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

1/400- 1/1000) herediter böbrek hastalığıdır (1). Yaşamın herhangi bir evresinde ortaya 

çıkabilir. Özellikle böbrek ve karaciğer gibi duktus içeren organlarda kist oluşumu ve 

gastrointestinal ve kardiyovasküler anomalileriyle kendini gösterir. Batı ülkelerinde renal 

replasman tedavisi gören hastalarının % 8-10 unda kronik böbrek yetmezliğinin nedeni 

ODPBH dır. (1). Bu oran ülkemizde % 5.3 civarındadır (2).  

 Çeşitli klinik serilerde hastaların %50 sinde son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) 

57-73 yaşları arasında ortaya çıktığı bildirilmiştir. PKD1 genotipi, erkek cinsiyet, 30 yaşından 

önce tanı konulması, ilk hematüri atağının 30 yaşından önce olması, sistemik hipertansiyonun 

35 yaşından önce ortaya çıkması ve böbrek boyutların büyüklüğü SDBY ne gidişi hızlandıran 

risk faktörleridir (3) Ayrıca hiperlipidemi ve düşük HDL seviyesinin de prognozu 

kötüleştirdiği bildirilmiştir. 

 Hastalığın genetik temeli ve kist oluşum mekanizmaları hakkında önemli bilgiler 

ortaya çıkarılmış olsa da halen özgül tedavisi bulunamamıştır. Güncel tedavi renal ve ekstra-

renal komplikasyonların önlenmesini böylece morbidite ve mortalitenin azaltılmasını 

hedeflemektedir. Ancak hastalığın SDBY ne gidişini yavaşlatacak yeni tedaviler 

araştırılmaktadır. Bunların arasıdan klinik uygulamada olan statin tedavisi ve deneysel 

aşamada olan kist  epitelinde  hücre içi  kalsiyumun  artırılması, vazopressin V2 reseptör 

antagonisti, rapamisin, somatostatin, soya proteini, batimastat (metalloproteinaz inhibitörü), 

taksol, pioglitazon, sodyum sitrat, epidermal büyüme faktörü reseptör blokajı ve pax2 geni 

azaltılması tedavileri sayılabilir. 

 



 

 

STATİN TEDAVİSİ 

 Statinlerin antilipemik etkisi mevalonat yolunda HMG-KoA redüktaz enzimini inhibe 

etmeleri sonucu oluşur (Resim 1). Bu yolun inhibisyonu ile kolesterol sentezinin azalması 

yanında hücre proliferasyonu için gerekli olan farnasil ve dolikolun de sentezi azalır (4).  

LDL ye bağlı böbrek hasarı resim 2 de şematize edilmiş olan bir dizi mekanizma 

sonucu oluşur:  

1-LDL glomerül endotelinden mezengiuma geçer burada LDL nin oksidasyonu 

gerçekleşir, bu molekül mezengial hücrelerin içine girer (5).  

2- Mezengiumdaki okside LDL direk sitotoksik etki gösterir ayrıca mezengial matriks 

yapımını ve mezengial hücre proliferasyonunu uyarır (6, 7).  

3-Uyarılmış mezengial hücrelerden salgılanan monosit kemoatraktan protein 1 (MCP-

1) mezengiumda monosit birikimine yol açar. Bu ortamda salınan sitokinler ve 

büyüme faktörleri  (PDGF ve TGF-ß) renal hasarı arttırır (8, 9, 10). 

Statinlerin kronik böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatıcı etkileri vardır. Bu 

etkilerin bir kısmı kan LDL seviyesinin düşmesine bir kısmı da statinlerin mevalonat yolunu 

bloke etmeleri sonucunda  non-steroid izopronellerin sentezinin azalmasına bağlıdır. Deneysel 

çalışmalarda statinlerin mezengial hücre ve matriks artışını engelleyici, MPC-1 üretimini 

azaltıcı etkileri olduğu gösterilmiştir. (6, 9). 

Statinlerin endotel fonksiyonlarını düzelttiği ve endotel nitrik oksid sentetazı artırdığı 

bunun sonucunda böbrek kan akımını ve glomerül filtrasyon değerini arttırdığı deneysel 

çalışmalarda gösterilmiştir. Bu etkileri kolesterol düşürücü etkileri dışında gerçekleşir. (11, 

12, 13, 14, 15). 



Ayrıca spontan hipertansif ratlarda statin kullanımı ile hipertansiyon gelişiminin 

önlendiği de gösterilmiştir (16).  

Statinlerin ODPBH na bağlı böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlattığı yönünde yapılmış 

klinik ve deneysel çalışmalar vardır: 

• Nitrik oksit sentetaz aktivasyonu ile olan direk hemodinamik etkileri sonucu renal kan 

akımını dolayısıyla glomerül filtrasyon değerini artırmaları (11, 12, 14, 17, 18, 19, 20) 

• Endotel fonksiyonlarının düzelmesi ve hipertansiyonun önlenmesi (16, 21, 22) 

• Mevalonat yoluna etkisi sonucu mezengial hücre proliferasyonu, mezengial matriks 

artışı ve monosit invazyonunu azaltması (6, 8, 23)  

• Proksimal tubulus hücrelerinde apoptozisi artırması (24). 

Endotel fonksiyonlarındaki düzelme statin kullanımı ile kısa sürede ortaya çıkar. Oysa ki 

antiproliferatif etkilerinin görülmesi için uzun süreli kullanım gereklidir. Mevalonat yolunun 

bir metaboliti olan farnesil kovalent bağ ile p21 ras gibi çeşitli düşük molekül ağırlıklı GTP 

bağlayıcı proteinlere bağlanır. Bunun sonucunda farnasile p21 ras oluşur. Farnasile p21 ras 

büyüme faktörlerine bağlı mitojenik uyarıda önemlidir. Böylece statin ile farnesil oluşumunun 

engellenmesi mitozu engelliyerek mezengial hücre proliferasyonunu durdurur.  

 

VAZOPRESSİN V2 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ 

Renal tubuluslarda adenozin-3’,5’-siklik monofosfat (cAMP) kist oluşumunda önemli bir role 

sahiptir. Hayvan deneylerinde vazopressin V2 reseptör antagonisti OPC31260 ve OPC - 

41061  in tübüluslarda cAMP yi azaltarak kistik hastalık gelişimini ve ilerlemesini azalttığı 

gösterilmiştir (25).          

 

 

 



SOYA PROTEİNİ 

Soya proteini ile beslenen polikistik böbrek hastalığı modeli olan Han:SPRD-cy 

ratlarda epitelyel hücre proliferasyonunun, kistik değişimin, makrofaj infiltrasyonunun, 

fibrosizin dolayısıyla renal hasarın azaldığı gösterilmiştir (26, 27). Bu olumlu etki doymamış 

yağ asitleri metabalizmalarında olan değişikliklerle ilişkili bulunmuştur (26). 

 

BATİMASTAT (METALLOPROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ) 

ODPBH de kistlerin genişlemesi ile selim tümörlerin ekstrasellüler invazyonu arasında 

çeşitli benzerlikler vardır. Kistleri döşeyen epitel hücrelerinden  ekstrasellüler matriks yıkıcı 

metalloproteinazlar salgılandığı hipotezinden yola çıkarak ODPBH modeli olan (cy/+) ratlara 

metalloproteinaz inhibitörü olan batimastat verilerek gelişen kist sayısında ve böbrek 

ağırlığında azalma meydana geldiği görüldü (28). 

 

TAKSOL 

Bir mikrotübül stabilizatörü olan taksolün (paclitaxel) hızlı ilerleyici polikistik böbrek 

hastalığı modeli olan C57BL/6J-cpk/cpk farelerde yaşam süresini uzattığı, renal fonksiyon 

kaybını azalttığı ve böbrek kitle artışını kısıtladığı gösterilmiştir (29). 

Oysa ki aynı olumlu etkiler hızlı ilerleyici polikistik böbrek hastalığı modeli olan Han: 

SPRD-Cy/Cy ratlarda ve yavaş ilerleyicı polikistik böbrek hastalığı model olan DBA/2FG-

pcy/pcy farelerde ve Han:SPRD-Cy/+ ratlarda gösterilemiştir (30). 

 

PİOGLİTAZON 

Homozigot Pkd1 delesyonlu (Pkd1 -/-) fare embriyolarında hidrops, kardiak defektler ve 

renal kistlerin geliştiği görüldü. Renal tübüllerde E-cadherin ekspresyonu azalırken, epidermal 

büyüme faktörü reseptör tirozin fosforilazyonunda artış saptandı. 



Pioglitazon uygulaması ile Pkd1 -/- embriyolarının sürvilerinin uzadığı, kardiyak defektler 

ve renal kist gelişiminde azalma olduğu ayrıca yukarıda bahsedilen moleküler defektlerin 

düzeldiği saptandı (31). 

Uzun süreli kullanım sonucunda Pkd +/- farelerde endotel fonksiyonlarında düzelme görüldü. 

Bu bulgular, pkd1 -/- embriyolarındaki moleküler defektlerin ODPBH patogenezinde rol 

oynayabileceğini ve pioglitazonun polisistin-1 yokluğunda kompansatuvar yararlı etkileri 

olabileceğini düşündürmektedir.  

 

EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ BLOKAJI 

Renal kist oluşumunda epidermal büyüme faktörünün (EGF) rol oynadığı 

bilinmektedir. Hayvan deneylerinde EGF reseptörünün tirozin kinaz aktivitesini bloke eden 

EKB-569 un kist oluşumunu azalttığı ve renal fonksiyonu koruduğu gösterilmiştir. EKB-569 

ile birlikte transforming büyüme faktörü (TGF) alfanın varlığını azaltıcı WTACE2 tedavisi  

kullanılırsa tedavinin etkinliği daha da artmaktadır. Böylece her iki ilacın da daha az dozda 

kullanılması ve yan etki gelişiminin azalması sağlanabilir (32). Ancak EGF reseptör tirozin 

kinaz inhibisyonunun ( EKI -785,    EKB – 569 ) PCK ratlarda yararlı etkisi gösterilememiştir 

(33).   

               

SODYUM SİTRAT 

Hayvan deneylerinde ODPBH nın ilerlemesinin sodyum sitrat verilmesi ile 

yavaşladığı gösterilmiştir. Bu etki kısmen TGF-beta düzeylerinin azalmasına bağlıdır. 

Kalsiyum sitrat ise sodyum sitrat kadar etkili bulunmamıştır (34). 

 



Pax2 GENİ 

Böbrek gelişimi sırasında böbrek epitelinin farklılaşma ve özelleşmesi için 

transkripsiyon faktörü Pax2 gereklidir. Hayvan deneylerinde Pax2 geninin azaltılması böbrek 

kistlerinin büyümesinde anlamlı azalmaya neden olmuştur. Bu etki, çoğalmasının 

yavaşlamasından ziyade artmış apoptozise bağlıdır (35). 

 

KİST  EPİTELİNDE  HÜCRE İÇİ  KALSİYUMUN  ARTIRILMASI 

cAMP normal insan böbrek tübül hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder. Oysa ki, 

ODPBH lı kişilerin kistlerinden elde edilmiş hücre kültürlerinde tübül hücrelerinin 

proliferasyonunu hızlandırır. Kist hücrelerinde hücre içi Ca normal hücrelere göre 20 nM 

daha düşükdür ( 57 nM  karşın 77 nM ). Bunun sonucunda cAMP,  B- Raf / MEK 

/ekstraselüler signal-regulated kinaz yolunu stimüle ederek kistik hücrelerin proliferasyonunu 

hızlandırır.  ODPBH / ORPBH lı kişilerin kist epitel hücre kültürlerinde Ca seviyesi 

yükseltilince ( K 8644 ; Ca kanal aktivatörü, A 23187;ionophore kullanılarak) cAMP nin 

mitojenik etkisi ortadan kalkmaktadır. İntraselüler Ca seviyesinin normal seviyelere gelmesi 

cAMP ye bağlı B- Raf / MEK /ekstraselüler signal-regulated kinaz yolunu bloke etmektedir 

(36).  

 

RAPAMİSİN 

mTOR protein kinaz yolu ile hücre büyümesi ve çoğalmasını düzenler. mTOR inhibitörü 

olan Rapamisinin (sirolimus) Han : SPRD ratlarda kist progresyonunu azalttığı ve renal 

fonksiyon kaybını yavaşlattığı gösterilmiştir (37, 38). 

   

SOMATOSTATİN 



  Renal kistleri dolduran sıvı,  kistleri döşeyen epitel hücrelerinden klor transport yolu ile 

oluşmaktadır. Somatostatin ile bunun inhibisyonu kistlerin ufalmasına yol açar. 

Somastatin analoğu olan Octreotide ODPBH lı bireylerde böbrek ve kist büyümesini 

yavaşlatmaktadır. Ancak böbrek fonksiyonlarına olumlu etkisi bulunmamıştır (39). 
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Resim 1. Mevalonat yolu 

Asetil CoA 

Asetoasetil CoA 

HMG-CoA 

Mevalonat  

Isopentenil-PP  

Farnesil-PP 

Steroller 
• Skualen 
• Kolesterol 

Non-sterol izoprenoidler 
• Geranilgeranil-PP 
• Dolikol 
• Ubikinon 

HMG-CoA reduktaz 



 

 
 
  
Resim 2. LDL ye bağlı böbrek hasarının oluşum mekanizmaları 


