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Tanım

• Akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonlarının ani (Saatler, günler) ve hızlı kaybı 
sonucu (glomerüler filtrasyon hızında azalma ile birlikte) üre, kreatinin gibi 
metabolitlerin kanda konsantrasyonun yükseldiği, sıvı elektrolit dengesinin 
bozulduğu klinik bir tablodur.


• Renal fonksiyon göstergelerindeki minör değişikliklerden, renal replasman 
tedavisi (RRT) gereksinimine kadar değişen geniş bir spektrumu kapsar ve 
olguların çoğu reversibıldır.



ABH Epidemiyolojisi
• Esas olarak hastanede yatan hastalarda gelişmektedir.


•Hastanede yatan hastalar arasında; 
-erişkinlerde %5-6 
-çocuklarda %10 

•Yoğun bakım ünitelerinde; 
-erişkinlerde %15-30 
-çocuklarda %10-15 

•Renal tx sonrası ilk 6 ayda %21 olguda gelişebilir. 

• Türk Nefroloji Derneği’nin verilerine göre pediyatrik nefroloji ünitelerine başvuran 
hastaların %2.6’sı ABH tanısı ile takip edilmiştir.


• Tayland’da yapılmış retrospektif bir üçüncü basamak pediyatrik çalışmada 22 yıllık süre 
içinde ABH insidasının 1000’de 4.6’dan 9.9’a artış gösterdiği bildirilmiştir

Vachvanichsanong P, Dissaneewate P, Lim A, McNeil E. Childhood acute renal failure: 22-year experience in a university hospital in southern Thailand. Pediatrics 2006;
Türkiye 2001 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji KayıtSistemi Raporu. Türk Nefroloji Derneği Yayınları. Art Ofset, İstanbul 2002.



Sınıflama

• RIFLE Sınıflaması(2004)


• pRIFLE Sınıflaması(2007) 


• ‘AKIN’ sınıflaması, Acute Kidney Injury Network(2007)


• KDİGO evreleme sistemi, Kidney Disease Improving Global Outcomes(2012)



KDIGO ABH KRİTERLERİ



Çocuklarda Tahmini Kreatinin Klirensi Hesabı

Schwartz yönteminde k sabiti:0.413 olarak sabitlendi.



ABH Nedenleri



Klinik Bulgular
• Prerenal ABH :


•Hipovolemiye bağlı semptomlar (susama hissi, oligüri, baş dönmesi, bulantı, 
kusma, ishal, kanama, vs)


•Primer hastalığa ait belirti ve bulgular görülebilir.


•Renal ABH:


•Glomeruler hastalıklara ait klinik bulgular; hematüri, proteinüri, ödem, hipertansiyon


•ATN belirti ve bulguları; üremik semptomlar, oligüri, döküntü, artralji


•Postrenal ABH: 


•oligüri, mutlak anüri, taş



Klinik Bulgular
Öykü

Kusma, İshal Dehidratasyon, Hemolitik Üremik Sendrom

Geçirilmiş ÜSYE Akut poststreptokoksik glomerülonefrit

İlaç öyküsü, Toksin Maruziyeti Tubulointerstitial nefrit, Akut Tubular Nekroz

Antenetal Hidronefroz Öyküsü Üriner sistem obstrüksiyonu





Klinik Bulgular
Fizik Muayene

• Volüm durumu değerlendirilmeli


• Kan Basıncı


• Ödem


• Akciğerde ral


• Kardiyak üfürümler


• Raş, Artrit (SLE, Henoch-Schönlein purpura nefriti)


• Palpabl kitle(renal ven trombozu, kist, Tm, üriner sistemde obstrüksiyonu)



Laboratuvar

• Tam kan sayımı


• Hemoglobin


• Eritrosit 
morfolojisi(Parçalanmış..HÜS)


• Üre, kreatinin, Na,K(H), Cl, Ca(L), 
P(H)


• Total protein, albumin(Nefrotik S, 
Hepatorenal S.)


• Kan gazları(Metabolik Asidoz)


• Kan kültürü(Sepsis)


• C3, özgül antikorlar 
(PSGN=ASA,SLE=ANA)


• Anti-GBMGoodpature 

• Tam idrar tetkiki


• Eritrosit, Lökosit


• Kültür


• Osmolarite


• Sodyum, üre, 
kreatinin

• USG(bilateral taş)


• AC grafi(pulmoner 
Konjesyon)


• EKG(hiperpotasemi)

KAN İDRAR RADYOLOJİ



• Hematüri, proteinüri, eritrosit/granüler silendirler: Glomerüler 
Hastalıklarlar(AKİ,ATN)


• Lökosit, Lökosit silindirleri, hafif protein üri ve hafif hematüri: Tubulointerstisyel 
Hastalık


• Üriner eozinofiller : İlaca bağlı Tubulointerstisyel Nefrit

Laboratuvar
İdrar 



Biomarker Böbrek hasarı sonrası tespiti

• Nötrofil jelatinaz ilişkili protein (NGAL)
 2-4 saat

• Serum sistatin-C
 Renal hasardan sonra 12-24 saat

• interlökin-18 (IL-18)
 Renal hasardan sonra 6-24 saat

• Böbrek hasar molekülü-1 (KIM-1) 
 Renal hasardan sonra 12-24 saat

• Liver fatty acid-binding protein (L-
FABP)


İskemik hasardan sonraki 1 saat

• ABH tanısı geleneksel olarak serum kreatinin düzeyindeki yükselme ile konuyor ancak serum kreatinin 
yükselmesi renal hasarın geç bulgusudur.





Laboratuvar 
Klinik Yaklaşım

• ABH; Renal/Prerenal ayrımı


• Hasarın Akut/Kronik ayrımı 



Çocuklar (>1 ay) 

Prerenal       Renal 

Yenidoğan 

Prerenal       Renal 

İdrar miktarı Değişken Değişken Değişken Değişken
İdrar osmolalitesi* >500 <350 >400 >400
İdrar/plazma osmolalite >1,3 <1,1 >1,3 <1
İdrar/plazma kreatinin >40 <20 >30 <10
FENa (%) <1 >2 <2,5 >2,5

Prerenal ve renal tip ABY ayırımında kullanılan ölçütler

*mOsm/kg H2O 



Laboratuvar 
Klinik Yaklaşım

• Öyküde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, inkontinans, nokturi, solukluk, 
ödem, anemi


• Büyüme geriliği 


• USG böbreklerin küçük olması bizi Kronik Böbrek Yetmezliğine yaklaştırır.



Tedavi

• Volüm durumunu değerlendir—Hipovolemik


• 20ml/kg IV bolus SF 30 dk içinde  


• Ciddi hipovolemi varsa boluslar tekrarlanır Santral Venöz Basınç yol gösterici 
olabilir 


• Volüm dengesi sağlandıktan sonra prerenal böbrek hasarı olan hastaların idrar 
çıkışı iki saat içinde başlar


• İdrar çıkışı başlamıyor ise intrensek nedenli olabilir

•



Tedavi

• Postrenal obstrüksiyon varsa 


• Hastaya en kısa zamanda sonda takılır


• Obstürksiyon nedeni giderilir.



Tedavi
Diüretik

• Volüm durumunu değerlendir—volüm sağlandı idrar çıkışı için;


• Furosemid (2-4 mg/kg) ve Mannitol (0.5 g/kg) tek doz verilebilir 


• İdrar çıkışı düzelmez ise sürekli infüzyon başlanabilir. 


• Diüretik yanıtı yok ise(internsek?) diüretiğe devam edilmez ve volüm yüklenmesine karşı 
sıvı kısıtlaması yapılır.


• İdrar çıkışı, kayıplar, tartı izlenmeli


• Normal volüm sağlanmışsa takip edilmeli (400 mL/m2/24 saat+idrar+ kayıplar)


• Hasta hipervolemikse daha fazla kısıtlama 

•





Tedavi
Hiperpotasemi

• Serum K>6 mEq/L ve/veya EKG bulgusu (+) ise tedavi

Hafif T dalgasında sivrileşme  
Orta   Uzamış PR, P dalga yokluğu  
Ağır    QRS genişleme, ST intervalinin kaybolması,  
           ventriküler fibrilasyon, kardiyak arrest  

• Serum K: 6-7 mEq/L  ise K değiştirici reçine(oral veya anal)

• Kayeksalat 
• Polistiren sülfonat kalsiyum 

• Serum K >7 mEq/L  ise 

• Ca glukonat 
• NaHCO3 
• Kristalize insülin + glukoz 



Tedavi
Hiperpotasemi



Tedavi
Hipokalsemi ve Hiperfosfatemi

• Hipokalsemi öncelikle serum fosforu düşürülerek tedavi edilir


• Tetani, konvülsiyon  dışında IV olarak verilmemeli→dokularda kalsiyum birikmesi


• Kısıtlı fosfor diyeti,


• Oral fosfor bağlayıcılar(yemek arasında oral) 


• Ca asetat

•CaCO3

•Sevalemer  

•Ca glukonat



AKUT DİYALİZ ENDİKASYONLARI

• Postrenal obstrüksiyon varsa Anüri/oligüri 


• Diüretik tedaviye yanıt vermeyen volüm yüklenmesi (hipertansiyon, pulmoner ödem) 


• Persistan hiperkalemi 

• Medikal tedaviye cevap vermeyen şiddetli metabolik asidoz 

• Üremi (ensefalopati, perikardit, nöropati) 

• BUN >100-150 mg/dL (veya hızlı yükselmesi) 

• Diğer önlemler ile kontrol altına alınamayan hipokalsemik tetani ile birlikte olan kalsiyum fosfor dengesizliği kalsiyum-
fosfor dengesizliği 

• Şiddetli sıvı kısıtlaması nedeni ile yeterli beslenmenin sağlanamadığı durumlar




Prognoz

• Prognoz altta yatan etyolojiye bağlı


• Son çalışmalara göre yüksek volüm yükü kötü prognoz belirtir.


• Klasik prognostik faktörler

               -anüri 
               -diyaliz ihtiyacı olması 
               -inotrop kullanımı 
               -1 yaşından küçük olmak


