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11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi         15 Mayıs 2009 Cuma

15 Mayıs 2009 Cuma
11:30 - 12:30

Uydu Sempozyumu
Salon A

15 Mayıs 2009 Cuma
13:30 - 14:30

15 Mayıs 2009 Cuma
16:30 - 17:30

Uydu Sempozyumu
Salon A

Uydu Sempozyumu
Salon A Kardiyovasküler hastalıklar diyaliz 

hastalarında morbidite ve mortali-
tenin en önemli nedenidir. Genel popü-
lasyonda tromboz ve embolinin önlenme-
sinde ve tedavisinde antiplatelet tedavi-
lerin ve antikoagülasyonun etkinliği çok 
sayıda çalışmada kanıtlanmıştır.  Antipla-
telet tedavinin yüksek riskli genel popü-
lasyonda kardiyovasküler morbidite ve 
mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Yine, 
önceden myokard infarktüsü veya inme 
geçiren hastalarda antiplatelet tedavinin 
ikinci bir olay veya ölüm oranını anlamlı 
olarak azalttığı bildirilmiştir. Dolayısıyla, 
primer ve sekonder korumada antiagre-

gan tedavilerin ge-
nel popülasyonda 
yüksek riskli has-
talarda yeri sabit-
tir. Ancak, bu tür 
tedavilerin son 
dönem böbrek 
yetmezliği (SDBY) 
hastalarında kul-
lanımı konusunda yeterli sayıda çalışma 
bulunmamaktadır. “Diyalizde antiagregan 
kullanımı” başlıklı konuşmada literatürde 
bu konuyla ilgili mevcut olan bilgiler tar-
tışılacaktır.

Diyaliz Hastasında Antiagregan Kullanımı
Doç. Dr. Belda Dursun

Renin anjiotensin sistem (RAS) blokajı ile tedavi genel dahi-
liye pratiğinin en sık kullanılan tedavilerinden birisidir. Kon-

jestif kalp yetmezliği, primer ve sekonder hipertansiyon vakaları-
nın çoğunluğu, diyabetik nefropati, proteinürik böbrek hastalıkları 
gibi klinik durumlar RAS blokajının endike olduğu durumlardır. RAS 
blokajının anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADEİ) ile mi 
yoksa anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) ile mi yapılacağı tartışı-
lır bir konu olmuştur. Son yıllarda her iki gruptan da ilacın yer aldı-
ğı randomize kontrollü çalışmaların sayısının artması ile bu soruya 
daha net cevap vermek olası hale gelmiştir. Bu çalışmaların çoğun-
da tekli tedavi ile ADEİ’leri ve ARB’leri hipertansiyon, kalp yetmez-
liği, diyabetes mellitus, proteinürik böbrek hastalıkları tedavisinde 
benzer oranda etkili bulunmuşlardır. ADEİ’lerinin ise yan etki profili 
daha fazla gözükmektedir. 

RAS Blokajını ACEI ile mi ARB İle mi Yapalım?
Doç. Dr. Mehmet Koç
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BOWLING TURNUVASI

FUTBOL TURNUVASI

Aterosklerozun diyaliz hasta grubunda 
yaygınlığı ve kardiyovasküler kaynaklı 

nedenlerin en sık ölüm nedeni olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle önemli kardiyovaskü-
ler risk faktörü olan hiperlipidemi diyaliz has-
taları için de büyük önem taşır. Diyaliz has-
talarındaki lipid metabolizma bozuklukları iyi 
bilinmesine karşın tedavileri konusunda fikir 
birliği oluşmamıştır. Bu nedenle, diyaliz hasta-
larında bu sorunun çözümü için, kronik böb-
rek yetersizliği olmayan hasta gruplarındaki 

hiperlipidemi tedavisi yaklaşımı uyarlanmaya 
çalışılmış, bu konudaki çalışmalar örnek alın-
mıştır. Diyaliz hastalarındaki hiperlipidemi te-
davisine özgü olan çalışmalar ve bilgi birikimi 
son senelerde oluşmaya başlamıştır.“Diyaliz 
hastalarında statin tedavisi” konulu bu ko-
nuşmada, 4D, AURORA ve SHARP gibi çalış-
maların verileri ışığında diyaliz hastalarındaki 
hiperlipidemi tedavisinin temel prensipleri 
aktarılmaya çalışılacaktır.  

Diyaliz Hastalarında Statin Tedavisi
Prof. Dr. Aydın Türkmen

Nükleer Tıp pek çok alanda olduğu gibi 
Nefrolojide de böbrek fonksiyonları-

nın ölçümünden böbrek transplantasyonu-
na, böbrek disfonksiyonundan renovasküler 
hipertansiyon tanısına, böbrek obstrüksiyo-
nundan böbrek parankim bütünlüğünün de-
ğerlendirilmesine geniş bir yelpazede fonksi-
yonel ve metabolik önemli bilgiler sağlayarak 
ve pek çok bozukluğu, hastalığı anatomik 
değişiklikler oluşmadan önce göstererek tanı 
koymada, hastanın takibinde, tedavi değer-
lendirmesinde önemli role sahiptir.

Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları gün-
lük hekimlik pratiğinde çok sık karşıla-

şılan durumlardır. Sadece nefrologların veya 
dahiliye uzmanlarının değil tüm hekimlerin 
ilgi alanındadır. Olgularla birlikte sıvı elekt-
rolit dengesi bozukluklarının tartışılmasının 
klinik pratiğinizde faydalı olacağını düşünü-
yoruz.    

Nefroloji ve 
Nükleer Tıp

Doç Dr. Eser Lay Ergün

Olgularla Sıvı ve 
Elektrolit Dengesi 

Bozuklukları
Dr. Ramazan Çetinkaya

Katılımcı Görüşleri

Yarı Finalistler 
Belli Oldu...

Dün yapılan çeyrek final maçla-
rı sonrasında Takozspor’u 3-2 yenen 
Çapakon, Olağan Şüpheliler’i aynı 
skorla 3-2 yenen Ankara Eylül Diyaliz, 
Diovanspor’u 3-0 yenen Nefronspor ve 
Hiperboll’u 5-2 ile geçen Karmaspor 
yarı finale yükseldi.

Yarı final maçları bugün saat 
17:30’da ve 18:15’te yapılacak.

ÇAPAKON

ANKARA 
EYLÜL DİYALİZ

NEFRONSPOR

HİPERBOLL

TAKOZSPOR

OLAĞAN 
ŞÜPHELİLER

DİOVANSPOR

KARMASPOR

3-2

3-2

3-0

2-5

İlk Tur Sonuçları 
Belli Oldu...

Dün yapılan ilk tur maçlarında aşa-
ğıdaki sonuçlar alındı.

Çeyrek final maçları bugün saat 
17:40’da yapılacak.

Makrofayz karşılaşmaya gelmediği 
için hükmen mağlup sayılmıştır.

KÖRFEZ 
CANAVARLARI

KONYA 
KARTALLARI

KAFKAS 
KARTALLARI

KANARYALAR

İKİZLER

ARSLANLAR

MAKROFAYZ

ENIGMA

DİCLE 

ÜMRANİYE 

UÇANAY 

ADANUS

ANKARA TIP

FEGA

ATMACA*

ELENDİL

78-105

(119-67)

(172-137)

(93-87)

(54-62)

(Hükmen)

(105-104)

(85-59)

Serpil Aydın - Güzin Öztürk
Vakıf Gureba Hastaneesi

Bilimsel program 
çok başarılı, alanı-
mızdaki  güncel ge-
lişmeleri takip etme 
fırsatı buluyoruz. Ay-
rıca kongre sayesin-
de farklı şehirlerden 
meslektaşlarımızla bil-
gi alışverişi yapabilme 
fırsatını buluyoruz.

Bunların yanı sıra sosyal programlar sayesin-
de günün yorgunluğunu atabiliyoruz. Kongre-
de emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Derneğin kurucu 
üyelerinden biri ola-
rak 11. kongreyi ge-
çekleştirdiğimiz için 
çok mutluyum.

Bu amaçla yapılan 
kongreler arasında en 
bilimsel olan, uygula-
maya yönelik önemli 
mesajlar veren aynı 
zamanda ülkemizde 
ve dünyada giderek 
sıklığı artan hipertansiyona yönelik bilimsel 
gelişmeleri meslektaşlarımıza aktaran önem-
li bir görevi yürütmekte.

Kongremizin bu görevi yürütmesine olan 
inancımız tamdır.

Bülent Erbay
A.Ü.T.F. Nefroloji BD 

Öğretim Üyesi

11.Kongreye Yoğun İlgi...


