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Her yıl Mart ayının 2. Perşembesi tüm dünyada “Dünya Böbrek Günü” olarak 

kutlanmaktadır. Hoş bir tesadüf olarak 2018’de Uluslararası Kadınlar Günü ile aynı 

gün kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması “Böbrekler ve Kadın Sağlığı” 

olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde 195 milyon kadın kronik böbrek hastalığından 

etkilenmekte ve her yıl 600.000 kadın bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Türk 

Nefroloji Derneği, bu yılki tema doğrultusunda özellikle kadınlarda böbrek sağlığı ve 

hastalıkları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 8 Mart günü ve haftasında 

çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler kapsamındaki basın toplantımıza 

katıldığınız ve halkımıza ulaşmamıza aracılık ettiğiniz için siz değerli basın 

mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

 

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KADINLARDA DAHA SIKTIR 

Türk Nefroloji Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı 

Prevalans Çalışmasında (CREDIT), erişkinlerde kronik böbrek hastalığı sıklığı % 15.7 

gibi oldukça yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından birisi, 

kadınlarda kronik böbrek hastalığı sıklığının erkeklerden yaklaşık 1.5 kat daha 

yüksek olmasıdır. Buna göre, ülkemizde halen yaklaşık 5 milyon kadın kronik böbrek 

hastalığı ile yaşamını sürdürmektedir. Bu sürpriz bir bulgu değildir; çünkü kronik 

böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden diyabet, hipertansiyon, obezite, idrar 

yolu enfeksiyonları ve romatizmal hastalıklar kadınlarda daha sık görülmektedir.  

 

BÖBREK SAĞLIĞI ANNE KARNINDA BAŞLAR 

Hayata sağlıklı böbreklerle başlamak için, böbreklerin anne karnındaki gelişimi 

kusursuz olarak tamamlanmalıdır. Özellikle 37. haftadan önce doğan veya doğum 

ağırlığı 2500 gramdan düşük olan bebeklerde ‘nefron” adı verilen böbreğin işlevsel 

birimlerinin daha az sayıda olduğu ve bu bebeklerde erişkin yaşamda hipertansiyon 

ve böbrek hastalığı riskinin arttığı gösterilmiştir. Gebelik sürecinin sağlıksız olması, 

düşük nefron sayısıyla hayata başlamamıza yol açar ve böbrek sağlığı bakımından bir 

hassasiyet yaratır.  

GEBELİK BÖBREK SAĞLIĞINI BOZABİLİR 

Gebelik akut böbrek yetmezliği ve gebelik zehirlenmesi gelişimi, var olan böbrek 

hastalığının kötüleşmesi, idrar yolu enfeksiyonu riskinin artması ve çeşitli romatizmal 

hastalıkların şiddetlenmesi gibi böbrek hastalığı açısından risk taşıyan bir süreçtir. 

Gebelik, birçok kadının sağlık sistemi ile ilk tanışma anıdır. Gebe kalan kadınların 

hepsinde böbrek sağlığının normal olup olmadığı (tansiyonları ölçülerek, idrar tetkiki 

ve kanda kreatinin ölçümü yapılarak) araştırılmalı ve bu incelemeler gebelik boyunca 

belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 

 

GEBELİK ZEHİRLENMESİ: BÖBREKLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRTINA 



Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), gebeliğin yirminci haftasından sonra gelişen ve 

kan basıncında yükselme, idrarda protein kaçağı, ödem ve böbrek işlevinde bozulma 

ile seyreden bir tablodur. Tüm gebeliklerin yaklaşık % 5’inde görülen bu durum hem 

anne, hem de bebek sağlığını etkileyen önemli bir sorundur. Böbrekler için bir fırtına 

olarak nitelendirilebilecek bu durum, geçici böbrek rahatsızlığı yapabileceği gibi uzun 

dönemde kadınlarda kalıcı hipertansiyon ve böbrek hastalığı riski de taşımaktadır.  

 

BÖBREK HASTALIĞI OLAN KADIN GEBE KALABİLİR Mİ? 

Kronik böbrek hastalığının ilerleme sürecinde üreme işlevinde bozulma ortaya çıkar, 

bu nedenle hastalık ilerledikçe kadınların gebe kalması zorlaşır. Hastalığın erken 

evrelerinde gebelik sık olarak gerçekleşmekle beraber, özellikle diyaliz uygulanan 

kadınların hem gebe kalma, hem de sağlıklı bir bebek doğurma olasılığı çok azalır. 

Böbrek naklinden sonra kadınların üreme işlevi düzelir ve gebe kalma şansı belirgin 

olarak artar.  

 

BÖBREK HASTALARINDA GEBELİK RİSKLİ MİDİR? 

Böbrek hastalığı varlığı, gebelik sırasında hem anne, hem de bebek sağlığı açısından 

önemli sorunlara yol açabilir. Gebelik sırasında mevcut böbrek hastalığı sıklıkla 

ilerler. Aynı zamanda düşük, erken doğum, fetal büyüme geriliği ve fetüs kaybı 

riskleri de artar. 

 

KADINLARIN BİTMEYEN DERDİ: İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 

Kadınlarda idrar yolunun daha kısa olması nedeni ile idrar yolu enfeksiyonları 

erkeklere göre 8-10 kat daha sık görülür. Kadınların yarısı hayatı boyunca en az bir 

kez idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Gebelik sırasında da enfeksiyon sıklığı artar. İdrar 

yolu enfeksiyonunun gecikmeksizin tanısı ve yeterli tedavisi çok önemlidir. Erken 

tanısı konmayan ve yeterli tedavi edilmeyen enfeksiyonlar, böbreklerde hasar 

oluşmasına ve zamanla böbrek dokusunun kaybına neden olabilir. Tekrarlayan idrar 

yolu enfeksiyonları, kadınlarda kronik böbrek yetmezliğinin önemli nedenlerinden 

birisidir. Kadınlardaki idrar yolu enfeksiyonundan korunmak için hijyenik önlemler 

çok önemlidir.  

 

ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE KADIN BÖBREĞİ 

Özellikle lupus ve romatoid artrit olmak üzere romatizmal hastalıkların büyük 

bölümü kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür. Bu hastalıklar sadece eklemleri 

değil, başta böbrekler olmak üzere birçok organı da etkiler ve böbrek hastalığına yol 

açar. Ayrıca, romatizmal hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan ağrı kesici ilaçlar 

da böbrek işlevini bozabilir. Bu nedenle, bu hastalarda böbrek işlevinin düzenli olarak 

kontrolü gerekir. 

 



KADINLAR BÖBREKLERİNİ NASIL KORUYABİLİR? 
 

Bir kadının böbrek sağlığının normal olması hem toplumsal açıdan, hem de gelecek 

nesillerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bir kadının böbrek sağlığının normal 

olup olmadığını anlamak için mutlaka tansiyonu ölçülmeli, idrar tetkiki yapılarak 

idrarda protein, kan veya enfeksiyon varlığı araştırılmalı ve böbreklerinin çalışma 

gücünü anlamak açısından serum kreatinin testi yapılmalıdır.  

Kadınların böbreklerini korumaları için sağlıklı beslenmeleri, ideal kiloda kalmaları, 

aşırı tuz tüketmemeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve hareketli olmaları, sigara 

içmemeleri, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaları ve yeterli su tüketmeleri oldukça 

önemlidir. Bunun dışında idrar yolu enfeksiyonlarının zamanında saptanıp tedavi 

edilmesi, hamilelikte böbrek açısından kontrollerin yapılması, tansiyon yüksekliği ve 

şeker hastalığı varlığında mutlaka böbreklerinin kontrol edilmesi gereklidir.  
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