (44,7) 

8 (66,7) 
4 (33,3) 

104 (62,7) 
62 (37,3) 0.612b 

Malignite Yok 
Var 

44 (93,6) 
3 (6,4) 

12 (100) 
0 (0) 

152 (91,6) 
14 (8,4) 0.726a 

Serebrovasküler Hastalık Yok 
Var 

43 (91,5) 
4 (8,5) 

11 (91,7) 
1 (8,3) 

155 (93,4) 
11 (6,6) 0.712a 

IG-A Nefropatisi Yok 
Var 

46 (97,9) 
1 (2,1) 

12 (100) 
0 (0) 

164 (98,8) 
2 (1,2) 0.600a 

Hiperkolesterolemi Yok 
Var 

44 (93,6) 
3 (6,4) 

12 (100) 
0 (0) 

164 (98,8) 
2 (1,2) 0.125a 

Poliangiitisli 
Granülomatozis 

Yok 
Var 

47 (100) 
0 (0) 

12 (100) 
0 (0) 

163 (98,2) 
3 (1,8) 1.000a 

Kalp Yetmezliği Yok 
Var 

43 (91,5) 
4 (8,5) 

12 (100) 
0 (0) 

141 (84,9) 
25 (15,1) 0.194b 

      



 
 

 

 

Kardiyovasküler Hastalık Yok 
Var 

33 (70,2) 
14 (29,8) 

8 (66,7) 
4 (33,3) 

96 (57,8) 
70 (42,2) 0.281b 

Diğer Hastalık Yok 
Var 

31 (66) 
16 (34) 

8 (66,7) 
4 (33,3) 

128 (77,1) 
38 (22,9) 0.252b 

a:Fisher’s Exact test; b:Chi Square test Tablo 1’de görüldüğü gibi gruplar ile Değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır (p>0.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Tablo 2: Yoğun bakım, mortalite ile çeşitli sosyodemografik, klinik değişkenler ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması 

 Yoğun Bakım Yoğun Bakım Yoğun 
Bakım Mortalite Mortalite Mortalite 

 Yok (n=162) Var (n=63) p Yok (n=168) Var (n=57) p 

Cinsiyet, N(%)       

Kadın 
Erkek 

68 (42,2) 
93 (57,8) 

30 (47,6) 
33 (52,4) 0.465a 69 (41,3) 

98 (58,7) 
29 (50,9) 
28 (49,1) 0.209a 

BT Ağır Tutulumu, N(%)       

Yok 
Var 

112 (75,7) 
36 (24,3) 

34 (61,8) 
21 (38,2) 0.051a 118 (76,6) 

36 (23,4) 
28 (57,1) 
21 (42,9) 0.008a 

BT Orta Tutulumu, N(%)       

Yok 
Var 

80 (54,1) 
68 (45,9) 

33 (60,0) 
22 (40,0) 0.449a 82 (53,2) 

72 (46,8) 
31 (63,3) 
18 (36,7) 0.219a 

BT Hafif Tutulumu, N(%)       

Yok 
Var 

104 (70,3) 
44 (29,7) 

43 (78,2) 
12 (21,8) 0.262a 108 (70,1) 

46 (29,9) 
39 (79,6) 
10 (20,4) 0.197a 

Radyolojik Corads, N(%)       

CO-RADS 2 
CO-RADS 3 
CO-RADS 4 
CO-RADS 5 
CO-RADS 6 

4 (2,5) 
14 (8,8) 
12 (7,5) 
12 (7,5) 
118 (73,7) 

1 (1,6) 
4 (6,3) 
5 (7,9) 
5 (7,9) 
48 (76,3) 

0.989b 

5 (3,0) 
15 (9) 
14 (8,4) 
12 (7,2) 
120 (72,4) 

0 (0,0) 
3 (5,3) 
3 (5,3) 
5 (8,7) 
46 (80,7) 

0.586b 

Ek hastalık, N(%)       

Yok 
Var 

14 (8,6) 
148 (91,4) 

1 (1,6) 
62 (98,4) 0.073b 14 (8,3) 

154 (91,7) 
1 (1,8) 
56 (98,2) 0.123b 

Romatoit Artrit, N(%)       

Yok 
Var 

162 (100,0) 
0 (0,0) 

61 (96,8) 
2 (3,2) 0.077b 168 (100) 

0 (0,0) 
55 (96,5) 
2 (3,5) 0.063b 

Amilodoz, N(%)       

Yok 
Var 

161 (99,4) 
1 (0,6) 

61 (96,8) 
2 (3,2) 0.190b 167 (99,4) 

1 (0,6) 
55 (96,5) 
2 (3,5) 0.159b 

Benign Prostat Hiperplazisi,  
N(%) 

      

Yok 
Var 

158 (97,5) 
4 (2,5) 

62 (98,4) 
1 (1,6) 1.000b 164 (97,6) 

4 (2,4) 
56 (98,2) 
1 (1,8) 1.000b 

Astım - KOAH, N(%)       

Yok 
Var 

145 (89,5) 
17 (10,5) 

59 (93,7) 
4 (6,3) 0.448b 151 (89,9) 

17 (10,1) 
53 (93,0) 
4 (7,0) 0.487b 

Hipertansiyon, N(%)       

Yok 
Var 

55 (34) 
107 (66) 

21 (33,3) 
42 (66,7) 1.000b 57 (33,9) 

111 (66,1) 
19 (33,3) 
38 (66,7) 0.935b 

       



 
 

 

 
 

Diyabetes Mellitus, N(%)       

Yok 
Var 

99 (61,1) 
63 (38,9) 

39 (61,9) 
24 (38,1) 0.913a 104 (61,9) 

64 (38,1) 
34 (59,6) 
23 (40,4) 0.763a 

Malignite, N(%)       

Yok 
Var 

154 (95,1) 
8 (4,9) 

54 (85,7) 
9 (14,3) 0.024b 156 (92,9) 

12 (7,1) 
52 (91,2) 
5 (8,8) 0.772b 

Serebrovasküler Hastalık, N(%)       

Yok 
Var 

153 (94,4) 
9 (5,6) 

56 (88,9) 
7 (11,1) 0.156b 158 (94) 

10 (6) 
51 (89,5) 
6 (10,5) 0.246b 

IG-A Nefropatisi, N(%)       

Yok 
Var 

159 (98,1) 
3 (1,9) 

63 (100) 
0 (0) 0.561b 165 (98,2) 

3 (1,8) 
57 (100) 
0 (0,0) 0.573b 

Hiperkolesterolemi, N(%)       

Yok 
Var 

158 (97,5) 
4 (2,5) 

62 (98,4) 
1 (1,6) 1.000b 163 (97) 

5 (3) 
57 (100) 
0 (0,0) 0.333b 

Poliangiitisli Granülomatozis, 
N(%) 

      

Yok 
Var 

159 (98,1) 
3 (1,9) 

63 (100) 
0 (0) 0.561b 165 (98,2) 

3 (1,8) 
57 (100) 
0 (0,0) 0.573b 

Kalp Yetmezliği, N(%)       

Yok 
Var 

139 (85,8) 
23 (14,2) 

57 (90,5) 
6 (9,5) 0.348a 146 (86,9) 

22 (13,1) 
50 (87,7) 
7 (12,3) 0.874a 

Kardiyovasküler Hastalık, N(%)       

Yok 
Var 

98 (60,5) 
64 (39,5) 

39 (61,9) 
24 (38,1) 0.880a 105 (62,5) 

63 (37,5) 
32 (56,1) 
25 (43,9) 0.395a 

Diğer hastalıklar, N(%)       

Yok 
Var 

124 (76,5) 
38 (23,5) 

43 (68,3) 
20 (31,7) 0.202a 127 (75,6) 

41 (24,4) 
40 (70,2) 
17 (29,8) 0.419a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 

       

Yaş, Mean±SD 
Hastane yatış, Mean±SD 
Üre, Mean±SD 
Kreatinin, Mean±SD 
Kalsiyum, Mean±SD 
Düzeltilmiş kalsiyum, Mean±SD 
Sodyum, Mean±SD 
Potasyum, Mean±SD 
Klor, Mean±SD 
Fosfor, Mean±SD 
Magnezyum, Mean±SD 
Albümin, Mean±SD 
LDH, Mean±SD 
GGT, Mean±SD 
ALT, Mean±SD 
AST, Mean±SD 
CRP, Mean±SD 
Ferritin, Mean±SD 
Procasitonin, Mean±SD 
CK, Mean±SD 
Fibrinojen, Mean±SD 
D Dimer, Mean±SD 
Troponin, Mean±SD 
mpH, Mean±SD 
mpCO2, Mean±SD 
mLactate, Mean±SD 
cHOC3 (p,st)c, Mean±SD 
cHOC3 (p)c, Mean±SD 
cBase (Ecf)c, Mean±SD 
cBase (B)c, Mean±SD 
WBC, Mean±SD 
HGB, Mean±SD 
HTC, Mean±SD 
MCV, Mean±SD 
MCH, Mean±SD 
PLT, Mean±SD 
BASO, Mean±SD 
BASO%, Mean±SD 
MON, Mean±SD 
MON%, Mean±SD 
LYM, Mean±SD 
LYM%, Mean±SD 
NEU, Mean±SD 
NEU%, Mean±SD 
EO, Mean±SD 
EO%, Mean±SD 
SII İndeks, Mean±SD 
SII 330, Mean±SD 
Komorbidite Sayısı, Mean±SD 

64,51±14,79 
19,2±14,19 
115,69±64,91 
6,59±2,84 
8,21±1,02 
8,58±0,99 
134,97±3,54 
4,74±0,92 
103,67±5,75 
4,52±1,77 
2,2±0,43 
3,54±0,61 
285,25±111,79 
58,39±94,95 
15,51±14,05 
21,89±14,23 
104,46±93,74 
1382,6±1823,49 
3,52±10,71 
133,26±183,29 
609,97±153,58 
1,44±1,57 
54,14±71,88 
7,35±0,09 
40,9±8,72 
1,48±0,85 
22,08±4,65 
22,5±5,56 
-2,22±6,09 
-2,88±6,34 
8,43±4,84 
10,27±1,94 
31,75±5,94 
90,78±6 
29,34±2,07 
200,81±75,69 
0,03±0,03 
0,37±0,26 
0,49±0,35 
6,1±3,23 
1,01±0,65 
13,9±8,62 
6,77±4,4 
78,04±11,53 
0,14±0,33 
1,6±2,83 
1830,37±1665,28 
0,96±0,19 
2,97±1,26 

69,35±13,8 
20,11±12,15 
126,32±65,64 
5,85±2,61 
8,05±0,91 
8,68±0,96 
134,47±3,43 
4,68±0,92 
103,94±6,96 
5,11±2,17 
2,05±0,39 
3,21±0,56 
274,43±126,53 
48,02±49,02 
17,14±15,78 
27,33±19,19 
114,82±81,52 
1371,16±1915,89 
5,22±15,17 
130,89±162,19 
554,69±165,15 
2,10±2,66 
100,45±207,21 
7,34±0,09 
39,47±8,46 
1,57±0,98 
20,54±4,29 
20,98±4,84 
-4,19±5,56 
-4,24±5,51 
7,9±4,12 
9,84±2 
30,6±6,25 
91,44±7,15 
29,45±2,6 
161,48±77,86 
0,02±0,02 
0,4±0,51 
0,4±0,24 
5,57±2,92 
0,81±0,54 
12,92±9,99 
6,6±4,04 
80,2±12,31 
0,06±0,09 
0,91±1,42 
2109,48±2570,98 
0,81±0,40 
3,3±1,32 

0.026 
0.653 
0.273 
0.075 
0.274 
0.486 
0.331 
0.659 
0.769 
0.044 
0.014 
<0.001 
0.531 
0.412 
0.452 
0.021 
0.442 
0.967 
0.347 
0.929 
0.021 
0.027 
0.015 
0.227 
0.268 
0.501 
0.025 
0.064 
0.027 
0.187 
0.438 
0.144 
0.200 
0.479 
0.740 
0.001 
0.227 
0.464 
0.077 
0.260 
0.030 
0.465 
0.794 
0.218 
0.057 
0.069 
0.338 
0.004 
0.081 

64,82±14,82 
19,52±14,19 
116,36±64,1 
6,60±2,83 
8,21±1,01 
8,60±0,98 
134,84±3,56 
4,77±0,93 
103,54±5,76 
4,59±1,81 
2,18±0,43 
3,52±0,61 
283,45±111,41 
57,25±93,57 
15,53±14,01 
21,87±14,39 
104,49±92,79 
1366,82±1796,74 
3,99±11,72 
131,71±180,73 
603,19±154,34 
1,52±1,75 
57,9±74,42 
7,35±0,09 
40,58±8,68 
1,5±0,92 
21,89±4,76 
22,36±5,61 
-2,48±6,24 
-2,96±6,37 
8,47±4,82 
10,18±1,96 
31,47±5,96 
90,83±5,92 
29,35±2,08 
199,64±78,92 
0,03±0,03 
0,38±0,33 
0,49±0,35 
6,09±3,27 
1,01±0,65 
13,86±8,75 
6,81±4,4 
78,1±11,82 
0,13±0,32 
1,57±2,82 
1857,23±1737,17 
0,96±0,2 
2,98±1,27 

68,95±13,82 
19,26±11,94 
125,46±68,24 
5,76±2,62 
8,04±0,95 
8,63±0,99 
134,79±3,39 
4,61±0,88 
104,35±7,02 
4,95±2,14 
2,09±0,38 
3,25±0,58 
278,6±129,28 
50,11±49,78 
17,26±16,06 
27,98±19,19 
115,84±83,27 
1416,47±1998,66 
4,02±13,32 
135,02±167,87 
568,3±168,66 
1,94±2,43 
94,65±215,91 
7,34±0,09 
40,24±8,65 
1,54±0,79 
20,93±4,05 
21,28±4,7 
-3,65±5,18 
-4,11±5,38 
7,75±4,1 
10,06±1,99 
31,28±6,3 
91,36±7,45 
29,43±2,63 
160,79±68,69 
0,02±0,03 
0,37±0,4 
0,39±0,22 
5,55±2,73 
0,82±0,53 
12,92±9,8 
6,45±4,01 
80,24±11,56 
0,06±0,1 
0,93±1,31 
2059,7±2514,67 
0,81±0,4 
3,32±1,3 

0.066 
0.903 
0.363 
0.052 
0.245 
0.813 
0.930 
0.262 
0.386 
0.232 
0.132 
0.004 
0.785 
0.584 
0.438 
0.031 
0.414 
0.861 
0.987 
0.904 
0.156 
0.169 
0.062 
0.516 
0.796 
0.785 
0.176 
0.202 
0.205 
0.271 
0.312 
0.689 
0.835 
0.586 
0.825 
0.001 
0.258 
0.849 
0.062 
0.261 
0.046 
0.496 
0.578 
0.237 
0.129 
0.100 
0.501 
0.008 
0.084 

a=Chi Square test, b=Fisher’s Exact test, Independent t test, p<0.05 

 

 

 

 



 
 

 

 

[SS-007] 

Böbrek Nakli Sonrası Hipomagnezeminin Graft Fonksiyonu ve Kalsinörin İnhibitör Düzeyleri İle 
İlişkisi 
  
Engin Onan1, İlter Bozacı2 
1Başkent Üniversitesi, Adana Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Adana 
2Manisa Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü,Manisa 
  
Amaç: Nakil sonrası hipomagnezemi sık rastlanılan bir sorundur. Genellikle kalsinörin inhibitörü kullanan hastalar arasında 
gözlenmektedir. Hipomagnezeminin graft fonksiyonları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışma böbrek nakli sonrası kısa 
(<12 ay), orta (12-60 ay) ve uzun dönemde (>60 ay) hipomagnezeminin sıklığını ve bu durumun hastaların biyokimyasal 
ve demografik özellikleri ile olan ilişkisini gözlemlemek amacıyla düzenlenmiştir.  
 
Metod: Çalışma kesitsel ve retrospektif olarak dizayn edilmiştir. Merkezimizde takip edilen 236 Böbrek nakli hastasının 
takibinde ilk 12 ay içinde hipomagnezemisi olan vakalarla, 12-60 ay ve 60 ay sonrası hipomagnezemi gelişen vakaların 
sıklığı ve bu durumun graftın mevcut durumu (e-GFR/CKD-EPI 2021), kalsinörin inhibitörü düzeyleri ve diğer laboratuvar 
parametreleri ile ilişkisi araştırılmıştır.  
 
Bulgular: Çalışmamızda 236 hastanın yetmişbirinde (%30) possttransplant hipomagnezemi görülmüştür. Hipomagnezemik 
hasta grubunda serum kalsiyum ve potasyum düzeyleri normomagnezemik hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
düşük bulunmuştur. (9,31±0,78 vs 9,59±0,59, p: 0,008 - 4,14±0,48 vs 4,3±0,51, p:0,028 sırasıyla) 12-60 ay ve 60 ayın 
üzerinde takrolimus hedef değerin üzerinde olan hastalarda hipomagnezemi sıklığı artmış olarak bulunmuştur. (%40,9 vs 
%20,8, p: 0,018 ve %44 vs %26, p:0,046 sırasıyla)) Takrolimus kullanan hastalarda siklosporin kullanan hastalara göre 
magnezyum seviyesi anlamlı ölçüde düşük (1,80±0,18 vs 1,91±0,25, p: 0,003) bulunmuştur. Siklosporin kullanan 
hastaların sodyum seviyeleri takrolimus kullanan hastalara göre anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. (136,47±2,54 vs 
137,98±2,74, p: 0,004)  
 
Sonuç: Hipomagnezemi, nakil sonrası sık görülen bir elektrolit bozukluğudur. Nakil sonrasında hipomagnezeminin tespit ve 
tedavisi, özellikle kalsinörin inhibitörü kullanan hastalarda graft fonksiyonu üzerine önemli etkisi olan ilaç düzeylerinin 
idamesinde önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hipomagnezemi, böbrek nakli, posttransplant elektrolit bozuklukları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[SS-008] 

Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Ataklarının Özellikleri, Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçları: Tek 
Merkez Deneyimi 
  
Şayeste Akkan Eren, Gizem Kumru, Merve Aktar, Kenan Ateş 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş. Ülkemizde ve dünyada periton diyalizi (PD) hastalarında peritonit önemli bir morbidite nedenidir. Teknolojinin 
ilerlemesi, antibiyotik tedavisindeki gelişmeler, hijyen kurallarına uyulması ile periton diyalizi ilişkili peritonit enfeksiyonu son 
yıllarda azalmıştır.  
Yöntemler. Ocak 2010 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversite hastanemiz PD ünitesinde takip edilen toplam 89 hasta 
çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, klinik verileri ve peritonit atakları retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular. Hastaların ortalama yaşı 50,6±15,8 yıl ve %51,7’si erkekti (Tablo-1). 55 hastada (%61,8) peritonit atağı 
saptanmazken, 34 hasta (%38,2) en az bir kez peritonit atağı geçirdi. Toplam 70 peritonit atağı görüldü. Atak hızı 0,015 
atak/hasta ayı (0,187 atak/hasta yılı) olarak hesaplandı. Peritonit atak sayısına gore hastalar gruplandığında: 15 hastada 
(%44,1) 1 atak, 12 hastada (%35,3) 2 atak ve 7 hastada (%20,6) 3 ve üzeri atak izlendi. Peritonit atağı olan hastalar daha 
genç yaşta PD'ye başlamış iken (p=0,024), beklenenin aksine diyabet sıklığı bu hasta grubunda peritonit öyküsü olmayan 
hastalara göre daha azdı (sırasıyla %9,1 vs %32,7, p=0024). Peritonit atağı olan hastaların %38,2’sinde böbrek nakli 
sonrasında PD'ye geçilmişti (p=0,005), ancak immunsupresif tedavi ile peritonit arasında bir ilişki saptanmadı. Peritonit 
öyküsü olmayan hastaların %76,4’ünde rezidüel renal fonksiyon devam etmekteydi (p=0,002). Ultrafiltrasyon yetersizliği 
gruplar arası benzer iken (p=0,295), peritonit öyküsü olan hastaların %29,4’ünde hemodiyalize geçilmişti (p=0,013). 
Periton diyalizi sağkalımı peritonit öyküsü olan hasta grubunda daha uzundu (sırasıyla 63,3 ay vs 42,4 ay, p=0,021). 
Sonuç. PD ilişkili peritonit atakları etkin önlem ve tedavilerle PD sağkalımını olumsuz etkilemezken, rezidüel renal 
fonksiyonun korunmasına yönelik önlemler PD sağkalımının uzatılmasında önemli bir basamaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi, peritonit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tablo-1.Periton Diyalizi Hastalarının Peritonit Öyküsüne Göre Demografik ve Klinik Verilerinin 
Karşılaştırılması 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

[SS-009] 

Akut Pulmoner Embolili Hastalarda Anemi Varlığının, Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun Hastalık 
Şiddeti İle Olan İlişkisi Üzerine Etkisi 
  
Nazife Nur Özer Şensoy, Yavuz Ayar 
Bursa Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği,BURSA 
  
Giriş: Akut pulmoner embolide (APE), pulmoner emboli hastalık şiddetini gösteren basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet 
indeksi (sPESI) hastalık risk sınıflandırmasını sağlamaktadır. Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), yalnızca önceki 
kronik böbrek hastalığı (KBH) hasarını değil, aynı zamanda APE ile ilişkili komorbid durumları ve hemodinamik bozuklukları 
da yansıtan entegre bir belirteç olarak faydalı olup sPESI indeksine ilave olarak kullanılabilir. APE'li hastalarda, eGFR ile 
sınıflandırılan böbrek fonksiyon bozukluğu sPESI skoruna ilave prognoz hakkında bilgi vermektedir. Çalışmamızda anemi 
varlığının olası hastalık şiddeti ve böbrek fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 
Yöntemler: Akut PE ile başvuran 112 hasta ocak 2019 ile eylül 2020 tarihleri arasında çalışmaya dahil edildi. Demografik 
veriler, komorbiditeler ve laboratuvar değerleri kaydedildi. sPESI skorları pulmoner emboli risk sınıflaması hesaplama 
yöntemi ile hesaplandı. Böbrek fonksiyon durumu (eGFR ) kronik böbrek hastalığı (KBH)-EPI denklemi kullanılarak 
değerlendirildi. Hastalar eGFR 60 mL/dak/1,73 m² değerine göre iki gruba ayrıldı. sPESI skoru 2’nin üzerinde olanlar şiddetli 
hastalık olarak tanımlandı. Hastane içi ölümler kaydedildi. Böbrek fonksiyonu ve anemi varlığının, hastalık şiddeti üzerine 
olan etkileri binary lojistik regresyon ile değerlendirildi. 
Bulgular: Kohortun %65'inde şiddetli hastalık gözlendi. Yüksek sPESI ve ölüm oranları azalmış böbrek fonksiyonu ile 
ilişkiliydi. Şiddetli hastalık için risk oranları böbrek fonksiyonu ve anemi için sırasıyla 8.5 (2.7-26.4) ve 19.8 (2.6 -152.8) p> 
0.05 olarak belirlendi. Çok değişkenli analiz; yaş, hipertansiyon ve böbrek fonksiyonundan bağımsız olarak koroner arter 
hastalığı ve anemi varlığını şiddetli PE hastalığının belirleyicileri olarak saptadı. 
 
Sonuç: Anemi varlığı azalmış böbrek fonksiyonundan bağımsız olarak APE hastalık şiddeti ile ilişkilidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Böbrek Fonksiyon Bozukluğu, Pulmoner Emboli, sPESİ 
 

 
Hastalığın anemi ve böbrek fonksiyon durumuna göre şiddeti 

 
sPESI; basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet indeksi 
 

 



 
 

 

 

Grubumuzun böbrek fonksiyon durumuna göre demografik, klinik ve laboratuvar bulguları. 

 Total 
n=112 

eGFR > 60 
n=72 

eGFR < 60 
n=40 P value 

Yaş, yıl 67 (55-78) 62 (45-72) 78 (66-83) 0.0001 

Erkek n, (%) 59 (53) 44 (61) 15 (37) 0.028 

Diabetes n,(%) 32 (29) 12 (17) 20 (50) 0.0001 

Hipertansiyon n, (%) 65 (58) 32 (44) 33 (83) 0.0001 

Koroner hastalık n, (%) 39 (35) 20 (28 19 (48) 0.037 

Malignite n, (%) 23 (21) 13 (18) 10 (25) 0.53 

D-Dimer, µg/ml 4.6 (1.9-13.3) 3.7 (1.4-6.5) 14.3 (4.1-37.1) 0.0001 

Troponin, ng/litre 42 (17-128) 13 (10-25) 143 (45-258) 0.0001 

BNP pg/ml 168 (42-980) 83 (32-385) 967 (186-7210) 0.0001 

CKD-EPI, mL/dak/1,73 m² 71 (48-98) 88 (72-106) 34 (16-51) 0.0001 

Hb, g/dl 13.2 (11.1-14.5) 14.2 (12.4-15.2) 10.6 (8.8-13.3) 0.0001 

Anemi n, (%) 26 (23) 5 (7) 21 (53) 0.0001 

SPESI > 2 n (%) 73 (65) 37 (51) 36 (90) 0.0001 

Ölüm n (%) 13 (12) 2 (3) 11 (28) 0.0001 
sPESI; basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet indeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[SS-010] 

IgA Nefropatili Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Verisi 
  
Sinem Girgin1, Güldehan Haberal1, Özlem Şahan Güven2, Arda Erdut1, Tolga Yıldırım1, Rahmi Yılmaz1, Bülent Altun1, Yunus 
Erdem1, Emine Arzu Ayhan3, Meral Üner3, Mustafa Arıcı1 
1Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Patoloji Bilim Dalı, Ankara 
  
GİRİŞ: IgA nefropatisi dünyada en sık görülen primer glomerüler hastalıktır. IgA nefropatili hastaların %45’inin 20 yıl 
içerisinde son dönem böbrek hastalığı (SDBH) evresine ulaştığı bilinmektedir. Bu çalışmada amacımız hastanemizde takipli 
olan IgA nefropatili hastaların SDBH’ye ulaşma oranları ve etki eden faktörleri ortaya koymayı amaçladık. 
Yöntem: 2010-2020 yılları arasında IgA nefropatisi tanısı alan 98 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların tanı anındaki 
glomerüler filtrasyon hızı (GFR), hematüri, proteinüri sonuçları ve MEST-C skorları kaydedildi (Tablo-1). Hastalar konservatif 
tedavi alanlar (grup 1), glukokortikoid tedavi alanlar (grup 2) ve glukokortikoid tedaviye ek immünsupresif tedavi alanlar 
(grup 3) olarak gruplara ayrıldı. İzlem süresince %50 ve daha fazla GFR kaybı olması, SDBH’ye ulaşma ve renal replasman 
tedavisi ihtiyacı gelişmiş olmasını birleşik sonlanım noktası olarak belirledik. 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 39.6±1.2 iken % 66’sı erkekti. Birleşik sonlanım noktasına ulaşan hastaların tanıdaki 
median GFR değeri 28 ml/dk/1.73m² (IQR:27) iken diğer grup ile istatistik olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). ROC 
analizi ile değerlendirildiğinde birleşik sonlanım noktasına ulaşmada kestirim GFR değerinin 45 ml/dk/1.73m² olduğu 
görüldü. Birleşik sonlanım noktasına ulaşan hasta grubunda median proteinüri (IQR) 2251 (2444) mg/g kreatinin olup diğer 
gruba göre daha yüksek olmakla beraber anlamlı bulunmadı (p=0.629). Hastaları tedavi gruplarına ayırdığımızda gruplar 
arasında birleşik sonlanım noktasına ulaşmada anlamlı fark görülmedi (p=0.604) (Tablo-2). RAS blokörü almayan hastaların 
%69.2’si birleşik sonlanım noktasına ulaşırken istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p=0.001). 
Sonuç: Tanıda GFR değeri düşük olan hastaların SDBH evresine ulaşma ihtimali yüksektir. GFR değeri 45 ml/dk/1.73m²’in 
altında tanı alan hastalarda riskin arttığı görülmüştür. RAS blokörü almayan hastalarda SDBH’na ulaşmada belirgin artış 
izlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: IgA nefropatisi, kronik böbrek hastalığı, son dönem böbrek hastalığı 

 
Tablo-1 Hastaların demografik verileri 
Ortalama yaş (±SD) 
Erkek (%) 
Tanıdaki median proteinüri (mg/g kreatinin) (IQR) 
Tanıdaki median kreatinin (mg/dl) (IQR) 
Tanıdaki GFR (ml/dk/1.73m²) (IQR) 
M1 (%) 
E1 (%) 
S1 (%) 
T1 (%) 
T2 (%) 
C1 (%) 
C2 (%) 
IgA pozitif boyanma  
1 pozitif boyanma (%) 
2 pozitif boyanma (%) 
3 pozitif boyanma (%) 
Ig G pozitif boyanma (%) 
C3 pozitif boyanma 
Tedavi grupları  
Grup 1 (%) 
Grup 2 (%) 
Grup 3 (%) 

39.6±1.2 
65 (66) 
1990 (2411) 
1.4 (1.0) 
55 (54) 
11 (11.2) 
40 (40.8) 
76 (77.6) 
45 (45.9) 
19 (19.4) 
94 (95.9) 
4 (4.1) 
98 (100) 
2 (2) 
24 (24.5) 
72 (73.5) 
42 (32.9) 
84 (85.7) 
 
26 (26.5) 
39 (39.8) 
33 (33.7) 

 



 
 

 

 
 
Tablo-2 Birleşik sonlanım noktasına etki eden belirteçler 
Demografik, Histolojik ve 
Klinik Belirteçler 

Birleşik Sonlanım Noktasına 
Ulaşan Hastalar (%) 

Birleşik Sonlanım Noktasına 
Ulaşmayan Hastalar (%) 

p 
değeri 

Ortalama yaş (±SD) 42.6±2.2 38.4±1.5 0.626 

Cinsiyet 
Kadın (%) 
Erkek (%) 

9 (9.2) 
17 (17.3) 

24 (24.5) 
48 (49) 0.906 

Tanıdaki proteinüri (mg/g 
kreatinin) (IQR) 2251 (2444) 1971(2387) 0.629 

Tanıdaki hematüri  
Negatif (%) 
1 pozitif (%) 
2 pozitif (%) 
3 pozitif (%) 

7 (7.1) 
11 (11.2) 
6 (6.1) 
2 (2.0) 

17 (17.3) 
23 (23.5) 
24 (24.5) 
8 (8.2) 

0.670 

Tanıdaki median kreatinin 
(mg/dl) (IQR) 2.4 (1.9) 1.2 (0.8) <0.001 

Tanıdaki GFR (ml/dk/1.73m²) 
(IQR) 28 (27) 67 (48) <0.001 

M0 (%) 
M1 (%) 

22 (22.4) 
65 (66.4) 

4 (4.1) 
7 (7.1) 0.475 

E0 (%) 
E1 (%) 

12 (12.2) 
46 (46.9) 

14 (14.3) 
26 (26.5) 0.162 

S0 (%) 
S1 (%) 

4 (4.1) 
22 (22.4) 

18 (18.4) 
54 (55.1) 0.416 

T0 (%) 
T1 (%) 
T2 (%) 

6 (6.1) 
7 (7.1) 
13 (13.3) 

28 (28.6) 
38 (38.8) 
6 (6.1) 

<0.001 

C1 (%) 
C2 (%) 

24 (24.5) 
2 (2.0) 

70 (71.4) 
2 (2.0) 0.286 

IgA pozitif boyanma  
1 pozitif boyanma (%) 
2 pozitif boyanma (%) 
3 pozitif boyanma (%) 

2 (2.0) 
3 (3.1) 
21 (21.4) 

0 (0) 
21 (21.4) 
51 (52) 

0.016 

Tedavi grupları 
Grup 1 (%) 
Grup 2 (%) 
Grup 3 (%) 

5 (5.1) 
11 (11.2) 
10 (10.2) 

21 (21.4) 
28 (28.6) 
23 (23.5) 

0.604 

RAS blokörü alanlar (%) 
RAS blokörü almayanlar (%) 

17 (17.3) 
9 (9.2) 

68 (69.4) 
4 (4.1) <0.001 

 



 
 

 

 

[SS-011] 

Renal replasman tedavisi alan hastalarda enfektif endokardit 
  
Necmi Eren1, Özge Tekdemir1, Hazal Avcı2, Metin Ergül1, Sibel Gökçay Bek1, Tayfun Şahin3, Erkan Dervişoğlu1, Betül 
Kalender Gönüllü1 
1Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
  
Giriş: Enfektif endokardit (EE) renal replasman tedavisi (RRT) alan hastalarda morbidite ve mortaliteye neden olabilen ciddi 
komplikasyondur. Çalışmamızda RRT alan hastalarda EE’in demografik, klinik ve laboratuvar parametreleriyle ilişkisinin 
araştırılması, tedavisi ve risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Çalışma Kocaeli Üniversitesi Nefroloji kliniğinde EE tanısıyla takipli 33 hemodiyaliz (HD) ile bir periton diyalizi 
(PD) hastasından oluşan kesitsel çalışmadır. Çalışmada demografik, klinik, biyokimyasal ve ekokardiyografi (EKO) 
parametrelerinin EE’le ilişkisi incelenmiştir. 
Bulgular: RRT öncesi kalp kapak hastalığı olmayan 18 HD, bir PD hastası, mitral kapak hastalığı olan 16 HD hastası 
saptanmıştır. Komorbiditesi olmayan bir HD hastası saptanmıştır. En sık komorbidite hipertansiyondur, 26 hastada 
saptanmıştır. Hastaların 31’i ilk tanı, 3’ü nüks hastalıktır. Hastaların 28’inde tünelli kateter ilişkili EE saptanmıştır, 11 hasta 
kateter takılması sonrası ilk 3 ay içinde tanı almıştır. Transtorasik EKO’da 22, transözofageal EKO’da ise 29 hastada 
vejetasyon saptanmıştır. Klinik bulgulardan; halsizlik 16, hipotansiyon 6, hemodiyaliz dışı ateş 12, pnömoni 1 hastada 
saptanmıştır. Cerrahi tedavi 3 hastaya uygulanmıştır, septik pulmoner emboli 2, septik sistemik emboliyle komplikasyon bir 
hastada saptanmıştır. Nüks saptanan üç HD hastası medikal tedavi edilmiştir. Hayatta kalan 26 hasta olmuştur. 
Sonuç: EE mortaliteye neden olabilen, sıklıkla kateter ilişkili saptandığından kateter bakımıyla ilgili sorunlardan 
kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu çalışmada EE’in RRT hastalarında beklenenden de erken dönemde görülebileceği 
izlenmiştir. İlgili personele kateter bakımı eğitimleri düzenli aralıklarla verilmelidir. Ayrıca HD hastalarında açıklanamayan 
ateş durumunda EKO yapılmalıdır. Türk Nefroloji Derneği kayıt verilerine göre son yıllarda hastalar HD’e sıklıkla kateterle 
başlamaktadır. HD öncesi hastalara arteriyovenöz fistül açılmasının sağlanması için sağlık politikaları geliştirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Enfektif endokardit, hemodiyaliz, periton diyaliz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Renal replasman tedavisi alan enfektif endokardit tanılı hastaların demografik özellikleri, kapak hastalığı ve 
komorbidite durumları 
 Hemodiyaliz Periton diyalizi Toplam 

Hasta sayısı 33 1 34 

Cinsiyet;    

Kadın 15 0 15 

Erkek 18 1 19 

Yaş (yıl);    

17-45 8 0 8 

46-65 13 1 14 

66-80 8 0 8 

81-99 4 0 4 

RRT öncesi prostetik kalp kapağı olanlar 2 0 2 

RRT öncesi aort kapak hastalığı olanlar 3 1 4 

RRT öncesi mitral kapak hastalığı olanlar 16 1 17 

RRT öncesi triküspid kapak hastalığı olanlar 6 0 6 

Komorbidite;    

Koroner arter hastalığı 16 0 16 

Diyabetes mellitus 13 0 13 

Hipertansiyon 25 1 26 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 2 0 2 

Miyokard enfarktüsü öyküsü 9 1 10 

Pulmoner ödem 2 0 2 

Atriyal fibrilasyon 3 0 3 

Demans 1 0 1 

Romatizmal hastalık 1 0 1 

Konjestif kalp yetmezliği 4 0 4 

Malignite 1 0 1 
RRT: Renal replasman tedavisi 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Renal replasman tedavisi alan enfektif endokardit tanılı hastaların diyaliz vasküler giriş yolu, süreleri ve tanı 
öncesi uygulanan girişimsel işlemler 
 Hemodiyaliz Periton diyalizi Toplam 

Vasküler giriş;    

Arteriyovenöz fistül 0 0 0 

Tünelli hemodiyaliz kateteri 28 0 28 

Geçici hemodiyaliz kateteri 5 0 5 

Periton diyalizi kateteri 0 1 1 

Kateter süresi (ay);    

1-3 11 0 11 

4-6 8 0 8 

7-12 3 0 3 

13-24 7 1 8 

25-48 3 0 3 

>48 1 0 1 

Tanı öncesi uygulanan girişimsel işlemler;    

Koroner arter greftleme 7 0 7 

Kateter takılması 23 0 23 

Cerrahi 2 1 3 

Diğer 0 0 0 
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[PS-001] 

İntravenöz ferrik karboksimaltoz kullanım sonrası gelişen ağır ve dirençli seyir gösteren 
hipofosfatemi olgusu 
  
İlksen Gönenç1, Tahsin Karaaslan2, Jale Ayaloğlu2, Ali Rıza Odabaş2, Sabahat Alışır Ecder2 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Ferrik karboksimaltoz (FKM), intravenöz (IV) demir preparatları içerisinde yüksek dozda ve hızlı uygulanabilir olan bir 
formdur. Bu tedavinin yan etkilerinden biri erken dönemde gelişen geçici hipofosfatemidir. Nedeni bilinmemekle beraber 
tübüler fosfat reabsorbsiyonun inhibisyonu, vitamin D’nin 1-alfa hidroksilasyonunda bozulma ve fosfatürik bir hormon olan 
fibroblast büyüme faktörü 23’ün (FGF-23) sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tek doz IV-FKM tedavisi sonrası gelişen dirençli 
hipofosfatemi olgusunu sunduk. 
Olgu: Pre-emptif böbrek nakli yapılmış 61 yaşındaki erkek hastanın demir eksikliği anemisinin tespiti üzerine tek doz IV 
1000 mg FKM tedavisi uygulanmıştır. Taburculuğunda 3.1 mg/dL olan fosfor düzeyinin üç hafta sonraki kontrolünde 0.9 
mg/dL olarak saptanması üzerine yatışı yapıldı. Hastada hipofosfatemiyi açıklayacak diyabetik ketoasidoz, alkol alımı, 
beslenme bozukluğu ve sepsis kliniği yoktu. Parathormon 84,9 ng/L, 25-OH Vit-D: 23,9 µg/L, dCa:8,4 mg/dL idi. 24 saatlik 
idrarda fosfor atılımı artmış olarak saptandı (2.7g/gün). Hastaya yüksek fosfat içeriği olan gıdalar yanında, kalsitriol ve IV 
potasyum fosfat replasmanı başlandı. Hastanın hipofosfatemisi almış olduğu İV-FKM’a bağlandı. Tubuler fosfor emilimini 
arttırmak amaçlı dipiridamol 75 mg 2x1 başlandı. Taburculuğunda 1,5 mg/dl olan plazma fosfor düzeyinin sekizinci haftada 
normal aralıkta olduğu gözlendi. 
Tartışma: Son yıllarda IV-FKM tedavisi sonrası asemptomatik ve geçici hipofosfatemi geliştiğini gösteren çalışmalar 
mevcuttur. IV-FKM tedavisi sonrası hipofosfatemi sıklığının %2.7 ila %4.3 arasında değiştiği ve vakaların genelde 
aseptomatik olduğu bildirilmiştir. Ondokuz randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği bir metaanalizde FKM tedavisine 
bağlı gelişen hipofosfatemi olgularının tamamının asemptomatik olduğu saptanmıştır. Bizim olgumuz da benzer olarak 
asemptamotik seyir göstermiştir. 
Sonuç: IV-FKM sonrası allerjik advers etkiler yanında, 4-12 haftada düzelen ve genellikle asemptomatik seyreden 
hipofosfatemi tablosunun oluşabileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ferrik karboksimaltoz, Hipofosfatemi, Renal transplant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[PS-002] 

İleri Yaş Kadın Hastada Atipik Tutulum Gösteren Vaskülit 
  
Zeynep Akcalı, Mehmet Özkahya 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 
  
Küçük damar vaskülitleri anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler başta olmak üzere tutulan damarların 
büyüklüğü, dağılımı ve şiddetine göre kendini sınırlayan hafif bir formdan multisistemik hastalık arasında değişen klinik 
sendromlarla sonuçlanabilir. 
Farklı merkezlerde 20 yıldır astım ve son iki yıldırda intertisyel akciğer hastalığı olarak hastanemiz göğüs hastalıklarında 
takipli olan ve tetkiklerde anti-MPO antikoru yüksek saptanan hasta nefroloji polikliniğine yönlendirilmiş. Tetkik ve tedavi 
amacı ile nefroloji servise yatırılan oksijen ihtiyacı olan hastanın HRCT de her iki akciğer periferinde septal kalınlaşmalar ve 
traksiyon bronşektazileri olası UİP tipi fibrozis izlendi. Tetkiklerinde anti-MPO antikoru 107, ANA 1/80, alb 21.7g/L, üre 36 
mg/dl, kreatin 1.13 mg/dl, na 125 mEq/L, k 3.45 mEq/L, crp 179 mg/L, WBC:17600 uL, Hgb:6.7 g/dL, Plt:541000 uL, TIT 
de 20 hpf eritrosit, spot idrarda protein/kreatin 0.34 g/g izlendi. Her iki alt ekstremitede yaygın güçsüzlük olan hastaya 
çekilen EMG de akut demiyelinizan polinöropati saptanması üzerine nöroloji önerisi ile total 2 gr/kg IVIG bölünmüş dozlarda 
verildi. Nefritik sendrom kliniğindeki hastaya yapılan renal biyopside segmental fibrinoid nekroz, parankimde fibrinoid nekroz 
odakları, küçük arter duvarında nekroz saptandı, IF de birikim izlenmedi ve küçük damar vasküliti olarak değerlendirilen 
hastaya 3 gün 250 mg pulse prednol tedavisi ardından 750 mg siklofosfamid tedavisi verildi. Takiplerinde prednol dozu 
azaltıltılan oksijen ve inhaler steroid ihtiyacı kalmayan, kas gücü normale dönen ve miyopati yakınması olmayan hasta 
planlanan immun supresif tedavilerine devam etmekte. 
Akut demiyelinizan polinöropati ve kronik UİP tipi fibrozis gibi farklı kliniklerin birlikte görüldüğü atipik tutulumu olan 
özellikle kadın hastalarda küçük damar tutulumlu vaskülit yönünden tetkiklerin yapılmasını önemini vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: küçük damar vasküliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[PS-003] 

Sphingomonas Paucimobilis: Alışılmadık bir peritonit etkeni 
  
Belma Gökçen Zorba1, Ekrem Kara2, Cüneyt Beyaz3, Gökhan Avcıoğlu3 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı 
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
  
GİRİŞ: 
Sağlanan teknik gelişmelere rağmen peritonitler, periton diyalizinin önemli komplikasyonu olmaya devam etmektedir. 
Peritonitlerin etiyolojisinde sıklıkla Gram-pozitif mikroorganizmalar rol oynamaktadır. Gram-negatif mikroorganizmalara 
bağlı peritonit vakaları nadir görülmektedir. Sphingomonas paucimobilis sarı pigment oluşturan, aerobik, non-fermentatif, 
sporsuz, oksidaz ve katalaz pozitif gram-negatif bir çomaktır. Peritonitlerde nadir saptanan bir etken olan sphingomonas 
paucimobilise bağlı peritonit vakasını sunduk. 
Olgu:  
9 aydır sürekli ayaktan periton diyalizi programında olan 66 yaşında, erkek hasta karın ağrısı, bulantı ve periton sıvısında 
bulanıklaşma yakınmaları ile başvurdu. Bilinen hipertansiyon, kronik obstruktif akciğer hastalığı tanıları mevcuttu. Daha 
önce peritonit geçirme öyküsü yoktu. Genel durumu iyiydi. Ateş 37.6°C, tansiyon 120/80 mmHg ölçüldü. Batında yaygın 
hassasiyet mevcuttu. Tetkiklerinde lökosit 7650 mm3, hb 10.8 g/dl, crp 133 mg/L, periton sıvısında beyaz küre 2100, %95 
pnml olarak saptandı. Kültür örnekleri alındıktan sonra ampirik vankomisin ve seftazidim tedavileri intraperitoneal olarak 
başlandı. Tedavinin 3. gününde kliniğinde ve tetkiklerinde anlamlı düzelme yoktu. Periton sıvısı kültüründe sphingomonas 
paucimobilis saptandı. Antibiyogram sonucuna göre tedavisi meropeneme geçildi. Takipte periton sıvısı hücre sayımı 10 
lökosite, crp düzeyleri 6 mg/L’ye geriledi. Kontrol periton sıvısı kültüründe üreme yoktu. Yakınmaları düzelen hastanın 
tedavisi 21 güne tamamlanarak ve eğitimi tekrarlanarak taburcu edildi. Taburculuk sonrası 6 aydır peritonit atağı görülmedi. 
Sonuç:  
Periton diyalizi ile takipli hastalarda sphingomonas paucimobilis nadir olarak görülen toplum ve hastane kökenli bir peritonit 
etkenidir. Uygun tedavi seçenekleri için duyarlılık paterninin mutlaka çalışılması gerektiği unutulmamalıdır. Literatürde 
yaygın kullanılan antibiyotiklere dirençli ve periton kateterinin çıkarılması gereken olgular bildirilmiştir. Peritonit yönetiminde 
etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları önemli olup, olgumuzda periton kateteri korunarak başarı ile tedavi 
sağlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: peritonit, sphingomonas paucimobilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[PS-004] 

İleri Yaş Renal Enfarktüs ve Hiperkoagülabilite 
  
Belma Gökçen Zorba1, İsmail Eren Polat3, Elif Akyüz Kotan3, Arzu Levent3, Ekrem Kara2 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı 
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
  
GİRİŞ:  
Renal enfarkt, akut yan ağrısının nadir nedenlerindendir. Etyolojisinde tromboemboli, kalp kaynaklı trombüs, renal arter 
hasarı, protrombotik durumlar sayılabilir. Renal enfarkta yönelik tetkikinde hiperkoagülabiliteye yol açan lupus antikoagülanı 
ve faktör 5 leiden heterozigot pozitifliği saptadığımız olgumuzu sunmayı amaçladık. 
Olgu:  
83 yaşında kadın hasta, sol yan ağrısıyla başvurdu. Hipertansiyon tanısı olup, lisinopril+hidroklorotiyazid kullanmaktaydı. 
Tansiyon 130/90 mmHg, nabız 88 atım/dk, vücut ısısı: 37°C ölçüldü. Fizik muayenesinde sol kostovertebral hassasiyet 
dışında özellik yoktu. Kontrastlı tomografide, sol renal arterde akım izlenmedi, sol böbrekte enfarkt ile uyumlu diffüz 
hipodens alan izlendi. Kan sayımı WBC: 16000/mm3 dışında olağan, üre 38 mg/dL, kreatinin 1,1 mg/dL, ALT 53 U/L ve LDH 
661 U/L, CRP 81 mg/L artmış olarak saptandı. Lipid profili, koagülasyon paneli olağandı. Tam idrar analizi normaldi. Düşük 
moleküler ağırlıklı heparin tedavisine başlandı. Etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde elektrokardiyografisi normal sinüs 
ritmiydi, 24 saatlik ritim holter elektrokardiyografide paroksismal atriyal fibrilasyon saptanmadı. Vaskülitik hastalıklar ve 
hiperkoagülabiliteye yönelik istenen; anti CCP, anti dsDNA, c-ANCA, p-ANCA, ANA, protein C, protein S ve antitrombin 3 
aktivitesi ile homosistein normal düzeylerde saptandı. Kalıtsal trombofili için faktör V leiden mutasyonu (G1691A) 
heterozigot ve protrombin (Faktör 2) gen mutasyonu (G20210A) normal saptandı. Antifosfolipid antikorlarının analizinde, 
lupus antikoagulanı kuvvetli pozitif, antikardiyolipin antikorları negatif olarak bulundu. Yatışı süresince böbrek fonksiyon 
testlerinde bozulma olmayan, yan ağrısı gerileyen, oral antikoagülan tedavisi düzenlenen hasta poliklinik takibine alınarak 
taburcu edildi. 
Sonuç:  
Renal enfarkt, renal parankim hasarına neden olan nadir bir durumdur. İleri yaşta etyolojide en sık neden ateroemboliye 
neden olan kardiyak hastalıklardır ancak hiperkoagülabiliteye yatkınlık olabileceği de akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: hiperkoagülabilite, renal enfarkt 
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[PS-005] 

Nefrotik Sendromla gelen Multiple Miyelom olgu sunumu 
  
Momunat Nuriyeva, Arzu Velioğlu 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nefroloji Bilim Dalı 
  
Amaç: Multiple miyelom böbrek ve multisistemik tutulum ile giden hematolojik malign hastalıklar grubunda yer alır. Böbrek 
tutulumu en çok kast nefropatisi ve monoklonal AL amiloidoz olarak görülür. Renal amiloidoz genellikle nefrotik düzeyde 
proteinüri ve hipoalbüminemiye bağlı anazarka tarzı ödem belirtileri gösterir. Biz bu olguda nefrotik sendromla gelen, 
etiyolojisi belirlenemeyen asiti bulunan hastanın monoklonal gammopatisi saptanması üzerine olan takiplerini 
paylaşmaktayız. 
Olgu: Daha önce geçirilmiş tüberküloz öyküsü olan 60 yaşında erkek hasta plevral effüzyon,asit,pretibial ödem nedenli dış 
merkezde tetkik edilmiş,hastaya çekilen pet.ct de malignite lehine bulgu yok, tbc dışlanmış ve proteinüri saptanması üzerine 
tarafımıza yönlendirilmiş. Yapılan labaratuvar tetkiklerinde hgb:11.8 g/dl plt:627.000, kre:0.9 mg/dL alb:1.9 g/L ast:75 U/L 
alt: 25 U/L alp: 470 U/L ggt: 242 U/L, pro-bnp:1582, 24 saatlik idrar proteini 2.6 gram görüldü. Asit tetkik amaçlı hastaya 
örnekleyici parasentez yapıldı: malignite ve enfeksiyon lehine bulgu saptanmadı.Batın BT.de hepatosplenomegali tespit 
edildi (resim 1).Serum protein elektroforezinde M piki mevcut olup,serum immunofiksasyon elektroforezinde İg A-Kappa 
biklonal bandı saptandı(resim 2). Hastaya hematoloji tarafından kemik iliği biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu beklenirken 
hastaya amiloidoz tetkik amaçlı rektal biyopsi yapıldı. Rektal biyopsi: damar duvarında fokal alanda AA negatif 
konglemerat,primer amiloidoz uyumlu olarak sonuçlandı. Hastaya amiloidoz ilişkili kardiyak tutulum açısından 
ekokardiyografi çekildi ve septumda kalınlık artışı izlendi.Kemik iliği biyopsi sonucu: AA negatif amiloidoz, %15 plazma 
hücresi->plazma hücreli neoplazi (lambda monotipisi gösteren) olarak sonuçlandı. Hastaya hematoloji tarafından DARA-VCD 
protokolü ile kemoterapi başlandı. 
Sonuç: 50 yaş üzeri, nefrotik sendromla başvuran her hastada monoklonal gammopati akla gelmeli,primer amiloidozun 
böbrek dahil olmak üzere diğer organ tutulumlarına(kardiyak,sinir,karaciğer,dalak ve b.) dikkat edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Asit, Amiloidoz, Miyelom 
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[PS-006] 

Effect of Nutritional Interventions in dialysis patients: A systematic review 
  
Nigar Sekercıoglu1 
1Dialysis 
2Systematic review 
3Nutrition 
  
Nutritional status has been linked to patient-important outcomes in dialysis patients. We aimed to conduct a systematic 
review of the literature on the use of nutritional interventions in dialysis patients. Methods: We searched the MEDLINE 
database using the OVID interface from January 2018 to February 2023. We screened titles and abstracts and potentially 
eligible full text reports to determine eligibility, and subsequently abstracted data in eligible randomized controlled trials 
(RCTs). Eligible trials enrolled adult dialysis patients, randomized them to receive a nutritional intervention and reported 
effects on nutritional markers, sleep quality, quality of life and mortality. 
 
Results: Three studies were included in this review. Yang et al. examined the comparative effectiveness of oral fat-based 
energy-dense supplement versus routine care in 240 nondiabetic hemodialysis patients and did not show any significant 
difference in quality of life between the arms. Salamon et al. studied the impact of two oral nutrition supplementation 
techniques (bars versus liquid) in peritoneal dialysis patients both of which were found to be equally effective. Gonzalez et 
al. studied and showed effectiveness of the renal specific oral nutritional supplement on nutritional status. 
 
Conclusions: For dialysis patients, the evidence to support the use of nutritional supplements in terms of the content, timing 
and frequency is scarce and more research is needed. 
  
Keywords: Dialysis, nutrition, systematic review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

[PS-007] 

Portal Ven Trombozu: Nefrotik Sendromun Nadir Bir Komplikasyonu 
  
Fatih Palıt, Batuhan Erdir, Gürsel Yıldız 
Çam ve Sakura şehir hastanesi, nefroloji ana bilim dalı,İstanbul 
  
Periferik ve derin venlerin tromboembolik komplikasyonları, hiper koagülopati durumu nedeniyle nefrotik sendromda (NS) iyi 
bilinmektedir.  
 
Portal ven trombozu ise NS’nin nadir görülen bir bulgusudur. 
 
34 yaşında Erkek hasta, acil servise 4-5 gündür olan karın ağrısı nedeni ile başvurdu. 
 
çekilen Batın USG'sinde, (portal ven trombozu?). 
 
BT Anjiyo; Portal ven trombozu olarak raporlandı 
 
24 saat idrarda da 5941 mg/gün Protein saptandı. 
 
Renal Biyopsu; FSGS'nin Collapsing formu olarak taporlandı 
 
Takipleri sırasında gelişinde 0.8mg/dL olan Kreatinin 5.1 mg/dL'ye kadar yükseldi. Hastaya 2 gün 500mg Metilprednisolon 
verildi, sonrasında 64mg idame doza düşüldü. Hastanın Steroid altında 10. gününde Kreatin regresyonu başladı, oral steroid 
ile hastaneden taburcu olan hastanın idame steroid tedavisine devam edildi. Takiplerinde hasta tam remisyona girdi. 
 
Kontrol amaçlı çekilen Portal Ven Doppler'inde Tromboz lehine bulgu saptanmadı. 
 
Hasta halen 24mg Metilprednizolon altında takip edilmektedir. 
 
Tartışma 
 
Bu vakadaki Portal Ven trombozu; hastadaki, intravasküler volüm azlığı, hemokonsantrasyon ve antikoagülan faktör kaybı 
ile ilişkili nefrotik durum nedenli olarak değerlendirildi. 
 
Hastanın erken tanı alması ve erken başlanan tedavi sayesinde şu an normal böbrek fonksiyonları ve proteinürisiz bir şekilde 
takip edilmektedir. 
 
Sonuç 
 
NS'li hastalar, pıhtılaşma, fibrinolitik sistem, trombosit fonksiyonundaki değişiklik, hemokonsantrasyon, artan kan 
viskozitesinde yer alan çeşitli faktörlerin kan seviyelerindeki değişiklik nedeniyle ve muhtemelen steroid ve diüretiklerin 
uygulanmasından kaynaklanan hiper pıhtılaşma durumuna sahiptir. 4 
 
Artan fibrinojen üretimi, artan viskoziteye ve hiper pıhtılaşmaya katkıda bulunur. 5 
 
Spleno-mezenterik-portal eksen trombozu, literatürde değişken sonuçlarla antitrombotik tedavi ile tedavi edilmiş birkaç 
yetişkin NS vakasında bildirilen alışılmadık bir konumdur. 6-7 
 
Portal ven trombozu etiyolojisi araştırılırken Nefrotik Sendrom da akla gelmesi gereken patolojilerden biridir. 
 
 
 

  
Anahtar Kelimeler: Portal ven trombozu, nefrotik sendrom 

 

 


