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Kistik Böbrek Hastalıkları
Tek gen hastalığı
Sendromik hastalıklarla ilişkili
Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), juvenil nefronofthisis (NPHP) ve hepatosit
nükleer faktör-1β (HNF1B) ile ilişkili böbrek hastalığı yaygındır.
Bunun aksine, en yaygın insan genetik hastalıklarından biri olan otozomal dominant polikistik
böbrek hastalığı (ODPBH), tipik olarak çocukluk döneminde nispeten hafif klinik belirtilere
sahiptir.

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
Renal kistik hastalıkların en yaygın formu
20.000 canlı doğumda 1 (neonatal dönemde ölen vaka sayısı fazla )
PKHD-1 mutasyonu
◦ PKHD-1 geninin kodladığı Fibrokistinoliduktin protein: renal epitel hücrelerinde sentrozoma lokalize.

(kardeş)

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
Çoğu vaka prenatal genişlemiş ekojenik böbrekler ve oligohidramniyos ile tanımlanır.
Viabilite pulmoner hipoplazi ile yakından ilişkili.
Tahmini perinatal ölüm oranı % 30'dur.

Yaşamın ilk ayını atlatan hastalarda 1 yıllık sağ kalım % 92 - % 95
Yaşamın erken dönemlerinde ölüm sebebi sıklıkla pulmoner hipoplaziye bağlıdır.( KBY oranla)
ARPKD'deki böbrekler büyük ölçüde büyümüştür

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
Morbidite: Arasında şiddetli sistemik hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve portal hipertansiyon
yer alır.
Hiponatremi genellikle eşlik eden su eksresyon bozukluklarına sekonder olur.
HT yaşamın ilk altı ayında gelişir.
Üriner trakt enfeksiyonu , intrakranial kistler

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
Geç başlangıçlı otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı karaciğer predominant baskın tip:
Portal hipertansiyon,
Hepatosplenomegali,

Özofagus veya mide varisleri
Trombositopeni, anemi ve lökopeni ile birlikte hipersplenizm
◦ Hepatoselüler fonksiyon genellikle korunur. Ciddi bir komplikasyon olan yükselen süpüratif kolanjit, bu
tür hastalarda fulminan karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
◦ Skleroterapi / band ligasyonu, cerrahi tedaviler
◦ Kolanjit, ARPKD'li hastalarda morbidite ve mortalitenin önde gelen sebeplerinden

Böbreklerin dış yüzeyinde
genellikle küçük olan kistler
görülür.
Toplayıcı tübüllerde füziform
genişleme

ODPBH'deki kistler nefronun her
bölümünden ortaya çıkar ve
nefrona dar bir bağlantıya
sahiptir.

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
USG :
ORPKD: Böbrekler hiperekojeniktir ve hiperekojenik medulla sonucu azalmış kortikomedüller
farklılaşma gösterir.
ODPKD: böbrekler hafif derecede genişleme eğilimindedir, hiperekojenik korteks ve nispeten
hipoekojenik medulla, kortiko-medüller farklılaşmada artış
USG’de karaciğer normal/ büyümüş olabilir. Genellikle böbreklerden daha az ekojeniktir.
Belirgin intrahepatik safra kanalı dilatasyonunun varlığı, ilişkili Caroli sendromunu düşündürür.
Yaşla birlikte portal fibroz ilerleme eğilimindedir ve daha büyük çocuklarda ultrason tipik olarak
hepatosplenomegali ve hepatik ekojenitede düzensiz bir artış gösterir.

(Retinal bant )

Yönetim
Genellikle pnömotorakslarla komplike olan neonatal pulmoner hipoplazi, ARPKD'de neonatal
mortalitenin başlıca nedenidir.
Tek taraflı veya iki taraflı nefrektomiler ve sürekli hemofiltrasyon gibi tedaviler, neonatal yönetimi için
savunulmuştur. Ancak, bu öneriler sınırlı sayıda küçük vaka raporlarına ve vaka serilerine
dayanmaktadır.
Hipertansiyon, % 55 - % 75 sıklıkta ve genellikle GFR’deki düşüşten önce gelişir.
ACE inhibitörleri, ARB, adrenerjik antagonistler ve loop diüretikler

Üriner konsantrasyon bozukluğu  kusma ishal vb durumlarda dehidratasyon dikkat !!
ARPKD'li hastaların çoğu son dönem böbrek hastalığına (ESRD) ilerler, ancak başlangıç yaşı oldukça
değişkendir ve kısmen ilk başvuru yaşına bağlıdır.

Renal Transplantasyon
ARPKD resesif bir bozukluk olduğu için, her iki ebeveyn de uygun bir böbrek vericisi olabilir.
Bazı hastalarda kombine böbrek-karaciğer transplantasyonu uygun olabilir.
Endikasyonlar:

Böbrek yetmezliği ve tekrarlayan kolanjit atakları veya portal hipertansiyonun önemli
komplikasyonları (örn.varis kanaması, refrakter asitler ve hepatopulmoner sendrom)
Başarılı renal replasman tedavisi ve transplantasyon seçenekleriyle birlikte sistemik ve portal
hipertansiyonun etkili yönetimi, uzun vadeli hasta sağkalımı sağlamıştır.

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalıkları
ADPKD bilateral ve çoklu renal kistlerin yanı sıra çeşitli ekstrarenal tutulumlarla karakterize
multisistem bir bozukluktur.
Bu ekstrarenal tutulumlar arasında:
Safra kanalları, pankreas kanalları, seminal veziküller ve araknoid membrandaki kistlerin
ICA'lar ve intrakraniyal arterlerin dilatasyonu, aort kökü dilatasyonu ve anevrizmaları, mitral
kapak prolapsusu gibi kistik olmayan anormallikler ve karın duvarı fıtıklarını vardır.
ODPBH'nin tipik semptomları yetişkinlerde görülür.
Çocuklarda insidental
% 1 - % 2 çok erken başlangıçlı bir ODPBH formu (klinik olarak ARPKD'den ayırt edilemez
olabilir.)

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalıkları
%85 vaka PKD1 (PKD2 ve de-novo geri kalan dilim )
Hastalık OD olmasına rağmen rağmen hücresel düzeyde çekiniktir; yani kistler, yalnızca genin her
iki kopyası da mutasyona uğradığında ve PKD gen aktivitesi hücresel bir eşiğin altına düştüğünde
oluşur.

Kesin olarak tanımlanmasa da, bu eşik muhtemelen farklı nefron segmentlerindeki hücrelerde
farklılık gösterir ve hatta gelişim aşamasına bağlı olarak zamanla değişebilir.
PKD1 geni, bir membran reseptörü kodlar polikistin-1 (PC1)
PKD2, kalsiyum katyon kanalı  polikistin-2'ye (PC2)
Bu proteinler birlikte, hücre yüzeyinde bir reseptör-kanal kompleksi olarak
işlev görür.
PC1 / PC2 kompleksi: hücre içi kalsiyum depolarının salınmasını hücresel
büyüme, sıvı salgılanması ve tübüler morfolojiyi düzenleyen bir dizi entegre
sinyal yolu

İsviçre peyniri

Tanı- İzlem

Görüntüleme
Renal USG : her yere dağılmış birçok kist ile böbrek parankiminde artmış ekojenitesi
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), özellikle kistler içindeki kanamanın doğrulanması gerekiyorsa, böbrek
kistlerinin daha iyi tanımlanmasını sağlayabilir.
Bir çalışmada:
-193 hastada (% 46) renal kist 227’sinde (% 54) kist yoktu.
193 kişinin 150'sinde (% 77) bilateral, 43'ünde unilateral (% 22) görülmüştür .
Nefromegali, hipertansiyon, mikroalbüminüri ve azalmış tahmini GFR olan çocukların oranları her iki grupta da
benzerdi.
Bu veriler, risk altındaki çocukların hipertansiyon ve idrar anormallikleri için düzenli gözetim yaptırmaları
gerektiğini gösteriyor.
Yeni başlayan yan veya karın ağrısı, hipertansiyon veya idrar anormalliklerinde USG yapılmalı
Çocukluk çağında hastalığın ekstrarenal özelliklerinin taranması önerilmez.

Yönetim
ODPBH'li çocukların çoğu çocukluk boyunca asemptomatiktir ve yetişkinlikte bile klinik sorunlar
yalnızca aralıklarla ortaya çıkabilir.
Pediyatrik hastalarda yönetim, beş temel konuya odaklanır.
1) Hipertansiyon ve kardiyovasküler sistem
ACE inhibitörleri ve ARB'ler,

2) Böbrek fonksiyonları
GFR’de azalma daha çok ileri

3) ODPBH'li adolesanlarda zorlayıcı olabilecek karın veya sırt ağrısının değerlendirilmesi ve
yönetimi
Akut : kist enfeksiyonu, rüptür,kanama, böbrek taşları.
Kronik ağrı çok daha can sıkıcıdır; böbrek boyutu ile zayıf bir korelasyon gösterir,narkotik olmayan
tedaviler, akupunktur

4) İdrar yolu enfeksiyonları
Kist enfeksiyonlarının teşhis edilmesi ve tedavisi (sebat eden kalıcı ateş )
Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması
Daha iyi penetre olabilen trimetoprim-sülfametoksazol, florokinolonlar, klindamisin, vankomisin ve
metronidazol

5) ODPBH'nin en korkulan ekstrarenal tutulumlarından biri olan ICA'larla ilgilidir. ICA'lar genellikle
genel popülasyona göre ODPBH'li hastalarda daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Bu anevrizmaların
daha küçük boyutta yırtıldığı bildirilmiştir. (yaklaşık% 8)

Renal medullanın kistik lezyonları
JUVENİL NEFRONOFTİZİ
Juvenil nefronofitizi (NPHP), böbrek kistleri ile ilişkili bir grup otozomal resesif tübülointerstisyel
hastalığı içerir. Bazı raporlarda, ESRD'nin en sık görülen kalıtsal nedenlerinden biridir. çocuklar ve
ergenler.

Klinik bulgular:
Son dönem KBY’nin başlangıç yaşına bağlı olarak üç farklı NPHP formunu (infantil, juvenil ve
adolesan).

İnfantil formda, SDBY başlangıç yaşı 5 yaşından önce ortaya çıkarken, juvenil NPH'de (en yaygın
form), SDBY ortalama 13 yaşında ortaya çıkar. Bununla birlikte, daha yeni çalışmalar, bu
spektrum için net bir genotip-fenotip korelasyonu göstermemiştir

Renal medullanın kistik lezyonları
Azalmış idrar konsantre etme kapasitesi NPHP'de oldukça yaygındır ve genellikle böbrek
fonksiyonundaki azalmadan önce gelişir, tipik başlangıç 4 ila 6 yaş arasındadır.
Poliüri ve polidipsi yaygındır,
Böbrek yetmezliği olan çoğu hastada tuz kaybı gelişir ve genellikle SDBH'nin başlangıcına kadar
sodyum takviyesi gerekir.
Hastaların üçte biri böbrek yetmezliği başlamadan önce anemik hale gelir ve bu durum
eritropoietin üretiminindeki bozukluk nedeniyle gelişir.

Renal medullanın kistik lezyonları
Büyüme gelişme geriliği
Böbrek fonksiyonlarındaki azalma sinsice ilerleyebilirler, öyle ki etkilenen hastaların % 15'inin
NPHP'ye sahip olduğu ancak ESRD geliştikten sonra tanınır.
Hastalığın böbrek allogreftlerinde tekrarladığı bilinmemektedir. Esas olarak NPHP2 veya
NPHP3'deki mutasyonlardan kaynaklanan infantil varyantı ESRD'ye hızla ilerler. ( Yaşamın ilk
birkaç ayında semptomlar geliştirir ve genellikle 2 yaşından önce, ancak her zaman 5 yaşına
kadar )
NPHP'li bu hasta alt grubunda şiddetli hipertansiyon yaygındır. Genel olarak, NPHP'li hastalar
nadiren yan ağrısı, hematüri, hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonları veya böbrek taşı geliştirir.

Ekstrarenal anormallikler
% 10 ila% 15'inde ekstrarenal anormallikler
En sık ilişkili anomali sekonder retina distrofisidir. Şiddetli olgular kaba nistagmus, erken körlük
ve düz bir elektroretinogram (Leber amaurosis) ile başvurur. Orta derecede retina distrofisi olan
hastalarda tipik olarak hafif görme bozukluğu ve retinitis pigmentosa vardır.

Diğer ekstrarenal anomaliler arasında okülomotor apraksi (Cogan sendromu), serebellar vermis
aplazisi (Joubert sendromu) ve kemik deformiteleri bulunur.
Bazı NPHP hastalarında konjenital hepatik fibroz meydana gelir, ancak safra kanalı
proliferasyonu hafiftir ve ARPKD'de bulunandan niteliksel olarak farklıdır.

Tanı
Görüntüleme yöntemleri:
USG’de tipik olarak artmış ekojenite ve kortikomedüller farklılaşma kaybıyla birlikte normal/
küçük böbrekler
Bazen, kortikomedüller bileşkede veya medullada kistler tespit edilebilir. Bu kistleri tespit etmede
ince kesit BT taraması daha duyarlıdır.

Genetik test- genetik danışmanlık
NPHP'li hastalarda 18 farklı gende kusurlar tanımlanmıştır (hastaların sadece% 30 ila% 40)
NPHP1 ile ilişkili hastalığı olan hastalar için, indeks çocukta homozigot bir delesyonun
belirlenmesi, gelecekteki gebeliklerle ilgili genetik danışmanlıkta oldukça yararlı olabilir.

Yönetim
NPHP'nin mevcut tedavisi destekleyici tedavidir.
Böbrek fonksiyonlarındaki tedavi için kronik böbrek hastalığı için standart kılavuzlara uymalıdır.
Transplantasyon dahil renal replasman tedavisi, SDBY'ye ilerleyen hastalar için endikedir.
Kuzey Amerika Pediatrik Böbrek Tedavi (NAPRTCS) grubunun 2006 raporu, NPHP böbrek nakli
alıcılarının NAPRTCS veritabanına kayıtlı diğer tüm hastalarla karşılaştırıldığında mükemmel
sonuçlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Medüller kistik böbrek hastalığı
Medüller kistik böbrek hastalığı (MCKD), histopatolojik olarak NPHP'den ayırt edilemeyen, nadir
görülen, otozomal dominant bir hastalıktır.
MCKD'nin temel özellikleri arasında kortikomedüller bileşkede böbrek kistlerinin oluşumu,
konstarasyon bozukluğu, tuz kaybı ve böbrek fonksiyonunda progresif düşüş yer alır.

MCKD'nin iki farklı formu tanımlanmıştır:
Böbreğe özgü olan MCKD tip 1 (MCKD1) ve hiperürisemi ve gut ile ilişkili olan MCKD tip 2
(MCKD2)

Her iki bozuklukta da hipertansiyon hastalığın bir sonucu gibi görünmektedir ve böbrek
yetmezliğinin başlangıcından sonra ortaya çıkar. ESRD'ye ilerleme tipik olarak her iki bozuklukta
da yetişkinlikte ortaya çıkar, ancak başlangıç 20 ila 70 yaş arasında değişebilir ve MCKD1
hastalarında tipik olarak daha geç bir ESRD başlangıcı vardır.

Tanı
Renal USG’de normal veya küçük böbrekler görülür, ancak medüller kistler tipik olarak
gözlenmez.
Genetik Danışmanlık MCKD, otozomal dominant bir özellik olarak kalıtsaldır. Bu nedenle,
etkilenen bir hastanın her çocuğunun mutasyonu kalıtım yoluyla alma şansı% 50'dir. Bu sebeple
riskli hastaların hipertansiyon ve böbrek disfonksiyonu için yıllık takibi yapılmalıdır.
Tedavi, KBY, HT, anemi ve gut yönetimi
Nakil için sadece mutasyonu olmayan kişiler uygun adaylar donör olabilir.

Küçük kohort çalışmalarına dayanarak, bu hastaların nakilden sonra iyi durumda oldukları ve
hastalığın tekrarlamadığı görülmektedir.

Medüller sünger böbrek hastalığı
Medüller sünger böbrek (MSK), bazen ergenlerde ortaya çıkan, yetişkinlerde nispeten yaygın bir
hastalıktır. Nefrolitiyazis, hematüri veya enfeksiyon ile komplike olmadıkça tipik olarak
asemptomatiktir. Böbrek taşları kalsiyum fosfat ve kalsiyum oksalat karışımından oluşur.
Üriner staz, hiperkalsiüri ve hipositratüri: taş

İdrar yolu enfeksiyonu,
Azalmış renal konsantrasyon yeteneği ve bozulmuş distal idrar asidifikasyonu, yaygın klinik
özelliklerdir.

Kemik mineralizasyon kusurları

Medüller sünger böbrek hastalığı
Tarihsel olarak tanı, ektatik toplama kanallarında kontrast tutulumunu yansıtan “buket çiçek”
veya “boya fırçası” işaretiyle boşaltım ürografisi ile konmuştur. Bununla birlikte, BT rutin klinik
görüntüleme için neredeyse tamamen ürografinin yerini almıştır. Kontrastsız BT, MSK'yı papiller
nekrozdan ve hatta ODPBD'den ayırmaya yardımcı olabilir.

Medüller sünger böbrek hastalığı
MSK genellikle sporadik bir bozukluk olarak kabul edilir, ancak daha yeni çalışmalar, hastalık
otozomal dominant kalıtımı içeren gösterdiler.
Bu verilerin genetik danışma için etkileri şu anda belirsizdir.
Yönetim ve prognoz :
MSK'li asemptomatik hastalar veya taş veya enfeksiyon yokluğunda hematüri olan hastalar için
herhangi bir tedavi endike değildir.
Tübüler ektazi tek taraflı ve segmental ise, parsiyel nefrektomi tekrarlayan nefrolitiyazisi ve idrar
yolu enfeksiyonunu hafifletebilir. Hiperkalsiüri ve hipositratüri, nefrolitiyazise katkıda bulunan
anahtar faktör olduğu için, potasyum sitrat ve yüksek sıvı alımı, taşlı hastaların tedavisinin
temelini oluşturur.

Medüller sünger böbrek hastalığı
Tekrarlayan taşı olan hastalar , tiyazid diüretiklerinden veya inorganik fosfat tedavisinden fayda
görebilir. Bununla birlikte, üreaz üreten organizmaların neden olduğu daha önce idrar yolu
enfeksiyonu geçirmiş hastalarda oral fosfatlar kullanılmamalıdır.
Tekrarlayan taş oluşturan ve geçen hastalar, litotripsi veya cerrahi müdahale gerektirebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu standart antibiyotik rejimleriyle tedavi edilmelidir
Koagülaz negatif stafilokoklar gibi üreaz üreten organizmalar, MSK'da üriner patojenler olarak
özellikle sorunludur. Pozitif idrar kültürü sonuçları, nispeten önemsiz koloni sayımları olsa bile,
takip edilmelidir. Klinik komplikasyonların uygun yönetimi ile uzun vadeli prognoz mükemmeldir.
Böbrek yetmezliğine ilerleme olağandışıdır.

Hepatosit Nükleer Faktör-1β– İlişkili Böbrek Hastalığı
HNF1B geni tarafından kodlanan bir transkripsiyon faktörü olan hepatosit nükleer faktör-1β (HNF1B) böbrek, pankreas, karaciğer ve
genital sistemin erken gelişiminde rol oynar.
HNF1B ile ilişkili hastalıkta ekspresyon bazen böbrekte sınırlıdır ve bazen hem renal hem de renal dışı belirtileri içerir.
Aileler içinde çarpıcı bir fenotipik heterojenite vardır.
KLİNİK BULGULAR:

HNF1B ile ilişkili hastalıkta böbrek tutulumu oldukça heterojendir.
Fetal yaşam ve çocukluk döneminde, baskın fenotip hiperekojenik böbrekler veya bilateral renal kistik hipodisplazi ile karakterizedir.
Yetişkinlerde böbrek tutulumu, böbrek kistleri (çoğunlukla birkaç kortikal kist), soliter böbrek, pelvikisal anormallikler, hipokalemi ve
hipomagnezemi dahil olmak üzere geniş ölçüde değişkendir. Tübüler disfonksiyon ve daha nadiren Fanconi sendromu ve kromofob renal
karsinom.

Yetişkinlikte başlayan hastalık, yavaş ilerleyen böbrek yetmezliği ile ilişkilidir. Ekstrarenal fenotip, gençlerde olgunluk başlangıçlı diyabet,
tip 5 (MODY5), ekzokrin pankreas yetmezliği ve pankreas atrofisi, kadın hastalarda çeşitli genital sistem anormallikleri veya erkek
hastalarda kısırlık ve nadiren hafif zeka geriliğinden oluşur. HNF1B ile ilişkili hastalık şu anda en yaygın ikinci baskın şekilde kalıtsal böbrek
hastalığı olarak kabul edilmektedir73 ve HNF1B mutasyonları, fetüste iki taraflı hiperekojenik böbreklerin en yaygın nedenleri arasındadır.

Hepatosit Nükleer Faktör-1β– İlişkili Böbrek Hastalığı
YÖNETİM VE PROGNOZ
Yönetim, belirli klinik belirtilere yöneliktir. SDBY'ye ilerleyen hastalar için renal replasman
tedavisi birincil terapötik seçenek haline gelir. ESRD ve diyabetli (MODY5) bireylerde kombine
böbrek-pankreas nakli düşünülmelidir.

Glomerülo – kistik böbrek hastalıkları
Glomerülokistik böbrek hastalığı (GCKD), Bowman boşluk genişlemesinin patolojik bulgularını birleştiren çeşitli
klinik bozukluklardan oluşur. Bu dilate Bowman kapsülleri, renal korteks boyunca geniş bir şekilde dağılmıştır ve
içlerindeki glomerüller, ışık mikroskobu ile ilkel veya hatta çökmüş görünebilir.

KLİNİK ÖZELLİKLER
Kistik glomerüller, izole edilmiş beş farklı klinik :
1.

Sendromik olmayan GCKD;

2.

ADPKD gibi tek gen bozuklukları ile bağlantılı;

3.

Tüberöz skleroz, Meckel-Gruber sendromu, oral-yüz dijital sendromu tip I (OFD1), kısa kaburga polidaktili
sendromları

4.

Zellweger, serebrohepatorenal sendrom gibi kalıtsal malformasyon ilişkili; trizomi 9, 13 ve 18 ile ilişkili;

5.

Displastik böbrekler veya idrar yolu tıkanıklığı.

TANI DEĞERLENDİRME
GCKD'deki tipik USG bulguları: kortekste artmış ekojenitesi, ODPBH'de görülenlerden daha küçük
olan kistler, MRG ile görünümü ve dağılımı, GCKD tanısını daha da doğrulayabilir. Ailesel veya
sporadik GCKD formlarına sahip genç bebeklerde ayrıca renal medüller displazi ve biliyer disgenez
olabilir.

GENETİK DANIŞMANLIK
GCKD tipik olarak, nadir, resesif sendromik bozukluklarla ilişkili olduğu zaman haricinde, OD olarak
katılır. Ek olarak, yeni spontan mutasyonları veya resesif olarak iletilen bir bozukluğu düşündüren
birkaç sporadik sendromal olmayan GCKD vakası tarif edilmiştir.

YÖNETİM VE PROGNOZ
Yönetim, belirli altta yatan bozukluğa ve bununla ilişkili klinik belirtilere yöneliktir.

Genetik olmayan kistik böbrek hastalıkları
Basit böbrek kistleri (SRC'ler) en sık edinilmiş renal kistik lezyonlardır. Çocuklarda nadiren
görülürler (% 1.0'dan az), ancak yaşla birlikte giderek daha sık hale gelirler.
Erkekler kadınlardan daha sık etkilenir. Çocuklarda SRC'ler genellikle asemptomatiktir; bazı
çocuklarda yan veya karın ağrısına neden olurlar. Bazı ergenlerde, SRC'ler ile hipertansiyon
arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.
Moleküler patogenez
SRC'ler muhtemelen distal kıvrımlı tübül veya toplama kanallarından kaynaklanır ve renal tübüler
divertikülden kaynaklanabilir, ancak patojenik mekanizmalar bilinmemektedir.
Genellikle küresel ve tektirler. Kortekste , kortikomedüller bileşkede veya medullada meydana
gelebilirler. Renal pelvisle bağlantıları yoktur. Kist duvarları tek sıra epitel tabakası ile kaplıdır ve
kist sıvısı esasen bir plazma ultrafiltratıdır.

Teşhis değerlendirme
SRC'ler genellikle rastlantısaldır.
Çocuklarda temel sorun, ODPBH ve diğer kistik hastalıklarla ilişkili kistlerden ayırmaktır.

Bu ayrım genellikle hastanın yaşı, aile öyküsü ve böbrek ,görüntüleme paternleri temelinde yapılabilir.
SRC'lerin ultrason özellikleri: septasyon içermeyen düz duvarlar, intrakistik debris bulunmaması
Çocuklarda SRC'ler nadiren semptomatiktir. Nadiren, SRC'ler bazen yan ağrısı veya renin bağımlı
hipertansiyon ile ilişkilendirilebilir. Bu tür semptomatik kistler, ultrason kılavuzluğunda perkütan
ponksiyon, drenaj ve bir sklerozan ajanın kist boşluğuna damlatılmasıyla etkili bir şekilde tedavi
edilebilir. Prognoz mükemmeldir.

Ultrason paterni belirsiz ise, BT taraması yapılmalıdır. Böbrek kistleri için BT'de görünüm ve
kontrastlanmalarına göre bir sınıflandırma sistemi tanımlanmış ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
SRC'ler veya benign kistler (sınıf I) homojen, kontrast tutmaz, ince ve pürüzsüz kist duvarları vardır.

Multiloküler kistler
Soliter multiloküler kistler genellikle metanefrik blastomadan kaynaklanan benign neoplazmalardır. Bu soliter kistler ayrıca
multiloküler kistik nefroma (CN), iyi huylu kistik nefroma ve papiller kistadenoma olarak adlandırılır.
Tanım olarak, kistik yapılar tek taraflı, soliter ve multilokülerdir. Kistik loküller birbirleriyle veya renal pelvis ile bağlantılı
değildir. Bu loküller basit bir epitel ile kaplıdır.
Çocukluk çağında başlayan hastalık (çoğunlukla CPDN-kistik kısmen farklılaşmış nefroblastoma) genellikle erkek çocuklarda
görülürken, yetişkinlikte ortaya çıkan multiloküler kistler (çoğunlukla CN) kadınlarda daha sık görülür.

Tanısal değerlendirme
Abdominal kitle en yaygın klinik tablodur çünkü bu kistler tipik olarak oldukça büyüktür
Nadir olarak hematüri, taş, idrar yolu tıkanıklığı ve enfeksiyon meydana gelir. Tanı ultrasonografi veya BT ile konulabilir.

Yönetim ve prognoz
Neredeyse tüm multiloküler kistler, yetişkinlerde malignite şüphesi olan komplike böbrek kistleridir (Boşnak sınıf III).
Çocuklarda genellikle iyi huylu seyrederler. Yetişkinlerde, malignite odakları dışlanmalıdır.
Tanısal doğruluk için tedavi, enükleasyon veya kısmi cerrahi rezeksiyon önerilir. Soliter multiloküler kistlerin tipik prognozu
mükemmeldir.

Renal kistik hastalıkların tanısal değerlendirilmesi
Böbrek kistleri ile ilişkili bozukluklar kalıtsal veya edinseldir
Böbreklere lokalize/ sistemik
Soliter / çoklu

Klinik spektrumu geniş (asemptomatik ESRD
Kalıtsal renal kistik hastalıklar için genetik test kaynakları:
GeneTests (http://www.genetests.org)
National Sağlık Enstitüleri (NIH) Genetik Test Kayıt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr)

Preklinik çalışmaların nihai amacı, hastalık mekanizmaları hakkındaki bilgileri etkili tedaviye
dönüştürmektir.
Üç randomize, kontrollü, kör çalışma rapor edilmiştir.
ADPBD'de test edilen ilk iki rapamisin analogu (mTOR sinyal yolunun inhibitörleri )  başarısız

Vazopressin-2 reseptörünün bir inhibitörü olan tolvaptan kist büyüme hızını yavaşlatmış; böbrek
fonksiyonu üzerinde orta derecede olumlu bir etkiye sahip, ağrı kontrolü daha iyi
◦ Tolvaptan handikapları:
◦ 1)İlaç yararlarının zamanla azaldığını gösteren kemirgen çalışmaları
◦ 2)Tolvaptan alan hastaların küçük ancak önemli bir bölümünde karaciğer enzim anormalliklerinin gelişmesi
◦ 3)Yan etkiler nedeniyle tedavi grubunun yaklaşık % 25'inin (plasebo oranının iki katı) bırakılması.

Bu ilk klinik araştırmaların sonuçları hayal kırıklığı yaratsa da, veriler, hedefe yönelik tedavilere ilişkin
iyi tasarlanmış ek çalışmaların ODPBH'de hastalık seyrini hafifletme üzerinde olumlu bir etki
gösterebileceğini düşündürmektedir .

Sabrınız için teşekkürler..

