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PROTEİNÜRİ



PROTEİNÜRİ



Kidney Int 33:1184, 1988



ÖDEM



Nephron 1987; 47:173











KI 1984; 25:107



• Yaklaşık 2.4 g/gün sodyum veya 6 g NaCl
(100mmol/L)

• RAS blokerlerinin antiproteinürik etkisini artırır

• 0.6-0.8 g/kg/gün protein (+günlük kaybettiği 

Diyet

• 0.6-0.8 g/kg/gün protein (+günlük kaybettiği 
protein miktarı??)

• EAA ??

• Aşırı proteinürisi olan olgularda (proteinüri
>15g/gün) protein kısıtlaması güvenli  mi??

Lancet 1995; 346:148, J Pharm Sci 1985; 74:603, JASN 2002; 13:798, 

Kidney Int 1991; 40:418.



•• FurosemidFurosemid

–– Fazla Fazla diürezdiürez volüm volüm deplesyonudeplesyonu ile ile 
ABY/hipotansiyon ve KV ABY/hipotansiyon ve KV kollapskollaps yapabiliryapabilir

Loop Diüretikleri

Diürez
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• Diüretikler proteine fazla bağlanırlar

• NS’de hipoalbuminemi ve geniş ekstravasküler alan 
vardır

• Böbreğe ulaşan diüretik miktarı azalır

• Tübül lümenindeki serbest diüretikler etkilidir

• NS’de tübüler lümendeki albümine bağlanabilirler

• NS’de Henle kulpu diüretiklere direnç 
göstermektedir.

Diüretiğe
direnç: • Sonuçta diüretik dozlarının 2-3 kadar artırılması 

gerekir. 

• İki farklı tür diüretik kombine edilebilir

• Furosemide yanıtsız hastalara tiyazid diüretik
eklenebilir.  

• Furosemid + albümin infüzyonu?

• RAS blokajı diüretiğe yanıtı artırır? 

direnç:



Primer
Glomeruler

Hasar

KBY’ye
İlerleme

Sekonder
FSGSSekonder İlerleme

Altta Yatan 
Hastalığın 
Aktivitesi

FSGS

Sekonder hemodinamik ve 
metabolik faktörler

Sekonder
hasara etkili 

faktörler

İntraglomeruler
hipertansiyon

Glomeruler
hipertrofi

Proteinüri >1000 mg/g



Kidney Int 57:1803–1817, 2000



Proteinürik Hastada Terapötik
Antihipertansif Yaklaşım

• RAS blokajı (ACEi, ARB)

Kısa dönemde: 

Proteinürinin azaltılması

Uzun dönemde:

Progresif renal hasardan koruma



Proteinüri-GFR İlişki

N Engl J Med 1994; 330:877



Nondiyabetik KBY 
Hastalarında 
Proteinüri> 500-1000mg/gün 

⇒ RAS blokajı 

Proteinüri<500mg/gün

⇒ ? 

K/DOQI. AJKD 2004; 43:5(Suppl 1). Lancet 1999; 354:359



NS’de RAS blokajındaki 
hedefler?

Proteinürinin 1 
gram/gün’ün altına inmesi 

veya %60 azaltılması

Kan basıncı agresif olarak 
düşürülmelidir 

Hedef kan basıncı  
<130/80 mmHg??

125/75mmHg?? 

The JNC 7 report. JAMA 2003 May 21;289(19):2560-72
Hypertension 1997 Feb;29(2):641-50, MDRD Ann Intern Med 123: 754–762, 1995



K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and
Antihypertensive Agents in Chronic Kidney Disease GUIDELINE 9: 
PHARMACOLOGICAL THERAPY: NONDIABETIC KIDNEY DISEASE



• Antiproteinürik etki 
• Proteinüriyi %35-45 azaltırlar 

• İntraglomeruler basınçta azalma

• Podosit davranışlarını değiştirir 

• Etkileri tuz kısıtlaması ve diüretik
kullanımı olanlarda daha fazla

• Antiproteinürik etkiler ARB’lere
ACEi

• Antiproteinürik etkiler ARB’lere
eşit kabul edilir

• Antiproteinürik etki ile 
antihipertansif etkinin 
paralel mi?

ACEi

NDT 1995; 10:1963, KI 1989; 36:272, AJ Nephrol 2006; 26:268, Ann Int Med 2008; 
148:30, AJKD 2005; 45:281



• Antifibrotik etkileri vardır
• Progresyonu geciktirmeye katkı

• Diğer etkiler:
• Glomerulusun yarıgeçirgenliğinde

düzelme

• Antihipertansif etki hemen başlar iken 
antiproteinürik etki haftalar ve aylar 
içerisinde görülürACEi içerisinde görülür

• ATII’nin akut uygulanması, 
antihipertansif etkiyi geri çevirirken 
antiproteinürik etkiyi geri çeviremez

• Glomeruler podositlerdeki ATII tip I 
reseptör sayısının artırıldığı transgenik
sıçanlarda belirgin proteinüri, ayaksı 
çıkıntılarda kaynaşma ve 
glomeruloskleroz görülür

ACEi

KI 1993; 44:579, KI 1991; 40:734, JASN 2004; 15:1475.



• KBY’li hastalarda 
antiproteinürik etkileri 
ACEi’ye benzerdir

• Supramaksimal dozları daha ARB • Supramaksimal dozları daha 
fazla antiproteinürik etki 
gösterir 

• SMART Çalışması 

ARB

Ann Intern Med 2008; 148:30. J Am Soc Nephrol 2002; 13:1100.



SMART

J Am Soc Nephrol 20: 893–900, 2009



J Am Soc Nephrol 20: 893–900, 2009



J Am Soc Nephrol 20: 893–900, 2009



• Kombine kullanımları, tek başına 
kullanımlarından daha fazla proteinüri
azaltıcı etki göstermektedir

• Renal son noktalarda iyileşme sağladığı 
veya daha fazla yan etkilerinin olduğu 
gösterilmemiştir

ACE 

+ gösterilmemiştir

• Dozun ikiye katlanması ile 
kombinasyon tedavileri 
karşılaştırılmamıştır

• Tuz kısıtlaması + diüretik ile 
antiproteinürik etkileri artırılabilir

+ 

ARB

Meta-analysis. Ann Intern Med 2008; 148:30. J Am Soc Nephrol 2008;19:999.



ACEI & ARB

Ozturk S. Kidney Blood Press Res, 2009



•Non-DHP’lerin >300 mg/gün 
proteinüriklerde antiproteinürik etkileri 
var

• Mekanizma? 

• Renal otoregulasyon ve glomeruler
permeabiliteye etkileri olabilir

• DHP’lerin proteinüriye etkileri 

Kalsiyum 
kanal 

blokerleri
• DHP’lerin proteinüriye etkileri 

değişken

• Mekanizma? 

• Afferent arterlerde genişleme, 
sistemik basınçta azalma birbirini 
dengeler

blokerleri

KI 2004; 65:1991, JASN 1998; 9:2096, JAMA 2001; 285:2719.



Diltiazem&Non-Diltiazem

Yayımlanmamış veri



• Muhtemelen glomeruler
hemodinamikleri veya BM 
permeabilitesini değiştirerek 
etki etmektedirler

• ANCAK; faydaları, risklerinden NSAİİ • ANCAK; faydaları, risklerinden 
(akut renal yetersizlik, su-tuz 
retansiyonu veya hiperkalemi) 
fazla ise düşünülmelidirler!

NSAİİ



• 12 kronik GN hastası

• Meloxicam 15mg/gün, 30 
gün

• Proteinuri:
• 2.85 +/- 1.69 g/gün- 1.53 +/-NSAİİ • 2.85 +/- 1.69 g/gün- 1.53 +/-

0.83 g/gün; (p = 0.01878)

• Üriner NGAL:
• 10.6 +/-12.56 U/g kreatininden

6.44 +/- 7 U/g  (p=AD)

NSAİİ

The effect on proteinuria and urinary NAG of treatment with
meloxicam in chronic glomerular disease patients--a preliminary
study. Int J Clin Pharmacol Ther. 2009 Jul;47(7):444-53.



Mineralokortikoid tedavi??

Renin İnhibisyonu??Renin İnhibisyonu??

Üçlü blokaj??





HİPERKOAGULABİLİTE



• Deficiency in factors IX, XI, and XII 

• Increased levels of factor II and combined factors VII and X 

• Increased levels of factors V and VIII 

• Increased plasma fibrinogen levels 

Alterations in zymogens 
and cofactors 

• Deficiency of plasma plasminogen

• Low antiplasmin activity (α1-antitrypsin) Alterations in the 
fibrinolytic system 

• Increased α1-antiplasmin Increased antiplasmin
activity (α2-macroglobulin activity (α2-macroglobulin 

fraction) 

• Deficiency of antithrombin III 

• Deficiency of protein S 

• Deficiency of protein C (possible) 

Alterations in coagulation 
inhibitors 

• Enhanced platelet aggregability

• Increased levels of β-thromboglobulinAlterations in platelet 
function 



NS’de özellikle DVT ve RVT sıklığı artmıştır 

Pulmoner emboli, serebral venöz tromboz
arteriyal tromboz sıklığı artmıştırarteriyal tromboz sıklığı artmıştır

Sıklığı NS’nin ilk 6 ayında en yüksektir

Kidney Int 1994; 46:287. Clin Nephrol 2004; 62:245. Thromb Res 2006; 118:397, Circulation 2008; 117:224



Riskler

Etyoloji

•En yüksek risk

NS durumu

•Süresi ve 
şiddeti•membranöz

nefropati

•MPGN

•MDH 

şiddeti

•Albümin kons. 
≤2.0 g/dL



• Sıklık %5-60 
(semptomatik + 
asemptomatik)

• 151 hasta
• serum albumin 2.1-2.4 

g/dL

• proteinüri (5-5.8 g/gün)

• 33 hastada RVT (%22)

• NS’deki en sık 
tromboembolik
olaydır

• ABD’de 1979-2005 
arası

• 925,000 NS hastası

• 14,000 (%1.5) DVT,• 33 hastada RVT (%22)

Renal  Ven

Trombozu

• 14,000 (%1.5) DVT,

• 5000 RVT 

Derin Ven
Trombozu

Am J Med 1980; 69:819 Am J Med 2008; 121:226



Pulmonary embolism

• 94 hastada V/P sintigrafisinde 12 hasta 
(%13) PE saptanmış

• 5 hastada RVT ile ilişkili

• Am J Med 1980; 69:819

Asemptomatik
PE %12-30

• 19 (%21) yüksek, 25 hastada orta veya 
düşük olasılık 

• Clin Nucl Med 2000; 25:167

89 NS’li hasta

(serum albumin
<2.0 g/dL)



Proflaktik Antikoagulasyon

30 hasta

• 14 MN, 13 FSGS, 

• ortalama serum 
albümin 1.7 mg/dL

3 aylık aralarla

• Doppler USG (renal 
and alt ektremite)

Hiç 
tromboz

yok
albümin 1.7 mg/dL

• ortanca proteinüri of 
9 g/day

• DMA heparin, 13 ay

• V/P sintigrafisi
yok

Nephron 1995; 69:20



Asemptomatik NS’li hastalara rutin antikoagulan??

En riskli grup

• Membranöz nefropati + masif proteinüri +  serum albümin < 2.0 g/dL

Diğer risk faktörleri

• Geçirilmiş tromboembolik olay

• İmmobilization

• Ciddi kalp yetersizliği 

• Morbid obezite

• Abdominal, ortopedik veya jinekolojik cerrahi

NS’nin remisyonundan sonraki 6 ayda antikoagulan (başka 
endikasyon yoksa) tedavi kesilir



Hiperlipidemi Tedavisi



Nefrotik Sendromda Lipid Bozuklukları

Hepatik sentez

VLDL

IDL

LDL

HDL

Oksidize LDL

Vasküler dokularda
VLDL depolanması

Hepatik sekresyon HDL

Lesitin kolesterol acyl
transferaz aktivitesi

HDL

HDL3

HDL2

Lipoprotein a

aterojenisite

aterojenisite



Glomerüler Hasar

Glomeruler Permeabilitede Artış

ProteinüriLipidüri

Lipoprotein 
Metabolizmasında

Bozulma

Hiperlipidemi

Anormal lipoproteinler

Tübüler absorbsiyon
ve katabolizma

Tübülointerstisyel
Fibrozis

Mezangial
Toksisite

Atheroskleroz Hipertansiyon

Progresif Renal Hasar
Moorhead JF, Lancet, 1982



En sık hiperkolesterolemi ve 
hipertrigliseridemi

• AJKD 1994; 23(3):331-46

207 NS’li hastada:

• Ortalama proteinüri=7.2 g/24 saat 
Ortalama total kolesterol=302 ± 92 mg/dL

• Kidney Int 2004;66(1):348-54• Kidney Int 2004;66(1):348-54

NS’li hastaların %80’inde LDL> 
130 mg/dL

• J Gen Intern Med 2004;19(10):1045-52.



Spontan veya ilaçla NS düzeltilirse, hiperlipidemi de düzelir

• NEJM 1990; 323:579

Albümin veya dextran ile onkotik basıncın düzeltilmesi lipid
düzeyini hızla düzeltir 

• Am J Physiol 1992; 263:C397, JCI 1961;40:490

Hipertligliserideminin temel nedeni: 

• VLDL’nin delipidasyonundaki bozulma ve reseptör aracılı LDL klirensinde
azalma

• Kidney Int 1991; 40:129.Kidney Int 2001; 59:179

Hiperkolesteroleminin esas sebebi lipit katabolizmasındaki 
azalmaya bağlıdır 

Kidney Int 1991; 40:129



Yayımlanmamış veri



ATP III LDL-cholesterol goals

Risk category LDL-cholesterol goal 

LDL-cholesterol level 

at which to initiate 

therapeutic lifestyle 

changes 

LDL-cholesterol level 

at which to consider 

drug therapy 

Coronary heart 

disease (CHD) or 

CHD risk equivalent 

(10-year risk >20 

<100 mg/dL (2.58 

mmol/L)

≥100 mg/dL (2.58 

mmol/L)

≥130 mg/dL (3.36 

mmol/L); drug 

optional at 100 to 

129 mg/dL (2.58 to (10-year risk >20 

percent)*

129 mg/dL (2.58 to 

3.33 mmol/L)•

2 or more risk factors 

(10-year risk ≤20 

percent)∆

≤130 mg/dL (3.36 

mmol/L)

≥130 mg/dL (3.36 

mmol/L)

10-year risk 10 to 20 

percent: >130 mg/dL 

(3.36 mmol/L) 10-

year risk <10 

percent: ≥160 mg/dL 

(4.13 mmol/L)

0 to 1 risk factor◊
≤160 mg/dL (4.13 

mmol/L)

≥160 mg/dL (4.13 

mmol/L)

≥190 mg/dL (4.91 

mmol/L); LDL-

cholesterol lowering

drug optional at 160 

to 189 mg/dL (4.13 

to 4.88 mmol/L)



Hedefler(!)

•LDL-kolesterol <100 mg/dl•LDL-kolesterol <100 mg/dl

•Non-HDL-kolesterol düzeyi <130 
mg/dl

•Serum trigliserid düzeyi < 200 
mg/dl??? 



Diyet

Yeterli 
20 hastalık bir çalışmada 

Yeterli 
kanıt 
yok

20 hastalık bir çalışmada 
vegeteryan diyet ile lipit 
düzeylerinde %25-30 azalma 
saptanmıştır
• Ann Intern Med 1993; 118:246



in
h

ib
is

yo
n

u ACEi veya ARB’ler

Total ve LDL-kolesterol düzeyinde 
%10-20 arasında azalmaya yol 
açmıştır (proteinürinin azalmasına 
bağlı, serum albüminden bağımsız) 

R
A

S 
in

h
ib

is
yo

n
u

bağlı, serum albüminden bağımsız) 

• Kidney Int 1995; 48:188



St
at

in
le

r NS’deki hiperlipideminin seçkin 
tedavisi statinlerdir

Proteinüriyi azaltıcı diğer tedavilere 
rağmen devam eden hastalara 
verilmelidir

St
at

in
le

r

verilmelidir

Gemfibrozil veya Cys-A ile birlikte kas 
toksisitesi artar 

• Lancet 1988; 2:1335.Kidney Int 1993; 44:1124.



• Nikotinik asit, 

• Hafif hipolipidemik etkili

• Relatif olarak yüksek yan etkileri (baş 
ağrısı, yüzde kızarma) vardır

• Fibrik asit ürünleri (gemfibrozil vb)

• Kolesterolü %10-30 oranında azaltır

• Esas etkileri trigliseritleri azaltmaktır (%50 

Diğer 
antilipemikler • Esas etkileri trigliseritleri azaltmaktır (%50 

oranında)

• Probukol ve safra asitleri

• Statinlerle birlikte etkinlikleri artar

• Yan etkileri konusdunda dikkatli 
olmalıdırlar

antilipemikler



İnfeksiyonlar

Nefrotik sendromda infeksiyon riski 
artmıştır 

• Sebepleri;• Sebepleri;

• Azalmış immunoglobulin düzeyi

• Antikor gelişim yeteneğinde bozulma 

• Kompleman eksiklikleri (faktör B ve D)

• İmmunosuppressif tedaviler

NEJM 1975; 293:8, Pediatrics 1982; 69:219, J Infect Dis 1979; 140:1



•ÜSYE— 16

•Üriner infeksiyon— 13

•Peritonit — 9

•Pneumoni — 8

Nefrotik
sendromlu 

steroid
almamış 
60 çocuk •Pneumoni — 8

•Ciddi AGE — 6

•Ampiyem — 3

60 çocuk 
hastanın 

57 infektif
atak

J Paediatr Child Health 2004; 40:28



Peritonitin en sık sebebi Streptococcus

pneumoniae, 2. sık sebep Escherichia coli.

Sepsis, meninjitis ve sellulit diğer önemli 
infeksiyonlardır

NS’lu çocukların 23-valent polysaccharide
vaccine (PPSV23) pneumokokkal aşı 
yapılması gereklidir 



Akut Böbrek Hasarı

• Minimal değişiklik hastalığında daha sıktır

• Mekanizmalar;

• Hipovolemi

• İnterstisiyel ödem (nefrozarka)• İnterstisiyel ödem (nefrozarka)

• İskemik tübüler nekroz

• NSAİİ

• Kollapsing FSGS

• Kresentik GN gelişimi



HORMONAL VE DİĞER SİSTEMİK MANİFESTASYONLAR

Kompleman eksikliği

•Azalanlar

•Faktör B

•C3

•C1q, C2, C8, Ci

•Artanlar

•C3, C4bp

•Normal

•C1s, C4 ve C1 inhibitorü

Immunoglobulinler

•Azalanlar

•IgG, alfa1 globulin

•Normal

•IgA, IgM, or IgE

•Artan

•alfa2 ve beta globulinler

Eser Elementlerde azalma

•Bakır

•Çinko

•Demir

Tiroid Hormonları

•Tiroksin bağlayıcı globulin, 
triiyodotironin ve tiroksin kaybı

Koagulasyon komponentleri

•Azalanlar

•Faktör IX, XI, XII, kallikrein
inhibitorü

Ca2+ and vitamin D metabolizması

•Hipokalsemi, hipokalsiüri

•Düşük serum D vit düzeyi
•Klinik olarak ötiroiddirler inhibitorü

•Anti-thrombin III, anti-plasmin, 
alfa1 antitripsin

•Artan

•beta tromboglobulin

•Düşük serum D vit düzeyi

•Klinik önemi? 

•Artmış osteomalazi

•Kidney Int 1999; 55:1912-1919

Üriner EPO artışı, plazma 
düzeyinde beklenen artış olmaz

•Transferin sentezi artar ancak 
üriner kayıpları karşılayamaz

•Am J Med 1992; 92:35-40 

Üriner kortikosteroid bağlayıcı 
globulin ve insülin benzeri büyüme 
hormonu artar

•Klinik önemleri??



Kemik kaybı:

• Rutin D vitamini uygulamasını önerecek kanıt yok

• En az üç ay süre ile 5 mg/gün steroid kullanacak 
tüm hastalara profilaktik tedavi başlanmalıdır. 

• T skoru <-1.5 ise kalsiyum 1500 mg/gün + D 
vitamini 800 iu/gün + bifosfonatvitamini 800 iu/gün + bifosfonat

• T skoru>-1.5 ise sadece kalsiyum ve D vitamini 
replasmanı yeterli olur. 

• Mutlaka egzersiz yaptırılmalıdır. 

• İdrar kalsiyum > 400 mg ise tiazid diüretik
verilmeli ve tuz kısıtlaması yapılmalı



Protein malnutrisyonu
Proximal tubular dysfunction



Yaşam tarzı değişiklikleri




