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Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım

Glomerüler filtrasyon hızının

–
 

saatler-günler içerisinde 
–

 
aniden ve 

–
 

beklenmedik şekilde azalmasına bağlı
–

 
kanda nitrojenöz (üre, kreatinin) ve non-nitrojenöz atık 
ürünlerin artışı

 
ile karaterize durumdur.

Renal disfonksiyonun ciddiyeti ve süresine bağlı
 

olarak ciddi 
metabolik bozukluklara neden olabilir.



Kronik Böbrek Hastalığı
 

Önemli Bir Halk Sağlığı
 

Problemidir

Ülkemizde KBH 
prevalansı

 
(CREDIT) %15.7

18 yaş
 

üstü
 

popülasyon
46.543.409

Kronik Böbrek Hastası
7.317.315 

CREDIT, Türkiye’

 

de KBH Prevalans Çalışması



Asemptomatik seyir

Erken saptanırsa önlenebilir yada ilerlemesi geciktirilebilir

60 0

SDBY, İleri RRT
GFH 

(ml/dk/1.73m2)

Kronik Böbrek Hastalığı

3090

Kardiyovasküler hastalık
Hipertansiyon
Yaşam kalitesinde bozulma
Anksiyete
→ MORTALİTE 

Anemi 
Kemik mineral metabolizma 
bozuklukları



Kronik Böbrek Hastalığının Tanımlanması

Glomerüler filtrasyon hızı
< 60 ml/dk/1.73 m2

YADA
*Böbrek hasarına ait yapısal veya 
fonksiyonel anormalliklerin varlığı

 (GFH normal yada azalmış)

3 ay yada daha uzun süre

*Diyabetik hastada mikroalbüminüri
*İnatçı

 
proteinüri

*İnatçı
 

böbrek kaynaklı
 

hematüri
*USG yada diğer görüntüleme yöntemleriyle gösterilen böbreklerde yapısal 
anomali
*Biyopsi ile tanı

 
konmuş

 
kronik böbrek hastalığının varlığı



Böbrek Hastalığının Erken 
Tanınması/Taranması

İdrar analizi 
(proteinüri) 

Tahmini GFH nın 
hesaplanması

Diyabetik hastalarda 
mikroalbuminürinin varlığı

 açısından tarama



Böbreğin filtrasyon yeteneğinin belirlenmesi
 Glomerüler filtrasyon hızının (GFH) hesaplaması

•
 

Serum kreatinin düzeyi hasta özelliklerine göre değişkenlik 
gösterir (yaş, cinsiyet, ırk, boyut, kas kitlesi, diyet vs)

•
 

Yaş, cinsiyet, ırk ve vucut ağırlığına göre düzeltilmiş
 

tahmini GFH 
ölçümü

 
güvenilir bir yöntemdir

•
 

Normal genç
 

erişkinlerde GFH ı
 

yaklaşık olarak; 
–

 
120-130 ml/dk/1.73 m2

 

dir



Sıklıkla serum kreatinin düzeyinin ölçümüne dayalı
 

GFH tayini için 
geçerliliği gösterilmiş

 
2 yöntem kullanılmaktadır

Cockcroft-Gault Formülü

(140-yaş) x Vücut Ağırlığı
 

(kg)
GFH = Kadın ise → x 0.85

72 x Serum Kreatinini (mg/dl)

MDRD formülü
(Modification of Diet in Renal Diseases Study)

GFH = 186 x (SKr

 

)-1.154

 

x (Yaş)-0.203 (eger kadın) x 0.742 (eger siyah) x 1.212



Böbrek Hastalığının Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızına (GFH) 
Göre Evrelendirilmesi (K/DOQI)

Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73m2)

1 Normal yada artmış
 

GFH ile birlikte 
böbrek hasarının varlığı

Normal veya GFH ≥
 

90 
+ eşlik eden böbrek hasarına ait 

kanıtların varlığı*

2 Hafif bozukluk
60-89 

+ eşlik eden böbrek hasarına ait 
kanıtların varlığı*

3 Orta düzeyde bozukluk 30-59 

4 Ciddi bozukluk 15-29

5 Son dönem böbrek yetmezliği < 15

*Diyabetik hastada mikroalbüminüri
*İnatçı

 

proteinüri
*İnatçı

 

böbrek kaynaklı
 

hematüri
*USG yada diğer görüntüleme yöntemleriyle gösterilen böbreklerde yapısal anomali
*Biyopsi ile tanı

 

konmuş
 

kronik böbrek hastalığının varlığı









Proteinüri/ Mikroalbuminürinin
 

Değerlendirilmesi

•
 

Dipstick
 

testi
 

ile idrarda protein varlığı
 

araştırılmalıdır

•
 

Proteinürinin
 

kantitatif olarak değerlendirilmesi için 1. 
basamakta 24 saatlik idrar tahliline gerek yoktur



Proteinüri
 

Tanımlamaları

Değer (mg/gün)
Total Protein Atılımı
Erişkinlerde normal değer < 150
Proteinüri > 150
Albümin Atılımı
Normal 2-30
Mikroalbuminüri 30-300
Makroalbuminüri > 300



Dipstick Test Yorumu

Dipstick Test Yorumu

Negatif < 10 mg/dL

Eser 10-20 mg/dL

1+ 30 mg/dL

2+ 100 mg/dL

3+ 300 mg/dL

4+ 500-1000 mg/dL



Proteinüri miktarının belirlenmesi

•
 

Renal fonksiyonlar stabil ise 
–

 
protein/kreatinin oranı

 
24 saatlik proteinüri ile uyumludur

•
 

Rastgele örnekten 
–

 
albumin (mg)/kreatinin (gr) oranına bakılması

 
da idrarda albumin 

kaybının tahmin edilmesini sağlayabilir

•
 

Albumin (mg)/Kreatinin (gr) 
–

 
< 30 ise normal 

–
 

30-300 ise mikroalbüminüri 
–

 
> 300 ise makroalbüminüri anlamına gelir



Proteinüri saptandığında öneriler

Standart Dipstick Albumine Spesifik Dipstick 

≥
 

+1 (30 mg/dl) Negatif/Eser Negatif Pozitif

Protein/Kreatinin Oranı Albumin/Kreatinin Oranı

≥
 

100 mg/mmol
(1gr/gün)

> 45 mg/mmol
(0.5gr/gün) < 30 mg/g ≥

 
30 mg/g

GFH dan bağımsız olarak 
nefroloğa yönlendir

TAKİP

+ Hematüri



Hematürinin Değerlendirilmesi

•
 

Hematüri açısından rutin tarama yapılması
 

önerilmemektedir

•
 

Öncelikle enfeksiyon, travma ve mensturasyon ekarte edilmelidir

•
 

Orta akım idrarında hematüri varlığını
 

değerlendirmek için 
mikroskopik analize ihtiyaç

 
yoktur dipstick testi yeterlidir



Makroskopik hematüri
Proteinüri VAR yada 

YOK 

Hızlı
 

ürolojik 
değerlendirme

Ürolojik problem yok

Mikroskopik hematüri
Proteinüri 

Pro/kre > 45 mg/mmol
(0.5 gr/gün) 

Nefroloji bölümüne 
yönlendir



Dipstick testinde proteinürinin eşlik etmediği mikroskopik 
hematürinin varlığı

> 50

Hastanın YAŞI ?

< 50 yada yaş
 

> 50 ancak ürolojik 
değerlendirmede ürolojik kanser 

ekarte edilmiş

GFR < 60 ml/dk/1.73 m2

Ürologa yönlendir

GFR > 60 ml/dk/1.73 m2

Nefrologa yönlendir KBY gibi tedavi et 
(idrar analizi, kan basıncı

 
ölçümü

 ve serum kreatinin 
konsantrasyonunu yıllık takip et)



Kimler kronik böbrek hastalığı
 

açısından taranmalıdır?
 Hangi bireylerde kronik böbrek hastalığı

 
riski fazladır?



NKF/DOQI Klavuzu, tüm bireylerin rutin sağlık taraması
 

sırasında 
KBH gelişim riski açısından değerlendirilmesini öneriyor

Başlangıçta böbrek hastalığı
 

olmayan;
1223 Erkek, 1362 Kadın

Ortalama 18.5 yıl takip

KBH gelişimi %9.2 (244 katılımcı)

Yaş
Diyabetes Mellitus
Hipertansiyon
Sigara kullanımı
Obezite
Bazal GFR nin düşük olması

YIL

KBH gelişimi ile ilişkili 
durumlar

Fox CS et al.,JAMA, 2004



Evrelere göre kronik böbrek hastalığı
 

prevalansı
 (CREDIT)

Yü
zd

e 
(%

)

CREDIT, Türkiye’

 

de KBH Prevalans Çalışması

KBH açısından risk 
oluşturan komorbid 

durumlar

Hipertansiyon %32.7
Diyabetes mellitus %12.7
Obezite %20.1
Metabolik sendrom %31.3
Sigara kullanımı

 
35.2

5,43
5,15

4,67

0,27 0,15



Yaş
 

gruplarına göre kronik böbrek hastalığı
 

prevalansı
 (CREDIT)

Yü
zd

e 
(%

)

CREDIT, Türkiye’

 

de KBH Prevalans Çalışması

10

18,2
12,6

32,7

54,7

41,3

8,5



Böbrek Hastalığının Erken Tanınması/Tarama

•
 

Yıllık olarak böbrek hastalığı
 

açısından taranması
 

önerilen grup
–

 
Hipertansiyon 

–
 

Diyabet 
–

 
Kardiyovasküler hastalık 

–
 

Ailesinde böbrek hastalığı
 

öyküsünün varlığı
•

 
KBH insidansının yüksek olduğu durumlar 
–

 
İnatçı

 
hematüri (ürolojik nedenler ekarte edilmiş) 

–
 

Tekrarlayan ÜSE ları, taş
 

hastalığı
 

yada üriner obstrüksiyon 
–

 
Böbreği etkileyebilecek sistemik hastalığı

 
olan bireyler 

•

 

SLE, 
•

 

Hiperürisemi, 
•

 

Multiple myeloma, 
•

 

Küçük damar vaskülitleri
•

 

Hepatit B,C, HIV vs.
•

 
Potansiyel nefrotoksik ilaçlar ile uzun süre tedavi gören hastalar 
–

 
NSAII, ACEi, ARB, Lityum, Siklosporin, Takrolimus vb.



Tüm Evreler KBH lığının Tedavisi

Genel sağlık önerileri

-Sigaranın bırakılması
-Kilo kaybı
-Aerobik egzersiz
-Alkol ve Na alımının kısıtlanması

Kardiyovasküler Proflaksi

Evre I-III KBY li ve tahmini 10 yıllık KV 
mortalite riski %20 nin üzerinde olan 
hastalarda statin tedavisini öneriylior
Lipid düşürücü

 
tedavi (hedef LDL < 100 mg/dl)

Aspirin 

Kan Basıncının Kontrolü

-İdrar protein/kreatinin oranı
 

< 100 mg/mmol
Hedef: 130/80 mmHg
-İdrar protein/kreatinin oranı

 
> 100 mg/mmol

Hedef: 125/75 mmHg
-ACE ve ARB
İdrar protein/kreatinin oranı

 
> 100 mg/mmol

Diyabetik hastada mikroalbuminüri mevcut ise

Hasta Diyabetikse İyi glisemik kontrol (HbA1C %6.5-7.5)



İlaç
 

Grubu Etki

ACEi ve ARB 
ler 

Tüm nedenlere bağlı
 

mortalitede kan basıncından bağımsız 
olarak azalma

SDBY gelişimi ve kreatinin düzeyinin 2 ye katlanmasında 
azalma

ACE inhibitörleri ile renal sonuçlarda sağlanan yarar 500 
mg/günün üzerinde proteinürisi olanlarda belirgin

KBY si olan diyabetiklerde dahi maksimum tolere edilebilen 
dozlarda kullanılmadığında tüm nedenlere bağlı

 
mortalitede 

ACEi leri yarar sağlamıyor 

Diyabetik hastalarda mikroalbuminüriden 
makroalbuminüriye geçişi azaltıyor

Mikroalbuminüriden normoalbuminüriye gerileme artıyor



K/DOQI 
Evre 

GFH 
(ml/dk/1.73m2) Beklenenler Önerilen tedavi

III 30-59
Hipertansiyon
Sekonder 
hiperparatiroidizm

Kan basıncı
 

kontrolü
Diyette P kısıtlaması
P bağlayıcılar
Vit D analogu
Hepatit B ye karşı

 aşılama

IV 14-29 + Anemi

Diyette K kısıtla
Ilımlı

 
protein 

kısıtlaması
RRT ni planla

V < 15
+ Na ve su 
retansiyonu
Anoreksi, bulantı

Elektif olarak diyalize 
başlamayı

 
düşün

Preemptif 
transplantasyon

V 
(Üremik acil) < 5

+ Pulmoner ödem
Koma, Hiperkalemi
Metabolik asidoz
Ölüm

Diyalize başla



60 0

SDBY, İleri RRT
GFH 

(ml/dk/1.73m2)

Kronik Böbrek Hastalığı
 

–
 

Nefrologa Yönlendirme

3090

Hastalık progresyonunda azalma
Tüm nedenlere bağlı

 
ve 

kardiyovasküler mortalitede 
azalma
İyi kan basıncı

 
kontrolü

Yaşam kalitesinde artış
Daha fazla ACEi, ARB ve statin 
kullanımı

Evre I ve II
 Hastaların geçirdiği 

süre benzer
Sağkalım farkı

 
yok

Diyabetik mikroalbuminürik 
grupta yönlendirmenin etkisi 
belirgin

Evre III
Geçirilen süre 
daha uzun



Evrelere göre kronik böbrek hastalığı
 

prevalansı
 (CREDIT)

Yü
zd

e 
(%

)

CREDIT, Türkiye’

 

de KBH Prevalans Çalışması

KBH açısından risk 
oluşturan komorbid 

durumlar

Hipertansiyon %32.7
Diyabetes mellitus %12.7
Obezite %20.1
Metabolik sendrom %31.3
Sigara kullanımı

 
35.2

5,43
5,15

4,67

0,27 0,15



K/DOQI Yönlendirme Önerileri

Yeni tanı
 

konmuş
 

böbrek 
yetmezliğinde

Böbrek yetmezliğinin etyolojisinin araştırılması

Böbrek yetmezliğini önleyecek  yada 
progresyonunu yavaşlatacak tedavilerin 
düzenlenmesi

GFR <60 ml/dk/1.73 m2 

nin altına indiğinde Komplikasyonların tedavisi için

GFR <30 ml/dk/1.73 m2 

nin altına indiğinde
Renal replasman tedavisine hazırlık için eğitim 
ve planlama



Geç
 

Yönlendirme –
 

RRT den 1,6,12 ay önce
Nefroloğa erken yönlendirmenin potansiyel yararları

Diyaliz modalitesinin bilgili şekilde seçimi 
Vasküler giriş

 
yolunun uygun ve zamanında oluşturulması

Diyalize acil olmayan koşullarda başlangıç imkanı

Preemptif transplant

Morbiditede azalma, Sağkalımda artış

Hastanede yatış
 

süre ve sıklığında azalma

Maliyetlerde azalma



Diğer Yönlendirme Önerileri

Hiperkalemi > 7 meq/L

Tedavi altında yada yeni ortaya çıkmış
 

proteinüriye , hematüri ve renal 
fonksiyonlarda hızlı

 
azalma eşlik ediyorsa 

(1 yılda 5ml/dk/1.73m2, 5 yılda 10ml/dk/1.73 m2

 

lik azalma)

Dörtlü
 

antihipertansif tedaviye rağmen iyi kontrol edilememiş
 hipertansiyon

KBY nin nadir yada genetik kökenli olabileceği düşünülüyorsa

Renal arter stenozu şüphesi mevcut ise

KBY ve idrar akışında problem söz konusu olan durumlar
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