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Akut Tübüler Nekroz

Cerrahi Sonrası (%20-25)

Sepsis (%30-50)

Radyokontrast Nefropati (%7)

Nefrotoksik İlaçlar
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AA tipi amiloidozis

• Serum amiloid A protein yüksekliği söz konusudur

• Nefrotik sendrom ve renal yetmezliğe yol açar

• Risk grubunda; 

– Kronik inflamatuar hastalıklar (median 10 yıl) 

• Bronşektazi

• Tübeküloz

• Romatoid artrit

– FMF

– Ailede amiloidoz öyküsü olması
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Hastada pH yüksek ancak bikarbonat düşük. Hipokalemi ve HCO3 yüksekliği 
kural olmamakla birlikte vakada uyumsuz lab sonuçları mevcut. Vakada verilen 
şıklardaki hastalıklar anlatıldı. 

Because of this wide variety of presentations, we recommend testing all patients
who have characteristics of secondary hypertension, have baseline or easily
provoked hypokalemia, or have hypertension not effectively controlled with
routine antihypertensive therapy for primary aldosteronism. It is important to
recognize that both hypokalemia and metabolic alkalosis are no longer
considered hallmarks of primary aldosteronism and are absent in the majority
of patients.

Comprehensive Clinical Nephrology - Chapter 38
Sayfa 456
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Mevcut veriler ile bu hastada ayırıcı tanıda diğer şıklarda verilen kan basıncı 
yüksekliği  nedenlerini ya da tiyazid grubu diüretik kullanımını ekarte etmek 
mümkün değildir.

SORU İPTAL OLABİLİR.

Soru no: 67



Böbrek Yetmezliği İndeksleri

Prerenal Azotemi ATN

Spesifik gravite >1.020 <1.010

İdrar ozmolaritesi 
(mosml/kg)

>500 <300

İdrarda Na (mmol/L) <20 >40

BUN/Kreatinin >20 <15

FE Na (%) <1 >2

FE Üre (%) <35 >35

İdrar analizi Hyalen silendirler
Kirli kahverengi 

granüler
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• Ciddi CMV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan 
fosfat analoğu FOSCARNET te kristal obstrüksiyon 
ve ATIN a neden olabilir

• Asetaminofen – Tipik olarak akut hepatitle birlikte 
ATIN a neden olur

• Etilen glikol (antifiriz) – (alkol dehidrogenaz ile 
glycoaldehid + glyokzalat) tübüler hücrelere toksiktir
ve intratübüler obstrüksiyona yol açabilir

ABY ne neden olan spesifik etmenler
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Normal Gebelikte Görülen Değişiklikler

Gebelik yok Gebe

Hematokrit (%) 41 33

Protein (g/dL) 7 6

P. Ozmolalitesi (mOsm/kg) 285 275

Plazma Na (mEq/L) 140 135

Kreatinin (mg/dL) 0.8 0.5

Kan üre azotu (mg/dL) 12.7 9.3

pH 7.40 7.44

pCO2 (mmHg) 40 30

cHCO3 (mmol/L) 25 20

Ürik asit (mg/dL) 4 Erken – 3.2 

Sistolik KB (mmHg) 115 105

Diyastolik KB (mmHg) 70 60
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• Na, K, Cl, ve bikarbonatın büyük kısmı

• Glukoz, aminoasitler ve düşük molekül ağırlıklı proteinlerin 
neredeyse tamamı emilir

• Bazı diğer filtre olan solütlerin büyük kısmı proksimal tübülüsten
emilir (Ca - %60, P - %80, Üre - %50)

• Suya karşı yüksek oranda geçirgendir (%65 i emilir) 

Spesifik Nefron Segmentlerinde Transport
Proksimal Tübülüs
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Hem renal fizyoloji dersinde hem de diyabetik nefropati dersinde 
vurgulanarak  anlatıldı, sorulabileceği söylendi.
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ATIN da klinik bulgular

• Hastalar genellikle ABY ne ait non-spesifik semptomlarla 
başvururlar halsizlik bulantı-kusma iştahta azalma oligoüri

• Yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon öyküsü ve ilaç 
kullanımı sorgulanmalıdır

• Ateş, eozinofili ve eritematöz döküntü az sayıda hastada 
mevcuttur (makülopapüler döküntü)
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Laboratuar Bulguları

• BUN, kreatinin yüksekliği

• İdrar analizinde beyaz küre hakimiyeti, eritrositler ve lökosit 
silendirleri

• Eozinofilüri (Hansen yada Wright boyası – sensitivitesi %67)

• Hafif proteinüri < 1-2 gr/gün

• NSAII kullanımı söz konusu ise nefrotik düzeyde proteinüri
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Nefroloji

Toplam 10 soru – Muhtemel 2 iptal  olabilecek 
soru – 8 Soru

1 soru ilaç dozu ayarlaması – derste mutlaka 
sınava girmeden doz ayarı gerektiren ilaçların 
gözden geçirilmesi önerildi

7 sorunun  tamamı derste anlatıldı,  referanslar 
eklendi. 


