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• Patoloji

ü Bowman kapsülünün parietal epitel hücrelerinde proliferasyon, fibrin 
ve makrofaj infiltrasyonuna bağlı olarak Bowman boşluğunda kresent (hilal) 
oluşumu görülür.

ü Kresentik glomerülonefritler, immünfloresan inceleme sonucunda 3 gruba ayrılır:

Ø Tip 1: Anti-glomerül bazal membran antikorları, glomerüler bazal 
membran boyunca lineer tarzda birikir.

Ø Tip 2: İmmün kompleksler glomerülde granüler tarzda birikirler

Ø Tip 3: Glomerülde immün birikim yoktur (Pauci-immün).

• Tedavi:

ü  Steroid + siklofosfamid, plazmaferez (özellikle Goodpasture sendromunda).

Pulmoner-Renal Sendromlar

• Goodpasture sendromu

• Sistemik lupus eritematozus

• ANCA pozitif vaskülitler

  ü Granülomatöz polianjit (Wegener granülomatozu)

  ü Mikroskopik polianjit

  ü Eozinofilik granülomatöz polianjit (Churg Strauss sendromu)

• IgA vasküliti

• Kriyoglobülinemi

SİSTEMİK HASTALIKLARIN BÖBREK 
TUTULUMU

GOODPASTURE SENDROMU VE ANTİ-GLOMERÜLER 
BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI
þ Hastalıktan bazal membran tip IV kollajenine karşı gelişen otoantikorlar sorumludur.

• Sadece glomerüller etkilenirse: Anti-glomerüler bazal membran hastalığı
• Hem glomerül hem de alveoller etkilenirse: Goodpasture sendromu

þ Anti-glomerüler bazal membran antikoru serumda gösterilebilir.
þ Klinik

• Goodpasture sendromu; ani başlayan nefes darlığı, hemoptizi, hemoglobin düşmesi, 
hematüri ve oligüri ile ortaya çıkar. 

þ Patoloji
• Böbrek biyopsisinde fokal veya segmental nekroz görülür, hızlı bir şekilde kresentik 

glomerülonefrite ilerler.
• İmmünfloresan incelemede glomerüler bazal membran boyunca lineer tarzda IgG 

birikimi (patognomonik) görülür.
þ Tedavi

• Plazmaferez (çok önemli) ile birlikte steroid ve siklofosfamid verilir.

RENAL AMİLOİDOZ
þ Hem primer (AL) amiloidoz hem de sekonder (AA) amiloidozda böbrek en sık tutulan 

organdır. 
þ Klinik tablo nefrotik sendromdur, son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilir.
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KRİYOGLOBULİNEMİK GLOMERÜLONEFRİT
þ En sık kronik hepatit C enfeksiyonu ile olur. 

•  Diğer nedenler; SLE, multiple miyelom, Waldenström makroglobülinemisi vb.
þ Proteinüri ve hematüri görülebilir (Nefrotik sendrom/nefritik sendrom yapabilir).
þ Serum kompleman düzeyleri düşüktür. (özellikle C4)
þ MPGN tip 1 ve kresentik glomerülonefrite neden olabilir.

HBV, HCV VE HIV
þ HBV genellikle membranöz glomerülonefrit ile ilişkilidir.
þ HCV genellikle kriyoglobulinemik glomerülonefrit ve MPGN tip 1 ile ilişkilidir.

þ HIV ilişkili nefropati (HIVAN)
• En sık FSGS ile ilişkilidir (Collapsing varyantı)
• Nefrotik sendrom ve hipoalbüminemi ile karakterizedir. Ancak hiperlipidemi ve ödem 

izlenmez. 
• Ultrasonografide böbrekler büyümüştür.

İNTERSTİSYEL NEFRİTLER

AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT
þ Etiyoloji

• İlaçlar (%70)
ü Antibiyotikler: Penisilin (amoksisilin), siprofloksasin, rifampisin, sülfonamidler
ü NSAİİ
ü Diğer: Diüretikler, allopürinol, proton pompa inhibitörleri vb

• Enfeksiyonlar: Viral (Hanta, EBV vb), bakteriyel (Legionella, Leptospira vb.)
• Otoimmün hastalıklar: SLE, sarkoidoz, Sjögren sendromu, IgG4-ilişkili hastalık, 

TINU (Tübülointerstisyel nefrit ve üveit)

þ Patoloji
• Tip IV aşırı duyarlılık (T lenfosit sitotoksisitesi) sonucunda tübüler hasar vardır. 
• İlaca bağlı gelişenlerde ise interstisyumda eozinofil görülür (Tip I aşırı duyarlılık).

þ Klinik ve Laboratuvar Bulguları
• En sık prezentasyon şekli, asemptomatik kreatinin yükselmesi ve idrar 

bulgularıdır. 
• Ateş, makülopapüler döküntü ve eozinofili triadı hastaların 1/3’ünde izlenir
• İdrar bulguları:
ü  Steril piyüri, lökosit silendirleri, hematüri (eritrosit silendiri izlenmez) beklenir.
ü Fraksiyone sodyum atılımı > %1’dir. 
ü Eozinofilüri tanıyı destekler (sensitif veya spesifik değildir) 
ü Proteinüri genelde < 1 g/gündür. Tübüler proteinüri mevcuttur. 
ü Tübül disfonksiyonuna bağlı glukozüri izlenebilir. 

• Böbrek boyutları görüntülemede normal ya da hafif büyümüş olabilir.
þ Kesin tanı yöntemi böbrek biyopsisidir.

@ NSAİİ ilişkili akut interstisyel nefritin özellikleri

• İlaç alındıktan uzun bir süre sonra klinik tablo gelişir (latent süre uzun).
• Alerjik bulgular ve eozinofili beklenmez.
• Nefrotik düzeyde proteinüri gelişir.
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þ Tedavi
• İlaca bağlı olanlarda ilk yapılması gereken suçlanan ilacın kesilmesidir. 
• İlaç kesilmesine rağmen devam eden uzamış vakalarda ve şiddetli böbrek yetmezliği 

olan vakalarda steroid endikasyonu vardır.
• Sjögren sendromu, SLE ve sarkoidoza bağlı akut interstisyel nefritlerde ve TİNU 

sendromunda mutlak steroid endikasyonu vardır.

KRONİK İNTERSTİSYEL NEFRİT
þ Tübülointerstisyel alanda fibrozis, skar oluşumu, tübüler anomali ve tübüler kayıpla 

karakterizedir.
þ Makroskopik olarak böbrekler küçüktür.

Kronik İnterstisyel Nefritin Nedenleri

•İskemi ve glomerülonefritler (en sık)

•Kronik piyelonefrit, vezikoüreteral reflü

•Analjezik nefropatisi 

•Kurşun, ağır metaller 

•Lityum

•Hiperürisemi

•Hiperkalsemi

•Uzamış ağır hipokalemi

•Sjögren sendromu

•Multipl miyelom

•Orak hücreli anemi

•Aristoloşik asit nefropatisi (Balkan nefropatisi 

ve Çin bitkisel nefropatisi)

•Radyasyon nefriti

•Kistik böbrek hastalıkları

•Kalsinörin inhibitörleri

þ Aristoloşik asit ve analjezik nefropatisinde uzun dönemde ürotelyal malignite riski 
artar. 

þ Analjezik nefropatisinde böbrek tomografisinde böbrek boyutlarında küçülme, papiller 
nekroz, kalikslerde düzensiklik ve kalsifikasyon önemlidir.

@ Papiller nekrozun önemli nedenleri

• Analjezik nefropatisi
• Orak hücreli anemi
• Diyabet 
• Üriner sistem enfeksiyonu

DİĞER RENAL PATOLOJİLER

BÖBREĞİN VASKÜLER HASTALIKLARI

Renal Arter Stenozu
• Genç kadınlarda en sık neden fibromüsküler displazi, yaşlılarda ise en sık neden 

aterosklerozdur.
• Hangi durumlarda renal arter stenozu düşünülür?

ü 30-55 yaş aralığı dışında yeni başlayan hipertansiyon
ü ACE inhibitörü/ARB verilen hipertansif olgularda kreatinin artışı (> %30)
ü 3 veya daha fazla ilaca yanıt vermeyen dirençli hipertansiyon varlığı
ü Hipertansiyon ile birlikte metabolik alkaloz ve hipokalemi varlığı
ü Sol ventrikül normal olmasına rağmen tekrarlayan pulmoner ödem
ü Renal arter trasesi üzerinde üfürüm duyulması
ü Böbreklerde boyut farkı (tek taraflı darlıkta diğer böbrek kompansatuar büyür)
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• Tanı
ü İlk istenecek radyolojik tetkik doppler USG’dir.
ü Sintigrafide daralmış tarafta tutulum ve uzamış retansiyon görülür.
Ø Kaptopril renografinin negatif olması hastalığı ekarte ettirir.

ü BT veya MR anjiyografi tanıda değerlidir, ancak kontrast maddelere bağlı 
nefrotoksisite riski vardır 

ü Kesin tanı yöntemi renal arter anjiyografisidir.
• Tedavi
ü Tek taraflı darlıkta ilk tercih ACE inhibitörleri/ARB’lerdir
ü Bilateral darlıkta ACE inhibitörleri/ARB’ler kontrendikedir.

ü Girişimsel tedavide ise balon anjiyoplasti, stent ve revaskülarizasyon cerrahisi 
yapılabilir.

Renal Ven Trombozu
• Etiyoloji
ü Hiperkoagülabiliteye neden olan tüm durumlar renal ven trombozuna neden 

olabilir (herediter trombofililer, nefrotik sendrom, maligniteler vb).
ü  Yetişkinde en sık neden malignitelerdir (özellikle RCC).
ü  Nefrotik sendromlar içinde en sık neden ise membranöz glomerülonefrittir.

• Klinik ve Laboratuar
ü  Hastalar genellikle akut başlayan yan ağrısı ve gross hematüri şikayeti ile 

başvururlar.
ü  Laboratuarda böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma, oligüri ve masif 

proteinüri görülür.
• Tanı
ü İlk olarak doppler USG tercih edilir, USG’de böbrekler büyüktür.
ü BT anjiyografi duyarlılığı %100’dür, altın standart tanı ise renal venografidir.

• Tedavi
ü Diğer venöz trombozların tedavisi ile benzerdir

Renal Arterlerin Tromboembolik Oklüzyonu

• Etiyoloji: En sık nedenler künt travma, kardiyak kaynaktan emboli (en sık atriyal 
fibrilasyon), diseksiyon (ateroskleroz) ve iyatrojenik vasküler komplikasyonlardır.

• Klinik ve Laboratuar
ü Hastalarda sıklıkla böğür ağrısı, lokalize hassasiyet, ateş, bulantı ve 

kusma görülür. 
ü Akut böbrek hasarı (bilateral ya da soliter böbrekte) gelişebilir. 
ü Renin artışına bağlı geçici akselere hipertansiyon görülebilir. 
ü Laboratuarda; lökositoz, kreatinin artışı, hematüri, LDH artışı ve üriner LDH 

yüksekliği tespit edilebilir.

• Tanı
ü Kesin tanı renal anjiyografi ile konur.
ü IV kontrast verilerek yapılan spiral BT de eşdeğer sensitivite ve spesifitededir.

• Tedavi: Antikoagülan, trombolitik tedavi, cerrahi revaskülarizasyon
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Ateroembolik Hastalık (Kolesterol Embolisi)

• Sıklıkla koroner damarlara yapılan anjiografik işlemler sonrasında aterosklerotik 
plaktan kopan kolesterol kristallerinin böbrek damarlarına embolisi sonucunda gelişir.

• Yaygın aterosklerozu olan, diyabetik, hipertansif, dislipidemik yaşlı hastalar en büyük 
risk altındadır.

• Klinik ve Laboratuar Bulguları
ü Böbrek en sık etkilenen organdır. 
ü Hastalık genelde subakut bir şekilde seyreder (ateş, karın ağrısı, kilo kaybı). 
ü Ayak başmak gangreni (mavi parmak) ve livedo retikülaris görülebilir. 
ü Göz dibinde retinal damarlardaki kolesterol plakları görülebilir (Hollenhorst plakları)
ü Laboratuvarda; kreatinin yüksekliği, eozinofili, sedimantasyon artışı ve 

hipokomplementemi görülür.
• Kanıtlanmış etkin bir tedavisi yoktur. Antikoagülan tedavi önerilmemektedir. Statinler 

ile birlikte destek tedavisi verilir.

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
• Yetişkinlerde en sık görülen herediter böbrek hastalığıdır.

• PKD-1 (en sık) veya PKD-2 genlerindeki mutasyona bağlı gelişir (polisistin-1, 
polisistin-2 proteinleri).

• Renal bulgular
ü Genelde 30-40 yaşlarından sonra belirti verir, ileri yaşlarda %60 böbrek yetmezliği 

gelişir.
ü Ağrı ve hematüri en sık semptomlardır.
ü Kist enfeksiyonu ve piyelonefrit en sık enfeksiyonlardır. Kist içine kanama 

olabilir. 
ü Renin yüksekliğine bağlı hipertansiyon sık görülür (tanı anında %70).  
ü EPO salgılaması görece korunduğu için anemi diğer böbrek hastalıklarında 

görülenden daha az ve hafiftir. Bazı hastalarda polisitemi görülebilir.
ü Bu hastalarda en sık görülen böbrek taşı ürik asit taşlarıdır.

• Ekstrarenal bulgular
ü Karaciğerde basit kistler (En sık böbrek dışı bulgu)
ü Mitral valv prolapsusu
ü İntrakraniyal anevrizma (Berry anevrizmaları)
ü Kolonda divertikülozis
ü İnguinal herni

• Tanı
ü Ultrasonografi ile konur.
ü Daha erken yaşlarda tanı gerekirse MR ya da genetik test kullanılabilir. 
ü Ailede anevrizma rüptürü öyküsü ya da şiddetli baş ağrısı ve nörolojik semptomları 

olan hastalarda anjiyografi ile serebral anevrizma taraması yapılmalıdır. 
• Tedavi
ü Hipertansiyon, ACE inhibitörü/ARB ile tedavi edilmelidir. 
ü Tolvaptan, hastalık progresyonunu ve renal fonksiyonlardaki bozulmayı 

yavaşlatır.


