


SUNUŞ

Yoğun bakım ve nefroloji, hasta sonuçlarına etkileri dikkate alındığında, mutlak 

işbirliği zorunlu uzmanlık alanlarıdır. Yoğun bakım hastalarında sık rastlanan 

nefrolojik sorunların başında akut böbrek hasarı (ABH) gelir. Durumu kritik hastalarda 

gelişen ABH, mortaliteyi artırdığı kanıtlanmış bağımsız bir risk faktörüdür. ABH, aynı 

zamanda, yeni gelişen kronik böbrek hastalığı riskini de yükseltir, altta yatan kronik 

böbrek hastalığı olanlardaysa hastalığın ilerlemesine yol açabilir. Hastanede gelişen 

ABH çok farklı şekillerde seyredebilir: tam olarak iyileşebilir, altta yatan kronik 

böbrek hastalığı olanlarda hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir, ilerleyici kronik 

böbrek hastalığına veya son dönem böbrek yetmezliğine dönüşebilir. ABH,  diyalize 

başlama sebepleri içinde son yıllarda tüm dünyada ilk sıralara yükselmektedir ve 

nefroloji konsültasyonu istenen durumlar içinde de önde gelen sebeptir. Öte yandan, 

ABH gelişimi için en büyük risk, altta yatan kronik böbrek hastalığıdır. Bir diğer 

önemli konu, yoğun bakım ihtiyacı gelişen son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) 

hastalarıdır. SDBY olan hastaların tüm yoğun bakım hastaları içindeki oranı yakın bir 

araştırmada % 3.4 olarak bulunmuştur (Strijack ve ark, JASN 20: 2441–2447, 2009). 

Kendine özgü sıvı-elektrolit bozuklukları, artmış kanamaya eğilimleri, ilaç dozlarının 

yeniden ele alınma gereklilikleriyle SDBY hastalarının tedavisinde nefroloji uzmanı 

mutlaka yer almalıdır.

Türk Nefroloji Derneği tarafından ‘Akut Nefroloji’ adıyla düzenlenen bu program 

dizisinin amacı, nefroloji uzmanlarının, yoğun bakım alanındaki kanıta dayalı 

ilerlemeleri izlemelerini sağlamak  ve aynı zamanda devam eden tartışma / 

araştırma alanlarında bilgilendirmektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Şok Tedavisi - Doğrular ve Yanlışlar  

Bu başlık altında şok tedavisinde temel prensipler ve öncelikli hedefler konu alınıyor. 
Sıvı tedavisinde seçeneklerimizi hatırlayacak ve tercihler (kristalloidler, kolloidler 
gibi) konusunda bilgi alacağız. Ayrıca, şokta sık kullanılan vazoaktif ilaçların 
endikasyon, kontrendikasyon, kullanım şekilleri ve  komplikasyonları anlatılacak. 
Cevap arayacağımız sorulardan bazıları: Diüretikler ne zaman faydalı ne zaman 
zararlı olabilir? Dopamin kullanımının yeri var mıdır? 

Şokta Renal Replasman Tedavisi 

Durumu kritik akut böbrek hasarlı olguda diyaliz gerektiğinde birden fazla 
seçeneğimiz olduğunu biliyoruz. Bazı olgular için aralıklı hemodiyaliz yeterli 
olurken, bazı olgular için yavaş sürekli tedaviler daha uygundur. Bir diğer seçenek 
ise hibrid diyaliz yöntemleridir. Bu başlık altında olguya göre yöntem seçiminin nasıl 
yapılacağını tartışacağız. 

Akut Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda İlaç Doz Ayarları  

Durumu kritik renal replasman tedavisi uygulanan hastada ilaç dozlarının yeniden 
ayarlanması gerekebilir. Farklı diyaliz yöntemlerinin ilaç farmakokinetik ve 
farmakodinamiği üzerine etkilerini bu başlık altında dinleyeceğiz. Aynı zamanda, 
ilaçların fiziksel özelliklerinin doz ve klirenslerine etkilerini öğrenecek ve sık 
karşılaşılması nedeniyle antimikrobiyal doz ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi alacağız.

Yavaş Sürekli Diyalize Ne Zaman Başlayalım?
Endikasyonlar ve Başlangıç Reçetesi 

Yavaş-sürekli diyaliz yöntemleri (YSDY), yoğun bakım ünitelerinde, birden çok 
organ yetmezliği ile birlikte gelişen akut böbrek hasarının tedavisinde ilk seçenek 
olarak düşünülür. Sepsis, miyokard infarktüsü, gastrointestinal kanama ve solunum 
yetmezliğinin eşlik ettiği ABH olgularındaki hemodinamik denge bozukluğu, klasik 
hemodiyaliz tedavisinin uygulanmasında sorunlar yaratır. Hemodinamik dengesi 
hassas ABH olgularında YSDY tercih edilmelidir. Bu konuşmada yavaş sürekli 
diyalize ne zaman başlayacağımız sorusuna cevap arayacak ve başlangıç reçetesinin 

bileşenlerini öğreneceğiz. 



Yavaş Sürekli Diyalize Başlanan Hastanın Takibi ve Komplikasyon 
Yönetimi 

Yavaş sürekli diyaliz uygularken en sık hangi sorunlarla karşılaşırız ve nasıl çözeriz? 

Söz gelimi, filtrede pıhtılaşma antikoagülasyonun yetersiz olduğuna işaret eder. Öte 

yandan, diyaliz boyunca sıvı-elektrolit dengesi dikkatle izlenmelidir. Sık karşılaşılan 

komplikasyonlar için alınabilecek önlemler ve komplikasyon tedavisiyle ilgili pratik 

bilgileri bu başlık altında öğreneceğiz. 

Yavaş Sürekli Diyalize Ne Zaman Son Verelim? 

Akut böbrek hasarlı olguda, gerek kalmadığında diyalize son vermeliyiz çünkü 

nativ böbrek fonksiyonu hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli noktaya 

ulaşmıştır veya diyalizin artık tedavi hedeflerine katkısı yoktur. Bununla beraber, 

diyaliz altındaki hastada nativ böbrek işini ölçmek zordur. Aralıklı hemodiyaliz solüt 

düzeylerinde dalgalanmaya yol açar, yavaş sürekli diyalizlerdeyse başladıktan 48 

saat sonra kararlı duruma erişilir. Bu konuşmada diyalize son vermemize yetecek 

böbrek işlevini nasıl belirleyebileceğimize cevap arayacağız? Serum kreatinin düzey 

ölçümlerimizin zamanlaması nasıl olmalı, idrar çıkışı yol gösterici olabilir mi? 

UYGULAMA - Yavaş Sürekli Diyaliz Cihazları Nasıl Kullanılır?

Uygulama için ayrılan yaklaşık bir buçuk saatlik bu süre içinde, yavaş sürekli diyaliz 

cihazlarını görerek, yakından inceleme fırsatını bulacağız. Üretici firmaların uzman 

teknik ekiplerinden, cihaz ve bileşenleri, membranlar, setler ve setleme, priming, 

predilüsyon/postdilüsyon, temel monitör bilgileri hakkında bilgi alacağız. Her bir 

uygulama salonunda yavaş sürekli diyaliz simülasyonu yapılacak. 

Çakışan Hastalıklar: Akut Akciğer Hasarı ve Akut Böbrek Hasarı   

Son 20 yıl içindeki gelişmelerin, akut akciğer hasarı ve akut respiratuar distres 

sendromunun tanım ve tedavisini nasıl etkilediğini bu başlık altında öğreneceğiz. 

Bu hasta grubunda konservatif ve liberal sıvı tedavisinin etkileriyle ilgili klinik 

yaklaşımımızı etkileyecek yeni çalışma sonuçları aktarılacak. 

Karaciğer Yetmezliği ve Akut Böbrek Hasarı Birliktelikleri 

İleri karaciğer yetmezliği olan hastalarda akut böbrek hasarı sebeplerini 

hatırlayacağız. Hepatorenal sendroma vurgu yapılacak ve ayrıntıya ineceğiz. Durumu 

kritik hastada gelişen hepatorenal sendrom tedavisinde albümin replasmanı ve 

norepinefrin uygulaması hakkındaki sorularımıza cevap arayabileceğiz. 

Durumu Kritik Olguda Kardiyorenal ve Renokardiyak Sendromlar 

İşlevleri iç içe geçen iki organ arasındaki karmaşık ilişkilere tekrar yoğunlaşacağız. 

Akut böbrek hasarı gelişmeden ya da gelişmiş hastada renoproteksiyon yaklaşımı 

hakkında güncel durum anlatılacak. Diüretik tedavisi ve ne zaman ultrafiltrasyon 

amaçlı diyaliz gerektiği konusunda pratik bilgiler alacağız. 



08.10 - 08.20 AÇILIŞ
Dr. Kenan Ateş

08.20 - 08.30 Yoğun Bakım Nefrolojisi - Genel Bakış
Dr. Bülent Tokgöz

Şok ve Akut Böbrek Hasarı
Oturum Başkanları:
Dr. Kenan Ateş
Dr. Itır Yeğenağa 

08.30 - 09.00 Şok Tedavisi - Doğrular ve Yanlışlar 
Dr. Kenan Ateş

09.00 - 09.30
Şokta Renal Replasman Tedavisi - Aralıklı 
HD, SRRT’ler, Hibrid Modaliteler
Dr. Hakkı Arıkan

09.30 - 09.45 Tartışma

09.45 - 10.00  KAHVE ARASI

Akut Böbrek Hasarında Renal Replasman 
Tedavisi 
Oturum Başkanları:
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Siren Sezer 

10.00 - 10.30

Yavaş Sürekli Diyalize Ne Zaman 
Başlayalım?  Endikasyonlar ve Başlangıç 
Reçetesi
Dr. Hakan Akdam

10.30 - 11.00 
Yavaş Sürekli Diyalize Başlanan Hastanın 
Takibi ve Komplikasyon Yönetimi
Dr. Cuma Bülent Gül

11.00 - 11.20
Yavaş Sürekli Diyalize Ne Zaman Son 
Verelim?
Dr. Sinan Trabulus

11.20 - 11.40
Akut Renal Replasman Tedavisi Alan 
Hastalarda İlaç Doz Ayarları 
Dr. Özkan Güngör

11.40 - 12.10 Tartışma

12.10 - 13.10 ÖĞLE YEMEĞİ

UYGULAMA - GRUP I, GRUP II, GRUP III, 
GRUP IV

13.10 - 14.30
Cihaz ve bileşenleri, membranlar, setler 
ve setleme, priming, predilüsyon/
postdilüsyon, temel monitör bilgileri

Çoklu Organ Yetmezliklerinde Nefroloji 
Yaklaşımı
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Zeki Tonbul

14.30 - 15.00
Çakışan Hastalıklar: Akut Akciğer Hasarı 
ve Akut Böbrek Hasarı 
Dr. Tolga Yıldırım

15.00 - 15.30
Karaciğer Yetmezliği ve Akut Böbrek 
Hasarı Birliktelikleri
Dr. Memnune Sena Ulu

15.30 - 16.00
Durumu Kritik Olguda Kardiyorenal ve 
Renokardiyak Sendromlar
Dr Erhan Tatar

16.00 - 16.30 Tartışma

16.30 - 17.00
Günün Değerlendirmesi
Dr. Kenan Ateş
Dr. Bülent Tokgöz
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