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Kronik Böbrek Hastalığı Tanım 

• Glomerül filtrasyon hızı (GFH)’nın 3 aydan 
uzun bir sürede 60 ml/ dk/1,73m2’den düşük 
olması veya GFH’ında azalma olsun olmasın 
böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal ve 
işlevsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır . 

 
 
• KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney 

DiseaseKidney International Supplements (2013) 3, 91–111 



Azalmış GFH 

 
• 3 aydan uzun süredir GFH <60 ml/min/1.73 

m2 (GFH katagori G3a–G5) 



Böbrek Hasarı (3 aydan uzun 
süredir) 

• Albuminüri 
• İdrar anormallikleri 
• Tübüler bozukluklara bağlı elektrolit ve diğer 

bozukluklar 
• Histolojide saptanan anormallikler 
• Görüntüleme ile saptanan anormallikler 
• Böbrek transplantasyon hikayesinin olması 









Epidemiyoloji 

• Dünyada KBH hastalığının prevelansı %8-13 
arasındadır. 

• Genç populasyonda düşük GFH 
<60mL/min/1.73 m2 prevelansı %1,8 ile 
nispeten düşük saptanmıştır. 

 
 
 
 
 
• Delanaye P et al Epidemiology of chronic kidney disease:think (at least) twice Clinical Kidney Journal, 2017, vol. 

10, no. 3, 370–374 







• KBH prevelnsı %6,1 (CKD EPI) 
• KBH prevelansı %10 (MDRD) 
• Düşük eGFH<60ml/dk %1,8 (CKD EPI) ve %6,0 

(MDRD) 
• Subsahran Afrikada KBH prevelansı %13,9 

saptanmıştır.  
 
 
 
• Adeniyi AB et al. Prevalence of chronic kidney disease and association witk cardiovascular risk factors 

among teachers in cape Town, South Africa. Chronic kidney journal 2017 
• Stanifer J et al. The epidemiology of chronic kidney disease in sub saharan Africa: a systemic review and 

metaanalysis . Lancet Glob health 2014.  





ERA-EDTA  2015 yılı  yıllık raporuna göre çeşitli ülkelerde son dönem böbrek 
yetmezliğinin insidansı 

Milyon nüfus başına  



Türkiye 2015 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi 
Raporu (60 merkezin verileri) 



Primer glomerulonefritler 

• Minimal Değişiklik hastalığı 
• Fokal segmental glomerulosklorosis 
• C1q nefropati 
• Membranöz Glomerulonefrit 
• Membranoproliferatif glomerulonefrit 
• Akut poststreptokokkal glomerulonefrit 
• Immunglobulin A nefropati 
• Fibriller glomerulonefrit 
• Immunotaktoid glomerulonefrit 
• Antiglomeruler basal memban glomerulonefrit 
• Pauci immun glomerulonefrit (Granülomatoz 



Mikro ve makro vasküler böbrek 
hastalıkları 

• Trombotik mikroanjiopati (HUS, aHUS, TTP) 
• Ateroembolik renal hastalıklar (kolesterol 

kristal embolisi, ) 
• Radyasyon nefropati 
• Skleroderma 
• Ork hücreli anemi 
• Antifosfolipid sendromu 
• Akut renal arter oklüzyonu 
• Renal arter anevrizma 
• Renal ven trombozu 



HT nedenleri 

• Renal parankimal hastalıklar  
• Renovasküler  hastalıklar 
• Adrenokortikal hastalıklar 
• Feokromasitoma 
• Hipo-hipertiroidizm 
• Hiperparatiroidizm 
• Akromegali 
• Nörolojenik hastalıklar 
• İatrojenik ve diğer nedenler (oral kontraseptif, 

mineralokortikoid ve glukokortikoid kullanımı, 
antidepresan, alkol maruziyeti) 



Kanser ve renal hastalıklar 

*Prerenal  
sepsis,  
volüm deplesyonu (kusma, ishal, mukozit) 
Hepatorenal sendrom 
Kapiller leak sendromu 
Hiperkalsemi 
*İntrensek 
Akut tubuler nekroz 
İskemik (sepsis/şok), Nefrotoksik kullanımı 
*Tubulointerstisyel nefritler (TLS, fosfat 

nefropatisi, allerjik reaksiyon, piyelonefrit, 



Kistik böbrek hastalıkları 

• ODPBH 
• ORPBH 
• Otozomal dominant veya x ilişkili ODPBH 
• Tuburosklerosis 
• Von Hippel Lindavu sendromu 
• Familyal renal hamartomaz ilişkili 

hiperparatiroidizm ve jaw tumor sendromu 
• Hepatosit nükleer faktor 1 ilişkili nefropati 
• Orofacial digital sendrom 
• Otozomal dominant meduller kistik böbrek 

hastalığı 



Genetik Böbrek hastalıkları 

• FSGS 
• SLE ve IgA nefropati 
• Apolipoprotein L1  
• Non APOL1 ilişkili hipertansif nefropati afrikan 

amerikalılarda 
• Genetik komponentli diabetik nefropati 
 



Glomerullerin genetik hastalıkları 

• Alport sendromu 
• İnce bazal membran nefropati 
• HANACH sendromu (herediter anjiopati, 

nefropati, anevrizma, kas krampları) 
• Pierson’s sendromu 
• Konjenital nefrotik sendrom 
• Steroid dirençli nefrotik sendrom 
• Alfa aktinin 4 hastalığı , TRPC6, CD2AP (FSGS) 
• MYH9 hastalığı 
• PLCE1 hastalığı (familiyal diffüz mesangial 

sklerozis) 



Renal tubuler genetik hastalıklrı 

• Fankoni sendromu 
• Dent’s hastalığı 
• Oculocerebrorenal distrofi (Lowe sendromu) 
• Sistinozis 
• Glikojenozis 
• Trizinomi 
• Galaktozomi 
• Wilson hastalığı 
• Herediter fruktoz intoleransı 
• Renal amino acid transport bozuklukları 
• Renal fosfat transport bozuklukları 



2. Renal arter  
1.Prerenal Azotemi 
Antihipertnsif ilaçlar , Diüretikler 

 
9. Renal  ven 

8.Postrenal tıkanma:   
Papiller nekroz (NSAİD,bileşik analjezikler), üriner 
retansiyon (antikolinerjikler,trisiklik antidepresanlar) 

3.Küçük Damar Hastalıkları: 
Hemodinamik 

NSAİD, ACEi, ARB, Radyokontrast maddeler, 
Siklosporin, Takrolimus, Norepinefrin, Kokain 

Trombotik mikroanjiopati 
Siklosporin, Takrolimus, Mitomisin C, Klopidogrel, 

Kinin, Oral kontraseptifler 

4. Glomerüler Hastalıklar: 
Hızlı Seyirli Glomerülonefrit :  

D-penisilamin, Hidralazin, 
Propiltiyourasil, Organik solventler, 

Amfetamin, Silika bileşikleri 

5. Akut Tubüler Nekroz:  
Amfoteresin, Aminoglikozitler, Sisplatin, 

İfosfamid, Asetaminofen, Ağır metaller, Herbal 
tedavisi, Radyokontrast maddeler, 

Pentamidin, Organik solventler, Parakuat,  
İV immunglobulinler 

6. Akut İnterstisyel Nefrit: 
Antibiyotikler 

(Penisilinler,Sefalosporinler,Rifampisin, 
Sulfametaksazol, Siprofloksasin)), NSAİD, lup 
ve tiyazid diüretikler, Allopurinol, Simetidin, 

Mesalazin, Analjezikler. 

7.İntratübüler tıkanma: 
Kristal oluşumu: Asiklovir, Etilen 

glikol, Sulfonamidler, Metotraksat, 
İndovir, Triamteren. 

Nefrotoksik Ajanların Yol Açtığı Akut Böbrek Yetmezliği   



İlaç İle ilşkili Böbrek Hastalığı 







• Nephron. 2017 Jun 9. doi: 
10.1159/000474960. [Epub ahead of print] 

• Fibrotic Changes Mediating Acute Kidney 
Injury to Chronic Kidney Disease Transition. 

• Ó hAinmhire E1, Humphreys BD. 
• Author information 
• Abstract 
• End-stage renal disease (ESRD) is common, 

costly, and it results from progressive chronic 
kidney disease (CKD). ESRD claims many lives 
every year. It is increasingly recognized that 
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• Nephron. 2017 Jun 9. doi: 
10.1159/000476078. [Epub ahead of print] 

• Epigenetic Changes in the Acute Kidney 
Injury-to-Chronic Kidney Disease Transition. 

• Nangaku M1, Hirakawa Y, Mimura I, Inagi 
R, Tanaka T. 

• Author information 
• Abstract 
• Previously acute kidney injury (AKI) had been 

believed to be a transient event, and recovery 
from AKI had been thought to lead to no 

AKI  tamamen iyileşme olsada  uzun dönem sonra KBH ve 
SDBY ile sonuçlanabilir.  
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Fabri Hastalığı 

• X ilişkili glikosfingolipid metabolizma 
hastalığıdır. 

• İnsidansı 1/3100 ve 1/117000 arasındadır. 
 
• X kromozomu üzerindeki GLA geninde Alfa 

galaktozidaz A eksikliği sonucu gelişmektedir. 



Fabry 

• Kardiyovasküler, renal, gastrointestinal ve 
nörolojik tutulumlar olmaktadır.  

• Kadınlarda bulgular nadir olur ve organ 
tutulumu olmayabilir.   



Organ tutulumu Semptomlar 
Sinir sistemi Akroparestezi 

Sinirsel sağırlık 
İşitme kaybı, tinnitus 
Sıcağa tahammülsüzlük 

Gastrointestinal sistem Bulantı, kusma, diyare, postprandiyal 
şişkinlik ve ağrı, erken doyma hissi, kilo 
alamama 

Deri Anjiokeratomlar, hipohidrozis 
Göz Korneal ve lentiküler opasiteler, 

vaskülopati (retina ve konjunktiva) 
Böbrek Proteinüri, hematüri, tübüler 

konsantrasyon yeteneği bozulması, 
hiperfiltrasyon,  

Kalp Aritmiler, sol ventriküler hipertrofi, PR 
aralığının azalması, kapak yetersizlikleri 
 



Tanı ve Tedavi  

• İdrarda Gb3 atılımı artar 
• GLA geninde mutasyon saptanması 
• Renal biyopsi glikosfingolipid birikimi 

(Glycotriaosylceramide) 
• Semptomatik tedavi ve enzim replasman 

tedavisi yapılmaktadır  
• Agalsidaze alfa ve agalsidaze beta enzim 

replasmanı 



Hemolitik Üremik Sendrom 

• Hemolitik uremik sendrom, non-immün 
mikroanjiopatik hemolitik anemi, 
trombositopeni ve akut böbrek yetersizliği ile 
tanımlanan klinik sendromdur.  

• Tipik formu shiga-toxin üreten 
enterohemorajik E coli (EHEC) ve atipik formu 
kontrolsüz alternatif kompleman yolu 
aktivasyonu ve sekonder nedenler (aHUS). 

• İncomplet HUS, akut renal yetersizlik ve 
trombositopeni veya mikroanjiopatik 
hemolitik anemi olması ile tanımlanır.  



Etyoloji 

• Çocuklarda bazı aHUS olgularda metil 
malonik asidüri ile ilişkilidir, daha sıklıkla 
(çocuklarda HUS olgularının % 5’şi) 
norominidaz enzimi üreten invaziv 
stretokok pnömoni, H1N1 viral 
enfeksiyonu sonucu gelişebilir.  

 

• Erişkinlerde trombotik mikroanjiopati; 
HIV enfeksiyonu, kanser, ilaçlar 
[kemoterapötik ilaçlar, kalsinörin ilaçlar 



• Complement factor H, C3, factor B, factor I, 
anti-factor H autoantibodies, thrombomodulin 
(CD141), MCP (CD46), CFHR1/3 deficiency 
with anti-factor H autoantibodies, 
Diacylglycerol kinase epsilon (DGKE) 

 
 
 
 
 
• Jokiranta TS. HU and atypical HUS. From www.bloodjournal.org by guest on April 18, 2017. 





Tedavi 

• Plazma değişimi veya plazmaferezis 
• Eculizumab 
• CCX168 (faz 2 çalışmasında c5a reseptor 

antagonisti) 
• İmmunsupresif ve steroid tedavisi 
 



Otozomal dominant tubulointerstitial  böbrek 
hastalıkları (ADTKD) 

• UMOD 
• MCU1  
• REN 
• HDR syndrome (hypoparathyroidism, 

deafness, and renal anomalies) 
• ADTKD -HEPATOCYTE NUCLEAR 
• FACTOR-1 BETA MUTATIONS 



ADTKD-UMOD 

• Nadir görülmektedir 
• En yaygın formu hipourikozürik, hiperürisemi 

ve KBH 
• İlerki yaşlarda hastalarda gut hastalığı 

gelişmektedir.  
• Uromodulin kodlayan (Tom horsfal gliproteini) 

UMOD geninde mutsyon sonucu 
gelişmektedir.  

• Böbrek taşları gelişebilir.  
• Ortalama 47 (19 ve >75) yaşında SDBY gelişir. 
• Gut engellemek için allopurinol 



ADTKD-MUC1 

Nadir görülmektedir. 
Bu hastalığa ait semptom olmayabilir.  
Ortalama 43  (17 ve >75) yaşında SDBY gelişir. 
Tedavisi bilinmiyor. 
 
 



ADTKD-REN 

• Hipoproliferatif anemi 
• Eritropoetin seviyesi azalmıştır 
• Hiporeninemi 
• Hipotansiyon, hiperkalemi, hipourikozürik ve 

hiperürisemi gut gelişir.  
• Çocuklukta ABH  
• Ortalama 50 (30 ve >60) yaşında SDBY gelişir. 
• Tedavide düşük sodyumlu diyetten 

kaçınılmalıdır 
• Fludrikortizon  
 





Alport Sendromu 

• X bağlı dominant %80 (COL4A5 geninde) 
• Otozomal dominant %15(heterozigot 

mutasyonlar) 
• Otozomal resesif  %5 (COL4A3 ve COL4A4 

geninde) geçmektedir. 
• Tip IV α345 kollojen geninde mutasyon 
• X bağlı olan daha çok erkekleri etkiler. 
 
 
• Zhang Y, et al Renal, auricular, and ocular outcomes of Alport syndrome and their current 

management. Pediatr Nephrol 
• Kashtan C. Alport syndrome: facts and opinions [version 1; referees: 2 approved] 

F1000Research 2017, 6(F1000 Faculty Rev):50 Last updated: 17 JAN 2017 



Klinik 

• Kulak, göz ve renal (bazal membran) tutulum 
olmaktadır. 

• Mikroskopik hematüri (%100), %62-66 gross 
hematüri 

• Proteinüri, nefrotik düzeyde proteinüri vardır. 
• Sensörinöral işitme kaybı 
• Oküler bozukluklar (anterior lentikonus, fleck 

retinopati, korneal distrofi) 
• Leiomiyozis 
• SDBY erkeklerde kaçınılmaz bir durumdur.  
• Erkeklerin %90 40 yaşında SDBY gelişir. 



Tedavi 

• ACEİ veya ARB 
• Siklosporin proteinüriyi azaltmaktadır. 
• Siklosporin tedavisi halen tartışmalıdır. 
• Potansiyel tedaviler 
• Stem cell therapy 
• Bone marrow stem cells 
• Amniotic fluid stem cells 
• Mesenchymal stem cells 
• Gene therapy 
• Anti-inflammatory therapy 
• DDR1 inhibitors 
• EGFR inhibitors 
• Integrin inhibitors 
• Endothelin receptor antagonists 



Bile cast nefropati, hiperbilirubinemiye bağlı olarak renal disfonksiyon 
gelişmesidir. 
Proksimal tubullerde ve parankimde safra ve safra tuzları birikimi renal 
yetersizliği neden olur. 
Etyoloji hepatik ve ekstrahepatik hiperbilrubinemi yapan nedenler.  
Hiperbilirubinemi >12-15mg/dl 
Renal biyopside bile cast  gösterilmesidir. 
 



Bile cast nefropati 

• Hidrasyon 
• steroid 
• Ursodeoxycholic acid,  
• cholestyramine ve N-acetylcysteine 
• Plazmaferezis 



Kolesterol Kristal emboli 

• Ateş, miyalji, baş ağrısı, kilo kaybı olur. 
• Livedo retikülaris, ayak parmağında gangren 
• Böbrek, deri,göz, kas-iskelet sistemi ve sinir 

sistemi abdominal organ etkilenebilir. 
• Etyolojik olarak; iatrojeniktir, aort cerrahisi, 

aort ve büyük damarlara invaziv girişimler 
(anjiografi, left kalp katetirazyonu, koroner 
anjioplasti) 

• İnsidansı %1,1-4,5 arasındadır. 
• Hiyalin ve granüler cast gözlenir. Hematüri, 

proteinüri, piyüri, eozinofilüri 



Kolesterol embolisi 

Kidney Acute or subacute kidney injury 
Renal infarction 
Chronic kidney disease 
Renal allograft failure 
Severe hard-to-control hypertension 
Extra-renal organs 

Skin Livedo reticularis, Blue toe syndrome, Ulceration and gangrene, 
Purpura, Small nail bed infarcts, Leg, foot, or toe pain 

Gastrointestinal system Abdominal, flank, or back pain, Gastrointestinal bleeding, 
Diarrhea, Bowel ischemia, infarction, and obstruction, 
Pancreatitis, cholecystitis, and abnormal liver tests, Splenic 
infarcts 

Eyes Amaurosis fugax, Sudden blindness, Retinal plaques 
(Hollenhorst plaques) 

Central Nervous System Headache Amaurosis fugax, Stroke, Transient ischaemic 
attacks, Altered mental status, Paraparesis 
Mononeuropathy, Cerebral infarction, Spinal cord infarction 

Muscle Muscle pain, Arthralgias, Rhabdomyolysis 
Systemic signs, Fever, Anorexia,Fatigue 
Weight loss, Malaise,Myalgia 



Tedavi 

• Kortikosteroid 1mg/kg/gün  
• Lipid düşürücü tedavi 
• Antikoagulan ilaçlardan kaçınılması 
• Diyaliz ve destek tedavileri 
 
 
 
 
 
• Li X et al. Cholesterol Crystal Embolism and Chronic Kidney Disease. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1120 



Anticoagulant-Related Nephropathy 
Is an AKI Elephant Hiding in Plain View?* 

 Brodsky SV etal. JOU RNAL OF THE AME R I CAN COL L EG E OF CARD I OLOGY 

• Antikoagülan ilişkili nefropati sıklığı 6.8% ve 
26%/yıl. 

• KBH hastalarında %37 genel populasyonda 
%20  

• Şiddetli glomeruler hemoraji, kırmızı kan hücre 
cast renal tubullerde tıkanmaya neden olur. 

• Warfarin, heparin, dabigatran, apixaban 
gözlenmiştir.  

• INR > 3 
• Mortalite < %25 özellikle KBH hastalarında 
 



Warfarin ilişkili nefropati 
patogenezi 

Glomeruler 
hemoraji 

Eritrosit  tübüler 
cast 

ATN 

ABH 



Tubulointerstitial Nephritis and 
Uveitis (TINU) Syndrome 

• Tübülointerstisyel nefrit ve Üveit birlikteliğidir. 
• Nadiren ilaçlar (antibiytik ve NSAİİ), infeksiyon, 

toksinler ve otoimmun hastalıklar. 
• Tanı Renal biyopsi 
• Tedavi steroid 



Primer hiperparatiroid bağlı KBH 

• Dehidratasyon 
• Böbrek taşları 
• Böbrek kist 
• PTH artışı endotel hasarı, fibrozis ile ilişkilidir 
• İnsülin direncine yol açar. 
• Hipertansiyon 
• Obezite 
• Artmış yaş 



Kristal nefropatisi 

• Kristal birikimine bağlı, ABH, KBH, renal kolik, 
nefrokalsinozis  yol açabilir.  

• Kristal birikimi renal vaskülerde tip 1, 
nefronlarda tip 2 ve üriner sistemde tip 3 
olarak tanımlanmaktadır. 









Primer Hiperoksalüri 

• Peroksizomal hepatik enzim alanin-glioksilat 
aminotransferazın aktivitesindeki bir 
eksiklikten kaynaklanan bozukluktur. 

• Otozomal resesif geçer. 
• Oksalatın aşırı üretimi ile karakterizedir  
• Tip 1 olguların %80 oluşturur. 
• Erken nefrokalsinozis, ürolitiyazis ve  nadiren 

SDBY ile ilişkilidir. 
 
 



Primer Hiperoksalüri 

• Alanin-glioksilat aminotransferaz karaciğer 
hücrelerinde gliyoksilatın glisine 
transaminasyonunu katalize eder. 

• Gliyoksilatın aminasyon yetersizliği sonucunda 
peroksizomda gliyoksilat oksidaz veya 
sitozolde laktat dehidrogenaz enzimi ile aşırı 
oksalat oluşur. 

• Artmış renal oksalat atılımı ile idrarda kalsiyum 
oksalat kristalleri meydana gelir, bunların 
çözünürlüğü düşüktür.  

• Tekrarlayan üriner sistem taşları, 



C4 Glomerulopati; C4 DDD ve C4 glomerulonefrit 
C4 seviyesi düşük olabilir. 
Renal biyopside  immunfloresan boyamada C4d pozitif ve 
immunglobulin ve C3 boyama negatif veya minimal. 
C4 DDD: C4d boyama ve glomeruler bazal mmbran boyunca dens 
depozit  
C4 GN: C4d boyama ve mesangial elektron dens depozit (nadiren 
elektron intramembranöz dens depozit olabilir) 



Kompleman İlişkili GN 

C3 Glomerulopati C4 glomerulopati 

C4 DDD C4 GN 



Bardet Biedl sendromu 

• Otozomal resesif geçişli 
• Renal malformasyon 
• Obezite 
• Hipogonadizm  
• Öğrenme güçlüğü 
• Retinal distrofi,  
• Mental retardasyon  





Sabrınız İçin Teşekkürler 


