
OLGU SUNUMU

Uzm. Dr. Arzu NAZLI ZEKA

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı



Öykü 

• 38 y , erkekle seks yapan erkek (ESE)

• Eylül 2017’de  bacaklarda güçsüzlük

• Periferik nöropati ->HIV pozitif



Tıbbi öykü

• Hipertansiyon-> ilaç reçete edilmiş, bırakmış

• Annesi 46 yaşında kalp krizi nedeniyle exitus

• Babası 52 yaşında kalp krizi nedeniyle exitus



Sosyal öykü

• Sigara: 1 paket/gün, 20 paket yıl

• Alkol: haftada 5 gün, 6 birim, 10 yıl

• Esrar:  haftada  1-2

• Ecstasys: ayda 1-2

• Kardeşiyle yaşıyor 

• Pilavcı dükkanları var



Fizik bakı

• Öz bakımı kötü

• VKİ:30.2 kg/m2

• Kan basıncı: 150/100 mmHg

• Karaciğer kot altı 2cm ele geliyor

• Diğer sistem bakıları olağan



Laboratuvar

• Glukoz:90 mg/dL
• Üre:11.5 mg/dL
• Kreatinin:0.56 mg/dL
• e-GFR(CKI-EPI):131 ml/dk
• Na:138 mmol/L
• K:3.9 mmol/L
• Cl:103 mmol/L

• ALT: 51 mg/dL
• AST:60 mg/dL
• ALP:90 mg/dl
• T.bilirubin: 0.8 mg/dL
• Trigliserit: 277 mg/dL
• T.kolestrol:211 mg/dL
• LDL:93 mg/dL
• HDL:50 mg/dL



Laboratuvar

• CD4: 210 hücre/mm3

• Viral yük: 741.931 kopya/ml

• HLAB57 negatif
• Eşlik eden hepatit B ve hepatit C 

enfeksiyonu yok

Tam idrar tetkiki:
• Protein +1 pozitif
• Lökosit ve eritrosit yok



• Tedavi başlarken hangi durumları göz önüne 
alırsınız?



Kardiovasküler hastalık için risk faktörleri

• 1.derece obez
• Sigara bağımlısı
• Hiperlipidemi
• Aile öyküsü
• Hipertansiyon
• Antihipertansif tedavi 
• Erkek

Framingam KVH risk skoru %11.2

EACS 2019 Rehberi



Kronik böbrek hastalığı açısından risk faktörleri

• Hipertansiyon 

• Diyabet

• Kardiyovasküler hastalık

• Aile öyküsü 

• Siyah Afrikalı köken

• Viral hepatit ile koenfeksiyon

• Düşük CD4 sayısı 

• Sigara bağımlılığı 

• İleri yaş

• Eşlik eden nefrotoksik ilaç 

kullanımı
EACS 2019 Rehberi



Proteinüri

İdrar çubuk testinde protein ≥ 1 ise  spot idrarda  idrar 
albümin/kreatinin ya da idrar protein/kreatinin istenmesi 
öneriliyor EACS rehberi 2019



EACS rehberi 2019



Proteinüri

• 3 hafta arayla idrar çubuk testiyle idrarda protein saptanmasıdır
• İdrarda çubuk testi glomerüler hasarın göstergesi olan albüminüriyi

saptamaktadır ve tübüler hasarı ortaya çıkarmada yetersiz 
kalabilmektedir



• İdrardaki albüminin kreatinine oranı (İA/K) -> HIV ilişkili immün
komplekse bağlı böbrek hastalığındaki gibi glomerüler hasarın 
göstergesi

• İdrardaki proteinin kreatinine oranı (İP/K) ise  ilaç nefrotoksisitesi gibi  
tübüler hasarın (örn.TDF) göstergesi



HIV/AIDS Tanı İzleme ve Tedavi El Kitabı 2018





HIV/AIDS Tanı İzleme ve Tedavi El Kitabı 2018



İzlem

• Hastaya TAF/FTC/ELV/c başlanıyor

• Nefroloji ve kardiyoloji konsültasyonu isteniyor



İzlem

Nefroloji
• Renal USG -böbrek boyutları, ekojenitesi normal taş ya da yer 

kaplayan oluşum yok
• Renal doppler USG -normal
• 24 saatlik idrarda protein atılımı -700 mg/24s
• Perindopril/ amlodipin (ACE inhibitörü ve kalsiyum kanal antagonisti)  

başlanıyor



HIV/AIDS Tanı İzleme ve Tedavi El Kitabı 2018





İzlem

Kardiyoloji 

• Fenofibrat başlanıyor
• Kilo vermesi
• Sigarayı bırakması öneriliyor



İzlem

1. Ay
• KB:140/90 mmHg
• CD4: 230 hücre/mm3
• Viral yük:74 kopya/ml
• Kreatinin :0.6 mg/dL
• e-GFR(CKD-EPI): 121ml/dk
• ALT:15 mg/dL
• AST:34 mg/dL
• Albumin:3.6mg/dL

TİT
• Protein: +
• Lökosit, eritrosit yok



İzlem

3. ay  
• KB: 145/100 mmHg
• e-GFR (CKD-EPI): 100ml/dk
• Kreatinin: 0.8 mg/dL
• TİT:  + protein, lökosit , eritrosit  yok
• CD4:230 hücre/mm3
• Viral yük<50 kopya/ml 



İzlem 

• 1 ay sonra hasta  günde 10 kez olan sulu ishal ile acile geliyor
• Servise yatırılıyor
• e-GFR: 29 ml/dk
• Kreatinin:1.6 mg/dL
• TİT: protein ++, lökosit 5, eritrosit 10 
• Dışkı bakısında: lökosit, eritrosit yok
• Parazit bakısı: negatif



İzlem

Nefroloji

• 24 saatlik idrarda protein atılımı 1960mg/gün

• Antihipertansif tedavisini perindopril/amlodipin/indapamid olarak 

değiştiriliyor 

• Hidrasyon



• Antiretroviral tedaviyi değiştirir misiniz?











TDF içermeyen rejim ?

EVG/c/FTC/TAF
PI/r+ INSTI
DTG+3TC
Diğer



İzlem

• DTG 50mg 1x1 + 3TC 150mg 1x1başlandı

• Hidrasyon tedavisi ile izlendi



İzlem

• e-GFR:  75 mL/dk
• Kreatinin:0.9 mg/dL
• Albümin 3.2 mg/dL
• TİT: protein eser, lökosit eritrosit yok
• Sigara bırakma, alkolü azaltma, kilo verme ve egzersiz vurgulandı






