
Nefronoftizis / Üremik Medullar
Kistik Hastalık Kompleksi

• Otozomal Resesif Hastalık = nefronoftizis

- İnfantil Form

- Juvenil Form/ Adolesan Form

• Otozomal Dominant Hastalık;
-Medüller Kistik Böbrek Hastalığı

-Hiperürisemik Familyal Nefropati



Juvenil Nefronoftizis (NPHP1)

• İnsidans: 1/50000 canlı doğum

• Tubulointerstisyel nefrit

• İlk semptomlar; polidipsi , poliüri gibi üriner
konsantrasyon yeteneğindeki düşmeyle ilişkilidir.

• 4 ile 6 yaşlar arasında ortaya çıkar.

• Hematüri yok, proteinüri yok, kan basıncı normal

• 12-13 yaşlarında Son Dönem Böbrek 
Yetersizliğine ilerleme.

• Çocuklarda %6-10 SDBY nedenini oluşur.



Juvenil Nefronoftizis

• Ekstrarenal Semptomlar:
-Tapeto-Retinal Dejenerasyon (Senior Löken

Sendromu)
-Okulomotor Apraksi (Cogan sendromu)
-Joubert Sendromu ( ataksiyle birlikte vermis

aplazisi, okulomotor apraksi, hipotoni , 
anormal solunum paterni , retinal
dejenerasyon , mental retardasyon , 
polidaktili , karakteristik yüz görünümü …)

-Karaciğer ve kemik tutulumu 



Juvenil Nefronoftizis



Juvenil / Adolesan Nefronoftizis



Juvenil / Adolesan Nefronoftizis



Juvenil / Adolesan Nefronoftizis
SDBY’deki kistler



Juvenil / Adolesan Nefronoftizis



Juvenil Nefronoftizis
Genetik Çalışmalar

• 1993: NPHP1 geninin kromozom 2q13 
lokalizasyonunda bulunması

-Juvenil Nefronoftizis olgularının %80’ninde
-Senior Löken Sendromunun ağır formuyla 
ilişkili değil

• 1996: Hastaların %70’inde 2q13 bölgesinin 
geniş homozigot delesyonunun tanımlanması

• 1997: NPHP1 geninin tanımlanması (S Saunier , 
F Hildebrandt )

• 2007: Nefronoftizis için 7 farklı genin 
tanımlanması



İnfantil Nefronoftizis (NPHP2)

• Semptomların erken ortaya çıkışı, ilk yıl 
içinde veya fetal hayatta

• Genişlemiş hiperekoik böbrekler
• Kortikal mikrokistler (tubuler orijinli)
• TBM ile ilgili değişim yok
• 3 yaşından önce SDBY gelişimi

>İnversin geninde mutasyonlar (farede 
situs inversus)



İnfantil Nefronoftizis (NPHP2)



Otozomal Dominant Meduller Kistik
Hastalık

• Semptomlar geç ortaya çıkar, 3. ve 5. dekad
arası, inkomplet penetrans

• Üriner konsantrasyon yeteneğinde azalma

• Hematüri ve proteinüri yok, tansiyon normal

• SDBY’ne ilerleme ortalama 53.7 yaşlarında

• Normal veya küçük böbrekler +/- meduller kistler

• İnterstisyel fibrosiz, tubuler atrofi, kalın TBM

• Bazı ailelerdeki hiperürisemi ve gut varlığı
dışında ekstrarenal semptom yok



Otozomal Dominant Meduller Kistik
Hastalık , Genetik

• İki gen lokalize edildi,
-MCKD1 , kromozom 1q21’de
-MCKD2 , kromozom 16p12-16p13’de, 
UMOD (familyal juvenil hiperürisemik
nefropati geni) nin lokalize olduğu kromozom 
bölgesi

> MDCK2/UMOD genlerindeki uromodulin ve 
Tamm Horsfall protein kodları mutasyonları
bu 2 hastalıktan sorumlu tutuluyor. 





Nefrokistinlerin Rolü?


