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NEFROLOJİ

Böbreğin görevleri
Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları ve zararlı maddeleri boşaltma
Su ve plazma volümünü düzenleme
Elektrolit dengesini düzenleme
Plazmanın osmotik basıncını düzenleme
Serbest asit boşaltımı
Na ve bikarbonat geri emilimi
Amonyak sentezi
İç salgı bezi olarak görev yapar
Renin (→ anjiotensin): Jukstaglomeruler hücre tarafından yapılır.
Eritropoetin: Tubuller çevresindeki, interstisyel hücrelerde yapılan ve hipokside ilk
artan glikoprotein yapılı hormondur.
Bradikinin
Prostaglandinler
D vitamini
Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine nefron denir. Her bir nefron, malpighi korpuskülü ile
böbrek tüplerinden oluşur.
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Malpighi korpüskülüde glomerül adı verilen kılcal damar yumağı ile bunu saran Bowman
kapsülü adı verilen bir kapsülden oluşur. Görevi glomerüler filtrasyon yapmaktır.

NEFRON TİPLERİ
Juxtamedüller nefronlar :
Malpighi korpuskülü juxtamedüller alana yerleşmiştir. proksimal ve distal tüpler kortekste
yerleştiği halde uzun Henle kulpları medullanın derinliklerine kadar uzanır.
Efferent arteriol özel bir kapiller ağ olan vasa rektayı oluşturur. Medullanın derinliklerine
doğru gidildikçe ozmolarite artar.
Jukstamedullar nefronun henle kulpu çok uzun olduğundan, medullanın derinliklerine dek
uzanır. Böylece henle kulpunun inen kısmından su emilimi kolaylaşır. İdrarın konsantre edildiği ana
nefron bu nedenle jukstamedullar nefrondur.
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Kortikal nefronlar:
Kortikalalanda yerleşimlidirler, henle kulbu kısadır. Tüm tüpler peritübüler kapiller ağ ile
çevrilidir.

BÖBREK FONKSİYONLARI
Glomerüler filtrasyon
Tübüler geri emilim
Tübüler sekresyon
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FİLTRASYON MEMBRANI
Glomerül kapiller membranı 3 kattan oluşur. Maddelerin bu katlardan filtre olabilirliğini elektrik
yükleri ve büyüklükleri belirler.
1-Kapiller endotel
2-Bazal membran
3-Bowman epitel hücreleri (podositler)

Glomerüler kapiller membran, diğer kapillerlerden yüzlerce kat (300-600) daha geçirgendir.
Glomerül kapiller membranın temel bariyeri bazal membrandır. Bazal membrandaki
Glukozaminoglikanlar güçlü (-) tir.
Heparan Sülfat elektronegativiteyi sağlamada önemli görev üstlenir. GAG ları podositler sentez
etmektedirler. Bu olay proteinlerin geçişini engeller ve negatif yüklü maddelerin, nötral ve + yüklü
olanlardan daha zor geçmesini sağlar. Nefrotik sendromda bu negatif yük bozulmaktadır.
Glomerüler filtratın bileşimi şekilli elemanlar ve proteinler hariç plazmaya benzer.
Glomerüler filtrasyonu oluşturan temel güç kanın hidrostatik basıncıdır. Aort basıncı 40-50
mmHg’ya düşürüldüğünde idrar oluşumu durur.
Normal bir erişkinde dakikada oluşan glomerüler filtrat miktarı 125 ml’dir.

NOT:Podositlerin ayakları arasını döşeyen protein Nefrindir. Nefrin eksikliğinde Konjenital
nefrotik sendrom oluşmaktadır.

GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZINI (GFR) BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Net Filtrasyon P: Plazma Hidrostatik P – ( Filtrat Hidr. P + Plazma Onkotik P)
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GLOMERÜLER HİDROSTATİK BASINÇ
Arter basıncı
Afferent arteriol direnci: Afferent arteriol direncini Prostoglandin E belirlemektedir.
Efferent arteriol direnci ile değişir. Efferent arteriol direnci artarsa glomeruler hidrostatik
basınç artar. Anjiotensin II efferent arteriol direncini belirler. Sonuç olarak GFR artar. Azalmış
böbrek kan akımı durumlarında artan anjiotensin II, efferent arteriolde vazokonstrüksiyon yaparak
GFR’yi düşmeye karşı korur.

GFR’NİN OTOREGÜLASYONU ve RENİN
GFR’nin otoregülasyonu
Kan

basıncındaki

değişiklikler

GFR

ı

az

etkiler.Bunun

sebebi

tübüloglomerüler

(makülodensa) geri bildirimdir.
Hipovolemi gibi filtrat miktarı azaltan durumlarda proksimal tubulden geçen filtratın hızı
azalmaktadır. Bu nedenle proximal tubulden daha fazla sodyum klorür ve su emilimi olur. Sonuçta
distal tubüle daha az NaCl ulaşır. Distal tubulün sodyum-klorür’e duyarlı kısmı olan macula densa
(osmoreseptör içerir) bu değişikliği algılar ve renin salınımı için jukstaglomeruler hücreleri uyarır.
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RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEMİ
Renin karaciğerden yapılan anjiyotensinojen (hipertansiyonojen)’i anjiyotensin 1’e çevirir.
Daha sonra anjiyotensin konvertik enzim tarafından AT1, AT2 ye çevrilir. AT2 damar düz
kasında kasılma oluşturur. Yani tansiyon yükseltilmeye çalışırılır. Ayrıca bir taraftanda böbrek üstü
bezinin korteksinden aldosteron yapımını arttırır.
AT2’ nin bir kısmı aminopeptidazlar ile AT3’e çevrilir. AT3’ünde aldosteron yapımını arttırıcı
etkisi vardır. AT2 merkezi sinir sistemindeki etkisi su içme davranışını oluşturmaktadır.

Anjiotensin II’nin etkileri
Sempatik nöronlara direkt etki ile NA salınımını kolaylaştırır
Renal tübüler hücreler (proksimal tubul) üzerine direkt etki ile Na emilimini arttırır.
Barorefleksin duyarlılığını beyin üzerinden etkileyerek azaltır (Hipertansif etki potansiyalize
olur)
DNA üzerine transkripsion faktörleri üzerinden etki ile kalp, endotel, böbrekte proliferasyon.
Beyin üzerinden su alımını arttırıcı ve ACTH ve ADH salınımını arttırırcı etkileri vardır.
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TUBÜLER FONKSİYON
Su geri emilimi ve idrarın dilusyon konsantrasyon mekanizması:
Glomerüler ultrafiltratın % 60-70’ı Na ve glukozun aktif geri emilimine eşlik ederek pasif olarak
emilir
Distal ve kollektör tüpler suya geçirgen değildirler. ADH ile geçirgen hale gelirler. Bu alanda su
geri emilimi ADH etkisi ile ihtiyaca göre ayarlanır.
ADH (VAZOPRESSİN)
Temel olarak supraoptik çekirdekte ve bir miktarda paraventriküler çekirdekte sentezlenir.
VIA, VIB (3) ve V2 olmak üzere en az 3 tip reseptörü vardır.
Ortalama yarı ömrü 18 dakikadır.
V 1’ler IP3 üzerinden etkilerini oluşturur.
V1A reseptörleri damar düz kasını kasıcı etkiyi oluşturur. Ayrıca MSS’de nörotransmiter
olarak bulunur ve karaciğerde glikojenolize neden olur.
V1B (V3) reseptörlerinin hipofizden ACTH salınımına aracılık eder.
V2 Gs protein üzerinden cAMP düzeylerini arttırarak etkili olur.
V2 reseptör etkinliği akuaporin 2’nin toplayıcı kanal hücrelerinin membranına yerleşmesine
dolayısı ile suyun geri emilmesine neden olur.
ADH salınımını arttıranlar
Plazma efektif osmotik basıncının artması
Hücre dışı sıvı hacminin azalması
Kan hacminin azalması
Kan basıncının düşmesi
Ağrı, heyecan, stres, egzersiz
Bulantı, kusma
Ayakta durma
Morfin, nikotin, siklofosfamit, Vinka alkaloidleri vinblastin)
Klofibrat, karbamazepin, Klorpropamid
Anjiotensin II
ADH salınımını azaltanlar
Plazma efektif osmotik basıncının azalması
Hücre dışı sıvı hacminin artması
Alkol
Klonidin
Haloperidol
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BÖBREKLERDEN GERİ EMİLEN MADDELER VE EMİLİM YOLLARI
+

Na geri emilimi
Aktif transportla geri emilir. Aldosteron hormonu etkilidir.
Emilen sodyumun %67’si proksimal, %25’i henle çıkan kalın, kalan %5’i ise distal tübülde, %3
kollektör tubulden geri emilir.
Sodyum Na-K ATP’az aracılığı ile konsantrasyon ve elektriksel farka zıt yönde taşınır.

Aldosteron
+

Na emilimi üzerine etkili olan temel hormondur. Distal tübül ve toplayıcı kanallardaki esas
hücreler üzerine etkiyerek Na-K ATP’az stimülasyonu yapar.
Aldesteron; sodyumu tutururken, potasyumu sekrete ettirir.
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Atrial natriüretik peptid (Atriopeptin)
Plazma hacmi artınca atriumlardan salınır. Afferent arteriolde dilatasyon yaparak GFR’yi
arttırır. Tubül bazal membranındaki Na-K ATP-az pompasını inhibe ederek, distal tubül ve
kollektör tüpte natriüretik etki oluşturmaktadır. Böbrekten salgılanan ürodilatin ve BNP’de aynı etkiyi
gösterir.

Dopamin
Dopamin, proksimal tüpte Na-K ATP-az pompasını inhibe ederek natriüretik etki
oluşturmaktadır.

+

K geri emilimi
Potasyum %67 proksimal, %20 henle çıkan kalın, gerikalan kısmı ise distal tüplerde geri
emilir. Proksimal tüplerde aktif geri emilir. Distal tüplerden sekrete edilebilir.

Potasyum tüplerden hem geri emilip hem de sekrete edilen tek iyondur. Potasyumun
tübe sekresyonu aldosteron bağımlıdır. Diyette potasyum alımı arttığında kan potasyumu yükselir.
Potasyum, sürrenal korteksin zona glomeruloza hücresine girerek bu hücreyi
depolarize eder. Sonuç olarak aldosteron sentezi artar. Böylelikle potasyum sekresyonu artmış olur.
Asit baz dengeside potasyum sekresyonuna etkilidir. Asidozda, kompanzasyon için hidrojen
iyonu hücrelere girer. Buna karşılık potasyum hücre dışına çıkar. Bu nedenle tüp hücresinde
intrasellüer potasyum azaldığı için potasyum sekresyonu azalır.
Alkalozda ise kanda hidrojen konsantrasyonu azalmıştır. Buna bağlı olarak hidrojen iyonu
hücrelerden kana çıkar. Hidrojen iyonu kana çıktığında, potasyum iyonu hücreye girer. Böylelikle tüp
hücresinde potasyum artar. Böylelikle potasyum sekresyonu artar.
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Üre Renal Regulasyonu
Üre, filtre olan ürenin %50’si proksimal tübülden pasif olarak reabsorbe edilir. İç medüller
toplayıcı kanalların üreye permeabilitesi ADH ile arttırır.

Fosfat Renal Regulasyonu
+

Fosfat, filtre olan fosfatın %85’i proksimal tübülde Na fosfat kotransportuyla reabsorbe
olur.
Paratiroid hormon (PTH) adenilat siklazı aktive ederek cAMP üzerinden proksimal tübülde
fosfat reabsorbsiyonunu inhibe eder.
Fosfatüriye neden olur ve üriner cAMPyi arttırır.

Kalsiyum Renal Regulasyonu
Kalsiyum, plazma kalsiyumunun %60’ı glomeruler kapillerden filtre olur.
Proksimal tübülden %67 ve henlenin çıkan kolunun kalın kısmından %25 reabsorbe edilir. %8
ise distal tübülden reabsorbe edilir.
Parathormon, distal tübülde adenilat siklaz aktivasyonunu yaparak renal Ca

+2

reabsorbsiyonunu artırır.
+2

Tiazid diüretikler distal tübülde Ca reabsorbsiyonunu arttırdıkları için Ca
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Magnezyum Renal Regulasyonu
Magnezyum, proksimal tübülde %30, henlenin çıkan kolunun kalın kısmında %60 ve distal
tübülde %5 reabsorbe olur.
+2

+2

Henle çıkan kalın koldan Mg ve Ca reabsorbsiyonu +2 için kompetisyona girer, bu yüzden
+2

hiperkalsemi atılımını arttırır. Aynı şekilde hipermagnezemi de Ca atılımını arttırır.
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Glukoz ve aminoasitler
Proksimal tüplerden sekonder aktif transportla geri emilir.

KLİRENS
Herhangi bir plazma maddesinin klirensi deyince “bir dakikada idrarla çıkarılan o madde
miktarını içeren santimetre küp cinsinden plazma volümü” anlaşılır. Başka bir deyimle bir dakikada o
maddeden temizlenen plazma miktarıdır.
C= (U x V) / P
U: Maddenin idrar konsantrasyonu
V: Günlük idrar volümü
P: Maddenin plazma konsantrasyonu
İnülin bir boya maddesidir. Fakat vücuda toksik değildir, vücutta metabolize olmaz,
proteinlerle yada başka yapılara bağlanmaz, glomerüler filtrasyonla serbestçe ultrafiltrasyona
uğradığıhalde tübüler işleme (reabsorbisyon ve sekresyon) uğramaz. Bu özelliklerinden dolayı
inülin klirensi glomerüler filtrasyona eşittir.
İnülin klirensibu nedenle glomerüler filtrasyonu (125 cc/dk) gösterir. Ancakinülin barsak
yolundan emilmediğiiçin sadece intravenöz yolla hastaya verilebilir. Bu nedenle kullanımı pratik
değildir. Laboratuvarda böbrek fonksiyonu değerlendirmek için daha pratik olan kreatinin kullanılır.
Kreatinin, kasta bulunan kreatinden spontan olarak oluşan bir maddedir. 125 cc/dk glomerüler
filtrasyona uğrar. Ayrıca 10-20 cc/dk distal tübülden sekrete edilir. Bu nedenle kreatinin klirensi
inülin klirensinden büyüktür.
Diodrast ve PAH klirensleride böbrek plazma ve kan akımını gösterirler. PAH hem tam olarak
glomeruler filtrasyona uğrar. Hem de tam olarak tüplere sekrete edildiği için, PAH klirensi renal
plazma akımını gösterir.

NOT:
Kanda bulunan küçük proteinler GFR a geçip idrarla atılırlar. Bu nedenle GFR azaldığı
durumlarda bu küçük moleküllerin plazma düzeyi artar. Örneğin sistatin buna örnektir. Sistatin
proteaz etkili plazmada bulunan enzimdir.

O.E

1157

TUS DERS NOTLARI

NEFROLOJİYE GİRİŞ
Nefron: Böbreğin en küçük fonksiyonel ünitesidir. Glomerül, proksimal tübül, henle kulpu,
distal tübülüsler ve toplayıcı kanallardan meydana gelir.

PROKSİMAL TÜBÜL FONKSİYONLARI
PROKSİMAL TUBÜL
Tüm iyonların ve suyun en çok geri emildiği tubul bölgesidir.
Aminoasit, glukoz, fosfat sadece proksimal tubulden geri emilir.

Bikarbonat emilimi:
Proksimal tubül hücresinde bulunan sodyum hidrojen pompası tarafından lümene atılan
hidrojen, bikarbonatile birleşir(Sodyum-hidrojen pompasını, anjiotensin 2 stimüle eder. Böylelikle
proksimal tubülden sodyum emilirken, hidrojen tubül lümenine atılmış olur.

Tubül lümeni içerisinde hidrojen, bikarbonatı bağlar ve karbonik asit oluşur. Karbonik asit
lümendeki karbonik anhidraz ile su ve karbondioksite dönüşür. Karbondioksit gazı membranlardan
çok kolay geçebilen bir gaz olduğuiçin tubülhücresine difüze olmaktadır. Tüp hücresine giren
karbondioksit tekrar su ile birleşir. Oluşan karbonik asit, hidrojen ve bikarbonata iyonize olur.
Hidrojen tekrar lümene atılırken, bikarbonat kana geçer.
Karbonik anhidraz konjenital eksikliğinde (Proksimal RTA) ve asetozolamid alımında
bikarbonat emilimi olmaz.
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Amonyak tamponu:
Glutamin aminoasiti glutamat ve NH3 ‘e parçalanır. NH3, hidrojen iyonu ile birleşerek NH4 +
oluşturulur. Bu sentez henlenin inen kolu hariç diğer tüm tübüllerde yapılır. Sentezin çoğu proksimal
tübülde olur. NH4 + iyonu lümeni sekrete edilir. Böylelikle asit yük atılmış olur.

PROKSİMAL TUBUL PATOLOJİLERİ
1. Renal cell ca:
Proksimal tüp epitelinden köken alır. Berrak hücreli karsinom adını alır. Bunun sebebi
stoplazmik glikojen nedeniyle berrak görülmesidir.

2. Proksimal renal tübüler asidoz Tip II
Esas patoloji proksimal tübülden bikarbonatın geri emilimi bozulmuştur. Karbonik
anhidraz eksikliğidir. Bikarbonat emilemediği için alkali idrar vardır.Metabolik asidoz oluşur.
Normalde bikarbanat filtratttan geri emilirken, klor filtrata geçer. RTA da ise bikarbonat
emilemez. Bikarbonat emilemediği için klor atılamaz. Hiperkloremik metabolik asidoz oluşur.
Bikarbonat proksimal tubulde absorbe edilemeyinde, distal tubule ulaşan bikarbonat
artar. Bikarbonat negatif yükünden dolayı potasyumu tubul lümenine çeker. Bu durumun
potasyum sekresyonu artar. Hastalarda ek olarak hipokalemi oluşur.

Fanconi sendromu: Bikarbonat ile birlikte proksimal tübülden geri emilen fosfor, glikoz
ve aminoasitlerinde geri emilimi bozulmuş ise hastalığın ismi Fanconi sendromudur. Fankoni
sendromunun en sık ailesel sebebi, sistinozistir.

HENLE KULPUNUN İNEN KOLU
İnen kol suya geçirgendir, elektrolitlere geçirgen değildir.
Henle kulpunun inen kulpunun sonunda su ultrafiltratta azaldığı için, ultrafiltrat hipertonik hale
gelir.
Henle kulpunun inen kolunun patolojileri: Bilinen major bir patolojisi yoktur

O.E

1159

TUS DERS NOTLARI

HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLU
HENLE KULPU ÇIKAN KALIN KISMI
Çıkan henle kulpunda sodyum – potasyum – klor pompası bulunmaktadır.
Tubülün bu kısmında yanlızca iyon emilimi olmakta, su emilimi olmamaktadır. Bu nedenle
henle kulpunun çıkan kısmından yukarı çıkıldıkça filtrat osmolaritesi azalmaktadır. Na-K-2Cl
pompası tubulün bu kısmındadır. Loop diüretiklerinin etki ettiği pompa bu pompadır.
Henle kulpunun çıkan kalın kulpunun diğer önemli görevi magnezyum emilimidir (%60). Bu
nedenle Loop diüretikleri magnezyum ve kalsiyumun henle çıkan kalın kısmından geri emilimini
önlerler. Bu nedenle hipomagnezemi-hipokalsemi oluştururlar.

Tamm Horsfall proteini de tubülün bu kısmında sentezlenir. Görevi idrarda antibakteriyel
etki sağlamaktadır.
Ayrıca idrarda gördüğümüz hyalen silendirlerin oluşumunda görevlidir. Günlük idrarda atılan
proteinlerin %60’ı Tamm Horsfall proteinidir.

HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLUNUN PATOLOJİLERİ
1. Bartter sendromu:
Henle kulpunun çıkan kolunun hipofonksiyonudur. Çıkan kolda geri emilmesi gereken Na,
K, klor, kalsiyum ve magnezyum geri emilmez. Bu yüzden total vücut volümü azalır.
Volüm azalınca renin-anjiotensin-aldesteron sistemi aktive olur. Aldesteron düzeyi
yükselir. PG ler artmıştır.
Tedavide indometasine kullanılır. Endometasine PG azaltarak GFR ve diürezi azaltırlar.

2.Gitelman sendromu:
Bartter sendromu varyantı olarak bilinir. OR kalıtılır.
Hipokalemik metabolik alkaloz oluşturu. Hipomagmezemi ve hipokalsiüri karakteristiktir.
Tablo uzun süreli tiazit kullanımını anımsatır. Hipomagnezimiye bağlı krampla prezente olur.
Renin, aldesteroni PG seviyeleri normaldir.
Tedavisi potasyum ve magnezyum açığının yerine konmasıdır.
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DİSTAL TUBÜL PROKSİMAL KISMI
Bu bölümde sodyum-klor kotransporteri bulunur. Bu bölüm çıkan henle kalın kısmı gibi suya
geçirgen değildir. Distal tubülun bu segmentine bu nedenle kortikal dilüsyon segmenti denir. Tiazid
+

-

diüretikleri (klortiyazid, metalazon) Na -Cl kotransporterinı inhibe ederek, diüretik etki oluştururlar.
Distal tubülün diğer işlevi kalsiyum metabolizmasının regülasyonudur. Parathormon
distal tubüldeki reseptörlerini etkileyerek kalsiyumun emilimini sağlamaktadır. Tiazid diüretikleri
kalsiyum emilimini arttırarak, hipokalsiüri oluştururlar.

DİSTAL TUBÜL DİSTAL KISMI VE KOLLEKTÖR TÜPLER
Anatomik ve fonksiyonel olarak distal tubülün distal kısmı ve kollektör tüpler aynı yapıdadır.
Bu bölümde prinsipal hücre ve alfa-interkaleted hücre olmak üzere iki tip hücre bulunur.
Bu hücrelerin bazal membranında bulunan sodyum potasyum pompası, aldosteron tarafından
hızlandırılır. Böylelikle sodyum emilimi artar. Sodyum emildikçe, potasyum ve hidrojenin sekresyonu artar. Sodyum reabsorbsiyonu, potasyum tutucu diüretikler (Amilorid ve triamteren) tarafından
inhibe edilir. Sodyum ka-nalları bloke edilince sodyum absorbe edilemediği için potasyum sekrete
edilemez.

O.E

1161

TUS DERS NOTLARI
Ayrıca böbreğin bu bölgesinde ADH hormonu etki gösterir. ADH hormonu prinsipal hücre
üzerinde etki göstererek, V2 reseptörü üzerinden cAMP miktarını arttırarak, aquaporin 2 aktive eder.
Su reabsorbsiyonu aquaporin üzerinden gerçekleşir. ADH salınımının en önemli uyarını kan
ozmolaritesinin artmasıdır. Ozmolaritede %1’lik bir artış bile hipotalamustaki ozmoreseptörleri
aktive ederek ADH salınımını uyarır.

Fosfat Tampon Mekanizması:
Bu tüp bölgesinin diğer görevi fosfat tampon sistemi ile, asit yüklerin atılmasıdır. Bu tüp
bölgesi hidrojen sekresyonu yapar. Lümende hidrojen iyonu, fosfat ile birleştirilir. Böylece
idrardaki asitler atılmış olur.

PATOLOJİLERİ:
1- Liddle Sendromu:
Distal tubul distal kısmı ve kollektör tübülüsün hiperfonksiyonudur. Distal tübülden Na, klor
ve su daha fazla geri emilir.
Potasyum ve hidrojen ise atılır.Na ve suyun fazla emilmesine bağlı olarak hipertansiyon
meydana gelir. Hidrojen atıldığı için ise alkaloz meydana gelir.
Hastalarda buna bağlı renin ve aldesteron azalmıştır.

2. Renal tübüler asidoz tip I:
Hidrojen iyonunun tübüler sekresyonu bozulur. Hidrojen atılamaz vücutta birikir. Metabolik
asidoz meydana gelir. Metabolik asidoz sonucu kemiklerde osteomalazi oluşur.
Osteomalazi sonucu kemiklerden çıkan kalsiyum ve fosfat böbrekte nefrolitiyazis
oluşturur.

3. Renal tübüler asidoz tip IV:
Hiporeninemik hipoaldesteronizm: Aldesteron eksikliği vardır. Aldesteron eksikliğine bağlı
olarak Na, klor ve su atılır, potasyum atılamaz. Buna bağlı hiperkalemik metabolik asidoz meydana
gelir.
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AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
Böbrek fonksiyonlarının ani, hızlı ve potansiyel olarak reversible değişmesi
Etiyoloji:
Prerenal
ciddi ekstrasellüler volüm deplesyonu (en sık neden)
renal perfüzyon bozukluğu
Postrenal
intratübüler obstrüksiyon(Ürat kristali veya hafif zincir birikimi)
üreteropelvik obstrüksiyon
üreteral obstrüksiyon
mesane çıkışı obstrüksiyonu(BPH)
Renal – parankimal
nefrotoksisite (Gentamisin)
intrensek renal hastalıklar (HÜS)
glomerülonefritler
tubulointerstisyel nefritler
vaskülitler (Wegener, Goodpasteur)
KLİNİK GİDİŞ
Oligüri (< 400 ml/Gün)
Azotemi
yüksek kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyi
Anüri ile giden Akut Böbrek Yetmezliği nedenleri:
Bilateral yaygın kortikol nekroz
Renal vasküler patolojiler (Bilateral renal arter ve/veya ven trombozu)
Vaskülitler ve/veya akut diffüz proliferatif glomerülonefrit
Komplet üriner obstrüksiyon
TANI öykü:
cerrahi ve radyolojik girişimler
kullandığı ilaçlar
allerjiler
altta yatan kronik renal hastalık
ailesel renal hastalık
fizik muayene:
1-prerenal yetmezlik-intravasküler volüm azlığı
ortostatik hipotansiyon
deri turgor azalması
2- suprapubik kitle
alt üriner traktüs obstrüksiyonu
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İdrar analizi
kahverengi pigmente sellüler silendirler ve çok sayıda tübüler epitel hücreleri akut tübüler
nekrozlu hastaların %75’inde gözlenir.
eritrosit silendir (akut glomerülonefrit)
idrar ve kan biyokimyası:
Akut tübüler nekroza bağlı akut oligüri ile prerenal azotemiye bağlı akut oligüriyi birbirinden
ayırdetmeye yarar.

PRERENAL ve ATN ayırıcı tanısı
Prerenal ABY

Renal (ATN)

İdDns

> 1018

< 1015

İd ozm

> 500

< 300

İdNa

< 10-20

> 20-40

İdkr/Plazkr

> 40

< 20

FENa

<1

>1

RFI

<1

>1

En değerli gösterge fraksiyonel sodyum ekskresyonu ve böbrek yetmezliği indeksidir (RFI).
FENa= İdrar Na x plazma kr / plazma Na x idrar Kr
RFI= İdrar Na / (idrar kr/Plazma kr)
Radyografi:
a. USG
böbreklerin şekil ve büyüklüğü
hidronefroz veya hidroüreter
böbrek taşı, abdominal anevrizma, renal tromboz
KLİNİK SEYİR
Evreler:
azotemik (=oligürik dönem)
diüretik (sodyum ve su kaybı) (poliürik dönem)
iyileşme
ABY de ilk düzelen olay dilüsyon yeteneğidir; en son ise konsantrasyon yeteneği düzelir
TEDAVİ
1. reversible nedenlerin ortadan kaldırılması
obstrüksiyon
nefrotoksik ilaçlar
Sıvı-elektrolit bozuklukları
2. prerenal faktörlerin düzeltilmesi
intravasküler volüm
kardiak performans
3. idrar çıkışının sağlanması (ATN de furosemid) : Furosemid, ATN tubuler debrislerin atılımını
sağlayıp, iyileşme süresini kısaltır.
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4. Destek tedavisi
Potasyum emilimini azaltan kayekselat
Bol kalorili diyet
Sıvı kısıtlaması (insensibl kadar)
Gerakirse diyaliz

HEMODİALİZ
Endikasyonları:
tedaviye rağmen semptomatik üremi(ensefalopati, üremik perikardit, üremik akciğer,
nopropati)
sıvı yüklenmesi (diüretik rezistan)
refrakter hiperkalemi (tedaviye rezistan)
Metabolik asidoz (tedaviye rezistan)
İntoksikasyonlar ve yüksek doz ilaç alımı
Tedaviye dirençli hiponatremi

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Böbrek fonksiyonları tamamıyla ve irreversible olarak normal fonksiyonunun %20 sinin altına
indiği durum.
Etiyoloji:
Prerenal:
ciddi, uzun süreli renal arter stenozu
bilateral renal arter embolisi
Renal:
Kronik glomerulonefrit
kronik tubulointerstisyel nefrit
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus)
diabet (Yetişkinde en sık)
amiloidoz
hipertansiyon
kistik hastalıklar
neoplazi
vezikoüreteral reflü: Çocukta en sık
Postrenal:
uzamış idrar yolu obstrüksiyonu
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KLİNİK
nörolojik belirtiler
letarji
somnolans
konfüzyon
kardiovasküler belirtiler:
hipertansiyon
konjestif kalp yetmezliği
perikardit
gastrointestinal belirtiler
anoreksi
bulantı ve kusma
metabolik belirtiler:
bitkinlik, kaşıntı ve uyku bozuklukları
sekonder hiperparatiroidizme bağlı kemik ağrıları
Kronik böbrek yetmezliğinde noktüri, isostenüri, anemi triadı vardır.
Kronik böbrek yetmezliğinde fizik muayenede böbrek boyutları genelde küçülmüştür.
Büyük böbrek boyutları + Kronik yetmezliği:
Polikistik böbrek hastalığı
Diabetes mellitus
Amiloidoz
Skleroderma
Multiple myelom böbreği
Hidronefroz
TEDAVİ
diyet kısıtlamaları:
0.6 g/kg vücut ağırlığı protein(protein kısıtlamak GFR azaltır. Koruyucu etki oluşturur)
sodyum 4g/gün
fosfat, potasyum ve mağnezyum kısıtlanmıştır
sınırlı sıvı alımı
Renal replasman tedavisi:
1. Endikasyonları:
klinik üremik görünüm
ciddi azotemi (GFR<10 ml/dk)
tedavi edilemeyen hiperkalemi veya asidoz ve intravasküler volüm yüklenmesi
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2. tipleri:
hemodializ
peritoneal dializ
renal allogreft transplantasyonu

HEMODİALİZ
hemodializin akut komplikasyonları:
hipotansiyon
aritmi
kramp, bulantı, başağrısı
ateş (stafilokoka bağlı)
hava embolisi
disequilibrium sendromu: başağrısı, hipertansiyon, konfüzyon, ekstrasellüler osmolaritede
ani düşmeye bağlı serebral ödem
hemodializin kronik komplikasyonları:
Aterosklerozu hızlandırır (Diyaliz hastaları en sık MI dan ölürler)
Hepatit B infeksiyonu, Hepatit C (en sık)
Seksüel disfonksiyon, infertilite, depresyon
Santral pontin myelinolizis
Vasküler: fistüle tromboz veya endokardit, hemoraji
Diyalize bağlı demans (serebral aliminyum yüklenmesi)
Amiloidozis (Beta 2 mikroglobin) : Karpal tünel sendromu, tendon rüptürü, artropati

PERİTON DİYALİZİ
peritonit (en sık komplikasyon)
En sık ajan Stafilokus epidermitis (%75) ve Staf. aureus’tur.
Kateter blokajı
Hiperglisemi, hipertrigliseridemi
Obesite, ateroskleroz gelişiminde artış
Diabetiklerde kan şekeri regülasyonun zorlaşması
Protein ve aminoasit deplesyonu
Bazal atelektazi, plevral efüzyon
Herni, ileus (konstipasyon)
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BÖBREK TRANSPLANTASYONU
Cerrahiye bağlı renal greft komplikasyonları:
üreterik obstrüksiyon, kompresyon
lymfosel
renal ven trombozu
renal arter stenozu

Renal transplantasyonun geç komplikasyonları:
en sık pulmoner enfeksiyonlar gözlenir
rekürrent glomerülonefrit (En sık tekrarlayan GN tipi FSGS)
reflü nefropati
kemiğin avasküler nekrozu
steroide bağlı morbidite (katarakt)
enfeksiyon
malignansi (sıklık sırasına göre):
deri ve dudak kanseri (en sık)
lenfomalar (özellikle santral sinir sisteminde)
servikal karsinoma
akciğer kanserleri
baş-boyun kanserleri
kolon kanseri

REJEKSİYON
1. Hiper akut rejeksiyon: Kros-match hatası (dolaşımdaki HLA antikorlara bağlı)
2. Akut rejeksiyon: T-helper Lenfositlerle olmaktadır: 1 hafta -> 1 yıl
3. Kronik rejeksiyon: T-helper Lenfositlerle olmaktadır.Yavaş nefroskleroz
(immunsupresif ile önlenemez)

İMMUNSUPRESİF İLAÇLAR
1. T-hücre blokerleri
2. Glukokortikoidler
3. Sitotoksik ilaçlar
4. Antikor belirteçler

1-T-hücre Blokerleri:
Siklosporin, Takrolimus,Sirolimus
Siklosporin, siklofiline bağlanır. Bu kompleks stoplazmik fosfatazı (kalsinörin) inhibe eder.
Nefrotoksisite, Nörotoksisite, GI problemler, Hipertansiyon , Hiperkalemi, Hiperglisemi, diyabet,
kıllanma, konvulziyon
Takrolimus (FK-506) siklosporinden 10-100 kat daha güçlüdür. İmminofilin ailesinden,
immunophilin FK-binding protein (FKBP) bağlanarak kalsinörin inhibisyonu yapar. Yan etkilerini
siklosporine benzer.
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Sirolimus(Rapamisin): Etkisi siklosporin ve takrolimus gibidir. T hücre yanında, B
hücresinden antikor yapımınıda baskılar. Kaplı stentler için kullanılır (anti-proliferatif etki).
Everolimus kalp nakli sonrasında rejeksiyon önlenmesi için kullanılır. Yan etki olarak başağrısı,
K.İ supresyonu (trombositopeni), hepatotoksik, ishal, hipertrigliseridemi

2-Antineoplastik ilaçlarda T ve B hücrelerin klonal büyümelerini önlerler :
Azatioprin (pürin nukleotid analog)
Mikofenolat mofetil (IMP dehidrogenazı inhibe eder)
Siklofosfamid (DNA-alkilleyici ajan) (EN GÜÇLÜ)
Metotreksat (dihidrofolat redüktaz inhibitörü)

3-İmmünosüpresan antikor solüsyonlar
Lenfosit/timosit immünglobülinler (Atgam, timoglobülin):İnsan timik lenfositlere litik; T-hücre
yanıtlarını bloke eder,
Anti-CD3 monoklonal antikor (OKT3,muromonab-CD3) :CD3’e bağlanır, antijen
bağlanmasını bloke eder
Anti-CD25(basiliximab, daclizumab) : Aktive edilmişT-hücrelerindeki IL-2 reseptörlerine
bağlanarak inaktivasyonuna neden olur.
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NEFROTİK SENDROM
(Proteinüri > 3.5 gr/24 h, Hipoalbuminemi, Hiperlipidemi, Lipidüri)

MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI-MCD (LİPOİD NEFROZ = NİL HASTALIĞI)
En sık çocuklarda (%77)
Elektron mikroskopta epitelyal ayaksı çıkıntılarda füzyon
HLA B12 ve HLA DR7 (+) (%80- 90)
İmmün kompleksler görülmez.
Çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir.
Selektif proteinüri yapan tek glomerülopatidir.
Fizyopatoloji
Bazal membran negatif yükünün bozlulmasına bağlı proteinürü vardır. Buna bağlı damar
içi onkotik basınç azalır. Damar içi sıvılar dmar dışına çıkıp ödeme sebep olurlar.
Tanıda
çocukta biyopsiye gerek yoktur.
MCD tedaviye dirençli ve sık relaps yapan vakalarda biyopsi endikasyonu vardır ve altta
yatan en sık glomerülopati Fokal segmental glomerülosklerozdur.
Klinik:
tipik prezentasyon nefrotik sendromdur.
hipertansiyon (çocukların %10’u, erişkinlerin %35’inde)
azotemi nadirdir.

Tedavi:
glukokortikoidler
sitotoksik ajanlar (ör:siklofosfamid ve klorambusil)
Steroide en iyi cevabı MCD hastalığı verir. (%90 cevap)
Prognoz:
Düşük mortalite (erişkinlerde %10, çocuklarda %1.5)
Hodgkin hastalığı, yetişkinlerde MCD yaparak nefrotik sendroma neden olabilirler
Böbrek yetmezliğine gitmez
Astma ve egzama bu hastalıklarda sık görülür
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FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS)
Çocuklarda steroide dirençli
idiyopatik nefrotik sendromlu kişilerin %5- 12’sinde
AİDS, eroin, iv ilaç alışkanlıklarında, vezikoüretral reflü (VUR) olgularda daha sıktır
Patoloji:
glomerüler hücre kaybı
kapillerin kollapsı
PAS(+) hyalin skleroz vardır. Az da olsa immunkompleks birikimi vardır.
Medullaya yakın jukstamedullar nefranlar tutulur. Bu yüzden derin biyopsi yapmak gerekir

Patafizyoloji:
MCD dışındaki nefrotik sendromlarda ödem daha çok GFR azalmasına bağlıdır.
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Klinik:
nefrotik sendrom (en sık rastlanan)
ağır proteinüri (>15g/gün)
hematüri
hipertansiyon
azotemi
kronik böbrek yetmezliği gelişir
Diğer glomerülopatilere göre tübüller daha sık etkilenir
Tedavi:
Steroide cevap vermez.Diğer immünsüpresif tedavileri gerektirir
Transplantta tekrarlar

MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİT
Etiyoloji:
1. primer (idiyopatik)(en sık)
erişkinlerde en sık (%30- 50) nefrotik sendrom nedenidir
2. sekonder enfeksiyon
kronik B hepatit
sifiliz
malarya
şistozomiazis
romatolojik hastalık
ilaç tedavi: civa, altın, D-Penisilamin, kaptopril
En sık membranöz glomerülonefrit yapan viral ajan hepatit- B’dir (HBV, membranöz ve
membranoproliferatif glomerülonefrit yapar)
Patoloji:
Kalın glomerüler BM, normal GBM üzerinde immün kompleks birikimin “güve yeniği” veya
“isviçre peyniri”
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KLİNİK
Erişkinlerde proteinüri (>3.5 mg/gün/1.73 m2 vücut yüzeyi)
Klinik seyir:
spontan remisyon
persistan proteinüri
son dönem böbrek hastalığı (5 yıl içinde)
Tedavi:
Steroidler (cevap kötü)
steroidler ile klorambüsil kombine
Komplikasyonlar
hiperkoagulabilite
%25 vakada renal ven trombozu meydana gelir
erişkinde glomerülonefrit içinde renal ven tromboza en sık neden olan
glomerülonefrittir.

DİABETİK NEFROPATİ
Diabetli hastaların %5-15’inde son dönem böbrek yetmezliği gelişir
Tip I DM hastaların%35inde 20 yıl içinde böbrek yetmezliği ortaya çıkar
Patogenez:
İlk patolojik bulgu bazal membranın kalınlaşmasıdır
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En sık görülen patoloji diffüz glomerüloskleroz, patognomonik olan ise nodüler
glomerülosklerozdur
Erken dönemde GFR sıklıkla normalin üzerindedir
Reversible olan tek patolojisi tübüler nefrozis (Ermani- Ebstein cisimcikleri)dir. EE
cisimleri glikozürüye bağlı proksimal tubulde biriken, glikojen cisimleridir.
İlk klinik bulgusu laboratuar bulgusu mikroalbüminidir.
Patoloji:
1. Diffüz glomerüloskleroz:
mezangium ve bazal membranın eozinofilik kalınlaşması

2. Kimmelstiel- Wilson sendromu (nodüler glomerüloskleroz)
homojen merkez ve etrafında soğan zarı tabakalanmalar
diyabet için özgündür

Diabetik nefropatinin dönemleri
1. Hiperfüzyon hiperfiltrasyon dönemi
2. asemptomatik (sessiz dönem) dönem
3. Mikro albüminüri (İdrarda günlük albümin atılımı 30- 300mg/’dür.)
4. Nefrotik sendrom
5. Son dönem böbrek hastalığı
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Tedavi:
Destek tedavisi
kan şekerinin denetimi
diyetle alınan protein kısıtlanması (40g/gün)
ACE inhibitörleri
nefrotoksinlerden kaçınma
hipertansiyonun tedavisi (TA = 130-85 mm-Hg olmalıdır)

AMİLOİDOZ
Amiloidin yapısı
Tek bir madde olmayıp bir dizi protein olarak şekillenebilen ortak bir fiziksel yapı gösteren bir
maddeler grubudur
Beta kırmalı yapısı (X-ışını difraksiyon yöntemiyle gösterilebilir) vardır.
Amiloidin morfolojik özellikleri
Karakteristik olarak hücre dışı bir dağılım gösterir en çok bazal membran üzerinde
birikimler şeklinde görülür.
Rutin hematoksilen eozin kesitlerinde amorf eozinofilik bir görünüme sahiptir.
Karakteristik olarak Kongo kırmızısıyla boyanır ve polarize ışık altında incelendiğinde
elma yeşili renginde ışığı çift kıran bir görünüm vermesi şüpheli maddenin amiloid olduğunu
doğrular.
Rektum, gingiva ve böbrek biyopsisi ile abdominal yağ doku aspirasyonları tanıda
kullanılabilir.

AMİLOİDOZUN KLİNİK ŞEKİLLERİ
Primer amiloidoz
Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, en sık rastlanan semptomlarıdır. 60 yaşın üstünde sebebi
bilinmeyen nefrotik sendrom ile gelen hastada fizik muayenede bileteral göz çevresinde morluk
(ekimoz) varsa primer amiloidoz düşünülür.
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KKY neden olabilir. Makroglossi,

%25 vakada hepatomegali,

%5 vakada splenomegali

olabilir. Karpal tünel sendromu, periferik nöropati olabilir
immünoglobulin hafif zincirlerinden kaynaklanan amiloid fibrillerinin birikimi sonucu olur, AL
(amiloid hafif zincir) proteini olarak isimlendirilir. Genellikle multipl myeloma eşlik etmesine
rağmen, hiçbir hastalık olmadan da birikimi sözkonusudur.
En karakteristik şekliyle kalp, kas ve dil gibi mezoderm kökenli dokularda amiloid birikimi
şeklinde kendini gösterir.
glomerül mezangiumunda ve tübüller arasında amiloid birikimleri şeklinde böbreği tutabilir.

Sekonder amiloidoz (reaktif sistemik amiloidoz)
Serum amiloid ilişkili eden protein (SAA) adı verilen akut faz reaktanının dokularda birikimi
sonucu oluşur. Kronik inflamasyon ve IL-6 etkendir. Karakteristik olarak romatoid artrit, FMF,
tüberküloz, osteomyelit, sifiliz veya lepra gibi kronik inflamatuar hastalıkların bir komplikasyonudur.
Özellikle böbrek (en sık nefrotik sendrom), karaciğer, böbrek üstü bezleri, pankreas, lenf
düğümleri ve dalak gibi parankimatöz organları tutar. Dalakta, granülleri andıran “sago dalağı”
adı verilen bir görünüm oluşturur.
Lardaceous dalakta ise amiloid daha geniş alanları jeografik olarak tutar.
RCC ve Hodgkin hastalığı gibi inflamatuar olmayan hastalıklarda da gelişebilir.
Amiloidozun en ciddi ve sık tutulum yeri böbrektir.
AMİLOİDOZUN DİĞER ŞEKİLLERİ
a. Portekiz tipi polinöropati
Transtiretin (Prealbumin) mutasyonlu formunun sinirlerde birikmesidir.
amiloid birikimlerinin sebep olduğu familyal amiloid nöropati ile karakterizedir.
b. Alzheimer hastalığı
A4 amiloid veya amiloid beta 2 protein olarak bilinen bir amiloid proteininin birikmesiyle
karakterizedir.
A4 amiloid öncüsü(APP) proteinleri kodlayan gen 21 numaralı kromozom üzerindedi
c. Tiroidin medüller karsinomu
tümör içinde, kalsitoninden kaynaklanan belirgin amiloid birikimleri ile karakterizedir.
d. Diabetes mellitus
erişkin dönemde başlayan insüline dirençli şekil (tip II) adacık hücrelerinde amiloid birikimi ile
karakterizedir. Bu amiloidin insülin veya glukagondan kaynaklanır ve amilin ya da alternatif
olarak adacık amiloid polipeptid (IAPP) olarak isimlendirilir.
f. Senil kardiak amiloidoz
çok yaşlı kişilerin otopsilerinde küçük amiloid birikimleriyle karakterizedir.
kalp, beyin ve diğer organları tutabilir. Senil amiloidoz kalpte olduğu zaman amiloid
proteini transtiretinden köken alır.
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g. Hemodiyaliz
kronik hemodiyaliz hastalarının % 70’ini etkiler. Normal dializ membranlarından filtre
edilemeyen Beta2 mikroglobulin eklem, sinovya ve tendon kılıflarında birikir.

CHEMICAL CLASSIFICATION OF HUMAN AMYLOID
Amyloid
Protein

Precursor

Clinical Syndromes

Involved Tissues

AA

(Apo)serum AA

Chronic inflammation, familial Mediterranean
fever, familial amyloid nephropathy with
urticaria and deafness, tumors, Muckle-Wells
syndrome

Kidney, liver, spleen

AL

Ig light chain, κ or Primary/myeloma associated
λ

Kidney, heart,
peripheral nerve,
tongue, bone
marrow

AH

Ig heavy chain

Primary/myeloma associated

Kidney heart,
peripheral nerve,
tongue, bone
marrow

ATTR

Transthyretin

Familial amyloidotic polyneuropathy, familial
amyloidotic cardiomyopathy, senile systemic
(cardiac) amyloid

Peripheral and
autonomic nerves,
heart, kidney

AApoAI

Apolipoprotein A-I Familial amyloidotic polyneuropathy

Heart, skin, larynx,
vessels, liver,
kidney, nerve

AApoAII

Apolipoprotein AII

Familial nephropathy

Kidney

AApoAIV

Apolipoprotein AIV

Sporadic, aging associated

Vessels

AGel

Gelsolin

Finnish corneal lattice dystrophy with cranial
neuropathy

Cornea, cranial and
peripheral nerves,
kidney

ACys

Cystatin C

Hereditary cerebral hemorrhage with amyloid

Cranial vessels

Aβ

Aβ protein
Alzheimer's disease, aging
precursor (AβPP)

Central nervous
system

Aβ2M

β2-Microglobulin

Dialysis-related amyloid

Synovium, carpal
tunnel, tongue

APrP

Prion protein

Creutzfeldt-Jakob disease, GerstmannSträussler-Scheinker disease, fatal familial
insomnia

Central nervous
system

ABri

BRI gene product Familial neurodegeneration

Central nervous
system, blood
vessels

ACal

Procalcitonin

Medullary thyroid carcinoma

Thyroid

AANF

Atrial natriuretic
factor

Atrial amyloid of aging

Atria

AIAPP

Islet amyloid
polypeptide

Senile amyloid of the pancreas

Pancreas

ALys

Lysozyme

Ostertag renal amyloid

Kidney, liver,
salivary glands
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Amyloid
Protein

Precursor

Clinical Syndromes

Involved Tissues

AFib

Fibrinogen α
chain

Hereditary renal amyloid

Kidney

APin

AOaap

Odontogenic tumor

Pindborg tumors

Ack

Cytokeratins

Cutaneous

Skin

Apro

Prolactin

Aging pituitary, prolactinomas

Pituitary

AIns

Insulin

Iatrogenic

Pancreas

ALac

Lactoferrin

Corneal deposition

Cornea

Amed

Lactadherin

Atherosclerosis

Aorta

AKer

Keratoepithelin

Familial corneal deposition

Cornea

ASeml

Semenogelin

Sporadic, aging

Seminal vesicle

Atau

Tau

Alzheimer's disease, aging, other cerebral
conditions

Brain

Summary of Primary Renal Diseases That Present as Idiopathic Nephrotic Syndrome
MINIMAL
CHANGE
NEPHROTIC
SYNDROME

FREQUENCY

FOCAL SEGMENTAL
GLOMERULOSCLEROSIS

MEMBRANOUS
NEPHROPATHY

MEMBRANOPROLIFERATIVE
GLOMERULONEPHRITIS
Type I

Type II

[*]

Children

75%

10%

<5%

10%

10%

Adults

15%

15%

50%

10%

10%

Age (yr)

2–6, some
adults

2–10, some adults

40–50

5–15

5–15

Sex

2 : 1 male

1.3 : 1 male

2 : 1 male

Male-female

Male-female

Nephrotic syndrome

100%

90%

80%

60%

60%

Asymptomatic
proteinuria

0

10%

20%

40%

40%

Hematuria

10–20%

60–80%

60%

80%

80%

Hypertension

10%

20% early

Infrequent

35%

35%

Rate of progression
to renal failure

Does not
progress

10 yr

50% in 10–20 yr

10–20 yr

5–15 yr

Associated conditions Allergy?
Hodgkin
disease, usually
none

None

Renal vein
thrombosis,
cancer, SLE,
hepatitis B

None

Partial
lipodystrophy

Laboratory Findings Manifestations
of nephrotic
syndrome

Manifestations of nephrotic
syndrome

Manifestations of
nephrotic

↑ BUN in 20–40%

syndrome

Low C1, C4,
C3–C9

Normal C1,
C4, low

Clinical
Manifestations

↑ BUN in 15–
30%

C3–C9
Immunogenetics

O.E

HLA-B8, B12
[†]
(3.5)

Mutations in podocin, αactinin-4, other genes

HLA-DRw3 (12–
[†]
32)

Not established

C3 nephritic
factor Not
established
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MINIMAL
CHANGE
NEPHROTIC
SYNDROME

FOCAL SEGMENTAL
GLOMERULOSCLEROSIS

MEMBRANOUS
NEPHROPATHY

MEMBRANOPROLIFERATIVE
GLOMERULONEPHRITIS
Type I

Type II

Renal Pathology
Light microscopy

Normal

Focal sclerotic lesions

Thickened GBM,
spikes

Thickened GBM, Lobulation
proliferation

Immunofluorescence

Negative

IgM, C3 in lesions

Fine granular IgG,
C3

Granular IgG,
C3

C3 only

Electron microscopy

Foot process
fusion

Foot process fusion

Subepithelial
deposits

Mesangial and
subendothelial
deposits

Dense
deposits

Response to
Steroids

90%

15–20%

May be slow
progression

Not established

Not
established

NEFRİTİK SENDROM
(HEMATÜRİ, PROTEINÜRİ, AZOTEMİ, HIPERTANSİYON)

POSTİNFEKSİYÖZ GLOMERÜLONEFRİT
Lokal veya sistemik muhtelif enfeksiyonları izleyen bir akut nefrittir
Prototip hastalığı post streptokokal glomerülonefrittir
Post streptokokal glomerülonefrit, prognozu en iyi olan glomerulonefrittir.
İnsidans ve Etiyoloji
okul çağı çocuklarının hastalığıdır
erkeklerde 2 kat fazladır
%20 olguda beta-hemolitik streptokoklardır
enfeksiyon ile nefrit arasındaki latent periyod 7-15 gündür. Antijen – antikor kompleks
oluşması için bu süre gereklidir.
Patoloji:
mesengial ve endoteliyal hipersellülarite ile giden diffüz proliferatif glomreülonefrit
Elektron mikroskopunda subepitelyal hörgüç
İmmün floresanda: granüler C3 birikimi

O.E
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Serum kompleman düzeyi düşüklüğü ile giden hastalıklar:
akut poststreptokoksik glomerülonefrit
SLE
Şant nefriti
Membranoproliferatif glomerülonefrit
Viseral sepsis
Kryoglobulinemi
Klinik ve tanı:
ödem ve hematüri (tipik) . En geç düzelen bulgu hematürüdir. Mikroskobik hematüri 1 yıl
kadar sürebilir.
azotemi, hipokomplementemi (C3), hematüri, proteinüri (non-nefrotik düzeyde, 4-40 mg/m2/
saat)
artmış antistreptolizin O, antihyalüronidaz titreleri
Tedavi:
hipertansiyon tedavisi (furosemid, bumetanid)
Penisilin tedavisi
Komplikasyon
RPGN (Bu nedenle idrar çıkışı izlenmelidir, idrar çıkışında azalma hastanın RPGN gidişini
gösterir. İmmunsupresif tedavi arttırılması gerekir.)

IgA NEFROPATİSİ (BERGER HASTALIĞI)
normal fonksiyon fakat rekürrent hematüri
coğrafik olarak değişir;
HLA DR4(+) (%49)
Patoloji:
karakteristiktir
diffüz ve bazen düzensiz mezangial İgA birikimi (mezenjioproliferatif GN)

Klinik:
En sık idyopatik glomerülonefrit tipidir.

O.E
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Çocuklarda genellikle bir viral üst solunum yolu infeksiyonunda veya gastroenteritten 2448 saat sonra gross hematüri ile ortaya çıkar.
20-40 yaş arasında
normal GFR ve tübüler fonksiyon
yineleyen makroskopik hematüri
Normal görünen deriden biyopside İgA birikimi r
Prognoz:
böbrek yetmezliği (20 yıl içinde)

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT (NEFRO-NEFRİT)
İdiyopatik nefrotik sendromlu çocukların %41’inden; erişkinlerin %30’undan sorumludur
Etiyoloji:
İdiyopatik
Sekonder
SLE
Kriyoglobülinemi (HCV)
Kronik viral ve bakteriyel enfeksiyonlar
Patoloji:
Glomerüler bazal membranda çift kontür görünümü vardır.
Mezangial matriksin glomerül kapiller bazal membran içine doğru genişlemesi sonucu
glomerül bazal membranı iki tabakalı bir şekilde belirgin olarak çift görünüm alır; bu da en iyi
şekilde gümüş boyalarında görülen karakteristik demir yolu görünümü oluşturur.
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Laboratuar
C3 nefritik Faktör:
C3 ü aktive eden antikor bulunur. Bu nedenle MPGN tranplant sonrası tekrarlayabilir.

Klinik:
böbrek yetmezliğine gidiş ve ciddi hipertansiyon
hipokomplementemi (en önemli kan bulgusu)
son dönem böbrek yetmezliği gelişir
Tedavi
Steroidler, alkilleyici ajanlar

O.E
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GOODPASTURE SENDROMU
Triadı:
1. glomerülonefrit (kresentrik proliferatif glomerülonefrit)
2. pulmoner kanama
3. anti- glomerüler bazal membran (Tip 4 kollagen) antikorları
Klinik:
jeneralize semptomlar, organik spesifik semptomlardan önce gelir (ateş ve myalji sıktır)
Renal tutulum
hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği (RPGN). RPGN en sık sebebi Goodpasture sendromudur.
hafif proteinüri
hematüri
idrar sedimentinde eritrosit ve eritrosit silendirleri
Pulmoner tutulum
pulmoner infiltrasyon
öksürük ve dispne
hemoptizi
En önemli bulgu dolaşan İgG ve anti- BM antikorlarıdır (>%90)
Tip II allerjik immün reaksiyondur
Klinik:
ani başlangıç, hızla (3 aydan az) böbrek yetmezliğine gidiş
normal kan basıncı ve normal böbrek boyutları görülür
oligüri ve azotemi (%50 olguda) vardır
geçici pulmoner infiltrasyonlar ve hemoptizi izlenir
halsizlik, bulantı, öksürük, kilo kaybı, ateş, myalji eşlik edebilir
TANI
İmunfloresan mikroskopide lineer tarzda immunglobin birikimi
Klinik gidiş ve prognoz çok kötüdür.

Tedavi
RPGN tedavi edilmezse geri donüşsüz hastalıktır. KBY ye ilerler.
Hızlı tanı konulursa yoğun immunsupresif tedavi KBY oluşumunu önler.
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HEREDİTER NEFRİTLER (ALPORT SENDROMU)
X’e bağlı dominant
Tip IV kollagen geninde defekt vardır
klinik:
hematüri
eritrosit silendirleri
pyüri
proteinüri
progresif renal yetmezlik
yüksek frekanslı nörosensoryal işitme kaybı karakteristiktir
Bazı vakalarda göz bulguları vardır. (en sık anterior lentikonus)
En sık klinik bulgu mikroskopik hematüridir.
Tedavi
KBY halinde nakil
Hastalığın önemli özelliklerinden biriside transplantasyon yapılan hastalardan bir kısmında
Good Pasture Sendromu gelişmesidir.

Summary of Primary Renal Diseases That Manifest as Acute Glomerulonephritis
POSTSTREPTOCOCCAL
GLOMERULONEPHRITIS

IGA
NEPHROPATHY

Age and sex

All ages, mean 7 yr, 2 : 1
male

10–35 yr, 2 : 1 male 15–30 yr, 6 : 1 male

Adults, 2 : 1 male

Acute nephritic
syndrome

90%

50%

90%

90%

Asymptomatic
hematuria

Occasionally

50%

Rare

Rare

Nephrotic syndrome

10–20%

Rare

Rare

10–20%

Hypertension

70%

30–50%

Rare

25%

Acute renal failure

50% (transient)

Very rare

50%

60%

Other

Latent period of 1–3 wk

Follows viral
syndromes

Pulmonary
hemorrhage; iron
deficiency anemia

None

Laboratory findings

↑ ASO titers (70%)

↑ Serum IgA (50%)

Positive anti-GBM
antibody

Positive ANCA in some

Positive streptozyme (95%)

IgA in dermal
capillaries

DISEASES

GOODPASTURE
SYNDROME

IDIOPATHIC RAPIDLY
PROGRESSIVE
GLOMERULONEPHRITIS
(RPGN)

Clinical
manifestations

↓C3–C9;normal C1, C4
Immunogenetics

[*]

HLA-B12, D “EN” (9)

HLA-Bw 35, DR4
[*]
(4)

[*]

HLA-DR2 (16)

None established

Renal pathology

O.E
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IDIOPATHIC RAPIDLY
PROGRESSIVE
GLOMERULONEPHRITIS
(RPGN)

POSTSTREPTOCOCCAL
GLOMERULONEPHRITIS

IGA
NEPHROPATHY

GOODPASTURE
SYNDROME

Diffuse proliferation

Focal proliferation

Focal ➙ diffuse
proliferation with
crescents

Crescentic GN

Immunofluorescence Granular IgG, C3

Diffuse mesangial
IgA

Linear IgG, C3

No immune deposits

Electron microscopy

Subepithelial humps

Mesangial deposits

No deposits

No deposits

Prognosis

95% resolve spontaneously

Slow progression in 75% stabilize or
25–50%
improve if treated
early

75% stabilize or improve if
treated early

Uncertain (options
include steroids,
fish oil, and ACE
inhibitors)

Steroid pulse therapy

DISEASES
Light microscopy

5% RPGN or slowly
progressive
Treatment

Supportive

Plasma exchange,
steroids,
cyclophosphamide

NOT:
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DİÜRETİK İLAÇLAR
DİÜRETİKLER
1. Proximal tübül diüretikleri
-Asetazolamid
-Ksantin türevleri
-Ozmotik diüretikler: Mannitol
2. Loop diüretikleri
-Furosemid
-Bumetanid
-Etakrinik asit
- Torsemid
- Civalı diüretikler
3. Distal tübül diüretikleri (Tiyazid grubu)
- İndapamid (Tiyazid analogları)
- Klortiyazid
- Hidroklorotiyazid
- Klortalidon (en uzun etkili)
- Metolazon (Tiyazid analogları)
4. Toplayıcı tübüllere etkililer (K+ tutucular)
- Spironolaktan
- Triamteren
- Amilorid

KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ
Bu gruptaki ilaçlar
Asetazolamid
Dazotamid
Özellikler
Diüretik olarak pek kullanılmazlar
Glokom tedavisinde en yararlı ilaçlardır
Asetazolamid, Humör aközde HCO3 oluşum hızını azaltıp oküler basıncı azaltır.
Diüretik etkiyi proximal tübülde gösterirler
Bikarbonat diürezi olur. HCO3 azaldığı için metabolik asidoz gelişir.
Karbonik anhidrazların diürez etkisi self limited bir etkidir.
Etkilerine karşı tolerans gelişir.
Yükseklerde ortaya çıkan dağ hastalığının proflaksisinde kullanılır. Güçsüzlük, nefes
darlığı, baş dönmesi serebral ve akciğer ödem gibi belirtileri önler
Asetazolamid bazen epilepsi tedavisinde de kullanılır. Sıklıkla antiepileptik ilaçların
etkilerini artırmak için kullanılır.

O.E
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Asetazolamid sirozda kontrendikedir. Hiperaminonemiye neden olur.
Asetozolaimid kronik metabolik alkaloz’un tedavisinde kullanılır.

LOOP DİÜRETİKLERİ
Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmına etkili ilaçlardır. Na+/K+/Cl-’un ko-transportunu
baskılarlar.
Furosemid
Etakrinik asit
Bumetanid
Torsemid
En fazla kullanılan furosemiddir. Fakat Bumetanid çok daha fazla güçlüdür ve kullanımı
giderek artmaktadır.

Özellikler
Furosemid ve Bumetanid sulfonamid türevidir.
En etkili diüretik grubudur.
Furosemid böbrekte ve periferde kısmen PG sentez ve salımının artmasına bağlı
vazodilatasyon da yapar.
Loop diüretikleri’nin etkileri:
-Hipovolemi
-Dehidratasyon
-Hiponatremi
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-Hipokalemi
-Hipotansiyon
-alkaloz
-Hiperürisemi
-Ototoksisite
-Kardiyak aritmi
Hiperürisemi, furosemid ve etakrinik asitin ürik asit ile yarışıp böbreklerden ürik asit atılımının
azalmasından kaynaklanır.

DİSTAL TÜBÜL DİÜRETİKLERİ
En sık kullanılan Sulfonamid türevi diüretiklerdir;
-Klortiyazid
-Hidroklorotiyazid
-Klortalidon
-İndapamid
-Metolazon
Özellikleri
Orta etkilidir.
Sadece oral kullanılırlar.
Tiyazid grubu diüretikler distal tübülde sodyum ve klor kotransportunu inhibe ederek tübül
sıvısında Na+ ve Cl- konsantrasyonunu arttırırlar.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda etki gösteremezler.
Parathormon etkisini stimüle ederek, Ca++’un geri emilimini arttırarak Ca++’un itrahını
azaltırlar (Loop diüretiklerin tersidir).
Tiazid diüretikler ve genel özellikleri
Tiazidler böbrek fonksiyonları normal ise hipertansiyon tedavisinde ilk tercih edilen
diüretiklerdir.
Tiazidler Ca++ reabsorbsiyonunu distal tübülde artırdığı için idiopatik kalsiüri tedavisinde
kullanılabilir.
Metolazon ileri derece böbrek yetmezliğinde bile etkinliğini korur. Bu yüzden böbrek
yetmezliğinde kullanılabilir.
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Tiazidlerin en sık yan etkisi hipokalemidir.
Tiazidler diabetiklerde hiperglisemiye yol açabilir. Nedeni hipokalemi nedeniyle insulin
salgılanmasını azaltmaktadır.
İndapamid’in düşük dozlarda diüretik etkisi düşük vazodilatör etkisi yüksektir.
Tiazidlerin yan etkileri
1-Hipokalemi (en sık)
2-Metabolik alkaloz
3-Parestezi (hipokalemi sekonder)
4-Hiperglisemi
5-Hiperürisemi
6-Hiperlipidemi
7-Hiperkalsemi
8-Hiponatremi
9-Allerjik reaksiyonlar
10-Hipomagnezemi
11- Pankreatit
12-Safra taşı
13- Sarılık
Hipokalemi ve hiponatremi sonucundaki elektrolit imbalansı sonucunda konfüzyon, sersemlik
ve kas güçsüzlüğü gibi yan etkilerin oluşmasına neden olabilir.
Tiyazidler osteoporoza bağlı femur boynu kırıklarının önlenmesinde de kullanılır.

POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER

Potasyum tutucu diüretikler şunlardır:
-Spironolakton
-Triamteren
-Amilorid
Özellikleri
Normalde aldesteron kollektör tüpteki Na-K pompasını stimule ederek, Na tutturup,
potasyum ve hidrojeni lümene sekrete ettirir.
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Spironolakton, aldesteron reseptörlerine bağlanarak bloke eder. Böylece sodyum
emilemeyip diüretik etki oluşurken, potasyum atılamaz.
Spironolakton bir ön ilaçtır. Karaciğerde kanrenona dönüşür. Ayrıca spironolakton
testesteron reseptör blokeridir. Bu nedenle kıllanma tadavisinde de kullanılır.
Triamteren ve Amilorid sodyum kanalını bloke ederek etki gösterir. Böylelikle sodyum
emeilemez, potasyum ve hidrojen sekrete edilemez.
Triamteren uzun süre kullanımda folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemiye yol açabilir.

NOT:
K+ tutucular hiperkalemik metabolik asidoz, tiazidler ve loop diüreitkleri hipokalemik
metabolik alkaloz yapar. Asetazolamid ise hipokalemik metabolik asidoz yapar.

OZMOTİK DİÜRETİKLER
Glomerüler filtrasyonla itrah edilen ve reabsorbe edilmeyen veya kısıtlı edilen ilaçlardır.
Gliserol
Mannitol
Üre

Etkileri
Mannitol ABY yapabilecek toksik maddelerin alınmış olduğu durumlarda idrar akımını
korumak amacıyla kullanılırlar.
Primer etki yerleri proximal tubulus olduğu için etkileri zayıftır.
Genellikle IV infüzyonla verilirler. Mannitol ve gliserol hipervolemi yaparak kalbin işini artırırlar
ve akut akciğer ödemi yapabilirler.

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI
Kalıtsal, gelişimsel ve edinilmiş hastalıklardan oluşan bir gruptur. basit kistlerdir.

A-) Basit Kist (Retansiyon Kisti)
En sık görülenidir.
Değişik çaplarda tek yada multipl edinilmiş kistlerdir.
Klinik önemi yoktur.

B-) Renal Displazi
Sporadik bir hastalık olup çoğunlukla tek taraflıdır.
Böbrekte çok sayıda kist ve bu kistlerin arasında immatür mezenkim, kıkırdak gibi dokular
bulunur.
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C-) Otozomal Dominant (Adult) Polikistik Böbrek Adult polikistik
böbrek (APKD)
Her iki böbrekte, parankimi yıkan multipl, en büyüğü 3-4 cm olabilen kistlerle karakterize
otozomal dominant bir hastalıktır.
En önemli komplikasyonlar hipertansiyon ve üriner infeksiyondur.
Vakaların %10-30’unda Berry anevrizmaları (Willis poligonunda) bulunur.
1/3’ünde asemptomatik karaciğer kistleri olur (En sık eşlik edenlezyon).
Ayrıca kolon divertikülleri, over kistleri, aort anevrizması, mitral kapak prolapsusu olabilir.

D-) Otozomal Resesif (Çocukluk) Polikistik Böbrek
Otozomal resesiftir.
Bulgular doğumda görülür ve infansi döneminde böbrek yetmezliği gelişir.
Böbreklerde çok sayıda bilateral küçük kist vardır.
Vakaların hemen hepsinde karaciğerde kistler ve portal safra kanallarında proliferasyon
vardır (konjenital hepatik fibröz).
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Yaşayan bebeklerde siroz gelişir.

E-) Medullanin Kistik Hastaliklari
Nefronoftizis – Üremik Medüller Kistik Hastalık Kompleksi
Hastalık bulguları çocuklukta başlar.
Medulla, özellikle de kortikomedüller hatta değişik sayıda kistler, belirgin kortikal atrofi ve
interstisyel fibrozis vardır. Herediter KBY en sık sebebidir.

Meduller Sünger böbrek
Adult yaşta olur ve meduller-papiller toplayıcı kanalların dilatasyonuile karakterizedir.
Lezyonlar bilateral ve difuzdur.
Genetik faktör bulunamamıştır.
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F-) Dialize Bağlı Kistik Hastalık
Dializ hastalarının % 75 inde 5 yıl içinde kistler gelişir.
Bu kistlerden böbrek hücreli CA gelişim riski (% 7) mevcuttur.

Inherited Cystic Kidney Diseases
Disease (OMIM)

Mode of
Locus Gene
Inheritance

Protein

Renal
Abnormalities

Extra-Renal
Abnormalities

Autosomal dominant AD
polycystic kidney
disease (601313,
AD
173910)

16p13 PKD1

polycystin-1

Cortical and
medullary cysts

Cerebral aneurysms;
liver cysts, othera

4q21

PKD2

polycystin-2

Cortical and
medullary cysts

Cerebral aneurysms;
liver cysts, othera

Autosomal recessive AR
polycystic kidney
disease (263200)

6p21

PKDH1 fibrocystin

Distal tubule and
collecting duct
cysts

Hepatic fibrosis;
Caroli syndrome

Nephronophthisis I
AR
(Juvenile/adolescent,
256100)

2q13

NPHP1 nephrocystin Small fibrotic
kidneys;
medullary cysts

Nephronophthisis II
(Infantile, 602088)

AR

9q31

INVS

Nephronophthisis III AR
(Juvenile/Adolescent,
604387)

3q22

NPHP3 nephrocystin- Small fibrotic
3
kidneys;
medullary cysts

Retinitis pigmentosa;
hepatic fibrosis

Nephronophthisis IV AR
(Juvenile/Adolescent,
606966)

1p36

NPHP4 nephrocystin- Small fibrotic
4
kidneys;
medullary cysts

Retinitis pigmentosa

Nephronophthisis V

3q13

NPHP5 nephrocystin- Small fibrotic

Amaurosis

O.E
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(Juvenile/adolescent)
Medullary cystic
kidney disease
(174000, 603860)

Tuberous sclerosis
(191100)

Von Hippel-Lindau
disease (608537)

5
AD

1q21

MCKD1 unknown

AD

16p12 UMOD

AD

9q34

AD

AD

kidneys;
medullary cysts
Small fibrotic
kidneys;
medullary cysts

None

uromodulin
(TammHorsfall
protein)

Small fibrotic
kidneys;
medullary cysts

Hyperuricemia and
gout

tuberin

Renal cysts;
Adenoma
angiomyolipomas; sebaceum; CNS
renal cell
hamartomas
carcinoma

16p13 TSC1

hamartin

Renal cysts;
Adenoma
angiomyolipomas; sebaceum; CNS
renal cell
hamartomas
carcinoma

3p26- VHL
p25

pVHL

Renal cysts; renal Retinal angiomas;
cell carcinoma
CNS
hemangioblastomas;
pheochromocytomas

TSC1

TUBULOİNTERSTİSYEL HASTALIK
AKUT İNTERSTİSYEL HASTALIK
genelde bir ilaca karşı gelişen böbrek kökenli aşırı duyarlılık hastalığı
Etiyoloji:
1. Beta- laktam antibiyotikler (metisilin, oksasilin, sefalotin)
2. diğer antibiyotikler (sülfonamidler)
3. NSAİİ (ibuprofen, indometasin, fenoprofen, tolmetin )
4. diüretikler (tiazid, furosemid)
5. fenitoin, simetididin, sülfinpirazon, metildopa, fenobarbital
Klinik:
ateş
döküntü
eozinofili
akut böbrek yetmezliği tablosu
Tanı:
idrar analizi.
proteinüri
piyüri(lokosit silendirleri)
eozinofilüri
biyopsi:
interstisyumun yama tarzı infiltrasyonu
Tedavi:
ilaç kesilir
destek tedavisi (diyet, kan basıncı kontrolü, akut dializ)
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KRONİK İNTERSTİSYEL NEFRİT
Etioloji:
Akut tubulointerstisyel nefritlerin ilerlemesi
Vezikoüretal reflü
Uzun süre NSAI kullanımı (Analjezik nefropatisi)
Patoloji:
Kr. TIN böbrek biopsisinde tupler içinde biriken epitelyal debrisler tiroidizasyon görünümü
oluşturur.

Analjezik nefropatisi
renal papiller nekrozla
Kr. interstisyel nefrit
2-3 yıl süre ile yılda en az 2-3 kg fenasetin, asetaminofen, aspirin vs. kulanımı
Klinik
kronik böbrek yetmezliği,
anemi
hipertansiyon
ileri dönemde böbrek pelvisinde transizyonel hücreli karsinom gelişme riskinde artış
vardır.
Glomerüler fonksiyonlar geç döneme kadar korunur
Tübüler bozukluklar (idrar konsantrasyonu, dilüsyon, asidifikasyon, potasyum atılım kusurları)
erken dönemde ortaya çıkar . Buna bağlı asidifikasyon bozulur. RTA gelişir.
Sjögren sendromunda en sık görülen böbrek komplikasyonudur.
Kronik Tubulointerstisyel nefriti destekleyen bulgular;
Hiperkloremik metabolik asidoz
Hiperkalemi
Kısmi yada tam Fanconi sendrom (poliüri, nokturi)
İdrar incilemesi normal olabilir, hücresel eleman içerebilir; eritrosit sitendirleri yok.
Orta düzey proteinüri (<2g/gün)
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RENAL PAPİLLA NEKROZU
Etiyoloji:
diabetes mellitus (en sık nedendir)
pyelonefrit
analjezik alışkanlığı
orak hücreli hemoglobinopati (sickle sell anemi böbrekde en sık papillayı tutar)
Klinik
Kolik ağrısı
Hidronefroz
Tanı:
intravenöz ürografi
Radyolojik bulgular:
Kalikslerde dolma defektleri

Tedavi:
obstrüksiyonun engellenmesi
infeksiyonun tedavisi, korunma
kolik ağrının giderilmesi

RENAL TRANSPORT BOZUKLUKLARI
AMİNOASİDÜRİLER
Sistinüri
en sık görülen aminoasidüridir
otozomal ressesif
sistin, lizin, arginin ve ornitin transportunda defekt
Kan sistin seviyesi normaldir.
renal sistin taşları oluşup böbrek yetmezliğine götürebilir
Tanı:
idrarda 6 köşeli kristallerin görülmesi yeterlidir; sodyum nitroprüssid testi (+)dir
Tedavi:
ömür boyu idrarın alkalileştirilmesi; dirençli olgularda d- penisilamin
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Fanconi Sendromu
Tanım
Proksimal tübül defekti
Etyoloji
a.Kalıtsal Fanconi sendromu
sistinozis
Lowe sendromu
tirozinemi
galaktozemi
glikojenozis
fruktoz intoleransı
b. Edinsel Fanconi sendromu
transplant disfonksiyonu
myelom
sjögren sendromu
hiperparatiroidizm
potasyum kaybı
amiloidozis
nefrotik sendrom
interstisyel nefrit
ağır metal toksisitesi
son kullanma tarihi geçmiş tetrasiklin
Klinik:
glikozüri
aminoasidüri
fosfatüri
bikarbonatüri
raşitizm / osteoporozis
boy kısalığı
üremi
Tedavi
Nakil
Asidoz halinde alkali solüsyon verilmesi

Hartnup Hastalığı
proksimal tübülde nötr aminoasidlerin emiliminde defekt vardır(en çok triptofan emiliminde).
Aynı defekt triptofanınince barsaktan emilimindede görülür.

O.E

1197

TUS DERS NOTLARI
İdrarda bol miktarda triptofan yıkım ürünü olan indolasetik asit bulunmaktadır. (Mavi
diaper)
Triptofan, niasin sentezinde kullanıldığı için pellegra benzeri bulguları vardır
Tedavi:
nikotinik asit (vitamin B3)
Bol proteinli diyet

BÖBREK DAMAR HASTALIKLARI
RENAL ARTER STENOZU
Renal arter stenozu renovasküler hipertansiyona neden olur
Etiyoloji:
Genç kadınlarda fibromüsküler displazidir
50 yaşın üzerindekilerde en sık neden renal areter aterosklerozudur
takayasu arteriti
arter duvarı hastalıkları (hematom, dissekan aneurizma)
arterin dıştan basıya uğraması (tümör, fibrozis, kist)
Klinik:
Hipertansiyon (< 30, > 50 yaş başlangıçlı)
Ailede hipertnsiyon öyküsü olmaması
ACE inhibitörü veya ARB ile böbrek fonksiyonlarında bozulma
karın veya böğürde sürekli üfürüm
hipokalemi
hafif metabolik alkoloz
asimetrik böbrek büyüklüğü
Tanı:
Renal anjiografi
BT-MR anjio

Tedavi:
antihipertansif ilaçlar
PCTA
cerrahi girişim
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RENAL VEN TROMBOZU
Sebepleri
nefrotik sendrom
vena kavadaki pıhtıların yayılması
renal venin tümör ile invazyonu
çocuklarda ağır dehidratasyon (en sık)
renal amiloidozis
Klinik ve tanı
Akut renal ven trombozunda semptomlar
ağrı
hematüri
kostovertebral açı duyarlılığı
giderek bozulan böbrek fonksiyonları
Tanı
intravenöz ürografide irileşmiş böbrek
Doppler USG de kullanılabilir
Kesin tanı için renal venografi gerekir.
Tedavi:
warfarin sodyum ile uzun süreli (3-7 ay) antikoagülasyon

ÜRNER SİSTEM KONJENİTAL ANOMALİLERİ
Böbrek Sayı Anomalileri
Bilateral agenezi, unilateral renal agenezi ve ikiden fazla böbrek olabilir.
En sık görüleni unilateral agenezidir ve genelde asemptomatiktir.

Böbrek Lokalizasyon Anomalileri
Malrotasyon, renal ektopi, intratorasik böbrek olabilir.
En önemlisi renal ektopidir ve beraberinde genellikle pelvis renalis öne dönüktür
(malrotasyon).
Renal ektopinin en sık karşılaşıldığı yer kemik pelvis içidir (pelvik böbrek).
Böbreği tutan yapıların zayıflığı sonucu böbreğin düşüklük göstermesine pitozis denir ve
arasındaki fark pitotik böbreğin üreter ve damarlarının normal morfoloji ve uzunlukta olmasıdır.

Böbrek Füzyon Anomalileri
İki böbreğin birleşmesi anlamına gelir ve ektopi ve malrotasyonla birliktedir.
En sık görüleni atnalı böbrektir.
Atnalı böbrek erkekte daha sıktır ve 1/3 hasta asemptomatiktir.
Atnalı böbrekte gövdenin aşırı ekstansiyonunda ağrı olması tipiktir (Rowsing belirtisi)
Atnalı böbrek hastalığında neoplaziler daha sık görülür (Wilms tümörü gibi)
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Tanı
IVP
Tedavi
Gerekmez.

KONJENİTAL ÜRETER ANOMALİLERİ
Üreter duplikasyonu yani bir böbreğin iki üretere sahip olması üriner sistemin en sık
malformasyonudur. Genellikle pelvis renalisleri de ayrı olur. Tanıda ilk yapılması gereken test IVP’dir.

KONJENİTAL ÜRETRA ANOMALİLERİ
Posterior Üretral Valf
Yenidoğan ve bebeklerde en sık görülen obstrüktif üretra lezyonudur. Sadece erkeklerde ve
sadece distal prostatik üretrada olur.

Hipospadias
Üretranın penisin ventral yüzünde normalden daha proksimal bir bölgede açılmasıdır. En sık
anterior bölgede görülür (glans, corona, penis gövdesinin ön kısmı) Birlikte en sık görülen anomaliler
inmemiş testis ve inguinal hernidir.

KONJENİTAL TESTİS ANOMALİLERİ
Kriptorşidizm (gerçek inmemiş testis)
Testisin böbrekle skrotum arasındaki normal iniş yolu üzerinde kalmasıdır.
2 yaşına kadar germ hücre kayıpları sürer ve 6 yaşından sonra infertilite kuraldır.
Leydig hücreleri vücut sıcaklığından etkilenmez ve sayıları normal kalır.
Malignite riski normal testise oranla 20-40 kat artmıştır.
Ayırıcı tanıda testis agenezisi düşünülmelidir ve en yararlı test MR’dır. Ancak ilk yapılması
gereken test USG’dir.
Medikal tedavi 2 yaşına kadar denenebilir ve tedavide HCG veya GnRH (LH-RH) analogları
kullanılır.
Beraberinde herni varsa, daha önce indirme ameliyatı denenmişse ve ektopik testiste (yalancı
inmemiş testis) tedavi cerrahidir. Cerrahi tedavi (orşiopeksi) de amaç testisi skrotuma indirmektir.
En sık görülen malignite (% 60) seminomdur.

ÜROGENİTAL ENFEKSİYON
Akut sistit
Etken sıklıkla (%80) E.Kolidir. 2. sıklıkta Staf.saprofitikus.
Pollaküri, noktüri, disüri - miksion sırasında yanma, urgency tipiktir.
Hematüri, Suprapubik ağrı ve belağrıları olabilir.
Ateş yoktur.
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Komplike değilse(sıklık öyküsü, yaşlılık, D. Mellitus yoksa) antibiyotik 3 gün (Amoxicilin,
kinolon) verilir.

Akut pyelonefrit
Genelde tek taraflıdır.
Böbrek ödemli ve büyüktür.
Klinik:
Ateş (40 üzeri),
Titreme, terleme
taşikardi
yan ağrısı
bulantı
kusma
sistizm semptomları (Pollaküri, noktüri, disüri, urgency ),
KVAH (+) liği
Laboratuar:
İdrar analizinde lökosit ve bakteri varlığı(lokosit silendir)
kültürde üreme ile karekterizedir.
Kanda lökositoz saptanır.
Tanı:
Klinik ve labaratuar
Tedavi:
Parenteral ve en az 2 haftalık tedavi esastır .
72 saatte tedaviye yanıt vermeyen hastalarda perirenal abse araştırılır

Vesiko üreteral reflü (VUR)
Üreterler mesaneye trigon denilen ( 2 üreter alt ucunun mesaneye giriş yeri) bölümden
açılırlar. Mesaneye giren üreterler mesane mukozası altında 1-2 cm ilerledikten sonra orifislerine
açılırlar. Normalde mesane idrarla dolduğunda orifis ağızlarını kapatrak VUR u önlemektedir.
6 yaşına kadar olan reflüde böbreğe kaçan idrar alt ve üst pole zarar verir. 6 yaşından sonra
reflü böbrek hasarı oluşturmaz.
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VUR NEDENLERİ
1 - Kongenital nedenler
a-Trigonal zayıflık (primer reflü); en yaygın nedendir ve kız çocukta sıktır.
b-Üreter anomalileri; üreterosel, üreteral dulikasyon ve posterior valv, ektopik üreter orifisi
2- Spastik tip nörojenik mesaneye sekonder
3- Sistite sekonder:
4- İatrojen; prostektomi
Klinik:
Böbrek fonksiyonları bozulup böbrek yetmezliği oluşturduğunda semtomlar ortaya çıkar.
KBY bağlı hipertansion, azotemi, proteinüri, piyüri, bakteriüri, hematüri görülür.
Labaratuar:
Böbrek hasarı için sintigrafi yapılır (DTPA, DMSA, MAG-3)
BUN ve kreatinin artmıştır.
Tanı
VUR tanısında en önemli tetkik işeme(voiding) sistoüreterografisidir.
Bu tetkik MSUG adıyla da bilinir.
Tedavi
Antibiyotik proflaksisi
Cerrahi

Ksantogranulamatöz Pyelonefrit
Yaygın böbrek yıkımı ile giden kronik bakteriyelenfeksiyondur.
DM, obstrüksiyon ve taş (staghorn) risk faktörleridir.
Görüntüleme yöntemleri ve histopatolojik incelemelerde Renal tümörlerle karışır.

Klinik
Yan ağrısı
Tedavi
nefrektomidir
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Akut prostatit
En sık etken E.koli dir.
Klinikte:
Yüksek ateş
perineal ağrı
prostatizm semptomları
glob vezikale
Tanı
USG tanı koydurur.
Tedavi
Hastalara yoğun prostat ödemi nedeniyle sonda takılmaz, sistofiks takılır.
Rektal tuşe sepsis riski nedeniyle yapılmaz.
Kinolon / TMP-SMX

Kronik prostatit
En önemli özelliği tekrarlayıcı İYE’ dir.
Etyolojide alkol, Klamidya, Ü.ürealitikum sıktır.
Tanı
Klinik
Tedavi
Kinolon, tetrasilin

Üriner tüberküloz
Hematojen yolla gelir .
Böbrek-korteks (en sık) veya prostatı tutar.
En sık mesane semptomları verir. Tedaviye yanıtsız kronik sistit ilk semptomdur.
Hematüri (ilk şikayet), steril pyüri (ilk bulgudur).
Genelde sağ böbrekte, kronik granülomatöz enfeksion yapar. Oto-nefrektomiye sebep
olur.
Pelvis ve kaliks infindubulumunda ülsero-kavernoz lezyonlar yapar.
İVP’de “güve yeniği manzarasına’ yol açar.
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Üreteropelvik bileşke tutulumu erken dönemdedir. Ardından hidronefroz gelişir ve
otonefrektomi başlar.
Epididim tutulur ve ağrısız “teşbih tanesi şeklinde” vas deferens meydane gelir,
epididim tutulumu ardından skrotal deri rüptürü ile fistülizasyon gelişebilir.

Malokoplaki
Genelde immünsuprese kişilerde
E. Koli’nin kronik enfeksiyonu sonucu gelişir.
Hematüri nedenidir.
Patolojide
submukozal büyük histiositler (Von-Henseman hücreleri)
Histiosit içinde PAS (+) inklüzyon (Michalis Gutman) cisimleri
mesane, GİS, akciğer, kemik ve mezenter lenf nodlarını tutan inflamatuar-granülomatöz
değişiklikler

Tanı:
Sistoskopide; mesanede sarı renkli mukozal granüler plak ve nodüller görülür.

ÜROGENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİ
BENİGN TÜMÖRLER
Renal Adenom
Renal Onkositom
Mezoblastik nefrom : Hayatın ilk 3 ayı içinde görülür.
Meduller Fibrom: Çok sık görülen (otopside en sık) genellikle 0,5 cm. den küçük bir
lezyondur.
Anjiomyolipom : Böbrek kapsülü ve korteksinde yerleşebilen ve sarı rengi, nodüler kitle
yapma eğilimi nedeniyle renal hücreli karsinomla karıştırılabilen tümöral lezyondur.
Tuberoskleroz ile çok sık birliktelik gösterir.
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MALİGN TÜMÖRLER
Böbreğin en sık malign tümörü “Böbrek hücreli karsinomdur”.

RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA (HİPERNEFROM)
Tubuler epitelyal hücrelerden (proksimal tüp) kaynaklanan bir adenokarsinomdur. Vakaların
çoğu sporadiktir ama ailevi formlar da bildirilmiştir.
Ailevi Renal Hücreli Karsinom formları:
1-) Otozomal dominant RHK
2-) Von Hippel-Lindau hastalarının
3-) Herediter Papiller CA
Bunun dışında sigara içenlerde, analjezik nefropatisinde RHK gelişme eğilimi bildirilmiştir.

Evreleme
KLİNİK EVRE

YAYILIM

I

Böbreğe sınırlı

II

Perinefrik yağ dokusu invazyonu

III

Bölgelesel LN met veya renal ven invazyonu

IV

Çevre dokulara invazyon veya uzak metastaz

Tipleri
En sık görülen histolojik tip Clear cell tiptir.
Granüler cell ve papiller cell tüm tipler içinde en iyi prognozlu tiplerdir.
Sarkomatoid tip en kötü prognozlu tiptir.
Histolojik gradeleme çekirdek anaplazisini esas alan Fuhrman sistemi
Parathormon benzeri substans salgılayıp hiperparatroidi, erirtopoetin salgılayıp polisitemi,
renin salgılayıp hipertansiyon, non-metastatik hepatik disfonksiyon yapabilir.
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Semptomlar:
Hematüri
Yan ağrısı

NOT:
met ve ret proto-onkogeni tirozin kinazı kodlamaktadır. Met onkogeni sinovialsarkom
mezoteliom, böbrek kanserinde eksperese olabilmektedir.
Tanı
CT-MR
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Tedavi:
Cerrahi
Radyoterapi
IL-2, INF-alfa

WİLMS TÜMÖRÜ
Özellikler
Sıklık sırasıyla en sık rastlanılan anomaliler;
genitoüriner anomaliler (%4.4),
hemihipertrofi (%2.9)
sporadik aniridi (%1.1.)
Ailesinde hemihipertrofi olan çocuklarda Wilms tümörü daha sık görülür.
Aniridi ve Wilms tümörü olanlarda kromozom 11’de delesyon vardır.
Retionoblastomda olduğu gibi familial Wilms tümörü sporadik olandan daha fazla bilateral
olma özelliğindedir.
Bilateral ve familial Wilms tümöründen konjenital anomali görülme sıklığı daha fazladır.
WT geni p21 protein aracılıklı hücre silkusunu inhibe eder. WT gen mutasyonunda bu nedenle
tümorogenez oluşur.

Wilms Tümörüne eşlik eden Sendromlar
WAGR

Wilms tümörü, aniridi(en sık eşlik eden anomali),
genital anomaliler, mental retardasyon

Denys-Drash sendromu

Hastalarda gonodal disgenezis
(erkek

psödohermafroditizmi),

nefropati,

renal

yetmezlik ve Wilms tümörü gelişimi izlenir. WT-1
geninde dominant negatif mutasyon bulunur.
Beckwith-Wiedeman sendromu:

Vücut organlarında büyüme (dil, karaciğer) hatta
hemihipertrofi, renal medüller kist, adrenal
sitomegali ve Wilms tümörü (ve diğer primitif tümörler)
gelişimi için predispozisyon söz konusudur

Nefroblastomatozis

Böbrekte izlenen Wilms tümörü için premalign kabül
edilen bir lezyondur.

Patolojik Özelliği
Kapsüllüdür ve sınırları keskin olarak belirgindir.
Tümör genellikle böbrek konturunu bozar, tümör dışındaki böbrek dokusu kompresyona
uğramıştır.
Mikroskobik icelemesinde epitelyal ve stromal doku içeriğine göre histolojik tiplendirme
yapılabilir.
Anaplazi (büyük, hiperkromatik, polimorfik nukleus, anormal mitoz) p53 mutasyonu ile ilgilidir.
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Klinik Özellikleri
Ortalama görülme yaşı 3’dür.
En sık görülen bulgu abdominal kitledir.
Genellikle asemptomatiktir.
Kitle genellikle üzeri düzgün, sert ve orta hattı geçmiştir. Kitle genellikle herhangi bir nedenle
yapılan rutin muayene sırasında fark edilir.
Wilms tümörünün ortalama görülme yaşı nöroblastomun ortalama görülme yaşından
biraz daha yüksektir.
Hastalaın %10-25’de mikroskobik veya gross hematüri vardır.
%60 vakada tanı anında hipertansiyon vardır.
Renal artere tm kitle basısı hipertansiyona neden olur.
Hipertansiyon konjestif kalp yetmezliğine, polistemi ve hiperkalsemiye neden olabilir.
Tanı
CT

Komplikasyonlar
Tanı anında %10-15 hastada akciğer tutulumu vardır.
Wilms tümörü eritropoietin üretebilir.
Parathormon benzeri madde üreterek hiperkalsemi yapabilir.
Tedavi
İlk tedavi yaklaşımı tümör dokusunun mümkün olduğu kadar cerrahi eksizyonudur.
Wilms tümörü kemoterapive radyoterapiye hassastır.
Kemoterapiolarak vinkristin, doksorubucin ve daktinomisin tercih edilir.

O.E

1208

TUS DERS NOTLARI

NOT:
Bazı Çocukluk Çağı Tümörlerindeki Kromozom Anomalileri
del(1P)
t (11:22)

Nöroblastom
Evving sarkomu

t (2:13)

Rabdomiyosarkom

del (11P13)
del (13Q14)
Izokromozom 17

Wilms tm.
Retinoblastom
Medulloblastom

MESANE
TRANSİSYONEL HÜCRELİ KARSİNOM
Etyoloji:
Benzidin, beta- naftilamin içeren anilin boyaları
Triptofan metabolizması anormallikleri
Sigara
Siklofosfamid
Analjezik nefropatisi
Şiztozomiazis (aslında squamöz cell CA‛yı daha sık yapar)
En sık mesanede olursa da böbrekte pelvikalisyel sistemtede görülebilir.

MESANE KANSERİ
Erkekte 9 kat fazladır.
Ortalama yaş 70 dir. %90’ı değişici epitel hücreli.
%5-7 yassı (Skuamöz) hücreli
Semptom
Ağrısız-total-gross-pıhtılı hematüri esas bulgulardır.
Kesin tanı;
sistoskopi ve biopsi ile konur. (En sık trigon yerleşimlidir)
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Tedavi:
karsinoma insitu evre 0 dır ve tedavide TUR (trans üretral rezeksiyon) + intrakaviter
tedavi uygulanır.
İntra kaviter immünoterapi:
BCG (mykobakterium bovisin atenüe edilmiş formu) ile %70 remisyon sağlanır (en etkili).
BCG tam rezeke edilmemiş tümörün rekürrens proflaksisinde de kullanılır, haftada bir , 6 hafta
yapılır ve nüks oranını en fazla düşüren tedavidir.
Daha ileri evrelerde sistoprostatektomi ve üriner diversiondur( üreterosigmoidostomi)
Mesane Tümörünün Cerrahi Evrelemesi
Evre O : Mukozaya sınırlı tutulum
Evre A : Lamina propria İnvazyonu
Evre B : Muskuler tabaka invazyonu
Evre C : Perivezikal infiltrasyon
Evre D : Metastaz

ERKEK GENİTAL SİSTEM

TESTİS
Testisler skrotumda yerleşmiş bir çift organdır. Dışta periton uzantısı olan prosessus
vajinalis ile örtülüdürler.
Seminifer tübüller arasındaki stromada yer alan interstisiyel hücreler (Leyding hücresi) ise LH
etkisinde androjenlerin salgılanmasından sorumludur.
Seminifer tubul duvarında yer alan sertoli hücreleri sıkı bağlantılarla bağlanmış olduğundan
makromoleküllerin geçişine izin vermezler (Kan-testis bariyeri).
Sertoli hücreleri FSH etkisinde Androjen bağlayıcı globulin sentezi yaparak
testosteronu bağlar. Spermatogenezin sürmesi için gerekli lokal yüksek testosteron konsantrasyonu
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böylelikle sağlanmış olur. Ayrıca sertoli hücresi fetusta MIF (Müllerien İnhibisyon Faktör) yaparak
müller kanalının erkek fetusta gerilemesini sağlar. Sertoli hücresinin fagositoz görevide vardır. İnhibin
salgılayan sertoli hücresi bu yolla FSH’ı baskılar.

EPİDİDİMİS
Testisin üst ve arka yan bölümünde yerleştirilmiş yarım ay biçiminde bir organdır.
Duktuli efferentesin bağlandığı kıvrıntılı bir borucuk olan duktus epididimisi içerir. Duktuli efferentes,
silli yüksek prizmatik hücrelerle döşelidir.
Spermler epitel hüclerindeki siller aracılığıyla duktus epididimise ulaştırılır. Spermatoidler
epididimde motilite kazandığından genital kanalların bundan sonraki bölümlerinde sil izlenmez,
duktus epididimis yalancı çok katlı silindirik sterosilyalı epitelyum örtüsüne sahiptir ve yine düz kas
hücrelerinden oluşmuş bir kas katı ile çevrelenmiştir. Sterosilialı epitelin başlıca görevi
resorbsiyondur. (Yaşlı spermleri ve testis sıvısını rezorbe eder)
Epididimde sentez edilen gliserofosfokolin, kadın genital sistemde meydana gelen sperm
maturasyonunu (kapasitasyon) inhibe etmektedir. Sperm maturasyonuna kapasitasyon denir.
Kapasitasyon, spermde akrozom yapısının oluşmasıdır. Akrozom, golgi organelinden
oluşmaktadır. Akrozom içerisinde, tripsin benzeri akrozin denilen enzim bulunmaktadır. Bu enzimin
görevi, yumurta hücresinin etrafında bulunan zona pellusidayı yıkmak ve spermin yumurtaya
girmesini sağlamaktır.

DUKTUS DEFERENS
Yalancı çok katlı prizmatik stereosilyalı epitel, fibroelastik lamina propriya ile ortada sirküler
içte-dışta longitudinal olmak üzere 3 tabakalı bir düz kas katı içeren ve üretraya açılan bu kanal
spermatik kord içinde eşlik eden arterler, lenfatikler, sinirler ve pamfiniform pleksusu oluşturan venlerle
birlikte gevşek bağ dokusu ile sarılı olarak seyreder. Esas görevi spermi depo etmektir.
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VEZİKÜLA SEMİNALİS
Yüksek prizmatik ya da yalancı çok katlı prizmatik salgı yapan epitel hücreleriyle
döşeli kıvrıntılı divertikül biçiminde bir bezdir. Erkekde ejekulatın %70’ini veziküla seminalis oluşturur.
Veziküla seminalis sıvısı fruktozdan ve prostoglandinden zengindir.

PROSTAT
Prostatik üretra çevresinde yerleşmiş çok sayıda birleşik tübüloalveoler bez içeren bir
organdır. Salgı yapan bölümleri prizmatik ya da yalancı çok katlı prizmatik hücrelerle döşeli olan
organın stroması damardan zengin fibroelastik bir bağ dokusu içerir. Sütümsü, enzim içeren hafif
asidik bir salgısı vardır.
Asid fosfataz barındırır. Prostat salgısının H & E ile pembe renkli boyanmasına corpora
amilacea denir.
Prostat sıvısında bulunan PSA, 30 KD ağırlığında serin proteaz aktivitesi olan proteindir.
Spermi inhibe eden semenogelin adındaki maddeyi yıkarak, sperm motilitesini artırır.

PROSTAT KANSERİ
Prostat Zonları:
1-Periferik zon → prostat CA nın %60-70’i buradan gelişir
2-Santral zon → prostat CA gelişebilir.
3-Transizyonel zon → BPH gelişir

Prostat CA
en sık periferal sonra santral ve transisyonel bölümden köken alır.
60 yaş üzeri erkeklerin en sık kanseridir.
%95 asiner tipte adenokarsinomdur .
Etyoloji;
hormonal; primer sorumlu androjenlerdir.
Puberte öncesi kastre edilenlerde görülmez.
ailesel yatkınlık vardır
kurşun, kadmiyum, torotrast (radyoopak) gibi maddelerle ilişkilidir
prostat taş ve enfeksionları ile ilişkilidir
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Semptomlar;
İnfravezikal obstrüksiyon semptomları; idrar akım hızında azalma, kesik kesik idrar yapma,
damla damla veya spiral idrar yapma
Prostatizm semptomları; pollaküri, noktüri
Rezidü idrar semp tomları; pyüri-hematüri (inisial, terminal, total olabilir), glob vezikale veya
VUR’a bağlı bilateral üreterohidronefroz → KBY bulguları
Hemospermi
Anemi
Metastaz semptomları; şiddetli kemik ağrıları

Bulgular;
Rektal tuşe ilk yapılacak iştir ve tuşede asimetri ve taş sertliği vardır, immobildir.
PSA, PAP (prostatik asit fosfataz) ve ALP yükselir.
PSA prostat asini epitelinden salgılanır, yüksekliği prostata spesifiktir ancak prostat
kanserine spesifik değildir. PSA nın proteaz özelliği vardır. BPH ve prostatit de daha az da olsa
artar.
Prostat kanserli hastaların %25inde normaldir, ancak yinede en spesifik markırdır. PSA
4mg/mlden fazla ise şüphelenilir ve biopsi gerekir. Metastazda PSA yüksekliği daha belirgindir,
takipte önemlidir.
Free PSA nın, total PSA ya yüzdesi malign ve beningn olayları ayırmada daha önemlidir. %
25 altındaki vakalarda % 95 kanser görülmektedir.
PAP tümör hücreleri kapsülü geçince yükselir.ALP kemik metastazı varsa yükselir.
TRUS (transrektal USG) ile değerlendirme ve biopsi kesin tanı koydurur.

TRUS’da nodüllerin %90’ıhipoekoiktir, bu nedenle hipoekoik nodüllerde 8 kadrandan biyopsi
yapılır.
Metastazlar için total kemik sintigrafisi, lenf nodu metastazları için abdominal BT
yapılır.
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Patoloji;
asiner tip en iyi, duktal tip en kötü prognozludur.
Periferal sinir invazyonu en diagnostik bulgudur.
Prognoz;
Evre ve Grade ile belirlenir
Gradeleme;
Gleason skoru ile belirlenir, en düşük ve en yüksek gradeli bölgelerin toplamıdır ve skor
5’in üzerindeyse prognoz kötüdür.
Evreleme;
A-insidental yakalanır (herhangi bir prostat cerrahisi patoloji raporudur)
B-prostata limitli
C-kapsül invazyonu var (minimal invaziv)
D-kapsül dışına -rektuma-invazyonu var (lokal invazyon)
Yayılım;
direk invazyon (rektuma %8)
lenfojen (ilk obtrator lenf nodlarına yayılım)
hematojen (kemiğe yayılım özellikle lomber vertebra (en sık) , pelvis, sternum, kranium’
adır, sintigrafi ile değerlendirilir, %80’i osteoblastik, %20’si osteolitikdir)
Tedavi;
Radikal prostatektom
metastatik prostat kanserinde orşiektomi, hormonaterapi yapılır.
Korunma
Finasterid: 5 alfa reduktaz enzim inhibisyonu DHT yi azaltarak prostat ca yı % 25 azaltmakta
Vitamin E
Selenyum
Hormonaterapi
androjen reseptör blokeri flutamid-bikalutamid ile yapılır
Finasterid (5-alfa redeuktaz inhibitörü)
GnRH agonistleri farmakolojik kastrasyon yapar

BENİNGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ
50 yaş sonrası erkekte görülen en sık üroloji hastalığıdır,
yaşa ve androjen salınımına bağlı glandüler ve veya fibromuskuler elementlerin hiperplazidir
(patoloji; fibromyoadenom dur).
BPH, Tranzisyonel zondan gelişir (kanser ise en sık periferik zondan gelişir).
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Mesanede obstrüksiyona bağlı gelişen değişiklikler :
1- Epitelial hiperplazi, Düz kas hipertrofisi,
2-Trabekülasyon (mesane içinde katlantılar
3- Sellül oluşumu (ileri trabekülasyon)
4- Divertikül oluşumu
Semptomlar (prostatizm):
1-İrritativ semptomlar:
BPH’nın ileri döneminde hastaların %50-80 ‘inde görülür, bunlar; noktüri-pollaküri dir.
2-İnfravezikal obstrüktif semptomlar:
İdrar kalibresinde ve akımında-projeksionunda azalma (üroflowmetre de tespit edilir ve en sık
obsttrüktif semptomdur),
İdrar başlama ve bitiminde güçlük,
Rezidü idrar(işeme sonrası kateterizasyon ve USG ile tespit edilir),
idrarı ani durdurma yetisinde zayıflık,
terminal damlama,
3- geç dönem-dekompanze evre semptomları:
Glob vezikale
taşma inkontinansı
ileri dönemde VUR (bilateral hidroüreteronefroz ve renal yetmezlik gelişir)
Tanı:
Tuşe (ilk yapılacakiştir) elastik ve büyümüş prostat vardır
TRUSG
Tedavi:
α1 blokerler (prazosin, doksozosin, terazosin-tamsulosin) obstrüksionu azaltır.
finasteride
Cerrahi endikasyonlar;
üriner retansion (rezidü idrar 100cc den fazla),
tekrarlayan enfeksion,
üremi ve dilatasyon (hidroüreteronefroz),
mesane taşı ile birlikte görülmesi,
makroskopik hematüri
semptomların şiddetli oluşu
Yöntem:
Transüretral prostatektomi (TURP en fazla tercih edilen yöntemdir)
açık prostatektomi yapılır
Komplikasyon
TUR’un en önemli komplikasyonu distile su kullanılımına bağlı su entoksikasyonu
Hipervolemi
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hiponatremi, beyin ödemi dir.
Hipertansion, bulantı-kusma, konfüzyon-koma görülür.
Diğer komplikasyonlar ise; kanama, enfeksion, retansion, retrograd ejekülasyon (en
sık%70-80), impotans ve darlıktır.

BÖBREK TAŞLARI
Etiyoloji ve birlikte bulunan durumlar:
Hiperparatiroidizm
Distal renal tübüler asidoz
İdiyopatik hiperkalsiüri
Medüller sünger böbrek
Aşırı oksalat diyeti ,Vitamin C alışkanlığı
Etilen glikol intoksikasyonu
İnce bağırsak hastalığı
Primer hiperoksalüri
Hiperkalsemi
Persistan konsantre ve asit idrar
Hiperürisemi (gut hastalığı)
Aşırı pürinli diyet
Sistinüri
Taş kimyası
1-Kalsiyum Oxalat (En sık)
2-Kalsiyum Fosfat
3-Strüvit taşları (Magnezyum amonyum fosfat): Üreaz salgılayan bakterilere bağlı (Proteus) oluşan
enfeksiyoniar idrar alkali hale getirir. Alkali ortamda oluşurlar.

Klinik:
asemptomatik taş düşürmeler
hematüri
pollaküri veya dizüri
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abdominal ağrı, tenezm veya rektal ağrı
bulantı/kusma
renal kolik ile birlikte inguinal ligamente, üretra, labialara veya testislere yansıyan ağrı
enfeksiyon
Tanı
ADBG
En sensitif BT
IVP-USG( Komplikasyonu göstermek için yapılır (hidronefroz )
Radyolojik görünümleri
Opak taşlar
kalsiyum oksalat
kalsiyum fosfat
strüvit (enfeksiyona bağlı)
semiopak
sistin
lüsent (non-opak)
ürat
ksantin
orotik asit
Tedavi:
5 mm üzerindeki taşlar üretere geçemez. ESWL yapılır.
ESWL öncesi kırılan taşların obstruksiyon yapmasını önlemek için (taş yolu) doble j katater
takılmalıdır.

TESTİS TÜMÖRLERİ
15-35 yaşın en sık görülen solid tümörleridir.
Etyolojide
en önemli faktör kriptorşidizm’dir.
Gonada ldisgeneziler,
kimyasallar ve travmada sorumlu tutulmaktadır.
Özellikler
%95’i germ hücrelidir. %5 non-germ hücrelidir.

O.E

1217

TUS DERS NOTLARI
Patoloji:

Germ Hücreli Tümörler
Seminom (% 35):
En sık bilateral testis tümörüdür.
Testis seminomları için ideal yaş 25-50 arasıdır.
Mikroskobik olarak sınırları belirgin, glikojenden zengin (PAS +), berrak stoplazmalı, yuvarlak
çekirdekli ve nükleolü belirgin olan büyük üniform hücrelerden oluşur.
İlk metastaz paraaortik abdominallenf nodlarınadır. Hematojen metastaz nadirdir; en sık
hematojen metastaz akciğere gerçekleşir.
Seminomda tanı için kullanılabilecek serolojik bir marker yoktur. Radyoterapiye duyarlıdır;
tümör cerrahi olarak çıkarılır ve radyoterapi + kemoterapi uygulanırsa %90'ln üstünde kür sağlanır.
Az sayıda vakada (% 15 kadar) sinsisyotrofoblastik dev hücreler görülebilir. Seminomda
artmış HCG seviyelerinden bu hücreler sorumludur. Tümör hücrelerinin membranıarında PLAP
(plasental alkalen fosfataz) pozitifliği karakteristiktir.

Embriyonel hücreli kanser ( %20)
20-30 yaşlarında, seminoma göre agresif seyirli bir tümördür. Primer testis lezyonu, hastada
yaygın metastazlar bulunsa dahi küçük olabilir. Büyük lezyonlar sıklıkla epididim ve spermatik kordu
infiltre eder.
Makroskobik olarak hemorajik - nekrotizan bir kitle olması non-seminamatöz tümörler için
tipiktir.
Mikroskobik olarak embriyonel karsinomda hücreler büyük ve primitif görünümlü, bazofilik
stoplazmalı, hücre sınırları belirsiz, nükleusu büyük, nükleolü belirgin hücrelerdir. Solid, glandüler,
papiller yapılar, özellikle de düzensiz epiteliyal adalar ve kordonlar yapabilirler.
Embriyonel karsinamlar diğer germ hücreli neoplazilerle bir arada bulunma eğilimindedirler.
Seminom dışı en sık izlenen testis tümörleri teratokarsinomların komponentlerinden birisi embriyonel
karsinamdur.
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Teratom (%5)
Testiste tümöral hücrelerde somatik yönde diferansiyasyon ile oluşur. Kesit yüzlerinde deri,
kemik, kıkırdak dokusu ve kistler izlenebilir.
Pür teratomun üç varyantı vardır:
Matur teratom tam diferansiye olmuş bir ya da bir-kaç germ yaprağı dokuları içerir (nöral doku,
kartilaj, yağ dokusu, kemik, epitel). Düzensiz bir tarzda bir araya gelirler. Sıklıkla infant ve çocuklarda
izlenir ve sıklıkla benign seyiryidir. Erişkinlerde matür alanlar geniş yer kaplasa da sıklıkla immatür
özellikde adaklar içerirler.
İmmatür teratomlar ise fetal dokulara benzer üç germ yaprağına ait immatür somatik
elemanlar içerir. Habis formdadır.
Habis diferansiyasyon gösteren teratom; teratömatöz elemanlarla beraber malignite alanları
izlenmesidir. Genelde skuamoz hücreli karsinam (en sık) ve adenokarsinam teratom içinde saptanır.
Habis teratamların çoğu erişkinlerde gelişir. Prepubertal erkeklerdeki pür teratomlar genelde
benigndir. Adultlardaki teratomlar, diğer germ hücreli tümörler gibi çoğunlukla diğer germ hücre
elemanlarını içerir (mikst tümörlerdir). Bu yüzden adultlardaki tüm teratomlar malign olarak ele
alınmalıdır.
Erkek testis teratamlarında prognozu belirleyen en önemli veri hastanın yaşıdır. 5 yaş altında
testis teratamlarının cerrahi çıkarılması kür sağlar; erişkinde ise daima melign seyirlidirler.

Koryokarsinom (%1):
Pluripotansiyal germ hücreli trofo-blastik diferansiyasyon gösteren tümörlerdir. Primer tümörler
genelde küçük (sıklıkla testiste büyümeye neden olmazlar), palpe edilemeyen lezyonlardır, hızlı ve
yaygın metastaz yapma (özellikle kan yolu ile akciğerlere) eğilimindedir (metastazlar sıklıkla ilk klinik
bulguyu verir).
Makroskobik olarak tümörde geniş kanama ve nekroz çok sık saptanır (non-seminamatöz
tümörler içinde dahi bu özelliği en belirgin alanıdır).

Miks hücreli (teratokarsinom) (% 40):Teratom+embriyonel kanser
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Yolk sak ( Endodermal sinus Tm) :
4 yaş ve daha küçük çocukların en sık rastlanan testis tümörüdür (0-4 yaş arası en sık ikinci
testis tümörü ise teratomlardır; bu teratamların prognozları immatür eleman içerseler dahi çok iyidir).
Yol k-sac tümör kötü prognozlu olmasına karşın 0-4 yaş grubunda saptandığında çok iyi prognozludur.
Yolk-sac tümörü, endodermal sinus yönünde farklılaşmış bir tümördür. Tipik olarak hızlı büyür
ve iyi sınırlı kitleler oluşturur; tümör sıklıkla hemorajik ve nekrozedir.
Histolojide

küboidal-kolumnar

hücrelerin

tabakalar,

glandlar,

papillalar,

mikrokistler

oluşturduğu görülür. Tümür içinde sıklıkla Eozinofilik hiyalin globüllerle saptanır. Ayırt edici
bulgularından biri primitif glomerüle benzeyen Schiller-Ouval cisimcikleriunin görülmesidir.
Tümör hücrelerinin sitoplazmalarında eozinofilik hyalen globüller izlenir ki bunların sıklıkla
immunohistokimyasal olarak α-fetoprotein ve α 1-antitripsin içerdikleri gösterilebilir.
Yolk sac tümör hızla lenfatik ve hematojen yayılım yapar; ve özellikle kötü prognozludur.

Non-Germ Hücreli
Leyding hücreli tümör
Sıklıkla androjen üretir, nadiren östrojen (bu olgularda ilk klinik bulgu jinekomasti olabilir) ve
kortikosteroid de sekrete edebilir. Aşırı androjen üretimi prematür puberte ve makrogenitosomia
izlenir.Erkekte pubertaprekoksa en sık neden olan tümörlerdir.
20-60 yaş arası testiste ağrısız kitle şikayeti ile başlar. Tümör sıklıkla 5cm den küçüktür ve
sarı-kahve renktedir.
Leydig hücreli tümörler, testis stromasının bir tümörüdür.
Sitoplazmada lipid granülleri veya lipofuksin ve daha karakteristik olarak rod benzeri kristaller
(Reinke kristalleri) %25 izlenir. Germ hücreli tümörlerin aksine, sıklıkla benign lezyonlardır; sadece %
10'u malign seyreder.
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Sertoli hücreli tümör (Androblastom)
Östrojen ya da androjen üretebilir. Yüksek oranda benign gidişlidir (% 10 habis seyreder).
Sıklıkla sert, gribeyaz renkte, küçük nodül olarak izlenir.

Testiküler lenfoma
Primer testis tümörü değilse de 60 yaş üzeri erkeklerin en sık testis tümörüdür. Sıklıkla B
hücreli; difüz büyük hücreli NHL saptanır
Klinik:
Testis tümörleri için tipik klinik ağrısız skrotal şişliktir.
Tümörün yaptığı orşit ve tümör içine kanama nedeniyle %20 vaka akut ağrı ile başvurur.
50 yaş üzerindeki hastalarda en sık testiküler tümör lenfomadır.
Komplikasyon:
En sık metastaz AC’lerdedir. Lenfatik ile paraaortik lenf bezlerine yayılır.
Tanı:
Testis tümöründen biyopsi alınmaz, skrotal ve lenfatik kontaminasyon yapılır.
Tedavi:
Orşiektomi
Paraaortik lenf bezi diseksiyonu
BEP
Radyoterapi

TESTİS TORSİYONU
Testisin kordon yapılarının testisin beslenmesini bozacak kadar dönmesidir. Şiddetli testiküler
ağrı olur. Ödem ve eritem gelişir. Olay başladıktan sonraki 12 saat içinde detorsiyone edilenlerde
fonksiyonların düzelmesi büyük oranda gerçekleşir.
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Ayırıcı tanıda özellikle akut orşit ile karışır. Ayrıca testis eklerinin (apendix testis) torsiyonu da
benzer klinik tablo ile karşımıza gelir. Ayırıcı tanıda karışabilir. Klinik önemi yoktur. Tanı için ilk
yapılacak tetkik Doppler USG’dir. En yararlı tetkik sintigrafîdir. Tedavi testisin detorsiyonu ve
tekrarlamasını engellemek için tespitlenmesidir.

ASİT-BAZ DENGESİ VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI
HİPONATREMİ
Na < 135 mEq/L
Sebepler:
Fazla sodyum kaybı veya total vücut suyu artışı
Total vücut Na düşük: Sıvı ve elektrolit kayıplarının Na’dan fakir sıvılarla yapılması.
Total vücut Na artmış: Su fazlası söz konusu. ABY, KBY, siroz, KKY
Total vücut Na normal: Hiperglisemi
Bulgular:
İrritabilite,
artmış DTR,
kas seğirmeleri,
klinik olarak intrakranial basınç artışına bağlı SSS belirtileri
Hipertansiyon: intrakraniyal basınç artışına bağlıdır.
Tedavi:
Hipervolemik hiponatremi (KKY) : diüretik
Gerçek hiponatremi : Na replasmanı
Replasman 0.5-1 mEq/saat yükseltecek şekilde yapılmalıdır. (SF en fazla 500 ml/saat)
(135 - Na hasta değeri) x VA (kg) x 0.6
Övolemik Hiponatremi: Uygunsuz ADH
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HİPERNATREMİ
Na > 150 mEq/L
Sebepler:
Aşırı su kaybı (NG aspirasyon, terleme, trakeostomi, diyare, ADH yetersizliği, ATN).
Aşırı Na yüklenmesi (enteral veya parenteral).
Bulgular:
SSS bulguları
huzursuzluk,
letarji,
konvülsiyon,
artmış DTR.
Dehidratasyon bulguları.
Tedavi:
Su replasmanı

HİPERKALEMİ
K > 6 mEq/L
Sebepler:
ABY
KBY
Addison hastalığı
asidozlar
masif transfüzyon
GIS kanamalar
Bulgular
Ciddi hiperkalemia’da kardiovaskuler ve gastrointestinal sistemle sınırlı belirtiler oluşur.
Başlıca gastrointestinal semptomlar, bulantı, kusma, kramp tarzında karın ağrısı ve
diaredir.
EKG:
Yüksek ve sivri T dalgaları, QRS kompleksinde genişleme, PR uzama
Tedavi:
Ani K+ yükselmesinin kalpte oluşturduğu etkiyi geçici olarak suprese etmek için EKG kontrolü
altında % 10 Ca glukonat iv olarak verilebilir.
Ayrıca K+ yı hücre içine sokmak için insülin, Bikarbonat, beta-2 agonist.
Gerekirse dializ.
Bununla birlikte kronik hiperkaleminın kesin tedavisi reçinelerin (Kayexalate) verilmesi
yoluyla olmaktadır.
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HİPOKALEMİ
K < 3 mEq/L
Hipokalemia cerrahi hastalarda daha sık karşılaşılan bir durumdur.
Başlıca nedenleri,
Aşırı renal kayıp
Potasyumun hücre içine girmesi
Uzun süre potasyum’suz parenteral sıvı verilmesi ve zorunlu renal K+ kaybının sürmesi
Oral- parenteral hiperalimentasyon ve yetersiz K+ replasmanı
Gastrointestinal salgılar ile K+ kaybedilmesi (kolondan)
Metabolik alkalozda renal potasyum atılımı artar.
Bulgular:
iskelet, düz kas ve kardiak adelelerin normal kontraktilitelerini yapamamalarına bağlıdır.
Gevşek paralizi’ye kadar ilerleyebilen halsizlik, tendon reflekslerinde azalma veya
kaybolma ve paralitik ileus gelişebilir.
EKG
T-dalgası düzleşmesi, U dalgası
Tedavi:
İntravenöz sıvıların litresinde 40 mEq’dan fazla potasyum bulunmamalıdır.
EKG monitörizasyonu yapılamıyorsa saatlik infüzyon hızı da 10 mEq’ı geçmemelidir.
Spesifik bir endikasyon yoksa oligurik hastalar ile cerrahi travmayı izleyen ilk 24 saat’te
potasyum verilmemelidir.
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METABOLİK ASİDOZ (Ph <7.4, HCO3 < 24)
Plazma bikarbonat düzeyindeki azalma ile birlikte hidrojeniyonu artışı ve pH düşüklüğü
kriterleriyle belirlenen durumdur.
Sebepler:
ABY
KBY
ishal
pankreas ve safra fistülleri
diabetes mellitus
hipoksi (KKY, anemi, sepsis)
karaciğer yetmezliği
masif kan transfüzyonları
ilaçlar (karbonik anhidraz inhibitörleri, yüksek doz ASA)
ANYON GAP (AÇIĞI)
Organizmada tüm sıvı bölüklerinde (plazma, stoplazma, BOS vb) katyon miktarı anyon
miktarına eşittir. Yani net yük sıfırdır.
Plazmada bulunan katyonlar sodyum, potasyum,magnezyum, kalsiyumdur. Plazmada
bulunan anyonlar ise klor,bikarbonat, sülfat, fosfat,sitrat, amino asit …..vb. dir. Görüldüğügibi bir
çok anyonun biyokimyasal olarak ölçümü mümkün değildir.
Bu nedenle katyonlardan, ölçülebilen anyonlar çıkarıldığında anyonaçığı (gap) denen
ölçülemeyen anyonları temsil eden bir değerle karşılaşılır.
Anyon gap= Na+ - ([HC03-] + [Cl] formülü ile hesaplanır. Normal değeri 6-12 dir.

Anyon açığı normal olan MAS
HCO3 kaybı ile karakterizedirler.Bikarbonat kaybedildiği zaman eksi değerlikli iyon
kaybedilmesi nedeniyle, yükü korumak için klor geri emilir, böylelikle Plazmadaki klor artar.
Bu nedenle anyon gap normal kalır.
İshal, proksimal RTA, distal RTA, anyon açığı normal metabolik asidoz oluştururlar.

Anyon açığı artmış olan MAS
Bu durumda organizmaya laktat,ketoasidler, üremik asidler gibi dışarıdan organizmaya
fizyolojik olmayan ölçülemeyen asit yüklerin girişi söz konusudur.
Nedenleri:
Şok,
DM,
alkol intoksikasyonu,
üremi, metanol,
aspirin, etilen glikol
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MAS Bulgular:
Myokard depresyonu
aritmiler
periferik vazodilatasyon
santral sinir sistemi baskılanması
serum potasyumunda artma
takipne,
Kussmaul tipi solunum.
Kompansazyon (solunum yolu ile olur)
Pco2 < 40 mm-Hg
Tedavi:
Birincil nedenin ortadan kaldırılması
Bikarbonat replasmanı: Vücut ağırlığı x 0.3 x Defisit

METABOLİK ALKALOZ (Ph > 7.4, HCO3 > 24 )
Vücutta baz fazlalığı veya hidrojeniyonu kaybına bağlı olarak pH değerinin yükselmesi
durumudur.
Sebepler:
Kusma
gastrik drenaj
alkali maddelerin kullanımı
steroidler ve diüretikler
uzamış hiperkalsemi
Bulgular:
Artmış SSS duyarlılığı, tetani (alkalozda iyonize kalsiyum azalır)
Kompansazyon (Akciğer ile olur)
Pco2 > 40 mm-Hg
Tedavi:
Birincil nedenin ortadan kaldırılması
Sıvı replasmanı

RESPİRATUAR ASİDOZ (Ph <7.4, PCO2 > 40 )
Plazma karbondioksit seviyelerinde artış sonucu gelişir, CO2 atılımı azalmıştır.
Sebepler:
Temel neden alveolar ventilasyonda azalmadır.
Akciğer ödemi, bronş obstrüksiyonu,
atelektazi, pnömotoraks,hemotoraks,
nöromüsküler bozukluklar,
solunum merkezi depresyonu,
aşırı abdominal distansiyon,
bronşektazi, astım, KOAH
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Kompanzasyon (Böbrek ile olur)
HCO3 > 24 mEq / Lt
Tedavi:
Birincil nedenin ortadan kaldırılması
Oksijen verilmesi

RESPİRATUAR ALKALOZ (Ph >7.4, PCO2 < 40)
Alveolar ventilasyonun artması ve sonuçta karbondioksit seviyelerinin düşmesi ile
karakterizedir.
Sebepler:
Anksiyete, ensefalit
beyin tümörleri
salisilat zehirlenmesi
pulmoner emboli
mekanik ventilasyon
Kompanzasyon (böbrek ile olur)
HCO3 < 24 mEq / Lt
Tedavi:
Birincil nedenin ortadan kaldırılması, dakikalık ventilasyonun azaltılması.
Anksiyetede torbaya solutma
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