
Mineralokortikoid tedavi??

Renin İnhibisyonu??Renin İnhibisyonu??

Üçlü blokaj??





HİPERKOAGULABİLİTE



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??



Yaşam tarzı değişiklikleri




