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VAKA 



• M.K  

• 22 yaş Erkek  

 

• İlk geliş: aralık 2019 

 

• Sağ uylukta morluk ve nefes darlığı şikayeti  

 

• Dış merkezden aby, proteinüri ve hematüri nedeniyle yönlendirilmiş.  

 



Sistem sorgulaması 

• Bulantı--  kusma+ iştahsızlık++  idrar miktarında azalma++  bilinç 
değişikliği--  kaşıntı-- hıçkırık— 

 

• Nefes darlığı++ Öksürük--  balgam--  dizüri--  kabızlık--  ishal--  ateş— 

 

• Oral alım: azalmış. 

• Diürez: azalmış. 

 

• Nsaii:+  Kontrast madde:--  taş düşürme:---   kum dökme:--- 

 



Özgeçmiş:  

• 2015’de kanlı idrar, halsizlik ve ateş şikayeti ile başvuru 

• APSGN ön tanısı ile Pediatrik Nefroloji’de takip edilmiş.  

• Kür ile taburcu.  

 

• Ek hastalık: yok  

• Düzenli kullandığı ilaç: yok  

 

• Sigara: 8-9 yıl paket 

• Alkol: yok  

• Madde kullanımı veya reçetesiz ilaç kullanım yok  



Soy geçmiş :  

• Baba: özellik yok. Sağ ve sağlıklı 

 

• Anne: bir dönem abh ve HD öyküsü mevcut.  



Fizik muayene 

• Genel durum iyi , oryante-koopere 

• Ac sesleri olağan: Sol akc bazalde Ral++ ronküs- 

• Batın rahat.defans- rebound- 

• Ptö e/e 

 

• Vitalleri:  
• Ta:154/110   nbz:80   sat:99 

 



Laboratuvar  



Laboratuvar  



Klinik izlem 

• Proteinüri+ hematüri+abh+ metabolik asidoz nedeniyle interne edildi.  

 

• ABY+Metabolik asidoz nedeniyle acil HEMODİYALİZ’e alındı.  

 

• İDRAR SEDİMENT: AKTİF İDRAR SEDİMENTİ VAR.Kahverengi Granüler 
ve Hyalen Silendirler izlendi. Ayrıca çoğu Eritrosit de dismortikti. 

 

• Etiyoloji açıdan tetkiklerine başlandı.  

 

 



• 24 H idrarda: protein: 9700 mg/gün  

 

• ANA ve ANA profili: negatif  

 

• p-ANCA ve c-ANCA: negatif  

 

• Anti Glomerul Bazal Membran antikoru: negatif  

 

• Lupus antikoagülanı: negatif  

 

• SIFE VE IFE: poliklonal hafif zincir atılımı 



•  >> ÜRINER SISTEM US :    Sağ böbrek 13x6 cm  parankim kalınlığı  20 
mm, sol böbrek 13x6,5 cm boyutlarında ölçülmüş olup, parankim 
kalınlığı  22 mm'dir.  

• Sağ ve sol böbrek parankim ekojeniteleri grade I-II artmıştır. 

 

• >> EKOKARDIOGRAFİ: HAFİF MY.  SAĞ KALP YAPILARI NORMAL 
BOYUTTA İZLENDİ. IAS DEN RENKLİ DOPPLER İLE GEÇİŞ İZLENMEDİ. 
EF:%60 



• Böbrek biyopsisi: 

 



• Hastanın takipleri sırasında 
hemoptizi şikayeti gelişti.  

 

• Toraks BT: Sol akciğer alt lob 
posteriorunda plevra tabanlı üçgen 
şekilli 27x29 mm boyutlarında 
konsolidasyon alanı (ALVEOLAR 
HEMORAJİ) 

 

 



• ANCA ilişkili RPGN?,  

• ANTİ GLOMERULAR BASAL MEMBRAN HASTALIĞI (Goodpasture 
sendromu)? Ön tanıları ile  

 

• KATEGORİ 1, GRADE IA endikasyonla PLAZMAFEREZ başlandı. 
 

 
 



• Hasta klinik bulgular ışığında Pulmoner hemoraji nedeniyle 

 
• 14 seans plazmaferez  

 

• 3 kür pulse ve ardından idame steroid  

 

• 3 kür 1 gr siklofosfamid tedavilerini aldı.  

 

• 3/7 HD ile taburcu edildi.  

 





• Mart 2021 de 2. hemoptizi atağı ile başvurdu.  

 

• Yoğun bakımda takip edildi. 

 

• 3 gün pulse steroid tedavisi ve 7 seans plazmaferez ile hemoptizi 
geriledi.  

 

• 10 gün sonra hemoptizi nüks gelişti.  

 

• 3 gün pulse steroid 

• 3 seans plazmafereze alındı 

 



Tedavi öncesi Tedavi sonrası 



• 2 kez pulmoner hemoraji + 3/7 HD ye giren hastaya; 

• Temmuz 2021’de kadavradan renal transplant yapıldı. 

 

• Transplant sonrası Takrolimus,  mikofenolat mofetil ve prednizolon 
tedavileri ile takip edilmekte.  

 

• Nakil sonrası böbrek fonksiyonlarında, proteinüride veya hemoptizide 
nüks izlenmedi.  





Teşekkürler.. 
 


