
      COVID-19 Hastalarında Akut Böbrek Hasarı Yönetimi

Küresel  salgın haline gelen COVID-19 hızla yayılmaya devam ediyor.Sınırlı  solunum
yolu hastalığından şiddetli ARDS’ye, çoklu organ yetmezliğine ve ölüme kadar geniş bir etki
spektrumu var.Aynı  şekilde  böbreklerin  de  etkilendiğini  söyleyebiliriz.  Hastaneye  başvuru
sırasında  hastaların % 40’ında proteinüri gözlenmekte.COVID-19’lu kritik hastalarda %20-40
oranında Akut Böbrek Hasarı (AKI) görülebiliyor.

COVID-19 da görülen Akut Böbrek Hasarı Patofizyolojisi

COVID-19’un  böbreklere  etkisi  muhtemelen  multifaktöriyel.  Kardiyovasküler
komorbidite  ve  predispozan  faktörler  (örn:  sepsis,  hipovolemi,  nefrotoksisite)  önemli
yatkınlık  oluşturmakta.  Kardiyorenal  sendromun  patofizyolojisine  baktığımızda  belirgin
olarak  ,  sağ  ventrikül  yetmezliğine  sekonder  COVID-19  pnömonisi  eklendiğinde  böbrekte
konjesyon  ve  sonrasında  AKI  geliştiğini  görüyoruz.Benzer  şekilde  sol  ventrikül  yetmezliği
kardiyak  output  ve  arteriyel  dolum  azalmasına  bağlı  olarak  böbrek  hipoperfüzyonuyla
sonuçlanır.

Otopsi  verileri  akciğer  endotelinin  ve  muhtemelen  proteinüri  sebebiyle  böbrek
endotelinin  etkilendiğini  gösteriyor.  Dahası  renal  endotelde  virüs  partikülleri  olduğu
raporlandı. Bu vireminin etkisiyle böbrek hasarı oluşuyor ve AKI ye yatkınlık sağlıyor.Ek olarak
SARS-CoV-2  direkt  olarak  da  renal  tübüler  epiteli  ve  podositleri  (ACE  bağımlı  yolakları)
etkileyebiliyor.Bu durum bir çok soruna yol açıyor; mitokondriyal disfonksiyona, akut tübüler
nekroza  neden  olur,  protein  reabsorpsiyon  vakuollerinin  oluşumu,  glomerülopati  ve
Bowman’larda protein kaçağı bu duruma birkaç örnek olarak gösterilebilir.

AKI'nın  bir  başka potansiyel  mekanizması  ise; SARS-CoV-2 ile ilişkili  bağışıklık  yanıt
düzensizliği  ve  sonrasında  gözlenen  lenfopeni  ve  sitokin  salınımı(sitokin  fırtınası)  ile
endikedir.AKI'ye  katkıda  bulunan  diğer  sebepler  ise:  rabdomiyoliz,  makrofaj  aktivasyonu
sendromu, mikroemboli gelişimi ve hiperkoagülasyon.



Klinik Yönetimi 

COVID-19'lu  hastalar  tipik  olarak  ateş  ile  başvurur  ve  hastane  öncesi  sıvı
resüsitasyonu nadiren yapıldığı  için  hastadaki  sıvı  kaybı  AKI  için tetikleyici  olabilir.Akciğer
koruyucu ventilasyon,  ventilatöre bağlı  hemodinamik etkileri  ve böbrek üzerindeki  sitokin
yükünü sınırlandırarak yeni veya kötüleşen AKI riskini azaltır.

COVID-19 için spesifik bir tedavi yoktur. Bakım büyük ölçüde destekleyicidir.AKI riski
taşıyan kritik hastalarda (KDIGO) destekleyici bakım kılavuzunun uygulanmasını öneriyoruz:
COVID-19 hastaları için spesifik ayarlarla sürekli böbrek replasman tedavisi (RRT) kullanımı,
erken  hiperinflamasyon  ve  sitokin  salım  sendromu  belirtileri  olan  hastalarda  mümkün
olduğunca sitokin seviyesi azaltılmaya çalışılmalıdır.

Sıvı  dengesi  ve ekstrakorporeal  ultrafiltrasyonun ventilatör ayarları  ve güçlendirme
manevraları  dikkate  alınarak  hacim  duyarlılığı  ve  tolerans  değerlendirmesi  temelinde
ayarlanmasını öneririz.

RRT de uyguladığımız  yöntem sağ jugular  venin kanülasyonu.  Sürekli  RRT  şiddetli
COVID-19  hastalarında  hiperkoagülasyona  neden  olabileceğinden  RRT  için  tercih  edilen
antikoagülasyon yöntemi olarak bölgesel sitratın uygulanmasını öneririz. Pıhtı oluşumunu en



aza indirmek için RRT'nin ekstrakorporeal membran oksijenasyon devresine bağlanmasından
kaçınılmalıdır.

COVID-19  hastalarında  AKI  müdahalelerinin  risklerini  ve  faydalarını  titizlikle  test
etmek için uluslararası işbirlikçi ve disiplinler arası araştırmalara ihtiyaç vardır.
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