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Estimated Mean (±±±±SE) Decline in the Glomerular Filtration Rate from Base Line (B) to Selected Follow-up Times 
(F) in Study 1.

Klahr S et al. N Engl J Med 1994;330:877-884.



KDIGO Kronik Böbrek Hastalığı Tanımı

Böbreklerde 3 ay veya daha uzun süreyle yapısal ve/veya işlevsel bozukluklar
saptanmasıdır.

Böbrek hasarı
•Patolojik bulgular
•Böbrek hasarının belirleyicileri

İdrar anomalileri (proteinüri)
Kan bozuklukları (renal tübüler asidoz)
Böbrek görüntüleme

•Böbrek nakliBöbrek nakli

• Böbrek hasarı bulgusu olsa da olmasa da GFO <60 ml/dak/1.73m2 



Komplikasyonlar

Normal
Artmış

Risk
Hasar GFR SDBY Ölüm

Kronik Böbrek Hastalığı

Kalp ve Damar Hastalıkları



Kronik böbrek hastalığının ilerleyici özelliğine en fazla katkıda 
bulunan iki etken hipertansiyon ve proteinüridir

RAS her iki etkenden de sorumlu önemlli bir fizyopatolojik RAS her iki etkenden de sorumlu önemlli bir fizyopatolojik 
sistemdir: 

Sistemik hipertansiyon
İntraglomerüler hipertansiyon 
Fibrozis

Bu nedenle RAS Blokajında kullanılan ilaçlar, özellikle deBu nedenle RAS Blokajında kullanılan ilaçlar, özellikle de
ACEi ve ARB’ları tedavinin altın standartı şeklinde 
algılanmaktadır.





4 Hasta4 Hasta
Tek 

Reçete?



İlk Hastanız…

• 68 yaş erkek68 yaş erkek

• AKB: 165/100 mm Hg (Ev ve Ofis Ölçümleri >5)

• AKŞ: 98 mg/dL, S.Kreatinin: 0.94 mg/dL
LDL-C: 148 mg/dL, HDL: 34 mg/dL TG: 189 mg/dL

• Sigara tüketiyor• Sigara tüketiyor

• Koroner anjiyografisinde LAD’de %30 darlık   

• Spot Mikroalbumin  (3 kez)  96, 102 ve 88 mg/dL 



İkinci Hastanız…

• 56 yaş, kadın

• AKB: 155/105 mm Hg

• AKŞ: 124 mg/dL , HbA1C : % 7.3
Serum kreatinin : 0.88 mg/dL
LDL-C: 110 mg/dL HDL-C: 42 mg/dL TG: 118 mg/dL 

• Spot idrar mikroalbumin 3 kez: 98, 108 ve 128 m/dL

• Diyabetik retinopati bulgusu yok 



Üçüncü Hastanız…

• 62 yaş, kadın• 62 yaş, kadın

• AKB: 165 / 110 mm Hg

• AKŞ: 134 mg/dL, HbA1C: % 7.8
Serum kreatinin: 2.2 mg/dL

• 24 saatlik proteinüri miktarı 3.5 gram• 24 saatlik proteinüri miktarı 3.5 gram

• Background diyabetik retinopatisi var



Dördüncü Hastanız…

• 30 yaşında , erkek• 30 yaşında , erkek

• AKB 145/100 mm Hg

•Minimal değişiklik hastalığı – Steroide Bağımlı

• Serum kreatinini 1.0 mg/dL, serum albumin : 3.0 g/dL• Serum kreatinini 1.0 mg/dL, serum albumin : 3.0 g/dL

• Günlük proteinüri miktarı:  7.2 gram



ACE inhibitörlerinin ve ARB’lerin yararları tümüyle 
kanıtlanmış mıdır?

• ACEi ve ARB’ler diyabetik ve diyabetik olmayan KBH’da• ACEi ve ARB’ler diyabetik ve diyabetik olmayan KBH’da
proteinüriyi ve böbrek işlevlerindeki kaybı azaltırlar

• Bu etki tedavi başlangıcında proteinürisi daha fazla olan  
hastalarda daha belirgindir

• İlk çalışma Lewis ve ark. Tip I DM – Kaptopril• İlk çalışma Lewis ve ark. Tip I DM – Kaptopril
AIPRI Benazapril 583 hasta – nondiyabetik nefropati
REIN nondiyabetik nefropatiler
Hou ve ark.larının çalışmaları



Bu olumlu etki sadece RAS İnhibisyouna mı, yoksa
sadece kan basıncındaki düşmeye mi bağlIdır?

• Yayınlanan hemen tüm klinik çalışmalarda ACEi ve• Yayınlanan hemen tüm klinik çalışmalarda ACEi ve
ARB kullanan hasta gruplarında daha düşük kan
basınçları sağlanmıştır (AVOID Çalışması hariç) 

• Bu çalışmaların çok büyük bölümünde 24 saatlik kan
basıncı kontrolüne ilişkin veri yoktur

• Çok değişkenli analizlerin tümünde RAS inhibisyonuna
ilişkin böbrek işlevlerini koruyucu etki bağımsız bir
etki olarak ortaya çıkmıştır  



RAS Blokajının Olumlu Etkisi Kronik Böbrek HastalığıRAS Blokajının Olumlu Etkisi Kronik Böbrek Hastalığı
Riski ve/veya Kronik Böbrek Hastalığı Olan 

Tüm Hastalar İçin Geçerli midir?



Diyabetik Böbrek Hastalığının Önlenmesi

DIRECT (Diabetic Nephropathy Candesartan Trial)DIRECT (Diabetic Nephropathy Candesartan Trial)
Annals Internal Medicine 2009
5.231 hasta – 3 merkez – 3326 Tip I , 1905 Tip II 2 DM
Ortalama izlem süresi 4.7 yıl
Candesartan 16 mg/gün – 32 mg/gün 

RASS (Renin Angiotensin System Study)
NEJM 2009
285 normotansif Tip 1 DM285 normotansif Tip 1 DM
10 – 20 mg Enalapril ile 50 – 100 mg Losartan
Böbrek biyopsisi (%90)



Cumulative proportion of patients with microalbuminuria.

Bilous R et al. Ann Intern Med 2009;151:11-20

©2009 by American College of Physicians



Kaplan–Meier Estimates of Time to Microalbuminuria.

Mauer M et al. N Engl J Med 2009;361:40-51.



• Bu olumlu etki son zamanlarda, özellikle hipertansif böbrek
hastalığı açısından sorgulanmaya başlamıştır.

• RAS’ın ACEi + ARB ile ikili blokajının, proteinürinin• RAS’ın ACEi + ARB ile ikili blokajının, proteinürinin
olmadığı veya mikroalbuminürisi olan hipertansif nefropatili
hastalarda yararlı olmadığına ilişkin veriler artmıştır

• Bu hasta gruplarında ikili blokajın zararlı olabilecğine ilişkin 
veriler vardır

• Hipertansif böbrek hastalığı dünyadaki ikinci en önemli böbrek• Hipertansif böbrek hastalığı dünyadaki ikinci en önemli böbrek
yetmezliği nedenidir. Çoğu hasta ileri yaş grubundadır ve hafif
proteinürisi vardır. Strateji ne olmalıdır? 



Prevalence of chronic kidney disease, by age group.ACR = albumin–creatinine ratio; eGFR = 

estimated glomerular filtration rate.

O'Hare A M et al. Ann Intern Med 2009;150:717-724

©2009 by American College of Physicians



Epidemiyolojik Kaygılar

• ABD’de diyabetik hastaların %80’I ACEi veya ARB  veya • ABD’de diyabetik hastaların %80’I ACEi veya ARB  veya 
kombinasyon kullanmaktadır

• KBH ve SDBY yetmezliği insidansında önemli bir artış vardır

• Bu artışı diyabet epidemisi ile açıklamak olası değildir (%10)

• Hastaların büyük çoğunluğu 75 yaş üzerindedir• Hastaların büyük çoğunluğu 75 yaş üzerindedir

• Toplumda ve hastane içinde gelişen ABH insidansında da 
önemli artışlar vardır



Chronic Kidney Disease / CKD
Kronik Böbrek Hastalığı

Cardio – Kidney – Damage / C-K-D
Kalp – Böbrek - Hasarı





“C-K-D” kavramı ile glomerülonefrit gibi sorunlara
bağlı CKD (KBH) kavramının birbirinden ayrılmasının 
tedaviye yönelik etkileri olacaktır.

C-K-D toplum sağlığı açısından önemli ve giderek
büyüyen bir sorundur. Temel strateji damar sağlığının
korunmasıdır.

RAS blokajı daha genç, önemli derecede proteinürisi
olan ve glomerüler hastalıkları olan bireylerde çok
daha etkili ve güvenlidir.daha etkili ve güvenlidir.

RAS blokajı ileri yaşta, vasküler hasarı olan bireylerde
zararlı olabilmektedir. 



RAS İnhibisyonu Diyalize Başlayan RAS İnhibisyonu Diyalize Başlayan 
Hasta Sayısını

Azaltır mı?



Kaplan–Meier Curves of the Percentage of Patients with the Primary Composite End Point (Panel A) and Its 
Individual Components, a Doubling of the Serum Creatinine Concentration (Panel B), End-Stage Renal Disease 

(Panel C), and the Combined End Point of End-Stage Renal Disease or Death (Panel D).

Brenner BM et al. N Engl J Med 2001;345:861-869.



• Bir dönem SDBY nedeniyle diyalize giren hastaların
ACEi ve ARB kullanımının yaygınlaşmasıyla azalacağı
düşünülmüştür.düşünülmüştür.

• RENAAL ve IDNT çalışmalarının ayrıtılarına bakıldığında
1 olayı engellemek için çok sayıda hastanın tedavi 
edilmesi gerektiği görülür. (RENAAL 16:1, IDNT 29:1)

• Hastaların böbrek hasarının ilerleme hızını belirleyen• Hastaların böbrek hasarının ilerleme hızını belirleyen
etkenler RAS ile sınırlı değildir ve çok çeşitlidir.   



ACEi ve ARB’lerin Olumlu Etkileri Meta-Analizlerle
Kanıtlanmış mıdır?

• Günlük proteinüri miktarı 0.5g’ın altında olan non-diyabetik
hastalarda yapılan çalışmaların meta-analizinde kanıt yok.hastalarda yapılan çalışmaların meta-analizinde kanıt yok.

• 2005’deki başka bir meta-analizde, olumlu etkinin sadece
kan basıncı denetiminden kaynaklandığı ileri sürülmüştür.

• Olumlu etki olsa bile bunun çok sınırlı olabileceği de öne
sürülmüştür. 

• Bu meta-analizde ALLHAT çalışması da değerlendirmeye 
alınmıştır.

• Bu nedenle meta-analiz sonuçları çelişkilidir.



ACE İnhibitörleri ve ARB’ler Eşit Şekilde ve Tam 
Olarak RAS’ı Bloke Ederler mi?

• Her iki grup da RAS yolağı üzerine seçici etkilere sahiptir.
RAS’ı tam olarak bloke edemezler.RAS’ı tam olarak bloke edemezler.

• ACEi alternatif AngII oluşumunu bloke edemezler. Bir süre
sonrası AngII ve Aldosteron eski düzeylerine ulaşır (escape)

• ARB’lerin etkileri daha uzun sürelidir. Öte yandan AngII’ni
AT2 rec üzerinden oluşturduğu etkiler tam olarak 
bilinmemektedir.

• Birebir mukayese eden çalışma azdır. (Barnnet ve ark, Shoda
ve ark., ONTARGET). Büyük olasılıkla böbrek üzerine olan
etkileri benzerdir.



Etki Grup Etkisi midir, Moleküller Arasında
Farklılık Var mıdır?

• Hem ACEi hem de ARB’ler, RAS üzerine benzer etkiler gösterir.
Böbrek üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin aynı olması
beklenir.beklenir.

• Yarılanma ömrü daha uzun olan moleküllerin proteinüriyi ve
kan basıncını azaltıcı etkileri daha belirgindir.

• Bazı ACEi ve ARB’lerin hafif ürikozürik etkileri vardır.

• Telmisartan’ın PPAR-gamma modüle edici etkisi vardır

• Bakris’in yürüttüğü AMADEO araştırmasında telmisartan,
losartandan proteinüriyi azaltmada daha etkili bulunmuştur.

• Galle ve arkadaşlarının çalışmasında ise valsartan ile telmisartan
arasında fark bulunmamıştır





ARB’lerin ve ACEi’lerinin Additif Böbrek Koruyucu
Etkisi Var mıdır?

• ACEi’leri ve ARB’ler RAS’ı tam olarak bloke edemediklerine göre• ACEi’leri ve ARB’ler RAS’ı tam olarak bloke edemediklerine göre
kombinasyonları tek tek kullanımlarından daha etkili olabilir.

• Özellikle de ilerleyici böbrek hasarının engellenmesi açısından
çok yararlı olabilir.

• ARB’ler AII’nin AT1 reseptörü üzerinden yaptığı etkileri bloke
ederken, ACEi’leri AT1 blokajı sonrasında artan AngII sentezini
azaltabilirler.azaltabilirler.

Bu kuramlardan hareket ederek, ikili blokajla ilgili çok sayıda
klinik çalışma gerçekleştirilmiştir.



İkili Blokaj Proteinüriyi Azaltır mı?

• COOPERATE çalışmasının sonuçlarına göre, diyabetik olmayan• COOPERATE çalışmasının sonuçlarına göre, diyabetik olmayan
nefropatilerde ikili kombinasyon proteinüriyi belirgin olarak
daha iyi azaltmaktadır.

• İki meta-analizde ikili blokajın daha etkili olduğu belirlenmiştir

• IMPROVE çalışmasında 20 haftalık uygulamada idrarla
atılan albumin miktarında mono ve kombinasyon terapileriatılan albumin miktarında mono ve kombinasyon terapileri
arasında fark izlenmemiştir. Öte yandan hastaların %70’inde
mikroalbuminüri söz konusudur.







İkili Blokaj Son Noktaları Değiştirir mi?

• İkili blokajla ilgili bir çok çalışmada yeterli izlem süresi yoktur

• COOPERATE çalışmasında kombinasyon tedavisinin serum
kreatinin değerinde katlanma ve SDBY gelişimi açısından
kombinasyonun etkili olduğunu göstermiştir.

• ONTARGET negatif sonuç veren ve 25,620 hastada yapılan
bir çalışma olmuştur. Telmisartan ve ramipril alan grupta
böbrekle ilgili tüm sonuçların daha olumsuz olduğu izlenmiştir.böbrekle ilgili tüm sonuçların daha olumsuz olduğu izlenmiştir.

• Eldeki verilerden yola çıkarak bu konuda karar vermek olası
değildir.  



Figure 2

Source: The Lancet 2008; 372:547-553 (DOI:10.1016/S0140-6736(08)61236-2)



İkili RAAS Blokajının Olası Zararlı Olabilir mi?

İkincil değerlendirmelerin kendilerine özgü kısıtlılıkları vardır ve ikili blokaj 
Ile uzun süreli deneyimler kısıtlıdır.

• Seçilmiş hastalarda ikili blokaj böbrek hasarının artmasına
neden olabilir (Örn. ONTARGET çalışması)

• Bu hastalar diyabeti ve yaygın ateroskerozu (koroner ve 
periferik damar) olan hastalardır.

• Kombinasyon tedavisi alan hastalarda hipotansif epizdolar daha 
fazla izlenmiştir

• Jafar ve arkadaşlarının meta-analizinde de J-eğrisi etkisi 
belirlenmiştir 

• Akut hipotansiyon hem miyokard iskemisine hem de renal perfüzyon
bozukluğuna neden olabilmektedir.  



Figure 4

Source: The Lancet 2005; 366:2026-2033 (DOI:10.1016/S0140-6736(05)67814-2)

Terms and Conditions



Maksimal Monoterapi İkili Blokajın 
Alternatifi midir? 

• Bu konuda son yıllarda çok çalışma yapılmış olmasına karşın
çalışmalar küçük, kısa süreli ve veriler çelişkilidir

• Genellikle daha belirgin antiproteinürik etki doz artışı ile 
orantılı değildir.

• Kan basıncındaki düşüşlere göre düzeltme yapıldığında 
antiproteinürik etkinin kan basıncı kontrolüne bağlı olduğu izlenmiştir.

• Bu alanda yapılmış iki önemli araştırma vardır:• Bu alanda yapılmış iki önemli araştırma vardır:
Hollenberg NK ve ark. Albuminuria response to very-high dose
valsartan in type 2 diabetes mellitus. J Hypertens 2007;25:1921 – 1926.

The Renoprotection of Optimal Antiporteinuric Doses (ROAD) Study
Hou ve ark. JASN 2007; 18: 1189 – 1898.



Maksimal Monoterapi Dozları İkili Blokajdan 
Daha Etkili midir?

Bu konuda yorum yapmak için yeterli veri yoktur• Bu konuda yorum yapmak için yeterli veri yoktur

Dual blockade of the rennin–angiotensin system versus maximal recommended 

dose of angiotensin II receptor blockade in chronic glomerulonephritis

Urara Mori-Takeyama, Shinya Minatoguchi, 

Ichijirou Murata, Hisayoshi Fujiwara, 

Yoko Ozaki, Michiya Ohno, Hiroshi Oda and Hiroshige Ohashi

Kronik glomerülonefriti olan 86 hasta. Candesartan 4-12 mg/gün ile 
4 mg Benazepril 4 mg/gün + Candesartan 4-12 mg/gün karşılaştırılmış.



Aliskiren ile İkili RAAS Blokajı Nefropatili Olgularda
Yararlı mıdır?

• VA  NEPHRON-D Çalışması
Böbrek açısından önemli son noktaların hedeflendiğiBöbrek açısından önemli son noktaların hedeflendiği
geniş katılımılı ve çok merkezli RCT

• ALTITUDE Çalışması
Belirgin diyabetik nefropatisi olan hastalarda
Aliskiren + ACEi ile Aliskiren + ARB karşılaştırılacak

• HALT-PKD Çalışması 
Poliksitik Böbrek Hastası 1000 hasta

* Bu çalışmalar 2012 – 2013 yıllarında sonuçlanacaktır



İkili RAS Blokajı Uygulanan Hasta Gruplarındaİkili RAS Blokajı Uygulanan Hasta Gruplarında
Mineralokortikoid Antagonistlerinin Eklenmesi

Güvenli midir?



Mineralokortikoid Reseptör Antagonistleri - Hiperkalemi

• RALES çalışmasında 25 mg/gün spironolactone kullanılmış ve ağır• RALES çalışmasında 25 mg/gün spironolactone kullanılmış ve ağır
kalp yetmezliği olan hastalarda mortaliteyi azaltmıştır

• EPHESUS çalışmasında da 50 mg/gün eplerenone akut MI mortalitesini
azatmıştır 

• RALES çalışmasında spironolactone’un katkısı natriüretik etkisinden
bağımsızdır ve serum K düzeyide 0.2 – 0.3 Eq/L düzeyinde artışa neden
olmuştur

• Gözlemsel çalışma RALES – fatal hiperkalemiler bildidirilmiştir.



Mineralokortikoid Reseptör Antagonistleri - Hiperkalemi

• ACEi kullanan ve kan basıncı denetimi sağlanamayan hastalarda
tedaviye 25 mg spironolactone eklenmesi etkili olmaktadır

• Böbrek işlevleri normal olan ve ikili RAAS blokajı yapılan hastalarda
hiperkalemi insidansı %5’dir

• Nefropatisi olan hastalarda RAAS inhibisyonu sonucu hiperkalemi
gelişme riskinin belirleyiciler eGFR<45 m/dak olması ve başlangıç
serum K düzeyinin 4.5 mEq/L’nin üzerinde olmasıdır

• KBH veya KKY olan ve RAS blokajı yapılan hastalarda hiperkalemi• KBH veya KKY olan ve RAS blokajı yapılan hastalarda hiperkalemi
insidansı %10’a ulaşmaktadır

• RAAS blokajı yapılırken mineralokortikoid antagonisti eklenen 
hastalardaki hiperkalemi insidansı  hakkında yeterli bilgi yoktur 



Rate of Hospital Admission for Hyperkalemia among Patients Recently Hospitalized for Heart Failure Who Were 
Receiving ACE Inhibitors.

Juurlink DN et al. N Engl J Med 2004;351:543-551.



Rate of In-Hospital Death Associated with Hyperkalemia among Patients Recently Hospitalized for Heart Failure 
Who Were Receiving ACE Inhibitors.

Juurlink DN et al. N Engl J Med 2004;351:543-551.



• 68 yaş erkek

• AKB: 165/100 mm Hg (Ev ve Ofis Ölçümleri >5)

• 56 yaş, kadın

• AKB: 155/105 mm Hg

4 Hasta Bir Çok Reçete + Öneri + Destek

• BMI: 32

• Bel çevresi: 96 cm

• AKŞ: 98 mg/dL, S.Kreatinin: 0.94 mg/dL
LDL-C: 148 mg/dL, HDL: 34 mg/dL TG: 189 mg/dL

• Spot Mikroalbumin  (3 kez)  96, 102 ve 88 mg/dL 

• AKŞ: 124 mg/dL , HbA1C : % 7.3
Serum kreatinin : 0.88 mg/dL
LDL-C: 110 mg/dL HDL-C: 42 mg/dL TG: 118 mg/dL 

• Spot idrar mikroalbumin 3 kez: 98, 108 ve 128 m/dL

• Diyabetik retinopati bulgusu yok 

• 62 yaş, kadın

• AKB: 165 / 110 mm Hg

• 30 yaşında , erkek

• AKB 145/100 mm Hg• AKB: 165 / 110 mm Hg

• AKŞ: 134 mg/dL, HbA1C: % 7.8
Serum kreatinin: 2.2 mg/dL

• 24 saatlik proteinüri miktarı 3.5 gram

• Background diyabetik retinopatisi var

• AKB 145/100 mm Hg

•Minimal değişiklik hastalığı – Steroide Bağımlı

• Serum kreatinini 1.0 mg/dL, serum albumin : 3.0 g/dL

• Günlük proteinüri miktarı:  7.2 gram
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SONUÇ

• Diyabetik ve diyabetik olmayan nefropatilerde ACEi ve ARB’ler
KBH ilerleme hızının yavaşlatılmasında etkilidir

• İkili blokaj konusundaki veriler daha zayıftır ama daha etkili• İkili blokaj konusundaki veriler daha zayıftır ama daha etkili
antiproteinürik etkiye işaret etmektedir

• İleri yaşta ve kardiyovasküler riski fazla olan hastalarda tekli
ve ikili blokajda tedbirli olunmalıdır

• Proteinürisi belirgin olan hastalarda tek ilaçla ve düşük dozlaProteinürisi belirgin olan hastalarda tek ilaçla ve düşük dozla
başlanıp, doz artışı ve ikinci ilaç eklenmesi yakın hasta izlemi
ile yapılmalıdır

• Daha büyük RCT çalışmalar tasarlanması zordur, mukayeseli
klinik çalışmalardan yeni veriler elde edilebilir.



The 10 Leading Risk Factors for Death, According to Income Level, 2004.

Narayan K et al. N Engl J Med 2010. DOI: 

10.1056/NEJMp1002024
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