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Tübülointertisiyel Hastalıklar

• Böbreğin glomerüler ve vasküler yapılarından 

daha çok tübülüs ve interstisiyumunun 

tutulduğu heterojen ve büyük bir hastalık 

grubu olarak tanımlanabilir

• Akut ve kronik TIN olarak ikiye ayrılır ve her 

iki TIN formununda klinik prezentasyon, 

radyolojik ve histopatolojik bulguları ve 

tedavileri farklılık gösterir

• Nefrotoksinler zararlı etkilerini en fazla tübülo-

intertisiyel sistemde gösterirler
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Tahihçe;

“intertisium dokusunda hücresel ve sıvı 

eksudasyonu…”

• Councilman ilk kez 1898’de kızıl ve difteri nedeni 

ile ölen hastaların böbreklerini tanımlamak için 

kullanmıştır

• Organlar steril olduğu için alerjik olma 

ihtimalinden bahsetmiştir

• Akut TIN olarak isimlendirilen bu tablonun, daha 

sonra böbrek biyopsilerinde antibiyotik kullanımı 

sonrası da oluştuğu bildirilmiştir
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Görülme Sıklığı

– ABY tanısıyle böbrek biyopsisi yapılan hastaların 

sadece %2 - 15’inde ATİN görülmektedir

– İlaca bağlı ABY düşünülen hastaların böbrek 

biyopsilerinde %25 oranında ATİN saptanmaktadır

Farrrington K ve ark. Q J Med 70: 221–233, 1989
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Tubulointertisiyel nefritler

• Akut

– İlaçlar

– Enfeksiyonlar (Lejyonella, leptospira, 

streptokok)

– Otoimmun hastalıklar (SLE, Sjögren)

– Sarkoidoz

– TINU sendrom

– Diğer 

• Ağır metal intoksikasyonu ve Lityum toksitesi
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ATIH; Etyoloji

Baker, RJ ve Pusey, CD: Nephrol Dial Transplant 2004; 19:8
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TIH; Etyoloji

İlaçlar
• TIH’ın en sık nedenidir

• Geçmişte antibiyotikler en sık TIH nedeni iken, 

son zamanlarda NSAIDs ön plana çıkmaktadır

• Özellikle metisilini 10 günden daha çok kullanan 

hastalarda %17’e kadar bildirilmektedir

• Gününümüzde editörtlere hâlâ çok sayıda vaka 

takdimi ve “mektup”  gönderilmektedir

– TIH nedeni olabilecek başka ilaç olmamalı

– Böbrek biyopsisi TIH’ığı doğrulamalı
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Kidney International, Vol. 60 (2001), pp. 804–817
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TIN

Patogenez

• İmmunolojik olarak antijen

– Tubuler bazal membran komponentleri (Ör. 
Glikoprotein 3M-1)

– Sekrete edilen tubuler protein (Tamm-Horsfall 
Protein)

– Non-renal proteinler (immunkompleksler) 

• İnsanlarda oluşan TIN’in çoğunda antikor 
depozisyonundan daha çok T-hücreli 
immunite rol oynar
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İlaçlara Bağlı AIN
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• Bakteriyel
– Brucella

– Campylobacter

– C. Diphteria

– E.Coli

– Legionella

– Leptospira

– Staphilococcus

– Streptococus 

– Mycoplasma

– Salmonella Typhi

– Yersinia

• Viral

– CMV

– EBV

– Hantaan virus

– HIV

– Polyomavirus

– Rubeola

• Diğer

– Toxoplasma gondii

– Ricketsia

– Leismania donovani

TIH; Etyoloji

Enfeksiyonlar

Böbreğin direk invazyonu; bakteriyel pyelonefrit veya 

böbrekten uzak yerleşimli enfeksiyonlar
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TIH; Etyoloji

Otoimmün hastalıklar

• SLE

• Sarkoidoz

• Sjögren Sendromu

• Miks bağ dokusu hastalığı

• Wegener Granülamatoz
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TINU; 

Tubulointertisiyel Nefrit & Uveit

• İlk kez 1975 yılında tanımlanmış ve günümüze kadar 150’den fazla 

olgu bildirilmiştir

• Patogenezi tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte

– Geçikmiş tip hipersensivite

– Baskılanmış hücresel immunite

• Genellilkle adölasan ve genç bayanlarda görülür;  ortalama yaş 15 

ve 25

• K/E oranı=2/1 - 3/1

• DQA1*01, DQB1*05, DQB1*01 

Levinson RD ve ark Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44(2):653-7
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TIH; Klinik

• Spesifik olmayan 

semptomlar

– Bulantı

– Kusma

– Keyifsizlik

– Semptomsuz

• Allerjik Reaksiyon

– Döküntü 15-21%

– Ateş 27-30%

– Eozinofili 23-36%

– Triad 10%

• Spesifik

– İdrar sedimenti

• Lökosit

• Eritrosit

• Lökosit silendirleri

– Proteinüri, 1 g/günden 

daha az

Baker, RJ ve Pusey, CD: Nephrol Dial Transplant 2004; 19

Clarkson MR ve ark. Nephrol Dial Transplant 2004;19
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TIH; 

Laboratuar
• Plazma kreatinin düzeyinde ani yükselme

– İlacın kesilmesi ile sıklıkla düzelir

• Eozinofili ve eozinofilirüri

– Sensitifitesi ve spesifitesi çok yüksek değildir

• İdrar sedimenti

– Lökosit, Eritrosit ve lökosit silendirleri

• Fanconi Sendrom ve renal tubuler asidoz
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Eozinofilürinin Tanı Değeri

Kidney International, Vol. 60 (2001), pp. 804–817

%67

%86
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TIH; 

Proteinüri

• Genellikle < 1g/gün

• > 3 g/gün ise;

– NSAIDs

– Ampisilin

– Rifampisin

– İnterferon

– Ranitidin 

Minimal Değişiklik Hastalığı veya

Membranöz GN
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TIH; 

Tanı
• Anamnez

• FM

• Lab.

• Eozinofilüri:

– Hansel boyası ile idrar sedimentinde lökositlerin %1’inden daha 

fazlasının eozinofilden oluşması

– Sensivitesi %67, spesifitesi %86

– Ayırıcı tanı; RPGN ve renal ateroemboli, ATN, Üriner enfeksiyon, 

Üriner schistosomiasis, Prerenal azotemi

• Fraksiyone Na atılımı >1%

• Ga sintingrafi

İlaç  ile ilişkili ABY 

Eozinofili

idrar sedimenti
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TIH; Klinik

Metisilin                   Metisilin dışı ilaç              NSAIDs

Kidney International, Vol. 60 (2001), pp. 804–817
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TIH;

Renal Biyopsi
• Klinik tablo yüksek oranda AIN tanısını 

akla getirir

• Kesin tanı biyopsi ile doğrulanır

– Tanıda şüphe varsa

– İleri böbrek yetmezliği varsa

– Etken olduğu şüphenilen ilacın kesilmesi ile 

tablo düzelmiyorsa

– Ampirik steroid tedavisi ile düzelme 

olmuyorsa

Buysen JG ve ark Nephrol Dial Transplant 1990;5(2):94
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TIH; 

Histoloji

• İnterstisiyel infiltrasyon

– T lenfosit

– Monosit

– Eozinofil

– Plazma Hücresi

– Nötrofil

• Tubulitis; tubuler bazal membran invazyonu

• Granülom; genellikle sarkoidoz
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TIH; Klinik

Kidney International, Vol. 60 (2001), pp. 804–817
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TIH;

Tedavi

• Ciddi tablo olmadığında, genellikle şüpheli ilacın 

kesilmesi ile hasta takip edilir

• Kortikosteroidlerin erken başlanılması ile 

prognozun daha iyi olduğunu gösteren kontrollü 

bir çalışma mevcut değildir

• Önerilen; 

– 1 mg/kg prednizolon (max 40-60 mg) min 1-2 hafta ve 

kre düzeyi ~bazal düzeyine kadar.

– Toplam süre 2-3 ay olsa da, klinik tablo 1-2 haftada 

düzelmektedir

– Ciddi olgularda 0,5 – 1 g/gün PMP – 3 gün süreyle
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TIH;

Tedavi

• Steroid Cevapsız

– MMF

– Siklosporin

– Siklofosfamid

Preddie DC ve ark Clin J Am Soc Nephrol. 2006; 1(4):718-22 

Zuliani E ve ark Clin Nephrol. 2005;64(2):155-8
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TIH;

MMF

Preddie DC ve ark Clin J Am Soc Nephrol 1: 718–722, 2006
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Copyright ©2006 American Society of Nephrology

Preddie, D. C. et al. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:718-722

Figure 1. (A) An example of acute interstitial nephritis (from patient 5) with severe interstitial inflammation 

composed of lymphocytes, eosinophils, and monocytes

24.09.2010 33



Copyright ©2006 American Society of Nephrology

Preddie, D. C. et al. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:718-722

Figure 2. Changes in renal function after treatment with mycophenolate mofetil (MMF)
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TIH;

Prognoz
• Devamlı kre yüksekliği olan hastaların %40’ında 

kre normal düzeylere inmeyebilir

• Diyaliz gerekli olabilir ve bu hastaların %10’nu 

diyaliz bağımlı kalabilir

• Kötü prognoz

– Uzamış böbrek yetmezliği

– NSAIDs nedeniyle AIN

– Histoloji

• İntertisiyel granülomlar

• İntertisiyel fibrozis

• Tubuler atrofi
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Kronik Tübülointertisiyel Hastalıklar

• Değişik etiyolojik nedenler ile olmakla birlikte, 

klinik ve patolojik tablo birbirine çok benzer

• SDBY olan hastaların %15-30 etiyoloji KTİN

• Patoloji; 

– Tutulum yeri böbrekte tübüluslar ve çevresindeki 

intertisiyumdur

– Tübüluslarda atrofi ve dilatasyon, etrafındaki 

intertisiyel alanda genişleme ve fibrozis

– Yama tarzında tutulum vardır

– Patoloji nedene yönelik spesifik bulgu göstermez

24.09.2010 36



KTIN;

Etyoloji

• İlaçlar

– Analjezik nefropatisi

– Lityum

– Asiklik nukleozid inhibitörleri

– Kalsinörin inhibitörleri

– Kemoterapötikler

• Toksinler veya ağır 

metaller

– Kursun

– Kadmiyum

• Kr pyelonefrit ve reflu 

nefropati

• Hematolojik - neoplastik 

hastalıklar

– Multipl myelom

– Lenfoprliferatif hastalıklar

– Orak hücreli anemi

– Aplastik anemi
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KTIN;

Etyoloji

• İmmunolojik 

hastalıklar
– Kryoglobulinemi

– Goodpasture sendromu

– IgA nefropatisi

– Renal transplant reddi

– Sarkoidoz

– Sjögren sendromu

– SLE

• Metabolik ve genetik 

hastalıklar
– Kronik hipokalemi

– Sistinosis

– Hiperkalsemi,

– Hiperkalsiuri

– Hiperoksaluri

– Hiperurisemi, hiperurikozuri

• Diğerleri

– Balkan nefropatisi

– Radyasyon nefriti

– Papiller nekroz

– IBH24.09.2010 38



KTİN;

Klinik

– Hiperpotasemi

– Metabolik asidoz 

(hiperkloremik)

– Nefrolithiasis

– Hipertansiyon

– Kronik böbrek 

yetmezliği

• İdrar konsantrasyon 

yeteneğinde kaybolma

• Na-volüm kaybı

• İzostenüri, poliüri ve noktüri

• < 2 gün proteinüri

• İdrar mikroskpisinde 

lökositler ve lökosit 

silendirleri

• Geç dönemde hipertansiyon

• Ödem genellikle görülmez
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KTIN;

Klinik

• Proksimal tübülü daha çok etkileyen M. Myeloma, ağır 

metal intoksikasyonu gibi nedenlerle olan KTİN; 

proksimal tip RTA, glikozüri, aminoasidüri, ürikozüri

• Distal tübülüsün daha çok etkilendiği kronik 

obstrüksiyon, amiloidoz gibi nedenler ile olan KTİN; 

distal RTA, Na kaybı ve hiperpotasemi

• Medullanın daha çok tutulduğu analjezik nefropatisi, 

polikistik böbrek hastalığı ve orak hücreli anemiye bağlı 

KTİN; idrar konsantrasyon defekti ön plandadır
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KTIN;

Tanı

– Hikaye

– Fizik muayene

– Laboratuvar testleri

– Radyoloji - USG...

– Sintigrafi

– Böbrek biyopsisi
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KTIN;

Tedavi

• Spesifik nenden bulunabilirse tedavisi çok 

önemli

• Sıvı-elektrolit bozukluğu varsa ona yönelik tedavi

• Hipertansiyon tedavisi

• Kronik böbrek yetmezliği gelişirse genel tedavi 

prensipleri uygulanır
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NSAIDs ve Analjejik Nefropatisi

• Renal hipoperfüzyonu olanlarda akut böbrek yetmezliği 

oluşturur

• Renal vazokonstrüksiyonun aktive olduğu durumlarda 

(sempatik sistem aktivasyonu, renin-anjiotensin 

sisteminin aktivasyonu, hiperkalsemi) PGE2 ve PGI2 

renal perfüzyonun devamlılığını sağlar. 

• NSAIDs kullanıldığında böbreğin perfüzyonu korunamaz 

ve ABY oluşur

• İlacın kesilmesi ile tablo genellikle düzelir
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NSAIDs ve Analjejik Nefropatisi

• NSAIDs akut intertisiyel nefrit yaparak da ABY 

• MDH’na benzer bir tablo ile nefrotik düzeyde proteinüri

• Sistemik vaskülit tablosu ile birlikte glomerüler tutuluma 

yol açabilir

• Renal PG’lerin yapımını , renin salınımı , 

hiporeninemik-hipoaldosteronizm tablosu ile hiperkalemi 

yaparlar
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NSAIDs ve Analjejik Nefropatisi

• Narkotik olmayan anljeziklerin uzun süre kullanımına bağlı 
KTİN ve KBY gelişir

• Yıllar içerisinde toplam 2-3 kg analjezik kullananlarda 
analjezik nefropatisi gelişir

• Gelişmiş ülkelerde analjezik nefropatisi SDBY’nin %10’unu 
oluşturur

• Fenasetin, aspirin, asetaminofen, aminopyrin, salicylamide 
fenazone içeren kombinasyonlar sorumlu tutulmaktadır. 

• Renal patoloji iç medullada yama tarzı nekroz odakları 
şeklinde başlar

• Analjezik nefropatisi renal papiller nekroz 

nedenlerinden birisidir
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Balkan Nefropatisi

• Tuna nehri civarında 10-15 yıldan daha fazla 

yaşayanlarda görülür

• K > E

• Yaş; 50 – 60 yıl

• Proteinüri, glikozüri, RTA, 

• Progresif böbrek yetmezliği

• Ağır tübüler atrofi ve intertisiyel fibrozis

• Renal pelvis ve üreter tümörlerinin sıklığında 
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TEŞEKKÜRLER
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