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Diyabet dışı nefropati nedenleri

Glomerüler hastalıklar (diyabet dışı)

Vasküler hastalıklar (renal arter hastalığı dışı)

Tubulointerstisyel hastalıklar

Polikistik böbrek hastalığı

NKF-KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis, 2002



Kronik böbrek hastalığında hipertansiyonun 
patogenetik mekanizmaları

Mevcut olan esansiyel hipertansiyon

Ekstrasellüler volume overloadı

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi stimülasyonu

Artmış sempatik aktivite

Prostaglandinler/bradikininler

Endotel kökenli faktörlerde değişiklikler (nitrik 

oksit/endotelin)
Obezite

Paratiroid hormon sekresyonu (artmış intrasellüler 

kalsiyum/hiperkalsemi)
Vasküler kalsifikasyon

NKF-KDOQı Guidelines, Am J Kidney Dis 2004



Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon 
prevalansı

Böbrek hastalığının tipi Prevalans (%)

Glomerüler hastalıklar 85%

Vasküler hastalıklar 100%

Tubulointerstisyel hastalıklar 62%

Polikistik böbrek hastalığı 87%

Buckalew VM Jr, Berg RL, Wang SR, et al. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Am J 
Kidney Dis 28:811-821, 1996

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8957032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8957032


Diyabet dışı nefropatilerde proteinüri

Bu hastalıklarda proteinürinin derecesi hem 

tanı hem de prognoz hakkında fikir verici

Glomerüler hastalıklarda proteinüri daha ağır

Ağır proteniüri böbrek hastalığının 

progresyonu ve kardiyovasküler hastalığın 
şiddeti ile ilişkili

NKF-KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis, 2002



Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon

Yüksek kan basıncı böbrek hastalığının seyrine 

de olumsuz etki etmekte

Sistolik kan basıncı yüksekliği diyastolik veya 

nabız basıncının yüksekliğinden böbrek 
hastalığının seyri bakımından daha önemli

Kan basıncı regülasyonu için genellikle birden 

çok ilaç gerekir

NKF-KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis, 2002



Diyabet dışı nefropatilerde hedef kan basıncına ulaşmak 
için kullanılan ortalama antihipertansif ilaç sayıları

Çalışma Hedef kan basıncı Ulaşılan kan basıncı
Ortalama
ilaç sayısı

Wright et al. <125/75 125/76 3.5

<140/90 140/84 2.7

Klahr et al. <125/75 125/78 1.9

<140/90 138/78 1.5

Maschio et al. Diyastolik <90 135/84 (ACE-I) 1.7

NKF-KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis, 2002



Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon tedavisi 
Kılavuz (KDOQI-2002)

Klinik değerlendirme Hedef kan basıncı İlaç tercihi İlave ilaçlar  

Kan basıncı ≥130/80 mmHg, spot 
idrar pr/kr oranı ≥ 200 mg/g <130/80 mmHg ACE-I veya ARB

Diüretik, beta bloker veya 
kalsiyum kanal blokeri

Kan basıncı  ≥130/80 mmHg, spot 
idrar pr/kr oranı < 200 mg/g <130/80 mmHg YOK

Diüretik, ACE-I, ARB, beta bloker 
veya kalsiyum kanal blokeri

Kan basıncı <130/80 mmHg, spot 
idrar pr/kr oranı ≥ 200 mg/g ACE-I veya ARB

Diüretik, beta bloker veya 
kalsiyum kanal blokeri

Kan basıncı <130/80 mmHg, spot 
idrar pr/kr oranı <200 mg/g   YOK    

NKF-KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis, 2002





Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon 
ve antihipertansif tedavi (KDIGO)

Klinik değerlendirme
Hedef kan
basıncı Tercih

Poliklinik kan basıncı  >140/90 mmHg, 
albuminüri <30 mg/24 h

≤140/90
mmHg

Poliklinik kan basıncı  >130/80 mmHg, 
albuminüri 30-300 mg/24 h

≤ 130/80
mmHg ACE-I, ARB

Poliklinik kan basıncı  >130/80 mmHg, 
albuminüri >300 mg/24 h

≤ 130/80
mmHg ACE-I, ARB

2012 KDIGO, Kidney International Supplements (2012) 2, 357-362.



ERBP – KDIGO - Tedavi

ERBP de KDIGO ile uyumlu

Genel strateji

Bireysel kan basıncı hedefi

Yaş,cinsiyet,KVS sistem hastalığı

Komorbid durumlar

KBH progresyon riski, 

Tedavinin tolere edilmesi

Ortastatik hipotansiyondan kaçınma

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi

Yaşam tarzı değişikliği

Sağlıklı beden kitle indeksi hedefi (20-25 kg/m²)

Düşük Na alımı <90 mmol/gün (<2 g/gün)  (<5 g 

yemek tuzu)
Düzenli egzersiz >30 dakikalık, 5 x /hafta

Alkol alımının sınırlandırılması

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



Enerjisi azaltılmış böbrek hastalığına yönelik diyet

Fiziksel aktivite artışı

Orlistat 120 mg 3x1/gün

135 hasta, 6,12,18, 24  aylarda anlamlı düzeyde kilo 

kaybı elde edilmiş
Orlistat iyi tolere edilmiş

Programa uyum nispetinde sistolik kan 

basıncında düşüş 



500 proteinürik diyabet dışı nefropatili hastada ramiprilin antiproteinürik etkinliği yüksek          
diyet sodyumu alanlarda kayboluyor, sodyum alımı arttıkça ESRD ye gidiş hızlanmakta

Vegter S et al. JASN 2012;23:165-173

©2012 by American Society of Nephrology



ERBP – KDIGO - Tedavi

Klinik değerlendirme
Hedef kan
basıncı Tercih

Poliklinik kan basıncı  >140/90 mmHg, 
albuminüri < 30 mg/24 h

≤140/90
mmHg

Poliklinik kan basıncı  >130/80 mmHg, 
albuminüri 30-300 mg/24 h

≤ 130/80
mmHg ACE-I, ARB

Poliklinik kan basıncı  >140/90 mmHg, 
albuminüri >300 mg/24 h

≤ 130/80
mmHg ACE-I, ARB

-2012 KDIGO, Kidney International Supplements (2012) 2, 357-362.
-Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: 
Improving KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO – Tedavi – Renal 
transplant

Klinik değerlendirme Hedef kan basıncı Göz önünde bulundur

Poliklinik kan basıncı
 >130/80 mmHg

≤130/80
mmHg

Nakil sonrası süre
CNI kullanımı
Albuminüri
Komorbiditeler

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi

ACE-I ve ARB

Özellikle proteinürik KBH da ilk tercih

Üstünlükleri daha iyi kan basıncı kontrolüne mi 

bağlı yoksa sınıf etkisi mi?
ACE-I ve ARB kombinasyonu konusu tartışmalı

NICE hipertansiyon kılavuzu kombinasyonlarını 

önermiyor
JNC-8 de de kombinasyonları önerilmiyor

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi

ACE-I ve ARB

Renin inhibitörleri ile ACE-I ve ARB kombinasyonu 

da önerilmiyor
ERBP de buna uyuyor

İlk çalışmalara göre bulgular evre 4-5 KBH da 

ACE-I ve ARB ye devam edilmesi yönünde idi

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



Hou FF et al, Efficacy and safety of benazepril for advanced chronic renal insufficiency, N Eng J Med, 2006; 354:11-40.



ERBP – KDIGO - Tedavi

ACE-I ve ARB

Yan etkilere dikkat edilmeli

Hiperkalemi 

Hipotansiyon

Böbrek fonksiyonlarında ani bozulma

İleri yaş hastalara dikkat

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



Ahmed AK, et al. The impact of stopping inhibitors of the renin-angiotensin system in patients with advanced chronic 
kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2010;25:3977-82.



ERBP – KDIGO - Tedavi

ACE-I ve ARB

İleri yaş, evre 4-5 KBH da dikkat

GFR <20 mL/dak/1.73 m²

Kalp yetmezliği gibi özel bir endikasyon yok ise 

ileri evre KBH da kesilebilir

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi 

Kalsiyum kanal blokerleri

Non-dihidropiridin grubu kalsiyum 

antagonistlerinin antiproteinürik etkinlikleri biliniyor
Dihidropiridin grubu tek ajan olarak kullanılmamalı

Proteinürik KBH da ACE-I veya ARB’ ye 

eklenecek ilk ilaç 

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



Bakris Gl, et al. Differential effects of calcium antagonist subclasses on markers of nephopathy progression. Kidney Int; 
204; 65: 1991-2002.



ERBP – KDIGO - Tedavi

Beta-blokerler

Sempatik hiperaktiviteyi azaltıp ventriküler 

aritmileri engelleyerek ani ölüm riskini azaltabilirler
Karvedilolünün antiproteinürik, nebivololün 

vazodilatasyon yapıcı özellikleri var
Nebivololün kalp hızını azaltıcı etkisi daha az, non-

dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistleri ile 
kombinasyonu mümkün

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi

Beta-blokerler

Antihipertansif etkinlikleri sınırlı

KBH da ancak %20-%30 arası kombinasyonlarda 

yer bulabiliyorlar
Sol ventrikül hipertrofisi üzerine sınırlı etkinlik

Metabolik yan etkiler, ve düşük tedavi uyumu

Tartışmalı renoprotektif etkinlik

İskemik kalp hastalığı olan ESRD de ani kardiak 

ölüm üzerine olumlu etkileri gösterilmiş

Tomiyama H, et al. Beta-blockers in the management of hypertension and/or chronic kidney disease. Int J of Hypertension, 
2014,ID 919256



Tangri N, t al.Beta-blockers for prevention of sudden cardiac death in pients on hemodialysis: a propensity score analysis 
of the HEMO study, Am J Kidney Dis, 2011, 58:939-45.



ERBP – KDIGO - Tedavi

Diüretikler

Hidroklorotiyazid 12.5-25 mg en sık kullanılan ajan - 

kombinasyonların içerisinde
ALLHAT ve HYVET çalışmalarında klortalidon ve 

indapamidin olumlu etkileri gözlemlenmiş
İndapamid kan şekeri ve lipidleri üzerine nötral 

etki
Hipokalemiye dikkat

KBH da ACE-I ve ARB ile kombine edilebilir 

Genel popülasyondaki çalışmalar KBH 

popülasyonu için dikkatli yorumlanmalı

Verbeke et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



ERBP – KDIGO - Tedavi

Diüretikler

Loop diüretikleri volum overloadının sorun 

olabildiği KBH Evre 4-5 de yararlı olabilir
Loop diüretiği uygun dozda verilmeli !

Spironolakton kullanımı ile ilgili veriler çelişkili

Verbeke F et al. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the kidney disease: Improving KDIGO 
clinical practice guideline for the management of blood pressure in CKD, Nephrol Dial Transplant, 2014; 29:490-6.



Renal sempatik denervasyon

Dirençli hipertansiyonda ve kronik böbrek 

hastalığında artmış sempatik aktivasyonun rolü 
bilinmekte
Renal denervasyon hayvan çalışmalarında 

böbrekte inflamasyonu ve doku hasarını 
azaltmakta, insanda benzer etki?
Hipertansiyon kontrolünde başarı ancak böbrek 

fonksiyonları üzerine etki?
Glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığı 

üzerine olumlu etki

Veelken R et al. Renal denervation-implications for chronic kidney disease: doi:10.1038/nrneph.2014.59



Figure 1 Renal sympathetic denervation

Veelken, R. & Schmieder, R. E. (2014) Renal denervation—implications for chronic kidney disease
Nat. Rev. Nephrol. doi:10.1038/nrneph.2014.59

Permission obtained from Nature Publishing Group ©
Bakris, G. L. Nat. Rev. Cardiol. 10, 434–436 (2013)



Figure 2 Sympathomodulation of the efferent sympathetic nervous system

Veelken, R. & Schmieder, R. E. (2014) Renal denervation—implications for chronic kidney disease
Nat. Rev. Nephrol. doi:10.1038/nrneph.2014.59



Nefropatili ileri yaş hastada hipertansiyon 
tedavisi algoritmi

Bakris GL, The kidney and hypertension, 2004
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                                       Sabrınız için teşekkürler


