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Hipertansiyon sıklığı, Dünya nüfusunun 
>18 yaş..... %25-45!! 

>60 yaş.....>%60
Staessen et al Lancet 2003; 361: 1629-41

Kan Basıncı ≥ 140/90 mmHg

Tüm dünyada her yıl > 9.4 milyon hastada ölüm nedeni Hipertansiyon

Tüm ölümlerin %13 nedeni!!!



Tuz=Sofra tuzu=NaCl

 Tuzun %40’ı sodyum, %60’ı klordur.

 1 büyük çay kaşığı içinde yaklaşık 6 gram tuz vardır



PURE: Tuz ve KV olay/ Yine J eğrisi

N Engl J Med Aug 2014

PURE-Sodyum Çalışması...100 bin Birey
KV olay (MI, İnme, KY ve mortalite) 

N Engl J Med Aug 2014
4 gr Na = 10 gr NaCl



Arch Intern Med. 2006;166:79-87

SalTurk ve INTERMAP Çalışması
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Dünyada ve Türkiye’de Tuz Tüketimi



Kronik Böbrek Hastalarında Tuz Alım Miktarının Etkisi

 Amaç: Diyetteki alım miktarının fayda ve zararlarını incemek

 8 çalışma (Farklı 2 tuz alımının -24 saat idrar tuz atılımı 
bakılarak- etkisini incelemiş çalışmalar)

 Primer sonlanım:

- Kardiovasküler ölüm

- Tüm nedenlere bağlı ölüm

 Sekonder sonlanım:
- Kardiyovasküler olay gelişmesi

- Renal hastalık progresyonu

- Kan basıncındaki değişiklik

- Kreatinin/Klirens değişiklik

- Volüm statüsünde değişiklik

McMahon, EJ, 2015

SONUÇ:
Tuz kısıtlamanın (6 gr tuz (100 mmol, 2300 mg sodyum))
1. Kan basıncında (9/4 mmHg) antihipertansif ilaç kadar düşüklüğe
2. Proteinüride %20-%50 arasında azalmaya 

- Çalışma takip süreleri az (uzun dönem sonuç!!!)
- Çalışmalar arasında heterojenite fazla





Diyette TUZ alımı kısıtlanması

1. Tuz kısıtlama RAAS blokajı ilaç kullananlarda ek kardiyovasküler 
koruma sağlar.

2. Proteinüride dual RAAS blokajı tedavi etkinliğini arttırır (Tek ACE 
inhibitör kullanımı ile). 

3. Kan Basıncında dual RAAS blokajı tedavi etkinliğini arttırır (Tek ACE 
inhibitör kullanımı ile).

4. Nondipping patternin’nin dipping paterne dönüşmesini sağlar.

Yüksek TUZ alımı 
1. Vasküler endotel büyüme faktörü-C üretimini arttırır.
VEGF-C dokularda nonozmotik olarak tuz birikimini arttırır ve vücutta su 
retansiyonuna neden olur.
2.  Damar sertliğine neden olur.

Kanbay M, Curr Opin Nephrol Hypertens, 2011

Tuz Tüketimi..



Tuz Deri altında zamanla birikmektedir

23Na magnetic resonance imaging of tissue 

sodium in healthy and hypertensive humans

Koop et al. Hypertension  2013, 61:635-640
Koop et al. Hypertension 2013



Deri altındaki tuz….

Kidney International (2014) 85, 759–767;



Deri altındaki tuz….

Kidney International (2014) 85, 759–767;



Diyet 
Uyumu?



????

 Az Tuzlu Diyet Uyumu Düşük/Zor/Mümkün değil ise...

Soru?
Kronik Böbrek Hastalarında Fosfor Bağlayıcılar gibi 

ajanlar ile Sodyumun Bağırsaklardan Emilimini

Engelleyebilir/Azaltabilir miyiz? 



Bağırsaklarda Sıvı Emilimi

 Günde 7-9 litre sıvı emilimi 
İntestinal yoldan Sodyum-bağımlı 
kotransportlar ve Sodyum-geri 
emilim kanalları aracılığı ile 
olmaktadır.

 İnce bağırsakta enterositlere 
gömülü NHE3 ve kalın bağırsakta 
ENaC sıvı emiliminde önemli rol 
oynar.

 NHE3 kanal mutasyonu olan 
deneysel araştırmalarda ince 
bağırsaktan sodyum-su emiliminin 
ciddi oranda azaldığı 
gözlemlenmiştir.



Böbrek-Gastrointestinal Sistemdeki Su/Tuz emilim kanallları



Gastrointestinal Sitem Hormonlarının Su/Sodyum 
üzerine etkileri



GLP-1

İdrar output

fraksiyonel Na, K, 
HCO3 atılımı

renal plasma akım

glomerular filtrasyon oranı 

Na/H exchanger 
isoform 3 (NHE3)-aracalı
protein kinase A (PKA)-
bağımlı HCO3 emilimi

Gastrointestinal Hormonların Su-Sodyum 
Metabolizması Üzerine Etkileri Mevcuttur

Proksimal tubuluslarda GLP-1 
reseptör varlığı tespit edilmiştir.

Deneysel araştırmalarda 
GLP-1 infüzyonunun tuz-duyarlı HT 

hayvan modellerinde
- Kan basıncında azalma
- Kalp-böbrek hasarında azalma
- Endotel fonksiyonunda iyileşme

GLP-1 
Hemodinamik değişikliklere ve proksimal tubuluslarda NHE3 aktivitesini azaltarak
- Diüretik benzeri 
- Natriuretik benzeri
etkilere neden olur.

Afsar  B. (Submit Edildi)



Na alımı

Gastrointestinal Hormonların Su-Sodyum 
Metabolizması Üzerine Etkileri Mevcuttur

Gastrin salınımı
Mide

Na emilimini azaltır İleumdan sodium salınımını arttırır

Na+–H+ exhanger 3

Na+–K+-ATPase

Sodyum emilimini 
engeller

Natriürezi arttırır

Gastrin -/- sıçanlarda HT geliştiği gözlemlenmiştir

Afsar  B. (Submit Edildi)



Kortizol ve Aldosteronun İntestinal Su ve Sodyum 
Emiliminde Rolü Vardır

Glucocorticoids NHE3 (SLC9A3) Na uptake

Aldosteron

SLC9A3

BBMVs

Na transport

BBMVs: Brush border membrane vesicles SLC9A3: Solute carrier family 9, subfamily A NHE3 (sodium /hydrogen exchanger 3) 

Afsar  B. (Submit Edildi)



Gut mikrobiota SCFAs

GPR43

GPR1

Olfr78 renin salınımını arttırır

Vasodilatatör etki

Adipositlerde insulin etkisini
suprese eder

Metabolizma üzerine olumlu 
etkileri mevcuttur

Yağ dokusunda yeni yağ birikimini 
engeller

Sempatik sistemi aktive 
eder

SCFAs: Short chain fatty acids GPR43: Free fatty acid receptor 2 GPR41: Free fatty acid receptor 3 Olfr78: Olfactory 

receptor 78 BP: Blood pressure

BP

BP

BP

İntestinal Microbitanın
Sempatik Sistem, RAA sistem üzerine etkileri mevcuttur

Afsar  B. (Submit Edildi)
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Dışkıda Na ve 
su atılımını arttırır

Na+ Na+

Na+

İntestinal Sistemden Sodyum Emilim İnhibisyonu

Afsar  B. (Submit Edildi)



Na-H exchange (NHE) 

NHE (Sodyum-proton-exchanger subtip 3)

 Esas olarak böbrek ve bağırsaklarda exprese olur.

 Sağlıklı koşullarda

- Böbrek ve Bağırsaklarda apikal membranlarda vücutta Na 
retansiyonunu sağlar (Emilimi arttırarak)

 3 tip apikal NHE mevcuttur (NHE2, NHE3, NHE8).

 NHE3 Na emilimi için bağırsak ve böbreklerde ana transport 
kanalıdır.

 Deneysel araştırmalarda (Schultheis PJ, 1998, Nat Genet),

NH3 null-farelerde 

- İntestinal Na emiliminde azalma 

- İntestinal sıvı miktarında artış 

- Kan basıncında azalma



 NHE3 ekspresyonu insan kolonunda belirgin fazladır.

 Sorular?

- RAAS aktivasyonunun

- Diyetteki Na miktarının

- Volüm statüsünün

- Eşlik eden hastalıkların 
• Kalp yetmezliği

• Kronik böbrek hastalığı

• Hipertansiyon

NHE3 ekspresyonu üzerine etkisi net olarak bilinmemektedir.

Na-H exchange (NHE) 



NHE3 biyolojik etkileri düşünüldüğünde;

 Bağırsaklarda farmakolojik olarak NHE3 kanalı inhibe edildiği 
takdirde

- İdrar Na atılımının azalması (Diyette Na 
kısıtlanmasındaki gibi)

- Dışkıdaki Na miktarında artış (Normalde Na dışkıda çok 
düşüktür)

- RAAS aktivitesinde artış (Diyette Na kısıtlanmasında 
olduğu gibi)

- Bağırsaklarda çözünmüş ilaç miktarı plazmadakinden 
fazla olmalıdır.

Sodyum Dengesinin İntestinal Yoldan Sağlanması: 
Na-H exchange (NHE) 



NHE 3 Kanalları / Hipotez!!!

Aşırı Na emilimi (NHE3 aracılı) 
 Hipertansiyon

 Hipervolemiye 

neden olması dışında; 

 İntestinal Na emilimin fazla olması dışkıda SU miktarında 
azalmaya neden olmaktadır.

 Bu nedenle özellikle yaşlı kişilerde kabızlık neden 
olabilmektedir (Fekal impakt vb).

Farmakolojik olarak NHE3 kanallarını bloke edilmesi Na 
emilimini azaltmasının yanında Dışkıda su komponentini 

arttırdığında laksatif benzeri etki gösterebilir!!!



• Kistik fibrozis’te intestinal obstruksiyon sık (Fekaloid sekonder).

• Laksatif kullanılması obstruksiyon gelişimini engellemede etkin bir tedavi

• NHE3 kanallarının bloke edilerek Na emilimi engellenirse dışkının 

su kontenti arttırılabilir mi?

• Kabızlık gelişmesi engellenebilir mi?

• CFTR – ve NHE3 – mutasyona uğratılmış fare deneylerinde test edilmiş.

Sonuç:
Bağırsakta NHE3 kanal blokajı vücutta Na ve Volüm kontrolünde faydalı olabilir.



Antihypertensive and Laxative Effects by Pharmacological Inhibition of 
Sodium-Proton-Exchanger Subtype 3–Mediated Sodium Absorption 

in the Gut Novelty and Significance

Linz D, Hypertension, 2012

NHE3 blokajı dışkıda Na ve Su miktarını belirgin arttırmıştır.



Antihypertensive by Pharmacological Inhibition of 
Sodium-Proton-Exchanger Subtype 3–Mediated Sodium Absorption 

in the Gut Novelty and Significance

Linz D, Hypertension, 2012



Effect of long-term treatment for 6 weeks with SAR218034 (SAR) on sodium-proton-exchanger 

subtype 3 (NHE3) gene expression in (A) ileum, (B) jejunum, and (C) colon 

in spontaneously hypertensive rats (SHR)-ob (n=7/group). 

Dominik Linz et al. Hypertension. 2012;60:1560-1567

???



Effect of long-term treatment for 14 weeks with SAR218034 (SAR) with or without ramipril (RAM) 

and of RAM alone on (A) blood pressure, (B) heart rate, (C) feces water content, and (D) serum 

sodium concentration in spontaneously hypertensive rats (SHR)-lean (n=14/group; 0.7% sodium 

content in drinking water).

Dominik Linz et al. Hypertension. 2012;60:1560-1567



Spencer A,Current Opinion in Nephrology & Hypertension, 2015

Sodyumun Bağırsaklardan Farmakolojik Olarak 
Emilimin Engellenmesi

Sodyum iyonları

Bağırsak lumen

Fırçamsı 
kenar

Enterosit

NH3 Sodyum emilimine aracılık eder Geçici Tenapanor ile NH3 inhibisyonu 
sodyum emilimini azaltır 

• SAR218034
• Tenapanor
• Minimal bağırsaklardan emilmekteler
• Major klirens yolu dışkı (metabolize edilmemiş şekilde)

(Bu nedenle sistemik yan etkileri çok az)
• İnsan çalışması sadece Tenapanor’un  mevcut



 Deneysel çalışma (Sıçan ve İnsan)

 Sodyum-proton (Na/H) exchanger NHE3 inhibitörü Tenapanor 
verilmesinin etkisi araştırılmış

 İntestinal yoldan emilimi ihmal edilecek kadar çok az

 Bu çalışmada C14 ile işaretlenmiş tenapanor’un 24 saatte 
%99’unun dışkıda olduğu tespit edilmiştir.

 Asit-baz dengesi üzerine bir etkisi yoktur.

 Doza bağımlı olarak plazma ALDOSTERON düzeyinde artışa 
neden olmaktadır.



Tavşanlarda Tenapanor dozu bağımlı 
idrarda Na atılımının belirgin şekilde 

azaldığı gözlemlenmiştir.

Tavşanlarda Tenapanor dozu bağımlı 
dışkıda Na atılımının belirgin şekilde 

arttığı gözlemlenmiştir.

Sıçan



Tenapanor kesildikten sonra idrar sodyum atılımının arttığı ve dışkıdaki 
sodyum atılımının azaldığı gözlemlenmiştir.

Sıçan



Sıçan

Tenapanor dozuna bağımlı olarak 
intestinal sıvı yükünün 
arttığı gözlemlenmiştir.



İnsan çalışması

7. Günde tenapanor kesilince idrar Na atılımı 
artmakta, dışkı Na atılımı azalmakta

Tenapanor sağlıklı insanlarda;
Doz bağımlı olarak idrar Na atılımını azaltmakta ve dışkı Na atlımını arttırmaktadır.



KBY (5/6 nefrektomi) sıçan modelinde Tenapanor tedavisinin 
Hipervolemi/Kan Basıncı üzerine etkisi

Bütün sıçanlar yüksek tuzlu diyet tüketimi +

Eş zamanlı Tenapanor!

Tuz tüketimi sistolik KB’da  60 mmHg yükselme sağlarken Tenapanor 
kullanımı doz bağımlı olarak KB’da %30-90 oranında azalma sağlamıştır.



KBY (5/6 nefrektomi) sıçan modelinde Tenapanor tedavisinin 
Sol Ventrikül Hipertrofisi/Albuminüri üzerine etkisi

Bütün sıçanlar yüksek tuzlu diyet tüketimi +

Eş zamanlı Tenapanor!



KBY (5/6 nefrektomi) sıçan modelinde Tenapanor tedavisinin 
Enalapril Kombinasyonu

Bütün sıçanlar yüksek tuzlu diyet tüketimi +

Eş zamanlı Tenapanor+ Enalapril

Tuz tüketimi 2 hafta içinde sistolik KB’da 
35-50 mmHg artışa neden olmuştur.

Tenapanor+Enalapril kombinasyonu 
albuminüride belirgin azalma sağlar.

Albuminüri’de;
• Tenapanor tedavisi %83 AZALMA
• Tenapanor+Enalapril kombinasyon tedavisi %93 AZALMA 



KBY (5/6 nefrektomi) sıçan modelinde Tenapanor tedavisinin 
Enalapril Kombinasyonunun Böbrek Hacmi ve KIM-1 üzerine etkisi

Bütün sıçanlar yüksek tuzlu diyet tüketimi +

Eş zamanlı Tenapanor+ Enalapril

Tenapanor tedavisi Kronik böbrek hastalığı ile ilişkili olan böbrek hacminde ciddi azalmaya neden olur.



SONUÇ: 
Tenapanor 
• İdrar Na atılımını doz-bağımlı şekilde bağırsaktan sıvı kaybı ile korrele 
şekilde azalttığı gösterilmiştir.
• Dışkıdaki Na atılımını doz-bağımlı olarak arttırmaktadır.
• Albuminüride/Kan basıncında doz-bağımlı olarak azalmaya neden olmaktadır.
• Sol ventrikül hipertrofisinde/Hipervolemide azalmaya neden olmaktadır.
• Enalapril ile kombinasyonu Kan basıncında daha belirgin düşüşe neden olmaktadır. 

!!!Tenapanor!!!
- Hayvan deneylerinde ve insan çalışmasında ciddi yan etkiye neden olmamıştır.

- Doz bağımlı olarak Aldosteron salınımını arttırmaktadır.



Labonte ED, JASN, 2014







In vitro, deneysel araştırma

Anjiotensin II infüzyonu aldosteron’dan 
bağımsız olarak NH3 expresyonunu arttırır.

Anjiotensin II infüzyonu 
Jejunumdan Na emilimini arttırır.

Sonuç:
• Anjiotensin II bağırsaklardan Na emiliminde NHE3 
üzerinden ciddi etkisi mevcuttur.
• Kalp/Böbrek yetmezliğinde RAAS sistemi kaynaklı hipervolemi 
gelişmesinde Bağırsaktan Na/Su emiliminin katkısı vardır.



Tenapanor

Serum ve idrar fosfor düzeyini azaltır

Ektopik kalsifikasyonu azaltır

Böbrek fonksiyonlarında düzelme sağlar

FGF-23 düzeylerinde azalmaya neden olur

Özet



Yanıt bekleyen sorular...

 Hayvan deneylerinde NHE3 blokajının proksimal 
tubuluslardan Bikarbonat emilimini azaltır 

- Uzun dönemde Metabolik asidoz!!!

 Uzun dönem etkileri?

 Artmış aldosteron ekspresyonu?

 NHE3 blokajı uzun dönemde NHE3 gen  ekspresyonunu 
arttırmaktadır. Bu durumun uzun dönem diğer etkileri?

Kronik böbrek hastalığı/Son dönem böbrek yetmezliği 
hastalarında aşırı tuz tüketimi/hipervolemi üzerine etkisi ile 

ilgili devam eden çalışmalar mevcut
Clinicaltrials.gov (referans numarası: NCT01764854, NCT01847092)



Özet

• NHE3 kanal blokajı diyette TUZ 

kısıtlayamayan kişilerde yeni bir 

alternatif yöntem olabilir.

• Yeni bir anti-hipertansif ajan??? 

NHE3 kanal inhibitörlerinin

• Fosfor, FGF-23 üzerine olumlu etkileri mevcuttur.

• Diğer diüretikler gibi hipokalemi, hiperglisemi yan etkileri yoktur.

• DM sekonde KBH (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT018 47092)

• Diyaliz hastaları (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01764854).


