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Son 40 yıl içerisinde çocuk ve erişkin hastalarda  ABY’ye bağlı 

 

 morbidite ve mortalitede herhangi bir düzelme Ø 

 



ABY 

 

Gelişme olmamasının nedenleri 

 

 25 farklı isim ve >35 tanımlama 

 

 ABY epidemiyolojisindeki farklılıklar 

 

 ABY tanısının serum kreatinin düzeyine dayandırılması   

 

  RRT’nin standart ve kolay ulaşılabilir olması  

     ABY gelişen hastaların ABY’den ölmedikleri inancı  

  

 

 

 

 

 

Kesin bir terminoloji ve  
evrelendirme sistemi 
                             gereksiz 



ABY 



ABY  

Tek bir tanım ve çok yönlü bir sınıflandırmanın olmaması 

 

 ABY insidans çalışmalarına 

 ABY gelişimininin engellenmesine ya da tedavisi için ortak çalışmalar 
yapılmasına 

 ABY prognozunu belirlemeye 

 

 ABY’nin erken tanısına 

 

                                                        engel oldu 

 



ABY           

Serum kreatinin düzeylerindeki 0.3 mg/dl’lik küçük bir artış bile mortaliteyi arttırmakta 



ABH 

 ADQI, ASN, ISN, NKF ve ESICM üyeleri 

 

 Böbrek fonksiyonlarındaki ani bozulma genelde böbrekte yapısal ya da 

     fonksiyonel değişikliklere sebep olan bir hasara bağlı oluşmakta                

 

                

 

              ABY 

 

ABH 



RIFLE kriterleri 



RIFLE kriterleri 
S kreatinin kriteri İdrar çıkışı kriteri 

Risk 

Injury 

Failure 

Loss 

ESKD 

Kreatinin artışı X1.5 
         ya da 

      GFH ↓>%25 

 Kreatinin artışı X 2 
ya da 
GFH ↓ >%50 

 

    Kreatinin artışı X 3 
         GFR ↓ >%75 
                   ya da  
      kreatinin ≥ 4 mg/dl 
(≥0.5 mg/dl’lik ani artış) 

<0.5 ml/kg/s X 6s 

<0.5 ml/kg/s X 12 s 

<0.3 ml/kg/s X 24 s 
    ya da 

    anuri X12 s 

Son dönem böbrek hastalığı 
                    (>3 ay) 

Persistan ABH = >4 haftadır böbrek  
             fonksiyon kaybı 



 Pediatrik RIFLE kriterleri 

Kreatinin klirensi                                 İdrar çıkışı 

R          eKK’de %25 azalma                              8 saattir <0.5 ml/kg/s  

    

I           eKK’de %50 azalma                              16 saattir <0.5 ml/kg/s  

       

F          eKK’de %75 azalma ya da                      24 saattir <0.3 ml/kg/s ya da  

            eKK <35ml/dak/1.73m²                        12 saattir anürik 

 

L          >4 hafta persistan yetmezlik 

 

E          SDBH (>3 ay) 

Akcan–Arikan ve ark. Kidney International 2007;71:1028-35  



AKIN kriterleri 

ABH tanımı: 

 

     Böbrek fonksiyonlarında ani bozulma (48 saat içerisinde) 

                   serum kreatinin düzeyinde >0.3 mg/dl’lik artış 

                                                        ≥ %50’lik artış (bazalin 1.5 katı) 

    ya da 

               idrar çıkışında azalma (6 saatten fazla süredir <0.5 ml/kg/s) 

 



AKIN kriterleri 

Evre Serum kreatinin kriteri İdrar çıkışı kriteri 

1 serum kreatinin düzeyinde ≥0.3 mg/dl’lik artış 

                       ya da                                
    ≥ %150-200’e artış (bazalin 1.5-2 katı) 

 

6 saatten fazla süredir <0.5 ml/kg/s 

2 serum kreatinin düzeyinde  >%200-300’e artış 
(bazalin 2-3 katı) 

12 saatten fazla süredir <0.5 ml/kg/s 

3 serum kreatinin düzeyinde  >%300’e artış 
(bazalin >3 katı)  
                                 ya da 
 serum kreatinin düzeyinin ≥4 mg/dl olması-en    
az 0.5 mg/dl’lik akut artış olması  

 

24 saattir  <0.3 ml/kg/s ya da 12 saattir anürik olması 

Mehta Rl ve ark. Crit Care 2007;11:R31 



 RIFLE ve AKIN kriterleri 

 Farklı hasta populasyonlarında kullanılabilen basit ve yararlı bir araç 

 

 ABH gelişirse mortalite artmakta 

 

 ABH evresi arttıkça mortalitede progresif bir artış olmakta 

 

 Hafif düzeyde böbrek disfonksiyonu bile prognoz açısından son derece 
önemli 

 

 Hastalar böbrek yetmezliği ile beraber değil böbrek yetmezliğinden 
ölmekte 

 



ABH - Tanı 

 

 ABH tanımı halen kreatinin (  100 yıldır) ve idrar çıkışı kriterlerine göre 
yapılmakta 

 

 Hasar ≠ disfonksiyon 

 

~  



ABH - Tanı 

 Kreatinin renal disfonksiyonun göstergesi (hasarın değil) 

 Böbrek fonksiyonlarının %50’si bozulmadan kreatinin değişmiyor (geç) 

 Sabit evreye ulaşınca yararlı (geç, bazen 48 saatte) 

 Kas kitlesi, yaş, cinsiyet, ilaç, hidrasyon durumundan etkilenmekte 

 

 İdrar çıkışı kriteri: diüretik kullanımı, dehidratasyon, pratik değil 

                                 Yeni biyobelirteç gereksinimi 
(Yapısal ± fonksiyonel - erken dönemde - hatta disfonksiyon olmadan) 
      (Hücresel hasar klinik disfonksiyondan önce gerçekleşmekte)  



ABH - Tanı 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              

                                                                                                       Ho J, ve ark. Pediatr Nephrol  DOI 10.1007/s00467-013-2415x 

 

Etken → anormal mikrovasküler çevre ve BK uyarılması →  tübüler hasar, nekroz → lümende tıkanıklık ve 
geriakım → kalan hücrelerin bütünlüğü ve polaritesinde bozulma →  tüp lümenine hücrelerin geçişi → yaşayan 
hücrelerin farklılaşması ve proliferasyonu → tamir 



Subklinik ABH 



Subklinik ABH 



Subklinik ABH 

 2322 kritik hasta (10 prospektif, gözlemsel NGAL çalışması) 

 

 4 grup 

      NGAL (-)/ sKREA (-) (n=1296) 

      NGAL (+)/ sKREA (-) (n=445) 

      NGAL (-)/ sKREA (+) (n=107) 

      NGAL (+)/ sKREA (+) (n=474) 

 

 

 



Subklinik ABH 



Subklinik ABH 

 

 



Subklinik ABH – klinik yansımaları 

 ABH spektrumu genişler ve epidemiyolojisi değişir 

 

 Daha erken engelleme ve koruma önlemleri uygulanabilir 

 

 Ayırıcı tanıda yardımcı olabilir (prerenal & renal) 



Biyobelirteçler 

McCullough PA ve ark. Contrib Nephrol 2013;182:13-29  



İdeal biyobelirteç 

 Hasarlı hücreler tarafından üretilmeli ve organa özgül olmalı 

 Düzeyi hasar düzeyi ile orantılı olmalı 

 Organ hasarı sonrası erken saptanabilmeli (hasar halen geri döndürülebilir 
düzeydeyken) 

 Akut hasar atağı sonrası hızlıca düzeyi azalmalı (terapötik izlem amaçlı 
kullanılabilmeli) 

 Demografik ve klinik faktörlerden etkilenmemeli 

 Hızlı, doğru, kolay ve güvenli şekilde ölçülebilmeli 

 Noninvasiv (serum, plazma, idrar) 

 Ucuz olmalı 

       

                                                                                               

                                                                                             Martensson J, ve ark. BJA 2012;109:843-50 

 

 



Biyobelirteçler 

Vanmassenhove J, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2013;28: 254-73  



 
Biyobelirteç tipleri 
 
 Nefronun farklı kısımlarında tübüler epitelde sentezlenen maddelerin 

idrarda artması (NGAL, IL-18, NAG, KIM-1) 

 Proksimal tüpte geriemilim bozulması (NGAL, sistatin C) 

 Tübüler lümene gelen uyarılmış immün hücrelerden sekrete edilenler 
(NGAL, IL-18) 

 Böbrek dışı dokularda sentezin artması (NGAL, IL-18) 

 

 İdrar > kan 

 

 Ho J, ve ark. Pediatr Nephrol  DOI 10.1007/s00467-013-2415x  



Biyobelirteçler 
 Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) (idrar, serum) 

 

 Interlökin-18 (IL-18) (İdrar) 

 

 Böbrek hasar molekülü 1 (KIM-1) (İdrar) 

 

 Sistatin C (İdrar, serum) 

 

 Karaciğer FABP-1(İdrar) 

 

 Beta-2 mikroglobulin (ß2M) (İdrar) 
 

      

       (AUC-ROC  >0.75  iyi ayırım - >0.9 harika ayırım) 

 
                                                    

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     Schiffl H, ve ark. Pediatr Nephrol 2013;28:837-42 

 

 



 
Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) 

 Nötrofil granülleri içinde bulunan - 25 kDa’lık bir protein 

 

 Bakteriyel enf sırasında kana karışır (bakteriyel-viral enf ayırımı) 

 

 Akciğer, mide, kolon, böbrekte olduğu gösterildi 

 

 Glomerülden filtre edilir, tamamı proksimal tüpten geri emilir 

 

 İdrarda artması proksimal tüp hasarı ya da artmış yapıma bağlı 

 



Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) 

 İlk kez fare iskemi-reperfüzyon modelinde NGAL gen expresyonunun arttığı 
                                                                                                                               Supavekin S, ve ark. Kidney Int 2003;63:1714-24 

 

 Fare iskemik ABH’da idrar NGAL düzeylerinde erken artış 
                                                                                                                               Mishra J, ve ark. J Am Soc Nephrol 2003;14:2534-43 

 

 İnsanda ilk çalışma çocuk kardiyak cerrahi hastalarında  

     Cerrahi sonrası 24-48 saat sonra ABH gelişenlerde ilk 2 saat içerisinde idrar 
NGAL 100 kat, serum NGAL 20 kat atmış (AUC-ROC 0.99 – muhteşem) 

                                                                              Mishra J, ve ark. Lancet 2005;365:1231-8 

 

 Erişkinlerde kalp cerrahisi sonrası? (AUC-ROC 0.5-0.98) 
                                                                                                                                Wagener G, ve ark. Am J Kidney Dis 2008;52:425-33  

 



Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) 

                 1219 hasta, ort yaş 71 
60 hastada ABH (diyaliz yada kreatinin X2) 
 
Plazma NGAL > 293 ng/ml  → 5X ABH riski 
Klinik olarak öngörülen ABH AUC-ROC 0.69       

                           ↓                                              
          Plazma NGAL  AUC-ROC  0.75    
          İdrar NGAL’ın etkisi yok 

 
 Postop erken dönemde bakılan plazma ve idrar  

NGAL  hastanede kalış süresi, diyaliz ve ölüm ile ilişkili 

311 KK ameliyatı olan hasta (%51  2 yaş altı) 
53 hastada median 2 gün sonra ABH 
İdrar NGAL > 72 ng/ml  → 5 kat ABH riski 
       İdrar NGAL  AUC-ROC  0.71 
       Plazma NGAL  AUC-ROC  0.56 
İdrar NGAL hastane, YB kalış ve mekanik  
                    ventilasyon süresi ile ilişkili  



Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) 

 YB hastalarında birçok çalışma var, özgüllüğü düşük  

 

 Zamanlama belirsiz, çoklu nedenler, eşlik eden komorbiditeler, sepsis 

 
                                                                                                                    Siew ED, ve ark. J Am soc Nephrol 2009;20:1823-32  

                                                                                                                    Cruz DN, ve ark. Intensive Care Med 2010;36:444-51 

                                                                                                                    Bagshaw SM, ve ark. Intensive Care Med 2010;36:452-61 

 



Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) 

 

 

 

                                                                                      Am J Kidney Dis 2009;54:1012-24                                                                      

 2538 hasta, 19 çalışma (487 hastada ABH) 

 ABH  AUC-ROC = 0.83  

 Çocuklarda daha iyi (AUC-ROC = 0.93 vs 0.78) 

 Kontrast madde nefrotoksisitesi (AUC-ROC = 0.89) 

     Kardiak cerrahi sonrası (AUC-ROC = 0.78) 

     YB hastaları (AUC-ROC = 0.73) 

 Serum ve idrar NGAL AUC-ROC  benzer (0.78-0.84) 

 NGAL RRT başlangıcı ve mortaliteyi değerlendirmede yararlı 

 

 



İnterlökin 18 

 Renal tüp hücreleri ve makrofajlar tarafından üretilen proinflamatuar bir 
sitokin 

 

 Sadece belirteç değil, patojenik rolü var 

 

 Renal hasar sonrası erken dönemde idrarda saptanır 

 

 İlk kez ATN’de belirgin arttığı (prerenal azotemi, KBH, İYE ve NS’dan ayırt 
ettiği) gösterilmiş 

                                                                                 Parikh CR, ve ark. Am J Kidney Dis 2004;43: 405-14 



 Kontrast nefrotoksisitesi, kritik pediatrik hastada, böbrek nakli hastasında 
yararlı bulunmuş 

                                                                                                                          Ling W, ve ark. Nephron Clin Prac 2008;108:c176-81 

                                                                                                                         Parikh CR, ve ark. Am J Transplant 2006;6:1639-45 

                                                                                                                         Washburn KK, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2008;23:566-72 

 

 İskemik hasar sonrası 4-6 saatte artmaya başlamakta, 12 saatte tepe 
noktaya ulaşmakta ve 48 saat yüksek kalmakta 

 

 Zahmetli bir test, araştırma amaçlı kullanılmakta 

 

 İnflamatuar (endotoksemi, otoimmün hastalıklar) süreçlerde artmakta 

 

İnterlökin 18 



 
Böbrek hasar molekülü (KIM-1) 

 Proksimal tüp hücreleri tarafından sentezlenen transmembran proteini 

 İskemik ABH’lı fare modellerinde en fazla upregule edilen gen 
                                                                                                                             Ichimura T, et al. J Biol Chem 1998;273:4135-42 

 

 FDA  farmokolojik ajanların renal hasar etkisini göstermek için uygun bir 
biyobelirteç olarak kabul etmiş (sisplatin) 

                                                                           Vaidya VS, ve ark. Nat Biotechnol 2010;28:478-85 

 Kardiyak cerrahi sonrası iskemik ve nefrotoksik ABH’nı göstermede NGAL’a 
göre daha özgül fakat NGAL daha duyarlı  

 

 Hızla sonuç çıkıyor 

 ABH nedenlerinin çoğunda çalışılmadı 

 Çalışma sonuçları tutarlı değil 



Sistatin C (plazma) 

 Sistatin C GFH’nın kreatinine göre daha iyi bir endojen göstergesi 

 Tüm nükleuslu hücreler tarafından sabit bir hızla üretilir 

 Glomerüllerden serbestçe filter edilir 

 Proteinlere minimum düzeyde bağlanır 

 Filtrasyon sonrası sistemik dolaşıma geri dönmez 

 Kreatininden 100X büyük olması daha erken kan seviyelerinin yükselmesini 
akla getirmiş 

 

 374 KPB yapılan çocuk hasta, 119 ABH, 12.saate bakılan sistatin C ABH 
gelişecek hastaları öngörmekte 

                                                                                                             Krawczeski CD, ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:1552-7 

 

 Fakat diğer çalışmalar bunu desteklememiş 

 



Sistatin C (idrar) 

 GF ile proksimal tüpe geçer 

 Sağlıklı PT hücreleri tarafından parçalanır, idrarda minimal düzeyde 

 Geri alım kapasitesi bozulursa idrarda artar 

 YB hastalarında diyaliz ihtiyacının iyi bir göstergesi 

 Meta –analiz orta derece tanısal değeri var (AUC-ROC = 0.64) 

                                                                               Zhang Z, ve ark. Am J kidney Dis 2011;58:356-65 

 İdrarda albümin artışı, sepsis idrar sistatin C düzeylerinin yükseltmekte 

 

 Genel olarak birçok klinikte bakılabilse de ABH tanısında eşik değer ? 

 Hasar sonrası geç yükseliyor 

 Diğer biyobelirteçlere göre geride 

 

 
                                                                                                                                                  



Biyobelirteçler 

Slocum JL, ve ark. Translational Research 2012;159:277-89 



Kardiyak cerrahi (Erişkin) 

 > 26 çalışma 

 

 > 3000 hasta (30-1219) 

 

 AUC-ROCs 0.27-0.98  

     PPV 4-100% 

     NPV 61-100 % 

 

 En çok çalışılan NGAL, performansıda daha iyi 

 

 Daha az oranda sistatin C, KIM-1, IL-18 

 
                                                                                                                 Vanmassenhove J, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2013;28:254-73 



Kontrast madde kullanımına bağlı nefropati 

Bazal, 2, 4, 8, 24, 48, saatlerde 
Kreatinin artışından önce 
Genelde kardiyak cerrahi sonrasına göre daha düşük düzeyde 

Vanmassenhove J, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2013;28:254-73 



Nefrotoksin maruziyeti 

 Hayvan çalışmalarında α-GST, μ-GST, clusterin, renal papiller antijen 1 → 

     cisplatin, gentamisin ilişkili nefrotoksisite 

 

 KIM-1 (BUN, kreatinin, NAG’a göre) gentamisin, civa ve krom ilişkili 
nefrotoksisite daha değerli 

 

 FDA ve EMA 7 biyobelirteçten oluşan panel (kreatininden daha iyi, fare 
böbrek histopatolojisine göre) seçerek → izlemde kullanımı 

 

 ABD’de büyük ilaç firmaları ile beraber çalışmalar mevcut 

 

 
                                                                                                                          McCullough PA, ve ark. Contrib Nephrol 2013;182:13-29 



Kritik hasta 

 33 çalışma 

 

 Hasta sayısı 26-1345 arası (ABH: 4-209) 

 

 ABH öngörüsü  için AUR-ROC 0.35-0.99 

                                        PPV %1-100 

                                        NPV % 50-100 

 

 Kötü klinik sonuç öngörüsü AUR-ROC 0.51-0.92 

                                        PPV %5-75 

                                        NPV % 86-99.5 
 

 

                                                                                                              Vanmassenhove J, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2013;28:254-73 

 

 



Acil hasta 

 4 çalışma 

 Hasta sayısı: 616-1615 (ABH:24-130) 

 ABH öngörüsü  için AUR-ROC 0.59-0.95 

                                        PPV %4-90 

                                        NPV %84-99.5 

 

 

Vanmassenhove J, ve ark. Nephrol Dial Transplant 2013;28:254-73 



Pediatri 
 25 makale (18’i kardiyak cerrahi sonrası, 1 kontrast nefropatisi, 4 acilde, 3 kritik 

hastada) 

 

 Hasta sayısı: 40-374  (ABH: 6-121) 

 

 En çok NGAL ve IL-18 

 

 ABH öngörüsü  için AUR-ROC 0.44-1.00 

                                        PPV %27-100 

                                        NPV %10-100 
 

 

 

 

 
                                                                                                                        Ho J, ve ark. Pediatr Nephrol  DOI 10.1007/s00467-013-2415x  



Yenidoğan 

 Çok düşük ağırlıklı bebeklerde biyobelirteçler (NGAL, osteopontin, KIM-1) 
ABH ve mortaliteyi öngörebiliyor 

                                                                                Askenazi DJ, ve ark. J Pediatr 2011;159:907-912 

 

 sNGAL, id CysC, and NGAL (1.günde bakılan) asfiktik yenidoğanlarda 
ABH’nın erken ve duyarlı göstergesi 

                                                                              Sarafidis K, ve ark.  Pediatr Nephrol 2012;27;1575-82 



ABH evrelendirmesinde kullanım ve seri ölçümler 

Şu an yeterli kanıt yok 
Gelecekte muhtemelen 
Optimum ölçüm zamanlaması ? 
Renal hasarın zamanlaması biliniyorsa (kardiyak cerrahi, nefrotoksin..) yapılabilir 
Seri ölçümlerin yararı ?   fiyatı ?     Önerilmiyor 
 

McCullough PA, ve ark. Contrib Nephrol 2013;182:13-29 



ABH etyolojisinde kullanım 

 Önce glomerüler fonksiyon etkileniyorsa  fonksiyonel biyobelirteçler 

                            tübül epiteli hasarlanıyorsa  tübüler hasar göstergeleri  

 Spesifik nefron segmentlerinin etkilenmesi belirlenebilir 

Endre ZH, et al. Contrib Nephrol 2013;182:30-44 



Sorunlar 1 

 Altın standart ‘kreatinine’ 

 Çoğu çalışmada biyobelirteçlerin duyarlılığı ve özgüllüğü kreatinine göre 
yapılmış  ?? 

    - Biyobelirteç artıyor fakat kreatinin artmıyor  özgül değil 

    - Prerenal azotemide kreatinin artıyor fakat belirteç artmıyor duyarlı  

      değil 

   - Kreatinin tanısal değeri bir hasta grubunda daha iyi ise (çocukta  erişkine   

      göre daha iyi ise) yeni biyobelirteçin tanısal değeri iki grupta farklı 

         

 Kreatinin yerine uzun vadede ölüm, RRT ihtiyacı gibi parametrelere göre 
karar verilmeli (büyük örneklem, uzun süre izlem, randomize kontrollü 
çalışmalar) 



Sorunlar 2 

 Çok farklı sonuçlar mevcut 

 

 Renal hasarın zamanlaması ve nedeni biliniyorsa sonuçlar daha iyi  

     kardiyak cerrahi  iyi 

     septik şok kötü 

 

 



Sorunlar 3 

 Biyobelirteçler sadece renal hasarı göstermiyor, altta yatan ABH nedeni ile 
ilişkili olabiliyor 

 

 Çocuk hasta, eşlik eden komorbidite yok, kardiyak cerrahi sonrası 
değerlendirme   iyi performans 

     Daha heterojen hasta populasyonu, kritik hastalar  belirsiz sonuçlar 

 

 Septik hastalarda septik olmayanlara göre daha yüksek 

 

 Kontrast madde nefrotoksisitesi diyabeti olan, yaşlı, altta yatan böbrek 
hastalığı olanda daha sık  (biyobelirteç düzeylerini etkiliyor) 

     Çocuklarda kontrast madde nefrotoksisitesini daha iyi gösteriyor  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  Doi K, ve ark. Crit Care Med 2011;39:2464-9 



Sorunlar 4 

 Bazı biyobelirteçler KBH’da da artıyor, ABH-KBH ayrımı zorlaşıyor 

 

 Birçok biyobelirtecin KBH’daki durumu bilinmiyor 

 



Sorunlar 5 

 Çalışmaların klinik kullanıma adaptasyonlarında sorunlar var 

 

 ABH olanlarda biyobelirteç düzeyleri yüksek olsa da ABH olan ve olmayan 
kişiler arasında ciddi çakışan sonuçlar var 

 

 Hasta sayılarının az olması odds ratio gibi istatistiksel parametrelerin 
gücünü düşürüyor 



Sorunlar - Çözümler 

ABH patofizyolojisi çok yönlü, tek bir belirtecin tüm özellikleri kapsaması zor 

 

 

 

Özgül bulguları olan biyobelirteçlerin kombinasyonu 

 

İdeal kullanım (doğru hasta, doğru zamanda) 

 

Klinik risk skorlamasına göre ABH biyobelirteç kullanımı 

 

 





 Kardiyak cerrahi sonrası AKIN Evre 1 gelişen 95 hasta 

 32 biyobelirteç 

 

 ABH kötüleşmesi ya da ölüm 

     AKIN evre 3 yada ölüm 

 

 IL-18 (AUC-ROC  0.74 ve 0.89) 

     L-FABP (AUC-ROC 0.67 ve 0.85)  

     NGAL (AUC-ROC 0.72 ve 0.83) 

     KIM-1 (AUC-ROC 0.73 ve 0.81)  

 

 IL-18 + KIM-1 AUC-ROC 0.93 AKIN evre 3 yada ölüm 

 

 

 

 

 

 



Renal anjina 



Renal anjina 

 

 Koroner anjina → Troponin I → Tedavi (Erken ve hayat kurtarıcı) 

 

       ???????       → Renal Troponin I (????) → Tedavi (Diğer-RRT) 

 

                                   ABH açısından riskli kritik hastayı tanımlamak 

                                   Bazal – ilişkili risk fak. +  ABH’nın klinik kanıtları 

 

                                   

                                  Renal anjina eşiği = ABH Riski X ABH Kanıtı 

 



Renal anjina 

 

 ABH riski arttıkça (KHN yapılan, MV bağlı hasta) → Daha az kanıt 

 

 Riski düşük olan hasta (YBÜ’ne bronşiolit nedeni ile yatan) → Daha yüksek 
kanıt   

 

 

       

       Renal anjina eşiğine ulaşılınca → ABH belirteçleri  ve klinik değerlendirme  

                                                                              

 



Renal anjina kriterleri 

                                                                                    Renal anjina eşiği 

 Orta riskli hastalar                                             SKr X 2   ya da 

                YBÜ’ne yatan hastalar                                        eKrKl  düşüşü  >%50   ya da  

                                                                                     YBÜ SY >%15 

 Yüksek riskli hastalar                                        SKr artışı ≥0.3 mg/dl ya da 

                 Akut dekompanse kalp yetmezliği                eKrKl  düşüşü  %25-50   ya da  

                   Kök hücre nakli alıcısı                                      YBÜ SY >%10 

 

 Çok yüksek riskli hastalar                                 SKr herhangi bir artış ya da 

                 MV yapılan + 1 ya da daha fazla                     eKrKl  düşüşü  %25   ya da  

                             vazoaktif ilaç alan                                   YBÜ SY >%5 



Sonuç 

 Kreatinin dünyası           kreatinin sonrası dünya (şu an) 

 

 Bronz standart kreatinini terkedemiyoruz 

 

 Fakat mutlaka ötesine geçmeliyiz 

 

 ABH tanısı için kreatinin artışı şart değil ! 


