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KBY Modelleri

 Hayvan modelleri ile yapılan çalışmalar sonucunda kronik 

böbrek hastalığının (KBH) patogenezi ve tedavisi ile ilgili 

önemli veriler elde edilmektedir. 

 Özellikle farelerde genetik düzenlemelerle elde edilen (örn. 

Alport sendromlu fareler) KBH modelleri de 

geliştirilebilmiştir. 



KBY Modelleri

 Son yıllarda yapılan çalışmalarda sıçanlar ve farelerin daha 

yaygın olarak kullanılması nedeniyle bu iki hayvan türü 

üzerinde oluşturulan KBH modelleri üzerinde daha fazla 

durulacaktır. 



KBY Modelleri

Cerrahi Modeller Toksik Modeller

1. Subtotal nefrektomi veya 

enfarkt modeli (Artık 

Böbrek)

2. Tek taraflı üreter 

obstrüksiyon modeli 

1. Puromisin aminonükleosid (PAN) 

ve adriamisin

2. Adenin

3. Kalsinörin inhibitörleri

4. Sisplatin

5. Aristolokolik asit

6. Folik asit



Cerrahi Modeller



 5/6 nefrektomi modeli olarak da adlandırılır. 

 En sık kullanılan ilerleyici böbrek yetmezliği modellerinden 

birisidir.

 Glomerül kaybı ya da interstisyel fibrozis nedeniyle böbrek 

fonksiyonları sürekli ve ilerleyici olarak bozulmaktadır. 

 Teknik olarak ligasyon ya da ablasyon yöntemleri 

kullanılabilir.  

Subtotal nefrektomi veya enfarkt modeli: 

(Artık Böbrek Modeli) 



 Ligasyon uygulanan yöntemde tipik olarak renal arterin polar 

3 dalından ikisine ligasyon uygulanır. 

 1-2 hafta sonra da sağ nefrektomi yapılır.

 Enfarkt sonrası gelişen nefron kaybına bağlı böbrek 

yetmezliği gelişir. Bu yöntemde belli bir süre sonra şiddetli 

hipertansiyon (HT) da gelişebilir. 

Artık Böbrek – Ligasyon (Enfarkt) Modeli 



 Ablasyon modelinde ise sol böbreğin yaklaşık % 50’sine polar 

bölgeden başlanarak rezeksiyon uygulanır. 1-2 hafta sonra ise 

sağ nefrektomi uygulanır. 

 Parsiyel nefrektomi yapılan böbreğin parankiminin %70’i 

uzaklaştırıldıktan 4 hafta sonra böbrek yetmezliği gelişir. 

 KBH gelişiminden emin olmak için teknik olarak toplamda 

böbreklerin kitlelerinin %60-80’inin çıkartıldığından emin 

olunması gereklidir. Bu amaçla tek taraflı nefrektomi sırasında 

çıkartılan böbreğin ağırlığının tartılarak diğer böbrekten de 

toplamda % 60-80’e ulaşacak şekilde nefrektomi yapılması 

önerilmektedir.

 Bu yöntemde deney hayvanında şiddetli HT gelişmez. 

Hewitson TD, Methods Mol Biol 2009

Artık Böbrek- Ablasyon (Rezeksiyon) Modeli 
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 Kren ve ark. bir kısım fareye sağ nefrektominin ardından aynı 

seansta sol renal arterin 1 ya da 2 segmental dalına 8.0 ipek 

kullanılarak ligasyon yapmışlardır. 

 Bir kısım farede ise aynı işlemler yapılmış ancak 1 polar artere 

ligasyon uygulamışlardır. 

 İki segmental dala ligasyon uygulandığında böbreğin yaklaşık 

%50-70’inde iskemi gelişirken bir dala ligasyon 

uygulandığında iskemik alan oranı % 20-30 civarında 

olmuştur. 

Kren S, Kidney Int 1999

Farelerde Artık Böbrek Modeli 



 İki adet segmental damara ligasyon uygulanan grupta 

kreatinin seviyeleri 0.85 mg/dl, bir damara ligasyon uygulanan 

grupta 0.4 mg/dl (kontrol grubunda 0.24 mg/dl) 

bulunmuştur. 

 Kan basıncı ile idrarda protein/kreatin ve skleroze glomerül 

oranları gruplar arasında farklılık göstermemiştir. 

Kren S, Kidney Int 1999

Farelerde Artık Böbrek Modeli 



 Gagnon ve ark. ise daha önce elektrokoter kullanarak 5/6 

nefrektomi modelini farelerde uygulamışlardır. 

 İki basamaklı bu teknikte, adrenal bez ve böbreğin hilusu 

korunarak korteks elektrokoterize edilir. 

 Bir hafta sonra ise diğer böbreğe nefrektomi uygulanır. 

 Bu modelde, kan üre azotu seviyeleri normal farelere kıyasla 

1.5 – 4.8 misli yükselmiş, glomerüloskleroz oranı ise % 80-90 

oranında bildirilmiştir.

Farelerde Artık Böbrek Modeli 

Gagnon RF, Urol Res 1983





 Sıçanlarda yapılan bir 
çalışmada rezeksiyon ve 
enfarkt uygulanarak 
yapılan 5/6 nefrektomi 
modelleri karşılaştırılmıştır. 

 Rezeksiyon modelinde 
serum  kreatinin 
değerlerinin standart 
deviasyonları anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur. 

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 

Liu ZC, Ren Fail 2003



Artık Böbrek Modeli: Bulgular 

 Nefrektomi modelinde 

başlangıçta nefronlarda 

kompensatuar hipertrofi ve 

fonksiyonel adaptasyon 

(hiperfiltrasyon) gelişir. 

 İlerleyici fokal segmental ya da 

global sklerozla birlikte 

proteinüri ve böbrek 

fonksiyonlarında bozulma 

tabloya eklenir. 



 Artık böbrek modeli oluşturulurken kullanılan yöntem ve 

seçilen deney hayvanı türü farklı sonuçlar verebilmektedir. 

 Ligasyon ile enfarkt modeli oluşturulduğunda renin seviyeleri 

yükselir ve HT gelişir. 

 Buna karşın, rezeksiyonla benzer miktarda nefron kitlesinin 

uzaklaştırılması ile yapılan 5/6 nefrektomi modelinde plazma 

renin aktivitesi normaldir ve HT gelişmeyebilir. 

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 

Hewitson TD, Methods Mol Biol 2009



 Yine sıçanlarda yapılan bir çalışmada Lewis ve Fisher 344 (F344) 

sıçanlarında enfarkt oluşturulduğunda, F344 sıçanlarda KB, proteinüri 

ve skleroze glomerül oranı daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılık F344 

sıçanlarının nefron sayılarının Lewis sıçanlarından daha az olması ile 

açıklanmıştır. 

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 



Artık Böbrek Modeli: Bulgular 

 Yine sıçanlarda yapılan bir çalışmada 

Lewis ve Fisher 344 (F344) 

sıçanlarında enfarkt oluşturulduğunda, 

F344 sıçanlarda KB, proteinüri ve 

skleroze glomerül oranı daha yüksek 

bulunmuştur. Bu farklılık F344 

sıçanlarının nefron sayılarının Lewis 

sıçanlarından daha az olması ile 

açıklanmıştır. 



 Fleck ve ark. ise ‘‘Sprague-Dawley’’ ve ‘’Wistar’’ cinsi sıçanlarda farklı 

5/6 nefrektomi tekniklerinin 

 önce sağ nefrektomi ve ardından sol böbrekten rezeksiyon (NX-R) 

 önce sol böbrekten rezeksiyon ve ardından da sağ nefrektomi (NX-F)] 

 ve cinsiyetin yarattığı farklılıkları incelemişlerdir. 

 Wistar’’ sıçanlarda ‘’Sprague-Dawley’’ sıçanlardan fazla olmak üzere 

böbrek fonksiyonları iki cinste de bozulmuştur. 

 Kan basıncı  10 hafta sonunda sadece NX-F yapılan dişi ‘‘Wistar’’ 

sıçanlarda artmıştır. 

 Her iki cinsin de erkek sıçanlarında cerrahi sonrasında KB’larında artış 

olmamıştır. 

 Proteinüri, iki türün her iki cinsinde de 4. hafta sonunda artmaya 

başlamış ve 10. hafta sonunda daha da artmıştır. 

 İnterstisyel fibrozis ve glomerüloskleroz dişilerde erkeklerden biraz daha 

belirgin olmuştur.

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 

Fleck C, Exp Toxicol Pathol 2006.



Fleck C, Exp Toxicol Pathol 2006.

Wistar sıçanlar Sprague–Dawley Sıçanlar



Fleck C, Exp Toxicol Pathol 2006.

Wistar Sprague–Dawley



Tsunenari I, JRAAS 2007

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 
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Tsunenari I, JRAAS 2007

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 



Shobeiri N, Am J Nephrol 2010



Tsunenari I, JRAAS 2007



Shobeiri N, Am J Nephrol 2010
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Artık Böbrek Modeli: Bulgular 



 Rezeksiyon tekniği ile KBH oluşturulduğunda ise kanamaya 
bağlı mortalite riski  artmaktadır. 

 Ayrıca bu teknik sırasında böbrek polünün rezeksiyonu 
sırasında renal kalikslerin hasara uğradığı ve idrarın 
doğrudan peritona geçtiği bildirilmektedir. 

 Ligasyon tekniğinde serum kreatinin değerleri heterojen 
olabilmektedir. 

 Bu nedenle, Rui ve ark. daha önceleri kullanılan renal 
parankim ligasyonu ile KBH oluşturma yöntemini tekrar 
gündeme getirmişlerdir. 

 Kumano ve ark. ise rezeksiyon tekniğindeki kanama riskini 
azaltmak için dondurma işlemini tekniğe eklemişlerdir. 

 Kumano K, Kidney Int 1986.

Artık Böbrek Modeli: Bulgular 



Chow KM, Hong Kong J Nephrol 2003

 Renal arterlerin ligasyonu ile oluşturulan KBY’nin zor bir 

teknik olduğu bildirilmektedir.  Çünkü cerrahi işlem sırasında 

büyüteçli  merceklerin kullanımı ile arterlerin görülmesi 

gerekmektedir.



Tek taraflı üreter obstrüksiyon modeli 

 Bu yöntemde 
üreterlerden birine bir 
klamp konur ya da 
sütürle ligasyon işlemi 
yapılır. 

 Farelerde genel anestezi 
altında düşük abdominal 
insizyonla genellikle sol 
üreter distaline ulaşılıp 
2.0 mersilenle dikiş 
konur. 

Vielhauer V, J Am Soc Nephrol 2001 Oliver J, Am J Phjsiol Renal Physiol 2007



 Bu yöntem birçok hayvanda kullanılabilir. Genetik 

düzenleme yapılmış (transjenik ya da knock-out) farelerde 

uygulanabilir bir yöntem olması ayrı bir avantajıdır. 

 Bu model temel olarak interstisyel fibrozis patogenezini 

incelemek ve fibrozisi önleyici ajanları ve bu ajanların etki 

mekanizmalarını incelemek amacıyla kullanılır (16-18). Bu 

modelde obstrüksiyona bağlı olarak başlangıçta renal pelviste 

dilatasyon izlenir. 

Tek taraflı (unilateral) üreter obstrüksiyon modeli 

Vielhauer V, J Am Soc Nephrol 2001.

Sakai N, Proc Natl Acad Sci U S A 2006. 

Grande MT, Nat Rev Nephrol 2009. 



 Obstrüksiyon sonrası mekanik gerilme ve tübüler epitel 
hücrelerinden ya da infiltre eden makrofajlar hücreler (3. 
günden itibaren) tarafından salgılanan sitokinler (platelet 
kökenli büyüme faktörü, TGF-β gibi,) fibroblastları ve 
myofibroblastları aktive eder. 

 Epitel hücreleri endotel hücre özelliklerini kaybederek 
fibroblast benzeri hücrelere transforme (epitel-mezankimal 
geçiş) olurlar.

 Birinci haftanın sonundan itibaren hafif  derecede fibrozis 
izlenmeye başlanır ve ikinci hafta sonunda interstisyel fibrozis 
belirginleşir. 

 Bu nedenle deneyler kısa sürede bitirilebilir. 

 İki haftanın sonunda da böbrek fonksiyonları hafif  derecede 
bozulma gösterebilir.

Tek taraflı üreter obstrüksiyon modeli 

Grande MT, Nat Rev Nephrol 2009



Tek taraflı üreter obstrüksiyon modeli 

Grande MT, Nat Rev Nephrol 2009



Tek taraflı üreter obstrüksiyon modeli 
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Ma LJ, Am J Pathol 2003



Toksik Modeller



 Puromisin aminonükleosid (PAN) ve adriamisin özellikle  

proteinürik böbrek hastalıklarını taklit etmede kullanılan 

ajanlardır. 

 Bu ajanlar tek doz uygulandıklarında kısa süreli proteinüri 

gelişimine sebep olurken, tekrarlanan dozlarda kullanılması 

proteinüri, glomerüloskleroz ve fibrozis ile sonuçlanır.

 Jones CL, Am J Pathol 1992.

 Puromisin modeli sıçanlarda etkili iken, adriamisin modeli 

birçok sıçan türünde ve farelerde de  geliştirilebilir. 

 Pippin JW, Am J Physiol Renal Physiol 2009. 

 Bu modeller oluşturulurken beraberinde nefrektomi de 

uygulanarak KBY modelinin hızlandırılması amaçlanır. 

Puromisin aminonükleosid (PAN) ve Adriamisin 

Modeli



 PAN modeli oluşturulurken farklı dozlarda ve aralıklarla 

uygulamalar yapılmıştır. 

 Fogo ve ark. Munich Wistar sıçanlara tek taraflı 

nefrektominin ardından 100 mg/kg i.p PAN 

enjeksiyonunun ardından 4-6 hafta sonra ikinci dozu bu kez 

40 mg/kg i.p olarak uygulamışlardır . 
 Fogo A, J Clin Invest 1988. 

 Jones ve ark. ise çalışmalarında sağ nefrektominin ardından, 

PAN’ı başlangıçta 150 mg/kg i.p olarak uygulanmış, daha 

sonra 20, 27 ve 34. günlerde 43 mg/kg dozunda tekrar 

edilmiştir. 
 Jones CL, Kidney Int 1991. 

PAN ve Adriamisin Modeli



 Fogo grubunun bir başka çalışmasında sıçanlara sol 

nefrektomiyi takiben 2 hafta sonra intraperitoneal 100 

mg/kg PAN uygulanmıştır. Daha sonra 6, 7, and 8. 

haftalarda bu kez 40 mg/kg dozunda PAN tekrar 

uygulanarak kronik glomerüloskleroz oluşturulmuştur. 

 Bu modelde başlangıçta nefrektomiyle çıkartılan böbrek, 

histolojik incelemelerde aynı denek için uygun bir kontrol 

olmaktadır.  PAN grubunda 10. haftada serum kreatinin 

değeri ve glomerül skleroz indeksinin anlamlı olarak 

yükseldiği gösterilmiştir. 

 Ma LJ, Kidney Int 2004.  

PAN ve Adriamisin Modeli



Kidney Int 2004



 Adriamisin modeli oluşturulurken;  adriamisin 2 mg/kg 

dozunda i.v olarak toplamda iki kez 3 hafta aralıklarla 

uygulanmaktadır.

 Fogo A, J Clin Invest 1988. 

PAN ve Adriamisin Modeli



 Adriamisin ve PAN’ın karşılaştırıldığı bir çalışmada adriamisin 
verilen sıçanlarda segmental hyalinozis ve skleroz birçok 
glomerülde izlenmiştir. Skleroza mezangial proliferasyon eşlik 
etmiştir. 

 Buna karşın PAN modelinde daha hafif  glomerüler lezyonlar 
izlenmiştir. 

 Glomerülde izlenebilen hyalinozis ve skleroz da adriamisin 
grubuna kıyasla daha dar bir alanı etkilemiştir. Nitekim 
skleroz indeksi PAN grubunda 0.80 iken adriamycin 
grubunda 1.11 olarak tespit edilmiştir. 

 PAN alanlarda  sistolik kan basıncı, BUN ve kreatinin 
değerleri 8. hafta sonunda yükselirken benzer bulgular 
adriamisin alanlarda 27 - 31 haftalık takip sonunda izlenmiştir. 

 Fogo A, J Clin Invest 1988. 

PAN ve Adriamisin Modeli



Adriamisine bağlı glomerüler ve interstisyel fibrozis modelini 

farelerde ilk kez Wang ve ark. tanımlamışlardır. Bu çalışmada 

farelere adriamisin i.v olarak 10 - 11 mg/kg dozunda 

uygulanmıştır. Bu uygulamanın 1, 2, 4, ve 6. hafta sonundaki 

etkileri incelenmiştir. 

Wang Y, Kidney Int 2000

Farelerde Adriamisin Modeli



 Yoğun proteinüri 5. günde başlamış ve çalışma boyunca artış 

olarak devam etmiştir. 

 Tübüler epitel hücrelerde ‘’emilim damlacıkları’’ 1 ve 2. 

haftada izlenmiş, 2. hafta sonrasında da intralüminal 

silendirler izlenmeye başlamıştır. 

 Glomerüler vakuolizasyon ve fokal glomerüloskleroz 

bulguları ise 4. haftada izlenmeye başlamış ve 6. haftada da 

yoğun glomerüler skleroz, interstisyel ekspansiyon ve ağır 

inflamasyon izlenmiştir. 

 Makrofaj infiltrasyonu modelin 2. haftasında izlenmeye 

başlamış ve daha sonra CD4+ ve CD8+ T lenfositleri 

interstisyumu infiltre etmişlerdir
 Wang Y, Kidney Int 2000.

Farelerde Adriamisin modeli



Kidney Int 2007



 Sıçanlarda tanımlanmıştır. 

 Uzun süreli adenin uygulaması da ilerleyici böbrek hasarı ile 
sonuçlanır. 

 Bu modelde sıçanlar standart % 0.75 adenin ihtiva eden 
yemlerle beslenir. 

 Oral olarak alınan adenin, 2,8-dihydroxyadenin’e metabolize 
olur ve proksimal tübül epitel hücrelerinde kristalize olur. 
Artan kristaller tübüllerin dejenere olmasına sebep olur. 

 İlk iki hafta sonuda adenin alımı durdurulursa tübüler hasar 
geri döner ancak adenin ile beslenme 4-6 hafta devam ederse 
interstisyel infiltrasyon, fibrozis, tübüllerde dilatasyon ve tübül 
bazal membranında kalsifikasyon izlenir. 

 Hamada Y, Nephrol Dial Transplant 2008.

 Matsui I, Kidney Int 2009. 

Adenin Modeli 



 Bu model oluştuğunda deney hayvanlarında hiperfosfatemi ve 

hiperparatiroidi de izlenir. Adenin ile 4 hafta sonunda ağır 

anemi, 5. hafta sonunda hipokalsemi ve hiperfosfatemi ve 

medial kalsifikasyon izlenir. 

 Hamada Y, Nephrol Dial Transplant 2008.

 Matsui I, Kidney Int 2009. 

Adenin Modeli



Kidney Int 2009



Shobeiri N, Am J Nephrol 2010



 Kronik kalsinürün toksisitesi sıklıkla sıçanlarda ve farelerde 

incelenmiştir. 

 Bu model sıçanlarda oluşturulurken renin anjiotensin 

sistemini aktive etmek amacıyla 1 hafta süreyle düşük 

sodyumlu diyetin uygulanır, 

 Ardından da siklosporin 15-25 mg/kg/gün dozunda 

intraperitoneal olarak 28 gün boyunca ya da 

 Takrolimus 1 - 6 mg/kg/gün dozunda 4 - 8 hafta süreyle 

uygulanır.
 Andoh TF, Clin Exp Pharmacol Physiol 1995.

 Stillman IE, Lab Invest. 1995.

 Deniz H, Transplant Proc 2006. 

Kalsinörin İnhibitörleri ile KBY Modeli



 Farelerde ise yine düşük sodyumlu diyet çalışma süresince 

(çoğu zaman 4 hafta) devam eder ve bu dönem boyunca 

siklosporin 30 mg/kg dozunda subkütan olarak 4 hafta 

süreyle günlük olarak enjekte edilir.

 Jenkins JK, Transplantation 2001.

 Ling H, J Am Soc Nephrol 2003. 

Kalsinörin İnhibitörleri ile KBY Modeli



 Serum kreatinin seviyeleri anlamlı olarak yükselir, tübül epitel 

hücrelerinde vaküolizasyon ve şişme, dilatasyon, apoptozis, 

nekroz ve atrofi ile interstisyel alanda  band şeklinde fibrozis 

gelişir. Damarlarda ise arteriolar hyalinoz izlenir.

Kalsinörin İnhibitörleri ile KBY Modeli

Ling H, J Am Soc Nephrol 2003.

Capasso G, Nephrol Dial Transplant 2008.



 Daha çok akut böbrek yetmezliği modellerinde kullanılmakta. 

 Tekrarlanan doz uygulamaları inflamasyon ve fibrozis ile 

sonuçlanır. 

 Amate ve ark. öldürücü olmayan dozda (2 mg/kg/hafta) 

sisplatini 7 - 10 hafta süreyle sıçanlara enjekte ettikleirnde 

yedinci haftadan itibaren mononükleer hücre infiltrasyonuna 

ek olarak tübüler dilatasyon, tübüller çevresinde fibrozis 

gelişimi izlenmeye başlamışlardır. 

 Bu bulgular 10 haftalık enjeksyon sonunda daha da belirgin 

hale gelmiştir. 
 Amate JY, Toxicol Pathol 1996.

Sisplatin Modeli



Amate JY, Toxicol Pathol 1996.



 Aristolokolik asitin (AA) ‘‘Çin-bitkisel nefropatisi’’nde izlenen 

ilerleyici kronik interstisyel nefritin  sebebi olduğu 

anlaşılmıştır. 
 Vanhaelen M, Lancet 1994.

 Düşük sodyumlu diyetle beslenene sıçanlar 5 hafta süreyle 

günlük olarak AA injeksiyonu 10 mg/kg dozunda uygulanır. 

 AA uygulamasının 10 ve 35. günlerinde yapılan 

incelemelerinde glikozüri, proteinüri, serum kreatinin 

seviyelerinde yükselme, böbrek dokusunda lenfosit 

infiltrasyonu, tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis 

saptanmıştır. 
 Debelle FD, J Am Soc Nephrol 2002.

Aristolokolik Asit Modeli



Debelle FD, J Am Soc Nephrol 2002.



 Folik asitin akut böbrek yetmezliği yapmakla birlikte oluşan 

epitel hasarı sonrası 2-3 hafta süreyle takip edilen deney 

hayvanlarında  tübül epitel hücrelerinde rejenerasyonla birlikte 

kronik yamalı interstisyel fibrozisin geliştiği rapor edilmiştir. 

 Fare ve sıçanlara 0.3 M sodyum bikarbonat içinde çözülen 

folik asit 250 mg/kg tek doz olarak intraperitoneal yoldan 

enjekte edilir. 

 Ortega A, J Am Soc Nephrol 2006.

 Yuan HT, Am J Pathol 2003.

 Ichimura T, Am J Physiol Renal Physiol 2004.

Folik Asit Modeli



Ortega A, JASN 2006
Fink M, Pathology 1987



Ajan/yöntem Deney hayvanı Doz/ uygulama süresi Klinik/patolojik bulgu

Subtotal nefrektomi 

veya enfarkt modeli

Fare ve sıçan Tek taraflı nefrektomi ve diğer 

böbrekte arter ligasyonu ile 

enfarkt oluşturulması ya da 

rezeksiyon

serum kreatinin 

seviyelerinde yükselme, HT, 

glomerüloskleroz, 

proteinüri 

Tek taraflı 

(unilateral) üreter 

obstrüksiyon modeli

Fare ve sıçan Sol üreter distalinin bağlanması İnterstisyel fibrozis

Puromisin 

aminonükleosid 

nefrozu 

Sıçan tek taraflı nefrektomi, ardından 

100 – 150 mg/kg i.p, 

4 - 6 hafta sonra 40 - 45 mg/kg 

i.p 2-3 kez haftalık tekrarlama.

Proteinüri, lenfosit ve 

makrofaj infiltrasyonu, 

glomerüloskleroz, 

interstisyel fibrozis

Adriamisin nefrozu Fare ve sıçan tek taraflı nefrektomi ve ardından 

sıçanlarda 2 mg/kg 3 hafta 

aralıkla toplamda 2 kez uygulama; 

farelerde  10 – 11 mg/kg i.v

Proteinüri, lenfosit ve 

makrofaj infiltrasyonu, 

glomerüloskleroz, 

interstisyel fibrozis

Adenin Sıçan % 0.75 adenin ihtiva eden 

yemle besleme, 

4-6 hafta süreyle

serum kreatinin 

seviyelerinde yükselme, 

interstisyel fibrozis, 

tübüllerde dilatasyon ve 

tübül bazal membranında 

kalsifikasyon



Ajan/yöntem Deney 

hayvanı

Doz/ uygulama süresi Klinik/patolojik bulgu

Siklosporin Fare ve sıçan Siklosporin: Sıçanlarda 15-25 

mg/kg/gün, 

28 gün süreyle; 

farelerde 30 mg/kg/gün, 

4 hafta süreyle

serum kreatinin seviyelerinde 

yükselme, tübüler atrofi, interstisyel 

fibrozis, glomerüloskleroz, ve 

arteriolar hyalinizasyon

Tacrolimus Sıçan Takrolimus: sıçanlarda 3- 6 

mg/kg/gün, 21 – 42 gün 

süreyle 

ya da 

1 mg/kg/gün, 8 hafta süreyle  

serum kreatinin seviyelerinde 

yükselme, tübüler atrofi, interstisyel 

fibrozis, glomerüloskleroz, ve 

arteriolar hyalinizasyon

Sisplatin Sıçan 2 mg/kg/hafta, 

7- 10 hafta süreyle

serum kreatinin seviyelerinde 

yükselme, makrojaj ve myofibroblast 

sayısında artış, interstisyel fibrozis

Aristolokolik asit Sıçan 10 mg/kg/gün, 

5 hafta süreyle

Glikozüri, proteinüri, serum kreatinin 

seviyelerinde yükselme, böbrek 

dokusunda lenfosit infiltrasyonu, 

tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis 

saptanmıştır

Folik asit Fare ve sıçan Fare ve sıçanlarda 250 mg/kg 

tek doz

Akut böbrek yetmezliği, 

2-3 hafta sonunda interstisyel fibrozis



 Sonuç olarak KBH modelleri oluşturulurken bir 

etiyolojinin ya da patogenezin taklit edilmesi 

amaçlanır. 

 Her bir  modelinin kendine özgü eksiklikleri ya 

da kısıtlamaları vardır. 

 Hiç bir model en ideal model değildir. 

 KBH patogenezinin aydınlatılması ve tedavi 

seçeneklerinin araştırılması için bir ya da bir kaç 

farklı KBH modeli kullanılabilir.

ÖZET



Teşekkürler


