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Ürik Asit 

 Ürik asit, karaciğerde sentez edilen diyet 

ve endojen pürin metabolizmasının son 

ürünüdür. 

 Ürat  oxidaz (ürikaz) ürik asiti daha 

çözünebilir form olan allantoine 

dönüştürmektedir. 

 Ürik asit insanlarda bu enzim eksikliği 

nedeni ile pürin metabolizmasının son 

ürünüdür. 

 

 



Ürik asit metabolizması 



Ürik asit metabolizması 

 Ürik asitin 1/3’ü gastrointestinal sistemden 
diğer kısmı 2/3böbrekten idrarla 
atılmaktadır. 

 Plazmada ürik asit, Na-ürat şeklinde 
bulunmaktadır. 

 Glomerüllerden serbestçe filtrata 
geçmektedir.  

 Ürik asit kolaylaştırılmış diffüzyon ile tübül 
membranından (proksimal tübül) 
geçmektedir. 

 



Böbrekte Ürik Asit  

Glomerüler filtrasyon,  

Ultrafiltratın reabsorbsiyonu 

 Sekresyon 

 Post-sekretuvar reabsorbsiyon 



Ürik Asit ve Proksimal tübül 





Ürik Asit Atılımı 

 Ürat atılımının moleküler mekanizması 

tam olarak anlaşılamamıştır. 

 Membran transporterları ürat 

metabolizmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

 Urate anion transporter 1 (URAT1),  

 Organic anion  transporters (OAT) 

 ATP-ilişkili ürat export transporterları 



Ürik Asit Atılımı 

 Transporter URAT1: SLC22A12 geni 

tarafından kodlanmaktadır. 

 Laktat, aseto asetat, hidroksibütirat ve 

süksinat benzeri organik anyonlar bu 

transporter üzerinden ürik asit 

absorbsiyonunu artırmaktadır. 

 Probenecid ve losartan URAT1’i inhibe 

eder. 



Ürik Asit Atılımı 

 Glucose transporter 9 (Glut9), SLC2A9 

geni tarafından kodlanmaktadır. 

 Fruktoz transporter olrak görev 

almaktadır.  

 Fruktoz bu taşıyıcı ile ürik asit 

absorbsiyonunu artırmaktadır. 

 



Ürik asit atılımı 

 Uromodulin (UMOD),  veya Tamm–

Horsfall glycoprotein:  sağlıklı bireylerde 

idrarda en fazla atılan protein, ürik asit 

atılımına katkıda bulunmaktadır. 

 Kesin mekanizma bilinmemektedir.  

 



Ürik Asit Atılımı 

 Ürik asit nitrojen eliminasyonu için için 

etkin bir yol olarak görülmekle birlikte, 

biyolojik sıvılarda ürik asitin çözünürlüğü 

düşüktür. 

 Fizyolojik pH kanda ürik asit kanda Na+-

ürat anyonu olarak bulunmaktadır. 

 pH5-6 olan idrarda büyük oranda ürik asit 

olarak bulunmaktadır (PKa 5,75).  



Ürik Asit Atılımı 

 Na+-ürat  (monosodyum ürat)’ın 

plazmada satürayon düzeyi 7 mg/DL ‘dir. 

 Toksik birikimin engellenmesi için ürik 

asitin sürekli atılması gerekmektedir. 

 Dokular ürat metabolizması konusunda 

son derece yetersizdir. 

 Bu nedenle organlarda birikme ortaya 

çıkmaktadır. 



Hiperürisemi 

 Erkeklerde serum ürik asit düzeyinin 7.0 

mg/dL, kadınlarda 6.0 mg/dL’nin üzerinde 

olması hiperürisemi olarak tanımlanır. 

 Fark östrojenin ürikozürik etkisi ile 

ilişkilidir. 

 İki nedenle ortaya çıkar; 

 Üretimde artış veya atılımında azalma 



Üretimde Artış 

 Hızlı hücre turnover’nın olduğu (lösemi, 
lenfoma vb) veya hücre yıkımının arttığı 
(rabdomyoliz, sitotoksik etki vb) 
durumlarda ortaya çıkabilir. 

 Enzim defekleri: 

 HGPRT eksikliği (Lesch–Nyhan 
syndrome,) 

 HGPRT kısmi eksikliği (Kelley–Seegmiller 
syndrome) 

 PRPP activitesinde artış 



Hyperuricemia 



Hiperürisemi ve diyet 

 Hiperürisemi gelişimi üzerine diyetin 

etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. 

 Fruktozdan zengin endüstriyel yiyecekler, 

kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et tüketimi 

ve alkol özellikle bira tüketimi ürisemiyi 

etkilemektedir. 

 



Böbrek ürik asit atılımında azalma 

 Hastaların büyük çoğunluğunda 
hiperüriseminin nedeni böbrekten ürik asit 
eliminasyonundaki sorun nedeni ile ortaya 
çıkmaktadır. 

 Böbrekten ürat atılımı; 

 Genetik faktörler (primer hiperürisemi), 

 Böbrek yetmezliği, veya GFR hızında azalma 

 Endogen organic acid birikimi 

 (lactate, β-hydroxybutyrate, acetoacetate) 

 Exogen ilaçlar (aspirin, thiazides, β-blockers, 
cyclosporine, tacrolimus). 



Hyperuricemia 



Böbrek ürik asit atılımında azalma 

 Ekstraselüler volüm kontraksiyonu 

sodyum ile eşleşen absorbsiyon nedeni ile 

ürik asit absorbsiyonunun artmasına 

neden olmaktadır. (Diüretik kullanımı, 

diyare vb.) 

  Volüm ekspansiyonu ise ürik asit atılımını 

artırmaktadır (SIADH vb ). 



Böbrek ürik asit atılımında azalma 

 Metabolik asidoz genellikle hiperürisemiye 

eşlik etmektedir. 

 Laktik asidoz ve Beta hidroksi bütirat 

direk olarak ürik asitin tübüler 

sekresyonunu inhibe etmektedir. 

 Kısa ve uzun dönem tuz kısıtlaması 

hiperürisemiye neden olmaktadır. 

 Tuz yüklemekle tablo düzelmektedir. 
 Masugi F, et al.  J Hum Hypertens 1988; 1:293–298. 

 



Böbrek ürik asit atılımında azalma 

 PTH ile özellikle KBH’da serum ürik asit 

ile korelasyon bulunmaktadır. 
 Hui JY, et al. Arthritis Res Ther 2012; 14:R56 

 Vitamin C’nin özellikle kirazda bulunan 

vitamin C’nin ürikozürik etkisi 

bildirilmektedir. 
 Jacob RA, et al. J Nutr 2003; 133:1826–1829. 

 

 



Ürik asitin faydaları 

 Ürik asit antioksidan özelliğe sahip 

olduğu için oksidatif stresin arttığı 

durumlarda (örn: kardiyovasküler 

hastalıklar), artmış plazma ürik asit 

seviyeleri kompanzasyon mekanizması 

olarak değerlendirilmektedir. 

  Nieto FJ, et al.  Atherosclerosis. 2000; 148:131–139. 

 



Ürik asitin faydaları 

 Parkinson hastalığı, multiple sklerozis, 

Alzheimer hastalığı/demansı olan 

hastalarda yüksek ürik asit seviyesinin 

protektif olduğu gösterilmiştir. 
 

 

  

Ascherio A, et al. Arch Neurol 2009; 66:1460–1468. 



Ürik asitin faydaları 

 Hemodiyaliz hastalarında yüksek ürik asit 

düzeylerinin daha düşük tüm nedenlere ve 

kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümler 

ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

 

 
 Latif W, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6:2470–2477. 



Ürik asitin zararları 

 Ekstraselüler alanda antioksidan olan ürik 
asit , adipozit ve vasküler düz kas 
hücreleri içerisine girerek zararlı etkilerde 
bulunmaktadır. 

 Corry DB, et al. Journal of hypertension. 2008; 26:269–275. 

 Nitrik oksit üretimini inhibe eder, platalet 
agregasyonunu  ve proinflamatuvar 
aktiviteyi tetiklemektedir. 

 Nakagawa T, et al. Uric acid--a uremic toxin? Blood purification. 

2006; 24:67–70. 



Ürik asitin zararları 

 Anti oksidan etkileri olmasına rağmen 
hiperürisemi ile birlikte  

 böbrek hastalıkları,  

 metabolik sendrom,  

 diyabet,  

 hipertansiyon,  

 kardiyovasküler hastalıkların tetiklendiği ve 
progresyon olduğu bildirilmektedir.  

 Bu durum sadece sekonder bir birliktelik 
değildir. 



Ürik asit nefropatisi 

 Akut ürik asit nefropatisi, ürik asit 
kristallerinin tübüllerde birikimi ve 
depolanması ile ortaya çıkan akut böbrek 
hasarıdır. 

 Kristal depolanmasından bağımsız olarak 
renal vazokonstrüksiyon, proinflamatuar 
hücrelerin aktivasyonu, mikrovasküler hasar 
ve renal otoregülasyonda değişiklilerinde 
patogenezde rol oynadığını göstermiştir. 

 
 Ejaz AA, et al. (2007) Clin J Am Soc Nephrol 2:16–21 

 



Ürik asit nefropatisi 

 Genellikle serum ürik asit düzeylerinin 

10-15 mg/dL’yi geçtiği durumlarda ortaya 

çıkar. 

 Genellikle lösemi, lenfoma hastalarında 

tümör lizis sendromu ile ortaya çıkar. 

 Nadiren HGPRT enzim eksikliği olan 

nadir olgularda karşımıza çıkabilir. 



Ürik asit nefropatisi 



Ürik Asit ve KBH 

 1890 lı yıllardan bugüne hiperüriseminin 
KBH ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

 Haig, A., et al. Uric acid as a factor in the causation of disease. 
London: J & A Churchill; 1897. 

 Bu ilişki ilk olarak gut nefropatisi olarak 
ortaya konulmuştur. 

 Ürik asit düşürücü ilaçlar öncesinde gut 
hastalarının %20-60’ında hafif ve orta 
düzeyde böbrek hasarı bildirilmektedir. 

 Berger L,  et al. The American journal of medicine. 1975; 
59:605–613 



Kronik Ürik asit nefropatisi 

 Kronik hiperürisemi ile birlikte görülen 
kronik interstisiyel nefrit  ‘gut nefropatisi 
(gouty nephropathy)’  

 Patoloji: Medulladaki kristallerin birikimi ile 
giden ve kristalleri çevreleyen inflamasyon ve 
fibrosis. 

 Son  dönemde tanım değişti. 

 Gut hastalarında görülen hipertansiyona, 
vasküler hastalıklara ve yaşlanmaya bağlı 
böbrek hasarına eşlik eden böbrek hastalığı 
olarak tanım değişti.   

 



Gut 

 Monosodyum ürat kristallerinin 

eklemlerde birikimi ve inflamasyona neden 

olması ile karakterize artrit tablosudur. 

 Gut intermitan alt ekstremitelerde 

başlayan  progresif mono-veya oligoartrit 

olarak ifade edilebilir. 

 

 





Gut 

 MSU kristalleri subkutan dokularda ve 

böbrekte tofus depositleri şeklinde 

birikebilir. 

 Gut hastalarında;  

 İnflamatuar selülit, ürat nefropatisi, ve 

böbrek taşları karşımıza çıkan diğer klink 

tablolardır. 





Gut Hastalarında KBH 

 2007-2008 yıllarında ABD verileri gut 

hastalarında  

 %71 hipertansiyon 

 %71KBH (stage 2 ve üzeri) 

 %24’ünde böbrek taşı varlığı 

bildirmektedir. 

 Zhu Y, et al.  Am J Med 2012; 125:679–687. 



KBH ve hiperürisemi 

 Son dönem epidemiyolojik çalışmalarda 

kristal depolanması ve kronik ürik asit 

nefropatisinden bağımsız olarak yüksek 

ürik asit düzeyinin denova KBH 

gelişiminde rol aldığı ifade edilmektedir. 

 Bu çalışmalar KBH progresyonunda da 

hiperüriseminin rol oynadığını 

düşündürmektedir.   



KBH ve hiperürisemi 

 Asemptomatik hiperürisemi  ve KBH 

ilişkisi tartışmalı görünmektedir. 

 Bu durum hasta popülasyonunda ve 

metodolojik farklılıklardan kaynaklanıyor 

olabilir. 



Epidemiyolojik çalışmalar 

 

Ürik asit 7-8 mg/dL üzerinde ise KBH gelişimi 

 için bağımsız risk faktörüdür.  



A serum uric acid >8mg/dL was associated 

 with a 3-fold increased risk in developing CKD  

in men and more than a 10- fold increased risk in women. 



 

The hyperuricemic group had a significant 

 risk to develop contrast-induced acute kidney 

injury and need for renal replacement therapy 

after the intervention 



 

Elevated serum uric acid concentration was found to 

 be correlated with earlier development of hypertension,  

larger kidney volume, and increased risk for developing 

 end stage renal disease.  



Hayvan çalışmaları 

Hyperuricemic rats show more renal hypertrophy, 

proteinuria, interstitial fibrosis, preglomerular arteriolopathy  

and glomerulosclerosis. 



Patogenez 

 Ürik asit böbrek hasarını birçok 

mekanizma ile gerçekleştirmektedir; 

 RAS aktivasyonu,  

 Nöronal Nitrik oksit sentaz inhibisyonu, 

  Vasküler düz kas hücrelerinde 

proliferasyon, 

 Damar duvarından COX-2 salınımı … 
 

 Mazzali M, et al. Hypertension. 2001; 38:1101–1106.  



 

Administration of allopurinol to diabetic mice has shown to  

attenuate transforming growth factor-β(1)-induced  

tubulointerstitial fibrosis in kidneys. 



Patogenez 

 Hiperürisemik bireylerde allopurinol ile 4 

aylık tedavinin, sistolik kan basıncını 

azalttığı, proteinüriyi azalttığı, GFR 

artırdığı ve endotel fonksiyonlarını 

düzelttiği ilaç öncesi dönemle 

karşılaştırıldığında  gösterilmiştir. 
  

 

 Kanbay M, et al.  Clinical journal of the American Society of 

Nephrology : CJASN. 2011; 6:1887–1894. 



 



Mortalite 



Sonuç 

 Terawakhe et al. suggested that use of 

allopurinol in humans with hypertensive 

nephropathy appears to be beneficial for 

decreasing all-cause mortality, denoting 

that this xanthine oxidase inhibitor might 

have a protective role on the vascular 

system.• 



RENAAL trial 

 Diyabetik nefropatili hastalarda yapılan 
post-hoc analiz losartanın hipoürisemik 
etkisinin böbrek hastalığı riskini azalttığı 
gösterilmiştir. 

 Her 0,5 mg/dL’lik düşüşte böbrek hastalık 
riski %6 azalmaktadır. 

 Losartanın renoprotektif etkisinin %25’lik 
kısmı hipoürisemik etkisine 
bağlanmaktadır. 

 Miao Y, et al. Hypertension. 2011; 58:2–7. 



Tedavi 

 Despite these promising results, 

appropriate randomized controlled trials 

are needed before allopurinol can be 

implemented into daily clinical practice, 

since allopurinol therapy may be 

complicated by kidney toxicity. 



Ürik asit ve hipertansiyon 

 Hiperürisemi tedavi edilmemiş hipertansif 

hastaların %25-40’ında bulunmaktadır. 

 Malign hipertansif hastaların ise %75’inde 

bulunmaktadır. 

 Son dönem çalışmalar serum ürik asit 

değerinin hipertansiyon gelişimi için risk 

faktörü olduğunu göstermektedir. 

 Alper AB, et al. Hypertension. 2005; 45:34–38.  

 



433 genç hastanın alındığı 5 yıllık takip çalışması 



 



Ürik asit ve hipertansiyon 

 Ürik asit özellikle nondipper 

hipertansiyon için bağımsız bir risk 

faktörü olarak bulunmuştur. 

 Turak O, et al. Journal of clinical hypertension. 2013; 

15:7–13. 

 Hipertansif gebelerde preeklampside 

olduğu gibi ürik asit düzeyleri >5,5 mg/dL 

olarak saptanmıştır. 
 Nieto FJ, et al. Atherosclerosis. 2000; 148:131–139. 



 

rats with elevated serum uric acid concentration developed  

hypertension with a direct relationship between the level of  

blood pressure and uric acid 



These effects was ameliorated by uric acid lowering drugs. 

Benziodarone and Allopurinol 



Ürik asit ve hipertansiyon 

 Fruktoza bağlı hayvan modellerinde ürik 

asit yüksekliği RAS aktivasyonu ve 

hipertansiyon ile sonuçlanmaktadır. 

 Adipozitlerde ANG II sentezi artmaktadır. 
 Nakagawa T, et al. 2003; 23:2–7. 

 

 



 

An increase in uric acid levels>5.5 mg/dL was found in 90% of 

 hypertensive adolescent subjects, while uric acid levels were  

significantly lower in controls 



 

Reduction of uric acid normalized blood pressure in 66% of 

 hyperuricemic adolescents with hypertension as compared to 

 3% in the control individuals 



Sonuç 

 Despite these promising results, 

appropriate randomized controlled trials 

are needed before allopurinol can be 

implemented into daily clinical practice, 

since allopurinol therapy may be 

complicated by kidney toxicity. 



Gut ve tedavi 

 NSAİ 

 Kolşisin 

 Prednizon 

 KBH’da NSAİ kullanılması sakıncalı 

olacağından kolşisin ve steroid tedavisi 

alternatif olarak kullanılabilir. 

 



Gut Hastalarında KBH 

 Serum ürik asit düzeyinin 6 

mg/DL’ninaltında tutulması snoviyal sıvı 

kristallerini ve akut gut ataklarını, tofus 

oluşumunu ve NSAİ kullanımını 

azaltmaktadır. 

 



Gut Hastalarında KBH 

 Hastalar ürik asit düşürücü ajan olarak 

XOR inhibitörü allopurinol veya 

febuxostat kullanmaktadır. 

 Hipersensitivite reaksiyonu allopurinol ile 

görülmektedir.  

 Febuxostat ile bu reaksiyon daha az 

görülmektedir. 



Akut hipersensitivite sendromu 

 Döküntü,  Stevens–Johnson sendormu, 

toxic epidermal nekrolizis, eosinophilia, 

vasculitis, an, major end-organ hasarı. 

 İnsidans:  1 : 1000 / 4 : 1000 

 Mortalite %20-25 

 Risk faktörleri: diüretik tedavi,ve böbrek 

hasarı, HLA B5801 varlığı 



Gut Hastalarında KBH 

 Hipersensitiviteden kaçınmak için evre 4 

hastalarda 50 mg/gün doz önerilmektedir. 

 Hedef 6 mg/dL nin altına indirmek 

olmalıdır. 

 Profikasi için kolşisin 2x0,6 mg 

önerilmektedir. 

 

 



Ürat nefropatisi tedavisi 

 Allopurinol etkisini 2 günde 

göstermektedir. 

 Rasburikaz daha etkin bir moleküldür. 

 Direk olarak ürik asiti allontoine 

dönüştürmektedir. 

 Allantoin yüksek çözünürlüklü böbrek için 

zararsız bir moleküldür. 

 



 

Teşekkürler! 


