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MT, 9 y, E

• Ateş, ayak bileğinde şişme

• Trombositoz (668000), ESH 120 mm/s, CRP 173 mg/dl, 
ASO 544

• TİT, Mikrobiyolojik çalışmalar, kemik iliği, otoantikorlar, 
FMF gen mutasyonu, Tüm vücut sintigrafisi

• Ateş kalıbı, artrit varlığı ve diğer nedenlerin dışlanması
ie Sistemik JIA tanısı konuldu

• Prednisolon, mtx, antiagregan aspirin ve daha sonraki
izleminde NSAII başlandı
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MT, 9 y, E

• İzlemin 3. ayında … klinik şikayet yok, ateşler kontrol
altında, Trombositoz, ESH 18 mm/s

• Steroid azaltılınca ateş ortaya çıkıyor, el bileğinde
artrit, AFR’de yükselme

• Mtx subkutan, NSAII ilave ediliyor, araya steroidle
giriliyor

• 2. yılda Etanercept ilave ediliyor.  İzlemde büyük oranda
remisyon sağlanıyor ama zaman zaman klinik bulgu olmasa
da AFR yüksekliği belirleniyor
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MT, 9 y, E

• 5. yılda … Klinik şikayeti yok, rutin kontrolde proteinüri
tespit ediliyor, (9.4 mg/m2/s), BUN, Cr normal, hematüri
yok

• Böbrek biyopsisi: AMİLOİDOZİS 

• ACE inhibitörü ve Kolşisin ilave edildi

• Proteinüri devam etti ve 5 yıl sonrasında Son dönem
böbrek yetmezliği gelişti ve kronik periton diyaliz
programına alındı
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KF, 14 y, kız

• El parmaklarında eklem şişliği, ağrı, zayıflama, 
halsizlik şikayeti ile başvurdu

• Fotosensitivite (+)

• TİT: 1025/5, protein (++), Eritrosit 12, Lökosit 14

• Hb 10.5 g/dl, BK 4360/mm3, Trombosit 229000/mm3

• DC (+), C3-C4 düşük, ANA (+), AntidsDNA (+)

• SLE düşünülerek biyopsi yapıldı

• Böbrek biyopsisi: Class IV lupus nefriti
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IG, 8 y, K

• Bacaklarda döküntü, diz ve ayak bileklerinde şişlik, karın
ağrısı

• Başvuru: TKS, C3 Normal, IgA 230 mg/dl

TİT : 1011/7, prt (+), E 1

• Tanı: HSP (Cilt, eklem, GİS)

• 3 hafta sonra : 1026/6, prt (++), E 46, L8

19.2 mg/m2/s

• 7 hafta protein atılımı :   9.1 mg/m2/s

• 11 hafta protein atılımı:     3 mg/m2/s
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NBE, 6 y, E

• Göz kapaklarında şişme ile dış merkeze başvuruyor.  

• DC (+) ve anemisi de olunca otoimmun hemolitik anemi ve
nefrotik sendrom olarak düşünülüyor, steroid veriliyor, 
tedaviye cevap alınamayınca merkezimize sevk ediliyor.

• FM: Submandibular LAP, Anazarka ödem, HSM 

• TİT: 1030/5, prt (++), 180 mg/m2/s, Tprt 4.7, Alb 2.5 
g/dl, Kolesterol 341, Trigliserid 205 mg/dl, 

• ESH 9 mm/s, ANA (-), C3 normal, FMF gen mutasyonu (-)
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NBE, 6 y, E

• Steroide yanıt olmadığı için böbrek
biyopsisi yapıldı… AMİLOİDOZ

• FMF?, HSM etyolojisi?, Tekrar
sorgulama, Hastayı daha yakından
tanıma

• İzlemin 10. ayı … MVK  gen 
(G18R/V3771) tespit edildi

• Tanı … Hiperimmunglobulin D 
sendromu
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• Romatolojik hastalıklarda böbrek bulguları üç farklı

şekilde görülebilir

1) Hastalığın primer olarak böbreği tutmasına bağlı

bulgular …. Hastalığın bir parçası

2) Hastalığın komplikasyonu olarak böbrek bulgularının

ortaya çıkması

3) Kullanılan ilaçların veya yapılan tedavinin böbrek

üzerindeki olumsuz etkileri
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Hastalık Görülme 
sıklığı 
(%) 

Böbrek hasarının özelliği 

A-Romatolojik hastalığın bulgusu olarak 
böbrek tutulumu yapanlar 
1-SLE 
 
2-Vaskülitler (Baskın damar çapına göre) 
    Büyük  
    Orta  
 
 
    Küçük  
 
3-Sistemik sklerozis 
4-Karma bağ doku hastalığı 
5-Romatoid artrit 
6-Sjögren sendromu 
 
7-Sarkoidozis 
8-Anti-fosfolipid antikor sendromu 
 
9-İnflamatuar miyopatiler 

 
 

31–55 
 
 

20–90 
50–75 

 
 

50–90 
 

60–80 
25–50 
20–50 
5–71 

 
1–50 
9–25 

 
20–25 

 
 
Glomerulonefrit, renal tubuler asidoz 
 
 
Renal arter stenozu 
Renal arter mikroanevrizma, 
hipertansiyon, renal infakt, parankim 
içine kanama 
Proliferatif glomerulonefrit, Kresentik 
glomerulonefrit 
Skleroderma renal krizi 
Glomerulonefrit, vasküler hastalık 
Amiloidozis 
Kronik interstisyel nefrit, renal tubuler 
disfonksiyon 
Granülomatöz interstisyel nefrit 
Trombotik mikroanjiopati, renal vasküler 
hastalık 
Glomerulonefrit, myoglobinüri 

B-İlaç ilişkili böbrek hastalıkları  
 

Akut tübüler nekroz, interstisyel nefrit, 
minimal lezyon hastalığı 

C-Romatolojik hastalık gibi bulgu veren 
böbrek hastalıkları 

 Kronik böbrek hastalığı-metabolik kemik 
hastalığı 
Diyaliz ilişkili amiloidoz 

	



• JIA’da renal tutulum ya hastalığın kendisine bağlı

olarak veya tedavide kullanılan ilaçlara bağlı olabilir

• Hematüri, proteinüri veya böbrek fonksiyonlarında

bozulma ile kendini gösterir
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



Renal involvement in juvenile rheumatoid arthritis: 
report of two cases

Gealia A ve ark. Clin Rheumatol 2001; 20: 153-6.

• Birinci hasta : 14 y, kız, Afrika-Amerikan
– 12 aydan beri varolan poliartrit ile başvuruyor
– Başvuruda ESH 127, ANA (+) RF (+), pANCA (+) haematüri, proteinüri, 
– Renal biyopsi: fokal segmental glomeruloskleroz
– Yoğun immunsüpresif tedaviye rağmen SDBY 

• İkinci hasta: 
– 8 haftalık poliartrit, intermitten ateş, somon renkli, geçici döküntü
– Başvuruda ESH yüksek,ANA, RF, ANCA negatif
– 8. ayda : mikroskopik hematüri
– Renal biyopsi : Hafif mesangial glomerulonefrit
– Hematüri 1 yıl devam etti ve sonra spontan düzeldi
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



Renal involvement in juvenile chronic arthritis: 
clinical and pathologic features.

Lévy M ve ark. Am J Kidney Dis 1987; 9(2): 138-46.

• 13 hastada renal tutulum …. %1

– Nefrotik sendromlu 8 hastada biyopsi … amiloidoz

– Nefrotik sendromlu bir hastada SLE şüphesi de vardı

– Bir hastada minimal glomerüler değişiklik vardı

– Üç hastada renal bulgular ilaç ilişkili
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



Prognosis in juvenile rheumatoid arthritis with systemic

onset. A follow-up study.
Svantesson H ve ark. Scand J Rheumatol 1983; 12(2): 139-44.

• Renal amiloidozis .... %9
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



ANCA-associated glomerulonephritis in systemic-onset 
juvenile idiopathic arthritis.

Belot A. Am J Kidney Dis 2012; 59: 439-43 

• Üç hasta
• ANCA ilişkili glomerülonefrit hastalaık başlangıcından 

1-6 yıl sonra gelişmiş
• Anti IL-1 tedav ile bir hasta remisyon, 2 hasta SDBY
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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Iran	J	Kidney	Dis	2013;	7:231-4

Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



• Böbrek tutulumu 
– hastalığın başlangıcında veya seyri sırasında 

– Hastalıklı/hastalıksız sağ kalımı etkileyen en önemli eklem dışı 
tutulum şekli  

• Hematüri kronik artritin aktivasyonu sırasında geçici 
olarak ortaya çıkabilir

• Hematürisi olan hastalarda en sık histopatolojik bulgu 
mezengioproliferatif glomerulonefrit (MezPGN), 

• Nefrotik sendrom var ise amiloidoz daha sık 
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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Türk	Nefroloji	Diyaliz	ve	Transplantasyon	Dergisi	2005;	14:	146-148

Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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Erciyes Medical	Journal,	2007;	29.	25-30

Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



• JIA ile glomerüler hastalıklar arasındaki ilişkinin 

etiyopatogenezi tam olarak açıklanamamış

a) IgA’nın deri, sinovium ve böbrek mesangiumuna birikme eğilimi 

MesPGN’nin daha sık görülmesine yol açabilir.                   

b) Hipergamaglobulinemi, anormal T ve B hücre yanıtı, T süpresör

aktivitesinde azalma, sitokin üretim ve aktivitesindeki 

değişiklikler gibi immun sistem anormallikleri glomerüler

hastalıklara yatkınlık oluşturabilir.  
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



Hypercalciuria and hematuria in juvenile rheumatoid 
arthritis

Kasapçopur O ve ark,  J Rheumatol 1998; 25: 993-6.

28 JRA, 10 JRA olmayan akut artrit 14 sağlıklı çocuk

- JRA grubunda hiperkalsiüri ... %46.4

- JRA grubunda hematüri ...  %21.4

• JRA‘lı çocuklarda hiperkaksiüri sıktır
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



Hypercalciuria and hematuria in juvenile rheumatoid 
arthritis Kasapçopur O ve ark,  J Rheumatol 1998; 25: 993-6.

• Hiperkalsiüri; 
– sitokinlerin artışı 

– Hareketsizlik 

– Steroid tedavisine bağlı kemik rezorbsiyonunda artma 

• JRA‘lı çocuklarda hematüri etyolojisi araştırılırken
hiperkalsüri varlığı araştırılmalıdır
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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IgA	nephropathy	and	Reiter's	syndrome.	
Report	of	two	cases	and	review	of	the	
literature.

Satko SG,	Nephron	2000;	84(2):	177-82.

Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu
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J Chin Med Assoc 2009;72(11):573–580 



• Sonuç olarak;

JİA’lı çocuklarda hastalığın kendisine veya kullanılan 

ilaçlara bağlı böbrek tutulumu olabileceğinden, 

herhangi bir rehber önerisi olmasa da 6 aylık aralar ile 

idrar muayenesi ve yıllık böbrek fonksiyon testlerine 

bakılması böbrek hasarının erken fark edilmesini 

kolaylaştırabilir.
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Juvenil İdiopatik Artrit’de
böbrek tutulumu



• Renal tutulum ciddi morbidite ve mortalite nedeni  

• Pediatrik lupus hastalarının %50-75’inde renal tutulum 

• Genelde tanıdan sonraki ilk 2 yıl içinde 

• Renal bulgular 

– minimal proteinüri ve/veya mikroskopik hematüri

– nefrotik sendrom, 

– malign hipertansiyon, 

– böbrek yetmezliği 
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SLE’de böbrek tutulumu



• SLE genelde glomerüler hastalık yapar

– interstisyumun hastalığa katılması nadirdir. 
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SLE’de böbrek tutulumu



• Renal tutulumda klinik bulguların şiddeti her zaman biyopsi 
bulguları ile korele olmayabilir.  
– Ciddi lupus nefriti olan vakalar ‘sessiz’ ya da hafif klinik ve 

laboratuvar bulgularıyla karşımıza gelebilir.  

• ACR kriterlerine göre lupus nefriti; 
– 24 saatlik idrarda 500 mg’dan fazla protein atılımı ya da 

– spot idrar protein/kreatinin oranının 0,5 g/g’dan fazla olması ya da 

– spot idrarda +3 proteinüri ve/veya idrar sedimentinde hücresel 
silendirler görülmesi 
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SLE’de böbrek tutulumu



• Erken tanı ve tedavi renal hastalığın prognozunu

yakından etkilemekte 

• Renal biyopsi
– Işık mikroskobu ile incelenmeli 

– İmmünfloresan inceleme ....‘full house’ birikim denilen IgG, C3, 

C1q başta olmak üzere, değişik düzeyde IgA, IgM birikimi tipik 

– Ultrastrüktürel yapı tayini için elektron mikroskobik inceleme 

yapılmalı
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SLE’de böbrek tutulumu



• Biyopsi bulgularının 

2003 yılı Uluslararası 

Nefroloji

Derneği/Renal Patoloji 

Derneği tarafından 

(ISN/RPS) sınıflaması

• % 40-60 ... klas IV 

% 10-20 ... klas III   

% 3-28 ... klas V 
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SLE’de böbrek tutulumu



• Lupusda glomerüler tutulum olmadan tübulointertisyel

nefrit görülmesi oldukça nadir 

– Tübülointertisyel değişiklikler genellikle renal hastalığın 

ilerlediği dönemlerde tabloya eklenir. 

• Diğer önemli bir renal tutulum trombotik mikroanjiyopati

– Trombotik trombositopenik purpura (TTP) 

– Hemolitik üremik sendrom (HÜS) 

– Gross hematüri ile başvuran olgularda renal ven

trombozu, trombotik mikroanjiyopati akılda tutulmalı
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SLE’de böbrek tutulumu



• Jüvenil Dermatomyozit sistemik vasküler tutulum 

varlığında multisistemik bozukluğa yol açabilir  

• Son yıllarda artan olgu sayısı hastalığın hem glomerüler

hem de tübüler bozukluklara yol açabileceğini göstermekte

Yen	TH,Renal involvement in	patients with polymyositis and dermatomyositis.	Clin Pract 2005;	59:	188-93.

Takizawa Y,		Polymyositis associated with focal mesangial proliferative glomerulonephritis with depositions of	immune complexes.	Clin

Rheumatol 2007;	26:	792-96.

Xie Q Diffuse proliferative glomerulonephritis associated with dermatomyositis with nephrotic syndrome.	Rheumatol Int 2010;	30:	821-25.

Civilibal M,	Immunoglobulin A	nephropathy associated with juvenile dermatomyositis.	Pediatr	Nephrol 2009;	24:	2073-75.

Nickavar A,	 Nephrotic syndrome and juvenile dermatomyositis.	Rheumatol Int.	2012;32:	2933-5.

Soylu	A,	 Dermatomyositis with membranous nephropathy.	Turk J	Pediatr	2001;	43:	143-5.
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Juvenil Dermatomyozit ve
polimyozit’te böbrek tutulumu



• En yaygın görülen böbrek tutulum şekli rabdomyolize

ikincil ortaya çıkan akut tübüler nekroz  
Cucchiari D,	Angelini C.	Renal Involvement in	Idiopathic Inflammatory Myopathies.	Clin Rev Allergy Immunol 2015	

• CK değerinin 5000 IU/L olması böbrek hasarı için risk 

faktörü  
– Özellikle 16000 IU/L olması akut böbrek hasarı için oldukça riskli 
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Juvenil Dermatomyozit ve
polimyozit’te böbrek tutulumu



• Rabdomyolizde böbrek hasar mekanizmaları;
– Myoglobin rabdomyoliz durumunda mekanik olarak bir tıkaç gibi 

çalışarak akut böbrek hasarına yol açar.  

– İlave mekanizmalar; vazokontrüksiyon, hipovolemi, myoglobinin
tübül hücrelerine olan doğrudan toksik etkisi ve oksidan stres 

• Jüvenil dermatomiyozit ve Jüvenil polimiyozit
hastalarında görülen glomerüler hastalıklar farklı olabilir. 
– Jüvenil Polimiyozit ... sıklıkla MesPGN, 

– Jüvenil dematomyozit ... FSGS, MLH, MesPGN, MN,  kresentik
glomerulonefrit
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Juvenil Dermatomyozit ve
polimyozit’te böbrek tutulumu



• Bu farklılık hastalıkların ortaya çıkış mekanizmalarındaki 

farklılıklara bağlı olabilir.

– Jüvenil dermatomiyozit ... humoral immünite aracılı mekanizmalar 

daha fazla rol oynar, kapiller alanda kompleman aktivasyonunun 

sonucu olarak membran atak kompleksi birikimi olur ve sonuçta 

kas liflerinde dejenerasyona yol açar.  

– Jüvenil polimiyozit ... CD8+ T hücrelerin rol oynadığı immunolojik

süreç ön planda
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Juvenil Dermatomyozit ve
polimyozit’te böbrek tutulumu



• Sonuç olarak 

– Özellikle hastalığın akut döneminde tedavi başlanan 
olgularda böbrek fonksiyon testleri yakından takip 
edilmeli  

– İdrar analizinde kan reaksiyonu (+) iken mikroskopide
eritrosit görülmemesi myoglobulinüri açısından tarama 
testi olarak kullanılabilir
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Juvenil Dermatomyozit ve
polimyozit’te böbrek tutulumu



• Esas olarak ekzokrin bezlerin tutulduğu, ağız ve göz 

kuruluğu ile karakterize otoimmun bağ doku hastalığı  

• Bazen böbrek hastalığına ait bulgular klasik 

belirtilerden önce görülebilir 

• Distal renal tübüler asidoz (dRTA) bu sendroma eşlik 

eden en sık renal anormallik  

• Bazen idrar konsantrasyon bozukluğu da görülebilir 
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Sjogren Sendromu’nda
böbrek tutulumu



• Böbrek tutulumu iki farklı patofizyolojik süreç sonucu 

ortaya çıkmakta; 

1. Epitelyum hücrelerinin mononükleer hücrelerce infiltre edildiği 

tubulointerstisyel nefrit 

2. İmmun kompleks birikiminin yol açtığı glomerulopati ile 

karakterize non-epitelyal hastalık

İnterstisyel nefritin hastalığın akut döneminde, 

Glomerüler hastalık kronik dönemde daha sık, 
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Sjogren Sendromu’nda
böbrek tutulumu



• Histopatolojik olarak bakıldığında 

– Akut dönemde ... tübülointerstisyel alanda lenfosit birikimi 

– kronik dönemde ... fibrozis ve tübüler atrofi

14.05.2017 53.Türk	Pediatri	Kongresi,	KKTC 41

Sjogren Sendromu’nda
böbrek tutulumu



• dRTA genellikle sessiz seyreder ve taş, nefrokalsinozis

ve böbrek yetmezliği oluşunca fark edilebilir 

• dRTA büyüme geriliği ve rikets nedeni olabilir  

• dRTA’lı hastalara bakıldığında ANA ve SSA-SSB 

antikor pozitifliği oldukça yüksek oranda bulunmakta 
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Sjogren Sendromu’nda
böbrek tutulumu



• Glomerül tutulum;  

– IgA nefropatisi, 

– MesPGN, 

– MN, 

– Fokal ve diffüz proliferatif GN

• Glomerüler lezyonların fizyopatolojisi çok net olmasa da 
dolaşan immun-kompleks birikiminin rol oynadığı 
düşünülmekte  

• Glomerüler tutulum kötü prognoz belirteci
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Sjogren Sendromu’nda
böbrek tutulumu



• Deri ve iç organlarda inflamasyon ve fibrozisle
karakterize sistemik, otoimmun bir hastalık  

• Böbrek tutulumu hem sistemik hem de lokalize formunda 
oldukça nadir  

• Skleroderma renal krizi özellikle sistemik formda ortaya 
çıkan en önemli böbrek tutulumu 

• Erişkinlerde sistemik formda %12, lokalize sklerodermalı
olguların %2’sinde görülmekte  

• Çocuklarda SRK ... %1 
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Skleroderma’da
böbrek tutulumu



Skleroderma renal krizinin patogenezi
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Skleroderma’da
böbrek tutulumu



• Klinik ;  

– Ani başlayan kan basıncı yüksekliği ve böbrek fonksiyon testlerinde 

bozulma ile ortaya çıkar

– Oligürinin varlığı kötü klinik gidişin bir belirtisi olabilir.  

• Anti-sentromer antikor pozitifliği .... kısmi koruyucu 

• Yaygın erken kutanöz sistemik skleroz, hızlı ilerleyen cilt 

bulguları, anti-RNA polimeraz antikor varlığı, 

kortikosteroid tedavisi ve endotelin reseptör B gen 

polimorfizmi .... SRK için risk faktörü 
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Skleroderma’da
böbrek tutulumu



• Vaskülit, glomerulonefrit de görülebilir.  

• Membranöz nefropati erişkin ve çocuklarda en sık 
glomerüler hastalık  

• IgM nefropatisi lokalize skleroderma ile izlenen bir çocuk 
olguda tanımlanmış  

• Glomerüler hastalığın ortaya çıkmasında immun kompleks 
birikimlerinin rolünün olduğu gösterilmiştir.  

• Amiloidozis diğer romatolojik hastalıklara oranla daha az
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Skleroderma’da
böbrek tutulumu



• Büyük ve orta çaplı damarları tutan vaskülitler böbrek 

ana damarlarını,

• Küçük damarları tutan vaskülitler daha çok 

glomerülleri etkiler 
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Vaskülitler’de
böbrek tutulumu



• Damar duvarındaki inflamasyon .... stenoz, trombozis ve 

anevrizma oluşumuna neden olmakta  

• Damar yapısındaki bozulmanın yol açtığı organ 

beslenmesindeki anormallikler klinik bulguların şiddeti ile 

orantılı  

• Hipertansiyon çocuklarda en sık görülen bulgu ... %86  

– Bazen tek bulgu da olabilir
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Takayasu arteriti’nde
böbrek tutulumu



• En sık görülen glomerüler lezyon ... spesifik olmayan 
iskemik değişiklik  

– Uzun süreli hipertansiyon veya arteryal daralma sonucu 
glomerüler yumakta hyalinizasyon ve/veya kollaps

• Olgu sunumları şeklinde ... IgA nefropatisi,  MPGN, 
kresentik glomerülonefrit ve MesPGN

• Kronik inflamatuar bir hastalık olması nedeni ile tedavi 
edilmeyen olgularda .... Amiloidoz

14.05.2017 53.Türk	Pediatri	Kongresi,	KKTC 50

Takayasu arteriti’nde
böbrek tutulumu



• Böbrek tutulumu olguların %75’inde görülmekte  

• Damar duvarında ekzantrik inflamasyon, nekroz ve 
anevrizma formasyonu ile ilişkili  

• Anevrizma rüptürü parankimal veya perirenal hematoma
neden olabilir ve hastalar yan ağrısı ve makroskopik
hematüri ile başvurabilir  

• Bazı hastalarda tromboza bağlı renal iskemi görülebilir  

• Hastalığın en yaygın bulgularından biri hipertansiyon 
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Poliarteritis Nodoza’da
böbrek tutulumu



• Altın standart tanı yöntemi konvansiyonel anjiografi
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Poliarteritis Nodoza’da
böbrek tutulumu



• Çocukluk çağında en sık görülen vaskülit

• Patogenezi tam olarak bilinmese de polimerik IgA1 içeren 

immun komplekslerin birikimi ile karakterize immun

kompleks aracılı bir hastalık olduğuna inanılmakta 
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HSP’de (IgA vasküliti) 
böbrek tutulumu



• Böbrek tutulumu oranı ..... %20–50 olarak bildirilmekte

• Böbrek tutulumu genellikle diğer sistem tutulumlarının 

ortaya çıkmasını takiben görülmekte  

– % 84’ünde ilk 4 haftada 

– % 91’inde ilk 6 haftada 

– % 97’sinde de ilk 6 ay içinde
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HSP’de (IgA vasküliti) 
böbrek tutulumu



• En yaygın görülen idrar anormalliği; 

– mikroskopik hematüri (%80) ve proteinüri

• Bazı olgularda nefritik sendrom, hızlı ilerleyen 

glomerulonefrit ve ciddi böbrek yetmezliği görülebilir.  
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HSP’de (IgA vasküliti) 
böbrek tutulumu



Böbrek biyopsi bulguları

• Işık mikroskopisi:  Mesangial hücre artışının eşlik ettiği 

mesangioproliferatif glomerulonefrit en temel bulgu  

• İmmünfloresan mikroskopi (IF): Glomerülün nerede ise 

tamamında IgA ile boyanma

• Elektron mikroskopi: Mezengiumda fokal proliferasyon, 

mezengial matriks artışı ve elektron yoğun depolanma 

görülebilir.  
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HSP’de (IgA vasküliti) 
böbrek tutulumu
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HSP’de (IgA vasküliti) 
böbrek tutulumu

Henoch Schönlein Purpurasında böbrek 
tutulumu riskinin arttığı durumlar 
• Dört yaşın 

üzerinde olmak 
• Faktör XIII 

düzeyinin düşük 
olması 

• Döküntünün bir 
aydan uzun 
sürmesi 

• Yaz aylarında 
başlaması 

• Kanlı gaita ve 
şiddetli karın ağrısı 

• Başlangıçta anemi 
olması 

• Hipertansiyon 
olması 

• Sık rekürrens 
gözlenmesi 

	



• ANCA ilişkili vaskülitler; Granülomatoz polianjitis

(Wegener granülomatozis), mikroskopik polianjitis (MPA) 

ve eozinofilik granülomatöz polianjitis (Churge-Straus S.)  

• Bu grup hastalıkların ortak özelliği .... küçük arter, 

kapillerler ve venüllerin inflamasyonu

• Böbrek tutulumu en sık MPA olgularında görülmesine 

rağmen, rekürrens özellikle granülomatoz polianjitis

varlığında daha sık olmakta  
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ANCA ilişkili vaskülitlerde
böbrek tutulumu



• Her üç hastalık klinik olarak  mikroskopik hematüri, 

anlamlı proteinüri ve hızlı ilerleyen glomerulonefrit

şeklinde ortaya çıkabilmekte 

• Fransa’da yapılan bir çalışmada; 

– MPA’lı hastaların %95’inde 

– GPA’lı çocukların %78’inde böbrek tutulumu saptanmış 
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ANCA ilişkili vaskülitlerde
böbrek tutulumu



• Histolojik olarak;  fokal nekrotizan glomerulonefrit ve 

kresentik glomerulonefrit ile karakterize  

• Işık mikroskobunda;  kapiller luplarda nekroz, 

kresent, periglomerüler granüloma benzeri hücre 

infiltrasyonları, interstisyel infiltrasyon ve nekrotizan

arterit görülebilir

• Immunofloresan mikroskopi; belirgin immun globulin

depolanması yok (pausiimmun glomerulonefrit).  
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ANCA ilişkili vaskülitlerde
böbrek tutulumu



• ANCA ilişkili vaskülitlerde en sık görülen böbrek tutulum 

şekli hızlı ilerleyen glomerulonefrittir.  

– Çok kısa sürede (Birkaç gün-3 ay) glomerüler filtrasyon hızında 

%50’den daha fazla azalmanın meydana geldiği, histolojik olarak 

yaygın kresent oluşmu ile karakterize klinik durum 

• Glomerülonefritin yanında AİV’li hastalarda üreterin

granülomatöz vaskülitine bağlı obstrüktif üropati de 

görülebilir
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ANCA ilişkili vaskülitlerde
böbrek tutulumu



• Otoinflamatuar hastalıklara bağlı ortaya çıkan en sık böbrek 

tutulum şekli ... AMİLOİDOZ 

• Serum amiloid A (SAA) proteini, amiloid A proteininin 

öncülüdür ve inflamasyona cevap olarak üretilmektedir. 

• Amiloid fibrilleri en sık böbrekte depolanmaktadır.  

• Klinikte en sık karşılaşılan durum .. Asemptomatik proteinüri

– Zamanla nefrotik sendrom, kronik böbrek hastalığı ve son dönem 

böbrek yetmezliği gelişmekte 
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Otoinflamatuar hastalıklarda
böbrek tutulumu



• Amiloid depolanması glomerül, tübül ve damarlarda 

olabilir.  

– Tübül ve damar depolanması olan olgular nefrotik sendrom 

klinik bulguları olmadan böbrek fonksiyon bozukluğu ile 

başvurabilir, distal RTA, nefrojenik Dİ ve Renal Fanconi

sendromuna yol açabilir
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Otoinflamatuar hastalıklarda
böbrek tutulumu



• Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında amilodoz gelişimi 

için öne sürülen risk faktörleri şunlardır:

– Ailede amiloidoz öyküsü ve erkek cinsiyet

– M694V homozigot genotip

– SAA1.1α/α genotipi (düzenleyici gen polimorfizmi)

– Çevre koşulları
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Otoinflamatuar hastalıklarda
böbrek tutulumu



• Ailesel Akdeniz Ateşi olgularında kolşisinin etkin 

kullanımı ve erken tanı son yıllarda çocuklarda amilodoz

sıklığında azalmaya yol açmıştır 

• Kolşisine dirençli olgularda ... biyolojik tedaviler
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Otoinflamatuar hastalıklarda
böbrek tutulumu



• Amiloidoz gelişme riski;

– Kriyoprin ilişkili periyodik ateş sendromunda %25 

– TNF reseptör ilişkili periyodik ateşte %10 

– Hiperimmunglobulin D sendromunda %3
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Otoinflamatuar hastalıklarda
böbrek tutulumu



• Antifosfolipid sendromu (AFS) ... arteryel ve venöz

trombozlar ile seyreden, antikardiyolipin antikor, lupus

antikoagulan ve anti-beta 2 glikoprotein I antikorlarının 

varlığı ile karakterize primer veya sekonder nedenlere 

bağlı ortaya çıkan bir klinik tablo  

• Antifosfolipid sendromlu hastalarda böbrek önemli hedef 

organlardan birisi  
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Antifosfolipid sendromunda
böbrek tutulumu



• Böbrekte ana damarlardan mikrovasküler yapılara kadar 
değişen boyuttaki damarların non-inflamatuar tıkanıklığı 
en sık görülen tablo 

• Bu tabloda 
– Renal arter stenoz ve trombozu, 
– Renal infakt, 
– Hipertansiyon, 
– Renal ven trombozu, 
– Allograft trombozu, 
– Glomerüler hastalık (membranöz nefropati, IgA nefriti, C3 glomerulopati, FSGS, 

kresentik glomerulonefrit) 
– AFS nefropatisi olarak adlandırılan küçük damar vazo-okluziv nefropati
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Antifosfolipid sendromunda
böbrek tutulumu



• Trombotik mikroanjiopati en sık görülen AFS nefropati

formudur.  

– Hastaların tamamına yakınında hipertansiyon, 

– % 87’sinde akut böbrek hasarı, 

– %75’inde proteinüri

– %6’sında nefrotik sendrom 
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Antifosfolipid sendromunda
böbrek tutulumu



• Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAII) çocuk 
romatolojisinde oldukça yaygın kullanılmakta  

• NSAII’lar akut böbrek hasarına 
– Böbrek hemodinamisinde değişklik yaparak 

– Akut tubulointerstisyel nefrite yol açarak 

• Siklooksijenaz enziminin inhibe edilmesi sonrası 
prostoglandin düzeylerinin azalması ile oluşan 
hemodinamik değişiklikler akut böbrek hasarının en 
önemli nedeni
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek



• NSAII ilişkili nefrotoksisite çocuklarda erişkinlere 

nazaran daha az görülmekte 

– ilacın kesilmesi ile çoğunlukla hasar düzelmekte 

• Özelikle kronik kullanımlarda; 

– İlaca bağlı glomerül filtrasyon hızında azalma, 

– Nefrotik-nefritik sendrom, 

– İnterstisyel nefrit
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek



• Metotreksat ... çocuk romatoloji pratiğinde en sık 

kullanılan ilaçlardan bir tanesi  

– Esas olarak idrarla atılmakta ve böbrek fonksiyonları normal 

olanlarda nefrotoksisite bildirilmemiş  

• Böbrek yetmezliği durumunda tübüllerde birikmekte ve 

böbrek hastalığına yol açmakta  

• Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kemik iliği 

baskılanmasına yol açabilmekte  

– Orta ve ağır böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalı
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek



• Steroid tedavisi; 

– Kemiklerden kalsiyum salınımına yol açarak hiperkalsiüri ve 

böbrek taş hastalığı için risk oluşturmakta  

– Su ve tuz tutulumu yaparak hipertansiyona yol açabilir 

• Sülfasalazin ; 

– Sulfapiridin ve 5-aminosalisilik asitten oluşan bir ilaç 

– Nefrotoksik etkisi oldukça nadir 

– Bazı hastalarda özellikle tedavinin 12. ayından sonra interstisyel

nefrit saptanmakta
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek



– Biyolojik ajanlar 

• Böbrek yan etkileri ilaçların giderek daha fazla kullanımı ile 

birlikte olgu sunumları şeklinde ortaya konmakta  

– Renal hasar mekanizmasının doğrudan podosit hasarı 

ve anti-ds DNA antikorlarının üretiminin tetiklenmesi 

gibi nedenler bağlı olduğu düşünülmekte  
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek
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Romatolojide kullanılan ilaçlar
ve böbrek
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Teşekkürler
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günü kutlu olsun


