
RENAL TUBULER ASİDOZLAR



Renal tübüler asidozda (RTA), bozuk renal tübüler fonksiyon, 
metabolizma ve diyet alımından normal günlük asit üretimine rağmen 
metabolik asidoza yol açar. RTA tipik olarak hiperkloremik metabolik 
asidoz (HCMA) ile karakterizedir. Sporadik olarak veya kalıtsal bir 
bozukluk olarak, otozomal dominant veya resesif bir özellik olarak 
veya Fanconi sendromu gibi daha genel bir tübüler bozukluğun 
parçası olarak ortaya çıkabilir. İlk tanımlarında RTA, Lightwood 
hastalığı ve infantil tübüler asidoz gibi çeşitli terimlerle tanımlandı. 
RTA'nın distal ve proksimal tipler olarak sınıflandırılması konusunda 
fikir birliği, ancak bu tür hastalarda üriner asidifikasyon ve bikarbonat 
geri emilimindeki kusurların gösterilmesinden sonra ortaya çıktı.



RENAL TÜBÜLER ASİDOZUN SINIFLANDIRILMASI VE KLİNİK 
SPEKTRUMU

RTA Tablo 42.1'de listelenen dört alt tipte sınıflandırılmıştır. Distal RTA 
(DRTA), belirgin bir şekilde tanımlanan ve RTA tip 1 olarak 
adlandırılan ilk RTA idi ve daha az sıklıkla karşılaşılan proksimal RTA 
(PRTA), RTA tip 2 olarak bilinir. RTA tip 3, her ikisinin de patofizyolojik 
ve klinik özelliklerine sahiptir. RTA tip 4, 
hiporeninemik-hipoaldosteronemik durumlarla veya aldosteron'a distal 
tübüler dirençle ilişkilidir. Genetik olarak kalıtılan RTA formları, spesifik 
ve tanınabilir fenotiplerle giderek daha fazla tanımlanmaktadır (Tablo 
42.2) ve bunlar, RTA'nın artan bir klinik alt grubunu oluşturmaya 
devam edecektir.



Çocuklarda RTA'nın klinik görünümü genellikle değişkendir ve spesifik 
değildir. Bu belirtiler arasında anoreksi, kusma, kabızlık, poliüri ve 
polidipsi bulunur. Büyüme gelişme geriliği genellikle bebeklerde ve 
küçük çocuklarda görülür. Normal anyon açığı olan metabolik asidoz, 
tedavi edilmemiş RTA'nın tüm formlarının ayırt edici özelliğidir. Normal 
anyon açığı olan metabolik asidoz, RTA dışındaki klinik durumlarda da 
görülebilir ve bunların değerlendirme sürecinde dikkate alınması 
gerekir (Tablo 42.3).









● Klinik olarak, RTA dört alt tipte sınıflandırılabilir.

● Tüm RTA formlarının klinik belirtileri spesifik değildir. Büyüme 
gelişme geriliği, kilo alamama yaygındır.

● Normal anyon açığı olan metabolik asidoza neden olan diğer 
durumların değerlendirme sürecinde dikkate alınması gerekir.



Nefrokalsinoz, nefrolitiyazis ve kas-iskelet ağrısı daha çok RTA tip 1 
olan büyük çocuklarda ve erişkinlerde görülür. RTA'lı hastalar, özellikle 
tip 1, hayatı tehdit eden metabolik asidoz ve hipokalemi ile 
başvurabilir. Raşitizm DRTA'da görülebilir, ancak PRTA ile ilişkili 
Fanconi sendromlu hastalarda daha yaygındır. Genetik olarak kalıtsal 
RTA varyantları, sinir tipi sağırlık veya osteopetroz gibi diğer organ 
disfonksiyonu bağlamında görülebilir.



TİP-1 RENAL TUBULER ASİDOZ

DRTA, ilk tanımlanandı ve tarihsel olarak RTA tip 1 olarak 
adlandırılmıştır. RTA tip 1 olan çocuklarda nefrokalsinoz, böbrek taşı 
(bazen geyik boynuzu taşı olarak) veya kemik hastalığı görülebilir. 
Çocuklarda raşitizm gelişebilir ve yetişkinlerde osteomalazi olabilir. 
RTA tip 1 olan yetişkinler genellikle böbrek taşı veya kas-iskelet 
sistemi şikayetleri ile başvurur. RTA tip 1'in nedenleri Tablo 42.4'te 
listelenmiştir.









Tedavi

RTA tip 1 olan hastalar, metabolik asidozu düzeltmek için genellikle 1 ila 3 
mEq / kg / gün alkali takviyesine ihtiyaç duyarlar. Bebekler ve küçük çocuklar, 
optimal büyüme için genellikle 2 ila 4 mEq / kg / gün, ancak bazen 5 mEq / kg 
/ gün'den fazla olmak üzere daha yüksek dozlarda alkali desteğine ihtiyaç 
duyar.

RTA tip 1 olan küçük çocuklarda artan endojen asit üretimi ve bikarbonat 
kaybı nedeniyle yüksek dozlara ihtiyaç vardır. Bazı hastalar alkali tedaviye ek 
olarak potasyum desteğine ihtiyaç duyar. Tip 1 RTA hastalarında şiddetli 
metabolik asidoz ve hipokalemi görüldüğünde, ilk tedavi asidozu tedavi 
etmeden önce hipokalemiyi düzeltmeye yönlendirilmelidir. İlk önce asidozun 
düzeltilmesi hipokalemiyi kötüleştirebilir ve solunum depresyonuna neden 
olabilir.



Prognoz

Yeterli tedavi ile normal büyüme sağlanabilir ve kemik hastalığı 
önlenebilir veya tersine çevrilebilir. Böbrek yetmezliğine neden 
olabilecek nefrokalsinozu önlemek için erken tedavi gereklidir. 4-5 
yaşından sonra bikarbonat kaybı daha az olur ve metabolik asidozu 
düzeltmek için daha düşük alkali dozları gerekir (1 ila 2 mmol / kg / 
gün).



TİP-2 RENAL TUBULER ASİDOZ
RTA tip 2 veya PRTA olan hastalar, bikarbonatüriye ek olarak izole bir 
bikarbonat reabsorbsiyon kusuru ile veya aminoasidüri, fosfatüri ve 
glikozüri ile karakterize genelleştirilmiş bir proksimal tübüler 
disfonksiyon (Fanconi sendromu) olarak ortaya çıkabilir. RTA tip 2'nin 
yaygın nedenleri Tablo 42.5'te listelenmiştir. Fanconi sendromu, 
sistinoz, tirozinemi, galatozemi, Wilson hastalığı, Lowe sendromu ve 
mitokondriyal miyopatilerin yanı sıra birçok ilaç ve toksin gibi kalıtsal 
metabolizma hatasından kaynaklanabilir. Geçici izole RTA tip 2 ayrıca 
yenidoğanlarda, özellikle prematüre ve aşırı prematüre bebeklerde 
tanımlanmıştır.







Tedavi

RTA tip 2 tedavisinin amacı serum HCO3'ün normalleştirilmesidir. Bu 
nedenle 2 ila 20 mEq / kg / gün alkali takviyesi, RTA tip 2'de metabolik 
asidozun düzeltilmesi için gereklidir. Nefronun bikarbonatı yeniden 
absorbe etme kabiliyetinin bozulduğu göz önüne alındığında, 
bikarbonat kayıplarının etkisinin tam olarak üstesinden gelmek 
mümkün olmayabilir. Alkali uygulaması çoklu, sık dozlara bölünmelidir. 
Sodyum kısıtlaması veya hidroklorotiyazid (1.5 ila 2 mg / kg / gün) 
proksimal HCO3 geri emilimini artırarak alkali gereksinimlerini 
azaltabilir. Alkali replasmanı ile potasyum kayıpları sıklıkla artar. Bu 
nedenle, alkalinin bir kısmı veya tamamı, potasyum sitrat gibi 
potasyum tuzu olarak verilmelidir.



Prognoz
İzole edilmiş RTA tip 2 geçici olabilir ve büyümeyi korumak için bir süre için 
tamamlayıcı alkali gerekli olan tek şeydir. Diğerlerinde, RTA tip 2 yaşam boyu 
süren bir bozukluktur ve kemik mineralizasyonunu korumak için tamamlayıcı alkali 
gereklidir. Fanconi sendromlu çocukların prognozu, altta yatan nedene bağlıdır. 
Wilson hastalığı, tirozinemi, galatozemi ve kalıtsal fruktoz intoleransı, erken 
müdahale ile nispeten iyi bir prognoza sahip olabilir. Böbrek fonksiyonunun 
korunması için uzun vadeli prognoz belirsiz olmasına rağmen, sistinozlu 
çocuklarda sisteamin ile erken tedavi faydalıdır. Bugüne kadar, doğrudan Lowe 
sendromlu veya mitokondriyal miyopatili hastaları hedef alan ya hiç ya da sadece 
tamamlanmamış tedavi yoktur. Edinilmiş Fanconi sendromlu hastalar, bozukluğun 
keşfedildiği andaki yaralanmanın derecesine bağlı bir sonuca sahiptir, bazı 
hastalar sadece geçici hastalığa sahipken diğerleri kalıcıdır.



TİP-3 RENAL TUBULER ASİDOZ
RTA tip 1 ve 2'nin tanımlanmasından sonra, bazı bebeklerin ve küçük 
çocukların şiddetli asidoz karşısında idrarlarını asidize edemedikleri ve 
aynı zamanda% 5 ila% 10 aralığında önemli idrar bikarbonat kayıpları 
olduğu fark edildi. Bu bebeklerden birkaçı,% 15 kadar yüksek bir 
fraksiyonel bikarbonat kaybına sahipti. Bir proksimal ve distal nefron 
disfonksiyonunu düşündüren bu birleşik model ve RTA tip 3 olarak 
adlandırıldı. Daha sonra, bikarbonat kaybının çocuk 4 ila 5 yaşından 
sonra düzeldiği ve anormalliğin daha sonra RTA tip 1 veya DRTA ile tutarlı 
olduğu fark edildi. Bu bozukluğun esas olarak proksimal veya distal 
tübüler disfonksiyonu yansıtıp yansıtmadığı hala net değildir ve varlığı 
bazıları tarafından sorgulanmıştır.



Osteopetroz, mental retardasyon, serebral kalsifikasyonlar ve 
metabolik asidoz ile karakterize otozomal resesif bir bozukluk, sitozol 
CA II eksikliği ile ilişkili olarak tanımlanmıştır ve CA2 genindeki 
fonksiyon mutasyonunun kaybından kaynaklanır. CA II, proksimal ve 
distal tübül hücreleri ve osteoklastlar dahil olmak üzere bir dizi 
hücrenin sitoplazmasında bulunur. Arızalı CA II işlevi, bu hücrelerin 
HCO3 oluşturma yeteneğini bozar. Distal tübüler hücrelerde, CA II'nin 
olmaması asitleşmeyi ve bikarbonat yenilenmesini bozar. Osteoklast 
tarafından H + salgılanması da kemiğin yeniden şekillenmesi için 
önemlidir ve osteopetrozda kemik hastalığının gelişiminde önemli bir 
patojenik faktör olabilir (Şekil 42.10). Bu hastalarda iletim tipi sinirsel 
sağırlık olabilir.





TİP-4 RENAL TUBULER ASİDOZ
RTA tip 4 veya hiperkalemik RTA, çeşitli klinik bozukluklarda 
görülebilen nadir bir RTA formudur. RTA tip 4'ün ayırt edici özelliği, 
hafif normal anyon açığı metabolik asidozuna ek olarak hiperkaleminin 
varlığıdır. Bu hastalar idrar pH'ını 5.5'in altına asitlendirebilirler. RTA tip 
4 hastalarında aldosteron eksikliği veya buna tübüler direnç vardır. 
RTA tip 4'e sahip bebekler genellikle gelişme geriliği ile gelir. RTA tip 
4'ün nedenleri Tablo 42.9'da listelenmiştir.







Tanı
Hiperkalemi durumunda CCT'nin aldosteron'a tepkisi, potasyum için 
transtubular gradyan (TTKG), yani peritübüler kapiller ve CCT lümeni 
arasındaki potasyum gradyanı ile değerlendirilebilir. TTKG şu şekilde 
tanımlanır:

8 veya daha büyük bir TTKG, yeterli aldosteronun mevcut olduğunu ve 
CCT'nin hiperkalemik hastada uygun şekilde yanıt verdiğini gösterir. 8'den 
küçük bir değer aldosteron eksikliğini veya tübüler tepkisizliği gösterir. 
Aldosteron eksikliği olan hastalar, fludrokortizon ile birkaç günlük 
tedaviden sonra TTKG'lerini artırırken, tübüler duyarsızlığı olanlar bunu 
yapamazlar.



Tedavi
RTA tip 4'te tedavi, altta yatan nedene dayanır. Potansiyel rahatsız edici 
farmasötik veya toksik ajanların belirlenmesi için dikkatli bir ilaç kullanımı 
geçmişi önemlidir. Plazma renin aktivitesinin, aldosteron sekresyonunun 
ve TTKG'nin değerlendirilmesi, aldosteron eksikliğini tübüler tepkisizlikten 
ayırt etmek için faydalıdır. Glukokortikoid ve mineralokortikoid eksikliği 
olan hastaların replasman steroidlere ihtiyacı vardır. Hastalar potasyum 
atılımını artırmak için bir loop diüretik ve katyon değişim reçinesinden 
yararlanabilir. Suprafizyolojik fludrokortizon dozları yardımcı olabilir, ancak 
hacim aşırı genişlemesi ve hipertansiyona neden olabilir.



PHAI'li bebekler, hacim tükenmesini düzeltmek için tuz takviyesi 
almalıdır. Bunun aksine, PHAII'li hastalar tiyazid diüretikleri ve tuz 
kısıtlaması ile tedavi edilmelidir. Aldosteron ve hiperkalemiye tübüler 
direnci olan hastalar, K + sekresyonunu artırmak ve transepitelyal 
potansiyel farkını artırmak için diyet K + kısıtlaması ve döngü 
diüretikleri ile tedavi edilmelidir. Hiperkalemiyi azaltmak için katyon 
değişim reçineleri de yardımcı olabilir. Asidozu daha önce tartışıldığı 
gibi tedavi etmek için ek alkali kullanılmalıdır.




