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Böbrek ve Hipertansiyon

1.Primer hipertansiyon patogenezinde 
böbreğin rolü vardır.

2.Böbrek hastalığı hipertansiyona neden 
olur. 

3.Hipertansiyon böbrek hastalığı yapar. 
(hipertansif nefroskleroz)
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Başlık

Sempozyum, panel ve kongrelerde konu 
seçimi ve başlığı nasıl olmalı?/hangi 
ögeleri içermeli? 

Kitap ismi nasıl olmalı?
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Ozet Ilımlı hipertansiyonun neden olduğu en önemli patolojik değişiklik 
afferent arteriyol duvarında hiyalinizasyon ve sklerozdur (hipertansif 
nefroskleroz). Böbrek tutuluşu genellikle asemptomatiktir ve 
konsantrasyon yeteneğinin azalmasını yansıtan noktüri sıklıkla ilk 
bulguyu oluşturur. İntrarenal vazodilatör cevabın azalması sonucu 
ortaya çıkan mikroalbuminüri, tubulointerstisyel zararlanmanın 
başlamasından ve progresyonundan sorumludur. Bazı hastalarda 
nefrotik sınırlarda olabilen proteinüri de görülebilir.
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Hipertansiyon böbrek hastalığı yapar mı?
Epidemiyolojik çalışmalar ne diyor?

1.Hypertension 25:587-594, 1995. “Early predictors of 15 year 
end-stage renal disease in hypertensive patients” Perry HM et all.
2.N Engl J Med 334:13-18, 1996. “Blood pressure and end-
stage renal disease in men” (MRFIT study), Klag MJ et all. 
3.Hypertension 41: 1341-1345, 2003. “Blood pressure predicts 
risk of developing end-stage renal disease in men and women”
Tozawa M. and et all.
4.JAMA 291:844-850, 2004. “Predictors of new-onset kidney 
disese in a community-based population” Fox CS and et all.
5.Arch Intern Med 165:923-928, 2005. “Elevated blood 
pressure and risk of end-stage renal disease in subjects 
without baseline kidney disease” Hsu CY et all.
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MRFIT Çalışması
(Multiple Risk Factor Intervention Trial)

Klag et al: N Engl J Med 334:13-18, 1996
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Arch Intern Med 165:923-928, 2005. “Elevated blood 
pressure and risk of end-stage renal disease in 
subjects without baseline kidney disease” Hsu CY 
et all.

316675 olgu, Scr: N, hGFR>60 ml/dk, dipstick 
proteinüri (-)

120-129/80-84 mmHg 1,6 
130-139/85-89 2.0
140-159/90-99 2,6
160-179/100-109 3,8
180-209/110-119 3,9
≥ 210/120 4,2

(20 yıl izlem, SDBY olgu sayısı 1149)  



Yeni hemodiyaliz olgularında etyoloji

DM 27,7 %
Hipertansiyon * 23,1 
Kronik glomerülonefrit 10,6
Polikistik böbrek hastalığı 3,7
Pyelonefrit 3,4
Amiloidoz 2
Renal vasküler hastalık 1,8
Diğer nedenler 8,9
? 15,9
Bilgi yok 2,9

TND registry 2007

Problemin boyutu



2007 Yılında yapılan böbrek biyopsi sayısı
(cevap veren 26 merkeze ait rakamlardır) 

1133

2007 yılında yapılan böbrek biyopsilerinde 
endikasyonlar

Nefrotik sendrom 34.9%
Nefrotik düzeyde olmayan proteinüri 14.6%
Nedeni bilinmeyen akut böbrek yetmezliği 12.7%
Hematüri 9.0%
Sistemik hastalık böbrek tutulumu 9.1%
Böbrek Tx disfonksiyonu 5.1%
Hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği 
4.7%
Nedeni bilinmeyen kronik böbrek yetmezliği 3.9%
İnterstisyel nefritler 1.9%
Diğer 4.1%



2007 yılında yapılan böbrek biyopsilerinde tanı
dağılımı

Membranöz glomerüopati 12.0%
IgA nefropatisi 8.9%
Amiloidoz 10.7%
Membranoproliferatif GN 6.7%
Fokal segmental glomerüloskleroz 
11.7%
Lupus nefriti 8.3%
Kresentik glomerülonefrit 4.8%
Mesangial proliferatif GN 6.7%
Minimal değişiklik hastalığı 4.4%
Diğer 22.1%

TND  Registry  2007



2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403
Hypertensive kidney disease
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.0

Malignant hypertensive renal disease
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.00

Malignant hypertensive renal disease without renal failure
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.01
Malignant hypertensive renal disease with renal failure
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.1

Benign hypertensive renal disease
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.10
Benign hypertensive renal disease without renal failure
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.11
Benign hypertensive renal disease with renal failure
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.9
Unspecified hypertensive renal disease
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.90
Unspecified hypertensive renal disease without renal failure
2010 ICD-9-CM Diagnosis Code 403.91

Unspecified hypertensive renal disease with renal failure





Hipertansiyon nedenli (olduğu düşünülen) 
böbrek hasarı;

Benign nefroskleroz 

Malign nefroskleroz



Benign nefroskleroz

Genellikle kronik hipertansiyon ile birliktedir.

Hipertansiyona ilave olarak kişisel faktörlerde 
önemlidir.

Irk (AA)
Düşük doğum tartısı ?
Genetik faktörler

EH/PH gelişiminde rolü
Progressif nefropati gelişimindeki 

rolü



Benign nefroskleroz patolojisi

• Böbreğin 4 temel anatomik yapısında 
(damarlar, glomerüller, tüpler ve interstisyum) 
da tutulum vardır.
• Hasar en çok medulla ile korteksin komşu 
olduğu bölgede dikkati çeker.
• Biopsi örneğindeki tutulum yama tarzında 
olup yer yer hasarlı yer yer normal alanlar 
görülür.
• Hasar gören anatomik yapıların hasar 
yaşları etkilenme sürecine ve konak 
duyarlılığına bağlı olarak farklılık gösterir.



Benign nefrosklerozda görülen vasküler 
lezyonlar

Fibroblastik intimal kalınlaşma
Medial hipertrofi
Arteriol duvarında hyalen birikimi

Özellikle etkilenen renal parenkimal damarlar preglomerüler 
arterioller, interlobuler ve arcuate arterlerdir.

Lümen daralması





Benign nefrosklerozda görülen glomerüler 
lezyonlar
Fokal segmental skleroz
Fokal global skleroz
Glomerülomegali
Periglomerüler fibrozis
Bowman aralığı ile glomerül yumağı arasında yapışıklıklar



Normal Hipertansiyon



Benign nefrosklerozda görülen tubulointerstisyel 
lezyonlar
Tubuler atrofi
İntratubuler hyalen silendirler
Tubuler dilatasyon
İnterstisyel fibrozis
İnterstisyel lenfomonositer hücre infiltrasyonu







Benign hipertansif nefrosklerozda patogenez

 Siyah ırk * 
 AKB yükünün renal mikrosirkülasyon alanına yansıması
 Yaşlanma süreci
 Tuza duyarlı primer hipertansiyonda ayırdedilmesi güç (silik) 
renal hasar varlığı (mikrovasküler hastalık, tubulointerstisyel 
hasar)
 İskemik nefropati
 Nefron sayısı
 Santral obezite
 TGF 1
 Lökosit adhezyon molekülleri ekspresyonu
 Non muscle myosin II A gen (MYH9) varyasyonu
 Renin anjiotensin sistemi

Ang II infüzyonu
Genetik varyasyon

 Sempatik sinir sistemi aşırı reaktivitesi 
Fenilefrin infüzyonu
Kromogranin A (CHGA) gen polimorfizmi



Subtle Acquired Renal Injury as a Mechanism of Salt-Sensitive 
Hypertension
Richard J. Johnson et all.
NEJM 346; 913-923, 2002





Hypertensive nephropathy
Hypertensive nephrosclerosis
Hypertensive renal disease
is a medical condition referring to damage to the kidney due 
to chronic high blood pressure. In the kidneys, as a result of 
benign arterial hypertension, hyaline (pink, amorphous, 
homogeneous material) accumulates in the wall of small 
arteries and arterioles, producing the thickening of their 
walls and the narrowing of the lumens — hyaline 
arteriolosclerosis. Consequent ischemia will produce 
tubular atrophy, interstitial fibrosis, glomerular alterations 
(smaller glomeruli with different degrees of hyalinization -
from mild to sclerosis of glomeruli) and periglomerular 
fibrosis. In advanced stages, renal failure will occur. 
Functional nephrons have dilated tubules, often with hyaline 
casts in the lumens.



“Benign nephrosclerosis is a disorder that is 
usually associated with chronic hypertension. 
In addition to the level of blood pressure , it is 
clear that individual factors are involved. As 
an example, black patients have an 
approximate eight-fold elevation in the risk of 
hypertension-induced end-stage renal 
disease.”

UpToDate, 17.3: Eylül 2009
Clinical features and treatment of 
hypertensive nephrosclerosis. 









Benign nefrosklerozda klinik özellikler
Uzun süreli bir hipertansiyon hikayesi varlığı,
Htn başlangıç yaşının genç-orta yaş grubunda olması,
Htn un proteinüri ve azotemiden önce gelişmiş olması,
Htn un hedef organ hasarı ile birlikte olması (retinopati, 
SVH),
Serum Cr değerinde yükseklik, proteinüri varlığı,
Serum Cr değerindeki yükselmenin çok çok yavaş olması,
Proteinürinin hipoalbüminemi ile birlikte olmaması, 
İdrar sedimentinin nispeten fakir olması,
Böbrek hastalığını açıklayacak başka bir bulgunun 
olmaması,
Erken dönemde hiperürisemi varlığı,
Erken dönemde noktüri varlığı,
Böbrek boyutlarının tedricen küçülmesi,
Hastanın siyah ırktan oması.



Klinik olarak hipertansif nefroskleroz düşünülen 56 olguluk 
bir seride son tanılar

Analjezik nefropatisi 1 olgu
IgA nefropatisi 1
İmmunotaktoid nefropati 1
LCDD* 1
Ateromatöz vasküler hastalık 19
Tanılanamayan 7
Gerçek hipertansif nefroskleroz 26 ≤

AJKD, 1993; 21(Suppl 2):87-91, Zucchelli ve ark.

Hipertansif nefroskleroz klinik tanı kriterleri;
1.Evre I/II retinopatili, uzun süreli htn öyküsü varlığı
2.Htn dışında diğer BY nedenlerinin gösterilememesi
3.Scr ≥1,8 mg/dl; Ccr ≤ 40 ml/dk



BE, 35 yaş, erkek hasta,
Kasım 1999, Noktüri>Üroloji polikliniği
AKB: 140/90 mmHg
Esbach 1,81 g, Albumin: 4,4 g/dl, Scr: 1,4 
mg/dl,
K: 4,6 mEq/L, LDL-K: 161 mg/dl
Böbrek boyutları normal, renal arter trasesine 
uygun üfürüm yok
Ailede KBH öyküsü yok, KAH hikayesi pozitif
RBx 



















Klinik Tanı
Kronik böbrek hastalığı (III)
Hipertansiyon, benign nefroskleroz
Hiperkolesterolemi,
Hiperürisemi



Bu olgunun tedavisi
Tuzsuz ve kolesterolden sınırlı diyet,
Antihipertansif, antiproteinürik  (ACEI, ARB, 
tiazid, verapamil) ilaçlar,
Antihiperlipidemik (atorvastatin)
Allopurinol .

Sonuç;
Yeterli kan basıncı , lipid ve ürik asit kontrolüne 
rağmen,  KBH ı yavaş olarak progresyonunu 
sürdürmektedir.



HA, bayan hasta, 60 yaşında,
Beş yıldır tesadüfen yakalanan proteinüri(<1 
gr/gün) ve sınırda Scr değeri nedeniyle izleniyor,
Hasta 20 yıldır kan basıncının yüksek olduğunu 
belirtiyor,
İlaç tedavisi ile KB nın kısmen kontrol altında 
olduğu anlaşılıyor,
Tuz diyetine pek dikkat edemiyor,
Son değerlendirilmesinde 160/100 mmHg kan 
basıncı, 1gr/gün ü aşan proteinüri, 1,39 mg/dl Scr 
değeri ve temiz idrar sedimenti  nedeniyle böbrek 
biopsisi yapılıyor.











Klinik Tanı
Kronik böbrek hastalığı
Hipertansiyon, benign nefroskleroz

Tedavi
Antihipertansifler

ACEI
ARB
KKB





Benign nefroskleroz tedavisi

Antihipertansif tedavi
Tuz kontrolü
İlaç tedavisi

Kronik böbrek hastalığı evresine göre diğer tedavi 
uygulamaları

Ek problemlerin tedavisi (hiperlipidemi, hiperürisemi, 
hipotiroidi gibi)



Benign nefrosklerozda antihipertansif ilaç seçimi

AASK (African American Study of Kidney Disease)
Uzun süreli htn bulunan 1094 AA hasta,
Yavaş ilerleyen KBH mevcut,
Htn dışında etyolojik bulgu yok,
Proteinüri (ort 500-600 gr/gün)

Ramipril (436 olgu); Amlodipine (217 olgu); Metoprolol (441 olgu)

İki kan basıncı hedefi  seçiliyor (125/75; 140/90 mmHg)

Scr ve iotalamat klirensi

4 yıl sonunda hedef kan basınçları ortalama 128/78 ve 141/ 85 
mmHg; Her iki grupta da GFR değişikliği benzer bulunuyor. 

10 yıl sonunda; ne ACE inhibisyonu, ne sıkı kan basıncı
kontrolü uzun süreli KBH progresyonunu kontrol altına almak 
bakımından etkili bulunuyor.









Sonuç/Mesajlar

1.Hipertansiyonu tek başına benign nefroskleroz nedeni 
olarak düşünmemeliyiz. Patogenezdeki gelişmeler ve tedavi 
uygulamaları hipertansif nefroskleroz terimi yerine 
hipertansiyon birliktelikli böbrek hastalığı tanımını ön plana 
çıkarıyor.

2.Klinik olarak, KBH şeklinde karşımıza çıkan benign 
nefroskleroz, hipertansiyon birlikteliği patologlarca fokal 
(segmental) glomerüloskleroz  şeklinde rapor edildiğinde 
immunosupressif tedavi tuzağına düşülmemelidir.



Sonuç/Mesajlar

3. KBH/benign nefroskleroz, hipertansiyon düşünülen 
olgularda ateromatöz renal hastalık mutlaka ayırt edilmelidir. 
Bunun yanında fokal glomerüloskleroz şeklinde seyreden 
genetik zeminli hastalıklar da hatırlanmalıdır (özellikle hızlı
seyirli ve tedaviye yanıtsız olgularda)

4.  KBH/Htn birlikteliği olan olgularda böbrek biopsisi ve 
anjiografik inceleme önemsenmelidir.

5.  Hastalığın kendi seyri yavaştır. RAS blokajı ilk seçenek 
gibi gözükmesine karşın diğer primer böbrek hastalıklarına 
eşlik eden hipertansiyon tedavisindeki kadar etkili 
bulunmamıştır.


