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• Đntrinsik akut böbrek hasarlanması geliştikten 
sonra tedavi seçenekleri kısıtlıdır.

• En iyi yöntem GELĐŞMESĐNĐN ÖNLENMESĐDĐR• En iyi yöntem GELĐŞMESĐNĐN ÖNLENMESĐDĐR

• Toplumda ve hastanede ABY yönünden riskli hastalar 
saptanmalıdır. 

• Erken dönemde risk faktörleri belirlenmeli ve koruyucu 
önlemler oluşturulmalıdır. önlemler oluşturulmalıdır. 

• Hastanın volüm durumu belirlenerek dikkatli bir şekilde 
uygun sıvı IV olarak verilmelidir. 



• ABY  olgularının %30 u önlenebilirdir. 

• SIVI DESTEĞĐ, NEFROTOKSĐK ĐLAÇLARI KESMEK VEYA • SIVI DESTEĞĐ, NEFROTOKSĐK ĐLAÇLARI KESMEK VEYA 
BU ĐLAÇLARDAN KAÇINMAK ve ABY’nin hızlanmasına neden 
olan durumların saptanması

• ABY GELĐŞMESĐ ĐÇĐN RĐSK FAKTÖRLERĐ
– Önceden KBY, 
– ileri yaş (>60 yaş),
– sepsis,
– KY,– KY,
– KC hast,
– DM,
– hipovoleminin başlangıcında nefrotoksik ilaç kullanıyor olmak 



• Postiskemik ATN un önlenmesi veya tedavisinde kardiyovasküler 
ve intravasküler volümün optimal halde tutulması tek önemli 
manevradır.

• Büyük ameliyatlar veya travma, yanıklar ve kolera sonrası 
intravasküler volümün düzeltilmesi ATN sıklığını dramatik olarak 
düzeltmektedir

• HAYVAN DENEYLERĐNDE BĐRKAÇ ÇALIŞMA HARĐÇ 
FARMAKOLOJĐK TEDAVĐNĐN YARARI GÖSTERĐLEMEMĐŞTĐR.

• Böbrek foksiyonlarının korunması için girişimler:
• 1. Hücrenin canlılığının korunması
• 2. Tübüler tıkanmasının önlenmesi veya geri çevrilmesi



• Klinikte iyi bilgiler veren çalışma sonuçları 
yeterli değildir. Çünkü

– Hastaların heterojen ve kompleks olması (eşlik eden 
durumlar, beraberindeki çoklu organ yetersizliği,

– Postiskemik ABY tanımlanması ve tanısında standart 
kriterlerin olmamasıkriterlerin olmaması

– Klinik çalışmalarda net ve spesifik son noktaların 
olmaması





Patofizyolojik Mekanizma Đnsanlarda kullanılmış veya 
kullanılacak olanlar

Hayvanlarda denenenler

Renal Vazokonstrüksiyon Düşük doz dopamin Düşük doz dopamin

Kalsiyum kanal blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri

Atriyal natriüretk peptit Atriyal natriüretk peptit

Endotelin reseptör Antagonitleri Endotelin reseptör Antagonitleri

Lökotrien resetör antagonistleri Lökotrien resetör antagonistleri

PAF antagonistleri PAF antagonistleri

iNOS antisense oligonükleotidler

Reperfüzyon zararlanması Anti ICAM-1 mAB Anti ICAM-1 mAB

AntiCD-18 mAB AntiCD-18 mAB

Biyouyumlu membranlar Serbest oksijen temizleyiciler

Proteaz inhibitörleri alfa MSH

Tübüler obstrüksiyon Diüretikler DiüretiklerTübüler obstrüksiyon Diüretikler Diüretikler

RGD peptitler

iNOS antisense oligonükleotidler

Tübüler Rejenerasyon Đnsülin like growth faktör-1 Đnsülin like growth faktör-1

Epidermal Growth faktör

Hepatosit Growth faktör



Önleme-I

• Diüretikler
• Manitol• Manitol
• Dopamin ve ANP
• Fenoldopam mesilat
• Amino asitler
• Antiapoptotik nekroz önleyici ilaçlar• Antiapoptotik nekroz önleyici ilaçlar

– Minosiklin
– Guanosin
– Pifithrin alpha
Poly ADP ribose polymerase (PARP) inhibitörleri



• Antiapoptotik nekroz önleyici ilaçlar: Nonselektif ve selektif 
caspas inhibitörleri iskemi veya endotoksemiye bağlı renal 
hasarlanmayı azaltır

– Minosiklin: Antiapoptotik ve antiinflamatuvar etkili. BB 
inflamasyonunu ve mikrovasküler geçirgenliği azaltır

– Guanosin: p53 ekspresyonunu azaltır ve renal tübüler 
apoptozu azaltır

– Pifithrin alpha: Yeni p53 inhibitörüdür. Tübüler hücre 
apoptozunu azaltır bb fonk korur

– Poly ADP ribose polymerase (PARP): Nükleer enzim olup DNA 
tamirine katılır ancak selüler hasarlanma sonucu açığa çıkan 

– Poly ADP ribose polymerase (PARP): Nükleer enzim olup DNA 
tamirine katılır ancak selüler hasarlanma sonucu açığa çıkan 
PARP aktivasyonu ATP azalmasına ve hücre ölümüne neden 
olur. Güçlü bir PARP inhibitörü olan 5 aminoisoquinoline iskemi 
reperfüzyon zararlanmasını azaltabilir

– Serbest oksijen scavenger: Desferroxamine, piruvat



Önleme-II
• Serbest radikal temizleyiciler
• Büyüme Faktörleri (Epo, HGF, IGF-I)
• Vasodilatörler (ETı reseptör antagonistleri, Hem • Vasodilatörler (ETı reseptör antagonistleri, Hem 

oksijenazlar
• CO uygulaması
• Bilirubin 
• Antiinflamatuvar ilaçlar
• Anti-ICAM antikorları ve sentetik RGD peptitler
• Alfa-melanosit-stimulating hormon (antiinflamatuvar • Alfa-melanosit-stimulating hormon (antiinflamatuvar 

nöropeptit)
• Selektif Adenosin2AR reseptör agonistleri 
• Sphingosine I phosphate analogu FTY720



Önleme-III

• Peroxisome proliferator activated reseptörler ligandı 
olan fibrat; (NFkB aktivasyonunun, sitokin/kemokin olan fibrat; (NFkB aktivasyonunun, sitokin/kemokin 
expresyonunun, nötrofil infiltrasyonunun baskılanması)

• Statinler

• Tübüler hücre rejenerasyonunun artırılması: 
– Hasarlanmış tübüllere KI den kök hücre göçünün artırılması– Hasarlanmış tübüllere KI den kök hücre göçünün artırılması
– Antioksidanlar
– Diğerleri: Nötrofil gelatinöz asosiye lipocalin, IL-6 C5a 

antagonistleri, IL-10, gherelin 



Tedavi

• Oluşmuş iskemik ATN de; tübüler regenerasyonu ve 
fonksiyonel iyileşmeyi hızlandıran birtakım ajanların yararlı 
etkileri deneysel çalışmalarda gösterilmiştir.
fonksiyonel iyileşmeyi hızlandıran birtakım ajanların yararlı 
etkileri deneysel çalışmalarda gösterilmiştir.

• Büyüme Faktörleri: IGF-EGF, HGF,
• (Đyileşme; hem tübüler hücrelerin rejenerasyonunu, matür 

hale gelmesini, fonksiyon kazanmasını hem de yeni hücrelerin 
matrikse yapışmasını kapsar)

• Tiroid hormonları

• ANP + Dopamin



• Đskemiye bağlı oluşmuş ABY tablo prerenal 
gibidir ve renal hipoperfüzyona bağlı GFR 
azalmıştır.

• Başlangıçta böbrekte yapısal bozukluk 
oluşmamıştır. Bu dönemde altta yatan durum 
düzeltilebilirse hızla geri dönüşümlüdür.

• Böyle hastaların saptanarak tedavi 
edilmesinin yaşamsal  önemi vardır. Bu edilmesinin yaşamsal  önemi vardır. Bu 
peryotta tübüler hasarlanma ya hiç 
saptanamaz ya da çok hafiftir



• Yerleşmiş ABY de GFR önemli oranda 
azalmıştır. ABY bazen prerenal azoteminin 
devamı gibi olabileceği gibi sepsis gibi 
durumlarda erken ABY gözlenmez.durumlarda erken ABY gözlenmez.



Önleme
• Kontrollü çalışmaların çoğu iskemik fazın başında veya hemen 

öncesindeki hastalarda değil yerleşmiş ATN li hastalarda 
yapılmıştır. Postiskemik ATN nin önlenmesinde farmakolojik 
tedavinin yararını gösteren birkaç izole çalışma dışında 
güvenilir çalışmalar yoktur. 

• En iyi yaklaşım
– postiskemik ATN gelişmesinin önlenmesidir.
– riskli hastaların belirlenmesi ve yarar /zarar hesabı 

yapılması gerekir.

Postiskemik ATN özellikle
– Sepsis
– Büyük ameliyatlar– Büyük ameliyatlar
– Ciddi hipovolemi
– Şiddetli pankreatite eşlik eden uzamış hipotansiyondan 

sonra gelişir
– Altta yatan eşlik eden durumlar (DM, ilerlemiş malign 

hastalık, kötü beslenme, KBY, atheroskleroz) ATN riskini 
artırır



Kardiyak cerrahide ABY ile ilişkili risk faktörleri

• Hastaya ait nedenler
• Kadın cinsiyet
• KOAH• KOAH
• DM
• PDH
• BY
• KY (EF<35)
• Acil cerrahi
• Kardiyojenik şok (IABP)

• Đşlemle ilgili
• Koroner bypass süresi
• Klemp süresi
• Pompasız veya pompada
• Nonpulsatil akım
• Hemoliz hemodilüsyon• Kardiyojenik şok (IABP)

• Çoklu damar koroner 
arter hastalığı

• Hemoliz hemodilüsyon



• 2002-2006 Madrid üniversite hastanesinde 33217 
hastayı kapsayan preoperatif 13 faktörle yapılan 
daha çok klinik bulgulara göre yapılan skorlama 
sistemindesisteminde

– ATN gelişme riski Diyaliz gerektirenATN
• 0-2 En düşük %0.4
• 9-13 en yüksek %21.5

• Burada önemli olan HĐPOVOLEMĐ, NEFROTOKSĐN
gibi değişebilir risk faktörlerinin de olması



Yüksek riskli veya iskemik fazın erken 
evresinde önerilenler:

• Gerekli ise IV sıvılarla volüm durumunun optimize edilmesi

• Aminoglikozid, radyokontrast, amfoterisin gibi nefrotoksik 
maddelerin azaltılması veya tamamen kesilerek yeni zararlanmayı 
önleyecek tedbirler ile yeterli hemodinamik durumun idame 
ettirilmesi

• Postiskemik ATN nin önlenmesinde denenen bazı ilaçlar umut 
verici olmasına rağmen

– POSTĐSKEMĐK ATN nin önlenmesinde; 
günümüzde herhangi bir farmakolojik ajan 
önerilmemektedir



Optimal sıvı durumu

• Đşlem öncesi Đzotonik IV sıvı ile volüm genişletilmesi 
ile ATN riskinin azaltıldığının gösterildiği durumlar
– Đyotlu radyokontrast madde– Đyotlu radyokontrast madde
– Cisplatin
– Amfoterisin B
– Hemoglobinüri
– Miyoglobinüri

Postiskemik ATN riskini azaltmak için IV sıvı ile 
volüm genişletilmesinin 

yararsızlığını gösteren çalışmalar da vardır



HEDEF kardiyak dolumu, kardiyak atımı, yeterli renal 
perfüzyonu devam ettirecek şekilde volüm durumunun devam 
ettirilmesidir.ettirilmesidir.

Bu hemodinamik parametreler sistolik, diyastolik, ortalama 
arteryel basınç veya hemodinamik durumdan elde edilmiştir

Bu yaklaşım aşikar olarak klinik başvuru olmasına rağmen 
klinik gidişe etkisi tam olarak belirlenmemiştir

En doğru rejim hasta özelliklerine ve olası gelişecek 
postiskemik ATN nin özgün durumuna göre değişecektir.



Büyük cerrahi girişimler

• Postiskemik ATN gelişme riski en yüksek 3 
cerrahicerrahi

– Kalp Cerrahisi
– Abdominal Aort anevrizma cerrahisi
– Tıkayıcı sarılığı düzeltici cerrahi– Tıkayıcı sarılığı düzeltici cerrahi



Karın içi Basınç Normal 0-17 mmHg  >18 anormal
>20 GFR %75 ↓
>40 Anüri
GFR azalması sıvı verilerek KO artırılarak düzeltilemez

Mekanizma Venöz dönüş ↓ KO ↓ →RBF↓Mekanizma Venöz dönüş ↓ KO ↓ →RBF↓
Renal ven P  renal vazokonstrüksiyon →RBF↓ idrar ↓
Renal tübül P artışı  karın içi basınca yaklaşır RBF dan 

daha önemli
Üretere bası
Renin, aldosteron ADH yapımı artar

Büyük abdominal cerrahi uygulanan hastalarda yapılan prospektif 
çalışmadaçalışmada
bb fonksiyon bozukluğu 

Karın içi P  %32.7

karın içi P normal %14.1



ABY Postoperatif önemli morbidite ve mortalite 
nedenidir.

• Riskli hastaların belirlenmesi koruyucu önlemlerin alınması sıvı 
durumunun belirlenmesi pre ve perioperatif hipovoleminin 
önlenmesi hasta yönetiminde çok önemlidir

• En uygun sıvı hangisi?

– Cerrahi sonrası sıvı ve Na retansiyonuna eğilim
– Aşırı %0.9 NaCI infüzyonu periop. Mortalite ve morbiditeyi – Aşırı %0.9 NaCI infüzyonu periop. Mortalite ve morbiditeyi 

artırır
– %5 Dextroz hiponatremi riskini artırır
– Hartmann ve Ringer Laktat solusyonu gibi K lu solusyonlar AKI 

gelişebilecek hastalarda hiperpotasemi riskini artırır



• 4220 cerrahi hastası 20 randomize kontrollü 
çalışmada 

• Böbrek koruyucu olarak perioperative hemodinamik • Böbrek koruyucu olarak perioperative hemodinamik 
dengenin en iyi hale getirilmesi amacı ile sıvı 
verilenlerde ve verilmeyenlere göre 

– normal veya supranormal değerler elde edecek şekilde 
girişim yapılan hastalarda girişim yapılmayan hastalara 
göre daha az BY gelişti. 

• Bu yararlı etki preoperatif yapıldığında olduğu gibi 
intraoperative ve postoperative girişim yapılan 
hastalarda da gözlenmiştir



Özet
Kan basıncı, santral venöz basınç veya pulmoner wedge 

basıncın düşüklüğü gibi hipovolemi olan hastalarda 
kontraendikasyon yoksa tercihen preoperatif dönemde volüm 
genişletilerek yapılan hemodinamik optimizasyon yararlıdır.

Volüm genişletilmesi şu durumlarda yapılmamalıdır.

Karın içi basıncının yüksek olması,

Oksijenasyonun güç olması

Periferik ödem

Sıvı uygulaması belirli aralarla ameliyat sırasında ve 
sonrasında değerlendirilmelidir.

Đnotroplar; yeterli sıvı verilmesine rağmen hemodinamik 
dengenin sağlanamadığı durumlarda kullanılmalıdır



Tercih edilen intravenöz hidrasyon sıvı seçenekleri

• Kristaloidler: Đzotonik, laktatlı ringer solusyonu, bikarbonat • Kristaloidler: Đzotonik, laktatlı ringer solusyonu, bikarbonat 
solusyonu

• Sentetik kolloidler: hidroksietil starch
– Etkileri belirlenmemiştir. Klinik duruma göre değişiklik gösterir

• Tek merkezli küçük bir çalışmada
• Kalp ameliyatı yapılan 100 hastaya perioperatif 

– HCO3 16/50 – HCO3 16/50 
– izotonik 26/50 AKI (SCr %25 art) gelişti
– Ancak bu bulgu büyük çalışmalarda doğrulanıncaya kadar 

sıvı tedavisinde izotonik tedavisine devam edilmesi 
önerilmektedir.



• Hidroksietil starch dahil birçok kolloid ürün ile 
yapılan çalışmalarda ABY geliştiği için rutin olarak 
volüm eksiğinin tamamlanması için kullanılmamalıdır



Acta Clin Belg Suppl. 2007;(2):412-6. Crystalloids versus colloids 
for fluid resuscitation in critically-ill patients.de Saint-Aurin RG, 

Kloeckner M,AnnaneD.

• Kritik hastalarda verilecek uygun sıvının kristaloid mi kollod mi 
olduğu tartışmalıdır

• Kristaloidlere göre kolloidlerin fizyolojik özellikleri dikkat 
çekici ancak yan etkiler daha fazlaçekici ancak yan etkiler daha fazla

• RCT da kolloidlerle
– ABY
– RRT gereksinimi
– Homeostatik etkileri
– Koagülasyon sistemine olumsuz
– Anaflaktoik yan etkiler – Anaflaktoik yan etkiler 
– Ölüm riski artmış
– Daha pahalı

SIVI TEDAVĐSĐNDE KRĐSTALOĐDLER KOLLOĐDLERE 
TERCĐH EDĐLMELĐDĐR



Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD007594 Hydroxyethyl starch 
(HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function. Dart AB, Mutter 

TC, Ruth CA, Taback SP.

• Hydroxyethyl starches (HES) sentetik kolloid
• Böbrek fonksiyonlarına olumsuz etkileri nedeni ile sıvı 

tedavisinde kullanımı tartışmalı

RRT, AKI ve ABY yönünden değerlendirildiğinde
• 34 çalışma 2607 hasta HES ile
• ABY RR 1.5 n=1199
• RRT RR 1.38 n=1236
• Alt grup analizinde
• Non septik hastalara göre Septik hastalarda bu riskler daha 

sık

• Yazarların Yorumu:
• Sıvı tedavisinde AKI artması nedeni ile özellikle septik 

hastalarda HES yararı ile zararı iyi değerlendirilmelidir
• Nonseptik hastalarda daha fazla hasta içeren daha uzun süre 

takipli çalışmalara gereksinim vardır Eldeki veriler henüz 
yetersizdir



Diüretikler

• Eldeki verilere göre postiskemik ATN profilaksisinde 
• diüretikler KULLANILMAMALIDIR.

Furosemid etkisiz veya muhtemelen ZARARLIDIR

Böbrek fonksiyonları normal olan 126 hastada yapılan bir 
çalışmada elektif kalp cerrahisi başlangıcından itibaren 48 
saat infüzyon yapıldığında renal klinik sonuç

dopamin ve izotonik grubu benzer

furosemid grubunda SCr en fazla arttı

BY sıklığı F %15, D %2,  Salin %0
BY SCr 0.5 mg/dl artış 



BMJ. 2006 
26; 

333(7565): 
420.Meta-
analysis of 
frusemide frusemide 
to prevent 
or treat 

acute renal 
failure

Kwok M Ho, 
consultant1 
and David J 
Sheridan, Sheridan, 
resident 
medical 
officer1



• Number of dialysis sessions required after frusemide or control treatments. 
NA=not available



Proportion of patients remaining oliguric (urine output <500 ml/day) 
after frusemide or control treatments and those mentioning tinnitus or 

deafness



Dopamin

• Düşük doz D (0.5-3 µg/kg/dk) infüzyonu• Düşük doz D (0.5-3 µg/kg/dk) infüzyonu
– interlober, aff ve eff arteriolleri dilate ederek renal kan akımını 

artırır,
– GFR çok hafif artar veya hiç artmaz.
– Bu etki nedeni ile AKI yi önlemek veya hafifletmek için 

kullanılmıştır.

• Plasebo kontrollü çok sayıda çalışma ve meta analizlerde D 
etkisiz hatta zararlı bulunmuştur.

• Düşük doz D AKI önlenmesinde veya gelişmiş AKI de 
KULLANILMAMALIDIR



Dopamin YARARSIZ

• Çift kör prospektif çalışmada erken AKI olan 328 hastada;
• Oliguri veya SCr artış ve SIRS için 2 kriteri olanlarda zirve SCr 

ve diyaliz ihtiyacı D ve Plasebo grubunda benzerdi. 
• Oliguri veya SCr artış ve SIRS için 2 kriteri olanlarda zirve SCr 

ve diyaliz ihtiyacı D ve Plasebo grubunda benzerdi. 

• NORASEPT II çalışmasında oligüri ve septik şoku olan 400 hasta
– %44 düşük doz D
– %32 yüksek doz D
– %24 D(-)

– ABY ve diyaliz ihtiyacı benzerdi– ABY ve diyaliz ihtiyacı benzerdi



Intraindividual comparison and mean s.d. of RI values during placebo and 
dopamine infusion in patients with and without ARF. In patients without ARF 
dopamine reduced the RI significantly (P<0.01, Wilcoxon test), whereas there 

was a significant increase in patients with ARF (P<0.01).



Effect of dopamine on RI values in patients with and without norepinephrine (NE) infusion



Effect of dopamine on RI values in patients below or above 55 years. * 

and ° indicate outliers.



Dopaminin Yan etkileri

• Taşikardi, 
• Aritmiler, 
• Miyokardiyal iskemi, 
• Đntestinal iskemi (prekapiller vazokonstriksiyon 

nedeni ile) nedeni ile bakteriyel translokasyon
• Kardiyak cerrahi sonrasında D ile postop AF sıktı• Kardiyak cerrahi sonrasında D ile postop AF sıktı



FENOLDOPAM

Dopamin reseptör-1 agonisti



Am J Kidney Dis. 2007; 49(1):56-68 Beneficial impact of fenoldopam in critically ill 
patients with or at risk for acute renal failure: a meta-analysis of randomized clinical

trials. Landoni G, Biondi-Zoccai GG, Tumlin JA, et al

• Fenoldopam mesylate D A-1 reseptör agonisti. Renal korteks ve dış 
medüllanın kan akımını artırır. 

• AKI gelişme riski yüksek v e  AKI li postoperatif hastalarda veya 
yoğun bakım hastalarında F ın AKI önleme ve tedavisindeki etkisi 

• AKI gelişme riski yüksek v e  AKI li postoperatif hastalarda veya 
yoğun bakım hastalarında F ın AKI önleme ve tedavisindeki etkisi 
değerlendirildi. 

• Total 1290 hasta 16 RCT da

• F AKI riskini önemli oranda azalttı. OR 0.43 p<0.001

• RRT gereksinimini OR 0.54 p<0.007

• Hastanede ölüm OR 0.64 p<0.001.

• Yoğun bakımda daha kısa süre kalma ile korele-0.61 gün p=0.002

• Sonuç: F AKI hastalarda RRT gereksinimini ve mortaliteyi azalttı



FENOLDOPAM

• Çalışmanın kısıtlılıkları
• RRT ĐÇĐN KRĐTER –• RRT ĐÇĐN KRĐTER –
• Hastaların heterojen olması
• Fenoldopamla GFR deki değişikliğin tam doğrulanmaması

• BÜYÜK RANDOMĐZE ÇALIŞMALARDA YARARLILIĞI 
GÖSTERĐLMEDĐĞĐ SÜRECE FENOLDOPAM postiskemik 
ATN ÖNLENMESĐNDE ÖNERĐLMEMEKTEDĐR
GÖSTERĐLMEDĐĞĐ SÜRECE FENOLDOPAM postiskemik 
ATN ÖNLENMESĐNDE ÖNERĐLMEMEKTEDĐR



J Trauma. 2004;56(6):1191-6. Preventing renal failure in patients with 
rhabdomyolysis: do bicarbonate and mannitol make a difference?Brown CV, 

Rhee P, Chan L, Evans K, Demetriades D, Velmahos GC.

• Travmaya bağlı rabdomiyolize bağlı ABY önlemede NaHCO3/Mannitol 
infüzyonu etkili mi?

• 1997-2002 CK>520 U/L BY tanı kriteri= SCr>2 mg/dl
• 2083 travmalı hastada
• %85 yüksek CK ABY %10
• 2083 travmalı hastada
• %85 yüksek CK ABY %10
• ABY gelişenlerde en düşük CK>5000

• CK>5000 CK<5000
• ABY % 19 % 8 p<0.0001

• ABY, Diyaliz ve Mortalite NaHCO3/Mannitol infüzyonu alan ve 
almayanlarda farksızdıalmayanlarda farksızdı

• Değişen CK düzeylerinde de infüzyonunun yararı göösterilemedi

• Sonuç: Kritik hasarlı hastalarda CK yükselmesi sık bir bulgu idi. 
CK>5000 ABY ile daha sık birlikte idi. Posttravmatik 
rabdomiyolizli hastalarda standart olarak NaHCO3/Mannitol 
infüzyonu tekrar gözden geçirilmelidir



Atriyal natriüretik peptid (ANP)
• Natriüretik peptidler

– Na un tübüler reabsorbsiyonunu önler
– Afferent arteriolleri dilate eder
– RAAS inhibe eder– RAAS inhibe eder

13 randomize kontrollü çalışmanın metaanalizinde
Kardiyovasküler cerrrahiye bağlı ABY si olan 934 yetişkin 

hasta

Natriüretik peptitler verilenlerde diyaliz gerektiren AKI daha 
az gelişti (OR 0.32, %95, CI 0.15-0.66)

Çalışmanın kısıtlılıkları; az sayıda hastada yapılmış, çalışmalar Çalışmanın kısıtlılıkları; az sayıda hastada yapılmış, çalışmalar 
farklı kalitede

Yeni çalışma sonuçları olmadıkça ATN PROFĐLAKSĐSĐNDE 
ANP KULLANIMI ÖNERĐLMEMEKTEDĐR



Cochrane Database Syst Rev. 2009 7;(4) Atrial natriuretic peptide 
for preventing and treating acute kidney injury. Nigwekar SU, 

Navaneethan SD, Parikh CR, Hix JK.

ANP nin AKI önleme ve tedavisindeki yerini değerlendirmek için 
1861 hastada ANP ile yapılan 11 önleme 8 tedavi amaçlı RCT sonuçlarının analizinde

Kontrollere göre düşük ve yüksek doz ANP ile mortalite farksızdı 

Düşük doz ANP ile önleme çalışmalarında 
RRT daha az gerekli oldu
Hastanede ve yoğun bakımda kalış daha kısa

Oluşmuş AKI de mortalite düşük ve yüksek dozda farksızdı
Düşük doz ANP ile RRT daha az gerekli oldu
Yan etkiler (hipotansiyon aritmi) yüksek dozla daha fazla oldu

Büyük ameliyatlardan sonra ve KV ameliyatlardan sonra önleme çalışmalarında ANP ile Büyük ameliyatlardan sonra ve KV ameliyatlardan sonra önleme çalışmalarında ANP ile 
daha az RRT gerekli oldu fakat tedavi grubunda olumlu sonuç elde edilmedi

ANP kontrasta bağlı nefropatide etkisiz idi

Sonuç:Düşük doz ANP ile AKI önlenmesinde ve cerrahi sonrası AKI yönetiminde iyi sonuç 
alınabilir. Düşük dozla yan etki önemli oranda görülmemiştir.



J Biosci Bioeng. 2010;109(6):526-30. Atrial natriuretic peptide 
enhances recovery from ischemia/reperfusion-induced renal injury in 

rats. Chujo K, Ueno M, Asaga T, Sakamoto H, Shirakami G, Ueki M

• Đskemiye bağlı ABY da iyileşme için hasarlanmış tübüler hücrelerin • Đskemiye bağlı ABY da iyileşme için hasarlanmış tübüler hücrelerin 
yerine yeni hücrelerin yer alması gerekir. Bu iyileşmede Henle nin 
medüller kalın çıkan kolunda EGF in sentezlenmesi yer alır. 

• ANP glomerül filtrasyon hızını ve renal medüller kan akımını 
artırır. Ancak ANP nin I/R a bağlı renal zararlanmadan sonra 
böbreğin iyileşmesinde etkisi bilinmemektedir.

• Sıçan modelinde ANP nin EGF üreten böbrek hücrelerinde 
zararlanmayı azaltarak I/Ra bağlı  hasarın iyileşmesinde etkili mi?zararlanmayı azaltarak I/Ra bağlı  hasarın iyileşmesinde etkili mi?

• Sıçanlar 45 dk iskemiyi takiben reperfüzyondan sonra 48 h 
gözlendi IV 0.2 microg/kg/dk alfa ANP infüzyonu iskemiden hemen 
sonra başlandı ve reperfüzyonu takiben 2 h devam edildi.



•
Fig. 1. Changes in outer medullary blood flow after renal I/R. Closed 
squares, sham group; closed triangles, ANP group; closed circles, vehicle 
group. ISH45, ischemia for 45 min; R15, reperfusion for 15 min; R30, 
reperfusion for 30 min; R45, reperfusion for 45 min; R60, reperfusion for 
60 min; R75, reperfusion for 75 min; R90, reperfusion for 90 min. 
#p < 0.05 compared with sham group. ##p < 0.01 compared with sham 
group.  p < 0.05 compared with vehicle group.   p < 0.01 compared with 
vehicle group. Data are expressed as mean ± SD (n = 8). 



• ANP infüzyonu ile
• Dış medülla kan akımı  EGF mRNA  , 
• BUN ↓, Cr↓
• Đdrarda Nasetil beta D glukozaminidaz (NAG)↓• Đdrarda Nasetil beta D glukozaminidaz (NAG)↓
• Histopatolojik değişiklikler düzeldi

• Sonuç:Alfa ANP EGF üreten hücrelerin 
zararlanmasını azaltarak Renal iskemiye bağlı 
gelişen hasarlanmanın iyileşmesini hızlandırdığını 
gösteren ilk çalışmadır 



N -ASETĐL SĐSTEĐN

• 2009 da 10 çalışmanın metaanalizinde kalp 
cerrahisi uygulanan 1193 hastada NAC plaseboya 

• 2009 da 10 çalışmanın metaanalizinde kalp 
cerrahisi uygulanan 1193 hastada NAC plaseboya 
göre üstün bulunmamıştır 

• Diyaliz gerektiren ABY (OR 1.04, %95, CI 0.45-
2.37)

• SCr artışı (OR 0.84, %95, CI 0.64-1.11)

• N -ASETĐL SĐSTEĐN RĐSKLĐ HASTALARDA VEYA 
POSTĐSKEMĐK ATN NĐN BAŞLANGICINDA 
KULLANILMAMALIDIR



ABY yönünden riskli hastalarda kontrast 
kullanılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

Önlemler: ACEI/ARB, Diüretik, Metformin, 
NSAID kullanıyorsa geçici olarak kesilmeli

Đzoozmolar kontrast kullanılmalı

Đşlem öncesi profilaktik IV izotonik Đşlem öncesi profilaktik IV izotonik 
NaHCO3 veya %0.9 NaCI



JACC Cardiovasc Interv. 2009 (11):1116-24 Sodium bicarbonate plus N-
acetylcysteine prophylaxis: a meta-analysis.Brown JR, Block CA, Malenka DJ, 

O'Connor GT et al

• Koroner angio için kullanılan kontrasta bağlı ABY den korunma 
amacı ile NAC ile NAC+NaHCO3 infüzyonunu kıyaslayan RCT 
çalışmalar değerlendirildiğinde (AKI=SCr>%25 artış veya 0.5 
mg/dl artış sekonder son nokta diyaliz gerektiren BY

• 10 RCT

• NAC+NaHCO3 IV infüzyonu ile ABY % 35 (RR%65) azaldı

• Diyaliz ihtiyacı azalması ns

• Sonuç: CI AKI önlenmesinde; NAC+NaHCO3 infüzyonu ile AKI 
azaldı ancak diyaliz ihtiyacı azalmadıazaldı ancak diyaliz ihtiyacı azalmadı

• Kombinasyon tedavisi yüksek riskli hastalarda acil girişim 
gerektiren KBY de kullanılmalı ve bütün girişimsel radyokontrast 
kullanıldığında kullanılması ön planda tutulmalıdır. 



Figure 2. Maximal absolute increase in the creatinine (Cr) concentration from 
baseline to day 3, after contrast administration. The differences in Cr 
between the IOCM iodixanol and LOCM groups were compared with the 
Student t test. Patients received either IOCM or LOCM. CKD = chronic 
kidney disease; DM = diabetes mellitus; other abbreviations 



YOĞUN ĐNSÜLĐN TEDAVĐSĐ

• ABY si olan yoğun bakım hastalarında Đnsülin tedavisinin 
etkisini değerlendiren 5 çalışmanın 2007 de yapılan meta 

• ABY si olan yoğun bakım hastalarında Đnsülin tedavisinin 
etkisini değerlendiren 5 çalışmanın 2007 de yapılan meta 
analizinde:

• Hedef KŞ
• 80-100
• 180-200

– 80-100 mg/dl grubunda istatistiksel önemli olmamakla birlikte 
diyaliz gereksinimi daha az idi (RR 0.65, %95 CI 0.40-1.05) diyaliz gereksinimi daha az idi (RR 0.65, %95 CI 0.40-1.05) 
150

KRĐTĐK HATALARDA ATN YĐ ÖNLEMEK ĐÇĐN YOĞUN ĐNSÜLĐN 
TEDAVĐSĐ ÖNERĐLMEMEKTEDĐR



American Journal Physiology Renal Physiol. 2010. Intravenous cell therapy 
for acute renal failure with serum amyloid A protein reprogrammed cells. 

Kelly KJ, Kluve-Beckerman B, Zhang J, Dominguez JH

• SAA gelişen ve tamir olan böbrekte kuvvetli expresse 
edilir.ve tübülogenezi kolaylaştırır.

• 3 ABY modelinde sıçanlara SAA + hücreler infüze edildiğinde 

• Gentamisin nefrotoksisitesine,
• cisplatine bağlı renal zararlanma
• iskemi /reperfüzyona bağlı 

• Böbrekte iyileşmenın daha hızlı (2 gün) olduğu saptanmıştır• Böbrekte iyileşmenın daha hızlı (2 gün) olduğu saptanmıştır

• 7 gün sonra çok sayıda donör hücresi iyileşen tübüler yapılara 
integre olduğu gözlenmiştir. Yeni bir tedavi



Cochrane Database Syst Rev. 2007;(4):CD003421 Calcium channel blockers 
for preventing acute tubular necrosis in kidney transplant recipients. 

Shilliday IR,SherifM.

• Marginal donör kullanımı nedeni ile gecikmiş greft fonksiyon 
sıklığı artmaktadır. Perioperatif verlen KKB lerinin postTx ATN 
yi azaltacağı görüşünü değerlendirmek üzere  13 RCT ların yi azaltacağı görüşünü değerlendirmek üzere  13 RCT ların 
analizinde

• 724 hasta değerlendirldiğinde periTx KKB 
• post Tx ATN yi RR 0.62 
• Gecikmiş greft fonksiyonunu RR 0.55 önemli oranda azalttı
• Tedavi ve kontrol gruplarında greft kaybı, mortalite diyaliz 

ihtiyacı benzerdi

• Sonuç: Bu Bulgular perioperatif verilen KKB lerinin post Tx ATN 
yi azaltacağını düşündürmektedir. Ancak çalışmaların heterojen 
olması nedeni ile sonuçların değerlendirilmesinde dikkatli 
olunmalıdır



TEDAVĐ

• Tiroid hormonları
• Randomize kontrollü bir çalışmada ABY si olan 59 • Randomize kontrollü bir çalışmada ABY si olan 59 

hastada yararlı bulunmamıştır. Ayrıca TSH 
baskılanarak mortalite artmıştır %43 vs %13

• Fenoldopam
• ATN si olan 155 hastaya Fenoldopam veya plasebo 

verilmiş.
• F Plasebo

verilmiş.
• F Plasebo
• Diyaliz ihtiyacı %16 %25 ns
• Mortalite benzer



TEDAVĐ ANP

Randomize prospektif çalışmada 24 h anaritid infüzyonu yapılan 
hastada plaseboya göre üstünlüğü gösterilememiştir

Anaritidin yüksek doz olması 24 h uygulanması bu sonuca neden Anaritidin yüksek doz olması 24 h uygulanması bu sonuca neden 
olabilir

Postoperatif ATN li 61 hasta 50ng/kg/dk anaritid ve plasebo 
ile takip

Tedavi diyaliz veya Cr azalmasına kadar
Diyaliz ihtiyacı Aktif ted grubu 6 vs 14 hasta

Eleştiri çalışma küçük ve güçlü değilEleştiri çalışma küçük ve güçlü değil

+ sonuca rağmen düşük doz anaritid ile büyük randomize 
çalışma sonuçları ile bu sonuçların doğrulanması gerekir



TEDAVĐ insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)

IGF nin AKI de yararlı olduğu IGF nin AKI de yararlı olduğu 
gösterilememiştir.

72 hastada <7 gün ABY li IGF-1 etkisiz

Sonucun – olması Sonucun – olması 
Açıklama: tedavi gecikmiş olabilir, 
gelişen hipotansiyon olumsuz etkili, 
hastalar çok heterojen olabilir 



• ABY de tedavide kullanılan ilaçların • ABY de tedavide kullanılan ilaçların 
kinetikleri değiştiği için dozlar bu 
duruma göre ayarlanmalıdır. 



• Kılavuz 10.1 AKI beslenme Desteği 
• Beslenme desteği hem bb hasarlanmasına bağlı metabolik 

bozukluklar için hem de altta yatan hst için önemlidir. Ayrıca 
tedavi edicidir

• Kılavuz 10.2 AKI beslenme Desteği• Kılavuz 10.2 AKI beslenme Desteği
• AKI li hastalar için mümkünse enteral beslenme 

önerilmektedir

• Kılavuz 10.3 AKI beslenme Desteği 
• Diyetisyene başvurulmalı Altta yatan hastalığa, RRT göre ve 

AKI seyrine göre besin ihtiyacı değişecektir

• Kılavuz 10.4 AKI beslenme Desteği• Kılavuz 10.4 AKI beslenme Desteği
• AKI olan hastalar 25-35 kcal /kg/gün kalori almalı 

hiperkatabolik durum ve devamlı RRT yapılıyor ise max 1.7 
g/kg gün AA verilmeli. Gerekiyor ise suda eriyen vitaminler ve 
eser elementler eklenmelidir



• ABY tıbbın her dalında gelişebileceği 
için tüm tıp dallarında eğitim alan 
herkesin nefrologların yardımı ile AKI 
için tüm tıp dallarında eğitim alan 
herkesin nefrologların yardımı ile AKI 
nin önlenmesi ve tedavisini öğrenmesi 
esastır.



ÖZET VE ÖNERĐLER

• Postiskemik ATN nin önlenmesinde çok sayıda ilaç 
denenmiştir. Hiçbiri etkili bulunmamış hatta zararlı olanlar 
vardır. Şimdilik postiskemik ATN engellenmesinde herhangi bir 
ilaç önerilmemektedir.ilaç önerilmemektedir.

• Postiskemik ATN yerleşmiş hastalarda etyoloji ve volüm 
durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavilerin başlatılması

• Volüm kontrolü için gerekli ise kısa süreli diüretik verilebilir. 

• Yerleşmiş postiskemik ATN için diüretiklerin volüm kontrolü 
için uzun süreli kullanılması önerilmemektedir.


