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Kronik böbrek hastalığında 
inflamasyon 

• Tekrarlayan veya kronik inflamasyon 
– Kronik  inflamasyon  

• En az 3 ay CRP> 5 mg/L, %30-60 

– Diyaliz hastalarında CRP 5-50 mg/L 

• KBH, inflamatuar süreç 
– Hızlanmış aterogenez 
– Protein enerji malnutrisyonu 
– Anemi  

 
 
 



Kronik böbrek hastalığında 
inflamasyon 

• İnflamasyon tanı ve takibi için bir öneri yok 
 
• Markerler  
• Pozitif akut faz reaktanları 

– CRP                                     ̶   Serum Amiloid A 
– Ferritin                               ̶  Proinflamatuar sitokinler  
– Fibrinojen                          ̶  ESH 

• Negatif akut faz reaktanları 
– Albümin 
– Transferrin  
– Transtiretin  

 



CRP 

• Pentraksin  
• Bağlanma yerleri 

– Fosfokolin, kromatin, çekirdek partikülleri, LDL, VLDL.. 
– C1q 

• Uyarıdan 6-8 saat sonra yükselmeye başlar 
• Yarı ömrü 19 saat 
• Normal düzeyin 1000 katına dek yükselebilir 
• Değişkenlik gösterebilir 
• Yaş ve cinsiyetten etkilenir 

 
 



High sensitive CRP 

• CRP -------- mg/dl 
• Hs-CRP-----mg/L 
• 1 mg/dl= 10 mg/L 



Figure 1 Functional CRP pathways 

Rhodes, B. et al. (2011) C-reactive protein in rheumatology: biology and genetics 
Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2011.37 



KBY ve 
inflamasyon 

Proinflamatuar 
Sitokinler ↑  

Volum yükü 
endotoksinemi 

Oksidatif ve 
karbonil stres 

Antioksidanlar ↓ Enfeksiyonlar  

Üremik ortam  
Diyaliz ile ilgili 

faktörler 

Ateroskleroz 
PEM 

Anemi  



İnflamasyon-Klinik, laboratuar 
değişiklikler 

• Ateş 
• Anoreksi, somnolans, letarji 
• Çocuklarda yetersiz büyüme 
• Kas yıkımı 
• Hipoalbuminemi 
• Transferrin düzeyinin azalması 



İnflamasyon-Klinik, laboratuar 
değişiklikler 

• Nötrofil sayısının artması 
• EPO direnci 

– Düşük demir satürasyonu ve yüksek ferritin düzeyi 
– Düşük retikülosit hemoglobin içeriği 

• Prediyaliz kreatinin düzeyinde azalma 
• Total kolesterol düzeyinde azalma 



Hemodiyaliz hastasında CRP düzeyi 

• Görüş birliği yok 
• CRP> 5-10 mg/L                inflamasyon (KDOQI) 



CRP’nin hemodiyaliz hastalarında 
değerlendirilmesi 

• Bölgesel faktörler 
– Kültürel alışkanlıklar 
– Diyet  

• Soya 
• Balık 
• Antioksidanlar 

– Genetik faktörler 

 



CRP’nin hemodiyaliz hastalarında 
değerlendirilmesi 

• Hemodiyaliz ile ilgili 
faktörler 
– Biyouyumsuz 

membranlar 
– Saf olmayan diyalizat 
– Damar yolu tipi 
– Biyofilm tabaka 

 
 

– High flux diyaliz 
– Günlük diyaliz 

 



CRP’nin hemodiyaliz hastalarında 
değerlendirilmesi 

• Hastaya ait faktörler 
– Eklenen olaylar 

• Enfeksiyonlar 
• Major cerrahi 
• Malignite 
• Periferik damar 

hastalığı 
• Sessiz kardiyak 

iskemi, KKY 
• Artrit, vaskülit 
• Periodontal hastalık 

 
 

– Azalmış RRF 
– Volüm yükü 
– Başarısız böbrek nakli 
– Artmış trunkal yağ kitlesi 
– Depresyon  

 



Hs- CRP, düşük dereceli inflamasyon 

• CRP 3-10 mg/L 
– Metabolik değişiklikler (insülin direnci, obezite ..) 
– Sigara 
– DM 
– Üremi 
– Hipertansiyon 
– Uyku bozuklukları 
– Yorgunluk 
– Depresyon  

Mini inflamasyon 
Subklinik inflamasyon 
Para inflamasyon 
Meta-flammasyon 



CRP--- Enfeksiyon 

• Orta dereceli artış (10-40 mg/L) 
– Viral enfeksiyonlar 
– Lokal enfeksiyonlar 

• Yüksek artış (40-200 mg/L..) 
– Bakteriyel enfeksiyonlar 
– Sepsis  

 



CRP---Nutrisyon 
• İnflamasyon            katabolik etki 

– Kas yıkımı           akut faz proteinleri  
– Akut faz proteinleri   , albümin       

• İnflamasyon          hipokolesterolemi  
• Malnutrisyon  

– Antioksidanlar 
– Konak defansı     enfeksiyonlar  
– Hipokolesterolemi, hipolipoproteinemi  
     endotoksinlerin temizlenmesi 
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Wanner C, Zimmermann J, Schwedler S, Metzger T. Inflammation and cardiovascular risk in dialysis 
patients. Kidney Int 2002;61(suppl 80): S99–S102. 

Kardiyovasküler mortalite 

CRP--- kardiyovasküler risk 

Tüm nedenli mortalite                                                         



CRP 

Monosit makrofaj 
aktivasyonu 

Endotel hücrelerde 
Adezyon molekülleri 

Endotelial progenitör  
hücre diferansiyasyonu inh 

eNOS ↓ 
NF-kB ↑  
Endotelin 1 ↑ 
Angio tip 1 res ↑ 
 

Kompleman aktivasyonu 
Köpük hücre formasyonu 

Hızlanmış aterogenez 



İnflamasyonu düşündüren 
klinik laboratuar bulgular 

CRP düzeyi 

Yüksek (200-… mg/L) 
Enfeksiyon odağı araştır 
•Kateter, greft… 
•Endokardit ? 
Vaskülit, bağ dokusu hast 
….. 

Orta  (40-200 mg/L) 
Enfeksiyon  
•H pilori 
•Periodontal hastalık 
…. 
 

Hafif (-10mg/L) 
Üremi 
Diyaliz ilişkili 
HT 
DM 
Obezite 
…… 

Etkeni sapta, nedene yönelik tedavi planla 

CRP yüksekliğinde tedavinin planlanması 



Tedavi  

• Diyaliz işleminin uygun 
hale getirilmesi 

• Statinler 
• ACEI, ARB 
• Antioksidanlar 
• Sevelamer 
• Heparin 

• Megestrol asetat 
• Bardoxolon 
• Etanersept 
• Pentoksifilin 
• Anakinra  
• Rituksimab  

 



Öneri  

• Kilo kaybı, malnutrisyon, EPO direnci varsa 
inflamasyon araştırılmalı 

• Hs-CRP hemodiyaliz hastasında ölçülmeli 
• Enfeksiyon bulgusu varsa araştırılmalı 
• Diyaliz ile ilgili faktörler düzeltilmeli 
• Kardiyovasküler riski azaltacak tedaviler  
• Ferritin yüksekliğinin CRP ilişkisi unutumamalı 



Sonuç  

• CRP hemodiyaliz hastalarında önemli bir 
göstergedir 

• Altta yatan neden saptanıp, ortadan 
kaldırılmalıdır 

• CRP yüksekliği mortaliteyi arttırır 
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