
 

BÖBREK SAĞLIĞIMIZ 

 

Böbreklerimiz karın boşluğunun üst-arka kısmında omurganın her iki tarafına yerleşik 

fasulyeye benzer organlardır. Her biri yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda ve 150 gram 

ağırlığındadır. İki böbreğimiz olsa da, sağlıklı yaşam sürdürmek için tek sağlam böbrek 

yeterlidir.  

 

Böbreklerimizin işlevleri nelerdir? 

Böbreklerimiz beyin, kalp, karaciğer ve akciğer gibi yaşamsal öneme sahip 

organlarımızdan birisidir. Belki kalp kadar ön plana çıkmazlar, ama sessiz ve mütevazi bir 

şekilde işlerini yaparlar. Vücudun adeta ağır işçileri, emekçileri gibi çalışırlar. Yaptıkları 

işlerin boyutu nedeniyle ‘muhteşem böbrekler’ olarak adlandırılırlar. İşte böbreklerimizin 

temel işlevlerinden bazıları:   

1. Böbreklerimizin en önemli işlevi metabolizma sonucu oluşan üre, kreatinin gibi 

zararlı yıkım ürünleri ve toksinler ile fazla sıvının vücuttan atılmasıdır. Bunun için 

böbrekler günde yaklaşık 200 litre kanı süzer ve 1.5 litre idrarla bu zararlı 

maddeleri ve fazla sıvıyı uzaklaştırırlar. Bu şekilde, vücudun sıvı dengesini 

korumuş olurlar ve ayrıca vücut için gerekli maddelerin kaybını da engellerler.  

2. Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddeler ve toksinler dışında birçok ilacın 

etkisini gösterdikten sonra böbrekler aracılığıyla vücuttan atıldığını bilmekteyiz.  

3. Böbreklerimizin önemli işlevlerinden birisi de yaşamsal öneme sahip sodyum, 

potasyum, fosfor, kalsiyum gibi tuzların dengesini ve vücudun asit içeriğini 

ayarlamaktır. Bu şekilde, başta kalp ve kaslar olmak üzere vücudun hemen tüm 

organ ve dokularının normal işlevlerini sürdürmeleri sağlanmış olur.    

4. Böbreklerimiz aynı zamanda diğer organların işlevini etkileyen çeşitli hormonları 

üretir ve salgılarlar. Bunların en önemlilerinden birisi kemik iliğinde kan yapımını 

sağlayan eritropoetin isimli hormonun yapımıdır. Ayrıca, kemik ve kasların 

normal yapısı ve işlevi için gerekli olan D vitamini böbreklerde aktifleşir. 

5. Böbrekler hem bazı hormonlar salgılayarak, hem de su ve tuz dengesini 

ayarlayarak normal kan basıncını düzenlerler. Bu nedenle, böbreklerimiz 

hastalandığı zaman kan basıncımız sıklıkla yükselir. 

Böbreklerimizin yaptığı bu işleri bilmemiz onları daha fazla sevmemize ve böbrek 

sağlığını korumaya daha fazla çaba göstermemize yol açacaktır. 

 

Böbreklerimizi korumazsak ne olur?  

Böbrek sağlığının bozulmasının doğal sonucu kronik böbrek hastalığı gelişimidir. 

Kronik böbrek hastalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın halini almış olan 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı idrar ve kan testleri kullanılarak erken 

saptandığında sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karşın, 

farkındalığının ve erken tanısının düşük olması birçok olguda buna olanak vermemektedir. Bu 

nedenle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek hastalığı evresine ilerlemekte, yüksek sakatlık ve 

ölüm oranları ve kötü yaşam kalitesi ile hasta sağlığını, uygulanması gereken yüksek maliyetli 

diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile sağlık bütçesini ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.  



Halen ülkemizde 60.000’e yakın hasta diyaliz veya böbrek nakli tedavileri altında 

yaşamını sürdürmekte ve sağlık bütçesinin yaklaşık 1/20’si bu hastaların tedavi masraflarına 

ayrılmaktadır. Bu sayının, birçok ülkeden daha yüksek olan yıllık % 10-11’lik artış hızı ile 

önümüzdeki 5-6 yıl içinde 100.000’i geçmesi ve toplam tedavi maliyetinin 3 milyar doları 

aşması beklenmektedir. Aslında son dönem böbrek hastalıklı olgular kronik böbrek hastalığı 

buzdağının su üzerinde kalan kısmını oluşturmaktadır. Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 

ilde 10.750 erişkinin katılımı ile yapılan ve 2009 yılında sonuçlanan CREDIT çalışması, 

Türkiye’de erişkinlerin % 15.7’sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu 

göstermiştir. Bu oran, basit bir hesapla ülkemizde yaklaşık 7.5 milyon kronik böbrek 

hastalıklı kişi bulunduğu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına 

gelmekte ve sorunun boyutunun tahmin edilenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Kronik böbrek hastalığı için kimler risk altındadır? 

Kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerini tanımlamak gerek yüksek risk grubundaki 

bireylere yapılacak tarama testleri ile hastalığın erken evrede saptanması ve ilerlemesinin 

engellenmesi, gerekse risk faktörlerini ve böbrek hastalığı gelişimini önlemek için toplumun 

sağlıklı yaşam değişiklikleri yönünde eğitilmesi bakımından son derece önemlidir. Kronik 

böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar 

hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılardır. Diğer risk faktörleri arasında 

obezite, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu infeksiyonları, sık ağrı kesici ilaç kullanımı, 

bağ dokusu hastalıkları ve düşük doğum ağırlığı sayılabilir. Türk Nefroloji Derneği tarafından 

gerçekleştirilen CREDIT çalışması, Türk toplumunda kronik böbrek hastalığı için risk 

faktörlerinin de yüksek oranda mevcut olduğunu göstermiştir. Buna göre, erişkinlerin % 

33’ünde hipertansiyon, % 12.7’inde şeker hastalığı, % 32’sinde obezite ve % 35’inde aktif 

sigara içiciliği bulunmaktadır. Özellikle hipertansiyonla birlikte son dönem böbrek 

yetmezliğinin en sık nedeni olan şeker hastalığı sıklığının 2002’de % 7.2 iken, günümüzde % 

12’nin üzerine çıkmış olması endişe verici bir durumdur.  

 

Kronik böbrek hastalığının belirtileri nelerdir? 

Kronik böbrek hastalığı, bilhassa ileri evrelerde vücudun adeta saçın telinden tırnağın 

ucuna kadar tüm sistemlerini etkilediğinden, çok çeşitli belirti ve bulgulara yol açabilir. 

Bunlar arasında yeni başlayan hipertansiyon, idrar yapmada güçlük veya yanma, kanlı işeme, 

idrarda köpürme, geceleri sık idrara çıkma, göz etrafında veya bacaklarda şişlik, susama 

hissinde artma, halsizlik, güçsüzlük, çabuk yorulma, iştahsızlık, solukluk, cilt renginde 

değişiklik, uyku bozuklukları, kaşıntı, bulantı ve kusma, ayaklarda his bozuklukları ve nefes 

darlığı sayılabilir. Ancak, kronik böbrek hastalığının sinsi seyreden bir hastalık olduğunu ve 

bu belirtilerin çoğunun hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıktığını unutmamak gerekir. Bu 

nedenle, kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerine sahip isek, belirtilerin ortaya çıkmasını 

beklemeden doktora başvurmalıyız. Kontrol için belirtilerin ortaya çıkmasını beklersek, geç 

kalmış olabiliriz.   

 

Böbrek hastası olup olmadığımızı öğrenmek hangi testleri yaptırmalıyız? 

Tansiyon yüksekliği kronik böbrek hastalığının en sık ve erken belirtilerinden birisi 

olduğundan kan basıncımızı düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Bunun dışında basit bir idrar tetkiki 



ve kanda kreatinin ölçümü böbrek hastası olup olmadığımızın büyük oranda belirlenmesini 

sağlayacaktır. 

 

Böbreklerimizi korumak için neler yapmalıyız? 

Aslında sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemek ve uygulamak kronik böbrek 

hastalığından büyük oranda korunmamızı sağlayacaktır. Buna göre, düzenli egzersiz yapmalı, 

sağlıklı beslenmeli ve ideal kilomuzu korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli sıvı almalı, sigaradan, 

aşırı alkol tüketiminden ve ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalı, kan basıncımızı ve 40 yaşından 

sonra da kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Eğer şeker hastalığımız, tansiyon 

yüksekliğimiz, kalp-damar hastalığımız veya ailemizde böbrek hastası olan kişiler varsa, 

kilomuz fazla veya yaşımız 60’dan büyük ise böbreklerimizi yılda en az bir kere kontrol 

ettirmeliyiz.  


