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Renal  tutulumlu sistemik hastal›klarda tedavi
ilkeleri

Prof. Dr. Nurol Ar›k
Ondokuzmay›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Ünitesi, Samsun

Bu bölümde  sistemik lupus eritematosus ve AN-
CA (+) vaskülitlerin tedavisi özetlenecektir. 

LUPUS NEFR‹T‹
Oldukça heterojen seyir gösteren bir hastal›k olan

sistemik lupus eritematozusta (SLE) ortak özellik çeflit-
li hücresel antijenlere karfl› antikorlar›n varl›¤›d›r.  Bu
antijenler  nüklerik asitler, nükleik asitlerin transkripis-
yon ve translokasyonunda rol oynayan moleküller ve
hücre membran›n›n komponentleridir..Lupus nefriti-
nin morfolojik özelliklerine göre Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO) bir s›n›fland›rma yapm›flt›r (Tablo 1).

Tablo 1.  Lupus Nefritinin WHO S›n›fland›rmas›

I Normal
IIa Mesangial Birikimler
IIb Mezangial Hipersellülarite
III Fokal Segmental Glomerülonefrit
IV Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit
V Membranöz Glomerülonefrit
VI Sklerozan Glomerulonefrit

Lupus nefritinde tedavi ilkeleri
Sistemik Lupus Eritematozusda  böbrek tutulumu

s›kt›r Asl›nda böbrek ,vakalar›n hemen tamam›nda ola-
ya kat›l›r.Ancak genel olarak vakalar›n 2/3’ünde nefro-
lojik bak›m gerektiren böbrek sorunu izlenir.Renal has-
tal›¤›n fliddetinden ba¤›ms›z olarak; düzenli izlem mu-
ayeneleri, SLE alevlenmelerinin erken tan› ve tedavisi,
infeksiyonlar›n erken tan› ve uygun tedavisi, hipertan-
siyon, lipid metabolizmas› bozukluklar›, obesite ve
trombotik e¤ilimler gibi komplikasyonlar›n tan› ve te-
davisi SLE tan›s› alm›fl bir hastada optimal tedavi için
vazgeçilmez yaklafl›mlard›r.

Lupus Nefritli Hastalarda Spesifik Tedavi ‹çin
‹ndikasyonlar

Glomerüler lezyonlar› hafif olan hastalarda (Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü s›n›fland›rmas› Evre I ve II) veya fo-
kal proliferatif lezyonlar› da¤›n›k olan ve aktivite in-
deksi düflük olan hastalarda renal prognoz çok iyidir.
Bu hastalarda renal sorun için  spesifik immünsupres-

yon genellikle gereksizdir. Baz› merkezlerde bu gruba
giren hastalara semptomatik tedavi uygulanmakta ve
böbrek d›fl› organ tutulumu varsa (Örn.santral sinir sis-
temi) o zaman daha agresif tedaviler uygulanmaktad›r.  

Pekçok çal›flmada diffüz proliferatif glomerülonef-
rit (Evre IV) veya yayg›n fokal proliferatif lezyonlar› ve
yüksek aktivite indeksi olan hastalarda tedavi uygu-
lanmamas›n›n  renal yetmezlik sonucunu do¤urdu¤u
gösterilmifltir.  Bu nedenle bu histopatolojik bulgular
,etkin ve spesifik bir tedavi bafllanmas› için çok önemli
kritelerdir.  Fibrinoid nekroz ve/veya hücresel kresent-
ler varsa tedavi çok daha aktif olmal›d›r

Baz› araflt›rmac›lar serum kompleman düzeyleri
normale dönene ve anti-DNA antikorlar› negatifleflin-
ceye kadar agresif tedaviyi sürdürme e¤ilimindedirler.
Öte yandan az›msanmayacak bir hasta grubunda kli-
nik ve immünolojik de¤iflkenler aras›nda bir korelas-
yon olmad›¤›ndan baz› merkezlerde lupus nefriti kli-
nik aktivitesine göre izlenmekte ve tedavi serum kre-
atinin düzeyleri, proteinüri miktar› (gram/gün) ve id-
rar sedimentindeki bulgulara göre yönlendirilmekte-
dir.  Bir baflka deyiflle tedavi edilmesi gereken hastal›-
¤›n kendisidir.Zira serolojik  aktivasyon kriterleri baz›
hastalarda remisyon ve relapslarda  de¤iflmemektedir.

Renal alevlenmelerin hastal›¤›n seyrine olumsuz
etkisi oldu¤u ve uzun dönemde böbreklerin survival›-
n› azaltt›¤› art›k gösterilmifl oldu¤undan, lupus nefriti-
nin klinik alevlenmeleri agresif biçimde tedavi edilme-
lidir.  ‹zlemde hastalar›n C3,C4 ve anti-DNA antikorla-
r› rutin olarak izlenmelidir.  Bu immunolojik paramet-
relerde de¤ifliklik oldu¤u zaman izlem aral›klar› s›klafl-
t›r›lmal› ancak alevlenmeye iliflkin klinik belirti ve bul-
gular eklenmedikçe tedavi modifiye edilmemelidir.
Alevlenmeleri nefritik ve proteinürik olarak iki grupta
incelemek olas›d›r.  Nefritik alevlenmede serum kreati-
nin düzeyinde art›fl (izlemdeki stabil de¤erde en az
%30'luk bir art›fl), nefritik bir idrar sedimenti ve genel-
likle proteinüride art›fl izlenir.  Proteinürik alevlenme-
de ise serum kreatinin düzeyinde de¤ifliklik yoktur
ama proteinüri artm›flt›r (en az 2g/gün düzeyine ulafl-
m›fl veya daha nefrotik olan bir hastada proteinüri 2 ka-
t›na ç›km›flt›r).  Nefritik veya proteinürik alevlenmeler
agresif tedavi için indikasyondur.
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Membranöz glomerülonefriti (Evre V) olan hasta-
larda proteinüri nefrotik düzeyde de¤ilse hastal›¤›n
do¤al seyri oldukça iyidir ve spesifik tedavi büyük ço-
¤unlukla gerekmemektedir.  Evre V nefriti ve nefrotik
sendromu olan SLE'li hastalarda tedavi daha tart›flma-
l›d›r.  Bu hastalarda yavafl ama ilerleyici bir ifllev kayb›
olabilece¤i gibi hastalar nefrotik sendromun kompli-
kasyonlar›na (intravasküler tromboz, kardiyovasküler
hastal›k ve malnütrisyon) aç›kt›r.  Antifosfolipid anti-
korlar› pozitif olan nefrotik sendromlu SLE'li hastalar›n
trombotik komplikasyonlara e¤ilimleri daha fazlad›r.
Bu hastalarda antikoagülasyon gerekebilir.  Kompli-
kasyonlar›n fliddetinin azalt›lmas› aç›s›ndan bu hasta-
larda ACEinhibitörleri, antiagreganlar ve lipid düflürü-
cü ajanlarla yap›lan semptomatik tedavi yararl›d›r. Bir-
çok bu hasta grubuna ayr›ca spesifik tedavi uygulan-
mas› gerekti¤i görüflündedir. Bu yaklafl›mla hastalar›
hem ilerleyici böbrek hasar›ndan hem de nefrotik send-
romun komplikasyonlar›ndan korumak mümkün ol-
maktad›r.  

Tablo 2. Lupus Nefritinde Spesifik Tedavi ‹ndikasyonlar›

KL‹N‹K GÖSTER‹LER
Nefritik sendrom
Nefrotik sendrom
RENAL B‹YOPS‹
Evre IV, (patolojik aktivite yüksekse) Evre III
Evre V (nefrotik sendromla birlikteyse)
KL‹N‹K ALEVLENMELER
Nefritik (plazma kreatinin konsantrasyonunda art›fl,
proteinüri, nefritik idrar sedimenti)
Proteinürik (proteinürinin 2gram/gün'den fazla olmas›
veya nefrotik sendromda proteinürinin 2 misline ç›kmas›)

Proliferatif lupus nefritinin tedavisi
Diffüz proliferatif lupus nefritli bir hastan›n tedavi

stratejisini belirlerken klinisyen birçok noktay› dikkate
almal›d›r.  Tedavinin ana amac› sonunda böbrek yet-
mezli¤i veya di¤er geri dönüflü olamayan veya potan-
siyel olarak fatal komplikasyonlara neden olabilecek
renal ve böbrek d›fl› hastal›¤›n kontrol edilmesidir.  Öte
yandan SLE'li hastalar›n morbidite ve mortalitesine
önemli katk›da bulunan tedaviye ba¤l› toksisitenin
azalt›lmas› gereklidir. Biribiriyle çeliflen bu iki amac›
dengelemek kolay de¤ildir.  Çeflitli tedavi yaklafl›mlar›
gelifltirilmifltir.  Asl›nda  tedavi politikalar›n›n temel
politikalar ve alternative tedavi yöntemleri olarak iki
grupta s›n›fland›rmak mümkündür.

Temel tedavi  yöntemleri olarak;
A-Oral veya intravenöz steroidler, 
B-Oral immünosüpresif ajanlarla  ile  steroid kom-

binasyonu,
C-‹ntravenöz pulse  siklofosfamid ile oral kortikos-

teroid tedavi

Alternatif tedavi yöntemleri olarakda;
A-IV gama globulin
B-Mikofenalat Mofetil(mycophenolate mofetil)
C-LJP 394
D-Bindarit
E-Monoklonal antikorlar s›ralanabilir
Diffüz proliferatif lupus nefriti tedavisinde NIH

çal›flmalar› standart tedavinin ne olmas› gerekti¤ini
aç›k biçimde ortaya koymufltur.Yaklafl›k 18 y›ll›k takip-
lerde  diffüz proliferatif lupus nefritinde  renal hastal›k
progresyonunu önlemek aç›s›ndan en etkili tedavinin
I.V. pulse siklofosfamid oldu¤u görülmüfltür.Standart
uygulama   ayl›k periyodlar biçiminde 0.5-1.0 gram
/m2  dozlar›nda siklofosfamidin uygulanmas›d›r. 6 ay
sonras›nda  idamenin nas›l yap›lmas› gerekti¤i konu-
sunda  ortak görüfller yoktur.Genel görüfl 3 ayl›k peri-
yodlar biçiminde tedaviyi sürdürmektir. Tedavinin ne
kadar     sürdürülece¤i  konusunda net görüfller yoktur.
Kliniklerin idame tedaviyi  uygulama süreleri  18 ay-4
y›l aras›nda de¤iflmektedir. Baz› kliniklerde 6 ayl›k sik-
lofosfamid   tedavisini  takiben farkl› idame protokolle-
ri  sürdürme e¤ilimi  de  vard›r. 

Diffüz proliferatif nefrit formlar›nda   ikinci  iyi  te-
davi yöntemi oral siklofosfamid+oral azatiyopurin uy-
gulamas›d›r. Bunu oral  azathiopurin izler.Renal dis-
fonksiyon geliflimi aç›s›ndan en  baflar›s›z tedavi  ise
kortikosteroid monoterapisidir.

Siklosporin A’n›n diffüz proliferatif nefrit  for-
munda tedavideki yeri net olmamakla beraber k›sa sü-
reli takip çal›flmalar› umut vericidir.Günümüz lupus
tedavi prati¤inde kortikosteroidler ile birlikte  dirençli
vakalarda kullan›m›  genel Kabul görmektedir.

Alternatif tedavi yöntemleri içerisinde klinikte en
yayg›n kullan›m alan› bulan tedavi mikofenalat mofetil
uygulamas›d›r.Bu ya tan› sonras›nda primer monotera-
patik ajan olarak kullan›l›r,yada  6 ayl›k siklofosfamid
tedavisi sonras›nda  idame tedavisinde kullan›l›r.Alter-
natif tedavideki di¤er ajanlar›n tedavideki yerleri net
olarak belirlenmifl de¤ildir.

Son zamanlardaki araflt›rmalar sayesinde SLE'de
membranöz nefritin seyrinin iyi ve uzun süreli oldu¤u
konusunda fikirbirli¤i oluflmufltur.  E¤er membranöz
lezyonlar proliferatif de¤ifliklikler ile birlikteyse ve spe-
sifik tedavi uygulanmazsa böbrek yetmezli¤i riski ar-
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tar.  Renal sonuçtan ba¤›ms›z olarak nefrotik sendrom
kendisi önemli morbidite ve mortalite nedenidir.  Pro-
teinürinin yok olmas›n› sa¤layan tüm tedaviler ayn› za-
manda böbrek ifllevlerinin korunmas›n›n ve uzun dö-
nemdeki morbidite ve mortalitenin önlenmesinin ne-
denidir.

Tek bafl›na steroid tedavisi lupusa ba¤l› membra-
nöz nefritte çok etkili de¤ildir.  Genel e¤ilim ‹diyopatik
membranöz nefrit  protokollerinin   uygulanmas› ge-
reklili¤idir.

Wegener granulamatozisinde  tedavi
Aktif glomerulonefritin günler aylar içinde böbrek

yetmezli¤ine gidifli tipiktir. fiiddetli nekrotizan granu-
lomatöz glomerulonefritli hastalarda böbrek yetmezli-
¤i daha olas›d›r. Yine global glomerulosklerozlu hasta-
larda son dönem böbrek yetmezli¤i riski çok artm›flt›r.
Etkili sitostatik ilaçlar›n kullan›lmas›yla WG’un seyri
çok de¤iflmifltir. Tedavi edilmeyen veya sadece steroid
alanlarda sa¤kal›m 1 y›lda % 20-50’dir. Steroidler hem
renal hem de böbrek d›fl› iyileflme sa¤lamakla birlikte
sitostatiklerle daha iyi sonuçlar al›nmaktad›r. Sa¤kal›m
8 y›lda % 87, 10 y›lda % 64’dür. Siklofosfamide (1.5-2
mg/kg/gün) ve kortikosteroidlerle remisyon % 85-90
bulunmufltur. Bu hastalar›n 1 y›lda tedavileri kesilince,
hastal›k % 50 olguda tekrarlam›flt›r. En uygun tedavi
flekli ,süresi ve dozu enüz belli de¤ildir. Ancak siklo-
fosfamid genellikle steroidlerle birlikte verilmektedir.
Bazen pulse steroid intravenöz verilmekte bazen plas-
maferez uygulanmaktad›r. Plasmaferez fliddetli böbrek
yetmezli¤i ve pulmoner hemorajilerde özellikle anti
GBM antikoru pozitif hastalarda önerilmektedir.

‹ntravenöz ve oral siklofosfamidin erken uygulan-
mas› uzun süreli mortalite ve morbiditeyi ve organ ha-
sarlanmas›n› önleyebilir. Siklofosfamidin (infeksiyon,
malignansi, hemorajik sistit, infertilite) yan etkileri ne-
deniyle klinik iyileflme sa¤land›¤›nda kesilmesi daha
az toksik azothioprine veya mycophenolate mofetile
(MMF) geçilmesi önerilmektedir. Siklosporin az say›da
hastada kullan›lm›flt›r. Profilaktik trimethoprim-sulfo-
methoksazole profilaksisi üst solunum yolu infeksi-
yonlar›n› ve hastal›k aktivasyonunu önleyecektir. Met-
hotrexate, intravenöz gamaglobulin, etoposide denen-
mektedir. Perforasyonlarda cerrahi gerekebilir. Diyaliz
ve transplantasyon gerekebilir. Bazen diyalize ra¤men
hastal›k aktivitesi devam eder, bu nedenle düflük doz
immunosupressif tedavi gerekebilir. Renal transplan-
tasyon yap›labilir. Hastal›¤›n yeni böbrekte tekrarla-
mas› nadirdir ve siklofosfamide yan›t verir. MMF ve
tacrolimuslu rejimlerin ek yararlar› henüz bilinmemek-
tedir.

Poliarteritis nodosoda tedavi
Tedavi edilmedi¤inde 5 y›ll›k sa¤kal›m % 15 den

azd›r. Birçok hastada klinik gidifl çok h›zl› olup morta-
lite çok yüksektir. Yafll›larda, tan› gecikti¤inde, fliddet-
li böbrek tutulumu veya barsak infaktüsü gibi durum-
larda prognoz kötüdür. Hipertansiyon varl›¤› progno-
zu kötü yönde etkiler. Renal prognozda; biyopside kre-
sentlerin çoklu¤u, endokapiller proliferasyonun flidde-
ti, proliferasyon ve glomeruloskleroz önemlidir. Erken
mortalite böbrek, gastrointestinal ve kardiyovasküler
olaylara ba¤l›d›r. Geç mortalite ise kronik vasküler de-
¤ifliklikler sonucu kronik böbrek yetmezli¤i ve konjes-
tif kalp yetmezli¤ine ba¤l›d›r.

Kortikosteroid kullan›m›yla sa¤kal›m 5 y›lda %50
ye yükselmifltir. Sitotoksik ilaçlar›n eklenmesiyle 5 y›l-
l›k sa¤kal›m % 80 nin üstüne ç›km›flt›r. Azothoprine,
busulfan methotraxate, mercaptopurin ve antitimosit
globulinle baflar›l› sonuçlar elde edilmesine ra¤men
siklofosfamidin en etkili oldu¤u kabul edilmektedir.
Lökopeni olmayacak flekilde 1-2 mg/kg/gün siklofos-
famid ve 60 mg/gün prednisone tedavisiyle klinik dü-
zelme ve diyaliz gerektiren böbrek yetmezli¤i geri çev-
rilebilir. Pulse metilprednisolon, plasma ferez, intrave-
nöz siklofosfamidle k›sa süreli iyi sonuçlar elde edil-
mifltir. Immunosupressif tedavilere ek renin angioten-
sin aldosteron sistemini bloke eden antihipertansiflerin
kullan›m›, düflük proteinli diyet gerekebilir. Hepatit B
infeksiyonu ve saçl› hücre lösemisiyle iliflkili PAN’da
interferon alfa ve di¤er antiviral ilaçlar kullan›lmakta-
d›r.

Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda immu-
nosupressif tedaviyle hastal›k inaktif olduktan sonra 12
ay devam edilmelidir. Renal transplantasyon az say›da
yap›lm›fl olmakla birlikte genellikle baflar›l›d›r.
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