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Olgu

• R, H
• 56 yaşında, erkek
• Heteroseksüel, evli
• İstanbul’da yaşıyor
• Emekli

Yakınması
• Nöbet geçirme, çarpınB
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• 2 yıldır olan halsizlik yakınması 
nedeniyle tetkik edilirken      
anF-HIV tesF poziFf saptanması 
üzerine polikliniğimize 
yönlendirilmiş

• Yapılan ilk poliklinik kontrolünde 
vital bulguları ve sistemik 
muayenesi normal

İlk Başvuru

CD4 T-lenfositi sayısı/𝛍𝐥 265

HIV-RNA (kopya/ml) 150.000  

Glukoz (mg/dl) 94

Kreatinin (mg/dl) 0.47

GFR (ml/dak/1.73 m2) > 90

Sodyum (mmol/l) 132

Potasyum (mmol/l) 4.7

Bikarbonat (mmol/l) 26

Fosfat (mg/dl) 3.2

İdrar glukozu (−)

İdrar proteini (−)

İdrar fosfat konsantrasyonu (mmol/l)

İdrarda protein konsantrasyonu (gr/l) (−)               
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Özgeçmişi
• Astım, epilepsi ve paroksismal atriyal fibrilasyon tanıları var
• ADTK nedeniyle ayak bileği kırılmış ve bu nedenle iki kez operasyon geçirmiş

Soygeçmişi
• Baba; insüline bağımlı diyabetes mellitus

Kullandığı ilaçlar 
• Karbamazepin, levetirasetam, sodyum valproat ve gabapentin (Epilepsi zor kontrol 

altına alınıyor)
• Digoksin, salmeterol+flutikazon
• Ağrısı olması nedeniyle opioid analjezik kullanımı var

Alışkanlıkları
• Sigara: 30 paket/yıl, 30 yıl boyunca içmiş
• Alkol ve yasadışı uyuşturucu madde kullanımı yok
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• HIV-direnç tesF                       Direnç mutasyonu yok

• Tedavisi 

• İlk  yıl 3 aylık aralıklarla poliklinik takibi ve ruFn tetkikleri yapıldı

Elvitegravir 150 mg / kobisistat 150 mg / emstrisitabin 200 mg / tenofovir
disoproksil 245 mg içeren kombine ART                                                                                                    
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• Birinci yıldan sonra hasta düzenli takiplerine gelmemeye başladı 

• Hasta hakkında bilgi edinmek ve poliklinik kontrolüne çağırmak için 
hastayla telefon görüşmesi yapıldı

• Oğlunun üniversiteyi kazanması ve bunun üzerine başka şehre 
taşınmaları nedeniyle takibine bulunduğu şehirde devam edeceği 
öğrenildi
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Tedavisinin 24. ayında 
• Hasta evde nöbet geçirdikten sonra hastanemiz Acil Birimi’ne başvurdu
• Çarpıntı, baş dönmesi, ağızda kuruma yakınmasıyla geldi
• 10 gün boyunca sinüzit tanısıyla amoksisilin-klavulanik asit 2x1 gr tablet 

tedavisi almış
• Son 2 gündür olan günde 4-5 kez, bol sulu dışkılama tarif etmekte
• Muayenesinde

o Genel durumu düşkün, halsiz görünümde
o TA: 100/60 mmHg, nabız:115/dk dışında vital bulguları normal
o Dil ve bukkal mukoza hafif kuru
o Diğer sistem muayene bulguları doğal
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EKG

Potasyum: 2.5 mmol/l   HİPOKALEMİ    !
Magnezyum: 0.5 mmol/l HİPOMAGNEZEMİ  !
Fosfat: 0.29 mmol/l                                      HİPOFOSFATEMİ  !

Hipokalemi EKG Bulguları;
• PR uzaması
• U dalgası
• ST deprese

• Birden fazla damar yolu açılarak hızlı sıvı resüsitasyonuna başlandı
• 1000 cc izotonik içerisinde iki saage gidecek şekilde 2 amp KPO4 verildi
• 250 cc izotonik içerisinde 2 amp MgSO4 1 saage gidecek şekilde verildi
• 2 saat sonra venöz kan gazı ve biyokimya tekrar görüldü
• PH değerinin 7.2’nin aljnda olması ve K+ değerinin 3 mmol/l üzerine çıkması 

üzerine bikorbonat replasmanı yapılmaya başlandı
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• Dışkı direkt mikroskopisi; bol PNL 
görüldü, mikroorganizma görülmedi
• Dışkıda C. difficile PCR (toksin B –geni): 

Pozitif
• EEG normal
• Anti-epileptik ilaçlarına aynı şekilde 

devam edildi
• Antibiyotiği kesildi
• Oral metronidazol tedavisi başlandı

Başvuru
(Tedavisinin 24. ayı) 

Lökosit sayısı/𝛍𝐥 18.000

CRP (mg/l) 51

Glukoz (mg/dl) 98

Kreatinin (mg/dl) 1.82

GFR (ml/dak/1.73 m2) 41

Sodyum (mmol/l) 137

Potasyum (mmol/l) 2.5

Magnezyum (mmol/l) 0.5

Bikarbonat (mmol/l) 17

Fosfat (mmol/l) 0.29

İdrar glukozu 4+

İdrar proteini 3+

İdrar fosfat konsantrasyonu (mmol/l) 32.3

İdrar protein  konsantrasyonu (gr/l) 2.04

Akut Böbrek Hasarı
Ø 48 saat içerisinde serum kreaFnin

konsantrasyonunun ≥ 0,3 mg/dl 
(≥ 26,5 𝜇mol/litre) arBşı

Ø Son yedi gün içerisinde bazal kreaFnin
konsantrasyonunun ≥ 1,5 kat arBşı

veya
Ø İdrar hacminin alB saat boyunca   
≤ 0,5 ml/kg/saat olması

KDIGO (Kidney Disease İmproving Global Outcomes) 2012 Clinical
PracFse Guideline for Acute Kidney Injury. Kıdney Int Vol 2, Issue 1, 
Marc 2012.

Ø Serum glukoz düzeyi normal olmasına 
rağmen glukozüri!

Ø Bikorbonat 17 mmol/l
-METABOLİK ASİDOZ-

Ø Proteinüri
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• Başlangıçta elektrolit imbalansının ishal nedeniyle olduğu düşünüldü
• İ.V hidrasyon ve elektrolit replasmanıyla kreaFnin düzeyi normal 

seviyeye gelmesine rağmen fosfat düşüklüğü ve metabolik asidoz
tablosu devam em
• Tam idrar tahlilinde;

- Fosfatüri
- Proteinüri
- Glukozüri
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Metabolik asidoz

Hipofosfatemi

CKD-EPI GFR: 41 ml/dak/1.73 m2

Serum glukoz düzeyi normal iken glukozüri

Hipokalemi (EKG bulguları) ve hipomagnezemi (Nöbet)

Proteinüri

Orta derecede dehidratasyon bulguları

2 YILDIR TENOFOVİR DİSOPROKSİL 
KULLANIMI 
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• Hastadan başka şehirde takibini 
sürdürdüğü bir yıllık süreçteki tahlil 
sonuçları istendi

• Hastanın düzenli kontrole 
gitmediği, tahlillerini Dahiliye 
Polikliniği’nde yaptırdığı ve HIV (+) 
olduğunu belirtmediği öğrenildi

(Tedavisinin 12. ayı) 

Glukoz (mg/dl) 96

Kreatinin (mg/dl) 0.74

GFR (ml/dak/1.73 m2) > 90

Sodyum (mmol/l) 130

Potasyum (mmol/l) 3,7

Bikarbonat (mmol/l) 23

Fosfat (mmol/l) 0,37

İdrar glukozu 4+

İdrar proteini 3+

İdrar fosfat konsantrasyonu (mmol/l) (−)

İdrar protein  konsantrasyonu (gr/l) (−)

Ø Eski tahlil sonuçlarına bakıldığında 
aslında 12 ay önce fanconi
sendromunun gelişmiş olması 
muhtemel !!

Ø Hasta tenofovir içeren rejim kullandığını 
ve hastalığını hekime bildirmediği için 
elektrolit imbalansı başka nedenlere 
bağlanmış!!
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• Tanı: Tenofovir Kullanımına Bağlı Fanconi Sendromu
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Tedavisi 
• HLA-B∗5701 aleli: (+) 
• İ.V hidrasyon ve elektrolit replasmanına devam edildi
• Elvitegravir / kobisistat / emstrisitabin / tenofovir disoproksil

tedavisi kesildi 
• Öncesinde çeşitli ilaçlarla intoleransının olması ve kullandığı 

ilaçlarla ilaç etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda
- Tedavisi elvitegravir / kobisistat / emstrisitabin / tenofovir alafanemid
olarak yeniden düzenlendi



• Tenofovir (TDF) emilince plazmada kısa süreli 
yüksek konsantrasyonda kalır
• Organik anyon transport molekülleriyle böbrek

tübül hücreleri içine girer ve  birikir
• Mitokondriyal hasar gelişir
• Nefrojenik diyabetes insipidus, Fanconi sendromu ve akut  

tübüler nekroza neden olur

• Tenofovir alafenamid (TAF) ise plazmada TDF’ye
göre %90 daha az konsantrasyondadır

• 10 misli az dozda hedef hücrede birikir-Etkinlik 
aynı

• Daha az nefrotoksik etki
• TDF gibi proksimal tübül hücrelerinde akümüle

olmaz
• Organik anyon transport molekülleri 1 ve 3’ün substraB

değildir, birikmez
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Taburcu edildikten sonra;
• Fosfat düzeyi tedavi değiştirildikten 6 

hafta sonra düzeldi
• Proteinüri ve glukozüri miktarında 

azalma oldu
• Poliklinikte sık aralıklarla kan tahlili 

görme ve elektrolit replasman ihtiyacı 
azaldı

• TAF’lı rejime geçtikten 3 ay sonra fosfat 
replasmanı; 9 ay sonra ise sodyum 
bikarbonat replasmanı ihtiyacı kalmadı

• 10 ay sonra serum elektrolitleri normal
• 14 ay sonra glukozüri düzeldi, ancak  

hafif proteinürisi devam ediyordu
• Sık aralıklarla poliklinik takibine devam 

edildi

Başvuru
(Tedavisinin 24. ayı) 

TAF kullanımı
10. ay

TAF kullanımı
14. ay

CD4 T- lenfositi sayısı/𝛍𝐥 733 850 999

HIV-RNA (kopya/ml) 180 104 36

Glukoz (mg/dl) 94 88 90

Kreatinin (mg/dl) 1.82 1.22 1.19

GFR (ml/dak/1.73 m2) 41 65 67

Sodyum (mmol/l) 137 138 138

Potasyum (mmol/l) 2,5 3,7 4,8

Magnezyum (mmol/l) 0,5 0,89 0,9

Bikarbonat (mmol/l) 17 26 26

Fosfat (mmol/l) 0,29 0,72 1,08

İdrar glukozu 4+ (−) (−)

İdrar proteini 3+ (−) 1+

İdrar fosfat konsantrasyonu (mmol/l) 32.3 9.4

İdrar protein  konsantrasyonu (gr/l) 2.04 0.32



HIV İnfeksiyonuyla İlişkili Böbrek Hastalıkları
Glomerüler • HIV ile ilişkili nefropati (HIVAN)

• HIV ile ilişkili immün kompleks böbrek hastalığı (HIVICK)
• MPGN ve/veya kriyoglobulinemik vaskülitle birlikte
• Membranöz nefropati
• Fibriler ve immünotaktoid glomerülopati
• Amiloid nefropatisi (AA tipi)
• Minimal değişiklik hastalığı

Tübülointertisyel • Klasik HVAN’da tübülointerstisyel hasar
• Akut tübüler hasar (İskemik ya da ART toksisitesi )
• Proksimal tübül hasarı (Fanconi sendromu)
• Diyabet insipidus
• Kronik tübüler hasar 
• Kristal nefropatisi
• İnterstisyel nefrit (Antibiyotikler, NSAİİ, proton pompa inhibitörleri)
• Bakteriyel, fungal, paraziter, viral etkenlere bağlı renal parankim infeksiyonu
• İmmünolojik fonksiyon bozukluğuyla ilişkili tübülointertisyel hasar (DİLS, İRİS)

Vasküler • Ateroskleroz
• Trombotik mikroanjiyopati

Kopp, Naicker. Comprehensive Clinical Nephrology, 2019



Tenofovir Kullanımına Bağlı Fanconi Sendromu

• İlk kez 2002'de bildirildi 
• Hastaların <% 0.1'inde gelişen nadir bir komplikasyon 
• Risk faktörleri: CD4 T-lenfosiF sayısının düşük olması, yaşlılık, azalmış 

vücut kitlesi, önceden varolan böbrek yetmezliği, diğer nefrotoksik
ilaçların eşzamanlı kullanımı  
• Ritonavir+tenofovirde risk beş kat fazla
• Genellikle ilacın kesilmesiyle geri döner



Fanconi Sendromu

• 60 yıl önce Fanconi tarasndan ‘‘jeneralize proksimal tübül
disfonksiyonu’’ olarak tanımlanmışBr

• Proksimal tübül, filtre edilen; 

Albümin
Aminoasit

DMA protein
Glukoz

Sodyum
Klor

Bikarbonat 
Fosfat 

Ürik asit 
emilim yeridir 



Fanconi Sendromu
Patofizyoloji
Fanconi Sendromu oluşmasında 3 temel mekanizma; 
1. Megalin/Cubulin defekF
2. Enerji üreFm bozukluğu
3. Artmış apopitozis

Herediter Nedenler
SisFnozis
Dent hastalığı
Lowe sendromu
Tirozinemi
Mitokondri hastalıkları
Galaktozemi
Herediter fruktoz intoleransı
Wilson hastalığı
Glikojen depo hastalığı Fp 1 (von Gierke hastalığı) 
Fanconi-Bickel sendromu
Lizinürik protein intoleransı
İdiopaFk fankoni sendromu
OD Fanconi Sendromu , MODY+makrozomi
OR Fanconi Sendromu (NaPi-IIa mut.)

Kazanılmış
NefroFk sendrom
MulFple myelom
Sjögren sendromu
Renal transplantasyon
Akut intersFsyel nefrit ve uveit (TİNU) 
Otoimmün interstsiyel nefrit ve membranöz nefropaF
Anoreksiya nervosa
Tedavi edilmemiş dRTA
Toksik
İlaçlar (Aminoglikozid, tetrasiklin, rifampisin, salisilat, İfosfamid, 
valproik asit, TENOFOVİR) 
Kimyasal bileşenler (toluen/glue koklamak) 
Ağır metaller 



Fanconi Sendromu

Klinik Bulgular
• Dehidratasyon
• Poliüri, polidipsi
• Osteoporoz, osteomalazi
• Nefrolitiyazis

Laboratuvar Bulguları
• Metabolik asidoz
• Hiponatremi
• Hipofosfatemi
• Glukozüri
• Aminoasidüri (non-selekFf) 
• Hiperkalsiüri
• Hiperürikozüri
• Proteinüri (DMA) 
• Hipopotasemi (Sekonder) 

Klinik olarak en yararlı ölçüm (Proteinüri ve/veya albuminüri için)
Albümin veya protein konsantrasyonlarının (mg) kreaFnin konsantrasyonuna (g) oranı 

UP/C >UA/C ise  tübüler proteinüri
İlaçların indüklediği tübüler nefrotoksiteyi takipte UP/C oranı ---Tübüler hastalık tanısı

Proksimal Tübüler Disfonksiyon Göstergeleri
Yüksek UP/C
Fraksiyonel fosfat aBlımı >%20  (n<%10)
Fraksiyonel ürik asit aBlımı  >%20 (n<%15)

EASC 2018 Rehberi



Anpretroviral Tedaviyle İlişkili Böbrek Hasarının Mekanizması 

ART Böbrek Hasarının Mekanizması Böbrekte Ortaya Çıkan Bulgu

NRTI (ABC, ddI, 3TC, d4T, ZDV) Mitokondriyal hasar ABH, AIN, Fanconi veya Fanconi benzeri 
sendrom, tip B laktik asidoz, nefrojenik
diyabetes insipidus

NRTI (TDF) Proksimal tübül hasarı Fanconi sendromu, nefrojenik diyabetes
insipidus, akut böbrek hasarı 

NNRTI (EFV, NVP) Hipersensitivite Minimal değişiklik hastalığı, üroliFyazis, ABH 

PI (IDV, ATV, NFR, SQV, LPV, RTV) İntratübüler presipitasyon ABH, KBH, akut ve kronik intersFsyel nefrit, 
nefroliFyazis, asemptomaFk kristalüri, kristal 
nefropaFsi, papiller nekroz 

INSTI (RAL) İskelet kası toksisitesi Rabdomiyoliz ve ABH

HIV/AIDS Tanı İzleme ve Tedavi El Kitabı, 2018



Tenofovir Nefrotoksisitesi

Fernandez-Fernandez, et al. Tenofovir nephrotoxicity: 2011 update. AIDS research and treatment, 2011.



ART İlişkili Böbrek Hasarının Yönepmi

• Tenofovir başlanacak hastalarda serumda BUN , kreaFnin, fosfat ve TİT 
bakılmalı (ART başlandığında 2-8 ha|ada bir bakılır, sonra 3-6 ayda bir 
tekrarlanır)
• Genel Önlemler

o Nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalı
o Sigara, vücut ağırlığı ve diyetle ilgili yaşam tarzı değişikliği sağlanmalı
o Dislipidemi ve DM tedavi edilmeli
o GerekFğinde ilaç dozları kreaFnin klirensine göre ayarlanmalıdır
o KBH ve proteinüri kardiyovasküler hastalık açısından bağımsız risk faktörleridir

• Kullandığı diğer ilaçların tenofovir seviyesini arjrıp arjrmadığı kontrol  
edilmeli!!! 
• Tenofovir toksisitesinin erken tanınması geri dönüşümlü



ART İlişkili Böbrek Hasarının Yönepmi

YAŞ

CİNSİYET

IRK

SERUM
KREATİNİN

SERUM
SİSTATİN C

eGFR’yi nasıl hesaplayalım? 
• CKD Epidemiology Collaborapon (CKD-

EPI) formülü  
• Hem kreaFnin hem de sistaFn C’ye göre 

hesaplanan formül daha doğru sonuç
• Modificapon of Diet in Renal Disease

(MDRD) 
• Formülü daha az doğru sonuç
• Cockcros–Gault
• Daha az doğru, fakat daha praFk ve doz 

ayarlaması için önerilir

EACS 2018 Rehberi



ART İlişkili Böbrek Hasarının Yönepmi

• ART değişikliği düşünülebilecek durumlar
o UP/C (idrar proteini/kreaFnin) oranı  20-50 mg/mmol ise 
o eGFR>60 ml/dk ancak 3 yıl üst üste yılda %5 azaldıysa veya bazalden %25 azaldıysa
o Diyabet veya HT gibi KBY için risk faktörleri varsa
o <60 kg ise
o PI/r kullanıyorsa  tenofovir içermeyen bir rejime veya TAF’a geçilmeli

• ART değişikliğinin mutlaka yapılması gereken durumlar
o UP/C (idrar proteini/kreaFnin) oranı >50 mg/mmol ise 
o eGFR≤60 ml/dk
o Nefrotoksik ilaç kullanımı varsa 
o Daha önce TDF kullanımına bağlı toksisite gelişFyse (PRTD varsa)
o TDF yerine TAF veya tenofovir içermeyen rejime geçilmeli 
o eGFR ≤30 ml/dk TAF kullanılamaz!!

TDF yerine TAF seçme endikasyonları
1. > 60 yaş
2. Kemik hastalığı

• Kemik mineral yoğunluğunu bozan uzun süreli korFkosteroid
ya da diğer ilaçların kullanımı steoporoz

• Kırık öyküsü
3. Böbrek hastalığı

• eGFR<60 ml/dak/1.73 m2

• Albuminüri> 30 mg/24 saat ya da orta düzeyde proteinüri
• Fosfat düşüklüğü (<2.5 mg/dl)
• Hemodiyaliz

EASL CPG HBV. J Hepatol 2017;67:370–98 

EACS  2018 Rehberi



Hangi ART rejimi önerilir?

• Orta veya ciddi azalmış böbrek fonksiyonlarında (eGFR 30-59 ml/dk)
Tenofovir alafenamid/emtrisitabin/elvitegravir/kobisistat

• Ciddi azalmış böbrek fonksiyonlarında (eGFR ≤30 ml/dk )
En iyi rejim??   TAF 
Abakavir+lamivudin+dolutegravir (eGFR <50  ml/dk lamivudin doz ayarı gerekli)

Alternatif rejim?
rPIs+INSTIs veya rPIs + lamivudin (r/darunavir+raltegravir)

1. Abakavir+Lamivudine+Dolutegravir
2. Darunavir+Raltegravir
3. Lopinavir/Ritonavir+Efavirenz
4. Elvitegravir/kobisistat/emstrisitabin/TAF (Tenofovir alafenamid)

EACS 2018 Rehberi



Sonuç Olarak                                          

• Tenofovir toksisitesinin erken tanınması geri dönüşümlü
• Tenofovir toksisitesi risk faktörleri varlığı tedavi öncesinde belirlenmeli
• Tenofovir başlanacak hastalarda serumda BUN, kreaFnin, fosfat ve TİT 

bakılmalı (ART başlandığında 2-8 ha|ada bir bakılır, sonra 3-6 ayda bir 
tekrarlanır)
• Ritonavir+tenofovirde riskin beş kat fazla olduğu mutlaka gözönünde

bulundurulmalı



Teşekkür ederim..Teşekkür ederim..


