
PROTEİNÜRİ



• Proteinüri, böbrek hastalığının en önemli klinik 
göstergelerinden biridir, ilerleyici böbrek hastalığı ile 
ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü
olarak belirtilmektedir.

• Kısa süreli proteinüri birçok fizyolojik durumda olabilir ve 
bu sebeple patolojik proteinüriden ayırıcı tanısı
yapılmalıdır.

• Proteinüri, idrara anormal miktarda protein atılımıdır.
• Normal çocuklarda protein atılımı 4mg/m2/saat den azdır.
• Sağlıklı yetişkinlerde ise 150mg/gün’ den azdır.
• İdrardaki proteinin hepsi plazmadan kaynaklanmaz: %50’si 

plazmadan sağlanır, %50’si de Tamm-Horsfall proteini 
olarak böbrekte tubülüslerden salgılanır.

• Normal bireylerde total üriner proteinin %30’undan azı
albumindir.

GİRİŞ



• İdrara protein eksresyonu iki işleme bağlıdır: glomerüler filtrasyon
ve tubüler reabsorpsiyon.

• Proteinüri; artmış glomerüler kapiller duvar permeabilitesi sonucu 
ya da azalmış tubüler reabsorpsiyon sonucu ya da her iki 
mekanizma ile birlikte gelişebilir.

• Glomerüler kapiller duvar  permeabilitesi; plazma proteinlerinin 
büyüklüğü, kapiller duvarın elektrostatik yükü, ve hemodinamik
faktörlere (glomerüler plazma akımı, kapiller hidrostatik basıncı ve 
kapiller duvar ultrafiltrasyon katsayısı gibi) bağlıdır.

• Glomerüler visseral epitel hücrelerinin ayaksı çıkıntıları
(podositler) arasındaki slit porlara, slit diafram denir. Glomerüler
kapiller duvardan protein geçişini engelleyen başlıca bariyer bu 
özelleşmiş hücre adehezyon yapılarıdır. Kapilller bazal membranı
ve  slit diaframlar, moleküler büyüklüğü 40.000 daltondan fazla 
olan moleküllerin geçişini engeller. Böylece 69.000 dalton
moleküler ağırlığı olan plazma albumini filtre edilir. Bu molekül 
büyüklüğünü seçicilik kendinden büyük boyutlardaki moleküllerin 
geçişine izin vermeyen porlar tarafından sağlanır.

PROTEİNÜRİNİN MEKANİZMASI



• Glomerüler kapiller duvarı ayrıca negatif yüklü heparan
sulfat proteoglikanı ve sialoproteinleri içerir. Bunlar da 
albumin gibi negatif yüklü moleküllerin filtrasyonunu
engeller.

• Bununla birlikte glomerüler kapiller duvar 
permeabilitesinde elektrik yükü seçiciliğinin rolü
tartışmalıdır. Size-selektivite ve charge-selektivitenin
glomerüler kapiller duvar permeabilitesine olan tam 
katkıları bilinmemektedir.

• Glomerüler kan akımındaki hemodinamik değişiklikler, 
kapiller duvardaki konveksiyon ya da difüzyonu 
değiştirerek proteinüriye neden olabilir. Kronik böbrek 
yetmezliği olan bireylerde bu önemlidir, çünkü sağlam  
kalan nefronlarda filtrasyon hızı artmıştır ve bu da 
konveksiyonla transglomerüler protein kaybını arttırır.

• Albumin infüzyonları, artmış difüzyon neticesinde 
proteinüride artışa yol açabilir.



• Tubüler proteinüri; tubüllerin normal olarak filtre 
edilmiş düşük molekül ağırlıklı proteinleri ya da 
albumini reabsorbe edememesi sonucu gelişir.  
Tubüler proteinüri; nefrotik sendrom da dahil 
birçok renal hastalıkta ortaya çıkar.

• Tubüler proteinüri ayrıca Fanconi sendromu, 
akut tubüler nekroz, interstisyel nefrit ve multipl
myelomda da  gelişir

• Beta2 mikroglobulinler ve lizozimler gibi düşük 
molekül ağırlıklı proteineler idrar protein 
elektroforezinde saptanır.

• Tubüler proteinüri 24 saatte 1-1.5 gr’ı geçmez.



• Proteinüride selektivite konsepti; 1960 yılında nefrotik
sendromlu hastaların tedaviye yanıtını öngörme 
girişimiyle öğrenilmişitr. Minimal-change nefrotik
sendromlu hastalarda intermediate moleküler ağırlıklı
proteinlerin(albumin gibi) eksresyonu olurken, IgG gibi 
yüksek moleküler ağırlıklı proteinlerin atılımı olmaz.  Bu 
selektif proteinüri olarak tanımlanmıştır ve IgG ve 
transferrin klirensi kıyaslanarak oluşturulan selektivite
indeksi  (SI) olarak belirlenmiştir.

• SI 0,2 veya daha yüksek olan hastalarda non-selektif
proteinüri vardır

• Bu konsept geçmişte klinik uygulamaları sınırlandırmış
olsa da, son elde edilen verilere göre selektif
proteinüride non-selektif proteinüriye göre azalmış
tubulointerstisyel tutulum ve ve daha iyi sonuçlar 
olduğu görülmüştür.



Kalitatif
• Proteinüri genellikle dipstick metodu kullanılarak 

saptanır.
• Bu başlıca albumini saptar, fakat düşük molekül 

ağırlıklı proteinleri saptamaz.
• Doygun tetrabromofenol mavisi, amino gruplarıyla 

reaksiyona girdiğinde renk değiştirir.
• Tetrabromofenol mavisi pH indikatörüdür ve bundan 

dolayı idrar pH’ı 7 nin üzerinde olduğunda yalancı-
pozitif sonuç verir.

• Dansitesi ≤1.015 olan idrar örneğinde dipstick ≥1+ 
gösterirse pozitif kabul edilir.

• Dansitesi >1.015 olan idrarda pozitif sonuç dipstickde
≥2+ olarak belirlenir.

• Çok seyreltik idrarda (dansite <1.005) dipstick yalancı-
negatif sonuç verebilir.

PROTEİNÜRİNİN SAPTANMASI



• Persitan proteinüri tanısı konması için 1 
haftadan uzun aralarla toplanan 3 idrar 
örneğinden en az ikisinin pozitif olması gerekir.

• Sulfosalisilik asit, trikloroasetik asit, nitrik asit 
ve sodyum sulfat kalitatif metodları da 
proteinüri tayininde kullanılabilir.

• Sulfosalisilik asit yöntemi tüm protein formlarını
saptayabilir, fakat radiografik kontrast 
boyalarıyla, penisilinlerle, sefalosporinlerle, 
sulfonamidlerle ve yüksek ürik asit 
konsantrasyonlarında yalancı-pozitif sonuçlar 
verir.



Kantitatif

• Kalitatif testler oldukça kullanışlı olmakla birlikte bazen 
kesin sonuçlar vermeyebilir.

• Zamanlanmış idrar toplanması, proteinürinin
mevcudiyetini ve miktarının saptamada esastır.

• 24 saatlik idrar toplanması en iyi metoddur.
• Birey sabahki ilk idrar örneği dışındaki diğer sabahki 

idrar örneği dahil olacak şekilde tüm idrar örneklerini 
toplar.

• İdrar örneği laboratuara götürülene kadar buz 
dolabında saklanmalıdır.

• Zamanlanmış idrar toplanması çocuklarda uygulamada 
bazen zorluk teşkil edebilir.

• 24 saatlik idrar toplanması çocuklarda yerini, 
protein:kreatinin oranının herhangi bir idrar örneğinde 
hesaplanmasına bırakabilir.



• İdrar protein (mg)/idrar kreatinin (mg) oranı
(UP/UCr)  24 saatlik idrar protein eksresyonu ile 
korelasyon gösterir.

• 24 saatlik idrar protein eksresyonu UP/UCr den 
şu formülle elde edilebilir: 0.63 x UP/UCr = idrar 
protein eksresyonu g/m2/gün.

• Örnekler egzersizden sonra toplanmamalıdır, 
çünkü bu örneklerde normalin üst seviyesi daha 
yüksektir.

• İdrar protein:kreatinin oranı malnutrisyonlu
çocuklarda azalmış kreatinin sekresyonundan
dolayı ve böbrek fonksiyonları düşük olan 
çocuklarda artmış kreatinin sekresyonundan
dolayı proteinürinin tam olarak doğru göstergesi  
değildir.



Mikroalbuminüri

• İdrarda total protein yerine albumin ölçümü yetişkinlerde ve diabetli
postpubertal çocuklarda kronik böbrek hastalığının(CKD) teşhisi için 
tavsiye edilir.

• “Sabah ilk spot idrar” çocuk ve adolesanlarda ortostatik proteinürinin
yanıltıcı etkisinden kurtulmak için optimumdur.

• Albuminüri, gram kreatinin başına miligram albumin olarak rapor edilir.
• Bu sıklıkla mikroalbuminüri olarak refere edilir, çünkü test çok düşük 

miktarlardaki albumini ölçer, miktar dipstickle saptananabilen total 
protein miktarından daha düşük seviyelerdedir.

• <30mg protein/gram kreatinin normaldir ve 30-300 mg/g 
mikroalbuminüri olarak tanımlanır.

• 5 yıldan uzun süreli diabeti olan çocuklarda miroalbuminüri bakılması
tavsiye edilir.

• Referans  değerlerin üstündeki değerler 2 ya da 3 örnekle 
doğrulanmalıdır.

• Mikroalbuminüri, erken diabetik nefropatinin erken bir göstergesidir.



• Çocuklardaki proteinüri prevalansı proteinürinin
tanımına (dipstickdeki proteinüri derecesi) ve incelenen 
örnek sayısına göre değişir.

• Proteinüri dipstickde 1+ olarak tanımlanırsa okul 
çağındaki çocukların %10 proteinüri vardır.

• Eğer proteinüri dipstickde 4 örneğin 2’sinde  >1+ olarak 
tanımlanırsa bu oran %2,5 a düşer.

• Proteinüri prevelansı yaşla birlikte artar, adölesan
dönemda doruk noktaya ulaşır sonra azalır.

EPİDEMİYOLOJİ



• Asemptomatik proteinüri çocuklarda oldukça sıktır.
• Proteinüri birçok böbrek hastalığının göstergesi olmakla birlikte, 

fizyolojik/fonksiyonel durumlar da geçici proteinüriye sebep olabilir.
• Geçici proteinüri sebepleri: ateş, dehidratasyon, egzersiz, soğuk ortam, 

konjestif kalp yetmezliği, nöbetler, emosyonel stres, epinefrin 
uygulanması, serum hastalığı

• İzole proteinüri sebepleri: ortostatik proteinüri, persistan asemptomatik
izole proteinüri

• Glomerüler proteinüri sebepleri: minimal change nefrotik sendrom, 
fokal segmental glomerüloskleroz, post-infeksiyöz GN, MPGN, 
membranöz nefropati, IgA nefropatisi, Henoch-Schönlein purpurası, 
HUS, herediter nefrit, SLE, vaskülitler, DM, orak hücreli anemi, HIV-
ilişkili nefropati, malarya, hepatit B ve C, bakteriyel endokardit, 
konjenital nefrotik sendrom

• Tubulointerstisyel hastalık: Reflü nefropatisi, pyelonefrit, interstisyel
nefrit, Fanconi sendromu, ilaçlar ve toksinler, iskemik tubüler hasar, 
renal hipoplazi/displazi, polikistik böbrek hastalığı

ETYOLOJİ



Fonksiyonel/Geçici Proteinüri

• Fonksiyonel proteinüri tipik olarak geçicidir.
• Dipstickde sıklıkla ≤2+ 
• Febril proteinüri ateş başlangıcıyla birlikte gelişir, ateş

geçse bile 10-14 gün sürer.
• Egzersiz ile ilişkili proteinüri egzersizin kesilmesinden 

sonraki 48 saat içinde azalır.
• Ateş, egzersiz ve kalp yetmezliği ile birlikte olan 

proteinüri, glomerüler kan akımındaki hemodinamik
değişiklikler sonucu glomerüler bazal membranda
artmış protein difüzyonu neticesinde gelişir.

AYIRICI TANI



Ortostatik (postural) Proteinüri

• Ortostatik proteinüri, sadece  ayakta durmakla olan 
anormal yüksek protein eksresyonu olarak tanımlanır. 

• Çocuklardaki asemptomatik proteinürinin en sık 
sebebidir ve adölesanlarda prevelans en yüksektir.

• Ortostatik proteinüri 1g/gün’ü geçmez;  yinelenen 
ölçümlerde düzelebilir ya da tekrar edebilir ya da 
intermittan ve geçici olabilir.

• Ortostatik proteinüri, ayakta dururken oluşan venöz
göllenme sonucu azalmış efektif dolaşım volümü ile 
aktive olan renin-anjiotensin sistemi sonucu değişen 
böbrek hemodinamisi ile oluşur.

• Ortostatik proteinürini sebebi olarak dolaşan 
immunkompleksler de düşünülmüştür.



• Ortostatik proteinüri tanısı sabahki ilk idrar 
örneğinde protein bulunmaması ile konur.

• Zamanlanmış gece-gündüz idrarı toplanması
daha kesin bir testdir: çocuk yatağa gitmeden 
önce  idrarını yapar, bu örnek toplanmaz, daha 
sonraki ilk sabah idrar toplanır ve “GECE” olarak 
işaretlenir, daha sonraki günün son idrarını da 
içeren tüm gün idrarı toplanır ve farklı bir kaba 
konulup “GÜNDÜZ” olarak işaretlenir, her iki 
örneğinde başlangıç ve bitiş zamanları
kaydedilir.

• GECE örneğinde protein eksresyonu normal 
olmalıdır (<4mg/m2/s) ve GÜNDÜZ örneğindeki 
de GECE örneğinin 2-4 katı olmalıdır.



• Ortostatik proteinüri benigndir ve gençlerde 
yapılan  uzun-dönem çalışmalarda da 
benign seyirli olduğu gösterilmiştir.

• Fakat birey ve aileyi rahatlatmadan önce 
renal hastalığın fiziksel bulguları ve 
laboratuar kanıtları dışlanmalıdır.



Persistan Asemptomatik İzole 
Proteinüri (PAIP)

• PAIP, klinik ve laboratuar olarak sağlıklı olan çocuklarda 
gece örnekleri de dahil proteinürinin persistan (örneklerin 
%80 inde) olmasıdır.

• PAIP olan çocuklarda renal biopsi çalışmaları fokal
skleroz, IgA nefropatisi, membranöz nefropati ve diffüz
mezangial proliferasyon dahil bir çok renal anormallik 
göstermiştir.

• Mümkünse her 6-12 ayda bir proteinürinin miktarı
belirlenmeli ve monitörize edilmelidir.

• Proteinüride 1 g/gün’ün üzerindeki progresif artış renal
biopsi gerektirir.

• Bununla birlikte <1g/gün proteinüride renal biopsi önemli 
bir bulgu vermez.



Glomerüler Hastalıklar

• Proteinüri birçok glomerüler hastalıkda bulunabilir.
• Glomerüler proteinüri 10g/24saat i geçebilir (özellikle membranöz

nefropatide).

Nefrotik Sendrom

• Nefrotik sendrom; proteinüri, hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi ve 
ödem mevcudiyeti ile tanımlanır.

• Çocuklardaki nefrotik sendrom en sık nedeni minimal değişiklik 
hastalığıdır.

• Diğer sebepler mezangioproliferatif GN ve fokal segmental
glomerülosklerozdur.

• Nefrotik sendromda idrar protein eksresyonu 40mg/m2/s ya da 50-
100mg/kg/gün’ü geçer.



• FSGS, çocuklardaki idiopatik nefrotik sendrom 
vakalarının %30’unu oluşturur.

• Bununla birlikte büyük çocuklarda ve adölesanlarda
asemptomatik proteinüri olarak bulunabilir.

• Çocuklardaki son dönem böbrek hastalığının en sık 
nedenidir ve sıklıkla Afrika kökenli Amerikalılarda 
gelişir.

Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS)



Glomerulonefritler

Membranoproliferatif GN (MPGN)

• MPGN; difüz glomerüler kapiller duvar kalınlaşması ve artmış
mezangial sellülerite ile karakterizedir.

• Büyük çocuklarda ve adölesanlarda sıktır ve nefrotik sendrom ve 
hematüri ile prezente olur.

• Kompleman seviyeleri düşüktür.
• Hematüri, böbrek yetmezliği ya da düşük komleman seviyeleri ile 

ilişkili proteinürinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.



• Çocuklardaki nefrotik sendromun sık olmayan bir 
sebebidir ve asemptomatik proteinüri ile prezente
olabilir.

• Mezangial proliferasyon olmaksızın diffüz glomerüler
kapiller duvar kalınlaşması ile karakterizedir.

• Membranöz nefropatideki proteinüri masif olabilir.

Membranöz Nefropati



IgA Nefropatisi (IgA N)

• IgA N, nefrotik sendrom, asemptomatik proteinüri, 
hematüri, tekrarlayan makroskopik hematüri ya da akut 
nefrit kombinasyonlarıyla prezente olabilir.

• İzole proteinüri çok nadiren görülür.
• Patolojik lezyon; mezangial proliferasyon ve IgA

depozitleri ile karakterizedir.



• Proteinüri sebebi olan tubüler hastalıklar konjenital
(displastik böbrek, polikistik böbrek, Fanconi
sendromu) ya da kazanılmış ( infeksiyon ya da ilaçlara 
sekonder ATN, interstisyel nefrit) olabilir.

• Tubuler proteinüri genellikle günde 1.5 gr’ı geçmez.

Tubüler Hastalıklar



Çocuklardaki Proteinürinin Diğer 
Sebepleri

Diffüz mezangial skleroz (DMS)

• DMS; süt çocuklarında ve yeni yürümeye başlamış
çocuklarda nefrotik sendromla prezente olabilir.

• DMS; sporadik, otozomal ressesif hastalık, ya da Denys-
Drash sendromunun(DDS) bir komponenti olabilir.

• DDS; erkek psödohermafrodizmi, nefrotik sendrom ve 
Willms tümörü kombinasyonlarını içerir.

• DMS; çocukluk çağında son dönem böbrek hastalığına 
ilerleyebiir ve böbrek transplantasyonu gerektirebilir.

• Genç erkek çocukta proteinüri mevcudiyeti ile birlikte 
inmemiş testis DDS olasılığını düşündürmelidir.



• X’e bağlı kalıtım gösteren bu hastalık alfa-
galaktozidaz eksikliği sonucu oluşur.

• El ve ayaklarda reküren ağrılı krizler, 
karakteristik deride raş ve korneal ve lentiküler
opasiteler bulunur.

• Böbreklerde glikosfingolipid birikimi progresif
böbrek hasarına ve kronik böbrek yetmezliğine 
yol açar.

• rHα-galaktosidaz A infüzyonları ile tedavi edilir.

Fabry Hastalığı



Tırnak-patella Sendromu

• Nadir görülen bu otozomal dominant sendromda 
tırnak displazisi, kemik anomalileri ve renal
hastalık bulunur.

• Patella hipoplastik ya da yoktur ve renal tutulum 
hastaların %30-40’ında gelişir ve proteinüri ve 
nefrotik sendrom şeklindedir.



• Proteinürinin varlığı, değerlendirmeye geçilmeden önce 
en az üç kez doğrulanmalıdır.

• Değerlendirme hastalığın sebebinin bulunmasına 
odaklanmalı, adım adım yaklaşımla gereksiz ve invazif
işlemlerden kaçınılmalıdır.

• İlk adım tam bir hikaye alınması ve dikkatli bir fizik 
muayene yapılmasıdır.

• Laboratuar araştırmaları sabahki ilk idrar analizi ile 
başlamalı ve protein:kreatinin oranı, takiben böbrek 
fonksiyon testleri, serolojik testler böbreklerin 
görüntülenmesi yapılmalıdır.

PROTEİNÜRİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ



• Eğer sabah ilk idrar analizinde 
protein:kreatinin oranı <0.2 ise ortostatik
proteinüri tanısı konur ve daha ileri 
araştırmalara gerek yoktur.

• Eğer tüm testler normalse ve belirgin ve 
persistan proteinüri varsa spesifik renal
hastalıkların gösterilmesi için böbrek 
biopsisi endikasyonu vardır.



• Proteinürinin tedavisi nedene yöneliktir.
• Eğer hiçbir sebep bulunamazsa, idrar protein 

eksresyonunun azaltılmasına yönelik tedavi 
belirgin proteinüri (>1gr/gün) varlığında tavsiye 
edilir.

• Proteinürinin azaltılmasına yönelik tedaviler, 
persistan proteinürinin böbrek yetmezliği 
gelişimine yol açması üzerine daha çok önem 
kazanmıştır.

• ACE inhibitörleri ve ARB ler proteinürinin
azaltılması için kullanılır.  

TEDAVİ


