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RAAS: Renin anjiotensin aldosteron sistemi 
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            ÖZET 
 
Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) en sık görülen 

kalıtsal böbrek hastalığıdır. Böbreklerde çok sayıda kist oluşumu, belirgin boyut artışı 

ve son dönem böbrek yetersizliği gelişmesi ile karakterizedir. Belirti ve bulguları 

prenatal dönemden itibaren görülebilmektedir. Bu çalışma ile otozomal dominant 

polikistik böbrek hastalığı tanısıyla takipli erişkinlerin çocuklarının taranması, 

demografik özelliklerinin saptanması amaçlandı. 

Method: İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji 

Polikliniği’nden otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısıyla takipli 34 

hastanın 0-18 yaş arası 62 çocuğu ile İTF Çocuk Nefroloji Polikliniği’nden takipli, 

anne veya babasında otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı olan üç 

çocuk, toplam 65 olgu çalışmaya alındı. Tüm çocukların özgeçmişi sorgulandı, fizik 

muayenesi yapıldı. Serum üre, kreatinin değerleri, stik ile idrar analizi, idrar 

mikroskopisi, idrar mikroalbumin düzeyi bakıldı. Tüm çocuklara böbrek 

ultrasonografisi yapılarak kist varlığı araştırıldı. Kist saptanan ve saptanmayan 

olguların sonuçları karşılaştırıldı.  

Bulgular: Otuz üç (%50,8) olguda kist saptanmazken, 32 (%49,2) olguda bir veya 

daha fazla sayıda kist saptandı. Otuz beş erkek çocuğun 17’sinde (% 49), 30 kızın 

15’inde (%50) kist görüldü. Kist olan çocuklarda  böbrek hacimleri, sistolik ve 

diastolik kan basınçları kist olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Kist 

saptanan olguların % 62’sinde sistolik veya diyastolik kan basıncı prehipertansif veya 

evre 1 hipertansif değerlerde saptandı. Böbrek hacmi kan basıncı ile ilişkili bulundu. 

Kist varlığı ile proteinüri, mikroalbüminüri, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu ilişkisi 

gösterilemedi.  

Sonuç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının komplikasyonları çocukluk 

çağında görülebildiğinden ailelerin bilgilendirilmesi ve risk altındaki çocukların takibi 

önemlidir. Bu sayede hipertansiyon gibi tedavi edilebilir komplikasyonlar erken 

saptanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Çocukluk döneminde otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı, hipertansiyon, hematüri, son dönem böbrek yetersizliği 
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SUMMARY:  

Nephrologic Evaluation of Children of Adults With 
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease                                       
 

Aim: Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common 

inherited renal disorder. It is characterized by development of multipl renal cysts, 

massive enlargement of the kidneys and progression to end stage renal disease. Signs 

and symptoms of the disease may be prevalent even in the antenatal period. The aim 

of this study was to screen the children of the patients with ADPKD and determine 

demographic and clinical properties.  

Methods: Sixty two children aged 0-18 years from 34 ADPKD families who are 

followed at the outpatient clinic of Nefrology in Internal Medicine Department of 

İstanbul Medical Faculty and 3 children who are followed at Pediatric Nephrology 

Department whose parents are diagnosed with ADPKD were included in the study. 

Total number of participants were 65. All the children underwent standard history, 

physical examination, urine dipstick test, urinary sediment, microalbumin and serum 

urea and creatinine analysis. Renal size and if existed renal cysts were determined 

with ultrasonography. Results of the children with and without cysts were compared.  

Results: No cysts were observed in 33 (50.8%) children. Thirty two (49.2%) children 

had one or more renal cysts. Cysts were seen in 17 (49%) of 35 boys and 15 (50%) of 

30 girls. Renal volume, systolic and diastolic blood pressure were significantly higher 

in children with cysts. Sixty two % of children who had cysts were prehypertensive or 

grade 1 hypertensive. Renal volume correlated with blood pressure. Renal cysts were 

not associated with proteinuria, microalbuminuria, hematuria and urinary infections.  

Conclusions: Complications of ADPKD may present in childhood. Families must be 

informed and children at risk must be followed, so that treatable complications like 

hypertension can be diagnosed early. 

 

Keywords: Autosomal dominant polycytic kidney disease in children, hypertension, 

hematuria, end stage renal disease 



1 
 

1. GİRİŞ 

            Polikistik böbrek hastalıkları böbreklerde kistik değişikliklerle karakterize 

heterojen bir grup kalıtsal hastalıktır. Bu grupta kalıtımsal iki ana tipi otozomal 

dominant ve otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı oluşturur. Diğer formlar 

arasında glomerulokistik hastalık ve primer veya konjenital sendromlarla ilişkili kistik 

displaziler yer alır. Basit kistler edinsel olup çocuklarda son derece nadir olarak 

görülür (1).                                  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) en sık görülen 

kalıtsal böbrek hastalığıdır. 1/400- 1/1000 sıklıkta görülür (2). Her iki böbrek 

boyutlarında artış, makrokist oluşumu ve son dönem böbrek yetersizliği gelişmesi ile 

karakterizedir. Böbrek dışında pek çok diğer sistem etkilenir. Karaciğer, dalak, 

pankreas gibi organlarda kistler, intrakranyal anevrizmalar görülebilir (2).  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının hipertansiyon, hematüri, 

proteinüri, yan ağrısı, üriner sistem enfeksiyonları gibi klinik bulguları çocukluk 

döneminden itibaren gözlenebilir, nadiren son dönem böbrek yetersizliği gelişebilir 

(3,4,5).  

           Tanı aile hikayesinin değerlendirilmesi, fizik muayene bulguları, laboratuvar 

bulguları, böbrek dışı diğer sistemlerin tutulumunun gösterilmesi, görüntüleme 

yöntemleri ve genetik analiz ile konulabilir (6,7). 

           Hastalığın henüz kesin tedavisi olmamakla beraber, son dönemde patogenezin 

daha iyi anlaşılması yeni tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir. Bunlardan  

yararlanacak olanların başında çocuklar gelmektedir. Bu nedenle hastalık riski taşıyan 

olguların araştırılması önerilmektedir (7,8). 

           Ülkemizde erişkinler ile yürütülmüş pek çok çalışma mevcuttur, ancak 

ODPBH olan çocuklarda yapılmış araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile 

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Polikliniği’nden 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısıyla takipli erişkinlerin çocukları 

ile İTF Çocuk Nefroloji Polikliniği’nden takipli, anne veya babasında otozomal 

dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı olan çocukların taranması, ailelerin 

bilgilendirilmesi, olguların demografik özelliklerinin saptanması, komplikasyonların 

sıklığının belirlenmesi, hastalığın çocukluk çağındaki doğal seyri ve prognozu 

etkileyebilecek olası faktörlerin araştırılması amaçlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) en sık görülen kalıtsal 

böbrek hastalığıdır (2). Etkilenen bireylerde her iki böbrekte çok sayıda kist, böbrek 

boyutlarında artış, kistlerin normal parankimin yerini alması ve son dönem böbrek 

yetersizliği gelişmesi ile karakterizedir. Buna ek olarak karaciğer, pankreas, seminal 

veziküller ve araknoid membranda kistler, intrakranyal anevrizmalar, aort kökü 

dilatasyonu, mitral valv prolapsusu, karın duvarı fıtıkları gibi anomaliler de eşlik 

edebildiğinden multisistemik bir hastalık olarak değerlendirilir. Bu hastalığa geçmiş 

dönemlerde erişkin tip polikistik böbrek hastalığı denilmekle beraber, bulgu ve 

belirtilerin çocukluk döneminden itibaren görülebilmesi, hatta antenatal dönemde 

ultrasonografi ile tanı konulan, yenidoğan döneminde böbreklerde ileri derecede 

büyüme, oligüri, hipertansiyon ve pulmoner hipoplazi ile bulgu veren vakalar olması 

nedeniyle bu isimlendirmeden uzaklaşılmıştır (8). 

 

2.1. Epidemiyoloji 
         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tüm ırklarda, kadın ve erkeklerde 

eşit oranda görülür. Prevalansı değişik çalışmalarda 1:400-1:1000 arasında 

bildirilmiştir (2). Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığına bağlı gelişen son 

dönem böbrek yetersizliği insidansı erkek ve kadınlarda, sırasıyla ABD’de milyonda 

8,7 ve 6,9, Avrupa’da milyonda 7,8 ve 6, Japonya’daysa milyonda 5,6 ve 4’tür (9,10). 

Hastalık erkeklerde daha ağır seyretmektedir. 

         Türkiye’de otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı prevalansı kesin 

bilinmemektedir. Türk Nefroloji Derneği’nin “2007 yılı Ulusal Hemodiyaliz, 

Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu”nda hemodiyaliz yapılan 

erişkinlerin sayısı 39267 olarak bildirilmiştir. Bu olguların % 4,4’ünü polikistik 

böbrek hastaları oluşturmaktadır (11). 
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2.2. Genetik 
         ODPBH otozomal dominant olarak kalıtılır ve hastalığın penetransı %100’dür.  

Bu nedenle etkilenen bireylerin çocuklarında hastalığın görülme riski %50’dir. Kadın 

ve erkeklerde eşit oranda görülür. Olguların yaklaşık %5’inde de novo mutasyon söz 

konusudur (12). ODPBH genetik olarak heterojen bir hastalıktır ve günümüzde bu 

hastalıkla ilişkili iki gen gösterilmiştir: PKD-1 ve PKD-2 geni. PKD-1 geni 

16.kromozomun kısa kolunda yer alır (16p13.3) ve olguların %85’inden sorumludur 

(13,14). PKD1 46 eksondan oluşan, 14 kb’lık mRNA kodlayan oldukça karışık bir 

gendir. Aynı zamanda 16.kromozomun proksimal bölümünde yaklaşık 6 defa 

tekrarlanan PKD-1 benzeri genler mevcuttur. Bu psödogenler PKD1 mutasyonlarının 

saptanmasını güçleştirir (15). PKD-2 geni 4. kromozomda (4q21-23) yer alır ve 

olguların %15’inden sorumludur (14). PKD2 geni daha küçüktür, 15 eksondan oluşur, 

5kb’lık mRNA kodlar (15). Bu iki geni taşımayan bazı ailelerde üçüncü bir genin 

varlığından şüphe edilse de bu gen henüz izole edilememiştir. 1995’te Almeida ve 

arkadaşları, 1997’de Ariza ve arkadaşları otozomal dominant polikistik böbrek 

özellikleri taşıyıp, PKD1 ve PKD iki geni gösterilemeyen ailelerden bahsetse de 

Paterson ve Pei (16) 1998’de Almeida ve arkadaşlarının üzerinde çalıştığı ailenin 

PKD1 geni taşıdığını göstermiştir. PKD3 taşıyıcısı olduğu iddia edilen ailelerde 

genotipleme hatası, DNA örneklerinin karıştırılması, ebeveynlerin biyolojik ebeveyn 

olmaması veya yanlış tanı sonucu PKD1 ve PKD2 geninin saptanamamış olabileceği 

öne sürülmektedir(16). Homozigot veya bileşik heterozigot olan genotiplerin in utero 

letal olduğu düşünülmektedir (17). PKD1 ve PKD2 mutasyonları aynı bireyde 

heterozigot olarak mevcutsa hastalığın daha ağır seyrettiği bildirilmiştir (18).  

          Aileler arasında ve aynı ailenin bireyleri arasında fenotipik farklılık gözlenir, 

aynı genetik defekti taşımalarına rağmen aile bireylerinde bile hastalığın seyri 

değişkendir. PKD1 mutasyonu taşıyan kişilerde hastalık PKD2 mutasyonu taşıyanlara 

göre daha ağır seyreder. Tanı yaşı genellikle daha erkendir, hematüri, hipertansiyon 

gibi komplikasyonlar daha sık görülür (19). Son dönem böbrek yetersizliği gelişme 

yaşı PKD1 mutasyonu olanlarda ortalama 54,3’ken, PKD2 mutasyonu olanlarda 

74’tür (20). Karaciğerde ağır polikistik hastalık her iki genotiple de ilişkilidir, 

intrakranyal anevrizma sıklığı her iki populasyonda hemen hemen eşittir (6,21).  

PKD1 geninin 5’ bölgesinde mutasyon taşıyan olgularda 3’ bölgesinde mutasyon 

taşıyanlara göre hastalığın daha  ağır seyrettiği (60 yaşında böbrek işlevlerinin 
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yeterliliği sırasıyla %18,9 ve %39,7); intrakranyal anevrizma sıklığı ve rüptür riskinin 

artmış olduğu bildirilmiştir (21,22).  PKD1 ve PKD2 geninde mutasyon tipi ve fenotip 

arasında korelasyon bulunamamıştır (23). 

        Böbrek ve böbrek dışı bulguların aile içinde bile belirgin farklılık göstermesi 

genetik ve çevresel modifiye edilebilir faktörlere işaret etmektedir. Monozigotik 

ikizlerde ve kardeşlerde renal fonksiyonların değerlendirildiği bir çalışmada dokuz 

çift monozigotik ikizde son dönem böbrek yetersizliği gelişme yaşı arasındaki fark 

ortalama iki yılken, 56 kardeşte bu fark yedi yıl olarak bulunmuştur.  Bu da modifiye 

edici genetik faktörlerin varlığını desteklemektedir (24).  

 

2.3. Patogenez 
         Hastalığın fenotipik özelliklerinin ortaya çıkmasında bir kaç genetik mekanizma 

etkilidir. Tüm hücrelerde genetik defekt olmasına rağmen böbrek ve karaciğerde 

kistlerin fokal olarak  gelişmesi “ikinci vuruş hipotezi”ni desteklemektedir. Buna göre 

hücrede sadece bir allelde mutasyon mevcut ise hastalığın fenotipik özellikleri ortaya 

çıkmamakta, ancak somatik bir mutasyon sonucu ikinci allel de etkilenirse kistler 

oluşmaktadır (25,26). İnsanlarda 16. kromozomda PKD1 bölgesinde heterozigotluğun 

kaybı ile kistlerin oluştuğunun gösterilmesi ve farelerde PKD1 mutasyonunu 

heterozigot olarak taşıyanlarda kist gelişmezken, homozigotlarda kistik fenotipin 

ortaya çıktığını gösteren çalışmalar ikinci vuruş hipotezini desteklemektedir (27). 

PKD2 geni ile ilgili çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir (28). PKD1 geninin 

inaktive olduğu zamanın fenotipi etkilediği düşünülmektedir. Fareler üzerinde yapılan 

deneylerde 13. günden önce PKD1 inaktive edildiğinde ağır kistik hastalık oluşmakta, 

14.günden sonra inaktivasyon yapılırsa kistler beşinci aydan sonra oluşmakta ve 

hastalık daha hafif seyretmektedir (29). Bazı çalışmalar ile hastalığın vasküler 

komplikasyonlarının oluşmasından ise “haploid yetersizlik mekanizması “ sorumlu 

tutulmaktadır (30). Buna ek olarak homozigot olarak Pkd1 hipomorfik alleller taşıyan 

fare modelleri ve Pkd2+/-  olan farelerde renal epitelde artmış proliferasyonun 

gösterilmesi, ikinci vuruş hipotezi dışında diğer genetik mekanizmaların da kistik 

fenotip oluşmasında etkili olduğunu düşündürmektedir (31,32). 
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Şekil 1  Polikistin-1 ve polikistin-2 proteininin yapısı (33) 

 
          

           PKD1 geninin kodladığı protein polikistin-1, PKD2 geninin kodladığı protein 

polikistin-2 olarak adlandırılmıştır. Polikistin-1 4303 aminoasitten oluşan, 460 kd 

ağırlığında, 11 transmembran bölümü ve kısa bir sitoplazmik kuyruğu olan bir 

glikoproteindir (13). Polikistin-2 968 aminoasitten oluşan, 6 transmembran bölümü, 

iki sitoplazmik kuyruğu olan bir proteindir (15). Polikistin-1’in bilinmeyen bir 

reseptörün ligandı, polikistin-2’nin ise kalsiyum iyonlarının transportunu sağlayan bir 

katyon kanalı olduğu, bu iki proteinin fonksiyonel bir kompleks oluşturduğu 

düşünülmektedir. Polikistin-1 ve polikistin-2 hücre içinde yer alan karboksi terminal 

uçlarıyla birbiriyle iletişim halindedir (15,33,34,35,36,37,38). 

         Polikistinler tanımlanmadan önce kist oluşumu ve büyümesinde üç mekanizma 

sorumlu tutulmaktaydı: Tubulus hücrelerinin proliferasyonu, tubulus hücrelerinden 

artmış sıvı sekresyonu ve anormal ekstrasellüler matriks ve hücre-hücre ilişkileri. 

Polikistinler kompleks hücresel yolaklar aracılığıyla tüm bu basamaklarda rol 

oynamaktadırlar (7). 

         İmmünohistolojik çalışmalar polikistin-1 proteininin renal tübüler epitel, hepatik 

safra kanalları, pankreas duktusları gibi kist oluşumunun görüldüğü organlarda, 

plazma membranlarında ve primer silyalarda yer aldığını göstermiştir. Fetal epitelde 
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erişkinlere göre daha yoğun olarak bulunur. Yaşla miktarının azalması nedeniyle bu 

proteinin böbrek morfogenezinde rolu olabileceği öne sürülmüştür. ODPBH olanlarda 

kistlerin çoğunda anormal yapıda polikistin-1’in aşırı ekspresyonu görülmektedir 

(39).  

          Polikistin-1’in membranda lokalizasyonunun incelendiği çalışmalarda bu 

proteinin fokal adezyonlarda, desmozomlarda ve zonula adherenste yer aldığı 

görülmüştür. İn vitro ortamda lateral membranlarda, hücre-hücre bağlantılarında 

gösterilmiştir (40). Buna ek olarak polikistin-1 hücre adezyonunda görev yapan E-

kadherin ve kateninlerle kompleks oluşturabilir (41). Bu bulgular hücre-hücre ve 

hücre-matriks iletişiminde rol oynadığını düşündürmektedir (13,40,42). Bunun 

sonucunda polikistin-1 sentezinde bozukluklar anormal epitelyal ilişkileri, matürasyon 

kaybı,  bazal membran sentezinde bozukluk ile ve ODPBH fenotipik özelliklerinin 

ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir.  

         PKD-2 geni ürünü olan polikistin-2’nin non-selektif bir katyon kanalı olarak 

işlev yaptığı ve kalsiyum ile ilişkili hücre sinyalizasyonunda rol oynadığı 

düşünülmektedir (38). Poliklonal antisera kullanılarak yapılan çalışmalarda fetus ve 

erişkin böbreğinde distal tübül, toplayıcı kanallar ve henle kulbunun çıkan kısmında, 

endoplazmik retikulumda ve primer silyalarda saptanmıştır (43,44). Polikistin-1 ve 

polikistin-2’nin primer silyalarda gösterilmesi, otozomal resesif polikistik böbrek 

hastalığı, Bardet Biedl sendromu, nefronofitizi gibi renal kistlerle seyreden diğer 

hastalıklarda da silyalarda yer alan proteinlerde patoloji saptanması kist oluşumunda 

siliyer mekanizmaların rol oynadığını düşündürmektedir (45). Primer silyalar tubuler 

lümene bakan tüm epitelyal hücrelerin apikal yüzeyinde yer alan yapılardır. Mekano-

sensor olarak görev yaparak lümendeki akımın oluşturduğu uyarıların kimyasal yanıta 

dönüştürülmesinde rol oynarlar. Polikistin-1’in ekstrasellüler kısmının mekanik 

uyarınn algılanmasında rol oynadığı ve sonrasında polikistin-2’yi aktive ettiği ve 

hücre içine kalsiyum akışının sağlandığı düşünülmektedir. Bu da endoplazmik 

retikulumdan kalsiyum salınmasını tetikler ve çeşitli hücresel fonksiyonların 

düzenlenmesi sağlanır. Pkd1-/- hücrelerde silyaların görünüşü normal olmasına 

karşın, normal hücrelerde görülen akımın uyardığı Ca2+  yanıtı gözlenmemektedir 

(45,46). Polikistin-2 ekspresyonunun fazla olduğu hücrelerde agonist uyarıya yanıt 

olarak hücre içi depolardan kalsiyum salınımı daha yüksektir (47). Polikistin-2’nin 

%50 azalması hücre içine Ca2+ girişinin, sarkoplazmik retikulumda Ca2+ 
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depolanmasının ve vasküler düz kas hücrelerindeki Ca2+’un azalmasıyla 

sonuçlanmaktadır (30,48).  

         Polikistin-1’in ligandı henüz tanımlanmamıştır, ancak intrasellüler kalsiyum, G-

proteinleri, cAMP, JNK, MAP kinaz/ERK, JAK-STAT, Wnt ve rapamisinin 

memelilerdeki hedefi (mTOR) gibi aracıları içeren pek çok hücre içi yolağın 

düzenlenmesinde rol oynar (49). Polikistik böbrek hastalığı modellerinde artmış hücre 

proliferasyonu ve apoptoz gösterilmiştir. Polikistin-1 JAK-STAT yolunu aktive 

ederek hücre siklusunu G0/G1 aşamasında durdurmakta ve  hücre siklusunu inhibe 

etmektedir. Bu olayda polikistin-2 kofaktör olarak rol oynamaktadır (50). Ayrıca 

hücre çoğalması ve yaşaması için gerekli olan aktivatör protein-1 transkripsiyon 

faktörlerinin düzenlenmesinde de yer aldığı gösterilmiştir (51). Mekanik uyarılar 

polikistin-1’in sitoplazmik kuyruğunun proteoliz ile ayrılmasını ve nükleusa ulaşarak 

AP-1 transkripsiyon yolunu aktiflemesini sağlamaktadır (52). Polikistin-1’in karboksi 

terminal ucu heterotrimerik G-proteinleri bağlayabilmekte, polikistin-2’de bu 

etkileşimde inhibitör olarak görev yapmaktadır (53).  

        İnsanlarda bazı kistlerde sodyum reabsorbsiyonunu düzenleyen Na-K-ATPase 

pompaları normalde yer aldıkları bazolateral membran yanında luminal tarafta da 

bulunmaktadır. Bu pompaların translokasyonu, kist içine sodyum ve su sekresyonuna 

ve kist büyümesine sebep olabilir. Edinsel kistlerde de benzer bulguların olması Na-

K-ATPase polaritesinde olan bu değişikliğin muhtemelen hücre dediferansiyasyonuna 

bağlı, sekonder bir olay olduğunu düşündürmektedir (54).  

      Polikistik böbrek hastalığında cAMP’nin kist içine sıvı salgılanmasını ve hücre 

çoğalmasını artırdığını destekleyen veriler mevcuttur (55). Polikistik böbrek hastalığı 

oluşturulmuş hayvan modellerinde böbrekte siklik AMP’nin artması sık rastlanan bir 

bulgudur (56,57,58). Bu bulgu kalsiyum (Ca2+ ) tarafından inhibe edilen adenil siklaz 

6’nın uyarılması veya Ca2+ bağımlı fosfodiesteraz 1’in inhibe olması sonucu hücre içi 

kalsiyum homeostazındaki değişikliklere bağlı olabilir. Pkd2+/- farelerden elde edilen 

vasküler düz kas hücrelerinde de cAMP artışı saptanmıştır. Hücre içi kalsiyum hem 

vahşi tip toplayıcı kanal ana hücrelerinde hem de vasküler düz kas hücrelerinde 

cAMP konsatrasyonunu düzenlemektedir (59,60). cAMP mitojen ile aktive olan 

protein kinaz ve ekstrasellüler olarak düzenlenen kinaz (MAPK/ERK) 

sinyalizasyonunu uyarmakta ve bu da polikistik böbreği olan hastalarda renal epitelyal 

hücrelerde çoğalmaya yol açmaktadır. Vahşi tip hücrelerde ise inhibitör bir etki söz 



8 
 

konusudur (61,62). cAMP uyarısıyla olan bu hücre çoğalması direkt olarak hücre içi 

Ca2+  konsantrasyonundaki oynamalarla ilişkilidir. Vahşi tip hücrelerde de hücre içi 

Ca2+’un azaltılmasıyla benzer yanıtın oluşturulabilmesi bu teoriyi desteklemektedir 

(63). Ca2+ iyonoforları ve kanal aktivatörleri ise kistlerden elde edilmiş hücrelerde 

anormal yanıtı önleyebilmektedir (64). Vazopressin V2 reseptörlerinin artması ve 

dolaşımda vazopressin konsantrasyonunun yüksek olması, cAMP artışına katkıda 

bulunabilir. Deneylerde vazopressin V2 antagonistlerinin kullanılmasının renal cAMP 

seviyelerini düşürdüğü ve kist oluşumu ve böbreklerin büyümesini önlediği 

gösterilmiştir (58). cAMP yoluyla kist içine sıvı sekresyonunu arttırarak kist 

büyümesini artırdığı düşünülen diğer bir mekanizmada kistik fibroz transmembran 

reseptörü (CFTR) rol oynamaktadır. CFTR kist hücrelerinde apikal membranda 

gösterilmiştir. Bu kanal cAMP bağımlı bir klorür kanalıdır. Eş zamanlı ODPBH ve 

kistik fibrozu olan bireylerde böbrek ve karaciğerde kistik hastalığın daha hafif 

seyrettiği gözlenmiştir. Polikistik böbrek hastalığının in vitro ve in vivo modellerinde 

CFTR ihhibitörlerinin kullanılması kist büyümesini yavaşlatmaktadır (65).  

          Kistlerden elde edilmiş epitelyal hücrelerde ErbB1 (EGFR) ve ErbB2 

reseptörlerinin ekspresyonları artmakta ve bu reseptörler apikal lokalizasyonda yer 

almaktadır (66). Kist sıvısı içinde yer alan bu reseptörlerin EGF benzeri maddelerle 

uyarılmaları muhtemelen MAP/ERK yolunun aktiflenmesine katkıda bulunmaktadır. 

ERK’nin aktive olması hücrenin G1 fazından S fazına geçişini sağlamakta ve siklin 

D1’in düzenlenmesi, siklin bağımlı kinaz (CDK), 4/6-siklin D ve CDK2-siklin E 

tarafından retinoblastom proteininin fosforilasyonu, E2F transkripsiyon faktörünün 

salınımı ile hücre çoğalmasının uyarılmasıyla sonuçlanmaktadır (67). 

        Polikistin-1’in diğer bir görevi ise mTOR aktivitesini baskılamaktır, polikistin-

1’deki bozukluklar mTOR’un anormal aktivasyonuyla sonuçlanır.  mTOR’un protein 

translasyonunda, hücre büyümesinde ve çoğalmasında önemli rolleri vardır. Tüberoz 

sklerozda mutasyona uğramış olan tüberin proteininin (TSC2) de mTOR’un kinaz 

fonksiyonunu düzenleme fonksiyonu vardır. Polikistin-1’in sitoplazmik kuyruğu 

tüberin ile ilişkilidir. Buna ek olarak tüberin ve polikistin-1 proteinini düzenleyen 

TSC2 ve PKD1  genleri 16. kromozomda yan yana yer almaktadır. Her iki geni içeren 

geniş delesyonu olan bireylerde otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının ağır 

bir formu görülmektedir (68) (69).  
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2.4. Patoloji 
          Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında her iki böbrek normalden 

büyüktür. İlerlemiş hastalıkta normalin 20 katından fazla büyüyebilir, sıklıkla böbrek 

şekli korunur. Nadiren böbrekler arasında belirgin asimetri görülebilir. Her iki 

böbrekte milimetrik boyutlardan birkaç santim büyüklüğe kadar değişen çaplarda pek 

çok kist mevcuttur. Kistler hem kortikal hem de medüller parankimde gözlenir. Erken 

vakalarda papilla ve piramidler seçilebilir, ancak ilerlemiş vakalarda bu ayırım 

oldukça güçleşir, pelvis ve kalikslerde belirgin şekil bozukluğu oluşabilir. Son dönem 

vakalarda ise normal görünümlü parankim küçük, birbirinden bağımsız adacıklar 

şeklinde mevcuttur. Böbrekte kapsül altında ve kistler arasında belirgin fibroz doku 

gözlenir. Tübülo-interstisyel fibroz ve arteriolar skleroz son dönem polikistik 

böbreğin  tipik bulgularıdır (70). Kistik olmayan parankimin kaybı, ODPBH’da 

normal nefronlarda artmış apoptozu düşündürmektedir. 

         Kistler nefronun herhangi bir bölümünden kaynaklanabilir ve kisti çevreleyen 

epitelyal hücreler transport fonksiyonlarını sürdürür (71). Sodyum konsantrasyonu 

kistten kiste farklılık gösterir, genellikle 60 meq/L’nin altında veya 75 meq/L’nin 

üstündedir. Yüksek sodyum içerikli kistlerin proksimal tübülden (özellikle 

plazmadakine yakın Na1+ içeren kistler), düşük sodyumlu kistlerin ise distal 

nefrondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak histolojik inceleme ile bu ilişki 

kanıtlanamamıştır, çünkü yüksek ve düşük Na1+  değerleri yanında ara değerler de 

mevcuttur. Yüksek sodyumlu kistlerde hücreler arası bağlantılar daha gevşektir. Bu 

gözlem bu kistlerin, kist sıvısı ve plazma arasında yüksek sodyum gradyantını 

sürdüremediklerini, sodyumun pasif olarak hücre içine geçtiğini düşündürmektedir 

(72).   

        Kistler böbrek tübüllerinde genişlemeler olarak başlar. Bunun altta yatan 

maturasyon duraklamasına bağlı kist epitelinde hiperplazi gelişimi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Nefronla bağlantılarını sürdürdükleri dönemde glomerüler 

filtrasyonla dolarlar. Ancak büyüdükçe muhtemelen interstisyumdaki fibroza bağlı 

olarak bağlantılarını kaybederler. Bu aşamada kist büyümesi glomerüler filtrasyondan 

ziyade kist içine sıvı sekresyonu sonucu gerçekleşir. Mekanizması tam bilinmemekle 

beraber in vitro ortamda ODPBH kistlerinden sıvı sekresyonunun devam ettiği 

gösterilmiştir. Ayrıca kist sıvısı renal tübüler hücre kültürlerine eklendiğinde kist 
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oluşumunu uyarır. Bu da bu sıvı içinde kist oluşumunu ve sekresyonu tetikleyen 

madde veya maddelerin (büyüme faktörleri vs.) olduğunu düşündürmektedir (73, 74).   

       ODPBH olan erişkinlerin yaklaşık %70-90’ında karaciğerde de kistler görülür. 

Bu kistler tek sıra safra yolu epiteli ile çevrilidir ve safra tuzlarına benzer sıvı ile 

doludur. Kist sıvısının ozmolalite ve elektrolit içeriği serum ile benzerlik gösterirken, 

fosfor, kolesterol ve glukoz değerleri serumdan düşüktür. Kistler safra kanallarının ve 

peribiliyer glandların çoğalması sonucu oluşurlar. Böbrek kistlerinde olduğu gibi 

büyüdükçe safra kanallarından ayrılırlar (75). Hastalarda nadiren konjenital hepatik 

fibroz benzeri patolojik bulgular saptanır. 

  

2.5. Klinik Belirti ve Bulgular 
        

         Otozomal dominant böbrek hastalığında genetik defekt doğumdan itibaren 

varolmasına rağmen etkilenen çocuklar sıklıkla oligosemptomatiktir. Hastalığın tüm 

belirti ve bulguları, komplikasyonları çocukluk döneminde de gözlenebilir. Yaşla 

beraber semptomların görülme sıklığı artar.    

  

2.5.1. Renal Bulgular 

 

2.5.1.1. Kist Oluşumu ve Büyümesi 

          

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının pek çok bulgusu direkt olarak 

kistlerin oluşumu ve büyümesi ile ilişkilidir. Glomeruler filtrasyon hızı genellikle 

hastalığın oldukça ilerlediği son döneme kadar düşmediğinden ODPBH’da seyri 

takipte duyarlı değildir. Hem erişkinlerde hem de çocuklarda yapılan çalışmalar ile 

böbrek boyutlarında artışın hastalığın prognozunu belirlemede kullanılabilecek ana 

faktör olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda yapılan çalışmalarda böbreklerde kistlerin 

tespit edilemediği dönemlerde bile etkilenen bireylerde böbrek boyutlarının 

yaşıtlarına göre daha büyük olduğu ve böbrek boyutlarının hipertansiyon, sol 

ventrikül kitle indeksinde artış gibi komplikasyonlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (3, 

76).  Consortium of Radiologic Imaging for the Study of Polycystic Kidney Disease 

(CRISP) çalışmalarında 243 azotemik olmayan hastanın yıllık MR incelemeleri 
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yapılmış ve renal boyutlarda artış ve hastalığın seyri ile ilgili önemli veriler elde 

edilmiştir. Total böbrek hacmi ve kist hacimlerinin logaritmik olarak büyüdüğü 

gözlenmiştir. Çalışmanın başında ortalama total böbrek hacmi 1060 ml ve üç yılda 

ortalama büyüme miktarı 204 ml, yani yıllık % 5,3 bulunmuştur. Böbrek hacminin 

artışıyla kistlerin büyümesinin ilişkili olduğu ortaya konmuştur. En hızlı hacim artışı 

yıllık %12,7 hızla genç ve büyük böbrekli olgularda gerçekleşmiştir (<30 yaş, 

>1500ml). Bazal total böbrek hacmi 1500 ml’nin üzerinde olan olgularda glomerüler 

filtrasyon hızının düşmeye başladığı, bu iki değişkenin ters orantılı olduğu 

gözlenmiştir. Benzer yaştaki hastalar karşılaştırıldığında PKD1 geninde mutasyon 

taşıyan olguların böbreklerinin, PKD2 geninde mutasyon taşıyanlardan daha büyük 

olduğu ve kist sayısının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yıllık büyüme miktarı PKD1 

böbreklerinde daha yüksek olsa da (PKD1 74,9 ml/yıl, PKD2 32,2 ml/yıl), yıllık 

büyüme oranlarında iki grup arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (PKD1 % 5,7/yıl, 

PKD2 % 5/yıl). Bu da hastalık geninin kist büyüme hızını değil kistlerin oluşmaya 

başladığı yaşı etkilediğini düşündürmektedir. Erkek olgularda böbrek ve kist 

hacimlerindeki yıllık artışın kadınlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (14, 77).  

               

 

2.5.1.2. Erken Dönem Renal Fonksiyon Anormallikleri      

             

          Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olanlarda idrar konsantrasyon 

kapasitesinde azalma en erken gözlenen bulgulardandır. Ortalama yaşı 12 olan 53 

çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada %60’ının idrarı maksimum konsantre 

edemediği, desmopressine anormal yanıt verdiği gösterilmiştir (78). ODPBH’da 

plazma vazopressin konsantrasyonu artar. Vazopressine dirençli konsantrasyon 

defekti, cAMP’deki veya idrar konsantrasyonunu düzenleyen genlerdeki azalma ile 

açıklanamaktadır. Hayvan modellerinde bu moleküllerde artış gösterilmiştir. Bu 

defekt kistik hastalığın ağırlığı ile ilişkili olduğundan böbreklerde medüller yapıların 

anatomisinin etkilenmesi ile açıklanmaktadır. Ancak difenilamin ve difeniltiazol ile 

uyarılarak kist oluşturulan hayvan deneylerinde konsantrasyon defektinin ve ilgili 

genlerde ekspresyon artışının kistik değişikliklerden önce başladığının gösterilmesi bu 

teoriyle ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır (79, 80). Akuaporin 2 kanallarının 
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defektif olarak apikal membrana translokasyonunun patogenezde rol oynadığı bazı 

fare modellerinde öne sürülmüştür (80), ancak insanlarda ODPBH’da benzer bulgular 

gösterilememiştir.  

            Güncel çalışmalarda idrar konsantrasyon defektinin ve artmış vazopressin 

konsantrasyonunun kistogeneze katkıda bulunduğu öne sürülmektedir (57, 58, 80, 

81). Bunların aynı zamanda çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen 

hiperfiltrasyonda, hipertansiyon gelişiminde ve kronik böbrek yetersizliğine gidişte de 

rolü olabilir (82, 83, 84). Konsantrasyon defekti nedeniyle amonyağın medüllada 

tutulmasının etkilenmesi ve bunun sonucunda idrara geçişinin artması, idrar pH’sının 

düşmesine, hipositrik asidüriye ve taş oluşumuna yol açabilir (85). 

            Erken dönemde ortaya çıkan diğer bir bulgu ise renal kan akımında azalmadır. 

Bu kist oluşumuna sekonder olarak intrarenal basınçların değişimine, nörohümoral 

veya lokal medyatörlere ve intrinsik vasküler anomalilere bağlı olabilir (77, 86).     

 

2.5.1.3. Hipertansiyon 

          

         Hipertansiyon ODPBH’da çok sıktır, hastaların %50-70’inde glomerüler 

filtrasyon hızında önemli azalma olmadan görülür. Buna ek olarak genel popülasyonla 

karşılaştırıldığında çok daha erken yaşlarda ortaya çıkar. ODPBH’da hipertansiyon 

tanısının konulduğu ortalama yaş erkeklerde 32, kadınlarda 34’tür, esansiyel 

hipertansiyonda ise 45-55’tir. Yapılan çalışmalarda ODPBH olan çocuklarda 

hipertansiyon sıklığı % 20-45 olarak bildirilmiştir. ODPBH olan ebeveynde 

hipertansiyon saptanan çocuklarda riskin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (86) . 

           Tee ve arkadaşları (5) Kanada’da Dalhousie Üniversitesi, Çocuk Nefroloji 

Bölümü’ne 1983-2003 yılları arasında başvuran otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı tanılı 55 çocuğun ilk başvurudaki fenotipik özelliklerini incelemişlerdir. Yaş 

ortalaması 8.7 olan bu grupta hipertansiyon sıklığı %40 olarak saptanmıştır. 

           Çek Cumhuriyeti’nde  Seeman ve arkadaşlarının (87) ortalama yaşı 12,3±4,3 

yıl olan otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı 62 çocuk üzerinde 

yürüttüğü çalışmada hipertansiyon sıklığı % 35 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada 

diğerlerinden farklı olarak 24 saatlik ambulatuar kan basıncı izlemi tanıda 

kullanılmıştır. Hipertansiyon saptanan 22 çocuğun 10’unda izole gece hipertansiyonu 

gözlenmiştir. 5 çocukta sadece gün içinde hipertansif değerler saptanırken, 7 çocuğun 
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hem gün içinde hem de gece kan basıncı yüksekliği olduğu görülmüştür. Çocukların 

çoğunun gündüz kan basıncı değerleri normal olmasına karşın gece değerlerinin 

yüksek saptanması otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan çocuklarda 

ambulatuar kan basıncı izleminin önemini ortaya koymuştur. Bu yöntem ile 

hipertansiyonun erken tanısı ve aralıklı gündüz ölçümleri ile atlanan vakaların 

saptanması mümkün olabilir. Bu çalışmada normotansif çocuklar ile hipertansif 

çocukların tanı yaşı, vücut kitle indeksi, kreatinin klirensi arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. Ancak ortalama böbrek hacimleri ile ortalama kist sayısının 

hipertansif çocuklarda anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Kan basıncı böbrek 

hacmi ve kist sayısı ile korele bulunmuştur (87). 

            Böbreklerdeki yapısal değişikliklerin ODPBH’da hipertansiyon patogenezinde 

önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Erişkin hastalarda kan basıncı yüksek olan 

olguların normal olan olgulara göre böbrek boyutlarının anlamlı olarak büyük olduğu 

gözlenmiştir. Benzer ilişki çocuklarda da gösterilmiştir (3). Bu bulgular kistlerin 

büyümesi ve vasküler yapılara bası yapması sonucu gelişen lokal iskemi nedeniyle 

renin-angiotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) uyarıldığını, bunun da 

hipertansiyona yol açtığını düşündürmektedir. Otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı olanların böbreklerinde, kistlerde ve genişlemiş tübüllerde anjiyotensinojen, 

renin, anjiyotensin konverting enzim, anjiyotensin I ve II, anjiyotensinojen IA 

reseptörü gibi RAAS sisteminin tüm bileşenleri gösterildi (88). Aynı zamanda 

ODPBH’da dolaşımdaki renin aktivitesinin, yatar durumda ve ayaktayken ve ACE 

inhibitörü kaptopril ile uyarıldıktan sonra esansiyel hipertansiyonu olanlara göre daha 

yüksek olduğu saptandı. ODPBH’da klasik renin angiotensin sisteminin rolü 

tartışmalıdır. Lokal, intrarenal bir renin angiotensin sisteminin aktiflendiğine dair 

kanıtlar mevcuttur. Bunlar: (1) Bir angiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörünün 

verilmesiyle azalmış renal kan akımının kısmen düzelmesi (2) immünreaktif reninin 

jukstaglomerüler apparattan arteriol ve küçük arterlerin duvarlarına taşınması (3) 

dilate tübül ve kistlerde reninin ektopik sentezi (4) kimaz benzeri bir enzim tarafından 

angiotensin II’nin ACE’den bağımsız üretilmesidir (89, 90, 91, 92). 

            Polikistin-1 ve polikistin-2’nin vasküler düz kasta, endotelde gösterilmesi ve 

eşlik eden  artmış vasküler düz kas kontraktilitesi, endotel bağımlı vasküler düz kas 

gevşemesinin bozulmuş olması, polikistin fonksiyonlarında bozulmanın hipertansiyon 

gelişimi ve renal vasküler değişikliklerde rol oynadığını düşündürmektedir. 
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Çalışmalar renal fonksiyonları normal olan olgularda hipertansiyon gelişmeden önce 

de endotelde nitrik oksit aracılı gevşemenin bozulduğunu göstermiştir (93, 94, 95). 

ODPBH’da hipertansiyona katkıda bulunduğu düşünülen diğer faktörler sempatik 

sistem aktivitesinde artış, plazma endotelin konsantrasyonlarında artış ve insülin 

rezistansıdır (96).  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında hipertansiyon tanısı sıklıkla 

geç konulmaktadır. Çocuklar ve genç erişkinlerde holter ile yapılan 24 saatlik kan 

basıncı izlemi kan basıncında yükseklik, normal gece kan basıncı düşüşünün 

olmaması veya egzersiz sırasında abartılı artış gösterilebilir. Bu bulgulara sol 

ventrikül hipertrofisi ve diastolik disfonksiyon eşlik edebilir (78). Hipertansiyon 

tanısının erken dönemde saptanması çok önemlidir çünkü ODPBH’da en sık ölüm 

sebebi kardiyovasküler patolojilerdir. Ayrıca hipertansiyon proteinüri, hematüri, renal 

fonksiyonlarda bozulma, valvüler kalp hastalığı ve anevrizma kaynaklı morbidite ve 

mortalite ile ilişkilidir (97, 98). Hamile hastalarda hipertansiyon varlığı preeklampsi 

ve fetal kayıpta artışla ilişkilidir. Normotansif vakalarda çoğu zaman komplikasyon 

görülmez (99). 

 

2.5.1.4. Hematüri  

          

          Mikroskopik veya makroskopik hematüri ODPBH’da sık görülen bir bulgudur. 

Hastaların %35-50’sinde hastalığın seyri sırasında bildirilmiştir ve başlangıç 

semptomu olarak ortaya çıkabilir (100). Gabow ve arkadaşlarının (100) Colorado 

Üniversitesi’nde 191 erişkin üzerinde yaptıkları çalışmada erişkinlerde makroskopik 

hematüri sıklığı %46 olarak bildirilmiştir. Tiran, Arnavutluk’ta 180 erişkin hastanın 

verilerinin incelendiği bir çalışmada 113 (%63) hastada makroskopik hematüri atağı 

bildirilmiştir. Bu hastaların 43’ünün (%38) ilk atağı 30 yaşından önce geçirdiği 

belirtilmiştir (102). Çocukların yaklaşık %10’unda hematüri saptanır (76). İdrar yolu 

enfeksiyonu ve ağır egzersiz hematüriye sebep olabilir, tekrarlayan ataklar görülebilir. 

Hematürinin büyük böbrek hacmi, hipertansiyon, yüksek serum kreatinin düzeyleri ve  

sonuç olarak kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (100, 101).  

          Hematürinin oluşmasından kist duvarının yırtılarak kistin toplayıcı sisteme 

açılması sorumlu tutulmuştur. Hematüriye ağrı eşlik edebilir. Kist rüptürüne bağlı 

hematüri atakları sıklıkla 2-7 günde yatak istirahati, hidrasyon gibi  konservatif 
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tedaviler sonrasında geriler. Nadiren ağır kanama durumunda perkutan arteryel 

embolizasyon, hatta nefrektomi yapılması gerekebilir (103). 

          ODPBH olan vakalarda nefrolithiazis diğer bir hematüri nedenidir. Taşın pasajı 

veya tedavisi sonrası gerilemesi beklenir. Uzayan veya tekrarlayan hematüri 

vakalarında IgA nefropatisi, özellikle 50 yaşın üzerindeki erkeklerde renal hücre  

karsinomu ve mesane karsinomu gibi ek patolojiler akla gelmelidir (104).    

 

2.5.1.5. Proteinüri 

             

         Proteinüri ODPBH hastalığının majör bulgularından biri olmamakla beraber 

ilerlemiş vakalarda böbreklerden protein kaybında artış bildirilmiştir. 270 hasta 

üzerinde yapılan bir çalışmada idrarla günlük protein atılımı ortalama 260 mg/gün 

olarak bulunmuştur. Olguların %18’inin 300 mg/günden fazla protein attığı 

gösterilirken, böbrek yetersizliği ilerlemiş olgularda bu miktar ortalama 900 mg/gün 

olarak bulunmuştur (105). Sharp ve arkadaşlarının (106) otozomal dominant polikistik 

böbrek hastalığı olan çocuklarda idrarda protein atılımını etkileyen faktörleri 

araştırdığı bir çalışmada ebeveynleri ODPBH tanılı 189 çocuk incelenmiştir. Kist 

varlığının tanı kriteri olarak kullanıldığı bu araştırmada ODPBH tanısı konan 

çocuklarda (n=103) idrar protein ve mikroalbumin atılımı, ODPBH olmayan 

çocuklardan (n=86) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. ODPBH olan çocukların % 

30’unda mikroalbüminüri ve % 23’ünde 4 mg/m2/saatten yüksek proteinüri 

saptanmıştır. Bu çalışmada proteinüri ile mikroalbuminürinin daha yüksek arteryel 

kan basınçları ve daha ağır kistik hastalık ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Tüm 

çocuklar değerlendirildiğinde hipertansiyon ile proteinüri arasında anlamlı ilişki 

gösterilememiştir, ancak bir yaşından büyük ODPBH olan çocuklarda diastolik kan 

basıncı ile proteinüri arasında korelasyon saptanmıştır (106).  

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında nefrotik sendrom nadiren 

bildirilmiştir. Ancak bunlarda da etyoloji sıklıkla eşlik eden glomerüler bir hastalıktır. 

En sık olarak fokal glomeruloskleroz bildirilmekle beraber membranöz nefropati, IgA 

nefropatisi de saptanmıştır (107). 
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2.5.1.6. Nefrolithiazis  

          

         ODPBH’da böbrek taşları yaklaşık %20-25 sıklıkta görülür. İdiyopatik 

vakalarda kalsiyum oksalat taşları sık görülürken, ODPBH’da ürik asit taşları ve 

kalsiyum oksalat taşları aşağı yukarı eşit sıklıkta görülür. Taş oluşumunda böbrek 

boyutlarının artışı ve kistlerin basısına bağlı obstrüktif değişikler rol oynar. Buna ek 

olarak düşük amonyak atılımı, düşük idrar pH’sı, hiperürikozüri, hipositratüri ve 

hiperoksalüri gibi metabolik faktörler taş oluşumuna katkıda bulunabilir (108, 109). 

         Akut yan ağrısı olan her polikistik böbrek hastasında böbrek taşı ayırıcı tanıda 

yer alır. Ancak bu vakalarda tanı idyopatik vakalara göre daha zordur, çünkü kist 

duvarlarında da kalsifikasyon görülebilir. Ultrasonografi, intravenöz pyelografi ile 

tanı konulabilir, ancak bilgisayarlı tomografi daha duyarlıdır (109).  

         

2.5.1.7. Ağrı    

        

          Ağrı erişkin hastalarda en sık bildirilen semptomdur, hastaların yaklaşık % 

60’ında görülür. Çocuklarda ise bu sıklık %10 civarındadır ve böbrek boyutlarının 

büyüklüğü ile koreledir (76). Akut ağrı kistlerde kanama, böbrek taşları, idrar yolu 

enfeksiyonları ile ilişkilidir. Bazı hastalarda kistler dışında açıklayacak neden 

olmaksızın kronik yan ağrısı görülebilir, kronik ağrının etyolojisinde kistlerin 

büyümesine bağlı olarak böbrek kapsülünün ve böbrek pedikülünün gerilmesinin ve 

komşu dokulara basının rol oynadığı düşünülmektedir (110). ODPBH’da 

karaciğerlerin kistik değişikliklere bağlı olarak masif büyümesi karın ağrısına yol 

açabilir. 

 

2.5.1.8. Üriner Sistem Enfeksiyonları 

        

            ODPBH’da genel popülasyonda olduğu gibi idrar yolu enfeksiyonları kızlarda 

erkeklerden daha sık görülür. Bu enfeksiyonların çoğundan enterobakterler 

sorumludur. En sık alt üriner sistem enfeksiyonu görülür. Enfekte renal kistler 

pyelonefrit benzeri bulgularla prezente olurlar (111,112). Ateş ve yan ağrısı hem kist 

enfeksiyonlarında, hem de pyelonefritlerde görülür. Ancak genellikler kist 
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enfeksiyonlarında ateş şiddeti daha az, yan ağrısı daha lokalizedir, yayılmaz ve 

pozisyonla rahatlamaz (110). Pyelonefritin aksine kist enfeksiyonunda idrar tahlili ve 

idrar kültürleri negatif sonuçlanırken, kan kültürlerinde her iki enfeksiyonda da üreme 

olabilir. BT ve MRI komplike kistlerin saptanmasında ve böbrek anatomisinin 

gösterilmesinde faydalıdır, ancak enfeksiyon için spesifik değildir. Nükleer 

görüntülemeler (Ga-67 ve In-111 işaretli lökosit sintigrafileri) yol gösterici olabilir, 

ama yanlış negatif ve pozitif sonuçlar sıktır. Son dönemde tanıda 18-F-

florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) tanıda ümit vaad 

etmektedir (113). Klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile kist enfeksiyonundan 

şüpheleniliyorsa ve idrar ve kan kültürlerinde üreme yoksa kist aspirasyonu 

düşünülebilir.  

 

2.5.1.9. Renal Karsinom 

         

         Renal hücreli karsinom ODPBH’da genel popülasyonla benzer sıklıkta görülür. 

Ancak klinik özelliklerinde farklılıklar görülür. ODPBH’da ateş sıklıkla ilk 

semptomdur. Ayrıca genel popülasyona göre daha erken yaşlarda, bilateral, 

multisentrik, sarkomatoid özellikte ve metastaz yapmış olarak prezente olabilir (114).  

         ODPBH’da hematüri, yan ağrısı, kistlerin büyümesine bağlı abdominal kitle, 

yan ağrısı gibi bulgular tümör yokluğunda da görülebildiğinden, karsinom tanısı 

güçtür. Ateş, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı gibi sistemik bulgular malignite 

yönünden şüphe uyandırmalıdır. Şüpheli kistlerde perkütan aspirasyon ve sitolojik 

inceleme yapılabilir. BT ve MRI kompleks kistleri maligniteden ayırmada faydalıdır. 

Lokal lenf nodları ve vena kava inferior etrafındaki lenf nodları metastatik hastalığı 

destekleyebilir (114).  

2.5.2. Ekstrarenal Bulgular 

2.5.2.1. Polikistik Karaciğer Hastalığı 

            

         ODPBH’nın en sık görülen ekstrarenal bulgusu karaciğer kistleridir. Hem PKD-

1 hem de PKD-2 genotipi olanlarda görülebilir. Polikistik karaciğer hastalığı 

böbreklerde kistler olmadan izole, ayrı bir genetik hastalık olarak da görülebilir (115). 
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           Karaciğer kistleri safra kanallarının ve peribiliyer glandların proliferasyonu ve 

dilatasyonu sonucu oluşur. Hepatik kistleri çevreleyen epitelde östrojen reseptörleri 

saptanmış ve östrojenin bu kistlerde hücre çoğalmasını uyardığı gösterilmiştir (116). 

Ayrıca kist içine salgılanan büyüme faktörleri ve sitokinler de kist büyümesini uyarır 

(117). 

           Hepatik kistler çocuklarda nadir görülür. Kist sıklığı yaşla artar, sıklık 

muhtemelen ultrasonografi ve BT çalışmalarında saptanandan daha yüksektir. CRISP 

çalışmasında MR ile hepatik kist prevalansı 15-24 yaş arasında %58, 25-34 yaş 

arasında %85 ve 35-46 yaş arasında %94 olarak saptanmıştır (118). Hepatik kistler 

kadınlarda daha sık görülür ve kist boyutları erkeklere göre daha büyüktür. Çok 

gebelik öyküsü olan veya oral kontraseptif ilaçlar veya östrojen replasman tedavisi 

alan kadınlarda kistler daha belirgindir, bu da hepatik kist büyümesinde östrojenin 

etkisini desteklemektedir (119). 

         Karaciğer kistleri genellikle asemptomatiktir, ancak dializ, transplantasyon gibi 

tedavilerle sürvinin uzamasına bağlı olarak semptomların görülme sıklığı atmıştır. 

Bunlar sıklıkla basıya bağlı bulgular ve kist komplikasyonlarıdır. Karaciğerin aşırı 

büyümesine veya kistlerin çevresine bası yapmasına bağlı olarak dispne, gastro-

ösofagiyal reflü, şişkinlik hissi, mekanik bel ağrısı, hepatik venlerde obstrüksiyon, 

vena kava inferiora veya vena portaya bası görülebilir. Ayrıca safra kanallarına bası 

sonucu kolestaz gelişebilir (120). Kist komplikasyonları arasında kanama, enfeksiyon 

ve nadiren de kist torsiyonu ve rüptürü yer alır. Kist enfeksiyonlarının tipik bulguları 

lokalize ağrı, ateş, lökositoz, eritrosit sedimantasyon hızında artış ve alkalen fosfataz 

yüksekliğidir. Genellikle etken enterobakterlerdir. MRI komplike hepatik kistlerin 

görüntülenmesinde oldukça duyarlıdır. BT ile  enfeksiyonlarda kist içinde debris, kist 

duvarı kalınlaşması, kist içinde gaz saptanabilir. Sintigrafik incelemeler ve son 

dönemde kullanılmaya başlanan FDG-PET yöntemi de tanıda kullanılabilir. 

          Olguların yaklaşık %40’ında ana safra kanalının hafif genişlemesi görülebilir, 

bazen bu genişleme kolanjit ile ilişkili olabilir (121). Daha çok otozomal resesif 

polikistik böbrek hastalığı ile ilişkilendirilse de konjenital hepatik fibroz benzeri 

patolojik bulgular ODPBH’da görülebilir (122). 
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2.5.2.2. Karaciğer Dışındaki Organlarda Kistler 

            

          ODPBH olan erkeklerin % 40’ında veziküla seminalis kistleri görülür (123). Bu 

kistler nadiren infertilite nedenidir. Her iki cinste pankreaste ve beyinde araknoid 

membranlarda kistler bildirilmiştir. Pankreasta kistler çok nadir tekrarlayan 

pankreatite yol açabilir (124). Araknoid kistler asemptomatiktir, ancak subdural 

hematom riskini artırdığına dair yayınlar vardır (125, 126). Spinal meningeal 

divertiküllerin sıklığında artış ve divertikülü olan bazı vakalarda beyin omurilik sıvısı 

kaçağına bağlı intrakranyal hipotansiyon gösterilmiştir (127). ODPBH olan 

kadınlarda  over kistlerinin sıklığı genel popülasyonla benzerdir (128). 

2.5.2.3. Vasküler Bulgular 

            

         ODPBH’nın vasküler bulguları arasında intrakranyal anevrizmalar, 

dolikoektaziler, torasik aorta ve servikosefalik arter diseksiyonları ve koroner arter 

anevrizmaları yer alır. Bu bulguların doğrudan PKD1 ve PKD2 mutasyonları sonucu  

vasküler dokuda oluşan değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Polikistin-1 ve 

polikistin-2 vasküler düz kaslarda gösterilmiştir (129,130). Pkd2+/- olan vasküler düz 

kas hücrelerinde proliferasyon ve apoptoz hızının artmış olduğu, ayrıca Pkd2+/- olan 

farelerde hipertansiyon oluşturulduğunda vasküler hasar ve erken ölüme yatkınlık 

saptanmıştır (30, 60). ODPBH olup, renal fonksiyonları iyi durumda olan hastalar 

üzerinde yapılan bir çalışmada hem hipertansif hem de normotansif olgularda endotel 

disfonksiyonu ve karotislerde artmış intima-media kalınlığının saptanması, bu 

hastalıkta aterosklerozun erken dönemde başladığını göstermiştir (95).  Nabız dalgası 

hızı ölçülerek arter elastikiyetinin değerlendirildiği bir çalışmada, renal fonksiyonları 

ve kan basıncı normal olan genç olgularda bile nabız dalgası yansımasının artmış 

olduğu saptanmıştır, bu da arter sistemindeki patolojik değişikliklerin hastalığın erken 

döneminde başladığınının başka bir kanıtıdır (131). 

             ODPBH’da intrakranyal anevrizmalar aile hikayesi negatif olan olguların % 

6’sında, aile öyküsü pozitif olanların ise %16’sında görülür (132). Bu anevrizmalar 

sıklıkla asemptomatiktir. Anevrizma basısı sonucu kranyal sinir felçleri, 

konvülziyonlar gibi fokal bulgular görülebilir. Anevrizma rüptürü %35-55 kombine 

morbidite ve mortalite riski taşır. Ortalama rüptür yaşı genel popülasyonda  51 

yaşken, ODPBH olanlarda 39 yaştır. Rüptür esnasında çoğu hastanın renal 
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fonksiyonları normaldir ve %29 kadarında kan basıncı değerlerinde de yükseklik 

bildirilmemiştir (133). Çocuklarda çok nadir serebral anevrizma rüptürü bildirilmiştir 

(134).  

2.5.2.4. Kardiyak Bulgular 

        

          ODPBH’da kardiyovasküler patolojiler mortalitenin en sık sebebidir. 

Kardiyovasküler morbidite ve mortalitede bağımsız bir risk faktörü olan sol ventrikül 

hipertrofisi sıklığının hem erişkinlerde hem de çocuk yaş grubundaki hastalarda  

artmış olduğu gösterilmiştir. Bu olgularda sol ventrikül kitle indeksi, hipertansiyon ile 

koreledir. Buna ek olarak çocuk yaş grubundaki hastalarda hipertansiyon gelişmeden 

önce de sol ventrikül kitle indeksinin arttığı gösterilmiştir. Kan basıncı değerleri 

normalin üst sınırına yakın olan bu çocuklarda erken müdahele ile sol ventrikül kitle 

indeksinde artışın önüne geçilmesi gündemdedir (4, 135, 3, 136).  

            Mitral valv prolapsusu en sık görülen valvuler anomalidir. Hastaların yaklaşık 

%25’inde bildirilmiştir (137, 138). Çocuklarda mitral valv prolapsusu sıklığı normal 

populasyonda %3 civarında iken otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 

olanlarda %12 civarındadır (4). Erişkinlerde aort kökü dilatasyonuna bağlı olarak aort 

yetersizliği görülebilir. Fizik muayene ile üfürüm saptanmayan olgularda rutin 

ekokardiyografik inceleme endikasyonu yoktur. 

            Bazı çalışmalarda otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan 

çocuklarda hiperlipidemi sıklığının artmış olduğu bildirilmiştir (5).  

2.5.2.5. Kolon Divertikülleri 

           

          ODPBH’da son dönem böbrek yetersizliği gelişen olgularda kolon divertikülleri 

ve divertikülit, diğer böbrek hastalığı olanlarla karşılaştırıldığında daha sık görülür. 

Son dönem böbrek yetersizliği olmayanlarda risk artışı kanıtlanmamıştır. (139, 140). 

Kolon dışında duodenum gibi lokalizasyonlarda da divertiküler hastalık bildirilmiştir 

(141). Divertiküllerin oluşumunda polikistin fonksiyonlarındaki bozulma ve buna 

bağlı olarak yaşla beraber düz kas yapısında değişiklikler oluşmasının rol oynadığı 

düşünülmektedir. ODPBH olan çocuklarda divertikül sıklığı bilinmemektedir. 
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 2.5.2.6. İnguinal herni 

           

         ODPBH’da  inguinal herni ve karın duvarı fıtıkları sıklığı artmıştır. Çocuklarda 

inguinal herni sıklığı %10 civarındadır (142). 

2.6. Tanı 
          Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı aile hikayesi, fizik 

muayene, laboratuvar bulguları, eşlik eden bulguların gösterilmesi, görüntüleme 

yöntemleri ve genetik analiz ile konulabilir. Ailesinde polikistik böbrek hastalığı 

olanlar ve görüntüleme tetkiklerinde bilateral kistleri saptanan hastalar ODPBH 

açısından tetkik edilmelidir. Fizik muayene ve laboratuvar bulguları özgül değildir.                                             

Otozomal dominant böbrek hastalığının çocukluk dönemindeki doğal seyri net 

bilinmemektedir. Hastalığın henüz spesifik tedavisi olmadığından, ilerleyen 

dönemlerde iş bulma ve sağlık sigortası ile ilgili sorunlar olabileceği 

düşünüldüğünden otozomal dominant polikistik böbrek hastalıklı erişkinlerin 

çocuklarına rutin tarama önerilmemekteydi. Son yıllarda hastalıktan sorumlu genlerin 

ve gen ürünü proteinlerin tanımlanması, kistogenezin moleküler temeli ile ilgili yeni 

bilgilerin açığa çıkması, bunun sonucunda yeni tedavi seçenekleri üzerinde çalışılması 

ve yeni tedavilerden en çok yararlanacak olanların başında çocukların gelmesi 

nedeniyle risk altındaki çocukların taranması gündemdedir. 

          Çocuklarda öyküde yan ağrısı, karın ağrısı, sık idrara çıkma, geçirilmiş idrar 

yolu enfeksiyonu, idrarda kanama sorgulanmalıdır. Nadiren fizik muayenede 

büyümüş böbrekler ele gelebilir. İnguinal herni, karın duvarı fıtıkları görülebilir. Eşlik 

eden mitral valv prolapsusu gibi kardiyak defektlere bağlı olarak üfürüm 

saptanabilir(76). Hipertansiyon çocukların yaklaşık %30’unda mevcuttur. Çocukluk 

döneminde böbrek fonksiyonları sıklıkla normaldir, erken başlangıçlı olguların bir 

kısmında GFH’da azalma saptanabilir. İdrar tetkikinde bulgular özgül değildir. Hafif 

derecede proteinüri, hematüri ve/veya piyüri bulunabilir. Proteinüri ve 

mikroalbüminüri genellikle hafif düzeydedir, hipertansiyonu olanlarda, böbrek 

boyutları büyümüş olanlarda ve böbrek fonksiyonları azalmış olanlarda daha 

belirgindir. ODPBH olan çocuklarda proteinüri ve mikroalbüminüri erişkinlere göre 

daha sıktır (106). Hematüri çocukların yaklaşık %10’unda saptanır (100). Piyüri, 

üriner infeksiyon olmadan da görülebilir, piyürisi olan olgulardan idrar kültürü 

istenmelidir.  
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          Görüntüleme yöntemleri içinde renal ultrasonografi güvenilirliği, uygulanım 

kolaylığı ve ucuz maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir.  Basit kistlerin görülme 

olasılığı yaş ilerledikçe arttığından tanı kriterleri de yaşla değişiklik gösterir. 

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı açısından % 50 risk taşıyan olgularda 

sıklıkla kullanılan Ravine tanı kriterleri 30 yaşın altında tek taraflı veya bilateral en az 

iki kistin görülmesini, 30-59 yaş arasında bireylerde bilateral en az iki kist 

görülmesini ve 60 yaşın üzerindeki bireylerde ise bilateral en az dört kist görülmesini 

içerir (143). PKD2 mutasyonu olanlarda bulgular daha geç dönemde ortaya 

çıktığından bu kriterlerin duyarlılığı 30 yaşın üstünde PKD1 mutasyonu taşıyan 

bireylerde yaklaşık %100’ken, 30 yaşın altında ve PKD2 mutasyonu taşıyanlarda %67 

civarındadır (144).  Ultrasonografi tanı kriterlerinin genotipe göre değerlendirildiği 

başka bir çalışmada da 58 PKD1 ailesinden 577 hasta ve 39 PKD2 ailesinden 371 

hasta incelenmiş ve önceki sonuçlara benzer şekilde güncel kriterlerin oldukça 

spesifik olduğu ancak PKD2 hastalarında duyarlılığın düşük olduğu ortaya 

konulmuştur (145). Ayrıca bu çalışmada değişik tanı kriterleri genotipi bilinmeyen 

vaka senaryoları üzerinde tartışılarak yeni kriterler önerilmiştir.  

           Gabow ve arkadaşlarının (146) 40 ODPBH ailesinden 106 çocuk üzerinde 

yürüttükleri prospektif çalışmada renal USG ve gen bağlantı analizi yapılarak 

çocukluk döneminde ultrasonografinin tanıdaki yeri araştırılmıştır. Buna göre Ravine 

kriterlerinden farklı olarak tek kist görüntülenmesi bile tanı için yeterli kabul 

edildiğinde USG’nin duyarlılığı % 77, özgüllüğü % 98 olarak belirlenmiştir. Yalancı 

negatiflif %25, yalancı pozitiflik ise % 2 düzeyinde saptanmıştır. Özgüllük değil 

duyarlılığın yaşla ilişkili olduğu ve en yüksek yanlış negatif sonuçların beş yaş 

altındaki çocuklarda görüldüğü (%38) bildirilmiştir. Böbrek boyutlarında ortalamanın 

> 4 SD  üzerine varan ölçülerde artışın etkilenen çocukların önemli bir yüzdesinde 

(yaklaşık % 35) görüldüğü ve diğer kistik hastalıklardan farklı olarak ODPBH’da  

çapı üç santimetrenin üzerinde kistlerin sık olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca diğer bir 

önemli veri de ultrasonografi ile kistlerin henüz görüntülenemediği çocuklarda, yaş ve 

cinsiyeti benzer sağlıklı olgular ile karşılaştırıldığında böbrek boyutlarının artmış 

olduğunun gösterilmesidir (146).  

          Reed ve arkadaşları (147) Denver’da Colorado Üniversitesi’nde anne veya 

babası otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı olup, 1985-2008 yılları 

arasında renal ultrasonografisi yapılan 15 yaş altı 420 çocuğun verilerini 
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değerlendirmiştir. Bu çalışmada elde edilen verilere dayanarak 15 yaş altında bilateral 

renal kistlerin saptanmasının diagnostik olarak kabul edilmesinin makul göründüğü 

belirtilmiştir. Ancak genetik analiz ile spesifik mutasyonun ortaya konulmasının 

tanıda altın standard olduğu ve bu yönde çalışmaların ilerletilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır (147). 

            Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olup renal fonksiyonları normal 

olan yetişkinlerde BT ve MR görüntülemeleri ile kist yükünün değerlendirildiği 

çalışmalarda kistik olmayan renal parankim boyutlarında da artış gösterilmiştir. Bu 

veri görüntüleme yöntemlerinin saptayabildiği düzeyin altında da böbrekte 

mikrokistik değişikliklerin başladığını düşündürmektedir (77).  

            Polikistik böbrek hastalığı tanısında BT ve MR kullanılabilir. Ancak yüksek 

maliyeti ve BT’de radyasyona maruziyet gibi etkilerden dolayı rutinde 

önerilmemektedir. Hastalığın doğal seyrinin, prognoza etkili faktörlerin ve tedavi 

yöntemlerine yanıtın araştırıldığı CRISP-HALT çalışması gibi bazı çalışmalarda MR 

kullanılmaktadır. Bu görüntüleme yöntemleri USG’ye göre daha hassas olduğundan 

tanısal değerlendirmede Ravine kriterleri kullanılamaz. Bu teknikler kist enfeksiyonu, 

kist rüptürü, böbrek taşı, malignite şüphesi gibi durumlarda tercih edilebilir.  

            Prenatal dönemde takiplerde ultrasonografinin yaygınlaşması ve rutin 

kullanıma girmesiyle in utero otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı 

konulan çocukların sayısı artmıştır. In utero en sık rastlanan bulgu kortikomedüller 

diferansiyasyonu artmış, büyük, hiperekojen böbreklerin görülmesidir (148). 

Antenatal dönemde benzer bulgular otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı 

(ORPBH), Bardet-Biedl sendromu, Meckel-Gruber sendromu ve Ivemark II 

sendromunda da tanımlanmıştır. ODPBH ve ORPBH’nın aksine diğer sendromlarda 

sıklıkla tanıda yardımcı karakteristik ekstrarenal bulgular mevcuttur. Özellikle aile 

öyküsü kesin bilinmiyorsa ODPBH ve ORPBH arasında prenatal dönemde ayırım 

daha güç olabilir. Ancak genellikle ORPBH’da böbrek boyutları çok daha fazla 

artmıştır ve kortikomedüller diferansiyasyon azalmıştır. 1-2 yaşından sonra ORPBH 

olan çocuklarda böbrek boyutları küçülmeye başlar ve nefromegali ODPBH için 

karakteristik hale geçer (149, 150). 

         Böbreklerde artmış ekojenite antenatal dönemde sık bir bulgu olmasına rağmen 

ODPBH olan çocuklarda tipik bir bulgu değildir. Bunun sebebi kesin olmamakla 

beraber böbreklerin oluşumu sırasında polikistin üretiminin zamanla azalması ve 
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mikrokistik değişikliklerin antenatal dönemden sonra bir miktar gerilemesi olabilir. İn 

utero kistler ODPBH olgularının yaklaşık %11’inde saptanır ve genellikle bu kistler 

renal kortekste yer alır (149). 

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ayırıcı tanısına giren diğer 

hastalıklardan olan tüberoz sklerozda  karakteristik cilt bulguları, kardiyak 

rabdomyom, renal anjioyolipom, santral sinir sisteminde eşlik eden tüberler, mental 

retardasyon gibi bulgular tanıda yol göstericidir. Böbreklerde kistlere ek olarak santral 

sinir sisteminde hemanjioblastom, renal hücreli karsinom, feokromositoma, 

epididimde papiller kistadenom, pankreasta kistlerin saptanması Von Hippel-Lindau 

sendromunu düşündürmelidir (151). Kazanılmış renal kistik hastalık ileri yaşlarda ve 

son dönem böbrek yetersizliğinde sıktır ancak bu patolojide böbrek boyutları sıklıkla 

normal veya normalden küçüktür.   

            Genetik testler görüntüleme yöntemleri ile kesin sonuç alınamadığında veya 

aile içinde 30 yaşın altında olup, potansiyel böbrek donörü olan olgular gibi tanının 

mutlaka konulması gerekenlerde kullanılabilir. Genetik tanıda bağlantı analizi veya 

dizi analizi kullanılabilir. Bağlantı analizinde PKD1 ve PKD2 için yüksek oranda 

duyarlı mikrosatellit işaretleyiciler kullanılır, ancak testin yapılabilmesi için aynı 

aileden yeterli sayıda bireyin tanısının konulmuş olması ve bu bireylerin rızası 

gerekir, bu da testin kullanımını sınırlamaktadır. Bağlantı analizi ailelerin %50’sinden 

azında uygulanabilmektedir. PKD1 geninin büyüklüğü, gen komşuluğunda yer alan 

tekrarlayan psödogenler gibi yapıların molekülü karmaşıklaştırması ve belirgin allelik 

heterojenite mutasyon analizinde direkt DNA analizinin kullanılmasını güçleştirir. 

Analizde PKD1 ve PKD2 için denatürize edici yüksek performanslı likit 

kromatografisi (DHPLC) gibi yöntemlerin kullanılmasıyla olguların yaklaşık 

%70’inde mutasyon belirlenebilmiştir (152). Günümüzde dizi analizi ile bu oran % 

85’in üzerine çıkmıştır (14). Buna ek olarak Consugar ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada delesyon/duplikasyon analizi ile olguların yaklaşık %4’ünde direkt dizi 

analizi ile saptanamayan büyük gen mutasyonları gösterilmiştir (153). ODPBH’nın 

genetik analizinde mutasyonların çoğunun kişiye has olması, PKD1’deki 

mutasyonların yaklaşık üçte birinin missense tipinde olması nedeniyle saptanan 

mutasyonların patojenitesini belirlemek güçtür. ODPBH’da aileye spesifik mutasyon 

önceden belirlenmişse prenatal tanı yapılabilir. 
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2.7. Hastalığın Seyri  
            

            Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı çocukluk döneminde sıklıkla 

asemptomatik seyreder. Hastalığın  bu çağdaki doğal seyri ve prognoza etkili faktörler 

üzerinde çalışmalar az sayıdadır. Hastalığın henüz kesin tedavisi olmamakla beraber, 

son dönemde patogenezin daha iyi anlaşılması, yeni tedavi seçeneklerinin gündemde 

olması ve hipertansiyon gibi çocukluk döneminden itibaren görülen komplikasyonlara 

erken müdahalenin prognoza olumlu etkisinin gösterilmesi ile bu alanda yapılacak 

çalışmaların önemi ortaya konmuştur. 

            Çocuklarda böbreklerde belirgin anatomik değişiklikler saptansa bile birçok 

vakada böbrek fonksiyonları uzun yıllar korunur. İlk 18 ay içerisinde tanı 

konulanlarda bile son dönem böbrek yetersizliğine gidiş çok hızlı değildir, dolayısıyla 

takipte kreatinin klirensi ve serum kreatinin değerinden daha hassas verilere ihtiyaç 

vardır. Shamshirsaz ve arkadaşlarının (154) yaptığı bir çalışmada 18 ay altında tanı 

konulan 46 çocuğun verileri, 18 ay-18 yaş arası tanı konulan  153 çocukla 

karşılaştırılmıştır. Erken tanı konulan vakaların yaşa göre böbrek hacimleri, kist 

sayıları, hipertansiyon sıklığı, serum kreatinin değerleri diğer grupla 

karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Erken tanı konulan olgular bir 

yıl ile 29 yıl arası değişen sürelerde (ortalama 13.4 yıl) takip edilmiş ve bunlardan 

yalnızca ikisi bu dönemde  (3,5 ve 4 yaşında) SDBY’ne girmiştir. 18 aydan sonra tanı 

konulan çocuklardan ise hiçbiri takip edildikleri dönemde (2-27 yıl, ortalama 13.2 yıl) 

SDBY’ne girmemiştir.  (154). Diğer bir çalışmada ise in utero veya ilk yaş içerisinde 

tanı konulan 11 çocuk 3-15 yıl (ortalama 6.8 yıl) izlenmiş, bu sürede ikisinde SDBY, 

dokuzunda hipertansiyon gelişmiştir (155).  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan erişkinlerin çocuklarında 

USG ile antenatal dönemde veya doğumda hiperekojen böbreklerin saptanmasıyla 

tanı konulan 26 olgunun izlendiği başka bir çalışmada 0,5 ay-262 ay (ortalama 76 ay) 

takip yapılmıştır. İki olguda renal fonksiyonlarda azalma (glomerüler filtrasyon hızları 

53 ve 25 ml/dak/1,73 m2), iki vakada proteinüri ve beş vakada ise hipertansiyon 

gözlenmiştir. 19 vaka asemptomatik seyretmiştir (150). Antenatal tanı konulan 

vakalarda en önemli prognostik faktörlerin böbrek boyutları ve amnion sıvısının 

miktarı olduğu gösterilmiştir. Böbrek boyutlarında artış ve oligohidramniyos kötü 

prognozla ilişkilidir. Son dönemde yapılan bir çalışma ile böbreklerde hiperekojenite 
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saptanan fetuslarda, prenatal fetal serum microglobulin ve sistatin C seviyelerinde 

artışın postnatal böbrek fonksiyonlarında hızlı azalma ile ilişkili olduğu ve prognozu 

belirlemede kullanılabileceği öne sürülmüştür (156). 

            Çocuklarda ve erişkinlerde hastalığın ilerleme hızını ve prognozu belirlemede 

en önemli faktörün böbrek boyutlarında büyüme olduğu gösterilmiştir. Erişkinlerde 

CRISP çalışması ile bazal böbrek boyutlarının böbrek fonksiyonları ile negatif 

korelasyon gösterdiği belirlenmiştir (77). Çocuklarda yapılan çalışmalarda da benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Başlangıç böbrek boyutları yaşa göre normalin %25’inden 

büyük olan olgularda yıllık böbrek boyutlarında artışın (26±3 ml’ye karşı 11±2 ml) ve 

böbrek fonksiyonlarında bozulmanın daha hızlı olduğu gösterilmiştir (76, 154).  

          Son dönem böbrek yetersizliği gelişmesinde rol oynayan en önemli faktörlerden 

biri mutasyona uğramış gen tipidir. SDBY gelişme yaşı PKD1 mutasyonu 

taşıyanlarda ortalama 54,3’ken, PKD2 mutasyonu taşıyanlarda 74’tür (20). Son 

dönemde 243 hasta üzerinde yapılan CRISP çalışması ile hastalık geninin kist 

büyüme hızını değil kistlerin oluşmaya başladığı yaşı etkilediği ortaya konmuştur 

(77). Ayrıca erişkinlerde yapılan diğer çalışmalar ile erkek cinsiyet, erken yaşta 

semptomların gözlenmesi, hipertansiyon, artmış sol ventrikül kitle indeksi, 

makroskopik hematüri, proteinüri, kadınlarda hepatik kistler, üç veya daha fazla 

sayıda hamilelik, erkeklerde idrar yolu sıklığında artış gibi etkenlerin birbirinden 

bağımsız olarak kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir (76, 157, 158). 

  

2.8. Tedavi 

         

          Günümüzde otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının tedavisi 

hastalığın komplikasyonlarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaya yöneliktir. 

Kesin tedavi henüz olmamasına rağmen bu alanda ümit verici çalışmalar mevcuttur.  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında hipertansiyonun erken tanı 

ve tedavisi renal yetersizlik gelişimini geciktirmede ve mortalitenin en sık sebebi olan 

kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesinde önemlidir. Hipertansiyon 

tedavisinde ilk seçenek tedavi olarak önerilen ilaç yoktur. Ancak etyolojide renin-

anjiotensin-aldosteron sistemi aktivitesinde artış önemli rol oynadığından anjiotensin 

konverting enzim (ACE) inhibitörleri ve anjitensin II reseptör blokerleri (ARB) 

kullanılabilir. ACE inhibitörleri ve ARB’lerin yan etkileri azdır ve kan basıncı 
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kontrolü dışında böbrekte koruyucu etkileri olabilir. Bazı çalışmalarda ACE 

inhibitörleri ve ARB’lerin, diüretik ve kalsiyum kanal blokerleri ile 

karşılaştırıldığında renal fonksiyonları korumada, proteinüri ve sol ventrikül 

hipertrofisini azaltmada daha etkili olduğu gösterilmiştir (159, 160, 161). Bazı 

çalışmalarda ise bu ilaçların faydası gösterilememiştir (162). Toplam 142 hasta 

üzerinde yapılmış sekiz randomize çalışmanın metaanalizinde ACE inhibitörlerinin 

proteinüriyi azaltmada ve belirgin proteinürisi olan olgularda böbrek hastalığının 

ilerlemesini yavaşlatmada etkili olduğu gösterilmiştir, ancak tüm hasta grubu 

değerlendirildiğinde hastalığın ilerleme hızında iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır (ACE ihhibitörü verilen grupta %29, kontrol grubunda %41) (163). 

Çoğu çalışma ise kısa takip süreleri, bazal renal fonksiyonların geniş bir aralıkta 

olması ve istenen farmakolojik etkilerin kullanılan ilaç dozları ile elde edilememesi 

nedeniyle değerlendirmede yetersizdir. 

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında hipertansiyon tedavisinde 

hedef kan basıncı değeri de tartışmalıdır. Böbrek Hastalıklarında Diyet 

Modifikasyonu (Modification of Diet in Renal Disease) çalışmasında glomerüler 

filtrasyon hızı 13-24 ml/dak/1.73 m2 arasında olan hastalarda hedef ortalama arteryel 

kan basıncı düşük (<92 mm Hg) tutulduğunda, standard ortalama arter kan basıncında 

(107 mm Hg) tutulmasına göre glomerüler filtrasyon hızının daha hızlı düştüğü 

gösterilmiştir (164). Bu renal kan akımında otoregülasyonun bozulmasına bağlı 

olabilir. Glomerüler filtrasyon hızı 25-55 ml/dak/1.73 m2 olanlarda ise takip süresi 

olan 2.2 yıl boyunca glomerüler filtrasyon hızındaki düşüşün hedef kan basıncıyla 

ilişkili olmadığı gösterilmiştir (164). Ancak bu çalışmada takip süresinin kısalığına ek 

olarak, böbrekteki yapısal değişikliklerin ve böbrek boyutlarının değişme hızı, 

kardiyovasküler anomaliler ve antihipertansif tedavi tipi gibi faktörlerin 

değerlendirmeye alınmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı çalışmanın devamı 

olarak glomerül filtrasyon hızı 25-55 ml/dak/1.73 m2 hastalar daha uzun süre takip 

edildiğinde böbrek yetersizliğinin hedef ortalama kan basıncı daha düşük olan grupta 

daha geç dönemde geliştiği görülmüştür. Bu yararlı etki diğer böbrek hastalıklarıyla 

takip edilenlerde de benzerdir (165).   

           Halen devam etmekte olan HALT-PKD çalışmasında ACE inhibitörleri ile 

ACE inhibitörü-Angiotensin II reseptör blokeri  kombinasyonunun evre 1 ve evre 2 

kronik böbrek yetersizliğindeki hastalarda kistik hastalığın ilerleme hızı ve evre 3’teki 
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hastalarda ise glomerül filtrasyon hızının düşmesi üzerideki etkilerinin 

karşılaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca böbrek fonksiyonları korunmuş olguların,  

hedef kan basıncı düşük (110/75 mm Hg) ve standard (130/80 mm Hg) olarak iki 

gruba ayrılarak ideal hedef kan basıncı değerinin saptanması bu çalışmanın amaçları 

arasındadır (77). 

            Colorado Üniversitesi’nde Cadnapaphornchai ve arkadaşları (135) 5 yıllık 

randomize prospektif bir çalışma ile otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 

olan çocuklarda anjiotensin konverting enzim inhibitörü ile kan basıncı kontrolünün 

hastalığın seyri üzerinde etkilerini incelemiştir. Bu çalışma ODPBH olan çocuklarda 

yapılan ilk prospektif klinik araştırma olması nedeniyle de önemlidir. Çalışmaya 

katılan 4-21 yaşları arasında 85 olgu kan basıncı değerlerine göre hipertansif (kan 

basıncı ≥ 95. persentil), sınırda hipertansif (kan basıncı 75-95. persentil arasında) ve 

ileri evre hastalar (kan basıncı ≤ 75 persentil ve >10 kisti olanlar) olarak 3 gruba 

ayrılmıştır. Gruplar arasında başlangıçta ve sonuçta ultrasonografiyle böbrek 

hacimleri, serum kreatinin değeri, 24 saatlik idrar kreatinin klirensi, idrarda 

mikroalbümin düzeyi ve sol ventrikül kitle indeksi değerlendirilmiştir. İkinci bir 

analizde ise hipertansif ve normotansif grupların sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma 

sonucunda ACE inhibitörü ile tedavinin böbrek boyutlarında artış üzerinde önemli bir 

etkisi gösterilememiştir (135). Bunda çalışma grubunun küçük olmasının yanında 

hedeflenen kan basıncı değerlerine ulaşmada karşılaşılan güçlükler de rol oynamış 

olabilir. Hipertansif hastalarda ikili antihipertansif kullanımıyla bile kan basıncı 

kontrolünde zorluk çekilirken sınırda hipertansiflerde tek ACE inhibitörü ile kan 

basıncını <50 persentil altında tutmak mümkün olmuştur. Çalışma sonunda diğer 

gruplar ile karşılaştırıldığında hipertansif grubun böbrek hacimi artışı ve böbrek 

fonksiyonlarında azalma açısından daha yüksek risk altında olduğu görülmüştür. 

Hipertansif olgularda yıllık böbrek hacimi artışı > % 14 iken normotansif olgularda < 

%9 olarak saptanmıştır. Sınırda hipertansif olguların da zamanla hipertansiyon 

gelişimi açısından yüksek risk taşıdığı gözlenmiştir. Beş yıl sonunda çalışmaya 

katılan 27 sınırda hipertansif olgunun 14’ünde (%52) hipertansiyon geliştiği 

görülmüştür. Öte yandan bu grupta ACE inhibitörü kullanımının renal fonksiyonların 

korunmasını sağladığı ve sol ventrikül kitle indeksindeki artışı önlediği gösterilmiştir 

(135). Bu çalışma ile çocuklarda hipertansiyon yerleşmeden ve hipertansiyona 

sekonder değişiklikler oluşmadan terapiye başlamanın hastalığın seyri üzerinde 
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olumlu etkileri olabileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca ilerleyen dönemde hastalığın 

tedavisine yönelik çalışmalarda terapi adayı bir grup çocuk da belirlenmiştir.                       

             Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında ağrı sık görülen bir 

semptomdur (76). Ağrıya sebep olabilecek enfeksiyon, taş, tümör gibi sebepler 

dışlanmalıdır. Parasetamol ağrı tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılabilir. 

Nonsteroid antienflamatuarlar gibi nefrotoksik ilaçların kullanılmasından 

kaçınılmalıdır. Narkotik analjezikler akut ataklar için saklanmalıdır. Kronik ağrısı 

olan olgularda analjezik bağımlılığını önlemek için psikolojik destek verilmelidir. 

Yaşam tarzının modifikasyonu, ağrıyı artıran hareketlerden kaçınmak, trisiklik 

antidepresanlar, ağır vakalarda lokal anestezi ile splanknik sinir blokajı ve steroidler 

faydalı olabilir (110). Konservatif teknikler yetersiz kaldığında cerrahi müdahaleler 

düşünülebilir. USG veya BT eşliğinde büyük kistler aspire edilebilir. Kist içinde 

tekrar sıvı toplanmasını engellemek için sklerozan maddeler kullanılabilir. Ağrıya 

sebep olan kistlerin sayısı fazlaysa laparoskopi veya lumbotomi ile kist 

dekortikasyonu faydalı olabilir (166, 167). Kistlerin çok büyük olmadığı polikistik 

böbrekli olgulara laparoskopik veya torakoskopik renal denervasyon yapan merkezler 

mevcuttur (168). Cerrahi müdahelelerin geçmişte inanılanın aksine renal 

fonksiyonlardaki bozulmayı hızlandırmadığı gösterilmiştir, ancak bu müdahelelerin 

renal fonksiyonların korunmasına da katkısı yoktur. Son dönem böbrek yetersizliği 

olan semptomatik olgularda nefrektomi endikasyonu vardır (169).  

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında kistlere bağlı kanamalar 

genellikle kendiliğinden geriler ve yatak istirahati, analjezik ve hidrasyona iyi yanıt 

alınır. Nadiren hematokritte belirgin düşmeye ve hemodinamik dengesizliğe neden 

olan subkapsüler veya retroperitoneal kanamalarda hastaneye yatış, transfüzyon ve 

BT veya anjiografi ile ileri tetkik gerekir.  

          Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında üriner enfeksiyon sıklığı 

artmıştır. Üriner enfeksiyonlar uygun antibiyotikler ile tedavi edilir, kültür sonuçları 

yol göstericidir. Kist enfeksiyonlarının tedavisi ise genellikle zordur (111). Kist içine 

antibiyotik geçişi yetersiz olduğunda tedavi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Lipofilik 

ajanların kist içine geçişi daha iyidir. Eğer uygun antibiyotik tedavisine rağmen ateş 

1-2 haftadan uzun sürerse perkutan veya cerrahi olarak kist drenajı ve SDBY 

durumunda nefrektomi düşünülebilir. Antibiyotik tedavisi kesildikten sonra ateş 

tekrarlarsa obstrüksiyon, perinefrik abse gibi komplikasyonlar akla gelmelidir (111). 



30 
 

          Hastalarda böbrek taşı sıklığı yüksek olduğundan profilaktik olarak bol su 

içmeleri önerilmelidir. ODPBH’da ürik asit taşları, hipositratürik kalsiyum oksalat 

taşları ve distal asidifikasyon defektleri varlığında potasyum sitrat kullanılabilir. Taşı 

olan vakalarda ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi ve perkutan litotomi teknikleri ile 

başarılı sonuçlar elde edilmektedir (170). 

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının en sık ekstrarenal bulgusu 

karaciğer kistleridir. Bu kistler sıklıkla tedavi gerektirmez. Ağır kistik hastalığı olan 

olguların östrojen kullanmaktan kaçınması önemlidir. Nadiren basıya bağlı semptom 

gelişen vakalarda kist hacmini küçültücü girişimler gerkebilir. Uygun girişime 

(perkutan kist aspirasyonu, laparoskopik kist dekortikasyonu, karaciğer lob 

rezeksiyonu, çok nadiren transplantasyon vb.) kistlerin boyutuna ve dağılımına göre 

karar verilir (171). Hepatik kist enfeksiyonlarının tedavisinde en iyi sonuçlar perkutan 

kist drenajı ve antibiyotik kombinasyonu ile alınır. Florokinolonlar ve trimetoprim-

sulfametoksazol tipik patojen mikroorganizmalara etkin olduklarından ve safra 

kanallarına geçişleri iyi olduğundan tercih edilir. 

           İntrakranyal anevrizma açısından her hastaya presemptomatik tarama 

yapılması gerekmez, çünkü saptanan lezyonların çoğu küçüktür, rüptür riski düşüktür 

ve tedavi gerektirmez. Tarama endikasyonu olan hastalar ailede anevrizma veya 

subaraknoid kanama öyküsü olanlar, geçirilmiş anevrizma rüptürü olanlar, majör 

cerrahi planlananlar, yüksek riskli meslek gruplarında olanlar (ör: pilotlar) ve yeterli 

bilgi verilmesine rağmen anksiyetesi gerilemeyenleri içerir (172). MR anjiografi 

invaziv olmaması ve intravenöz kontrast madde kulanımının gerekmemesi nedeniyle 

tanıda tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Ailede intrakranyal anevrizma öyküsü 

olan olgularda ilk yapılan görüntüleme normal saptanırsa 10 yıl içinde anevrizma 

gelişme riski %3 gibi düşük bir orandır. Dolayısıyla bu hastaların 5-10 yılda bir 

kontrolleri uygundur (173). Asemptomatik anevrizmalarda çapı 5 mm’den küçük 

olanlar yıllık aralıklarla takip edilebilir. Boyutlarda artış olursa cerrahi 

düşünülmelidir. Çapı 6-9 mm arasındaki anevrizmaların takibi ve tedavisindeki 

yöntemler halen tartışmalıdır. 10 mm veya daha büyük anevrizmalarda ise cerrahi 

endikasyonu vardır. Uygun olgularda endovasküler embolizasyon uygulanabilir. 

Anevrizma tespit edilen olgularda sigara içiminin engellenmesi, hipertansiyonun 

kontrol altına alınması ve hiperlipideminin tedavisi önemlidir (172). 
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            Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında son dönem böbrek 

yetersizliği geliştiğinde diyaliz endikasyonu vardır. Diyaliz sonuçları diğer kronik 

böbrek hastalıkları ile benzerdir. Hatta eritropoietin ve hemoglobin konsantrasyonları 

daha yüksek olduğundan daha iyi sonuçlar alınabilir. Periton diyalizi böbrek boyutları 

çok büyük olmadığında düşünülebilir, ancak herni riski diğer kronik olgulara göre 

daha yüksektir (174).  

          Son dönem böbrek yetersizliği gelişen olgularda transplantasyon tercih edilen 

tedavi seçeneğidir. Graft sürvisi diğer renal hastalıklarla benzerdir. Transplantasyon 

sonrası görülen komplikasyonlar genel popülasyondan fazla değildir. Kist 

enfeksiyonları ve kanama öyküsü olan olgularda transplantasyon öncesi nefrektomi 

planlanabilir (175).  

2.8.1. Yeni Tedaviler  

          

         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının patofizyolojisinin daha iyi 

anlaşılması ve hayvan modelleri üstünde kist gelişiminin önlenmesi üzerine 

geliştirilen yeni tedavi modelleri ile klinik çalışmaların yolu açılmıştır.  Bu terapötik 

ilaçların etkin olabilmesi için sıklıkla erken dönemde tedaviye başlanması ve hayat 

boyu kullanılması gerekmektedir. Bu da bu ajanların özellikle çocukluk dönemi gibi 

büyüme ve gelişmenin kritik olduğu bir dönemde güvenilirliğinin ve uzun süreli 

kullanımda görülebilecek yan etkilerinin saptanmasının önemini ortaya koymaktadır. 

            Yapılan çalışmalar ile otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının 

tedavisinde vazopressin V2 reseptör antagonistlerinin potansiyel terapötik etkileri 

olduğu gösterilmiştir. ODPBH’da hipertansif bireylerde normotansif olanlara göre 

serum vazopressin seviyeleri daha yüksektir. Moleküler düzeyde vazopressinin 

adenilat siklazı aktive ettiği ve dolayısıyla cAMP’yi artırdığı bilinmektedir. cAMP de 

hücre çoğalmasını ve klor salgılanmasını artırarak kist oluşumunda ve büyümesinde 

rol oynar. V2 reseptör antagonisti olan OPC31260 ilk olarak otozomal resesif 

polikistik böbrek hastalığı ve nefronofitizi hayvan modellerinde denenmiş ve 

hastalığın ilerlemesini durdurmada erken dönemde ve ilerlemiş hastalıkta etkin 

olduğu gösterilmiştir (176). Sonraki çalışmalarda insanlardaki V2 reseptörlerine daha 

selektif, daha güçlü bir inhibitör olan OPC41061’in (tolvaptan) polikistik böbrekli 

fare modellerinde kistlerin ilerlemesini önlediği görülmüştür (177). Tolvaptanın en 

önemli avantajı daha önce insanlarda konjestif kalp yetersizliğinde su atıcı olarak 
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kullanılmış ve güvenilirliğinin gösterilmiş olmasıdır. Yakın zamanda yapılan bir faz 

IIB klinik çalışmada tolvaptan gönüllü otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalarında test edilmiş, değişik dozlarda güvenli ve iyi tolere edilebilir olduğu 

gösterilmiştir. Halen 18-50 yaş arasında olup böbrek fonksiyonları iyi durumda olan, 

ancak total böbrek hacmi >750 ml olması nedeniyle hastalığın göreceli olarak hızlı 

ilerlediği düşünülen vakalar üzerinde bir faz 3, plasebo kontrollü, çift kör klinik 

çalışma devam etmektedir (178). Çalışma sonuçlarına göre yakın gelecekte 

tolvaptanın otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının tedavisinde klinik 

kullanıma girmesi beklenmektedir. Tolvaptanın majör yan etkileri olan susuzluk hissi 

ve poliüri erişkinler tarafından genellikle iyi tolere edilmesine rağmen, su erişiminin 

daha kısıtlı olduğu ve enürezisin bir sorun olduğu çocukluk döneminde kullanılması 

zorlu olabilir.  

           Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında potansiyel yararı olduğu 

düşünülen diğer bir ilaç, nakil hastalarında yaygın olarak kullanılan sirolimustur. 

Sirolimus (rapamisin) mTOR inhibisyonu yaparak hücre büyümesini ve 

proliferasyonunu engeller. Yapılan çalışmalarda polikistin-1’in tüberoz skleroz 2 

geninin ürünü olan tüberin ile etkileştiği gösterilmiştir. Tüberin anomalileri tüberoz 

skleroz hastalığına sebep olur ve pek çok sistemi etkileyen bu hastalıkta böbrekte ağır 

kistik değişiklikler gelişir (69). Polikistin-1 ve tüberinin etkileşimi sonucu mTOR 

inhibisyonu gerçekleşir. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında ise bu yol 

bozulduğundan mTOR aktivasyonu durdurulamaz, bu da hücre hiperplazisi ve 

dediferansiyasyon ile sonuçlanır. Bu verilere dayanarak ODPBH modeli olan Han: 

SPRD farelerinde sirolimus intarperitoneal olarak enjekte edilmiş ve bu tedavinin 

uygulandığı farelerde böbrek boyutlarının, kist sayısının, hem kistik hem de kistik 

olmayan tübül epitelinde proliferasyonun daha az olduğu gösterilmiştir. Aynı 

zamanda sirolimus bu hayvanlarda böbrek fonksiyonlarının korunmasını sağlamıştır 

(179). Başka bir araştırmada Han:SPRD farelerine  sirolimus oral yoldan verilmiş ve 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (180). İnsan Pkd2 geninde mutasyon örneği modeli 

olan Pkd2WS25/- farelerinde yapılan bir çalışmada ise sirolimus verilen farelerin 

böbrek ağırlığı/tüm vücut ağırlığı oranı ve kist yoğunluğunun ilaç verilmeyen 

farelerden yarıya yakın oranda düşük olduğu gözlenmiştir. Ancak bu araştırmada 

sirolimusun böbrek fonksiyonları üzerine etkisi gösterilememiştir (181). Sirolimus 

hematopoietik toksisitesi olmasına rağmen göreceli olarak güvenli bir ilaç olup 



33 
 

böbrek nakli yapılan hastalarda kullanımı onaylanmıştır. Ayrıca çocuklarda da 

kullanılabilmektedir. Mısır’da yapılan bir pilot çalışmada sirolimus ODPBH olan 

erişkinlerde kullanılmış ve hastalığın ilerlemesini durdurmada faydalı olabileceği 

yönünde sonuçlara ulaşılmıştır (182). Eğer erişkinlerde etkinlik kanıtlanırsa bir 

sonraki basamak olarak ilacın çocuk hastalarda kullanımı söz olacaktır.   

            Otozomal dominant polikistik böbrek hatalığında etkinliği araştırılan diğer bir 

ajan klor salgılanmasını inhibe ettiği bilinen ve dolayısıyla kist büyümesini 

engellemede faydalı olabileceği düşünülen somatostatindir. Altı ay süreyle uzun etkili 

bir somatostatin analoğu olan oktreotid verilen hastalarda BT ile böbrek boyutlarında 

artışın plasebo verilenlere göre anlamlı olarak az olduğu gösterilmiştir (183). 

Oktreotid güvenlik profili iyi bir ilaç olmasına rağmen glukoz intoleransı, safra kesesi 

taşı insidansında artış gibi yan etkiler görülebilir. Oktreotid aynı zamanda büyüme 

hormonu salgılanmasını inhibe ettiğinden çocukluk döneminde kullanımı 

önerilmemelidir. 

            Epitel hiperplazisinde epitelyal büyüme faktörünün (EGF) rol oynadığı 

gösterilmiştir. Bu da polikistik böbrek hastalığında kist oluşumu ile sonuçlandığından 

ilk olarak otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı modeli oluşturulan 

kemirgenlerde bir EGF reseptörü tirozin kinaz inhibitörü (EKI-785) denenmiştir. 

İnhibitörün intra-peritoneal olarak verildiği farelerde kist oluşumunun ve büyümesinin 

yavaşladığı gösterilmiştir. Tedavi verilen hayvanların daha uzun süre böbrek 

fonksiyonlarını korudukları ve daha uzun süre yaşadıkları görülmüştür (184). Aynı 

inhibitör ODPBH modeli olan Han:SPRD farelerine verildiğinde de kist oluşumunda 

azalma gözlenmiştir (185). Her iki çalışmada da belirgin toksisite saptanmamıştır. 

Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı modeli oluşturulan PCK farelerinde ise 

bu inhibitörün etkinliği gösterilememiştir (186). Dolayısıyla insanlardaki etkinlik 

değerlendirilmeden önce ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  

              Son dönemde pro-apoptotik doğal bir ürün olan ‘triptolid’in otozomal 

dominant polikistik böbrek hastalığındaki etkileri araştırılmaktadır. Triptolidin 

polikistin-2 ‘ye bağlanarak kalsiyum salınımına yol açtığı, bunun da hücre 

çoğalmasını engelleyerek kist yükünün azalmasını sağladığı bir fare modeli üzerinde 

gösterilmiştir (187). Henüz bu konuda çalışmalar çok yeni olmasına rağmen triptolid 

potansiyel bir terapötik ajan olarak görünmektedir. 
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3. MATERYAL VE METOD 
            

         Çalışmamızda otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı erişkinlerin 

çocuklarında nefrolojik değerlendirme yapıldı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Nefroloji Polikliniğinden takipli, otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı tanılı erişkinler telefonla aranarak, 0-18 yaş arası çocukları olanlara çalışma 

hakkında bilgi verildi. Gönüllü olarak katılmayı kabul eden 34 aileden 62 çocuk 

çalışmaya alındı. Ayrıca İTF Çocuk Nefroloji Polikliniği’nden takipli anne veya 

babasında otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı olan 3 çocuk da 

çalışmaya dahil edildi. Ebeveyn/çocuklar gönüllü bilgilendirme formunu imzalayıp 

çalışmaya katıldı. 

        Çalışmaya katılan 65 çocuğun ayrıntılı öyküsü alındı ve fizik muayenesi yapıldı. 

Öyküde kimlik bilgileri (doğum tarihi, adres, telefon bilgileri), çocuğun varsa 

şikayeti, hematüri ve geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olup olmadığı, aldığı 

tedaviler, ek hastalığının olup olmadığı, biliniyorsa antenatal USG bulguları, hasta 

olan ebeveynin tanı yaşı ve tanı anındaki bulguları, aile öyküsü sorgulandı. Fizik 

muayenede tartı, boy ölçümü kaydedildi, yaşa göre persentil değerleri saptandı. 

Sistem muayeneleri yapıldı. Çalışmaya katılanların arteryel kan basıncı üç farklı 

zamanda otomatik cihaz ile (Omron Digital Blood Pressure Monitor HEM-907), 

uygun boyda manşon ile ölçüldü. Ölçümler oturur pozisyonda en az beş dakika 

dinlenmeden sonra dominant koldan yapıldı. Kan basıncı değerlerinin ortalaması 

alınarak yaş, cinsiyet ve boya göre sistolik ve diastolik kan basıncı persentilleri ile 

değerlendirildi. Değerlendirme Uluslararası Pediatrik Hipertansiyon Derneği’nin 

persentilleri (www.pediatrichypertension.org) kullanılarak yapıldı. Bu derneğin 

sınıflamasına uygun olarak 90. persentil altındaki değerler ‘normal’, 90-95. persentil 

arası değerler ‘pre-hipertansif’, 95. persentil-99.persentil + 5mmHg arası değerler 

‘evre-1 hipertansif’ ve 99.persentil + 5 mmHg’dan yüksek olan değerler ise ‘evre 2 

hipertansif’ olarak değerlendirildi. Muayenesi tamamlanan bireylerde tam idrar tahlili 

ve idrar sedimenti bakıldı. İdrar dansitesi ölçüldü, idrarda stik ile proteinüri, hematüri, 

idrar yolu enfeksiyonu açısından tarama yapıldı, ayrıca idrarda mikroalbumin düzeyi 

ölçüldü. İdrarda stik ile 2+ ve üzeri protein saptanması pozitif kabul edildi. İdrar 

sedimentinin mikroskopik incelenmesinde inceleme sahasında 5 ve üzeri eritrosit 

saptanması hematüri olarak değerlendirildi. İdrarda 30 mg/dl ve üzerinde olan 
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mikroalbümin değerleri yüksek kabul edildi. Düz tüpe 2 ml kan alınarak üre, kreatinin 

değerleri ölçüldü. Yaş, cinsiyet ve boya göre glomerüler filtrasyon hızı hesaplandı 

(188). Schwartz formülü kullanılarak GFH= (k x boy) / serum kreatinin şeklinde 

hesaplandı. Boy santimetre olarak, serum kreatinin mg/dl olarak belirtildi. k sabiti 2 

yaşından küçük çocuklarda 0,45, 2-12 yaş arsındaki tüm çocuklarda ve 13-18 yaş 

arası kızlarda 0,55, 13-18 yaş arası erkeklerde ise 0,70 olarak alındı. Olgulardan 

ailede iskemik kalp hastalığı ve hiperkolesterolemi öyküsü olanların serum kolesterol 

ve trigliserid değerleri ölçüldü. Yaşa ve cinsiyete göre 95. persentilin altındaki 

değerler normal kabul edildi (189). Tüm vakalara renal USG yapılarak böbrek 

boyutları belirlendi, santimetre biriminde kaydedildi. Uzunluk ve genişlik sagitalden 

koronale uzanan dikey planlarda ölçüldü. Derinlik ise böbrek orta noktasından geçen, 

uzun eksene dik yatay eksende ölçüldü. Böbreklerin uzunluk, genişlik ve 

derinliğinden elipsoid formülü (0,523 x Uzunluk x Genişlik x Derinlik) kullanılarak 

renal hacim hesaplandı. Her iki böbreğin hacimi toplanarak toplam renal hacim elde 

edildi. Renal hacim yaşa göre nomogramlara bakılarak değerlendirildi (190). Renal 

USG ile kistlerin varlığı araştırıldı, varsa ek anomaliler belirtildi. Tüm veriler elde 

edildikten sonra böbrek boyutları, idrar bulguları, kan basıncı, GFH değerleri analiz 

edildi,  kist saptanan ve saptanmayan olguların değerleri karşılaştırıldı. Verilerin 

istatiksel analizi Microsoft SPSS-16 paket programı kullanılarak yapıldı. Olgular 

polikistik böbrek hastalığı seyri ve takibi konusunda bilgilendirildi, kist saptananlar 

Çocuk Nefroloji Polikliniği’nde dosyaları açılarak takibe alındı.  
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4. BULGULAR 
           

             Çalışmamıza 37 aileden 65 çocuk katıldı. 0-18 yaş arasındaki 65 olgunun 35’i 

(%54) erkek, 30’u (%46) kızdı. Yaş ortalaması erkeklerde 8,7±5,4, kızlarda 

9,6±4,6ydı. Polikistik böbrek hastalığı tanılı ebeveyn olguların 36’sında (%55) anne, 

29’unda (%45) babaydı.  Özgeçmişleri sorgulandığında 6 (%10) çocukta preterm 

doğum, 8 (%12) çocukta kültür ile kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu, 5 (%7,7) 

çocukta enürezis noktürna, 5 (%7,7) çocukta astım, bir olguda mitral valv prolapsusu, 

bir çocukta hipotiroidi öyküsü mevcuttu. Olgularının ikisinin (%3) karın ağrısı 

nedeniyle tetkik edildiği, bir olgunun inguinal herni, bir olgunun da koanal darlık 

nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi.  

  

 

 

Şekil 2 Çalışmaya katılan çocukların cinsiyet oranları. 

 

Şekil 3 Polikistik böbrek hastalığı tanılı ebeveynlerde anne oranı. 

           

            Çalışmaya katılan tüm çocukların fizik muayenesi yapıldı, idrar ve kan 

örnekleri alındı, renal ultrasonografileri yapılarak böbrek boyutları ölçüldü, kist 
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varlığı araştırıldı. Çocukluk çağında basit kistler çok nadir görüldüğünden daha önce 

yapılan çalışmalara benzer şekilde bir veya daha fazla sayıda kist saptanan tüm 

vakalar otozomal dominant polikistik böbrek hastası olarak kabul edildi. 

          Tüm çocukların boy ve tartıları normal sınırlar içerisindeydi.  Gruptaki çocuklar 

boy persentillerine göre gruplara ayrıldığında 3-10 persentil arasında 8 , 10-25 

persentil arsında 8, 25-50 persentil arasında 12, 50-75 persentil arasında 21, 75-90 

persentil arasında  10, 90-97 persentil arasında 8 çocuk olduğu görüldü. 

         

Şekil 4  Çalışmaya katılan çocukların boy pesentiline gore dağılımı 

  

             33 (%50,8) olguda kist saptanmazken, 32 (%49,2) olguda bir veya daha fazla 

sayıda kist saptandı. Kist görülmeyen olguların yaş ortalaması 9,39± 4,26, kist olan 

olguların yaş ortalaması ise 8,81±5,40’tı. 35 erkek çocuğun 18’inde (%51) kist 

görülmedi, 17’sinde (% 49) kist saptandı. 30 kızın 15’inde (%50) kist varken, 15’inde 

(% 50) yoktu. Çocukluk döneminde cinsiyet ile kist varlığı arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı (p=0,909). Kist görülen 32 çocuğun 7’sinde (%21) kist tek taraflıyken, 

25’inde (%79) her iki böbrekte de kist mevcuttu. 6 çocukta tek kist, 8 çocukta 2-9 

kist, geri kalan 18 çocukta ≥10 kist görüldü.  
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Şekil 5 Çalışmaya katılan çocuklarda kist varlığı 

 
            Tüm olguların böbrek volümü böbreklerin yatay, dikey ve anteroposterior  

uzunluklarından elipsoid formülü kullanılarak hesaplandı. Nomograma göre 27 olgu 

(%41,5) 3. persentilin altında, 6 olgu (%9,2) 3-10 per. arasında, 14 olgu (%21,6) 10-

50 persentil arasında, 11 olgu (%20) 50-90 persentil arasında, 2 olgu 90-97 per. 

arasında ve 5 olgu (%7,7) 97. persentilin üstünde yer aldı.  

 

Şekil 6  Çalışmaya katılan çocukların ultrasonografik renal volum persentil dağılımı 

 
        İstatiksel analiz için olgular böbrek hacimi 50. persentilin altında olanlar (n=47) 

ve üstünde olanlar (n=18) olarak iki gruba ayrıldı. Kız ve erkek çocukların böbrek 

hacimleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,864). Kist olan çocuklarda  böbrek 
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hacimleri olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,004). Böbrek hacmi 

yaşa göre 97. persentilin üstünde saptanan dört çocukta kist görülürken birinde yoktu. 

Böbrek hacimi yaşa göre 3. persentilin altında saptanan 27 çocuktan 15’inde kist  

görülmezken 12’sinde kist mevcuttu.  

 

Şekil 7  Kist saptanmayan olguların yaşa göre böbrek hacimleri 

           

 

 

Şekil 8  Kist saptanan olguların yaşa göre böbrek hacimleri 
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Şekil 9  Kist saptanan ve saptanmayan çocukların yaşa göre böbrek hacimlerinin karşılaştırılması. (Düz 
çizgi kisti olan çocukları, kesikli çizgi ise kist görülmeyen çocukları göstermektedir.) 

            

           Tüm grupta kist saptanan 32 çocuğun 18’inde (%56) otozomal dominant 

polikistik böbrek hastalığı taşıyıcısı olan ebeveyn anneyken, 14’ünde (%44) babaydı. 

Çocuklarda kist varlığı ile taşıyıcı ebeveyn arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü 

(p=0,809). Ayrıca anne veya babada kist olma durumuna göre böbrek hacimleri 

karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (p=0,986).  

           Arteryel kan basıncı değerleri üç farklı zamanda materyal ve metodlar 

bölümünde anlatıldığı şekilde ölçüldükten sonra üç değerin ortalaması alınarak 

sistolik ve diastolik basınçlar Uluslarası Pediatrik Hipertansiyon Derneği’nin 

sınıflamasına göre değerlendirildi. Buna göre 65 olgunun sistolik kan basıncı 

incelendiğinde 45’i (% 69,2) normal, 17’si (%26,2) prehipertansif, 3’ü (%4,6) evre 1 

hipertansifti. Diastolik kan basıncı incelendiğinde 65 olgunun 57’si (%87,7) normal, 

6’sı (%9,2) prehipertansif, 2’si (%3,1) evre 1 hipertansifti. Sistolik ve diastolik kan 

basıncı değerleri evre 2 hipertansiyon ile uyumlu olan olgu yoktu. Olgular sistolik kan 

basıncı normal, pre-hipertansif ve evre-1 hipertansif olarak üç gruba ayrılıp böbrek 

hacimleri açısından değerlendirildiğinde sistolik kan basıncı ile böbrek boyutları 

arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,102). Ancak bu şekilde alt gruplardaki 

gözlem sayısı da istatiksel anlamda yeterli olmadığından olgular kan basıncı normal 

olanlar (n=45) ve prehipertansif + evre-1 hipertansif olanlar (n=20) şeklinde 
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gruplandığında böbrek hacmi büyük olan olguların sistolik kan basıncı değerlerinin de 

daha yüksek olduğu görüldü (p=0,038). Diastolik kan basıncı ile böbrek hacimlerinin 

ilişkisi de benzer gruplandırma yapılarak incelendiğinde sistolik kan basıncı gibi 

diastolik kan basıncının da böbrek hacmi ile ilişkili olduğu gözlendi (p=0,019).  

           

Şekil 10  Çalışmaya katılan çocukların sistolik kan basınçlarının değerlendirilmesi 

 

Şekil 11  Çalışmaya katılan çocukların diastolik kan basınçlarının değerlendirilmesi 
 

          Kist varlığı ile arteryel kan basınçlarının ilişkisi araştırıldı. Kist saptanan 32 

olgunun sistolik kan basıncı yaşa, boy persentiline ve cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde 12’si (%37,5) normal, 17’si (%53,1) prehipertansif ve 3’ü (%9,4) 

evre 1 hipertansifti. Kist görülmeyen tüm olguların sistolik kan basıncı normal sınırlar 

içinde saptandı. Kist görülen olguların sistolik kan basıncı anlamlı olarak yüksek 

bulundu (p<0.05). Diastolik kan basıncı değerleri incelendiğinde kist saptanan 32 

olgunun %24’ünün değerleri (%75) normal, 6’sı (%18,7) prehipertansif, 2’si (%6,3) 

evre 1 hipertansifti. Kist görülmeyen tüm olguların diastolik kan basıncı normal 



42 
 

sınırlar içinde saptandı. Sistolik kan basıncına benzer şekilde diastolik kan basıncı da 

kist gözlenen olgularda anlamlı olarak yüksekti (p=0,002).  

 

Şekil 12  Sistolik kan basıncı ve böbrek hacimi arasındaki ilişki. 

   

Şekil 13  Diastolik kan basıncı ve böbrek hacimi arasındaki korelasyon.  
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Şekil 14  Renal volümle sistolik basınç arasındaki ilişki 

 

Şekil 15  Renal volümle diastolik basınç arasındaki ilişki 
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            Çalışmaya katılan 65 çocuğun 8’inde (%12,3) geçirilmiş idrar yolu 

enfeksiyonu öyküsü mevcuttu.  Bu sekiz çocuğun 2’sinde USG ile kist görüldü. Buna 

göre kist varlığının idrar yolu enfeksiyonu sıklığını artırdığı gösterilemedi (p=0,143). 

Ancak olgu sayısı az olduğundan istatistiksel olarak geçerli sonuçların alınması için 

daha fazla vakaya ihtiyaç olduğu görüldü. Tüm çocuklardan spot idrar örneği alındı. 

Yalnızca iki olguda (%3)  piyüri saptandı. Bunlardan birinde kist vardı. Kisti olmayan 

olgunun idrar kültürü sonucunda E. Coli üredi, diğer olgu idrar kültürü vermedi.  

 

Şekil 16  Çalışmaya alınan çocuklarda geçirilmiş idrar yolu infeksiyonu oranı 

 
              İdrar mikroskopisinde bir olguda (%1,5) hematüri saptandı, bu olguda kist 

mevcuttu ve daha önce tekrarlayan makroskopik hematüri atakları olduğu belirtildi. 

 

Şekil 17  Çalışmaya alınan çocuklarda hematüri oranı 

 
            Stik ile bakılan testlerde iki olguda (%3,1) idrarda 2+ ve üzerinde proteinüri 

saptandı. İki olguda da kist yoktu. Kist varlığının proteinüriyi artırdığını destekleyen 

veri bulunmadı. 65 olgunun 59’unda idrarda mikroalbümin bakıldı. Bunların 43’ü 
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(%73) normaldi, 16 olgunun (%27) ise mikroalbüminürisi mevcuttu. 

Mikroalbüminürisi olan çocukların 10’unda (%62,5) kist mevcuttu, 6’sında (%37,5) 

kist yoktu. Kist varlığı ile mikroalbüminüri arasında anlamlı ilişki saptanmadı 

(p=0,275). Böbrek hacmi ile mikroalbümin ilişkisi değerlendirildiğinde böbrek hacmi 

ile idrarda mikroalbüminin miktarı arasında ilişki gösterilemedi (p=0,231).  

 

 

Şekil 18 Çalışmaya alınan çocuklarda mikroalbuminüri görülme oranı 

          

 

            Tüm olguların serum üre, kreatinin değerleri normal saptandı. Kist olan ve 

olmayan olgular karşılaştırıldığında üre ve kreatinin değerleri arasında anlamlı fark 

saptanmadı (sırasıyla p= 0,442 ve p=0,865). Olgular böbrek hacimleri 50. persentilin 

altında olanlar ve üstünde olanlar iki gruba ayrılıp incelendiğinde iki grubun serum 

üre ve kreatinin değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Glomerüler filtrasyon hızı 

78-314 ml/dk/1,73 m2 arasında değişen değerlerde bulundu. Kist olan ve olmayan 

olguların GFH değerleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0,968). Böbrek hacmi ile 

GFH düzeyi arasında da korelasyon görülmedi. 

             Çalışmaya katılan 65 olgunun 48’inde (%73,8) serum total kolesterol ve 

trigliserid düzeyi bakıldı. Bu 48 olgunun 23’ünde kist mevcuttu. Tüm olguların total 

kolesterol ve trigliserid değeri yaşa ve cinsiyete göre persentillere bakılarak 

değerlendirildiğinde normal olduğu gözlendi. Kist varlığı ile hipertrigliseridemi veya 

hiperkolesterolemi ilişkisi gösterilemedi. 
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Tablo 1  Kist saptanan ve kist saptanmayan çocukların özellikleri 

 

Parametre Kist(+) 

n=32 

Kist(-) 

n=33 

p değeri  

Cinsiyet (K/E) 15/17 15/18 0,90  

Serum üre (mg/dl) 

Serum kreatinin 

GFH (ml/dk/1,73 

m2) 

25,4±7,6  

0,4±0,17 

194±43 

23,9±7,9 

0,4±0,12 

193±41 

0,44 

0,86 

0,96 
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5. TARTIŞMA          
          

             Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı en sık görülen kalıtsal böbrek 

hastalığıdır. Erişkinlerde yapılmış pek çok araştırma olmasına karşın ülkemizde 

ODPBH olan erişkinlerin çocukları ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji 

Polikiniği’nden ODPBH tanısıyla takipli erişkinlerin 18 yaştan küçük çocukları ve 

anne veya babasında ODPBH olup Çocuk Nefroloji Polikliniği’nden takipli olgular 

tarandı. Bu olguların demografik özelliklerinin tanımlanması, nefrolojik bulguların 

ortaya konması, hipertansiyon, hematüri, proteinüri, mikroalbüminüri, idrar yolu 

enfeksiyonu gibi bulguların sıklığının belirlenmesi ve çocuklarda kist varlığı ile bu 

bulguların ilişkisinin araştırılması amaçlandı.  

            Çalışmamıza 37 aileden 35’i (%54) erkek, 30’u kız (%46) toplam 65 çocuk 

katıldı. Polikistik böbrek hastalığı tanılı ebeveyn olguların 36’sında (%55) anne, 

29’unda (%45) babaydı. Renal USG ile 65 çocuğun 32’sinde (% 49,2) bir veya birden 

fazla sayıda kist saptandı. Çalışmamızda kist saptanan olguların tüm gruba oranının 

%50 civarında bulunması, kız ve erkeklerin oranı ve aynı zamanda paternal ve 

maternal kalıtılan olguların oranı arasında anlamlı fark saptanmaması otozomal 

dominant bir hastalıkta beklenen sonuçlarla uyumluydu.  

           Çalışmamızda çocuklarda daha önce yapılan çalışmalara benzer şekilde aile 

öyküsü varlığında bir veya daha fazla sayıda kist saptanan olgular otozomal dominant 

polikistik böbrek hastası olarak kabul edildi (3, 5, 76, 106, 146, 155). Kist saptanan ve 

saptanmayan olguların verileri karşılaştırıldı. Veriler değerlendirilirken literatürde 

ODPBH olan çocuklarda yürütülen çalışmaların sonuçlarına dayanılarak kist 

saptanmayan bazı olguların ileride ODPBH tanısı alabilecekleri göz önünde 

bulunduruldu. Kist görülen olguların yaş ortalaması 8,81±5,40 olarak bulundu. Kist 

saptanan en küçük olgu 2 aylıktı. Bu da otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığında kistlerin her yaşta gözlenebildiğini göstermiştir. Çalışmamız ile 

ultrasonografinin tanıda duyarlı  bir araç olduğu gösterilmiştir. 

       Reed ve arkadaşları (147) Denver’da Colorado Üniversitesi’nde anne veya babası 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı olup, 1985-2008 yılları arasında 

renal ultrasonografisi yapılan 15 yaş altı 420 çocuğun verilerini değerlendirmiştir. İlk 

ultrasonografik incelemede çocukların 227’sinde (%54) kist görülmezken, 193’ünde 
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(%46) kist saptanmıştır. Bu 193 çocuğun 150’sinde (%78)  bilateral, 43’ünde (%22) 

unilateral kist görülmüştür. Bazal ultrasonografisinde kist görülmeyen 227 olgunun 

120’sinin takiplerde tekrar değerlendirilebildiği bu çalışmada 24 olguda (%20) daha 

bilateral, 7 olguda unilateral kist geliştiği gözlenmiştir. Aynı zamanda bazal 

değerlendirmede unilateral kist saptanan 43 hastanın 34’ü takibe gelmiştir. Bu 34 

hastanın 19’unda (%56) kistlerin arttığı ve bilateral izlendiği görülmüştür (147). Bu 

sonuçlar hastalığın ilerleyici seyrini ve takibin önemini ortaya koyması açısından 

önemlidir. Reed ve arkadaşlarının (147) çalışmasında bazalde unilateral kist saptanan 

3 olgunun takibinde kist görülmemiştir. İlk ultrasonografide kist olarak 

değerlendirilen yapıların yoğun medüller piramidler olabileceği düşünülmüştür. Bu da 

ODPBH riski olup ultrasonografi ile değerlendirilen olguların sonuçları aileye 

söylenirken takibin öneminin vurgulanmasının, yalancı pozitif ve negatif sonuçlar 

olabileceğinin söylenmesinin önemini göstermektedir. Kistler takipte ortaya 

çıkabileceğinden çalışmamızın devamında da olgularımızın izlemine devam 

edilmelidir. 

            Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının seyrinin etkilenen 

bireylerde oldukça değişken olduğu bilinmektedir. Yetişkinler üzerinde yapılan 

çalışmalarda son dönem böbrek yetersizliğine gidişi hızlandıran pek çok risk faktörü 

tanımlanmıştır. Bunlar arasında PKD-1 geni taşımak, erkek cinsiyet, kadınlarda üç 

veya daha fazla sayıda hamilelik, hipertansiyon varlığı, hipertansiyonun erken yaşta 

saptanması, proteinüri, hematüri ve böbrek boyutlarının büyüklüğü sayılabilir (15, 

158). Bu faktörlerden böbrek boyutlarında artış tüm diğer risk faktörleri ile ilişkilidir 

ve günümüzde çalışmalarda tedavilerin etkinliğini değerlendirme kullanılan ana 

modalitedir (158). Fick-Brosnahan ve arkadaşlarının (76) 1985-2001 yılları arasında 

182 ODPBH tanılı çocuk ve bu çocukların taşıyıcı olmayan 127 kardeşi üzerinde 

yürüttükleri çalışmada hastalığın seyri ve prognoza etkili faktörler araştırılmıştır. 

Çalışmada etkilenen ve etkilenmeyen çocukların böbrek hacimleri cinsiyetlerine göre 

incelendiğinde benzer yaştaki kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. Bazal değerlendirmede etkilenen çocukların yaşa göre böbrek 

hacimlerinin kist görülmese bile sağlıklı kardeşlerinden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Takiplerinde etkilenen çocukların böbrek hacimlerindeki artışın 

kardeşlerinden daha hızlı olduğu saptanmıştır. Böbrek hacmi ile yüksek tansiyon, 

hematüri, proteinüri arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür(76).  
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          Çalışmamızda kız ve erkek çocukların böbrek hacimleri arasında anlamlı fark 

saptanmaması daha önceki verilerle uyumlu bulunmuştur. Aynı zamanda kist 

saptanan çocukların böbrek hacimleri kist olmayanlardan anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. Böbrek hacmi yüksek olan olguların USG’de kist gözlenmese bile 

takiplerde kist gelişimi ve ODPBH açısından daha riskli olduğunu düşünülmüştür. Bu 

olgular aynı zamanda hastalığın komplikasyonları açısından yüksek risk altında 

olduklarından takibin önemi vurgulanmalıdır. 

           Hipertansiyon otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının en sık ve en 

erken rastlanan klinik bulgularındandır. Hastalığın ilerlemesinde bağımsız bir faktör 

olmasının yanında, kardiyovasküler sistem üzerinde etkileriyle de morbidite ve 

mortalitede rol oynamaktadır (101). Bu nedenle çalışmamızda olgular hipertansiyon  

açısından değerlendirildi. Kanada’da Tee ve arkadaşları (5) otozomal dominant 

polikistik böbrek hastalıklı çocuklarda hipertansiyon sıklığını %40 olarak saptamıştır. 

Colorado Üniversitesi’nde Reed ve arkadaşlarının (147) anne veya babası otozomal 

dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı olup, renal ultrasonografisi yapılan 420 

çocuğun verilerini değerlendirdiği çalışmada bilateral kist saptanan 150 çocuğun 

%25’i, unilateral kist saptanan 43 çocuğun %10’u ve kist saptanmayan 227 çocuğun 

%6’sının hipertansif olduğu görülmüştür. Kist görülen olgularda hipertansiyon sıklığı 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Seeman ve arkadaşlarının (87) ortalama yaşı 

12,3±4,3 yıl olan otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı 62 çocuk 

üzerinde yürüttüğü çalışmada hipertansiyon sıklığı % 35 olarak bulunmuştur. Bu 

çalışmada diğerlerinden farklı olarak 24 saatlik ambulatuar kan basıncı izlemi tanıda 

kullanılmıştır. Shamshirsaz ve arkadaşlarının (154) yaptığı bir çalışmada 199 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı çocuk tanı konulma yaşına göre 

iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Bunlardan doğumdan sonra ilk 18 ayda tanı 

alan 46 çocuk çok erken başlangıçlı hastalar olarak, 18 aydan sonra tanı alan 153 

çocuk ise çok erken başlangıçlı olmayanlar olarak gruplandırılmıştır. Ortalama yaşı 

9,5 olan çok erken başlangıçlı olgularda hipertansiyon sıklığı %43, ortalama yaşı 14,5 

olan diğer grupta %29 olarak saptanmıştır. Erken başlangıçlı grupta takipte (ortalama 

yaş 13.4 ± 6.9) bu sıklığın %52’lere kadar yükseldiği görülmüştür. Çalışmamızda tüm 

çocukların sistolik ve diastolik kan basınçları ölçüldü. Kist saptanan olguların hem 

sistolik hem de diastolik kan basınçlarının kist saptanmayanlardan anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu görüldü. Bu sonuç Reed ve arkadaşlarının çalışmasındakilere 
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benzerdi. Kist olmayan olguların tümünün kan basıncı normal sınırlar içerisindeydi. 

Kist saptanan olguların %62’sinde sistolik kan basıncı, %25’inde diastolik kan basıncı 

prehipertansif veya evre 1 hipertansif değerlerde saptandı. Evre 2 hipertansif olgu 

saptanmadı. Sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerinin böbrek hacimiyle korele 

olduğu, böbrek hacimi yaşa göre daha büyük olan olguların kan basıncının da daha 

yüksek olduğu gözlendi. Seeman ve ark (147) ve Shamshirsaz ve ark (154) yaptığı 

çalışmalarda da benzer bulgular ekde edilmişti. Bu bulgular kistlerin büyümesi ve 

vasküler yapılara bası yapması sonucu gelişen lokal iskemi nedeniyle renin-

anjiyotensin-aldosteron sisteminin uyarıldığını, bunun da hipertansiyona yol açtığını 

düşündürmektedir.  

Olgularımızın kan basıncı farklı zamanlarda üç ölçümle değerlendirilmişti. 

Daha önce yapılan çalışmalarda hipertansiyon saptanan olguların sıklığı %29-45 

arasındayken çalışmamızda sadece kist saptanan olgular değerlendirmeye alındığında 

bile daha düşük oranlar bulunması ölçüm sayısının yetersiz olması veya çalışmaya 

alınan hastalarda popülasyonunun küçük olması ile açıklanabilir. Ayrıca Seeman ve 

arkadaşlarının yürüttükleri çalışmada olduğu gibi (87) 24 saatlik ambulatuar kan 

basıncı izlemi yapılsaydı bu oran daha yüksek saptanabilirdi. Ancak çalışmamızda 

prehipertansif ve evre 1 hipertansif olguların çokluğu, hastalığın ilerleyici seyri de göz 

önüne alındığında otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında 

komplikasyonların çocukluk döneminde de görülebildiğini göstermiş, tarama ve 

takibin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 

           Erişkin otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında idrar yolu 

enfeksiyonu yaşıtları ile karşılaştırıldığında oldukça sık gözlenirken çocuklarda bu 

bulgu gözlenmemiştir. Tee ve arkadaşlarının (5) otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı tanılı 55 çocuğun ilk başvurudaki fenotipik özelliklerini incelediği çalışmada 

idrar yolu enfeksiyonu sıklığı %13 olarak saptandı. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda 

otozomal dominant polikistik böbrekli hastaların %50-75’inin hayatlarının bir 

döneminde semptomatik alt üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği bildirildi (191). 

Çalışmamızda üriner enfeksiyon geçirme öyküsü olan çocukların tüm gruba oranı 

%12 civarında bulundu. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren 8 çocuğun 6’sında kist 

görülmezken, ikisinde kist vardı. Bu sonuçla çocukluk döneminde kist varlığı ile 

üriner enfeksiyon arasında ilişki gösterilemedi. Büyüyen kistlerin normal parankimin 

yerini alması ve böbreklerde deformasyona yol açarak boşaltım sisteminde staza 
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sebep olması nedeniyle çocukluk döneminden itibaren idrar yolu enfeksiyonu 

sıklığında artış olması beklenirken çalışmamızda bu sonuca ulaşılmadı. Bunda 

çalışma grubundaki çocuk sayısının az olması, tek idrar örneğiyle piyürinin 

saptanamamış olması rol oynamış olabilir. Polikistik böbrekli çocuklarda idrar yolu 

enfeksiyonu sıklığı ile ilgili veriler az sayıdadır. Bu yönde daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

            Hematüri otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında kist duvarı 

rüptürüne bağlı olarak, üriner enfeksiyonlar sırasında ve nefrolithiazis varlığında 

gözlenebilir. Gabow ve arkadaşlarının (100) Colorado Üniversitesi’nde 191 erişkin 

üzerinde yaptıkları çalışmada erişkinlerde makroskopik hematüri sıklığı %46 olarak 

bildirilmiştir. Hematürinin büyük böbrek hacmi, hipertansiyon, yüksek serum 

kreatinin düzeyleri ve  sonuç olarak kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(100). Tiran, Arnavutluk’ta 180 erişkin hastanın verilerinin incelendiği bir çalışmada 

113 (%63) hastada makroskopik hematüri atağı olduğu bildirilmiştir (102). Bu 

hastaların 43’ünün (%38) ilk atağı 30 yaşından önce geçirdiği belirtilmiştir (102). 

Fick-Brosnahan ve arkadaşları çocuklarda makroskopik hematüri sıklığını % 10 

olarak bildirmiştir (76). Çalışmamızda makroskopik hematüri öyküsü olan bir olgu 

(kist saptanan olgularda %3) mevcuttu. 17 yaşında olan kız olgunun bilateral multipl 

kistleri görüldü. İdrarın mikroskopik incelemesinde bol eritrosit görüldü. Bu olgunun 

böbrek hacimi normal, idrar yolu enfeksiyonu öyküsü yoktu. Sistolik kan basıncı  

prehipertansif, diastolik kan basıncı normal değerlerdeydi. Renal ultrasonografisinde 

kalkül görülmedi. Bu olguda hematüri kist duvarı rüptürüne bağlandı. Olgu sayısı 

yetersiz olduğundan kist varlığı ile hematüri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

gösterilemedi. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalıklı erişkinlerde hematüri 

sık bildirilmesine rağmen çocuklarda bu konuyla ilgili yapılmış az sayıda çalışma 

mevcuttur. Hematüri sıklığı ve klinik önemi ile ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

              Proteinüri otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının majör 

bulgularından olmamakla beraber hastalığın ilerleyen dönemlerinde böbreklerden 

protein kaybında artış bildirilmiştir. Proteinürinin son dönem böbrek yetersizliği 

gelişmesi açısından  kötü prognoza işaret eden faktörlerden biri olduğu ortaya 

konmuştur (101). Sharp ve arkadaşlarının (106) otozomal dominant polikistik böbrek 

hastalığı olan çocuklarda idrarda protein atılımını etkileyen faktörleri araştırdığı bir 

çalışmada ebeveynleri ODPBH tanılı 189 çocuk incelenmiştir. Çalışmamıza benzer 
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şekilde kist varlığının tanı kriteri olarak kullanıldığı bu araştırmada ODPBH tanısı 

konan çocuklarda (n=103) idrar protein ve mikroalbumin atılımı, ODPBH olmayan 

çocuklardan (n=86) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. ODPBH olan çocukların % 

30’unda mikroalbüminüri ve % 23’ünde 4 mg/m2/saatten yüksek idrar protein atılımı 

saptanmıştır (106). Bu çalışmada ve sonraki yıllarda Colorado Üniversitesi’nde 

Cadnapaphornchai ve ark. (3, 135) tarafından yürütülen ve 2008 ve 2009 yıllarında 

yayınlanan iki çalışmada ODPBH olan çocuklarda kan basıncı yüksekliği, böbrek 

hacmi artışı ve sol ventrikül kitle artışı ile mikroalbüminüri ilişkisi gösterilememiştir 

(3,135). Ancak hipertansif ODPBH’lı çocuklarda ACE inhibitörü kullanımı ile idrar 

mikroalbümin atılımında anlamlı düşüş gözlenmiştir (135). Çalışmamızda idrarda stik 

ile 2+ ve üzerinde protein saptanan iki olguda da kist yoktu. Kist varlığı ile proteinüri 

ilişkisi bulunmadı. Önceki araştırmalarda olduğu gibi çalışmamızda da böbrek hacmi 

ve idrar protein atılımı arasında ilişki bulunmadı. Ayrıca idrar mikroalbümin düzeyi 

ile kist varlığı ve böbrek hacmi arasında ilişki saptanmadı. Çalışmamızda 24 saatlik 

idrar protein miktarının kantitatif olarak değerlendirilmemiş olması sonuçların 

hassasiyetini olumsuz yönde etkiledi. Kist olan ve olmayan çocuklarda idrar 

mikroalbümin atılımında anlamlı fark saptanmamış olmasında ise kist gösterilememiş 

vakaların bir kısmında ODPBH olması rol oynayabilir. Erişkinlerde mikroalbüminüri, 

böbrek hacimleri ve kan basıncı ile ilişkiliyken çocuklarda bu ilişkinin gösterilememiş 

olması çocuklarda yapılan çalışmaların azlığına bağlı olabileceği gibi çocuk ve 

erişkinlerde farklı mekanizmaların işlemesine de bağlı olabilir. Hipertansif ODPBH’lı 

çocuklarda ACE inhibitörü kullanımı ile mikroalbüminürinin azaldığının gösterilmesi 

ACE inhibitörünün hastalığın seyri üzerine olumlu etkilerine işaret ediyor olabilir. 

Ancak halen bu konuda çocuklarda yapılmış tek bir çalışma olduğundan ileri 

araştırmalara gereksinim mevcuttur.  

            Çocuklarda böbreklerde çok sayıda kist oluştuğunda bile birçok vakada 

böbrek fonksiyonları korunur. Tee ve arkadaşlarının (5) Kanada’da Dalhousie 

Üniversitesi’nde 20 yıl içerisinde merkezlerine başvuran 55 çocuğu değerlendirdikleri 

retrospektif çalışmada sadece bir çocuğun glomerüler filtrasyon hızı yaşa göre 3. 

persentilin altında saptanmıştır. Antenatal 24. haftada tanı konan olgunun term bir 

bebek olduğu belirtilmiştir. Shamshirsaz ve arkadaşlarının (154) Colorado 

Üniversitesi’nde yürüttükleri bir çalışmada ise 18 ay altı tanı konulan 46 çocuk ile 18. 

aydan sonra tanı konulan 153 çocuk karşılaştırılmıştır. Başlangıçta tüm olguların 
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serum üre, kreatinin değerleri yaşa göre normal aralıkta bulunmuştur ve gruplar 

arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Her iki gruptaki olguların ortalama 13 yıl takibi 

sonrasında sadece erken başlangıçlı olguların ikisi son dönem böbrek yetersizliğine 

girmiştir. Çalışmamızda da tüm olguların serum üre ve kreatinin değerleri normal 

saptandı. Glomerüler filtrasyon hızı yaşa göre 3. persentilin altında olan olgu yoktu. 

Kist saptanan ve kist görülmeyen olguların serum üre, kreatinin ve glomerüler 

filtrasyon hızları arasında anlamlı fark görülmedi. Bu da çocukluk döneminde renal 

fonksiyonlarının pek çok vakada korunduğunu gösteren çalışmalarla uyumluydu. 

Glomerüler filtrasyon hızı 97. persentilin üzerinde saptanan olguların bir kısmı 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının erken dönem bulgularından olan 

glomerüler hiperfiltrasyona bağlanabilir. Bir kısmı da laboratuvar sonuçlarında 

kreatinin değerlerinin yaşa göre alt normallerde bulunması nedeniyle Schwartz 

formülü uygulandığında GFH’nin yüksek çıkmasına bağlı olabilir. Çalışmamızda 

glomerüler filtrasyon hızı en düşük saptanan olgu 78 mg/ml ile 45 günlük erkek 

olguydu. Fetal distres nedeniyle 36 haftalık olarak doğan bu olgunun doğum öncesi 

yapılan USG’de kistleri saptanmıştı. Bilateral çok sayıda kistleri görülen bu olgunun 

böbrek hacmi yaşa göre 90-97. persentil arasındaydı. Kan basıncı normal sınırlarda 

ölçüldü. Önceki çalışmalara dayanarak daha yüksek risk altında olduğu düşünülen bu 

olgu İTF Çocuk Nefroloji Polikliniği’nde takibe alındı.  

             Erişkin hastalarda hiperlipidemi bildirilmekle beraber bu bulgu ileri yaş 

grubunda obezite, diyabet gibi eşlik eden komorbiditelerin sıklığında artışa bağlı 

olabilir. Tee ve arkadaşlarının (5) otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanılı 

55 çocuk üzerinde yürüttükleri çalışmada 37 olgunun serum total kolersterol ve 

trigliserid düzeyleri ölçülmüştür. 19 olguda izole hipertrigliseridemi, 4 olguda izole 

hiperkolesterolemi, 6 olguda ise hem trigliserid hem de kolesterol yüksekliği 

saptanmıştır (5). Kronik renal yetersizlikte lipid metabolizmasında anormallikler sık 

olmasına karşın genç bir popülasyonda henüz renal yetersizlik görülmeden bu 

sonuçların elde edilmesi şaşırtıcıdır. Çalışmamızda 65 olgunun 48’inde serum total 

kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Olgularda hiperkolesterolemi ve 

hipertrigliseridemi saptanmadı. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalıklı 

erişkinlerde lipid metabolizması ile veriler sınırlıdır, çocuklarda ise Tee ve 

arkadaşlarının çalışması dışında veri bulunmamaktadır. Otozomal dominant polikistik 

böbrek hastalıklı çocuklarda hiperlipidemi sıklığını, hastalığın seyrine etkisini 
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belirlemek ve sonuçlara göre tedavi planı oluşturmak için ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  
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6. SONUÇLAR 
           

         Bu çalışmada otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı takipli erişkinlerin 

0-18 yaş arası çocuklarının taranması, demografik özelliklerinin ve nefrolojik 

bulgularının saptanması amaçlandı. 

          İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Polikliniği’nden 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı tanısıyla takipli 34 hastanın 62 çocuğu 

ile İTF Çocuk Nefroloji Polikliniği’nden takipli, anne veya babasında otozomal 

dominant polikistik böbrek hastalığı tanısı olan üç çocuk, toplam 65 çocuk çalışmaya 

katıldı. 

          Çalışmaya katılan 65 çocuğun 32’sinde (% 49,2) bir veya birden fazla sayıda 

kist saptandı. Kist saptanan çocukların yaşı 2 ay ile 17 yaş arasında değişmekteydi. 

Renal USG ile erken çocukluk döneminden itibaren kistlerin görülebildiği ve 

ultrasonografinin tanıdaki önemi ortaya konuldu.  

          Kist olan çocuklarda böbrek hacimleri, sistolik ve diastolik kan basıncı kist 

olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Kist saptanan olguların %62’sinde 

sistolik kan basıncı, %25’inde diastolik kan basıncı prehipertansif veya evre 1 

hipertansif değerlerde saptandı. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının 

komplikasyonlarının çocukluk döneminde de görüldüğü ortaya konuldu.  

          Tüm olgular ele alındığında böbrek hacmi ile sistolik ve diastolik kan 

basınçlarının ilişkili olduğu görüldü. Bu da anne veya babasında ODPBH olan 

çocuklarda hipertansiyon açısından riskli bir popülasyonun belirlenmesini sağladı. 

         Çocukluk döneminde ODPBH ile idrar yolu enfeksiyonu, hematüri, 

mikroalbüminüri, proteinüri arasında ilişki gösterilemedi. Bu konularda daha büyük 

hasta grubunu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. İleri çalışmalardan elde edilen 

bulgular çocuklarda hastalığın seyrini ve takip kriterlerini belirlemede rol oynayabilir.  

            Çalışmamızda yapılmış çalışmalara benzer şekilde glomerüler filtrasyon 

hızında azalma olan olgu saptanmadı. Çalışmamız ile çocukluk çağında böbrek 

yetersizliği gelişmese de tedavi edilebilir komplikasyonların varlığı kanıtlandığından 

risk altındaki popülasyonun taranmasının gerekliliği ortaya konuldu. Erken tanı ve 

komplikasyonlara erken müdahalenin önemi ortada olduğundan risk altındaki 

çocukların takibi önerilmelidir. 
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          Otozomal dominant polikistik hastalığının çocukluk çağındaki seyri net 

bilinmemektedir. Çocuklarda yapılmış klinik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Hastalığın 

seyri ve tedavisi ile ilgili faktörleri belirlenebilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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