
422 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 423

• İskemik akut böbrek hasarında atlamalı olarak (yama şeklinde) tübüllerde 
nekroz ve tübüloreksis vardır. İdrarda eozinofilik hyalen (granüler) silindirler 
görülür. Bu silindirlerin kaynağı Tamm-Horsfall proteinidir (Normalde Henle’nin 
çıkan kolu ve distal tübülden salınır).

• Toksik hasarda ise ağırlıklı olarak proksimal tübüller blok şeklinde-kesintisiz 
etkilenir.

• Toksik hasarda ajana göre özel görünümler ortaya çıkabilir ancak genellikle non-
spesifiktir.
o Civa zehirlenmesi-Büyük asidofilik inklüzyonlar
o CCL4 zehirlenmesi-Nötral lipid depolanması
o Etilen glikol zehirlenmesi-Hidropik dejenerasyon

@ Akut böbrek hasarında klinik ve patoloji korele değildir. Hatta ne kadar az 
hasar varsa klinik o kadar kötüdür. Diğer ilginç bilgi ise hastaların %50 kadarı 
non-oligürik olmasıdır. Bu özellikle nefrotoksinler ile meydana gelen akut 
böbrek hasarında ortaya çıkar ve daha benign seyirlidir.

@ Akut Böbrek Yetmezliği Yapan Hastalıkların Ürinaliz Bulguları   

AKUT GLOMERÜLONEFRİT àEritrositler, Proteinüri
AKUT PYELONEFRİT            àLökositler, Pyüri                       
AKUT TÜBÜLER NEKROZ     àKirli Kahverengi Kalıntı, Epitel Hücreleri

Diğer Tübülointerstisyel Hastalıklar

• Ürat Nefropatisi:
o Akut ürik asit nefropatisi: Hiperürisemik hastalarda ürik asit kristallerinin 

renal tübüllerde çökmeleri nedeni ile gelişir. Özellikle lösemi, lenfoma olgularında 
(kemoterapi nedeniyle) izlenir.

o Kronik ürat nefropatisi veya gut nefropatisi: Uzun süreli birikimin sonucudur. 
Ürat kristalleri, tofus adı verilen yabancı cisim dev hücreleri, mononükleer 
hücreler ve fibrotik reaksiyonla bir aradadırlar.

o Nefrolitiazis
• Hiperkalsemi: Kalsiyum tübül epitelinde birikir ve epitel hasarına neden olur. 

Hasarlanmış epitel dökülüp tübülü tıkar.
• Fosfat nefropatisi: Özellikle kolonoskopi için içilen solüsyonlarda bulunan 

fosfor nedeniyle oluşur. Dehidrate kalınırsa böbrek yetmezliğine neden olur. Bu 
hastalar maruz kaldıklan birkaç hafta sonra böbrek yetmezliği geliştirir. Bu hastalarda 
böbrek fonksiyonlarının bir kısmı geri gelir.

• Multiple Miyelom (MM):
 Bu hastalarda nefropati gelişimi için çok sayıda neden vardır:

o Bence-Jones proteinüri ve silendir nefropatisi: MM’de böbrek yetmezliği 
gelişiminin en önemli nedenidir.

o Amiloidoz gelişimi: %6-24 olasılıkla izlenir. 
o   Hafif zincir nefropatisi
o Hiperkalsemi ve hiperürisemi 
o   Vasküler hastalık
o Üriner trakt obstrüksiyonu, immünitenin azalmasına bağlı olarak, sıklıkla sekonder 

pyelonefrit nedenlidir.

@ Diffüz Kortikal Nekroz

Yaygın kortikal nekrozların olmasıdır. Obstetrik (abruptio plasenta), şok, 
DIC sonucu olur.
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KAN DAMARLARINI İLGİLENDİREN 
HASTALIKLAR

Benign Nefroskleroz (BNS)

• Benign hipertansiyondaki böbrek değişikliklerini ifade eder. Bu değişiklikler diabetes 
mellitus’ta da görülür. Böbrekler simetrik olarak atrofiktir ve yüzeyleri küçük, diffüz 
dağılımlı granüler görünüm içerir. Kronik GN’ye benzer.

• Morfoloji:
o Küçük arter ve arteriyollerin duvarlarında hyalin kalınlaşma görülür (Hyalin 

arteriyoloskleroz). Daha büyük damarlarda mediada fibroz kalınlaşma, internal 
elastik laminada duplikasyon izlenir (fibroelastik hiperplazi). 

o Glomerüler yumaklarda hyalinizasyon, diffüz tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis 
gibi kronik iskemi bulguları vardır. BNS böbreğe ağır bir hasar vermediğinden 
üremi ve ölüm çok nadirdir.

Malign Hipertansiyon (MHT) ve Malign Nefroskleroz (MNS)
• Malign hipertansiyon de novo ya da önceden HT’si olan bir kişide oluşabilir.
• Morfoloji:

o Böbrek boyutu normal ya da azalmış olabilir. 
o Küçük, toplu iğne başı büyüklüğünde peteşiler izlenir. 
o Mikroskopide; arteriyollerde fibrinoid nekroz ve trombozlar görülür (nekrotizan 

arteriyolit). 
o İnterlobüler arter ve büyük arteriyollerde soğan kabuğu manzarası izlenir. Bu 

lezyona hiperplastik arteriyolit denir. 
o Glomerüller de tutulabilir (nekrotizan glomerülit). Glomerüllerde nekrotik 

arteriyoller kadar mikrotrombüsler de görülebilir.
• Klinik Gidiş:

o Tam gelişmiş sendromda diastolik basınç 120 mmHg’dan büyüktür. Sıklıkla erken 
semptomlar KİBAS bulguları olur. Papilödem, ensefalopati, kardiyovasküler sistem 
anormallikleri ve böbrek yetmezliği görülür. Belirgin proteinüri ve mikroskopik- 
makroskopik hematüri görülür.

o Başlangıçta renal yetmezlik yoktur, sonra ana tabloyu oluşturur. Acil medikal bir 
durumdur ve agresif hipertansiyon tedavisi ile irreversibl renal lezyon gelişimi 
engellenmeye çağrılır. %50’si en az 5 yıl yaşar. %90’ı üremi ya da kardiyovasküler 
sistem sebepleri ile ölür.

Hipertansiyonda Vasküler Patolojiler
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Trombotik Mikroanjiyopatiler

• Hemolitik Üremik Sendrom:
o Tipik HÜS (epidemik, klasik,diyare (+)) özellikle shiga benzeri toksin 

alınmasıyla ortaya çıkar. Bu toksin endotel hasarı yaparak semptomlara neden 
olur.

o Özellikle E.coli (O157:H7) ile kontamine olmuş hamburgerlerin tüketilmesi 
buna neden olur. En sık etken E.coli veya sporadiktir. Shigella dysenteriae 
de buna neden olabilir. Çocuklarda veya ileri yaşta ortaya çıkar. 

o Çocuklarda akut böbrek yetmezliğinin önemli bir nedenidir. Aniden 
kanama (hematemez, melena), şiddetli oligüri, hematüri, hemolitik 
anemi (periferik yaymada şistosit görülür), trombositopeni ve nörolojik 
semptomlar ile karakterizedir. HT hastaların yarısında mevcuttur.

o Atipik HÜS ise (non-epidemik, diyare(-)) kompleman regülatuvar 
proteinlerde eksiklik (özellikle faktör H), antifosfolipid antikorlar, skleroderma, 
gebelik, OKS, radyasyon, kemoterapötik ajanlar endotel hasarı yapar. Tipik HÜS’e 
göre daha kötü prognoza sahiptir.

• Trombotik Trombositopenik Purpura:
o ADAMST13 proteini eksiktir. Bu protein bir metalloproteazdır ve vWF 

regülasyonunu sağlar. Eksikliğinde vWF parçalanamaz ve anormal pıhtılaşma 
meydana gelir. Ateş, nörolojik semptomlar (en belirgin semptom), mikroanjiyopatik 
hemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek yetmezliği klasik pentatıdır.

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

Kistik Böbrek Hastalıkları

• Kalıtsal, gelişimsel ve edinilmiş hastalıklardan oluşan bir gruptur. 
• En sık görüleni basit kistlerdir. 
• Medüller sünger böbrek, basit kist ve kazanılmış renal kistik hastalıkta genetik 

geçiş yokken, ailevi juvenil nefronofitizis ve çocukluk çağının polikistik böbreği 
OR, erişkin polikistik böbrek ve erişkin başlangıçlı medüller kistik böbrek OD 
geçer.
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@
Böbreğin en sık görülen konjenital anomalisi at nalı böbrektir. En sık alt polden 
birleşme görülür.

BASİT (RETANSİYON) KİST

• En sık görülen kisttir.
• Genellikle kortekse sınırlı tek ya da multipl edinilmiş kistlerdir. Sıklıkla 1-5 cm arasında, 

gri, yumuşak bir membranla çevrili şeffaf görünümlüdürler.
• Klinik önemi yoktur. Böbrek yetmezliğine neden olmaz. Genetik geçmez. 

Böbrek fonksiyonları etkilenmez.

MULTİKİSTİK RENAL DİSPLAZİ
• Sporadiktir. Multipl kistler görülür ve böbrek normalden büyüktür. Histopatolojide normal 

nefron yapılarının yanında, immatür toplayıcı kanallar, indiferansiye mezenşim adaları 
(özellikle kıkırdak) içerir. Sıklıkla üroteropelvik darlık ve üreter agenezisi eşlik eder.

• Multikistik renal displazi, çocukluk çağında kistik böbrek hastalığının en sık formudur.

Kistik Renal Displazi

OTOZOMAL DOMİNANT (ERİŞKİN) POLİKİSTİK BÖBREK

• Erişkin polikistik böbrek (APKD) her iki böbrekte, parankimi yıkan multipl kistlerle 
karakterize otozomal dominant bir hastalıktır.

• Morfoloji:
o Böbrekler bilateral büyümüştür. Şeffaf ya da kanlı sıvı ile dolu çok sayıda irili ufaklı 

kistler izlenir. Kistler arasında bir miktar normal parankim izlenebilir, ama çoğunlukla 
atrofiktir. HT ve enfeksiyon sıktır.

• Klinik Gidiş:
o 4. dekada kadar semptom vermez. Aralıklı makroskopik hematüri görülür. En önemli 

komplikasyonlar hipertansiyon ve üriner enfeksiyondur.
o Vakaların %10-30’unda Berry anevrizmaları (Willis poligonunda) bulunur. Bu 

hastalarda subaraknoid kanama ihtimali artar.
o 1/3’ünde asemptomatik konjenital karaciğer kistleri olur (en sık eşlik eden 

lezyon).
o Ayrıca kolon divertikülleri, over kistleri, aort anevrizması, mitral kapak 

prolapsusu olabilir.
o Ölüm genellikle üremi ve kardiyak nedenler nedeniyle olur. Kronik böbrek 

yetmezliği olguların %10’unun nedenidir.
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OTOZOMAL RESESİF (ÇOCUKLUK) POLİKİSTİK BÖBREK

• Bulgular doğumda görülür ve infantil dönemde böbrek yetmezliği gelişir. Böbreklerde 
bilateral çok sayıda küçük kist vardır. Kistler korteks ve medulla yerleşimlidir ve böbreğe 
sünger görünümü verir. Genişlemiş, uzamış, kortikal yüzeye dik kanallar medulla ve 
korteksin yerini alır.

• Vakaların hemen hepsinde karaciğerde kistler ve portal safra kanallarında proliferasyon 
vardır (konjenital hepatik fibröz). Yaşayan bebeklerde siroz gelişir. Ayrıca akciğer 
hipoplazisi/aplazisi eşlik eder.

@
• OD polikistik böbrek hastalığı polisistin 1 ya da 2‛yi kodlayan PKD1 ve PKD2 

genlerindeki mutasyonlar sonucu oluşur.
• OR polikistik böbrek hastalığı fibrosistini kodlayan PKHD1 geninde mutasyon 

sonucunda oluşur.
• Juvenil nefronoftiziste nefronosistin proteini bozuktur.

MEDULLANIN KİSTİK HASTALIKLARI

Nefronoftizis – Üremik Medüller Kistik Hastalık Kompleksi

• Medulla, özellikle de kortikomedüller hatta değişik sayıda kistler, belirgin kortikal 
atrofi ve interstisyel fibrozis vardır.

• Atrofi yüzünden böbrek küçülür (böbreği küçülten kistik hastalık). 5 –10 
yıl içinde böbrek yetmezliği gelişir. 4 paterni vardır:
o Sporadik
o Juvenil nefronoftizis; otozomal resesif geçiş gösterir. Nefronosistin 

mutasyonu görülür.
o Renal – retinal displazi; otozomal resesiftir ve retinitis pigmentoza eşlik 

eder.

@
Çocuklarda ve genç erişkinlerde son evre böbrek hastalığının en sık genetik 
sebebi nefronofitizdir.

Meduller Sünger Böbrek

• Medüller sünger böbrek medullada toplayıcı kanallarda dilatasyon ile karakterize, 
böbrek yetmezliğine neden olmayan, renal kalsifikasyon, hematüri ile karakterize 
bir hastalıktır.

• Genetik değildir.

DİYALİZE BAĞLI KİSTİK HASTALIK 
(KAZANILMIŞ KİSTİK HASTALIK)

• Diyaliz hastalarının % 75’inde 5 yıl içinde kistler gelişir. Korteks ve medullada olabilirler. 
Hematüriye neden olacak kadar kanayabilirler.

• Bu kistlerden renal adenom ve renal hücreli kanser (papiller tip) gelişim riski 
mevcuttur.


