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Akut böbrek yetmezliği (ABY),böbrek fonksiyonlarının ani olarak kısa bir 

sürede bozulması ile birlikte oluşan, genellikle 24 saatlik idrar miktarının 400 

ml.nin altına düşmesiyle karakterize, klinik bir tablodur(1-3). 

Hastahaneye yatırılan hastaların yaklaşık %5'inde ABY gelişmektedirl1). 

Uygulanan modern tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen ABY, günümüzde 

hekimlerin karşılaştıkları en ciddi sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. 

ABY'nin dönüşebilir bir özellik göstermesi, konunun önemini artıran bir husustur. 

Ayrıca etiyopatogenezi de henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Son yıllarda akut 

böbrek yetmezi iğ inin nedenlerini ve oluş um unu aydınlatmaya yönelik yoğun 

çalışmalara girilmiştir ve çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bu teorilerde tubuler 

veya vasküler temel üzerinde durulmaktadırl2,4). 

ABY'nde başarılı tedavi ile hastanın kurtarılması, erken ve doğru tanının 

konulmasına bağlıdır. Erken tanındığında reversibl olabilecek bu klinik 

tablo,tanınmadığında kısa sürede hastayı ölüme götürecektirl2.4). 

ABY'nde mortalite oranı %30-60 arasında değişmektedir. Postoperatif ve 

travmatik ABY'nde mortalite en yüksektir. (%50-70) Medikal nedenlerle bağlı 

(nefrotoksik ilaç alımı vb). ABY'nde mortalite oranı %30-50'dir. Obstetrikal 

nedenli ABY'nde ise % '10-20'dir(5,6). Kliniğim izde '1980-1988 yılları arasında 

takip ve tedavi edilen 209 ABY'li hastada mortalitenin, postoperatif gelişen 

vakalarda %50,9, Sepsisli vakalarda %66,6 , obstetrik nedenli vak'alarda %28 

oranında olduğu tesbit edilmiştir(7). 

ABY tedavisinde başarı, altta yatan nedenin bilinmesine bağlıdır. ABY'nde değişik 

patogenetik . görüşlerin ışığı altında bugüne kadar çok çeşitli destekleyici tedavi 

yöntemleri denenmiştir. Furosemid, Etakrinik asid gibi loop diüretikleri ve 

Mannitol gibi osmotik diüretiklerin kullanılması, bunlardan bazılarıdır. Ancak 

diüretik tedavinin yeri hakkında görüş birliği sağlanmış da değildir, halen tartışma 

konusu olmaktadır(5). 

Son zamanlarda oligüriyi önleme ve tedaviyi destekleme amacıyla hem deneysel 

modellerde, hem de yüksek riskli hastalar üzerinde dopamin ve esansiyel amino asid 

preparatlarıyla uygulamalar yapılmaktadır. Sonuçlar, bir çalışmadan diğerine 
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farklılıklar arzetmektedir. 

Furosemid, kanın medul\adan kortekse akışının yeniden dağıtımını sağlayarak, 

hipoperfüze böbrekteki intrarenal vazodilatatör prostaglandinlerin sentezini 
artırır(5,8·1 O). 

Düşük dozda dopamin infüzyonu ile böbrekte afferent ve efferent vazodilatasyonla 

renal vasküler rezistansta jeneralize bir azalma elde edilebilir. Bu da, ren al plazma 

akışında (RPF) ve glomeruler filtrasyon hızında (GFR) bir artma ile 

sonuçlanır(11 · 15). 

Glomeruler filtrasyon, amine asid solüsyonlarının infüzyonuyla da artırılabilir .. 

Bu, ya renal hemodinamiklere direkt bir etkiyle, ya da varlığı kabul edilen 

karaciğer hormonu G\omerulopressin'in amin o asidlere bağlı salınımı etkisiyle 

olmaktadır. Glomerulopressin ise afferent vazodilatasyona yol açar. Ultrafiltrasyon 

basıncında bir yükseliş le GFR'yi artırır(16, 17). 

Amine asidler ultrafiltrasyon basıncında, dopamin ise renal plazma akımında 

artışa yol açarak birbirlerinin etkilerini artırırlar. Yine aynı şekilde, hipoperfüze 

böbrekler üzerinde yapılan birçok çalışmada, düşük doz dopaminle furosemidin 

kombinasyonlarının, oligüriyi düzeltmede, birbirlerinin etkilerini artırarak 

faydalı oldukları ileri sürülmüştü r(16, 17). 

Biz bu çalışmada, akut böbrek yetmezliği vak'alarında yukarıda bahsettiğimiz 

etki mekanizmalarını, etiyopatogenezde rolü olduğu düşünülen faktörlerle birlikte 

gözönüne alarak, furosemid, dopamin ve dopamin + esansiyel amino asid solüsyonu 

kombinasyonunu uygulayıp, oligüri mekanizmalarının ve prognozun ne yönde 

etkilendiğini ve bu destekleyici tedavi yöntemlerinin birbirlerine üstünlüklerini 

görmeği amaç edindik. 



'AKUT 8Ö8f?EK YETMEZl IGI ('ABY) 

Tamm : ABY, vücutta su, kristaloid maddeler ve nitrojen gibi metabolitlerin 

birikimine yol açan,böbrek fonksiyonlarının ani olarak hızlı bir şekilde bozulma

sıyla oluşan, klinik bir tablodur. Klinik olarak belirgin ABY, genellikle oligüri 

".(idrar miktarının 400 ml/gün'ün altında olması), serum kreatininde 0,5 mg/dl/ 

gün, kan üre azotunda '1 O mg/dl/gün'den fazla bir artışla birliktedir. Bazı vak' a

l arda ise, günlük idrar miktarı '1 litrenin üzerinde olduğu halde, kan üre azotu ve 

kreatinin değerleri yüksektir (non-oligürik ABY). idrar çıkışının tam durması 

olan anüri nisbeten az görülür (l ,2,4, 18-20). 

Etiyotojl : Son yıllarda ABY'nin nedenlerini ve oluşumunu aydınlatmak için yoğun 

çalışmalara girilmiştir. Vak'aların %60'ı travma ve cerrahi ile ilgilidir, %40'1 

medikal nedenlerle, % '1-2'si ise gebelikle ilgilidir (1, 19). 

ABY'nin önemli nedenleri Tablo \'de gösterilmiştir(1, 19). 

Tablo 1 - ABY'nin Etiyolojisi : 
A. PR€R€NAl : 
1-Effektif kan volümünde 

belirgin azalma 

2-Kan volümünde nisbl azalma 
(Arteriyel volümde yetersizlik) 

3-Arteriyel oklüzyon 

B.POS7R€NAl : 
ı-Oreteral obstrüksiyon 

Hemoraji, deriden kayıplar, 
gastrointestinal ve renal 
kayıplar, sıvı göllenmesi 
(peritonit, yanık). 

Konjestif kalb yetmezliği, 
distritmiler, sepsis, ana
flaksi, karaciğer yetmezliği. 

Bilateral tromboembolizm, 
soliter . böbreğin tromboem
bolisi, Aort veya renal arter 
anevrizmaları. 

Bilateral veya soliter böb
reğin taş, tümör, pıhtı, ret
roperitoneal tibrosis, iat
rojenik obstrüksiyon. 



2-Venöz oklüzyon 

C. IN7f?Af?lNAt.. 
1-Vaskü ler 

2-Glomeruler 

3-Tübüler Zedelenme 
a-İskemi (Prerenal sebeplerin 

uzun sürmesi) 

b-İntratübüler pigmentler 

c-lntratübüler proteinler 
d-lntratübüler kristaller 

e-Tubulo-lnte rstisyel 

f-Nefrotoksinler 
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Bilateral veya soliter böb
rekte renal ven trombozu, 
neoplazm veya iatrojenik 
oklüzyon. 

Vaskülit, malign hipertan
siyon, vazopressörler, ek
lampsi, mikroanjiopati, hi
perviskozite duru mi arı, 
non-steroidal antiinflama
tuar ilaçlar, hiperkalsemi, 
iyodlu radyokontrast ajan
ı ar. 
Akut Glomerulonefrit, Good
pasture sendromu, 
Sistemik Lupus Eritemato-
sus,Periarteritis Nodosa, 
Subakut Bakteriyel Endo-

kard it, Henoch-Schön~ein 
Purpurası, Hemolitik Ure
mik Sendrom, Trombotik 
Trombositopenik Purpura. 

Bariz hipotansiyon, postre
nal transplant, vazopres
sörler,mikrovasküler kons
trüksiyon. 
Hemoliz (transfüzyon reak
siyonu, Malarya) Hemog lobi
nüri, Myoglobinüri, Rhab
domyolysis (travma, kas 
hastalığı, koma, sıcak çarp
ması, ağır egsersiz,potas
yum ve fosfat azalması). 
Myeloma 
Ürik Asid, Oxalat, Sülfana
midler, Pyridium. 

İlaçlar, infeksiyon, radyas
yona bağlı interstisyel nef
riti er. 

Antibiyotikler : 
Gentamisin 
Kanam isin 
Neomisin 
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g-Gebelikle ilgili 

Metaller 

Çözücüler: 

Amikasin 
Tobramisin 
Streptomisin 
Sefaloridin 
Amfoterisin -B 

Civa 
Bizmut 
Uranyum 
Arsenik 
Bakır 
Kadmiyum 
Demir 
Antimon 

CCL4 
Glikol 

Tetrakloretilen 
lyodlu kontrast 

ajanlar 
Streptozotosin 
Cisplatin 

Septik abortus, uterin he
moraji, eklampsi. 

ABY'nin genel sebebi çoğu zaman renal iskemidir. Renal iskemiye sebep olan 

durumlar, şiddetli hemoraji, derin volüm eksikliği, hipotansiyon, kardiyojenik şok 

ve renal sirkülasyonun kesilmesidir. Renal iskeminin süresi önemlidir. Eğer iskemi 

kısa sürerse, renal fonksiyonlar düzelebilir (Prerenal Azotemi). Renal 

hipoperfüzyonun uzun sürmesi ile Akut Tubuler Nekroz (ATN) gelişebilir(1,2,4). 

Bazı hastalarda ise birkaç neden birarada olabilir. Şok, volüm eksikliği,kan 

transfüzyonları, sepsis, nefrotoksik antibiyotiklerin alınması gibi çeşitli nedenler 

birlikte rol oynayabilirP •2). 

Prerenal azotemi, renal perfüzyon basıncında azalma sonucu, Glomeruler 

Filtrasyon Hızında (GFR) düşme ve/veya şiddetli renal vazokonstrüksiyon sonucu 

ortaya çıkar(1 B, 21 ). Akut azotemi ile gelen bir hastada ilk olarak prerenal sebepler 

gözden geçirilmelidir. 

Postrenal azoteminin başlıca sebepleri üst ve alt üriner sistem 
obstrüksiyonlarıdır(1,2,4, 18, 19). 

lntrarenal sebeplere bağlı olarak geliş en akut azoteminin seyri, volüm 
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replasmanı, kardiyak fonksiyonların düzeltilmesi, hipotansiyonun düzeltilmesi, 

obstrüksiyon un kaldırılması gibi böbrek-dışı faktörlerin düzeltilmesi ile 

değ iş tiri lem ez. "Akut Tubuler Nekroz {ATN)" terimi sıklıkla "Akut Böbrek 

Yetmezliği" terimine eşdeğer anlamda kullanılmaktadır. ATN terimi histopatolojik 

bir tanım olup, olayda akut olarak sadece böbrek fonksiyonlarının bozulmadığı, aynı 

zamanda tubuler epitelde nekrozun olduğunu belirtmektedir. ABY olarak tanınan 

hastalarda ise hemen daima tubuler nekroz yoktur(3). Terminoloji yönünden "akut 

tubuler nekroz" yerine, nedene göre "postiskemik" veya "nefrotoksik" ABY terimleri 

günümüzde daha çok kullanılmaktadır(2,4,18). 

1-iskemlk Bozukluklar: lskemi, total kan volümünde bir azalma veya böbreklerden 

geçen kanın yeniden dağılımı sonucu böbreklere kan akımının azalması ile oluşur. En 

yaygın olarak cerrahi girişimler veya travmayı takiben görülür(18). 

2-Nefrotokslnler : Nefrotoksinlere bağlı olarak gelişen ABY'inde görülen 

fizyopatolojik olaylar, post-iskemik böbrek değişikliklerine benzerlik gösterir. Her 

iki durumda renal hemodinamik bozukluklar benzer şekilde GFR'nın azalmasına 

neden olur. Son çalışmalarda non-steroidal antiinflamatuar ajanların, renal 

prostaglandinlerin vazodilatasyon etkisini kaldırarak ren al iskemiye yol açtığı 

g ös teri 1 m iştir( 2 0). · 

Nefrotoksinler arasında antibiyotiklerin, özellikle aminoglikozidlerin önemli 

yeri vardır. Aminoglikozid kullanan bütün hastaların %10·20'sinde dikkatli takip 

yapılsa bile farkedilir nefrotoksisite ortaya çıkar. İntravasküler volüm eksikliği, 

ileri yaş, böbrek hastalığının bulunması, hipopotasemi, diğer nefrotoksik ajanlar ve 

kuvvetli diüretiklerle birlikte alınması, aminoglikozid kullanımına bağlı ABY 

görülme sıklığını artırır(1,22,23). 

özellikle Multiple Myeloma ve Diabetes Mellituslu hastalarda intravenöz 

radyoopak kontrast maddeler, ABY'nini major sebebidir. Yine, Diabetik Nefropatili 

hastalarda kontrast maddeye bağlı ABY gelişme oranı %10·40'dır(1,2,18). 

3-Akut interstlslyel Nefrltlsler : Penisilinler, Sefalosporinler, Rifampin, 

Sülfanamidler gibi antibiyotikler; diüretikler; Allopurinol, Fenitoin, Fenilbutazon, 

Fenindion gibi ilaçlar, akut interstisiyel nefritin primer sebepleridir(18). 

4-Prlmer Renaı, sıstemlk ve Vasküler Hastalıklar : Akut Poststreptokoksik 

Glomerulonefrit, Hızlı ilerleyen (Rapidly Progressive) Glomerulonefrit, 

Good-Pasture Sendromu, SLE, Subakut Bakteriyel Endokardit, Malign Hipertansiyon, 
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postpartum böbrek yetmezi iği, Nekrotizan Vaskülit gibi hastalıklarda histolojik 

olarak primer hasar glomerullerde ve glomerulleri besleyen damarlardadır(18). 

Patogenez ve Flzyopatolojl : ABY'nin patogenetik teorileri, günümüzde hayvan 

modellerinde geliştirilmiştir. Bu teorilerde TUBULER veya VASKÜLER TEMEL 

üzerinde durulmaktadır. Tubuler teoride, silendirler, hücre döküntülerinin tubuler 

lümeni tıkaması sonucu oluşan intratubuler basınç artmasının, glomeruler 

filtrasyon basıncının azalması için yeterli olduğu, bazılarına göre ise tubuler lümen 

epitelin in bozulması ile glomeruler filtratın geri emilime uğradığı 

düşünü lmektedir(1,2,4,21). 

Vasküler teoriyi destekleyenlere göre ise; renal perfüzyon basıncının azalması, 
\ 

şiddetli afferent arteriyol konstrüksiyonu veya efferent arteriyol dilatasyonu, 

glomeruler plazma akımının ve hidrostatik basıncın azalması, glomeruler 

filtrasyonu önemli derecede azaltır. Afferent arteriyoldeki vazokonstrüksiyonun GFR 

azalmasına neden olduğunu destekleyen vasküler teori, bugün için en geçerli 
teorilerden birisidir(1,2,4,5,20,21 ). 

ABY'inde oligüri patogenezini şöyle özetleyebiliriz(2,5, 19) : 

1-İskemlye Bağlı Glomeruler Filtrasyon Azalması (Vazokonstrükslyon) : ABY'nde böbrek 

kan akımı %50-75. oranında azalır. Daha çok kortikal bölgede görülen azalma, 

preglomeruler vazokonstrüksiyona bağlıdır. Buna bağlı olarak GFR azalır. 

2-Renln·Anglotensln sistemi aktivlteslndekl artma. 

3-Böbreklerden vazodllatatör Prostaglandlnlerln yeterince sentezıenememelerı ya da 

hedef organ duyarsızlığı. 

4· Tubuler tıkanma, 

5-Hücre Şişmesi Teorisi : İskemik nedenlere bağlı olarak damar duvarındaki 

endotel hücre membranında Na-K pompasının bozulması sonucu ekstrasellüler 

sodyum, hücre içine geçerken beraberinde suyu da taşımakta ve şişen endotel 

hücreleri damar lümen ini tıkamaktadır. Vasküler teori ve hücre şişmesi teorisi 

birlikte düşünüldüğünde, patogenezde önemli bir aşamaya gelinir. 

6- Backleak (veya Geri Kaçış) Teorisi: Özellikle post-iskemik A~Y'nde hasar gören 

tubuli epitelinden filtratın böbrek interstisyumuna geri kaçması. 

7-Ultraflltrasyon koeflslyentlnde azalma. 

Klln/1: Seyir: Birbirinden farklı üç evre vardır(1,5,19,20): 

1-Başlangıç Evresi: ABY'nde çok sayıda etiyolojik faktör olduğu için hastalığın 
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seyrinin hastadan hastaya değ iş iklik gösterdiği söylenebilir. Erken dönemde 

semptomlar genellikle azdır ve dikkat çekici değ ildir. O nedenle böbrek hasarı, 

oligüri ve elektrolit bozukluğunun saptanması ile dikkati çeker. 

2-0llgürl Evresi : Üremi semptomlarının meydana gelmesinden önceki oligüri, 

ABY'ni düşündüren önemli bir bulgudur. Bu dönemin bulguları su ve elektrolit 

metabolizması ile doğrudan ilişkilidir. Başlangıç evresini takiben 1-7 gün arasında 

başlar, genellikle 1-2 hafta sürer. 4 haftayı geçerse, hastalığı yeniden incelemeli, 

akut tubuler nekroz (ATN), kortikal nekroz (diffüz), hızlı seyirli glomerulonefrit, 

renal arter oklüzyonu, renal vaskülit ihtimalleri gözden geçirilmelidir. 

100ml/gün'den daha az olan şiddetli oligüri karşısında ATN düşünülür. Günlük idrar 

miktarı 400 mi. nin altındadır. Anüri seyrektir. %40-50 vak'a, nonoligüriktir. 

Günlük %0,5-1 mg kreatinin ve 10-20 mg BUN yükselmesi de ABY için önemli 

kriterlerdir. Doku travması ve sepsisli vak'alarda bu yükseliş daha fazla olmaktadır. 

Tuz ve su alımı, hastaları periferal ödem, pulmoner konjesyon, hipernatremi ve 

serebral ödeme götürebilir. Hiperpotasemi, metabolik asidoz görülebilir. 

Hipokalsemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi, anemi, hiperamilazemi mevcut olabilir. 

Bulantı, kusma, iştahsızlık, sinir sistemi irritabilitesi, asteriksis, hiporefleksi, 

konvülsiyon, koma, ekimoz ve gastrointestinal kanamalar ortaya çıkabilir. 

Kardiyovasküler komplikasyonların önemli bir kısmı, elektrolit 

bozukluklarıyla ilgilidir. Hipertansiyon, yüksek debili kalb yetmezliği, perikardit 

görülebilir. 

3-D/üretfk Evre (İyileşme DlJneml): Böbreklerin yeniden göreve başlama aşamasına 

geldiği, diürezin başlaması ile anlaşılır. Diürez, hastaların bir kısmında 24 saat 

sonra başlayabildiği gibi, 60-90 gün sonra da başlayabilir. İdrar miktarındaki 

artış, 3-20 gün arasında en yüksek düzeye ulaşır. GFR tedricen düzelir. Bu devrede 

günlük idrar miktarı 2 litreyi geçer. Diürezin devam ettiği dönemde kaybedilen 

sodyum ve sıvı uygun şekilde yerine konmazsa hipovolemi ile birlikte böbrek 

fonksiyonları yeniden bozulabilir. 

Diüretik dönemin başlaması, uygun sıvı ve elektrolit verilmesi ile hastaların 

bozuk klinik durumu süratle düzelir. 

Tam ve Aymcı Tam : Etiyoloji yönünden prerenal, renal ve postrenal faktörleri 

ayırdetmek önemlidid19•20). Bunun için anam nez, hemodinamik durumların 
gelişimini de içine alan dikkatli bir fizik muayene, bazı radyolojik çalışmaların 
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yanısıra, birçok laboratuvar incelemelerinden yararlanılır. Dikkatli bir sediment 

incelemesini de içeren idrar muayenesi, hastalardaki etiyolojik faktörleri ayırmada 

son derece önemlidir.Prerenal ve renal böbrek yetmezliğinin idrar bulgularına göre 

ayırımı Tablo ll'de gösterildiği gibi yapılmalıdır (1,5,6, 19,20). 

Tablo il- Akut Böbrek Yetmezliğinde İdrar Bulgularına Göre Ayırım : 

INDEX 

İdrar sodyumu (UNa) 
(mEq/L) 

İdrar Osmolaritesi 
(m0sm/kg/H20) 

idrar üre azotu 
Plazma üre azotu 

idrar kreatinini 
Plazma kreatinini 

(UCr/PCr) 
Böbrek yetmezliği indexi 

UNa 
( ___ , 
UCr/PCr 

Filtre edilen sodyumun 
fraksiyonel ekskresyonu 

UNa/PNa 
(FENa = x 100) 

UCr/PCr 

Prerenal azotemi lntrarenal yetmezlik 

< 20 > 40 

> 500 < 350 

<3 

> 40 < 20 

< 1 

<1 

Tedavi : ABY'nde tedavinin başarısı altta yatan sebebi ve hastalığın türünü 

bilmeğe bağlıdır.Tedavide dikkat edilmesi gereken 4 önemli nokta şunlardır(19,20} : 

1-ABY'nln Reverslbl Sebeplerini Düzeltmek : Renal fonksiyonlara etkisi olan 
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prerenal ve postrenal faktörler düzeltilmelidir. · 

2-Netrotokslk iıaçlarm Uzaklaştmlması ve İlave Olabllecek Bozuktuklarm Önlenmesi : 

Oligüri fazında radyokontrast maddeler potansiyel olarak zararlı olduklarından, 

mümkün olduğunca başka diagnostik metodlar kullanılmalıdır. Mümkünse 

non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve nefrotoksik antibiyotiklerden kaçınılmalı, 

ilaç dozları böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanmalı, hatta plazma ilaç düzeyleri 

takibedilmelidir. 

3-0llgüriyl Non-Ollgüriye Çevirme : Oligürinin bizzat kendisi zararlı değ ildir ve 

iyileşme işlemi, normal idrar çıkışı ile hızlanmaz. Bununla birlikte çalışmalar 

göstermiştir ki, diüretik ve sıvı ilavesi ile oligürinin geri çevrilmesi, ABY'li 

hastanın takibini kolaylaştırmakta ve yaşama oranını artırabilmektedir. Ancak 

Mannitol ve Furosemid uygulaması gibi diüretiklerin tedavideki yeri hakkında görüş 

birliği sağlanmamıştır(5,19). 

Bazı araştırıcılar renin sentezini bloke eden B-bloker vermenin yararlı 

olabileceğini düşün mü şlerdir( 5 ). Yine bazı araştırıcılar Dopamin, Hidralazin, 

Angiotensin lnhibitörleri, Prostaglandin gibi ilaçların da böbrek kan akımını 

artırarak GFR'nı artırabileceğini ileri sürmüş lerdir(1,5). 

4-Destekleyıcı Tedavi : Diyalizsiz, konservatif tedavi birçok vak'ada yeterli 

olabilir. Hastalarda steril teknikler kullanılmalı, günlük su-elektrolit ve protein 

alımları belirli ölçülerde tutulmalıdır. Ayrıca yeterli kalori temin edilmelidir. 

Günlük kilo ve sıvı alımı takibine ilaveten, idrar output'u, kan basıncının seri 

takibi,serum elektrolitleri, kreatinin, üre nitrogeni ve hematokrit takibi önemlidir. 

Hiperpotasemi, metabolik asidoz durumları, uygun yöntemlerle tedavi edilmeli, 

diyaliz endikasyonu olduğunda diyaliz uygulanmalıdır. Oligo-anürik fazda 

kliniğimizde uygulanan medikal tedavi prensiplerini kısaca şu şekilde 

özetleyebiliriz(20) : 1. Hastalar hastahaneye yatırılır ve tanı iyi değerlendirilir, 
2. Etiyolojik faktörlere göre tedavi, 

3. Patogenezine göre değerlendirme, 

4. Destekleyici tedavi, 

5. Metabolizmanın kontrolü, 

6. Sıvı kontrolü, 

7. Elektrolit kontrolü, 

8. Enfeksiyonların kontrolü. 
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FUROSEMİD 

Ortoklorobenzensulfonamid türevi bir organik asiddir. Serbest sulfonamid grubu 

içermesi yönünden, yapıca tiazidlere benzer. Loop diüretikleri içinde, en fazla tercih 

edilendir. 

Vücud asid-baz dengesi üzerindeki etkisi zayıftır, bazan hipokloremik alkaloz 

yapabilir. Etkisi asidoz ve alkalozdan etkilenmez(S,9,24). 

Primer etki yeri, Henle kıvrımının çıkan kolunun kalın kısmıdır; orada aktif 

transport suretiyle sudan bağımsız olarak yapılan klorür reabsorbsiyonunu güçlü 

bir şekilde inhibe eder. Böylece aynı yerden sodyum reabsorbsiyonu azalır ve net 

sodyum klorür itrahını ileri derecede artırır. "İtrah edilen sodyum/filtrasyona 

uğrayan sodyum" oranını, yani fraksiyonel sodyum itrahını %40'a çıkartabilir. 

Çıkan kolun kalın kısmının hem meduller ve hem de kortikal bölümlerini etkiler. 
Distal tübüllerden ve toplayıcı kanalların kortikal bölümünden geçen sıvı içinde Na+ 

konsantrasyonunun yükselmesi ve akışın hızlanması, buradan K+ salgılanmasını 

artırır. Diürez oluşmasında furosemidin böbrekte hemodinamik değişikliklere neden 

olmasının da katkısı olabilir. Furosemid böbrek damarlarında VAZODİLATASYON 

yapar, afferent arteriyolleri genişletir, renal vasküler rezistansı azaltır, böbrek 

kan akımını ve GFR'nı artırır. Bu vazodilatör etki, hemen oluşur ve furosemidin 

böbrekte Prostaglandin E2 sentezini artırmasına bağlıdır. İndometasin gibi 

prostaglandın sentez inhibitörleri, bu vazodilatör etkiyi antagonize ederler. 

Furosemid, ayrıca böbrekte kan akımının redistribüsyonuna neden olabilir; 

medulladan geçen kan akımını artırır.Bunun diüretik etki yönünden önemi vardır; 

medullanın kan akımının artması, bu bölgenin interstisyumundaki tuzları ve üreyi 

kana çekerek hipertonikliğ i azaltır. Sonuçta, toplayıcı kanallardan ve Henle 

kıvrımının inen kolundan su reabsorbsiyonunu sağlayan osmotik gradiyent 
düşürülmüş olur(8, 1 O). 

Furosemid, ekstrasellüler sıvı volümünde azalmadan bağımsız bir mekanizma ile 

böbrekten renin sekresyonunu artırır(10,14). 

insanda klinik kullanılış sırasında ilacın yaptığı hipovolemi aşırı derecede 

olursa, onun neden olduğu refleks sempatik hiperaktivite direkt vazodilatör etkiyi 

bastırabilir; net etki olarak afferent arteriyollerde vazokonstrüksiyon oluşabilir ve 

böylece furosemid böbreğin kan akımını azaltarak prerenal azotemi yapabilir(8). 

Furosemid önemli kardiyo-vasküler etkiler oluşturabilir. Sol kalb yetmezi iği 
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olan hastalarda, venülleri genişleterek venöz dönüşün azalmasına ve pulmoner wedge 
basıncının düşmesine neden olur(S, 14). 

Furosemid_ idrarda fosfat, kalsiyum, magnezyum kaybını artırır, fakat 

bikarbonat kaybını pek artırmaz. Bu ilaç da, thiazidler gibi, ANTİHİPERTANSİF 

ETKİ yapar(8). 

Farmakoklnetlk özelllklerı : Furosemid mide-barsak kanalından yaklaşık %65 

oranında absorbe edilir. Plazmada %96-98 oranında proteinlere bağlı olarak 

bulunur. Absorbe edilen miktarın yaklaşık yarısı, değişmeden böbreklerden tubuler 

sekresyon suretiyle . itrah edilir; diüretik etkiden bu fraksiyonun sorumlu olduğu 

sanılmaktadır(8 ). Lümen içindeki proteinlere bağlanma, etkinliği azaltır; 
proteinürili hastalarda furosemidin diüretik etkini iği azalır(S,25,26). 

Vücuttaki furosemid miktarının diğer yarısı, karaciğerde metabolize edilerek 

inaktive edilir. 1.v. verilen furosemidin plazmada yarılanma ömrü 50-60 dk. 

arasında bulunmuştur. Böbrek yetmezliği, yarılanma ömrünü ve etki süresini büyük 

ölçüde uzatır(S, 25·26 ). 

Kullamlışı: Oral yoldan, önce tek doz halinde 20-40 mg. verilir. Diüretik etkisi, 

60 dk. içinde başlar ve 4-6 saat devam eder. Alınan cevaba göre, doz 6-8 saatlik 

aralarla artırılır.· Uygun bir doz düzeyine erişildiğinde, o dozla idame tedavisine 

geçilidS). 

Cevaptaki kişisel değişkenlik nedeniyle furosemidin günlük dozu geniş bir aralık 

içinde değişir, bazılarında 120 mg yeterli iken, diğerlerinde günde 1000-2000 mg. 

(özellikle böbrek yetmezliği olgularında) verilmesi gerekebilir(S,26). Genellikle 

kardiyak ödemlilerde günde 160 mg., böbrek yetmezliği olgularında ise günde 500 

mg. yeterli bulunur(S, 14). 

Furosemid, acil durumlarda i.v. veya i.m. olarak da verilebilir. i.v. yoldan 

başlangıçta 40 mg. dozda verilmesi ve yeterli cevap alınmazsa dozun 60-90 dk. 

sonra tekrarlanması tavsiye edilir. O zaman diüretik etkisi 10-15 dk. içinde başlar 

ve 2 saat kadar sürer(8•11 •14). 

Kullamlış Yerleri: ~ 

1-Önemli bir kullanılış yeri, akut ve kronik böbrek yetmezliğinin 
tedavisidir(s, 9•21-4o). Kreatinin klirensinin 5-10 mi/ dk. gibi ileri derecede 

azaldığı durumlarda bile, glomeruler filtrasyonu ve idrar hacmini artırabilir. Bu 

endikasyonda, furosemidin bir osmotik diüretik olan mannitol ile birlikte 
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uygulanması, etkinliği artırır. Yeterli dozda furosemid uygulandığı halde 24 saat 

içinde cevap vermeyen olgularda, ilacın daha uzun bir süre verilmesi durumu 

değiştirmez, bu nedenle ilaç kesilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, sıvı 

replasmanının ihmal edilmemesidir; furosemid ile yeterli bir diürez elde edilmişse, 

bunun sürdürülmesi için kaybolan sıvının 2-4. saatte bir i.v. infüzyonla yerine 
konulması esastır(8,9). 

Furosemid, nefrotik ödemde de etkilidir. Ayrıca, akut tubuler nekroz eğ ilimi 

olan oligürik hastalarda furosemid tedavisi, bu durumun ortaya çıkmasını 

önleyebilir(8). 

2-Akut akciğer ödeminin tedavisinde(8, 12-15), 

3-Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödemin tedavisinde(8), 

4-Akut zehirlenmelerinin tedavisinde(8). 

Yan Tesirleri : Hızlı bir şekilde ve ileri derecede dehidratasyona ve fazla miktarda 

elektrolit kaybına neden olabilir; buna bağlı olarak hiponatremi, hipokalemi, 

hipokloremik alkaloz ve hipotansiyon yapabilir. Ayrıca hiperürisemi, hiperglisemi 

ve reversibl sağırlık meydana getirebilir. Sonuncu etki, iç kulak üzerindeki toksik 

etkisine bağlıdır ve parenteral yoldan çok yüksek dozda verildiğinde (özellikle 

böbrek yetmezi iği de mevcutsa) ortaya çıkar. Aminoglikozidler ve diğer ototoksik 

antibiyotikler ile kullanılı.rsa, bu etki daha sık görülür(8). 

Sulfanamidlere duyarlı kimselerde kullanılmamalıdır. Gut ve diabet olgularında 

kontrendikedir. Birden başlayan ileri derecede diürez, prostat hipertrofili 

hastalarda idrar retansiyonu tehlikesi yaratabilir(B, 11). 

DOPAMİN 

Dopamin 191 o yılında sentezinin yapılmasından bu yana bilinen en basit yapılı 

katekolamindir(41). Epinefrin ve Norepinefrinin metabolik bir prekürsörüdür(11). 

Kendine has sinir innervasyonu ve reseptörlerinin varlığı gösterilerek, otonom 

sinir siteminin bir mediatörü olduğu gösterilmiştir(8). Dopamin, beyin, kalb, 

böbrek damarlarında ve· barsakta fonksiyonları regü!e eden önemli bir 

n ö rotrans mitte rd ir(42). Organizmada gerek adrenerjik, gerekse dopaminerjik sinir 

uçlarında tirozinden sentezlenir(8•11 ). Sentezlenen dopamin, sinir ucunda 

veziküllerde toplanır. Uyarı anında sinaps ve kavşak aralıklarına salıverilir. 

Etkisini gösterdikten sonra bir kısmı re-uptake ile kısmen sinir ucuna geri emilir. 

Geri kalan kısmı da mono-aminooksidaz (MAO) enzimi tarafından 
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dihidroksifenilasetikaside (OOPAC) dönüştürülür." OOPAC da metillenerek dopaminin 

ara metaboliti homovanillik asid (HVA) oluşur, HVA böbrekler yoluyla vücuttan 
atılır(B, 11). 

Etki Mekanizması : Oopamin etkisini spesifik reseptörleri aracılığı ile 

göstermektedir(S,41). Oopamin reseptörlerinin inhibitör (OAi) ve eksitatör (OAe) 

tipleri vardır(B). 

Oopaminerjik reseptörlerin iki alt tipi vardır : Bunlar "01 ve 02 reseptörleri" 

diye adlandılır( 8 , 42 ). 02 tipinin daha çok santral sinir sisteminde, 01 'lerin ise 

periferde bulunduğu, bugün için tedavide kullanılan dopamin agonist ve 

antagonistlerinin genellikle 02'leri etkiledikleri bilinmektedir(B,42). 

Oopamin salınımının kontrolü, presinaptik uçda membran üzerinde yerleşmiş 

dopamin reseptörleri (otoreseptör) aracılığı ile oluşan bir negatif feedback 

mekanizması ile olur(8). 

Dopamlnln Kardlyo-VaskO/er Sisteme ve Bôbreklere Etki/eri : Oopamin 1-2 

mikrogram/kg/dk. gibi düşük dozlarda verildiği zaman, diğer vazoaktif ajanlar gibi 

mezenter ve böbreklerde regionel arteriyel rezistansı azaltır, böbrek arterlerini 

dilate ederek böbrek kan akımını, glomeruler filtrasyonu, sodyum atılımını ve idrar 

volümünü artırır(1,8,11-15,41-43). Total periferik rezistansı genellikle 

değiştirmez. Oopamin bu etkisini spesifik dopaminerjik reseptörler vasıtasıyla 

gösterir. Renal dopamin reseptörleri renal vaskülatürde, juxtaglomeruler aparatta 

ve adrenal korteksin zona glomerulosasında yerleşmiştir( 4 2). insanlarda 2-3 

mikrogram/kg/dk.lık bir infüzyonla oluşan artmış renal kan akımının, akımı, 

böbreğin kortikal sahalarına doğru tekrar dağıttığı gösterilmiştir. Bu etki sonunda, 

GFR'de dopaminin idrar output'unu arttırma yeteneğinde önemli bir faktör olan 

% 11-75'1ik bir artışa sebep olur( 42). 

Oopaminin natriuretik etkisinin özellikle proksimal tübülün distal kısmında 

sodyum transportunu inhibe ederek oluştuğuna inanılır. Her ne kadar Aldosteron 

sentezi inhibisyonu ve salınımı bir rol oynayabilirse de, sodyum ekskresyonuna 

siklik AMP'nin artmış üriner ekskresyonu eşlik eder ki bu da dopaminin re nal 

tubuler etkisine siklik nükleotidlerin katılabileceğini düş on do rü r(42,43). Ayrıca 

tercihli olarak renal meduller alanları vazodilate eder(42). 
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Dopamin miyokard üzerinde pozitif inotropik ve kronotropik etki gösterir. B1 

reseptör agonisti olarak etki eder. Bu etkisi 2-10 mikrogram/kg/dk. dozlarda 

ortaya çıkar ve kalb hızını ve kan basıncını artırmaksızın kardiyak output'u 
artırır ( 11 • 1 2) . 

10-20 mikrogram/kg/dk. arasındaki dozlarda alfa reseptörlere etkiyle sistolik 

kan basıncını ve nabız basıncını artırır. Diyastolik basınç üzerine etkisi yoktur ya 
da hafifçe artırabilir(11, 12). 

20 mikrogram/kg/dk. üzerinde alfa stimülasyon (alfa-1 ve alfa-2) üstündür ve 

vazokonstrüksiyon, böbrek ve splanknik dolaş ımlardaki dopaminerjik etkileri 
tersine çevirir(11, 12). 

Sonuç olarak, dopamin, kardiyojenik, travmatik ve hipovolemik şokta özellikle 

faydalıdır. 

ABY'nin tedavisinin bir parçası olarak dopaminin başarılı bir şekilde kullanılıp 

k u il anı lam ay acağ ını tesbit etmek için birçok çalış mal ar yapılmıştı r(16, 42,44-56). 

Ayrıca dopaminin farmakolojik birçok özellikleri 1972'de Goldberg tarafından 

gözden geçirilmiştir(41). Goldberg, o tarihe kadar birçok araştırıcının normal 

insanlar, deney hayvanları ve oligürik ABY vak'alarında yaptıkları çalışmalardan 

buldukları sonuçları incelemiştir. Bu incelemede, sonuçların bir araştırıcıdan 

diğerine farklılıklar arzettiği görülmekle birlikte yine de, düşük doz dopaminin 

oligürik hastalarda böbrek üzerindeki iyi etkisi ve yan etkilerinin az olması 

nedeniyle kullanılabileceği(42); erkenden dopamin ve patent diüretiklerle kombine 

edilen tedavilerde hastaların bazılarında diyaliz gerekliliğinin azaltılabileceğ i( 41 ); 

idrar miktarı ciddi bir şekilde azalmadan önce, erkenden kullanıldığında, çok daha 

faydalı olabileceği(11} anlaşılmaktadır. 

Dopamının Diğer Etkileri : Santral sinir sisteminde spesifik dopaminerjik reseptör 

olmasına rağmen, injekte edilen dopamin genellikle hemen kan-beyin bariyerini 

geçemediği için etkisizdir. 

Hazırıamşı, Doza/ ve Uygulamşı: Dopamin HCL (Dopamine Hydrochloride) suda erir. 

Piyasada 50 mg/5ml ve 200 mg/1 Oml lik ampulleri vardır. Genellikle 0,8-1,6 

mg/ml konsantrasyonlarda sulandırılarak kullanılır(11,14). 

intüzyonu için : 0,9% sodium chloride solüsyonu, 5,0% dextrose solüsyonu, 

5,0% dextrose + 0,9% sodium chloride sol, Ringer laktatlı 5,0% dextrose sol, 
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5,0% dextrose + 0,45% sodium chloride sol, 1/6 molar sodium lactate sol, Ringer 

laktat solüsyonu tercih edilir. 

Eğer dopamin, solüsyon içerisinde 4 saatten daha fazla kalırsa, pH : B'in üzerinde 

olan alkalen solüsyonlarda inaktive olur. Uygulamadan önce asid-baz dengesi mutlaka 

düzeltilmelidir. 

Volüm açığı düzeltilmeden dopamin infüzyonu yapılmamalıdır. 

Vazodilatasyon ve pozitif inoropik etkisi için 2-5 mikrogram/kg/dk. doz 

uygulanır. Vazokonstrüktör etki isteniyorsa, kan basıncına cevap alınıncaya kadar 

tedricen 20-50 mikrogram/kg/dk. ya kadar artırılabilir. 

İnfüzyonun süresi için herhangi bir kısıtlama yoktur, birkaç saatten 28 güne 

kadar sürdürülebilir. Klinik durum stabilize olduğunda, dopamin infüzyonu 

birdenbire kesilmemeli, damla sayısı tedrici olarak azaltılmalıdır. Dopaminin diğer 

ilaçlarla geçimsizliği rapor edilmemiştir. 

Etkisi 5-10 dakika içerisinde başlar. Yarılanma ömrü 1·2 dk. dır. Etki süresi 

oldukça kısa olduğundan, uygulamanın hızı kontrol edilebilir (etkinin derecesini 

ölçmek için)(1 1, 14). 

Yan Etki/eri ve Kontrendlkasyonlart : Yüksek dozda uygulamada istenmeyen etkileri 

genellikle sempatomimetik aktivitede artma şeklindedir. Bulantı-kusma, taşikardi, 

anginal ağrı, aritmi, başağrısı, hipertansiyon ve vazokonstrüksiyona infüzyon 

sırasında rastlanabilir. Bu etkiler doz azaltılır veya kesilirse çabucak kaybolur. 

Nadiren kısa etkili alfa-bloker ajan kullanmak (Phentolamine gibi) gerekebilir. 

lnfüzyon sırasında fazla miktarda dopamin damar dışına kaçarsa, iskemik nekroz 

ve doku ölümüne neden olur. Nadiren uzun süre verilirse, el ve ayak parmaklarında 

gangrenler görülebilir. Bu durumda Phentolamine uygulanabilir. 

Şayet hasta bir MAO inhibitörü alıyorsa, dopamin kullanılmamalı veya çok düşük 

dozda kullanılmalıdır(1, 11, 14). 

L·E5AN5İYEL AMİNO ASİDLER ve ABY'ndekl YERİ 

ABY'nde hastalığın şiddetine göre bazen toksik rı:ıetabolitler ve protein 

katabolizmasına ait diğer çeşitli ürünler hastanın kliniğini ağırlaştırabilir. Bu 

vak'alarda katabolizma artışı mevcut olduğu için günlük enerji ve protein ihtiyacı 

tahmin edileni, aşad55 ). Günümüzde bu tür vak'alarda, ilk defa 1954 yılında Rose 

tarafından en ideal şekli önerilen, esansiyel amino asid miktarlarına uygun 

oranlarda ve hastaların en iyi tahammül edebilecekleri amino asidleri içeren, 
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hipertonik, steril, nonpirojen çözeltiler, beslenme ve tedaviye destek olma amacıyla 

kullanılmaktadır(57 -59 ). ABY vak'alarının beslenme ve tedavisinde kullanılan bu 

solüsyonlar 2 yolla etkilerini göstermektedir : 

ı . ürenin Tekrardan Protein Sentezinde Kullamlması (Ürenin Re-ütlllzasyonu) : 

Hastaların strese tepkilerinde, hücrelerin ihtiyaç duyduğu başlıca enerji 

maddesi glikozdur. Glikoza duyulan ihtiyaç arttığında, karaciğer ve kas glikojen 

depolarından hızla boşalma olur. Glikojen depoları boşaldıktan sonra gerekli glikozun 

sağlanabilmesi için iskelet kasının kullanıldığı bir glikoneojenez (yani karbonhidrat 

dışı maddelerden glikoz yapilma olayı) başlar(57 · 5 9). Glikoneojenez ilerledikçe, 

aktin-miyozin amine asidleri olan lösin, izolösin ve valin metabolize edilir ve 

iskelet kası tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır. 

ABY vak'alarında beslenme desteği, enerji ihtiyacının yüksek olduğu bir dönemde 

katabolizmanın azaltılması açısından büyük önem taşır ve faydalı sonuçlar 

sağ layabilid58-66). Araştırmacılar bu dallanmış zincirli amin o asidlerin protein 

yıkılmasını azaltıp, protein sentezini artırarak kastaki azot dengesinin 

düzenlenmesinde son derece önemli rol oynadıklarını düşünmüşlerdir. Bu amin o 

asidleri yüksek konsantrasyonlarda. içeren çözeltilerin veya diyetlerin 

kullanılmasından sonra, beslenme durumunun düzeldiği ve katabolizmanın 

yavaşladığını, kan üre azotu konsantrasyonlarının alçaldığı ve pozitif azot dengesinin 

elde edildiği ve insan kas dokusundaki protein yıkımının gerçekten azalabileceğini 

ileri sürmüş lerdir(57 -59 l. 
ABY vak'alarında esansiyel amino asid/hipertonik dekstroz çözeltilerinin 

üstünlükleri Tablo lll'de görüldüğü gibidir. 

Tablo ili- Esansiyel Amine Asid Solüsyonlarının Üstünlükleri 
1-Yükselmiş olan kan üre azotunun ve kreatinin düzeyinin düşürülmesi veya 

yükselmesinin stabilize edilmesi, 
2-Morbiditeyi azaltması, 
3-Hiperkalemi meydana gelme ihtimalini azaltması veya oluşmuş bir 

hiperkalemiyi ortadan kaldırması, · 
4-Serum fosforu ve magnezyumunda meydana gelebilecek yükselmeleri 

hafifletmesi veya ortadan kaldırması, 
5-Hücresel metabolik dengenin sağ !anabilmesi için gereken protein sentezine 

beslenme desteği sağlaması, 
6-ABY'nde böbrek fonksiyonlarının hızla normale dönmesini sağlaması. 



18 

ABY'ndeki enerji ihtiyacı en iyi şekilde, nihai konsantrasyonu %37-47 olan 

hipertonik dekstroz çözeltileriyle karşılanır. Glikoz verilmesiyle kas dokusunda 

yıkılan protein miktarı azalır, bu doku tarafından alınan amino asid miktarı artar 
1 

böylece kas dokusunda protein sentez edilmesi sağ !anır. Protein sentezinde 

kullanılabilecek azotun dokuya en iyi şekilde teslim edilmesi için, hipertonik 

glikozun yanında esansiyel ve non-esansiyel amino asidler de verilmelidir. Protein 

sentezini devam ettirebilmek için genellikle günlük esansiyel amino asid miktarı 

yaklaşık 10 gr.'dır. (1,6gr. azota eşit). Buna karşılık, esansiyel olmayan amino 

asidler diyetten sağlanabilir veya vücutta sentezlenebilir(58). 

Rose son derece özel birtakım koşullar altında olmak kaydıyla ürenin, 

protein-dışı (non-protein nitrojen) azot kaynağı olarak kullanılabileceğini 

bildirmiştir. Radyoaktif azot-15 ile işaretlenmiş üre kullanan Rose ve arkadaşları, 

bu işaretli azotun, non-esansiyel amino asidlerin yapısına önemli ölçüde katıldığını 

tesbit etmişlerdir(58,59,6?). 

Ürenin tekrardan-kullanılma mekanizması, memeli barsak sistemlerinde 

bakteri enzimleri tarafından gerçekleştirilen enzimatik hidrolizden faydalanılarak 

ortaya konmuş, ürenin parçalanarak protein sentezinde kullanılabilmesi için, mide

barsak kanalında bakteriler tarafından yapılan bakteri üreazına ihtiyaç duyulduğu 

ortaya çıkarılmıştır(58,59). 

Yapılan birçok çalışmada böbrek yetmezliği vak'alarında diyetle veya i.v. yoldan 

esansiyel aminoasid/hipertonik dekstroz çözeltisi verilerek ürenin tekrardan 

kullanılabildiği, sonuçta kandaki bu madde konsantrasyonunun düşerek pozitif 

nitrojen balansı sağlandığı, böylece üremiye bağlı semptomlarda hafifleme veya 

düzelme görüldüğü tesbit edilmiştir(58,59,62,68,69). 
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Tablo iV- Nephramine'in Amine Asid ve Elektrolit Bileşimi : 

Total Amine asidler (gr/dl) 
Protein (gr/dl) 

Elektrolitler (mEq/L) 

Sodyum 
Asetat 
Klorür 
Potasyum 
Magnezyum 
Fosfat 

pH 
Osmolarite 

5,4 
4 

5 
- 44 

< 3 

- 6,5 
- 435 m Osm/L 

il· Amlno Asld So/üsyonlarmm Bôbrek Kan Akımmı Artırmak Suretiyle Etkisi : 

Renal plazma akımı, net ultrafiltrasyon basıncı, plazmanın kolloid osmotik 

basıncı ve ultrafiltrasyon katsayısı, glomeruler ultrafiltrasyonun 

determinantlarıdır. Hem filtrasyon dengesinde, hem de dengesizliğinde, azalmış renal 

vasküler rezistansın renal kan akımında yol açtığı bir artış, glomeruler 

ultrafiltrasyonda bir artışla sonuçlanacaktır(3,5,16). 

Doku ağı rl ığı, vücud ağı rl ığ ının % 0,5'ini geçmemesine rağmen kalbin 

pompaladığı kanın % 20-25'i böbreğe gider. Böbrekte birim ağırlığa düşen akım 

hızı yüksektir. Bu değer böbrekte 4.0ml/ gr/dk. iken.diğer organ ve dokularda 

ortalama 0,06ml/ gr/dk'dır(5). 

Plazma para-aminohipurat konsantrasyonunun yalnız glomerulden filtre 

olabileceği düşük değerlerde (3-5 mg/dl.nin altında) tutulması halinde, 

para-aminohippurat klirensi, böbrek plazma akımını gösterir. Bu değer 600-660 

mi/dk.dır. Normal hematokrit değ erinin dikkate alınması ile yapılacak hesapla 

böbrekteki kan akımının 1100-1200 mi/dk olduğu görülür. Normal böbrek 

fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için yüksek plazma akımına ihtiyaç 

vardır.Glomerular filtrasyon miktarının 20 mi/dk. olması için yalnız plazma 

akımının fazla olması değil, filtre edilen plazmanın %20 civarında olması gerekir. 

Bu fraksiyon değeri, diğer kapillerlerde olmayan yüksek bir değerdid5). Bir başka 

deyişle, glomerul filtrasyon miktarı, böbrekten 1 dk. da geçen plazma akımının 

(RPF) beşte biri kadardır. 
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GFR/RPF = 1/5 = 0,20'dir. Buna "filtrasyon fraksiyonu" denir(3). 

Glomerular kapillerlerin özellik gösteren iki arteriyol arasında yer alması, 

yüksek filtrasyon fraksiyonun sağlanmasında önemli bir durumdur(5). 

Sağlıklı ya da hasta kişide bazı ilaçlar, hormonlar, nörojenik uyarılar şok, renal 

iskemi ve diğer bazı dış uyarılar, böbrek kan dolaşımı üzerine etkileyerek onun 

fonksiyonlarını değ iştirirler( 5 ). Burada ABY'nin etiyopatogenezinde rol oynadığı 
düşünülen mekanizmalardan en önemlisinin preglomeruler vazokonstrüksiyon 

olduğunu bir kez daha hatırlatmak uygun olacaktır. 

Uygulanan EAA solüsyonları kısmen kısaca bahsettiğimiz bu renal 

hemodinamiklere direkt etkiyle, glomeruler filtrasyonu artırmaktadır. Kısmen de, 

varı ığı kabul edilen bir karaciğer hormonu olan "Glomerulopressin" in amin o 

asidlere bağlı salınımı vasıtasıyla etki göstermektedir. Glomerulopressin afferent 

vazodilatasyona yol açmakta ve bu yüzden filtrasyon fraksiyonunu (FF) hiç 

etkilemeden veya çok az artırarak ultrafiltrasyon basıncında bir yükselişle GFR'yi 

artı rm aktad ı r( 16• 7o). 

Protein etkisiyle artmış filtrasyon (hiperfiltrasyon), başlıca afferent 

arteriyollerde azalmış vasküler rezistans sonucunda olmaktadır. Birçok 

araştırmacının yaptıkları çalışmalarda, insan ve hayvanlarda renal kan akımının 

ve glomeruler filtrasyon hızının amino asidler verilerek arttığı gösterilmiştir 

(16,17,70-72). 

Amlno Asld So/üsyonıarmm Uygulama Şekil ve Hasta Bakımı : 

ABY vak'alarında parenteral beslenmenin ve tedavinin başarısı, asepsi ilkelerine 

kesinlikle uyulmasına ve hastanın titiz bir şekilde izlenmesine bağlıdır(59,73}. 

Çözeltilerin infüzyonu, vena cava superiora merkezi bir ven kateterinin 

yerleştirildiği rutin hiperalimentasyon teknikleriyle uygulanır. 

Nephramine ve hipertonik dekstroz çözeltisi infüzyonuna yavaş yavaş ve önce 

saatte 30ml. (yaklaş ık olarak saatte 14 gr. glikoz) ile başlanır; daha sonra bu 

miktar hergün saatte 10 mi. artırılarak en fazla saatte. 75-80 mi. (35-40 gr. 

glikoz) ye kadar çıkılır. Sıvı ve glikoz toleransı, bu uygulamadaki sınırlayıcı 

faktörlerdir. 
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Tablo V- Esansiyel Amino Asid Preparatları : 

Aminosyn-RE 
%5,2(gr/dl) 

Nephramine Renamine 

Azot 

Esansiyel A.A.ler 
Histidin* 

Valin 
Triptofan 

Treonin 
Fenilalanin 
Metiyonin 

Lizin 
Lös in 
lzolösin 

Non-esansiyel 
A.A.ler 

Sistein 
Arginin 
Al anin 
Prolin 
Glisin 
Serin 
Tirozin 

0,79 

0,43 
0,53 
o, 17 
0,33 
0,73 
0,73 
0,54 
0,73 
0,46 

0,60 

o/o5,4(gr/dl) %6,5(gr/dl) 

0,65 

0,25 
0,64 
0,20 
0,40 
0,88 
0,88 
0,64 
0,88 
0,56 

< 0,02 

1,0 

0,42 
0,82 
0,16 
0,38 
0,49 
0,50 
0,45 
0,60 
0,50 

0,63 
0,56 
0,35 
0,30 
0.30 
0,04 

* Histidin, Böbrek Yetmezliğinde Esansiyel Amino Asid (EAA) Olarak Kabul 
Edilir. . 

Yan Etkiler: Kısaca Tablo Vl'da görüldüğü gibi özetlenebilir(57-59). 

Tablo VI- Amino Asid Solüsyonlarının Yan Etkileri 
'1-Hiperg lisem i 
2-Hipopotasemi, 
3-Hiponatrem i, 
4-Hipomagnezemi, 
5- H ipofosf atemi. 
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Kliniği Nefroloji Bilim 

Dalı'nda Temmuz 1987-Ekim 1989 tarihleri arasında takibedilen oligurik ABY olan 

32 hasta üzerinde çalışıldı. Hastalara hikaye, fizik muayene ve laboratuvar 

sonuçlarına göre tanı konuldu. Hastaların tümünün idrar volümleri 400 ml/24 

saat'in altındaydı. 

ABY olan hastalar 3 gruba ayrıldı. 1. gruptaki (10 hasta) hastalara 240 mg 

Furosemid, 150-200 cc. %5 dekstroz solüsyonu içerisinde bir defada infüzyon 

şeklinde verildi. 

il. gruba (10 hasta), 3 mikrogram/kg/dk dozda dopamin, ortalama 12-24 saat 

süreyle infüzyonla verildi. 

ili. gruptaki hastalara (12 hasta), yine aynı infüzyon hızındaki dopaminle 

birlikte, esansiyel amino asid/hipertonik dekstroz solüsyonları(nephramine}, Y 
' setiyle uygulandı. Esansiyel amino asid solüsyonu infüzyonuna 30 mi/saat gidecek 

şekil de baş landı, 10 mi/saat artırılarak 75-80 ml/saat'e kadar çıkarıldı. 

Beraberinde gerekli kalori ihtiyacını karşılayacak miktarda %30 dekstroz 

solüsyonu verildi. Bu arada hastaların mayi ve dekstroz toleransı da gözönünüde 

tutuldu. 

Hastaların çalışmaya alınma kriterleri şöyle idi : 

1-Santral venöz basıncın ortalama 5-10 cm H20 arasında olması, 

2-Sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın üzerinde bulunması, 

3-Kalb tepe atımının 130/dk'nın altında olması, 

4-ldrar sodyumunun >20 mEq/L olması, 

5-Fraksiyonel sodyum ekskresyonunun(FENa) ve renal yetmezlik indeksinin 

(RYİ)>%1 olması. 

Amin o asid solüsyonu uygulanan hastaların takibi Tablo Vll'de görüldüğü gibi 

yapıldı : 

Tablo Vll - Amino Asid Solüsyonu Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar : 
1-Hiperalimentasyon kateterinin yerleştirilmesi ve bakımı, 
2-Günlük Na, K, BUN ve Osmolarite ölçülmesi, 
3-Haftada iki defa Mg, Ca, P04, kreatinin ölçülmesi, 
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4-Stabil olana kadar her 6, daha sonra da her 12 saatte bir kan şekerinin 
ölçülmesi, 

5- İlk baştaki infüzyon hızı 30 mi/saat, daha sonra da glikoz ve sıvı toleransına 
göre her gün 1 o mi/saat artırılarak 75-80 ml/saat'e çıkılması, 

6-Glikoz toleransı sağlamak için i.v. insülin yapılması, 
7-Devamlı sepsis ~ontrolü, sıkı aseptik kurallar, 
8-Gerektiğ inde diyaliz, 
9-Tedavi 15 günden uzun sürerse enteral beslenme. 

Bütün hastaların çalışma öncesi ve sonrası dönemlerde serum kreatinin, BUN, 

Glikoz, Ca, P, Alkalen fosfataz, Ürik asid, Na, K değerleri ile 24 saatlik idrardaki 

protein, NPN, Kreatinin, Na, K değ erleri (kantitatif olarak), tam idrar tetkiki, 

periferik yayma, eritrosit sedimentasyon hızı, hemoglobin, hematokrit, lökosit ve 

trombosit sayımları yapıldı. Serum ve idrarda Na, K, iyon selektif metodla ve E2A 

Beckman cihazı ile; diğer biyokimyasal kan analizleri otoanalitik metodla ve Hitachi 

705 BM cihazı ile; kantitatif protein TCA ile çöktürme metoduyla; tam idrar tahlili 

"Urotron RL-9, Boehringer Mannheim" cihazı ile otomatik olarak yapıldı. 

Hemoglobin, hematokrit, lökosit ve trombosit sayımlarında otomatik kan 

sayıcı"Cell-dyn 1500"cihazı kullanıldı. Periferik yaymalar wright boyası ile 

boyandı. Sedimentasyon hızı, Wester-Green metodu ile ölçüldü. 

Bulunan laboratuvar sonuçlarından yararlanarak hastalarda tedavi öncesi ve 

sonrası glomeruler filtrasyon hızı (GFR)(1 •3•5·6,1e,23,74), tedavi öncesi FENave 

renal yetmezlik indeksi (RYİ)(1,3,5,6,19,75-77) aşağıdaki formüller yardımıyla 

hesaplandı : 

Erkeklerde : 

GFR (Kreatinin Klirensi) = (140-yaş) x Ağırlık (kQ) 

72 x Serum kreatinini (%mg) 

Kadınlarda : 

GFR (Kreatinin Klirensi) = .ı..:(1...:..4~0-..J..y~aşt..J-)_~x:.:..__,!A4ğj..!.!.ır.!!l.lıkı...ı(~kg;l.,l..) __ x 0,85 

72 x Serum kreatinini (%mg) 

Serum kreatinin değ eri <%5 mg olan vak'alarda ise Siersback-Nielsen ve 

arkadaşları tarafından hazırlanan nomogram, GFR'nı hesaplamak için 

kullanıldı( 23 • 74 ). 
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FENa = ---"id""'"ra..,.r_,.s""'od..,.y ..... um"""u"-'-/ '-'Pl .... az=m_a~s~od~Y.ı.:.:Um.ı.ı.ıuı!-__ 

idrar kreatinini I Plazma kreatinini 

RYİ = idrar sodyumu 

idrar kreatinini 

Plazma kreatinini 

x 100 

Ayrıca hastalarda tedavi öncesi ve sonrası ağırlık takibiyle birlikte tedavi 

süresince günlük plazma BUN, Kreatinin, Glikoz, Na, K tetkikleri, günlük idrar 

volümü, düzenli olarak arteriyel kan basıncı, radiyal nabız, santral· venöz basınç 

ölçümleri yapıldı. 

Çalışmanın sonunda her 3 gruptaki hastalar kendi aralarında tedavi öncesi GFR, 

idrar sodyumu (mEq/L), plazma BUN ve kreatinin yönünden tedavi sonrası 

değerlerle istatistiki olarak kıyaslandı, kıyaslamada "t testi" kullanıldı(78-80). 
Bulgular, "İstatistiki olarak kantitatif ortalamaların incelenmesi" metodu ile 

değerlendirildi. Bu maksatla bütün parametrelerin ortalama değerleri ve standart 

sapmaları bulundu. 

Aritmetik ortalama 
ı:x1 

x = 

N 

"t" Testi : 

Standart saQ...;.;.m;;.;...a '--: _ 
( r_ X1)2 

~x1'"-
N 

SD = + 
N - 1 

Bu test grup ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını ortaya 
koymak için yapılmıştır. 

X1 • X2 
t= ----

s X1 - S X2 
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Ortalama farklarına ait standart hatanın hesaplanmasında ise : 

~-s X1 = 
(N1-1). S2 + (N2-1). S2 

1 .2. 

N1 + N2 • 2 

1 1 

S X1 . X2 = S:ı.,X1 (- + - ) 

N1 N2 

2. = Toplam işareti 

N = Analiz sayısı 

t = Kritik oran (önemlilik kontrolü) 

X1 = Her bir gözlem 

SD = Standart sapma 

S X1 -X2 = Ortalamalar arasındaki farkın hatası 

n = N1 + N2 • 2 = Serbestlik derecesi 

p = "t" tablosundan serbestlik derecesine göre bulunan 

değerler. 
:L-s X1= Her iki grubun ortak varyansı. 

Çalışmamızdaki istatistiki hesaplamalar Atatürk Üniversitesi Bilgisayar 

Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yukarıdaki formüller kullanılarak Macintosh 

Plus marka bilgisayarda State View Programı ile yapıldı. 
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Çalışmamızda oligürik ABY'li 32 hasta, 3 ayrı gruba ayrılarak 10 hastaya 

furosemid, 1 O hastaya dopamin, 12 hastaya da dopamin+ esansiyel amin o asid 

kombinasyonu uygulandı. Furosemid uygulanan hastalar l.grup, dopamin 

uygulananlar il.grup, dopamin+ esansiyel amino asid uygulanan hastalar ise ili.grup 

olarak kabul edildi. Bu hastaların uygulama öncesi ve uygulama sonrası klinik ve 

laboratuvar bulguları ile istatistiksel sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

Vak'aların yaş ve cinse göre dağılımı şöyleydi : 

Tablo VlII : Vak'aların yaş ve cinse qöre dal}ılımı. 

VAK'A SAYISI 
YAŞ TOPLAM VAK'A 

GRUPLAR 

Kadın \ Erkek \ 
ORTALAMASI SAYISI 

I.Grup 

(Furosemid) 
4 40 6 60 37,8+ 19,36 10 

II.Grup 

(Dopaınin) 
5 50 5 50 42,0± 14,41 10 

IH.Grup 
(Dopaınin + EAA 

6 50 6 50 31,25 ± 13,01 12 

Tabloda görüldüğü gibi, dopamin uyguladığımız hastalar, yaş ortalaması 42,0 ± 

14,41 ile, en yüksek yaş ortalaması olan grubu oluşturuyordu. 

Furosemid uyguladığımız hastalar ortalama 3,8 gün, dopamin uyguladığımız 

hastalar ortalama 4,7 gün, dopamin+esansiyel amino asid uyguladığımız hastalar 

ortalama 2,6 günden beri oligürik idiler. 

Furosemid uyguladığımız hastalarda ABY'nin etiyolojisi Tablo IX'da gösterildi. 



27 

Tablo IX Furosemid uygulanan hastalarda ABY'nin etiyolojisi. 

ETİYOLOJİ VAK'A SAYISI 

Postoperatif 2 
-

D.Mellitus+Gastroenterit 1 

Aminoglikozid kullanımı+ 

G.Enterit 1 

Gastroenterit 2 

Sepsis 1 

Eklampsi 1 

Postpartum (abortus) 1 

Sepsis + GİS Kanama + 

Hemolitik Üremik Sendrom 1 

Dopamin uyguladığımız vak'alarda ABY'nin etiyolojisi Tablo X'da görüldüğü 

gibiydi. 
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Tablo X Doparrıin uygulanan hastalarda ABY'nin etiyolojisi 

-
ETİYOLOJİ VAK'A SAYISI 

Gastroenterit 2 

Gastroenterit+Fulrrıinant 

Hepatit-Hepaturenal sendrorr 1 

Eklampsi 1 

Postpartum 1 

Yanık 1 

Rif ampicin kullanımı 1 

Ağır metal zehirlenmesi 1 

Konjestif kalb yetmezliği+ 
Kusma 1 

Konjestif kalb yetmezliği+ 
Kusma+Enfektif Endokardit 1 

Dopamin+esansiyel amino asid kombinasyonu uygulanan hastalarda etiyoloji 

Tablo Xl'de gösterildi. 
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Tablo XI Dopamin+EAA uygulanan hastafarda ABY'nin etiyolojisi 

ETİYOLOJİ VAK'A SAYISI 

Postoperatif 2 

Gastroenterit 2 

Gastroenterit+GİS Kanama 1 

Eklampsi 2 

Crush Sendromu 1 

İyodlu Radyokontrast madde 1 

Periarteritis Nodosa {PAN) 1 

Ağır metal zehirlenmesi 1 

Brusellozis 1 

Tüm gruplardaki hastaların tedavi öncesi Renal Yetmezlik lndexi (RYI) değerleri 
arasında varyans analizi yapılarak, her üç grup arasında önemli bir fark olup 

olmadığı araştırıldı. Sonuçta üç grup arasında önemli fark tesbit edilmedi. Aynı 

şekilde tüm hastaların tedavi öncesi Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu (FENa) 

değerleri arasında yapılan varyans analizinde de her üç grup arasında önemli fark 

olmadığı görüldü. Bu durum, daha ayrıntılı olarak Tablo Xll'de gösterildi. 
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Tablo XII : Hastalardaki RY! ve F~a Ortalama Değe'!:leri ve Standard Sapmaları •• 

RY! 
FE 

GRUPLAR 
Na 

ORTALAMA ORTALAl'JI 

l (N·lO) 
3, 01 ± ı, 64 2,23 ± 1, 198 

Furosemid 

11 (N•lO) 

Dopamin 
3, 84 ± 3, 423 2, 93 ± 2, 61 

lII (N•l2) 

Dopamin+EAA 
3, 77 ± 2, 66 3, 04 :: 2, 26 

p > O, 25 p > 0,25 

Ayrıca tedavi öncesi idrar sodyumu, GFR, BUN, kreatinin ortalama değerleri 

arasında yapılan varyans analizlerinde de her üç grupta önemli fark bulunmadı 

(p>0,25). 
Her 3 grubun tedavi öncesi ve sonrası ortalama idrar sodyumu değerleri ve 

istatistiki karşılaştırılması Tablo Xlll'de . gösterildi. 

Tablo XIII : Tüm Gruplarda Tedavi Öncesi ve Sonrası İdrar Sodyumu Ortalama Değerleri 
ve İstatistiksel Karşılaştırılması. 

İDRAR SODYUMU (mEa /L \ 

GRUPLAR TEDAVİ ÖNCESİ TEDAVİ SONF.ASI 
FARK 

ORTALAMA ORTALAMA 

I (N=lO) t= 3, 13 

Furosemid 83, l ± 40, 65 107, 7 ± 37, 87 
p< O, 01 

II (N=lO) t= 0,509 

Dopamin 
98, 6 ± 31, 05 96, l ± 33,04 

p> 0,1 

III(N=l2) 
t= 4, 207 

82,08 ± 41,45 104, l ± 38,15 
Dopamin+EAA p< o, 005 

Tabloda görüldüğ O gibi, l.velll.gruplarda tedavi sonrasında idrar sodyumun un 

önemli oranda arttığı, dopamin uygulanan il. grupta ise artış olmadığı tesbit edildi. 
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Her 3 grubun tedavi öncesi ve sonrası glomeruler filtrasyon hızı (GFR) 

ortalamaları ve istatistiksel karşılaştırılması aşağıdaki Tablo XIV'de gösterildi. 

Tablo XIV : Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası Ortalama GFR Değerleri 
ve İstatistiksel Karşılaştırılması. 

~loıooruler Filtrasyon Hızı (GFR)tml/dk) 

GRUPLAR TEDAVİ ÖNCESİ TEDAVİ SONRASI 
FARK 

ORTAIMA ORTALAMA 

I (N=lO) t= 3, 626 

Furoseıııid 
11, 09 ± 3,83 54,42 ±39,98 

p< o, 005 

II (N=lO) t= o, 667 

Dopamin 16, 74 ± 8,57 13, 41 ± 13, 76 
p> o, l 

III (N=l2) 
13,59 ± 8,32 69,85 ± 44,03 t= 4,525 

Dopamin+EAA 
p< 0,0005 

Tabloda da görüldüğü gibi, l.ve !il.gruplarda tedavi sonrası GFR'deki artış ., 
anlamlı olup, il.grupta artış olmamıştır. 

Her 3 grubun tedavi öncesi ve tedaviden 24 saat sonraki idrar volümleri 

ortalama değerleri ve istatistik! karşılaştırılmaları Tablo XV'de gösterildi. 

Tablo ~ : Hastaların Tedavi Öncesi ve Tedaviden Sonraki İlk 24 saat İçindeki 

Ortalama İdrar Volümii Değerleri ve İstatistiksel Karşılaştırılması. 

İDRAR VOLiJ.ıÜ (ml/24 saat) 

GRUPIAR TEDAVİ ÖNCESİ TEDAVİ SONRASI 
FARK 

ORTALAMA ORTALAMA 

I (N=lO) t= 3, 367 

Furoseıııid 
217,0 ± 121,11 98,2 ± 188,44 

p< 0,005 

II(N=l0) t= 0,064 

Dopamin 195,5 ± 124,20 194,5 ± 153,41 
p> 0,4 

III (N=12) 242,5 ± m,47 795,83 ± 706,29 t= 2, 91 

Dopamin+EAA p< 0,01 
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Tabloda görüldüğü gibi, l.ve /il.grupta tedaviye başlandıktan sonraki 24 saat 

içinde ortalama idrar volümünde belirgin (önemli) artış olmuş, il.grupta ise 

ortalama idrar volümünde önemli bir değişiklik olmamıştır. 
Her 3 grubun tedaviden sonraki 1.gündeki ortalama idrar volümü ile 3.gündeki 

ortalama idrar volümü değerleri ve istatistiki karşılaştırmaları da yapılmış ve 
Tablo XVl'da gösterilmiştir. 

Tablo XVI : Tedaviye Başladıktan Sonraki İlk gün ve 3.gün İdrar Volüıııü 

Ortalamaları ve İstatistiki Karşılaştırılması. 

İDRAR VOLÜMil lm1f24 saati 

GRUPLAR I.GÜN III.GON 
FARK 

ORTALAMA ORTALAMA 

I(N=10) t= 2,465 

Furosemid 98,2 ± 788,44 1985, 71 ± 926,33 
p< o, 025 

II (N=lO) t= 1 

Dopamin rn,5 ± 153, 41 261, 51 ± 279, 46 p> D,1 

III(N=l2) 
t= 3, 371 

795, 83 ± 706, 29 1104,17 ± 896,32 DopamintEAA 
p< D,005 

Tabloda görüldüğü gibi tedavi sonrası 3.günde ortalama idrar vo/Dmündeki artış, 
Yine 1.ve ili.gruplarda önemli orandaydı. il. grupta da 1.güne göre· artış oldu, fakat 
önemsizdi. 

Tedaviye başlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde ve 3.gündeki ortalama idrar 

Volümünde, tedavi öncesi dönemdekine göre önemli artışlar görülen /.ve 111.grup 

hastaların, 3.gün idrar volümleri ile 5.gün idrar vo/Dmlerinin ortalama/arı ve 

istatistiki karşılaştırması, Tablo XVll'de görüldüğü gibiydi. . 
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.• 

Tablo XVII : I. ve III. Gruptaki Hastaların 3.gün ve 5.gün İdrar Volümü 

Ortalamaları ve İstatistiki Karşılaştırılması. 

İDRAR VDLÜMÜ lml/24 saat\ 

GRUPLAR HI.GÜN V.GÜN 
FARK 

ORTALAMA ORTAL.Wı · 

,I(N=lO) t= 1,314 

Furosemid 
~985, 11 ± 926,33 2114,29 ± 1996, 19 

p> O, 10 

II(N=lO) t= 4, 42 

Dopamin 1104,11 ± 896,32 1633,33 ± 1068,63 p< 0,005 

Tabloda görüldüğü gibi, furosemid uygulanan grupta, idrar volümündeki artışın 

5.günde, 3.gündekine göre önemli oranda olmadığı, Dopamin+EAA uygulanan grupta 

ise 5.günde idrar volümünün 3.güne oranla önemli derecede arttığı tesbit edildi. 

ı.velll.grupların 5.ve7. gündeki idrar volümlerinin ortalamaları ve istatistik! 

karşılaştırılması Tablo XVlll'de gösterildi. !il.grubun idrar volümündeki artış 

7.günde 5.güne göre daha önemliydi. 

Tablo XVIII : I. ve III. Gruptaki Hastaların 5.gün ve 7 .günlerdeki 
Ortalama İdrar Volümleri ve İstatistiki Karsılastırıbrası. 

İDRAR VOLÜMÜ (ml/24 saat) 

GRUPLAR V.GÜN VII.GÜN FARK 
ORTALAMA ORTALAMA 

I (N=lO) t= o 

Furosemid 
2714,29 ± 1996,19 2114,29 ± 1161,08 

p> 0,4 
' 

II(N=lO) t= 1, 819 

Dopamin 1633,33 ± 1068, 63 2213, 64 ± 1435, 63 p< 0,05 

Yalnız dopamin uygulanan hasta grubunda tedavi öncesi ortalama idrar volümü 

ile 3.gün ve 5.günlerdeki idrar volümü ortalama değ erleri ve istatistik! 

karşılaştırmasında t=1, p>O, 1 olup, önemli bir artış görülmemiştir. 
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Her 3 grupta tedavi öncesi ve sonrası ortalama BUN değerleri ve istatistiki 

karşılaştırılması ise Tablo XIX'da gösterildiği gibiydi. 

Tablo XIX : Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası BUN Değerlerinin 
Ortalamaları ve İstatistiki Karşılaştırılması. 

BUN ( % rıq ) 

GRUPLAR TEDAVİ ÖNCESİ TEDAVİ SONRASI 
FARK 

ORTALAMA ORTALAMA 

I (N=lO) t= 3, 719 

Furosemid 102, 09 ± 42, 66 44,1 ±28,61 
p< 0,01 

II (N=lO) t= 1, 984 

Dopamin 99, 1 ± 57, 70 122, 4 ± 50, 48 
p< 0,05 

III (N=12) 
98, o ± 46, 46 48,5 ± 50,45 t= 2, 835 

Dopamin+EM p< 0,01 

Tabloda görüldüğü gibi, furosemid ve Dopamin+EAA uygulanan gruplarda tedavi 

sonrasında BUN değerlerinin önemli oranda azaldığı, yalnızca dopamin uygulanan 

grupta ise önemli oranda artış olduğu tesbit edildi. 

Tüm grupların tedavi öncesi ve sonrası kreatinin değerlerinin ortalamaları ve 

istatistiki karşılaştırılması Tablo XX'de gösterildi. 

Tablo XX : Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası Ortalama Kreatinin Değıırleri 
ve İstatistiksel Karşılaştırılması. 

Serum Kreatinin ( \ mg) 

GRUPLAR TEDAVİ ÖNCESİ TEDAVİ SONRASI 
FARK 

ORTALAMA ORTALAMı\ 

I(N=lO) t= 2, 558 

Furosemid 9,28 ± 4, 32 3, 98 ± 4,35 p< o, 025 

II (N=lO) t= 2, 483 

Dopamin 6, 81 ± 3, 74 9,8 ± 4, 95 p< o, 025 

III (N=l2) 
8, 67 ± 4, 78 3,54 ±4,61 t= 3, 145 

Dopamin+EAA p< O, 005 
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Tablodan da anlaşıldığı gibi, Grup 1 ve lll'de tedavi sonrasında serum kreatinin 

değerleri önemli oranda azalırken, Grup ll'de önemli oranda arttı. 

Varyans analizi sonuçları, her üç uygulama arasında GFR üzerine etki 

bakımından önemli fark olduğunu gösterdi (Tablo XXI). 

Tablo XXI : Furoseınid, Dopamin, Dopamin+EAA Uygulamalarının GFR' ye Etkilerinin 

KAYNAK 

GRUPLAR 

HATA 

Varyans Analizi. 

s.v. K.T. K.O. 

2 

29 

20747,061 10373,53 

35501,493 1224,189 

S.V. : Serbest Varyant 

K.T. : KarelerToplamı 

K.O. : Kareler Ortalaması 

FARK 

8, 474 

p< o, 005 

Her 3 grubun tedavi öncesi ve sonrası GFR değerlerinin fark ortalamaları 

aşağıda gösterildi : 

l.Grup GFR Fark Ortalaması + 43,329 

11. Grup GFR Fark Ortalaması 3,332 

ili.Grup GFR Fark Ortalaması + 56,258 

Görüldüğü gibi, l.ve ili.grup arasında GFR fark ortalamaları bakımından 

t arklı l ık tesbit edilmedi, ve t=O, 7 41, p>O, 1 idi. Ancak 1 !.grupla diğer gruplar 

arasında önemli oranda fark mevcuttu (p>0,005). 

Yine, varyans analizi yapılarak, her üç uygulama arasında idrar volümü üzerine 

etki bakımından önemli fark olduğu tesbit edildi ve Tablo XXll'de gösterildi. 
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Tablo XXII : Furoseınid, Dopaınin, Dopamin+EAA Uygulamalarının' İdrar Volüınü 
fi.,orino FtlrilPrinin lT~rv:ın~ ~n~H.,ı 

KAYNAK s.v. K.T. K.O. FA R K 

GRUPLAR 2 3153943, 3 1576971, 7 4, 844 

HATA 29 9440206, 7 325524, 4 

p< O, 025 

Tüm grupların tedavi öncesi ve sonrası ilk 24 saatteki idrar volümü 

değerlerinin fark ortalamaları aşağıda görüldüğü gibidir 

l.Grup idrar volümü fark ortalaması + 765 

il.Grup 

ili.Grup 

Görüldüğü gibi, 

bulunmuştur. 

idrar volümü fark ortalaması 1 

idrar volümü fark ortalaması + 553,33 

l.velll.grup arasındaki fark önemsiz olup, t=0,72, p>0,1 
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Tablo XXIII : Furosemid Uygulanan Hastaların Tedavi.Öncesi ve Sonrası Değerleri. 

~ Furosemid 
,µ o .,.; Krea-
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" >ı o ı:: tinin 
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Tablo XXIV Dopamin Uygulanan Hastaların Tedavi öncesi ve Sonrası De~erleri. 
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Tablo XXV Dopamin+EAA Uygulanan Hastalarda Tedavi öncesi ve Sonrası De~erler. 
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Tüm böbrek hastalarında gelişen tekniğe dayalı modern tedavi, düzelebilir 

nitelikteki sorunları gidermede büyük başarı göstermektedir. Bununla birlikte akut 

böbrek yetmezliği,modern diyaliz tedavisinin gelişmesine rağmen, günümüzde hala 

yüksek bir mortalite oranı ve kötü bir prognoz taşımaktadır. İleri yaş ve 

intraabdominal sorunu olan hastalarda mortalite oranı %50 civarında 

seyretmektedir. Gelişen tedaviye rağmen, mortalite oranındaki yükseklik hekimi 

rahatsız eden önemli bir olmaktadır. Bu görünümün devamında daha ileri yaşa ulaşan 

ve daha fazla cerrahi müdahaleye maruz kalan hastalar önemli bir faktördür. 

Akut böbrek yetmezliğindeki hastaların prognozu, altında yatan sebeple doğrudan 

ilişkilidir. Travma sonu oluşan akut böbrek yetmezliğinde ölüm oranı,11 Dünya 

Savaşı'nda %90 iken, Kore ve Vietnam Savaşı'nda %65'e düşmüştür. Ancak ölüm 

oranının hala yüksek olduğu açıktır. Travma ve cerrahi dışındaki sebeplerle oluşan 

akut böbrek yetmezliğine ait ölüm oranı ise değişik serilerde %30-50 arasında 

değişmektedir. Bu hastalarda ölümün en önemli nedeni, çeşitli nedenlerle devreye 

giren infeksiyondur. Gastrointestinal kanamalar, hiperkatabolizma ve akut kortikal 

nekroz, akut böbrek yetmezliğinde prognozu ağırlaştıran ve mortaliteyi yükselten 

diğer faktörlerdir(S). 

Furosemld Grubu : 

Son yıllarda, hem deneysel modellerde hem de hastalarda oligüriyi önleme veya 

tedavi etme amacıyla, çok çeşitli ilaçlar üzerinde yoğun çalışmalar sürdürülmekte, 

sonuçlar bir çalışmadan diğerine farklılıklar arzetmektedir. Bu çalışmalarda 

Mannitol, Furosemid, Etakrinik Asid gibi bazı diüretiklerle, B-blokerler, Dopamin, 

Angiotensin lnhibitörleri, Prostaglandin, Esansiyel Amine Asid Solüsyonları, Atrial 

Natriüretik Peptid (ANP), Kalsiyum Antagonistleri (Nifedipin, Nitrendipin, 

Diltiazem, Verapamil) üzerinde durulmakta, bu ilaçların renal vasküler rezistansta 

azalmayla böbrek kan akımını artırarak glomeruler' filtrasyon miktarını 

artırabilecekleri ileri sürülmektedir(1,5, 19,56,81-87). 

Çalışmamızda ABY tanılı oligürik 32 hasta alındı ve 3 ayrı gruba ayrılarak 10 

hastaya furosemid, 1 O hastaya dopamin, 12 hastaya ise dopamin+esansiyel amine 

asid solüsyonu uygulandı. Hastaların gruplandırılması, etiyoloji gözönünde 
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bulundurulmadan yapıldı. Ancak, tedavi öncesi tüm hastaların renal yetmezlik 

indeksi ile fraksiyonel sodyum ekskresyonları yönünden yapılan varyans analizinde 

her 3 grup arasında önemli fark tesbit edilmedi (p>0,25, p>0,25). Bu değerler, 

hastalardaki böbrek yetmezliğinin renal sebepli olduğunu veya başlangıçta prerenal 

ise bile, sonradan renale dönüştüğünü gösteriyordu. Ayrıca tedavi öncesi idrar 

sodyumu, GFR, BUN, kreatinin değerleri arasında yapılan varyans analizinde de her 

3 grup arasında önemli fark tesbit edilmedi (p>0,25). 

Hastaların yaş grup ortalaması alındığında, 42 yaş ortalaması ile en yüksek 

grubu dopamin uyguladığımız hastalar oluşturuyordu. Yine, tedavi öncesi en uzun 

oligüride kalma süresini de 4,7 gün ile dopamin verdiğimiz grup oluşturmuştu. 

Akut böbrek yetmezliğinde furosemidin kullanılışına 1965'de başlanmış ve 

birçok araştırıcı tarafından diürezi sağlaması ve klinik durumun düzeltilmesinde 

fayda! ı olabileceği tesbit edilmişfü(28 ,35). Ancak, farklı araştırıcılar tarafından 

yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar da farklılıklar arzetmektedid28 ). Bazı 
araştırmacılara göre, furosemidin böbrek yetmezliği gelişme riski olan hasta 

gruplarında proflaktik olarak kullanılmasının daha faydalı olacağına dair görüşler 

mevcuttu r(28). Breadley ve arkadaşlarının (1976), Lucas ve arkadaşlarının 

(1977) böbrek yetmezi iği gelişme riski olan hastalarda yaptıkları çalışmalarda, 

hastaların idrar volümünde ve sodyum ekskresyonunda çok önemli artışlar tesbit 

edilmiş (p<0,001), renal kan akımı (RBF) ve GFR'de de önemli oranda artışlar 

olduğu görülmüştür (p<0,5). Bu hastalarda gelişme ihtimali yüksek olan ABY tablosu 

da büyük oranda önlenmişfü{29,31). 

Cantarovich ve arkadaşlarının (1973) ABY olan 2 grup hastada yaptıkları 

çalışmada, 1.gruptaki 34 hastanın 19'una 600 mg/gün (devamlı), 15'ine 

1 OOmg/gün'den başlayıp 3200mg/gün'e çıkılacak şekilde furosemid uygulanmış ve 

bunlar 13 kontrol vak'asıyla kıyaslanmış; 2.gruptaki 39 hastaya 2000mg/gün 

(devamlı) dozda furosemid uygulanmış ve bunlar da 19 kontrol vak'asıyla mukayese 

edilmiş ve her iki grupta da kontrol grubuna göre idrar volümünde önemli oranda 

artışlar tesbit edilmiş tir (p<0,05)(28). 

Burke ve arkadaşları (1979), köpeklerde yaptıkları deneysel çalışmada 

furosemidle böbrek kan akımında, idrarla atılan sodyum oranında ve idrar 

volümünde önemli artışlar (p<0,01) tesbit etmişler, ancak GFR'de önemli bir 

değişiklik elde edememişlerdir{30). 
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Ala Houhala ve arkadaşları (1987), Glomerulonefritli 8 hastada yaptıkları 

çalışmada, furosemidle GFR'de, idrar output'unda ve FENa'nda önemli artışlar 

o ı d u ğ unu göstermişlerdir. Bu araştırıcılara göre, furosemid birçok protein 

molekülünün idrarla atılışını belirgin oranda artırmakta ve böylece GFR'de artışla 

birlikte su, elektrolit atılışına ilaveten böbrek kan akımını da artırmaktadır(32}. 

Furosemid etkisiyle böbrek kan akımındaki artışın, vazodilatör prostaglandinlerin 

konsantrasyonlarındaki artışla birlikte olduğu gösterilmiştir. Ayrıca furosemid, 

plazma renin aktivitesini (PRA) de artırır, intrarenal kan akımının yeniden 

dağıtılmasını sağlar(32,35}. 

Ludens ve arkadaşları (1968), köpekler üzerinde furosemid uygulaması ile, 

sodyum atılışında idrar volümünde ve total ren al kan akımında (RBF) önemli oranda 

artış olduğunu, renal vasküler rezistansın önemli oranda azaldığını, GFR'de önemli 

bir değişiklik olmadığını göstermişlerdir(33). 

Papadim itriou ve arkadaşları (1978), akut iskemik re nal yetmezlikli 

köpeklerde furosemid uygulamasının idrar volümü, sodyum ekskresyonu ve osmolar 

klirenste önemli artışlara neden olduğunu, GFR'de ise değişiklik olmadığını tesbit 

etmiş lerdir(34). 

Kleinknecht ve arkadaşları (1976), 33 ABY'li hastada i.v. furosemid 

uygulamasının, ortalama oligüri süresini, diyaliz sayısını ve renal yetmezliğin 

ortalama süresini değiştirmediğini(35); Minuth ve arkadaşları (1976) ise, 104 

akut böbrek yetmezliği olan hastada i.v. furosemidin hastaların %22'sinde kalıcı 

diürez oluşturduğunu ve tüm hastalarda diyaliz ihtiyacında belirgin bir azalmaya 

sebep olduğunu göstermişlerdir(38). 

Epstein ve arkadaşları (1975), akut böbrek yetmezliği olan 6 hastada 
~ 

intrarenal yolla uygulanan furosemidin renal hemodinamikleri düzeltmediğini veya 

hastalarda ABY'nin klinik gidişini değ iş ti rmediğ ini tesbit etmişlerdir. Ancak, 

intravenöz furosemid uygulamasının, sol ventrikül doluş basıncında düşmeyle 

birlikte venöz kapasitansta artma gibi birçok önemli ekstrarenal hemodinamik 

etkilere sebep olduğu, böylece renal plazma akımı ve glomeruler filtrasyonun 

arttığı; böylece intrensek böbrek hastalığından ziyade özellikle sol ventrikül 

yetmezliği ve oligürinin bulunduğu prerenal başlayan ABY'inde furosemid etkisiyle 

böbrek fonksiyonlarında düzelmenin mümkün olabileceği ifade edilmiştir(39). 
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Sullivan ve arkadaşları (1971) furosemidle· o lig ürik ABY'li 3 hastanın 2'sinde 

tam diürez sağlamış{37 ), Borirakchanyavat ve arkadaşları (1978) leptospiroz 

nedenli ABY olan 6 hastada, yüksek doz i.v. furosemidin (2gr/24saat), idrar 

volümünü, kreatinin klirensini, idrar sodyumunu önemli oranda artırdığını, serum 

kreatinin seviyesini ise yine önemli oranda azalttığını göstermişlerdir(36). 

Bizim çalışmamızda, 240 mg furosemid uyguladığımız l.grup hastalarda tedavi 

öncesi ortalama 83, 1 ± 40,65 mEq/L olan idrar sodyumu, tedavi sonrası ortalama 

107,7 ± 37,87 mEq/L 'ye kadar arttı, istatistiki karşılaştırmada p<0,01 ile önemli 

bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası GFR ortalamaları arasında istatistiki 

karşılaştırmada önemli artış (p<0,005) bulunmuş olup, tedavi öncesi GFR ortalama 

11,09 ± 3,83, tedavi sonrası GFR ortalama 54,42 ± 39,98 idi. idrar volümü, 

tedavi öncesi ortalama 217 ± 121,11ml/gün iken, tedavi sonrası ilk gün 982 ± 
788,44ml/gün bulundu; istatistiki karşılaştırmada p<0,005 ile önemli artış olduğu 

görüldü. 

Bulgularımız Cantarovich ve arkadaşlarının(28) yaptıkları çalışmaya benzerlik 

gösteriyordu. Aynı şekilde, Burke ve arkadaşlarının(30) çalışmasına da uygundu, 

Ancak Burke bizden farklı olarak GFR'de artış tesbit etmemiştir. Braedley ve 

arkadaşları{29) ile Lucas ve arkadaşları(31) da yine ABY oluşturulan köpeklerde, bu 

değerlerin her üçünde de önemli artışlar bulmuşlardır. Biz, yaptığımız çalışmada 

tedavi sonrası GFR değerlerini, hastalarda diürez başlayıp, BUN ve serum kreatinin 

değerleri normale döndükten sonra hesapladığımızdan dolayı, artmış olarak bulduk. 

Yine bulgularımız Ludens ve arkadaş ları(33) ile Papadimitriou ve 

arkadaş larının(34) köpeklerde yaptıkları deneysel çalışmaların sonuçlarına 

benzerlik gösteriyordu, ancak bunlarda da GFR'de önemli bir artış tesbit 

edilmemiştir. Ala Houhala ve arkadaşları(32), Borirakchanyavat ve arkadaşları(36) 
GFR, idrar völümü ve sodyum ekskresyonunda önemli artışlar olduğunu 

göstermişlerdir ki bunlar da bizim çalışmamıza benzerlik göstermektedir. 

Sonuçlarımız aynı şekilde Sullivan ve arkadaşlarınınkine de .uymaktadır(37l. 
Çalışmamızda tedavi sonrası l.gün idrar volümü ile 3.gün idrar volümO arasında 

da istatistik! karşılaştırmada önemli artış mevcuttu (p<0,025) ve tedavi sonrası 

l.gün ortalama idrar volümü 982 ± 788,44 ml/24 saat, 3.gün ortalama idrar 

volümü 1985,71 ± 926,33 ml/24 saat bulundu. 3.gün ortalama idrar volümü ile 

5.gün ortalama idrar volümü arasında istatistiki önemde fark olmayıp (p>0,10), 
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aynı şekilde 5.gün ile 7 .gün ortalama idrar volüinleri arasında da istatistiksel olarak 

önemli fark tesbit edilemedi (p>0,4). 

Tedavi öncesi ortalama BUN, % 102,09 ± 42,66 mg olup, tedavi sonrası 

ortalama %44,1 ± 28,61 mg'a düşmüştü. Bu düşme, istatistiksel olarak önemli 

bulundu (p<0,01 ). 

Serum kreatinin seviyesi tedavi öncesi ortalama %9,28 ± 4,32 mg iken, tedavi 

sonrası ortalama %3,98 ± 4,35 mg idi ve istatistik! anlamda tedavi sonrası düşme 

mevcuttu (p<0,025). 

Furosemid uyguladığımız 1 o hastanın yalnızca 3'üne diyaliz gerekli oldu, 7 hasta 

ise tamamen iyileşti, eksitus olmadı. 

Dopamln Grubu : 

Çeşitli farmakolojik ajanların hayvan deneylerinde akut re nal yetmezliğin 

hızlanmasını hafifletici yeteneğe sahip oldukları tesbit edilmiştir. Bu eksperimental 

çalışmalar sonucunda, Mannitol, Furosemid, Prostaglandin E, Bradikinin, Verapamil 

ve Furosemid-Dopamin kombinasyonu şeklindeki tedavi protokollerinin, glomeruler 

filtrasyon hızında normalde gözlenen azalmayı durdurduğu gösterilmiştir. Yalnız, 

hiçbirisi renal fonksiyonu tam olarak korumada başarılı olmamıştır(44 l. 
Dopaminin akut böbrek yetmezliğinin tedavisinden ziyade, böbrek yetmezliği 

gelişme riski olan hastalarda proflaktik amaçla kullanılmasının daha faydalı olduğu, 

birçok araştırıcı tarafından rapor edilmiş tir.Davis ve arkadaşları (1982), 

kardiyak cerrahiden sonra oligürik ABY gelişme riski olan 15 hastada proflaktik 

olarak 1,5 mikrogram/kg/dk dozda i.v. dopamin uygulanmasının, idrar output'unu, 

sodyum ekskresyonunu ve kreatinin klirensini önemli derecede artırdığını 

göstermiş lerdir(42). 

Polson ve arkadaşları (1987), karaciğer transplantasyonu yapılan 19 hastada, 

proflaktik amaçla preoperatif dönemde başlanan düşük doz dopamin infüzyonu 

uygulamasının postoperatif renal bozukluk gelişme insidansını azalttığını 

göstermişlerdir( 4 5). Aynı çalışmada elektif dopamin teda~isi almayan 15 kişilik 

2.grupta, ıo hastada (%67) istatistiksel olarak önemli re nal bozukluk gelişmiştir. 

Mc Nay ve arkadaşları (1965) ile Meyer ve arkadaşları (1967), deney 

hayvanlarında intravenöz düşük doz dopamin uygulamasının böbrek plazma akımını, 

glomeruler filtrasyon hızını (GFR), ortalama sodyum ekskresyonunu belirgin 

oranda artırdığını rapor etmişlerdir(41,51). 
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Dav is ve arkadaşları (1968), normal köpeklerde i.v. düş Ok doz dopamin 

infüzyonuyla idrar volümü ve sodyum eskresyonunda önemli oranlarda artış 

olduğunu, renal vasküler rezistansın azaldığını, effektif böbrek plazma akımının 

(ERPF) arttığını, GFR'de ise ölçülebilir bir değişiklik olmadığını(43); Lang ve 

arkadaşları (1982), renal kan akımında önemli oranda artış olduğunu 

göstermişlerdid54).Davis ve arkadaşları natriürezde, GFR ve proksimal tüpteki 

sodyum reabsorbsiyonundaki değişiklikten farklı bir mekanizmanın rol oynadığını, 

dopaminin proksimal tübün distalinde bir bölgeye direkt veya indirekt etki ile 

sodyum ekskresyonunu artırdığını düşünmüşlerdir. 

Meyer ve Mc Nay (1967) tarafından yapılan. bir başka çalışmada, köpeklere i.v. 

yolla verilen dopaminin etkileri, normal insanlardaki etkileriyle karşılaştırılmış, 

her iki grup arasında renal hemodinamikler yönünden bir fark olmadığı, her iki 

örnekte de sodyum ekskresyonunda ve GFR'de önemli artışlar olduğu 

gösteri 1miştir( 52 ). 

Cong;er ve arkadaşları (1989) iskemik akut böbrek yetmezliği geliştirilen 

farelerde, -ı.v. dopamin idrarla soydum atılışı uygulamasının GFRve FENa'da saline 

solüsyonu uygulananlara göre önemli oranlarda artışa neden olduğu, idrar volümünde 

ise önemsiz bir artışın olduğu gösterilmiştir(56). 

Mc Donald ve arkadaşları (1963) 7 normal şahısta dopaminin i.v. infüzyonunun 

bilinmeyen bir mekanizmayla renal arteriyel vazodilatasyona ve renal arteriyel 

rezistansta belirgin azalmaya sebep olarak böbrek plazma akımını, inülin 

klirensini, ortalama sodyum ekskresyonunu belirgin bir oranda artırdığını rapor 

etmiş lerdir( 41 ). 

Birçok çalışmada akut cyclosporine A nefrotoksisitesinin dopaminle geri 

döndürüldüğü gösterilmiştir. Bunlarda dopamin, hem böbrek kan akımını hem de 

GFR'yi artırarak pozitif yönde etki etmektedir(BB). 

lgA nefropatili 32 hasta üzerinde 1985 yılında Beukhof ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada, düşük doz dopamin infüzyonunun kalb hızını ve kan 

basıncını etkilemeden böbrek kan akımını ve glomeruler filtrasyon hızını arttırdığı 

tesbit edilmiştir. Bu araştırıcılara göre, düşük doz dopamin, GFR ve ERPF'da artışa, 

efferent arteriyol vazodilatasyonunun hakimiyeti sonucunda sebep olmaktadır. 

Burada ERPF'daki artış, GFR'deki artıştan daha fazla olmakta, böylece filtrasyon 
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fraksiyonu (FF) düşmektedir. Yalnız bu araştırıcılara göre, düşük doz dopaminle 

GFR'de artış, ancak böbrek fonksiyonları şiddetle bozuk olmadığı takdirde (~73 
ml/dk/1.73 m2 ise) elde edilebilmektedir(17,53,88). 

Yine, pekçok çalışmada sirozlu hastalarda, azalmış renal kortikal kan akımına 

sekonder olarak gelişmiş ren al yetmezlik durumlarında, böbrek fonksiyonunu 

düzeltmek için düşük dozlarda dopamin uygulanmış ve renal kan akımının artmasına 

rağmen, GFR'de ve idrar volümünde küçük değişiklikler olduğu gösterilmiştir. 

Böylece dopaminin bu hastalarda kortikal perfüzyonu düzeltebildiği, fakat genellikle 

sodyum retansiyonu ve azalmış glomeruler filtrasyondan sorumlu faktörleri 

değiştiremediği düşünü im üştür(42). 

Akut akciğer harabiyeti olan hastalarda tedavide pozitif end-expiratuar basınçla 

(PEEP) birlikte mekanik ventilasyon kullanılmaktadır. Bu tür tedavinin gaz 

değ iş imi üzerinde faydalı etkilerine rağmen, kardiyak performans . ve ren al 

fonksiyon üzerine zararlı etkileri gözlenmişfü(42,48). Hemmer ve arkadaşlarının 

yaptıkları bir çalışmada '1979 yılında sürekli pozitif basınç ventilasyonu alan 

hastalara 20 cmH20 PEEP uygulanması, vuruş volümünü %23, idrar output'unu, 

sodyum ekskresyonunu ve kreatinin klirensini ortalama %30-50 azalttığı 

görülmüştür. Bu hastalara 5 mikrogram/kg/dk zorunda dopamin infüzyonu, bu 

değerlerin tümünü PEEP uygulaması yapılmadan önceki seviyelere ulaştırmıştır. 

Kardiyak output 4,5 ± 0,3'den 6,0 ± 0,5'e; idrar output'u 1,0 ± 0,3'den 1,7± 0,4 

ml/dk'ya; sodyum ekskresyonu ve kreatinin klirensi %50 artmış olup, artışların 

önemli oranda olduğu tesbit edilmiştir(42,49). 

Henderson ve arkadaşlarının 1980 yaptığı çalışmada idrar output'u <20ml/saat 

olan 11 hastada 1 mikrogram/kg/dk dopamin uygulamasından sonra idrar 

output'unun ortalama 10 mi/saatten 1 OOml/saate çıktığı (önemli), idrar sodyum 

ekskresyon unun yaklaş ık % '100 arttığı, ortalama serum kreatinin seviyesinin ise 

334 ± '180 mikromol/L'den 376 ± 185 mikromol/L'ye yükseldiği (önemli değ il), 

sonuçta erken oligürik ABY vak'alarında düşük doz dopamin uygulamasının diürez 

oluşturmada faydalı olabildiği ve diyaliz ihtiyacını azalttığı görüldü(42•46 •47l. 
Talley ve 1970 yılında ABY'li 5 hastada i.v. dopaminin yalnız başına ve 

diuretikle kombine etkilerini araştırmışlar ve ne diüretik, ne de dopaminin tek 

başına etkili olmadığını, ancak kombine tedaviyle bütün hastalarda idrar volümünün 
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arttığını ve BUN, kreatinin seviyelerinin azaldığını tesbit etmişlerdir(41,42). 

Pass ve arkadaşlarının 1987'de torasik aortik klempleme yapılan deney 

hayvanlarında renal fonksiyonu korumak için klempleme sırasında dopamin, 

mannitol veya dopamin+mannitol uygulamasının etkilerini araştırdıkları 

çalışmada, ne in füze edilen dopaminin, ne mannitolün, ne de ikisinin 

kombinasyonunun GFR'ndaki belirgin azalmayı önleyemediği, klemp açıldıktan sonra 

60-150. dakikalar arasında GFR'nin biraz artmaya eğ ilim gösterdiği, fakat bu 

artışın tüm gruplarda önemsiz oranda olduğu gösterildi(44). 

Parker ve arkadaşları (1981 ), o lig ürik veya non-oligürik, kreatinin 

klirensleri <40ml/dk ve idrar output'ları :::; 1 mi/kg/saat olan 52 hastada 1,5-2,5 

mikrogram/kg/dk dozunda dopaminin idrar output'unda %42'1ik bir artış 

o ı u ş tu rd uğ unu, istatistiki olarak kreatinin klirensi, osmolar klirens ve fraksiyonel 

sodyum ekskresyonunda önemli oranda artışlara yol açtığını tesbit etmişlerdir. idrar 

output'u dopaminle hiç olmazsa 1 mi/kg/saate ulaşmayan çok düşük kreatinin 

klirensli (13 ± 9,9ml/dk) 18 hastada, idrar output'unu >1ml/kg/saat'e ulaştırmak 

için 3-Smg/kg/gün'lük bir dozda sürekli furosemid eklenmesi gerekmiştir. Bu 

çalışmada kreatinin klirensi <30ml/dk olan 36 hastada oligüri engellenmiş ve 

yalnızca 4'üne diyaliz gerekli olmuştud42,47). 

Oligo-anüri sürelerine göre 48 saat içerisinde başvuranlar ve daha geç 

başvuranlar şeklinde 2 grup halinde toplam 53 hasta üzerinde Özbek ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada(55), dopamin uygulanan geç grupta ortalama 

diürez başlama süresinin daha kısa olduğu, fakat tüm hastaların diyalize alındığı 

tesbit edilmiştir. 

Bizim çalışmamızda yalnızca dopamin uyguladığımız hastalarda tedavi öncesi 

ortalama idrar sodyumu 98,6 ± 31,05 mEq/L,tedavi sonrası ortalama 96,1 ± 

33,04 mEq/L idi. istatistiki karşılaştırmada tedavi öncesine göre tedavi sonrası 

idrar sodyumunda değ iş iklik tesbit edilmedi (p>O, 1 ). Aynı şekilde, dopamin 

uygulanan hastalarda tedavi öncesi ortalama GFR(16,74 =!= 8,57ml/dk) ile tedavi 

sonrası ortalama GFR (13,41 ± 13,76 mi/dk) arasında önemli bir fark yoktu 

(p>0,1). Tedavi öncesi ortalama idrar volümü (195,5 ± 124,2ml/gün) ile tedavi 

sonrası ilk 24 saat içindeki ortalama idrar volümü (194,5 ± 153,41 mi/gün) 

arasında yine istatistiki anlamda bir fark tesbit edilemedi (p>0,4). Tedaviden 

sonraki 1.gün ortalama idrar volümü (194,5 ± 153,41 mi/gün) ile tedavinin 



48 

3.günü ortalama idrar volümü (261,67 ± 279,46ml/gün) arasında istatistiki 

karşılaştırmada da önemli bir fark tesbit edilemedi (p>0,1). Tedavi öncesi ortalama 

BUN değerleri (%99,1 ± 57,7mg), tedavi sonrası ortalama BUN değerleri (%122,4 

± 50,48mg) ile istatistiki karş ılaştırmada,tedavi sonrası BUN değerlerinde önemli 

oranda artış tesbit edildi (p<0,05). Kreatinin seviyelerinde de tedavi öncesine 

(%6,81 ± 3,74mg) göre, tedavi sonrasında (%9,8 ± 4,95mg) önemli oranda artış 

olduğu görüldü (p<D,025). 

Dopamin uyguladığımız hastaların yalnızca 1'i tedaviye cevap verdi. Dopaminin 

etkili olmadığı hastalarda serum kreatinin ve BUN değerlerinde artışlar tesbit edildi. 

Cevap alınamayan 4 hastada furosemid uygulamasıyla diürez sağlandı ve böbrek 

fonksiyonları düzeldi. Geriye kalan 4 hastada hemodiyaliz veya periton diyalizine 

gerek duyuldu. 111./IV. derecede yanığı olan 1 hasta ise, tedavinin 13. saatinde ileri 

derecede böbrek fonksiyon bozukluğu ve hiperkatabolizma nedeniyle exitus oldu. 

Akut böbrek yetmezliğinde tedaviyi desteklemek maksadıyla düşük doz dopaminin 

i.v. kullanılmasına ait çalışmalardan elde edilen sonuçlar, yukarıda görüldüğü gibi 

bir araştırıcınınken diğerine farklılık arzetmektedir. 

Cenger, Hemmer, Henderson gibi bir kısım araştırıcılar, dopaminin i.v. 

infüzyonunun, afferent ve efferent vazodilatasyona ve renal artiyel rezistansta 

belirgin azalmaya sebep olarak böbrek plazma akımını, kreatinin klirensini, 

ortalama sodyum ekskresyonunu artırarak etki ettiğini göstermişlerdir(42 • 46 • 47 • 
4 9 • 5 6) Bizim bulgularımız Cenger ve Hemmer'inkilerine uygunluk 

göstermemektedir. Bununla birlikte bu araştırıcıların aksine, Lindner ve 

arkadaşları(89), Talley ve arkadaşları(41,42), Pass ve arkadaşları( 44 l, yalnız 

başına dopamin infüzyonunun etkisinin olmadığını, ancak furosemidle kombine 

edilerek kullanıldığında idrar volümünün arttığını ve BUN, kreatinin seviyelerinde 

azalma olduğunu tesbit etmiş !erdir. Graziani ve arkadaşları 1980 ve 1984 

yıllarında yaptıkları iki ayrı çalışmada, akut oligürik böbrek yetmezliğinde, 

böbrekte şiddetli anatomik ve fonksiyonel hasar gelişmeden, erken dönemde 

furosemidin dopamin infüzyonuna ilave edilerek uygulanmasının faydalı sonuçlar 

sağladığını göstermişler, bu araştırmacılar dopaminin vazodilatatör etkisinin, 

furosemidin henle kıvrımına transportuna müsaade ettirerek su ve tuz 

ekskresyonunda artışa ve makula densaya doğru idrar akımının düzenlenmesine 

sebep olduğunu iddia etmişlerdir. Böylece dopaminle furosemid diürez başlamasında, 
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birbirlerinin etkilerine katkıda bulunmaktadırfar(81,90). 

Beukhof ve arkadaşları(53,88) ise, tedavi öncesi kreatinin klirensinin çok düşük 

olmadığı, ;;::73ml/dkf1,73m2 olduğu durumlarda dopamin infüzyonunun etkili 

olduğunu göstermişlerdir. 

Parker ve arkadaşlarının çalışmasında da dopaminin yalnız başına etkili 

ol m ad ığı çok düşük kreatinin klirensli küçük bir hasta grubunda furosemid ilavesi, 

idrar atımında, asmalar klirenste ve sodyum ekskresyonununda istatistiksel olarak 

bariz artışlara neden olurken, kreatinin klirensi ve serbest su klirensi 

etkilenmemiştir(42 •47). Ayrıca Ter Wee ve arkadaşları(15) da başlangıç GFR ile 

dopamin infüzyonu sırasındaki GFR değişikliği arasında pozitif bir ilişki olduğunu; 

başlangıç GFR<30ml/dk olan, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan 

hastalarda yalnız başına dopamin infüzyonunun GFR ve idrar volümünü 

değiştirmediğini tesbit etmişlerdir. Bulgularımız Lindner, Talley, Pass, Parker, 

Beukhof ve Ter Wee'nin sonuçlarına uygunluk gösteriyordu. Bizim hastalarımız da 

başlangıç GFR değeri 30ml/dk'dan düşük olup, ortalama 16,74 ± 8,57ml/dk idi. 

Ayrıca Lindner(B9) ile Henderson ve arkadaşları(4 2 • 46 • 47 ) tedavi öncesi 

oligo-anürik dönemin süresinin de dopamine cevapta önemli rol oynadığını 

belirtmişler, oligo-anürik dönem uzun olanlarda dopamin infüzyonunun diürez 

oluşturmada ve diyaliz ihtiyacını azaltmada faydalı olamayacağını, halbuki oligüri 

başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede infüzyona başlamanın iyi yönde etki 

edebileceğini göstermişlerdir. Çalışmamıza aldığımız hastalarda tedavi öncesi 

ortalama oligü-anüri süresi 4,7 gün olup, bu bulgumuz da Henderson ve Lindner'in 

çalışmasına uygunluk gösteriyordu. 

Dopamin uyguladığımız hastalarda böbrek fonksiyonlarının düzelmemesi, 

gelişmiş bir akut tubuler nekroz ihtimalini de düşündürmektedir. Çünkü, akut 

böbrek yetmezi iğ inin sebebi çoğu kez, şiddetli hemoraji, derin volüm eksikliği, 

intraoperatif hipotansiyon, kardiyojenik şok ve renal sirkülasyonun kesilemesine 

bağlı renal iskemilerdir. Akut böbrek yetmezliğinde iskell!inin süresi önemlidir. 

Eğ er is kemi kısa sürerse ren al fonksiyonlar düzelebilir (Prerenal türde ABY). 

Re nal hipoperfüzyonunu uzun sürmesi ile akut tübüler nekroz (ATN) gelişebilir(20). 

Dönüşebilir nitelikteki ABY sebepleri içinde en çok görüleni akut tubuler nekrozdur. 

Akut tubuler nekrozu olan hastalarda böbrek fonksiyonlarının düzelmesi belirli bir 

süre almaktadır. Bu süre hastadan hastaya değişik olup, tedavi yöntemleri ile 
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kısaltılamamaktadır. Bunun nedeni de nekrozun derecesine ve tubuler epitelin 

rejenerasyonuna bağlıdır. İşte bu geçecek süre içinde hastaların çoğu ne yazık ki 

kaybedilmektedir(3}. Özellikle ileri yaştaki ya da tedavinin yetersiz olduğu ATN 

durumlarında düzelme tam olmayabilir ve .hastalarda sürekli diyaliz tedavisine 

ihtiyaç duyulabilir. Bu grup hastalar içinde bilateral kortikal nekroz, postoperatif 

durumlarda gelişen renal fibrozis, ilaca bağlı nefropatiler v.s. yer alır(S). Biz 

hastalarımızda histopatolojik yönden bir inceleme yapmadığımız için böyle bir 

durumun gelişmiş olup olmadığını da aydınlatamadık. 

Akut böbrek yetmezliği oluşturan sebepler re nal kortikal nekroza da neden 

olabilir. Bunlar arasında önemli olanları infeksiyon, şok, ağır sıvı kaybı, cerrahi 

girişim, transfüzyon reaksiyonu, yanıklar, hamilelikteki septik ya da tıbbi abortus 

halleri ve kanamalar ile eklampsi hali yer alır. Kortikal nekrozda klinik ağırdır. 

· Nekrotik alanda yer alan nefronların yeniden görev üstlenmeleri mümkün 

değildir(5 }. Dopamin uyguladığımız hasta grubu, 42,0 ± 14,41 yaş ortalamasıyla en 

yaşlı grubu oluşturuyordu. Ayrıca vak'alarımızdaki ABY oluşturan sebeplerin büyük 

kısmını kortikal nekroza neden olabilecek durumlar teşkil ediyordu. Şöyle ki, 3 

vak'ada gastroenterit, 2 vak'ada gebelikle ilgili komplikasyonlar, 1 vak'ada yanık , 2 

vak' ada nefrotoksisite, 2 vak' ada ise konjestif kalb yetmezliği, ağır sıvı kaybı ve 

enfeksiyon, akut böbrek yetmezliğinin nedeni idi. 

Akut böbrek yetmezliğinin etiyopatogenezini ve yetersiz ekskresyonun nedenini 

aydınlatmaya yönelik yapılan geniş kapsamlı birçok deneysel çalışma sonucunda, 

hastalığı oluşturmada birden fazla mekanizmanın işin içinde olduğu; başlangıçta akut 

böbrek yetmezliği oluş turan faktörlerle hastalığın seyri sırasında böbrekte 

fonksiyon bozukluğu yapan faktörlerin farklı olduğu belirtilmiştir( 5 ). Bir kısım 
araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalardan sonra, preglomeruler 

vazokonstrüksiyonun önemli patogenetik mekanizmalardan biri olduğu kabul 

edilirken, bazı araştırıcılar, oligürik fazdaki vazokonstrüksiyonun birtakım 

vazodilatatör ilaçlarla giderildiğini, buna rağmen oligüri .ve düşük glomeruler 

filtrasyon miktarının devam ettiğini göstermişlerdir. Bu çalışmalardan elde edilen 

sonuç, bozuk böbrek fonksiyonlarının devamında preglomeruler 

vazokonstrüksiyondan başka tubuler obstrüksiyon, glomeruler permeabilitede 

azalma, tubuliden geriye kaçış gibi faktörlerin de sorumlu olduğunu 

göstermektedir(5). 
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Sonuç olarak, çalışmamıza aldığımız vak'ala.rda uygulamaya başlamadan önceki 

böbrek fonksiyonlarının ileri derecede bozuk olması ve oligo-anüri sürelerinin 

oldukça uzun olması, hastalarımızın nisbeten yaşlı olması nedeniyle düşük doz 

dopaminin etkili olmadığı, ayrıca vak'alarımızdaki böbrek yetmezliğinin 

etiyopatogenezinde vazokonstrüksiyondan başka mekanizmaların da öncelikle 

sorumlu olabileceği kanaatine vardık. Çünkü dopamin, yalnızca böbrekte afferent ve 

efferent vazodilatasyonla renal vasküler rezistansta azalma ve böylece renal plazma 

akımında ve GFR'de artış sağlamakta, diğer patogenetik mekanizmalara kanaatimizce 

etkisi olmamaktadır. 

/il.Grup : (Esans/yel AA '/er + Dopamın Grubu) 

Akut böbrek yetmezliği vak'alarında beslenme desteği, enerji ihtiyacının yüksek 

olduğu bir dönemde katabolizmanın azaltılması açısından büyük önem taşır ve faydalı 

metabolik sonuçlar sağlayabilir(59). Çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan vak'a 

bildirileri ve çalışmalarda, amin o asid solüsyonlarının kullanılmasıyla, ürenin 

tekrardan protein sentezinde kullanılarak(yani ürenin re-ütilizasyonu sağlanarak), 

kan üre azotu ve kreatinin konsantrasyonlarının alçaldığı, pozitif azot dengesinin 

elde edildiği ve daha başka birçok klinik ve metabolik düzelmenin sağlandığı 

gösteri lmiştir(57-66). 

1960'larda Giordano(58,59,68) insanlarda ürenin, böbrek yetmezliği durumunda 

esansiyel olmayan amino asidlerin sentezinde kullanılabilecek azot kaynağı olduğunu 

düşündüren ilk çalışmayı sonuçlandırdı. Bu araştırmacı, bir grup üremili ve normal 

kişilerde yaptığı çalışma sırasında, "biyolojik değeri yüksek" (yani esansiyel amino 

asid yüzdesi fazla) bir diyet uygulanışının, kan üre azotunu azalttığını, bunun 

yanısıra azot dengesinde düzelme meydana geldiğini görmüş, endojen ürenin,· protein 

sentezinde diyet-dışı bir kaynak olarak kullanılabildiğini göstermiştir. 

ABY olan ve i.v. yoldan esansiyel amine asid/hipertonik dekstroz çözeltisi 

verilerek tedavi edilen ilk hasta, Wilmore ve Dudrick tarafından yayınlanmıştıd6 2 ). 

Hastanın azot dengesi, tedavinin 5.gününde pozitif karakt~r kazanmış ve mevcut 

üremi semptomları azalmıştır. GFR önemli oranda artış kaydetmiştir. Daha sonra 

yapılan birçok çalışmada da benzer klinik ve metabolik sonuçlar· 
alı nm ıştıd58,69,91). 

Birçok çalışmada ise oligürik akut böbrek yetmezliği vak'alarında kullanılan 

amino asid solüsyonlarının böbrek kan akımını artırmak suretiyle etkili olduğu 
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tesbit edilmiştir. 

Protein etkisiyle artmış filtrasyon (hiperfiltrasyon), başlıca afferent 

arteriyollerde azalmış vasküler rezistans sonucunda olmaktadır. Birçok 

araştırmacının yaptığı çalışmalarda, insan ve hayvanlarda renal kan akımının ve 

glomeruler filtrasyon hızının oral ya da parenteral yolla amino asidler verilerek 
arttığı gösterilmiştir(16, 17 ,70-72). 

· Dhaene ve arkadaşları (1987) 6 sağlıklı kişide yaptıkları çalışmada akut olarak 

protein yüklemenin glomeruler filtrasyon hızına etkilerini incelemiş ve glomeruler 

filtrasyon hızında önemli artışlar tesbit etmişlerdir(70). Bu araştırıcılara göre 

proteinin sebep olduğu hiperfiltrasyon, afferent arteriyollerin etkilenmesi ve 

vasküler direncin azalmasına bağlıydı. Bunun yanısıra karaciğerde var olan 

"Glomerulopressin" adlı hormonun amino asid verilişiyle salgılanması ve afferent 

vazodilatasyona yol açarak GFR'yi artırdığı düşünülmektedir(70). 
Krishna ve arkadaşları 9 sağlıklı erkekte yaptıkları çalışmada (1988), yüksek 

proteinli diyetle GFR ve böbrek kan akımında (RBF) artış ve renal vasküler dirençte 

azalış tesbit etmişlerdir. Bu çalışmada GFR'deki artışa, proteinlerin yanısıra 

prostaglandinlerin de aracılık edebileceği öne sürülmüştür(71 ). 
Ter Wee ve arkadaşlarının (1985) sağlıklı kişilerle değişik derecelerde böbrek 

fonksiyon bozukluğuna sahip kişilerde yaptıkları bir çalışmada, amin o asid 

infüzyonundan önce ve sonra GFR ve ERPF (effektif renal plazma flow) ölçümü 

yapılmış ve sağlıklı kişilerde infüzyon sonrası GFR ve ERPF değerlerinde önemli 

artışlar olduğu tesbit edilmiştir. Normal ya da orta derecede bozulmuş GFR'ye sahip 

renal hastalıklı birkaç kişide, GFR'de önemsiz derecede artışlar olmuş; şiddetli 

derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ise GFR'de hiçbir önemli 

değişiklik gözlenmemiştir. Bu araştırıcılara göre amino asid infüzyonu sırasında 

GFR, afferent vazodilatasyondan dolayı, net ultrafiltrasyon basıncındaki bir artışla 

birlikte "dormant, uyuyan, nefronların" kullanımı sayesinde yükselmektedir. Yalnız 

amino asidlerin fonksiyon gören ve/veya faaliyette olmayan nefronların net 

ultrafiltrasyon basıncını nasıl etkiyelebildiğ i henüz kesin olarak bilinmemekte, 

amino asidlerin renal hemodinamikler üzerine hafif bir direkt etkiye sahip 

olabileceği, ayrıca yine amino asidlerin direkt olarak karaciğerden 

glomerulopressin'in salgılanmasına sebep olduğu veya indirekt olarak serum 

glukagon seviyelerini yükselterek glukagonun glomerulopressin salınımına etki 
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ettiği, bunun da afferent vazodilatasyona neden olarak net ultrafiltrasyon basıncını 
artırdığı düşünülmüştür(17}. 

Castellino ve arkadaşlarının 1985'de 7 sağlıklı, Hirschberg ve arkadaşlarının 

198B'de 20 sağlıklı kişide yaptıkları iki ayrı çalışmada, amin o asidlerin i.v. 

infüzyonlarının RPF ve GFR'de önemli artışlara neden olduğu, renal vasküler 

rezistansın (RVR) önemli oranda azaldığı gösterilmiştir. Hirschberg'in çalışmasında 

RPF ve GFR'deki artışlarda glukagon ve prostaglandinlerin mediatör olduğu ileri 

sürü ı müştür(92,93}. 

Maack ve arkadaşları (1974) izole edilmiş fare böbreklerine amino asid 

solüsyonlarının etkilerini araştırarak, bu solüsyonların böbrekte su ve sodyum 

reabsorbsiyonunu etkildiğini ve böylece GFR ve FENa'nda önemli artışlar olduğunu 

tesbit etmişlerdir(94}. 

Ruilope ve arkadaşları (1987), 13 sağlıklı kişiye i.v. amin o asid solüsyonları 

uygulayarak böbrek kan akımının 517 ± 29'dan 754 ± 60'a, GFR'nin 106 ± 6'dan 

165 ± 12 ml/dk'ya, idrar output' unun 9,3 ± 1,6'dan 9,5 ± 1,6'ya, idrarla sodyum 

atılımının 252 ± 38'den 330 ± 51'e yükseldiğini; elde edilen bu sonuçların, 

kuvvetle Angiotensin ıı ve Prostaglandin oluşumuyla etkilendiğini 

göstermiş lerdir(72}. 

Bazı araştırıcılar da dopamin ve amino asid solüsyonlarının yalnız başlarına 

uygulanışıyla böbrekler üzerinde elde edilen iyi sonuçlardan yararlanarak normal 

kişilere ve böbrek bozukluğu olan hastalara dopamin+esansiyel amino asid solüsyonu 

kombinasyonlarını uygulamış ve böbrek fonksiyonlarında meydana gelen 

değişiklikleri incelemişlerdir(16,17). Bu araştırıcılardan Ter Wee ve 

arkadaşlarının (1986) 9 sağlıklı ve çeşitli derecelerde böbrek bozukluğu olan 36 

hasta üzerinde düş Ok doz dopamin ve amin o asidlerin kombine ve ayrı ayrı 

infüzyonlarıyla yaptıkları bir çalışmada, GFR ve idrar sodyum ekskresyonu için en 

yüksek değerler, kombine infüzyonlar sırasında edilmiştir. Amino asidler başlıca 

afferent arteriyollerin tonusunu azaltırken, dopaminin de· spesifik dopaminerjik 

reseptörlere bağ lan arak afferent ve efferent vazodilatasyonla total vasküler 

rezistansı azalttığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırılar, başlangıç (tedavi öncesi) 

effektif renal plazma akımı (ERPF) ve başlangıç GFR ile dopamin infüzyonu 

sırasındaki ERPF ve GFR arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlar, 
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amino asidler için böyle bir ilişki tesbit edememişlerdir. Yine bu araştırıcılar, 

yalnızca kombine infüzyonlar sırasındaki sodyum ekskresyonunda, başlangıç sodyum 

ekskresyonuna göre önemli oranda artış bulmuşlardır. Böylece dopamin ve amino 

asidler GFR'yi farklı yollarla etkilediğinden, kombine infüzyonlar ile en yüksek GFR 

değerlerinin elde edildiği sonucuna varmışlardır. Böylece amin o asidlerin yol açtığı 

ultrafiltrasyon basınç artışı ve dopaminin yol açtığı renal plazma akımında artış 

G.FR'yi artırmada birbirlerine katkıda bulunmaktadırlar. 

Bizim çalışmamızda dopamin+amino asid uygulanan hastaların tedavi öncesi 

ortalama idrar sodyumu (82,08 ± 41,45 mEq/L) ile tedavi sonrası ortalama idrar 

sodyumu (104, 1 ± 38, 15 mEq/L) arasında istatistiki karşılaştırmada tedavi 

sonrasında önemli artış olduğu görüldü (p<0,005). Tedavi öncesi ortalama GFR 

(13,59 ± 8,32 mi/dk) ile tedavi sonrası ortalama GFR (69,85 ± 44,03 mi/dk) 

değerleri arasında da istatistiksel olarak yapılan karşılaştırmada yine, tedavi 

sonrasında GFR değerinde önemli artış tesbit edildi (p<0,0005). idrar volümünde 

tedavi öncesine (242,5 ± 124,47 mi/gün) göre, tedavi sonrası ilk 24 saat içinde 

(795,83 ± 706,29 mi/gün) istatistiki önemde artış mevcuttu (P<0,01 ). Tedavi 

sonrası 1.gün ile 3.gün idrar volümleri ortalama değ erleri (1104, 17 ± 896,32 

mi/gün) nin istatistiki karşılaştırılmasında önemli fark vardı (p<0,005). Tedavi 

öncesi ortalama BUN (98,0 ± 46,46 mg%) ortalama kreatinin(8,67 ± 4,78 mg%) 

değerleri ile tedavi sonrası ortalama BUN (48,5 ± 50,45 mg%), ortalama kreatinin 

(3,54 ± 4,61 mg%) değerleri arasında istatistiksel olarak karşılaştırmada, tedavi 

sonrası değerlerde anlamlı ölçüde düşme mevcuttu (p<0,01, p<0,005). 

Dopamin+esansiyel amino asid uyguladığımız 12 hastanın 10'unda uygulamaya 

cevap alındı ve hastalar klinik ve laboratuvar bulguları yönünden düzeldi. Kalan 1 

hasta, ancak furosemid uygulamasına cevap verdi. 1 hastada ise periton diyalizi 

yapılmasına ihtiyaç duyuldu. 

Bulgularımız, yukarıda kısaca bahsettiğimiz Dhaene, Krishna, Ter Wee, 

Castellino, Maack, Rullope ve arkadaşlarının çalışmalarında ~ide edilenlere uygunluk 

göstermektedir. 

Yaptığımız çalışma sonucunda, en iyi neticelerin kombine uygulanan dopamin ve 

amino asid solüsyonlarıyla elde edildiği, ikinci sırayı furosemid uygulamasının 

aldığı, dopamin uygulamasının ise vak'alarımızın kanaatimizce ileri derecede böbrek 

fonksiyon bozukluğuna sahip olması ve tedaviye geç başlanmış olması dolayısıyla 
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başarılı olamadığı tesbit edilmiştir. 

Bizler ilerde oligo-anürik fazı çözmek ıçın günümüzde uygulanan ·ilaçlar 

üzerinde daha fazla durulabileceğini ve çalışmaların devam etmesiyle daha 

aydınlatıcı bilgiler elde edilebileceğine inanıyoruz. 
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Akut oligürik böbrek yetmezliği olan 32 hastada furosemid, dopamin, 

dopamin+esansiyel amino asid kombinasyonunun akut böbrek yetmezliğinin 

tedavisindeki yerini incelemek amacı ile yaptığımız bu çalışmada, şu sonuçları elde 

ettik : 

1-Furosemid uyguladığımız hasta grubunda tedavi öncesi idrar sodyumu, 

glomeruler filtrasyon hızı (GFR) ve idrar volümünün, tedavi sonrasında önemli 

oranda arttığı; serum kreatinin ve BUN değerlerinde de önemli azalma olduğu tesbit 

edilmiştir (p<0,01; p<0,005; p<0,005; p<0,025; p<0,01 )). 

2-Dopamin uygulanan grubta, tedavi· sonrasında idrar sodyumu, GFR ve idrar 

volümü değerlerin.de tedavi öncesine göre hiçbir değişiklik olmadığı görülmüştür 

(p>0,1; P>0,1; p>0,4). 
3-Dopamin+esansiyel amino asid kombinasyonu verilen hasta grubunda, tedavi 

sonrasında idrar sodyumu, GFR ·ve idrar volümü değerlerinde, tedavi öncesi 

değerlere göre önemli art!şlar tesbit edilmiştir (p<0,005; p<0,0005; p<0,01 ). Bu 

hastalarda tedavi sonrasında serum kreatinin ve BUN değerlerinde de anlamlı azalma 

olduğu gözlenmiştir (P<0,005; p<0,01 ). 
4-Her 3 uygulama içerisinde en ıyı neticeler, kombine tedavi 

(dopamin+esansiyel amino asid) ile alınmıştır. Diyalize en az ihtiyaç duyulan 

grubun, yine ili.grup olduğu tesbit edilmiştir. 

) 
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Temmuz i 987-Ekim i 989 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi iç Hastalıkları Kliniği Nefroloji Bilim Dalı'nda, klinik ve laboratuvar 

bulguları sonucu "Akut Oligürik Böbrek Yetmezliği" tanısı konarak takibedilen 32 

hasta üzerinde çalışıldı. Hastalar üç gruba ayrılarak !.gruba furosemid, il.gruba 

dopamin, ili.gruba dopamin+esansiyel amino asid solüsyonu uygulandı. 

Her üç grupta da uygulama öncesi Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu (FENa)> 1, 

Renal Yetmezlik lndexi (RYl)>i, idrar Sodyumu>20mEq/L idi. Tüm gruplarda tedavi 

öncesi ve sonrası sodyum ekskresyonu, glomeruler filtrasyon hızı (GFR) ve idrar 

volümü (mi/gün) ile serum kreatinin ve BUN değ erleri kendi aralarında ayrı ayrı 
karşılaştırıldı. 1. ve ili.grupta tedavi sonrası idrarla sodyum atılışı, GFR ve idrar 

volümü değerlerinde, tedavi öncesi değerlerine göre önemli artış tesbit edildi; serum 

kreatinin ve BUN değerlerinde ise anlamlı azalma olduğu görüldü. il.grupta ise tedavi 

öncesi ve sonrası değerlerde önemli bir fark bulunamadı. 

Ayrıca her üç grubun birbiriyle karşı I aş tırılmasında, en iyi sonuçların 
dopamin+esansiyel amino asid (EAA) kombinasyonlarıyla alındığı gözlendi. 

J 
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