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Akut greft disfonksiyonu = 
akut böbrek zararlanmasıdır 

• Akut böbrek yetmezliğinin tüm nedenleri akla 
gelmelidir 

• Ayrıca tx’a spesifik durumlar ayırıcı tanılara 
eklenmelidir 
 
 
– İstisna 

• böbrek yetmezliği olmadan idrar bulgusu 
• Preemptif / subklinik yakalandıysa 

 



Greft fonksiyon bozukluğu 
• Tx’dan önce: 

– Kadaverik vericilerde akut böbrek yetmezliği 
• Tx’dan hemen sonra 

– Gecikmiş greft fonksiyonu 
– Yavaş greft fonksiyonu 
– Önce iyi hemen sonra disfonksiyon 

• İlk aylarda 
– Akut kreatinin yükselmesi 
– İdrar bulguları (hematüri, proteinüri) 

• İlk yıllarda ve sonrası 
– İyi giden greftte akut kreatinin yükselmesi 
– Suboptimal/kronik disfonksiyon üzerine akut kötüleşme 









• Gecikmiş greft fonksiyonu: 
– tx sonrası dx gereksinimi 

• Yavaş greft fonksiyonu: 
– dx gereksinimi yok, ancak kreatinin düşüşü yetersiz: 
– ilk 2 günde %30’dan az / 5. gün kreatinin >3 veya eGFH < 30 

 
• Nedenleri: 

– Akut tubuler nekroz 
– TMA 
– Hipovolemi 
– Nefrotoksisite 
– Enfeksiyon  
– İmmunolojik olaylar 
– Cerrahi komplikasyonlar 



Akut tubuler nekroz 

• Basitçe iskemik akut tubuler nekrozdur 
• İskemi, reperfüzyona bağlı serbest radikal oluşumu, 

endotel hücre aktivasyonu, MHC ve adezyon 
molekülleri artışı, lökosit diapedezi, sitokin 
ekspresyon artışına bağlı tubuler hücre hasarıdır. 

• Sıklık: 
– kadaverik tx: % 5-40; 
– canlı vericili tx %2-5 



 



• Risk faktörleri: 
– Uzun soğuk iskemi süresi 
– Marjinal verici (hipertansif, yaşlı, kreatinin 

yüksek) 
– Kardiyak arrest, kalbi atmayan verici 
– Vericide hipotansiyon, + inotrop gereksinimi 

• Korunma: 
– Potansiyel vericilerin iyi tıbbi  bakımı 
– Olabildiğince kısa soğuk iskemi süresi 

 



• ATN’un ayırıcı tanısı 
– Oligürik, dx ihtiyacı gösteren hastada eklenmiş bir AR’un 

noninvaziv ayrımını yapmak zor 
– 5-7 günden uzun süren GGF’de Bx önerilir: 

•  ATN mi ? AR mu ? ==Tedaviyi etkiler 
– Düzenli aralıklarla görüntüleme = vasküler ve ürolojik 

komplikasyonları ekarte etmek için 
• Prognoz 

– Soğuk iskemi ilişkili ATN’in greft sağkalımına etkisi 
minimal 

– ATN dışında AR veya TMA olumsuz etkili 
– ATN + AR olumsuz etkili 



• Tedavi: 
– Spesifik bir tedavi yok, destek tedavi 

• İmmunosupresif yaklaşım: 
• Geleneksel: 

– KNİ ve mTORi iyileşme sürecini uzatabilir. Bu nedenle 
GGF düzelene (kreatinin <3) kadar geciktirilmesi + 
ATG induksiyonu 

• Güncel: 
– KNİ hemen veya geç başlanması arasında fark yok 
– Poli / monoklonal ind ted arasında büyük fark yok 



Trombotik mikroanjiyopati 

• Endotelyal zararlanma =arteriolar hyalinozis 
ve glomerül kapillerlerinde trombüsler 
 
 



• Rekürren TMA 
– Diyare ilişkili HUS: nüks seyrek 
– Atipik HUS(diyare negatif, faktor H, faktör I, 

CD46, faktör B, C3 gen mutasyonlarında nüks 
oldukça sık 

– İdiopatik: %30-60 

 



• De novo TMA 
– Sıklık: % 2-4 
– Greft kaybı riski yüksek 

 
– Nedenleri: 

• Marjinal böbrek 
• CMV, Parvo B19 
• SLE ve Antifosfolipid antikor 
• Hepatit C ve Antikardiolipin antikor 
• KNİ, mTORi, KNİ+mTORi, OKT3, valasiklovir, klopidogrel 

 
 



• TMA - Klinik Bulgular 
– Greft disfonksiyonu + hipertansiyon 
– MAHA ve trombositopeni 
– PY: fragmante eritrositler, LDH ve ind bilirubin 

yüksekliği 
– Sistemik belirtiler olmaksızın böbreğe-sınırlı form 



TMA- Tedavi 

• Sorumlu ilaç varsa kesilmesi 
• Plazmaferez 
• Atipik HUS rekürrensinde veya preemptif 

olarak Ekulizumab (antiC5 monoklonal 
antikor) iyi sonuçlar var 





Ayırıcı Tanı 
0-1 ay 1-3 ay 3ay-1 yıl 

ATN X 
Volüm açığı X 
Enfeksiyon (üriner/sistemik) 
(Viral/Bakteriyel) 

X X X 

Rekürren hastalık FSGS/HUS/TMA X? X? 
Diğer ilaçlar X X X 
Akut KNİ toksisitesi X X? X? 
Erken/antikor aracılı AR X 

T hücre aracılı AR X X X 

Üriner kaçak X 

Vasküler tromboz X 

Üriner obstrüksiyon X X 



Yaklaşım 

Öykü, Yakınma 
Kan basıncı, kilo artışı, ödem, ateş 

İdrar analizi (piyuri, proteinüri, 
hematüri) 

Enfeksiyon, rejeksiyon, 
rekürren GN 

US, Dopler US, Sintigrafi Vasküler patoloji 
Koleksiyon, obstrüksiyon, kaçak 

Ne ilaçlar kulanılıyor ? Antibiyotik, ACE-İ, diüretik 
KNİ doz ve düzey nasıl ? KNİ toksisitesi 
mTOR-i doz ve düzey nasıl ? ATN iyileşmesi gecikiyor mu ? 
Kan BK (özellikle 3-12 ay arası) Polyoma nefropati 



İdrar yolu – greft enfeksiyonu 

• RT sonrası en sık bakteriyel enfeksiyon 
• Risk faktörleri: böbrek ve üretere travma, sonda 

ve stent, nativ ya da tx reflü, mesane 
disfonksiyonu 

• Etken: gram (-) basiller ve enterokok 
• Erken dönemde/hastanede kazanılmış=%10 

bakteriemi, % 90 greft enfeksiyonu 
• Geç dönemde=genel populasyondaki gibi, ancak 

uzun dönem greft sağkalımına olumsuz etkili 
 





Enfeksiyon ne yolla greft 
disfonksiyonuna neden olabilir ? 

• TİN ( intertisyel ödem, infiltrasyon ve tubuler hasar, 
damarların bası altında kalması) 

• Spesifik böbrek parankim tutulumu (Tbc, mantar) 
• Trombotik mikroanjiopati 
• Sepsis / bakteriemi 
• Volüm açığı 
• Kalsinörin inhibitör toksisitesinin belirginleşmesi 
• Nefrotoksik antibiyotikler 
• Antibiyotikler ve immunosupresif ilaç etkileşimi 
• Enfeksiyonun rejeksiyonu tetiklemesi 



Viral enfeksiyonlar ve greft 

• Viral enfeksiyonun direk etkisi 
• Sitokin / kemokin salınımları ile 

immunsupresyonun ağırlaşması ve diğer fırsatçı 
enfeksiyonlara yatkınlığın artması 

• Greftte MHC ekspresyon artışı ve akut 
rejeksiyonu tetiklemesi 

• Greft antijenleri ile moleküler benzerlik ve 
çapraz reaksiyon ile kronik rejeksiyon ve 
vaskülopati 

• Greft tutulumunun sekeli olarak greft fibrozisi 





Genel bulgu Greft bulgusu Zamanlama  

ADENO Solunum yolu enf, 
hepatit, ensefalit 

Hemorajik sistit, TİN 1-3 ay 

HSV Uçuk – ensefalit TİN, intertisyel hemoraji 1-3 ay 

PARVO B19 Anemi, eritroid aplazi TMA 1-6 ay 

HHV6 Döküntü – ensefalit TİN 1-6 ay 

CMV Nezle – invaziv Tubuler, glomerüler 3-6 ay 

BK - TİN, üreter stenozu 3-12 ay 

EBV PTLD, lenfoma TİN, kitle 1-3 yıl 

BNV Meningo/ensefalit TİN?? değişken 

HCV Hepatit Glomerulonefrit >1yıl 

HBV Hepatit Glomerulonefrit  >1 yıl 





Proteinüri  

• Tx sonrası erken dönemde geçici proteinüri 
olabilir, önemsizdir 

• Akut rejeksiyon gibi akut patolojilere geçici 
proteinüri eşlik edebilir 

• En az 3-6 ay süreli, 0,5-1.0 g/G üzerinde 
proteinüri kalıcı proteinüri olarak tanımlanır, 
sıklık %10-25 arasında değişir 

• Ancak, daha düşük düzeydeki (150-500 
mg/G) proteinürilerde masum olmayabilir 



• Dipstik idrar analizi tarama için uygun, basit 
ve ucuz bir yöntemdir. 

• Diptik pro (+) ise kantitatif gerekir 
• Spot idrar pro ve krea ölçümlerinin 

yaygınlaşması ve düşük maliyeti nedeniyle 
daha seyrek de olsa rutine girmesi uygun 



Proteinüri nedenleri 

• Rekürren ve de novo glomerüler hastalıklar 
• Transplant glomerülopati 
• KAN (herhangi bir nedenle) 
• Kronik KNİ toksistesi 
• Diyabetik nefropati 
• Nativ böbrek kökenli (erken dönemde) 
• mTOR inhibitörleri 



Rekürren / de novo GN: sorunlar 

– Kimi zaman primer böbrek hastalığının bilinmemesi, 
yanlış olarak tahmin edilmesi 

– İdrar analizi taramasının yeterince yapılmaması, kimi 
zaman greft disfonksiyonu olduktan sonra 
proteinüri/hematürinin farkedilmesi 

– Biyopsi yapılmaması 
– Biyopsi yapıldığında IF ve EM rutin olmaması 
– GN patolojisi ile allogrefte ait diğer patolojilerin içiçe 

geçmesi 
– IF IgA birikimi (IgA rek ? SLE ? KC hastalığı ?) 
– MPGN paterni (rek ? Kronik humoral glomerülopati ?) 
– TMA ( HUS-ttp rek ?, de novo ?, rejeksiyon ?) 
– FGS (primer ? Sekonder ?) 



Rekürren GN: terminoloji 

• Primer GN rekürrensi 
– FGS, MPGN, IgA, MN 

• Sekonder GN rekürrensi 
– SLE, HSV, HUS/TTP 

• Metabolik veya sistemik hastalık rekürrensi 
– Diyabetik nefropati, oksalozis, Fabry, 

Skleroderma, sistinozis 
• De novo hastalık 

– Alportlu hastada anti-GBM hastalığı 



Rekürren FGS 

• Rekürrens sıklığı % 20-50 
• Risk faktörleri: 

– Genç yaş (< 20) 
– Hızlı klinik seyir (ESRD < 2-3 yıl içerisinde) 
– Nativ bb mesangial proliferasyon varlığı 
– Kollapsing variant 
– Önceki tx FGS rekürrensi ile kayıp 

 
• (Düşük risk: familyal FGS) 



• Klinik: 
• Ani ve erken proteinüri, genellikle nefrotik ve 

greft disfonksiyonu ile 
• Çocuklarda ortalama posttx 14 gün 
• Genellikle AR eşlik eder 
• Tanı: biyopsi 
• Ayırıcı tanı: sekonder FGS (KNİ toksisitesi, kronik 

pyelonefrite sekonder: nefrotik proteinüri 
olabilir, ama nefrotik sendrom seyrek) 
 



Tedavi  

• Dolaşımdaki permeabilite faktörünün 
uzaklaştırılması 

• Plazmaferez, çift kaskad filtrasyon: 
– süre, seans ? 

• IVIG, total 2 g/kg 
• Siklofosfamid (AZA/MMF yerine) 3ay ?? 
• Rituksimab 
• Siklosporin (takrolimus) kesilmemesi, düşük doz 

alıyorsa arttırılması 
 



Rekürren IgA nefropatisi 

• Genellikle Mikroskopik hematüri ve nonnefrotik 
proteinüri ile kendini gösterir 

• Morfolojik rekürrens % 20-60 oranında 
• Uzun dönemde greft kaybı yapabilir 
• Ancak, nativ IgAN olduğu gibi  yavaş progresif 

mesangial lezyonlardan ciddi kresentik forma 
değişen bir spektrum 

• Tedavide; nativ IgAN’deki kriterler gözönüne 
alınarak MMF/AZA yerine 3-6 ay siklofosfamid 
denenebilir 







İlaçlar ve greft 
• Akut KNİ toksisitesi (fonksiyonel, tubuler, TMA) 

• mTORi toksisitesi (proteinüri, ATN uzaması, TMA) 

• Antiviraller (kristal nefropati, tubuler zararlanma) 

• IVIG, mannitol (ozmotik nephropati, tubuler hasar) 

• ACE-İ, diüretikler (fonksiyonel kreatinin artışı) 

• Diltiazem, azol, rifampin, makrolidler (KNİ 
düzeyini etkileyerek) 



Özet  

• ATN 
• TMA 
• Enfeksiyon 
• İlaçlar 
• Tekrarlayan veya de novo hastalıklar 



TEŞEKKÜR EDERİM 
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