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Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit

• Böbrek yetersizliği: günler/haftalar içerisinde

• Proteinüri: <3g/gün• Proteinüri: <3g/gün

• Hematüri: eritrosit silendirleri

• Kan basıncı: genellikle normal? 



İnfeksiyöz hastalıklar
• PSAGN
• İnfektif endokardit
• Sepsis
Sistemik hastalıklar
• SLE
• Henoch Schonlein purpurası
• Sistemik vaskülitler

Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit

• Sistemik vaskülitler
• Goodpasture sendromu
• Kryoglobulinemi
İlaçlar
• Penicillamin
• Propiltiourasil
• Rifampisin
Primer glomerüler hastalıklar
• MPGN
• Membranöz GN
• Ig A nefropatisi



• Antiglomeruler bazal membran antikoru ile 

oluşan glomerulonefritler.

İdiopatik ya da primer kresentik glomerulonefritler

• İmmun komplekslerle oluşan glomerulonefritler.

• Pauci immun kresentik glomerulonefritler.



Anti GBM 
antikoru (+) ve IF’de
lineer boyanma

Pulmoner Pulmoner 

Anti GBM antikoru ile oluşan kresentik
glomerülonefritler

Goodpasture
sendromu

Anti-GBM
GN

Pulmoner 
hemoraji (+)

Pulmoner 
hemoraji (-)



Goodpasture sendromu



ANCA VE HEDEF ANTİJENLER

C- ANCA     proteinaz-3 (PR3) P-ANCA    myeloperoksidaz (MPO)

Pauci immun kresentik glomerülonefritler



ANCA (+), IF’de
boyanma yok

Pauci immun (ANCA +) kresentik glomerülonefritler

ANCA
GN mPAN

Wegener
G.

Churg-
Straus syd.

Sistemik  
vaskülit (-)

Sistemik 
vaskülit (+)
astma (-)
granulom(-)

Sistemik 
vaskülit (+)
granulom(+) 
astma (-)

Sistemik 
vaskülit (+)
Eozinofili (+)
Astma(+)
Granulom(+)

Böbrek sınırlı 
vaskülit



•Glomeruler immün 
kompleks depolanması

•IF’de granüler boyanma

İmmün komplekslerle oluşan kresentik glomerulonefritler

Ig A (+)
Vaskülit (-)

Ig A (+)
Sistemik 
Vaskülit (+)

SLE Streptokok 
infek.

Subepitelial 
depolanma

•Mezangio 
kapiller değ.
•GBM dense 
depozitler

IgA 
nefropati

H-S
purpura

Lupus
nefriti

APSGN MPGN
Membranöz

GN



Kresentik Glomerulonefrit



Kresentik Glomerulonefrit







GOODPASTURE HASTALIĞI / AGBM 
HASTALIĞI TEDAVİ

PLAZMAFEREZPLAZMAFEREZ11
Oluşan Ab’ların dolaşımdan Oluşan Ab’ların dolaşımdan 
uzaklaştırılmasıuzaklaştırılması

Tedaviye başlama zamanı:Tedaviye başlama zamanı:
derhal, bx sonucunu hatta bx 
yapılmasını da beklemeden

İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİİMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ22
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Yeni Ab oluşumunun Yeni Ab oluşumunun 
engellenmesiengellenmesi



Plazmaferez Endikasyonları

(ASFA (American Society for Apheresis ) kriterleri)

• Kategori I

– Standart

GOODPASTURE HASTALIĞI / PLAZMAFEREZ

– Standart

• Kategori II

– Mevcut verilere göre yararlı 

• Kategori III

– Yeterince test edilmemiş

• Kategori IV

– Kontrollü çalışmalarda yararı gösterilmemiş



Hastalık Kategori

Goodpasture hastalığı I

Trombotik trombositopenik purpura I

Kryoglobulinemi I

Renal allograft rejeksiyonu II

Renal transplant için desensitizasyon II

Hemolitik üremik sendrom III

Posttransplant FSGS III

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit III

MM Cast nefropatisi - SLE III



Goodpasture hastalığı /Plazmaferez

• Pulmoner hemorajisi olan tüm hastalar,

Hangi hastalara plazmaferez yapılmalı?

• Pulmoner hemorajisi olan tüm hastalar,
• Böbrek tutulumu olan ancak diyaliz tedavisi 
gerektirmeyen tüm hastalar,

• Hemoptizisi olmayan ve diyaliz gerektiren 
hastalardan;
– Akut başlangıçlı hastalığı olanlar,
– Genç hastalar,
– Beraberinde ANCA pozitifliği ve sistemik vaskülitin 
klinik bulguları olan hastalar.



Goodpasture hastalığı
Plazmaferez tedavi stratejisi

• Plazmaferezin erken uygulanması SDBY’nin 
önlenmesi için çok önemli.

• Başlangıç plazmaferez dozu 2-3 hafta süre ile her • Başlangıç plazmaferez dozu 2-3 hafta süre ile her 
gün veya günaşırı 4 litre değişim.

• Antikor titresi yüksek olarak devam ederse tedavi 
süresi uzatılır.

• Antikor üretimini azaltmak ve inflamasyonu 
geriletmek için immünsüpresif tedavi ile birlikte 
uygulanır.



Plazmaferezde replasman sıvıları

ALBUMİN Taze dondurulmuş 
plazma

• Avantajları
– Viral bulaşma riski yok

• Avantajları
– Postferez koagülopatiye – Viral bulaşma riski yok

– Allerjik reaksiyonlar 
seyrek

• Dezavantajları
– Eksiklik koagülopatisi

– İmmunglobulin kaybı

– Postferez koagülopatiye 
yol açmaz

– İmmunglobulin kaybı 
olmaz

• Dezavantajları
– Anaflaktoid reaksiyon

– Metabolik alkalozis

– Viral geçiş riski



• İlaç uzaklaştırılması

• Sitrata bağlı hipokalsemi

• Koagülasyon bozuklukları
– Eksiklik koagülopatisi, trombositopeni, anemi, tromboz

• İnfeksiyon

Plazmaferezin komplikasyonları

• İnfeksiyon
– Ig eksikliği, viral geçiş

• Replasman sıvısının içeriğine karşı reaksiyonlar

• Elektrolit bozuklukları
– Hipokalemi, metabolik alkaloz

• Hipotansiyon



Bileşenler Bazal değerden 
% azalma

48 saat sonra % 
toparlanma

Pıhtılaşma 
faktörleri

25-30 80-100

Fibrinojen 63 65

İmmünglobulinler 63 45

Plazmaferez sonrasında kanda bulunan çeşitli komponentlerin plazma 
düzeyinde görülen değişimler

Paraproteinler 30-60 Değişken

Karaciğer 
enzimleri

55-60 100

Biluribin 45 100

C3 63 60-100

Trombosit 25-30 75-100



Goodpasture sendromu
İmmünsüpresif tedavi (1)

• Metilprednizolon (Pulse) : (15-30mg/kg) maksimum doz 
1000 mg 3 gün süre ile, sonrasında 1 mg/kg idame.

• Siklofosfamid: 2 mg/kg oral, ya da kreatinin klirensine göre 
ayarlanmış dozda iv. infüzyon.ayarlanmış dozda iv. infüzyon.

İmmünsüpresif tedavi süresi:

• Optimal tedavi süresi bilinmiyor,

• Antikor oluşumu 6-9 ay kadar sürebilir,

• Remisyon sonrası immünsüpresif tedavi daha az agresif 
olan düşük doz AZA ve steroidle sürebilir.



Goodpasture sendromu İmmünsüpresif tedavi (2) 

Rituximab tedavisi





Goodpasture sendromu
İmmünsüpresif tedavi takip

• Anti GBM antikorları iki kez negatif sonuç alınıncaya kadar  
haftada bir veya 15 günde bir bakılmalıdır.

• Antikor pozitifliği devam ediyorsa tedavi süresi uzatılabilir.

• Antikor düzeyleri negatifleşen hastalar en az 6 ay boyunca 
nüks ihtimaline karşı takip edilmelidir.



Goodpasture sendromu
Prognoz (1)

1. Tutulan glomerul oranı.

2. Glomerul lezyonlarının yaşı.

3. Yarım ay formasyonuna yol açan primer olay.



Goodpasture sendromu
prognoz (2)

• Serum kreatinin düzeyleri <5.7 mg/dl olan hastalarda 1 
yıllık renal survey % 95-100.

• Serum kreatinin düzeyleri >5.7 mg/dl olan ve acil diyaliz 
gerektirmeyen  hastalarda 1 yıllık renal survey % 80-83.

• Serum kreatinin düzeyleri >5.7 mg/dl olan ve acil diyaliz 
gerektiren  hastalarda 1 yıllık renal survey % 65.



Goodpasture sendromu
prognoz (3)

• Sigara içen ya da meslekleri gereği hidrokarbon ürünlerine 
maruz kalanlarda nüks daha sıktır.

• Renal yetmezlik gelişmiş ve tx düşünülüyorsa anti 
glomerül bazal membran antikoru (immünsüpresif tedavi 
almadan) en az 6 ay  serumda negatif olmalıdır.



ANCA İLİMKİLİ KRESENTİK 
GLOMERULONEFRİTLER TEDAVİ İLKELERİ

İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİİMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ
��İndüksiyon tedavisiİndüksiyon tedavisi
��İdame tedavisiİdame tedavisi

11

PLAZMAFEREZ ?PLAZMAFEREZ ?
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“EULAR” “EULAR” VaskülitVaskülit Çalışma GrubuÇalışma Grubu
ANCA ile İlişkili ANCA ile İlişkili VaskülitVaskülit SınıflandırmasıSınıflandırması

•• LokalizeLokalize

•• Erken sistemik Erken sistemik vaskülitvaskülit

JayneJayne DR, Mayo DR, Mayo ClinClin ProcProc, 1997, 1997

•• Erken sistemik Erken sistemik vaskülitvaskülit

•• GeneralizeGeneralize vaskülitvaskülit

•• Ciddi Ciddi renalrenal vaskülitvaskülit

•• RefrakterRefrakter vaskülitvaskülit



Hastalık Middet Tanımı



•Doza ilişkin klinik çalışma  yok

•Ciddi olgularda iv MP (1000-3000 mg)

•Birçok çalışmada idame dozu 1 mg/kg/gün, 12. haftaya 

kadar 10-20 mg/gün 

ANCA ilişkili kresentik glomerulonefrit

Steroid tedavisi 

kadar 10-20 mg/gün 



Maksimum: 1500 mg/IV, başlangıçta 2-3 hafta aralıklı verilebilir.

- Beklenen remisyon oranı: 3. ay: % 80 - 6. ay: % 90.

- BK sayısı 4000, nötrofil sayısı 2000 üstü tutulmalı.

ANCA ilişkili kresentik glomerulonefrit

Siklofosfamid tedavisi 

1. 1. RasmussenRasmussen N, CEI, 1995N, CEI, 1995
2. De 2. De GrootGroot K, NDT, 2001K, NDT, 2001
3. EULAR 3. EULAR RecommendationsRecommendations
4. 4. ReinholdReinhold--keller E, AR, 2000keller E, AR, 2000

Oral/iv Oral/iv mesnamesna

- Oral CyP: 2 mg/kg.

- Tedavi 6 ayı geçmemeli.

- 6 ay üstü CyP ile morbidite yüksek, ek yarar yok .



Remisyon indüksiyonunda siklofosfamid pulse tedavi mi? 
Oral tedavi mi?

Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction of remission in 
antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: a randomized trial
(CYCLOPS STUDY)

Uluslar arası çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışma, 

PulsePulse-- siklofosfamidsiklofosfamid
15mg/kg15mg/kg--22--3 hafta ara ile3 hafta ara ile
n=76n=76n=76n=76

18 aylık izlem

Pulse siklofosfamid, oral 
tedavi kadar etkili ve yan 
etkiler daha az.

Total CyP dozu:
Pulse: 8.2 gr
Oral: 15.8 gr



• Kontrollü çalışmalar plazmaferezin vaskülite bağlı 
tüm RPGN hastalarında yararlı olduğunu 
göstermemiştir

Plazmaferez tedavisi 

ANCA ilişkili kresentik glomerulonefrit

göstermemiştir

• Alt grup analizleri ciddi renal yetmezliği olan veya 
diyalize bağımlı olanlarda plazmaferezin yararlı 
olabileceğini göstermiştir. 
– Ciddi renal yetmezlik

– Beraberinde anti-GBM antikor hastalığı varlığı

– Pulmoner hemoraji
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ANCA ilişkili böbrek tutulumu olan vaskülitli ANCA ilişkili böbrek tutulumu olan vaskülitli 
hastalarda remisyon indüksiyonu olarak Rituximab hastalarda remisyon indüksiyonu olarak Rituximab 
ve siklofosfamidin etkinlik ve yan etki açısından ve siklofosfamidin etkinlik ve yan etki açısından 
karşılaştırıldığı açık etiketli, paralel, randomize karşılaştırıldığı açık etiketli, paralel, randomize 
çalışma.çalışma.



44 Hasta 44 Hasta 

RituximabRituximab 375mg/m375mg/m2 2 IV x4IV x4
CyclophosphamideCyclophosphamide
15mg/kg IV x2 15mg/kg IV x2 

33 11

IV Cyclophosphamide 3-6 ay
Methylprednisolone 1g IV 

PulsePulse steroidsteroid PlazmaferezPlazmaferez

15mg/kg IV x2 15mg/kg IV x2 
MethylprednisoloneMethylprednisolone 1g IV 1g IV 

PrednisolonePrednisolone PO PO 

12. Ayda 33 hasta 12. Ayda 33 hasta 
analiz ediliyoranaliz ediliyor

12.Ayda 11 hasta 12.Ayda 11 hasta 
analiz ediliyoranaliz ediliyor

Methylprednisolone 1g IV 
Prednisolone PO 

12.Ay sonunda12.Ay sonunda
6 hasta 6 hasta exitusexitus

12.Ay sonunda12.Ay sonunda
1 hasta 1 hasta exitusexitus





%%

P: 0.14P: 0.14

%%

P: 0.70P: 0.70



SONUÇ

� Ciddi seyir gösteren ANCA ilişkili vaskülitte Rituximab 

tedavisinin siklofosfamid tedavisine bir üstünlüğü 

gösterilememiştir.gösterilememiştir.

� Remisyon süreleri ve oranları benzer, ciddi yan etkiler 

açısından da iki ilaç arasında bir fark yoktur.



ANCA ilişkili vaskülitli hastalarda remisyon indüksiyonu olarak Rituximab ANCA ilişkili vaskülitli hastalarda remisyon indüksiyonu olarak Rituximab 
ve siklofosfamidin etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırıldığı çok ve siklofosfamidin etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırıldığı çok 
merkezli, randomize, çift kör, merkezli, randomize, çift kör, nonnon--inferiortyinferiorty çalışma.çalışma.

Primer sonlanım noktası 6.ay sonunda tam remisyon.Primer sonlanım noktası 6.ay sonunda tam remisyon.



197 Hasta197 Hasta

99 hasta rituximab + plasebo 99 hasta rituximab + plasebo 
siklofosfamidsiklofosfamid

98 hasta Siklofosfamid + 98 hasta Siklofosfamid + 
plasebo rituximabplasebo rituximab

11 11

11--3 gr 3 gr 
pulse pulse 
steroidsteroid

11--3 gr 3 gr 
pulse pulse 
steroidsteroid

6. Ayda kalan 84 hasta6. Ayda kalan 84 hasta 6. Ayda kalan 81 hasta6. Ayda kalan 81 hasta

99 hastanın sonuçlarının 99 hastanın sonuçlarının 
analizianalizi

98 hastanın sonuçlarının 98 hastanın sonuçlarının 
analizianalizi



pp<<0.0010.001

Primer sonlanım noktasına erişen 
hastaların oranı

%%

Tedavi sonrası PR3 
ANCA cevabı

%%

6. Ay sonunda GFR 
artışı

PP: 0.92: 0.92

Sonuç: Rituximab ANCA ilişkili vaskülit remisyon indüksiyonu 

tedavisinde  en az siklofosfamid kadar etkili.



ANCA İLİ�KİLİ HIZLI 
İLERLEYİCİ NEFRİTLERDE İLERLEYİCİ NEFRİTLERDE 

İDAME TEDAVİSİ



CYClophosphamide versus AZAthioprine for the maintenance of REMission 

7171 HASTAHASTA

73 73 HASTAHASTA

AZATİYOPURİN/AZATİYOPURİN/
2mg/kg2mg/kg

SİKLOFOSFAMİDSİKLOFOSFAMİD
1.5mg/kg1.5mg/kg

144144
HASTAHASTA

Serum Serum kreatininkreatinin <5.7 mg/<5.7 mg/dldl,,
Tüm hastalar Tüm hastalar remisyonremisyon indüksiyonu için indüksiyonu için siklofosfamidsiklofosfamid ve ve 
prednizolonprednizolon aynı tedaviyi alıyor. aynı tedaviyi alıyor. 
RemisyondanRemisyondan sonraki 3. aydan itibarensonraki 3. aydan itibaren

PrimerPrimer sonlanım sonlanım 
noktası:noktası:relapsrelaps



Sonuç: İndüksiyon tedavisi sonrasında idame tedavisinde
siklofosfamid yerine AZATİYOPURİN Kullanımı relaps oranını
yükseltmiyor.



Primer sonlanım: Primer sonlanım: İlacın kesilmesini gerektiren 
advers olay:
Ölüm Ölüm 

İkincil sonlanım: 
Ciddi advers olay ve relaps



P:0.71P:0.71

� Sonuç: Wegener's granülomatozis ve Mikroskopik polianjiitis için 

ilk remisyondan sonra idame tedavide birbirlerine alternatiftir.

� Metotreksat azatiopürinden daha güvenilir değildir. 







Sistemik vaskülitli hastalarda SDBY 
geliştiğinde ne zaman renal tx yapılmalıdır

� Bu konuda uygun bir fikir birliği yoktur.

� Genel olarak Tx öncesi hastalığın remisyonda olması 

gerektiği kabul edilir.gerektiği kabul edilir.

� Hastalık remisyonu ile ANCA pozitifliğinin sürmesi 

arasında her zaman doğrudan bir ilişki olmadığından 

ANCA pozitifliğinin devamı kontrendikasyon 

oluşturmaz.

� Post tx. hastalık nüksü halinde siklofosfamid 

indüksiyon tedavisinde seçkin ilaçtır.



ANCA takipleri

•ANCA titreleri hastalık aktivitesi ile iyi ilişki göstermez.

•Relaps değerlendirmesinde yüksek prediktif değer taşımaz.

•Yüksek titreye bağlı doz artırımı ya da değişikliği önerilmiyor yalnızca 

daha sık takip yapılmalı.daha sık takip yapılmalı.

• Remisyonda da ANCA negatifleşmesi tedavi süresi için belirleyici 

değil.

•-Sürekli ANCA+ olanlarda remisyon tedavisi kesildiğinde relaps riski

yüksek.

•Tedavi değişikliği ya da relaps söz konusu olunca ANCA istenmeli.



Standart tedaviye “Adjuvan /Alternatif”

• Plasma exchange - Adjuvan

ANCA ilişkili dirençli vaskülit tedavisi

≥≥≥≥≥≥≥≥ 6 hafta standart tedaviye yanıtsız ilerleyici hastalık 6 hafta standart tedaviye yanıtsız ilerleyici hastalık 
(persistan aktivite veya nüks)(persistan aktivite veya nüks)

• Plasma exchange - Adjuvan

– Fulminan, organ tehdit eden hastalık aktivitesi

• İVİG – Adjuvan

• Anti-TNF-alfa – Alternatif

• Deoksispergualin (Gusperimus) – Alternatif



EUVAS EUVAS 
KoordinatörüKoordinatörü

EularEular RecommendationsRecommendations, 2008, 2008



ANCA ilişkili vaskülit /İntravenöz
immünglobülin tedavisi



•Özellikle enfeksiyon, gebelik, ya da dirençli vakalarda kullanılabilir



ANCA ilişkili ANCA ilişkili vaskülitvaskülit // AntiAnti--TNFTNF--alfaalfa tedavisitedavisi



ANCA ilişkili ANCA ilişkili vaskülitvaskülit // AntiAnti--TNFTNF--alfaalfa tedavisitedavisi

Anti-TNF-α antikor  tedavisi glomerüler anormallikleri ve kresent 
oluşumunu azaltmakta.



ANCA ilişkili ANCA ilişkili vaskülitvaskülit // AntiAnti--TNFTNF--alfaalfa tedavisitedavisi





(

Siklofosfamid alan tüm hastalar p. carini enfeksiyonu için profilaktik 
antibiyotik kullanmalılar

(


