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Renal Fonksiyon Bozukluğu

• Akut tübüler hasar
• İlaç toksitesi
• Enfeksiyon – viral, bakteri
• Allerjik interstisyel nefrit
• Perioperatif veya post-operatif komplikasyonlar

Akut

Kronik
Rejeksiyon

T Hücre Antikor Aracalı

Tübülointerstisyel

Vasküler



KDIGO  Renal Biyopsi Önerileri

• Açıklanamayan, kalıcı kreatinin yüksekliği

• AR tedavisi sonrası bazal kreatinin düzeyine dönmeme

• Bozuk renal fonksiyon boyunca her 7-10 günde bir

• Beklenen renal fonksiyon Tx sonrası ilk 1-2 ayda 
gelişmez ise

• Yeni başlayan proteinüri
• >3 g/gün proteinüri

Am J Transplant 2009: 9 (suppl3): S30



Renal Biyopside Limitler

• Biyopsi yeterliliği
Banff 1997 – 9-11 glomerül, 1-2 arter

• Korteksin varlığı
• Hastalığın yama tarzında olması
• Borderline lezyonlar
• Biyopsi öncesi tedaviler
• Kronik parankimal skarlar



Banff 07; Renal Allograft Biyopsilerinde tanısal kriterler
1 – Normal

2 – Antikor Aracılı Değişiklikler
• Aktif rejeksiyon ile ilgili morfolojik değişiklik olmadan C4d +
• Akut AMR
• Kronik AMR

3 – Borderline Değişiklikler – Şüpheli Akut T hücre aracalı rejeksiyon

4 – T hücre Aracılı Rejeksiyon
• Akut
• Kronik Aktif (Kronik allograft arteriopati)

5 – Interstisyel Fibrosis & Tübüler Atrofi NOS
6 – Diğerleri

• Kronik hipertansiyon
• Calcineurin inhibitor toksitesi
• Kronik Obstrüksiyon
• Bakteriyal pyelonefrit
• Viral enfeksiyon



Akut T-hücre Aracılı
Rejeksiyon

• Alıcı T-hücre veya verici alloantijenlerine karşı
gelişen reaktivite nedeni ile günler içinde gelişen 
graft fonksiyon bozukluğu

• En sık tx sonrası ilk haftalar içinde gelişir

• AR episodlarının sıklığı ilk 6 aydan sonra keskin bir 
şekilde düşmeye başlar 

• Ancak herhangi bir zamanda yine gelişebilir



• Klinik olarak AR en sık ilk 
6 ay içinde izlenir

• İlk yıl içinde gelişen graft 
fonksiyon bozukluklarının       
%11-16’sından 

• İlk yıldan sonra gelişen 
graft fonksiyon 
bozukluklarının %7-11’den 
AR sorumludur

Canlı
15
AR

Kadavra
30

AR



Mikroskopik Bulgular

• Glomerüller

• Vakaların %10’unda glomerüllerde MNH

• Fokal endotelyal hasar, şişme

• T-hücreleri 

• AR için spesifik değil



• (g) mononükleer hücre infiltrasyonu ile 
karakterize glomerülitis

• (g0) 0
• (g1) <%25
• (g2) %25-75
• (g3) > %75

*Sadece mononükleer hücreler

Banff Classification





• Tübüller

• T-hücreleri ve makrofajlar tübülleri atake eder

• “Tübülitis”

• Proksimal Tübüller

• Distal Tübüller





• (t) tübülitis (hücre/tübüler kesit)

• (t0) 0
• (t1) 1-4 hücre/tübüler kesit
• (t2) 5-10 hücre/tübüler kesit
• (t3) >10 hücre/tübüler kesit

• Tübülitis iki veya daha fazla tübülde olmalı

• Atrofik tübüller değerlendirmeye alınmaz,          

• (t2) olan vakada en az iki tübülde duvar hasarı
varsa skor (t3) kabul edilir 

Banff Classification







• İnterstisyum

• MNH infiltrasyonu, ödem ve bazen hemoraji 

• En erken bulgu belirgin olmayan intertübüler 
infiltrasyon

• infiltrasyon muhtemelen aslında PTK’ya odaklanmıştır

• Endotel hücreleri immün cevab için önemli hedef





• (i) Kortikal MNH  infiltrasyon derecesi  (%)

• (i0) < %10
• (i1) %10-25
• (i2) %26-50
• (i3) > % 50

*Subkapsüler ve fibrotik alanlar değerlendirilmez

Banff Classification





• T-hücreleri ve  makrofajlardır

• T-hücreleri aktivedir 

• Makrofajlar hücrelerin yaklaşık yarısını oluşturur

Nötrofiller çok sayıda izlenirse
humoral rejeksiyon ve 
pyelonefrit varlığı ekarte edilmelidir





Makrofajlar ve Akut Sellüler Rejeksiyon

İntraglomerüler makrofaj saptandıktan sonraki 6 ay içindeki 
prognoz kötü

Özdemir BH. et al. Renal Fail. 2004 May;26(3):247-51

Yüksek sayıda interstitial makrofaj varlığı kötü prognoz (p<0.01)

Makrofajlar steroid resistansı ile ilişkili (p<0.01)

Özdemir BH. et al. Nephron 2002 Apr 90(4) 442-6 

Makrofaj Kötü Prognoz
Kötü graft yaşamı

Intraglomerüler monosit/macrofaj

Özdemir BH, et al. Am J Kidney Dis. 2002: 39:347-53 



Matheson PJ Transplantation. 2005: 79:1658

Vasküler Rejeksiyon 
Makrofajlar predominant

T-hücreleri minor hücre grubu 

(P< 0.01)

Artmış makrofaj infiltrasyonu klinik rejeksiyonu 
subklinik rejeksiyondan ayırır

Grimm PC J Am Soc Nephrol. 1999 10:1582-9

Özdemir BH Transplant Proc. 2000: 32:528 



Tinckam M, Kidney Int 2003 63: 1888

Colvin K. International 2003; 63:1953 

Makrofajlar AHR patogenezinde yer almaktadır

Glomerüler ve interstisyel makrofaj (MO) infiltrasyonu
C4d+ ile ilişkili  (p<0.001) 

Sensitivite 91% and Spesifite 93%    

(MO/glomerulus >1)



Plazma Hücreleri ve AR

Transplantation 1999: 68; 791-797

Plazma infiltrasyonu 

AR 

PTLPD 

Uzun dönem graft survival için kötü prognoz

Plazmadan zengin rejeksiyon KÖTÜ PROGNOZ

Desvaux et al. Nephrol Dial Transplant 2004:19:933

Tedaviye dirençlidir

Banff skorundan bağımsız olarak kötü prognoz gösterir



Plazmadan zengin infiltrasyon C4d ile kuvvetli 
korrelasyon göstermekte (p = 0.008)

Clin Transplant. 2007 May-Jun;21(3):344-51.

Transplantation 2005: 27:79 228-235

AHR (C4d +) vakalarının %52’sinde plazma infiltrasyonu 

C4d (-)  vakaların sadece %16 sında plazma (p=0,02) 



Eozinofiller AR vakalarının yaklaşık %30’unda olur 
Ancak infiltratın yaklaşık sadece %2-3’ünü oluşturur

Eozinofiller ve Akut Sellüler 
Rejeksiyon

Kan ve biyopside artmış eozinofil kötü prognoz 
göstergesi

Transplantation. 1986 Jun;41(6):709-12

Dokuda hücrelerin %4’den fazlasının eozinofil olması
AR için spesifiktir (%91), Sensitivite %78

Transplantation. 1988 Mar;45(3):537-9.



Transplantation 2005;79:444-450

Belirgin interstisyel eozinofilik infiltrasyon  
(inflamasyonun %10’dan fazla)

Yüksek dozda immünosüpresyon alanlarda vasküler 
rejeksiyon ile ilişkili (p=0.04)

Nephrol Dial Transplant. 1999 Jul;14(7):1692-7

EOZİNOFİLLER VASKÜLER REJEKSİYON

Dokuda eozinofili (>10 eozinofil/mm2)  Vasküler 
rejeksiyonla ilişkili (p=0.02) 





• Damarlar
• Endotelitis, endarteritis 

Endotel altında MNH

• Vakalarının %18-56’sında endarterit izlenir

• Görülme sıklığı biyopsinin rejeksiyon tedavisi alırken 
ne zaman örneklendiği ile değişiklik gösterir

• Minimal veya hiç interstisyel MNH infiltrasyonu 
göstermeyen ve hiç tübülit olmayan vakada da mgb



• Her boyutta arter ve hatta arterioller de etkilenir

• Ancak genelde büyük arterlerde izlenir

• En az üç seviye gösterecek kesit incelenmeli

• Arter sayısı arttıkça tanı doğruluk oranı artar

• Biyopside >10 arter yoksa

Endarterit izlenmemesi endarterit varlığını ekarte 
ettirmez



• (V) vasküler inflamasyon 
(intimal arterit veya transmural inflamasyon)

• (V0) 0

• (V1) intima <%25 lümenin (bir subendotelyal lenfosit 
V1 için yeterli)

• (V2) intima >%25 lümenin

• (V3) transmural inflamasyon veya fibrinoid nekroz







Banff/CCTT 
Akut T-hücre aracılı rejeksiyon tipleri

• Şüpheli/ Borderline AR

• Tip I AR
• Tip II AR
• Tip III AR



Şüpheli/Borderline

• Tübülitis  (herhangi grup) varlığı ile birlikte %10–25 
infiltrasyon yada

• %10’dan fazla infiltrasyon ile birlikte minimal 
tübülitis 

• CCTT sınıflamasında şüpheli rejeksiyon grubu yok

• Bu grub direkt tip 1 rejeksiyon içine girmektedir 



Tip I AR
• Tübülitis >4 lenf

• %25 üzerinde infiltrasyon 

• Tip IA: Orta tübülitis

• Tip IB: Şiddetli tübülitis

• Endotelit

• Tip IIA: %25’den az 
lüminal alan

• Tip IIB: %25’den fazla 
veya eşit lüminal alan

Tip II AR



• Transmural arterial inflamasyon veya 

• Fibrinoid arterial nekroz ile birlikte eşlik eden 
lenfositik inflamasyon

• Bu bulgular genelde antikor aracılı rejeksiyonda 
izlenir

• O yüzden tip III demeden önce C4d’nin negatif 
olduğu gösterilmeli

Tip III AR



Banff 07; Renal Allograft Biyopsilerinde tanısal kriterler
1 – Normal

2 – Antikor Aracılı Değişiklikler
• Aktif rejeksiyon ile ilgili morfolojik değişiklik olmadan C4d +
• Akut AMR
• Kronik AMR

3 – Borderline Değişiklikler – Şüpheli Akut T hücre aracalı rejeksiyon

4 – T hücre Aracılı Rejeksiyon
• Akut
• Kronik Aktif (Kronik allograft arteriopati)

5 – Interstisyel Fibrosis & Tübüler Atrofi NOS
6 – Diğerleri

• Kronik hipertansiyon
• Calcineurin inhibitor toksitesi
• Kronik Obstrüksiyon
• Bakteriyal pyelonefrit
• Viral enfeksiyon



AKUT ANTİKOR ARACILI REJEKSİYON 

AKUT HUMORAL REJEKSİYON

• Klinik olarak ağır rejeksiyon tablosu ile gelir

• Sıklıkla oligüri ve diyaliz ihtiyacı olur (%35)

• En sık tx sonrası 1-3. haftada görülür

• Hastaların % 5-7’sinde AHR atağı bildirilmiş

• AR için biyopsi alınan vakaların ise %25’inde AHR



• Glomerüller

• Nötrofil  %10-55  
• MNH     %20-90            Makrofaj

• Fibrin trombüsleri veya nekroz %20



• Tübüller

• Akut tübüler hasar bulgusu %75’inde 
• AHR’da tek bulgu olarak izlenebilir



Az vakada tübüllerde fokal nekroz

Nötrofilik tübülitis önemli bulgu (%55)

Mononükleer tübülitis %30-80 

+

Tübüler HLA-DR ekspresyonu

AHR +ACR birlikteliği



• İnterstisyum

• Ödem ve az sayıda MNH
• Makrofaj infiltrasyonu C4d pozitif olanlarda daha sık

• Az vakada belirgin infarkt alanı
• Plazma hücre infiltrasyonu  
• Hemoraji



• Damarlar

• PTK    dilatasyon
• PTK    nötrofiller, 
• MNH ve özellikle makrofajlar



LCA CD3

CD68



Karakteristik histolojik bulgular

1) glomerülitis/kapilleritis
2) PTK içinde nötrofiller
3) fibrin thrombüsü
4) interstisyel hemoraji
5) Ağır veya nekrotizan vaskülit

•PTK’lerde diffüz, linear C4d

•DSA

AHR için tanısal kriterler

Grade 1

Grade 3



Akut Sellüler Rejeksiyon Akut Humoral Rejeksiyon





Boyama metoduna göre  C4d Skorlaması
Banff Konferansı 2007 önerisi

K Solez et al, AJT 2008



• C4d negatif biyopsiler seri biyopsilerde 4 gün içinde 
pozitifleşebilir

• C4d + biyopsiler ise 8 gün içinde negatifleşir 

• C4d pozitifliği ile birliktelik gösteren en önemli 
morfolojik bulgu tübüler HLA-DR pozitifliği 

• İkinci olarak glomerülitis



Dolaşan antikorları olan hastaların

76%
C4d sapatanmaz !!!!

Dolaşan anti-HLA antikorları için C4d depolanma 
Sensitivitesi

31-95%

Mauiyyedi, JASN 2002; Böhmig, JASN 2002; Koo Transplantation 2004

Alloantikorlar için C4d Boyanma Sensitivitesi



C4d depolanması olan hastaların

10-25%

Dolaşan antikorlar sapatanmaz !!!!

Dolaşan anti-HLA antikorları için C4d depolanma 
Sensitivitesi

93-96%

Alloantikorlar için C4d Boyanma Sensitivitesi

Lederer, KI 2001;  Mauiyyedi, JASN 2002;  
Böhmig, JASN 2002;  Koo, Transplantation 2004;  Smith, JHLT 2005



PTK C4d+ kuvvetli olarak dokudaki antikor aktivitesini 
göstermekte

DSA hemen her zaman C4d+ kişilerde saptanır

DSA her zaman kanda saptanamayabilir

% DSA varlığı
C4d+ C4d-
88%  0% Mauiyyedi  2001
100% 21%   Cardarelli 2005
63% 17%   Herman  2005



Dolaşan anti-HLA Ab olmadan C4d depolanması

? Alloantikorların graft içinde tutulması

* Non-HLA alloantikorlar

? İskemi/reperfüzyon tarafından kompleman   

aktivasyonu ?



Erken post-tx böbrek allograft biyopsilerinde iskemik 
hasar ile indüklenen C4d depolanması izlenmez

M. Haas et al, Transplantation 2002

Renal iskemide kompleman aktivasyonu klasik yoldan 
değil alternatif yoldan gerçekleşir

Böbrekte iskemi/reperfüzyon tarafından kompleman 
aktivasyonu ??

Kalp allograftlarındaki C4d depolanması iskemik hasar 
morfolojisi ile ilişki göstermekte 

W.M. Baldwin et al, Transplantation 1999

İskemi/reperfüzyon tarafından kompleman aktivasyonu



Stabil fonksiyon gören graftlarda 
C4d depolanması

Protokol biyopsilerinin (551 vaka) %4.4 ünde C4d +

Ancak graftın prognozunda negatif etkisi görülmemiş
(median takip 3,5 yıl)

M. Mengel et al.,  AJT 2005

ABO-uyumsuz graftların protokol biyopsilerinde C4d 
%80 pozitifdir ve coğu hasar ile ilişkili değildir

Haas et al.,  AJT 2006



Stabil graftlarda
Alloantikor ve/veya 

kompleman

Transient/zayıf immün cevab
Çok düşük graft kaybı riski vardır

Subklinik rejeksiyon
Yüksek kronik allograft hasarı ve 
hızlı graft kaybı riski gösterir

Akodomasyon
Kalıcı alloimmün reaksiyona karşı
graftın kazanılmış direnci

?

?



Banff Banff classificationclassification of renal allograftof renal allograft rejectionrejection

C4d

+

DSA

MHC I

anti-C4d

MHC II

Ancak morfolojik
lezyon yok

BANFF 97 Renal Allograft Biyopsi Klassifikasyonu



C4d+ “Normal” Protokol biyopsisi



Endikasyon biyopsileri: C4d Klinikopatolojik korrelasyon

Klinik C4d (%)
>50%PTC

C4d (%)
25-50%

C4d (%)
<25%

univariate
p değeri

multivariate
p değeri

Cinsiyet (%kadın) 24 (52.2) 12 (37.5) 106 (35.5) ns ns

Alıcı yaş >60 yaş 6 (13.0) 4 (12.5) 46 (15.4) ns ns

Bx < tx sonrası 3 ay 34 (73.9) 17 (53.1) 202 (67.6) ns ns

Bx öncesi ACR 6 (13.0) 8 (25.0) 51 (17.1) ns ns

İndüksiyon terapisi yok 3 (23.1) 5 (33.3) 49 (40.8) ns ns

Anti-İL-2 ile indüksiyon terapisi 6 (46.2) 6 (40.0) 56 (46.7) ns ns

ATG/OKT ile indüksüyon terapisi 4 (30.8) 4 (26.7) 15 (12.5) ns ns

prior TX 11 (32.4) 7 (23.3) 37 (14.5) 0.02 ns

PRA >30% 12 (26.1) 5 (15.6) 22 (7.4) <0.001 0.02

Morfoloji
ACR yok 8 (24.2) 11 (36.7) 107 (43.1) ns ns

Borderline 7 (21.2) 4 (13.3) 44 (17.7) ns ns

ACR (Banff IA+IB) 7 (21.2) 9 (30.0) 54 (21.8) ns ns

Sellüler vasküler rejeksiyon (Banff IIA+IIB) 10 (30.3) 6 (20.0) 40 (16.1) ns ns

Vaküler rejeksiyon (Banff III) 1 (3.0) 0 3 (1.2) ns ns

ptc inflamasyonu 42 (91.3) 20 (62.5) 123 (41.3) <0.0001 <0.0001
Glomerüler inflamasyon 24 (53.3) 7 (22.6) 50 (16.8) <0.0001 ns

Akut tübüler hasar 42 (91.3) 25 (78.1) 158 (53.0) <0.0001 ns

Glomerüler trombozis 1 (2.2) 1 (3.1) 6 (2.6) ns ns

Arteriolar nekroz 1 (2.2) 0 5 (1.7) ns ns



Klinik C4d (%)
>50%PTC

C4d (%)
25-50%

C4d (%)
<25%

univariate
p value

multivariate
p value

Cinsiyet (%kadın) 3 (37.5) 1 (10.0) 190 (40.3) ns ns

Alıcı yaş >60 yaş 6 (13.0) 4 (12.5) 46 (15.4) ns ns

Bx < tx sonrası 3 ay 3 (27.3) 4 (30.8) 219 (41.6) ns ns

Bx öncesi ACR 2 (25.0) 2 (20.0) 98 (20.2) ns ns

İndüksiyon terapisi yok 3 (60.0) 2 (22.2) 96 (22.0) ns ns

Anti-İL-2 ile indüksiyon terapisi 2 (40.0) 7 (77.8) 281 (64.3) ns ns

ATG/OKT ile indüksüyon terapisi 0 0 60 (13.7) ns ns

prior TX 4 (80.6) 1 (11.1) 53 (12.4) <0.0001 ns
PRA >30% 1 (12.5) 1 (10.0) 26 (5.5) ns ns

Morfoloji
ACR yok 6 (60.0) 7 (63.6) 286 (71.7) ns ns

Borderline 3 (30.0) 3 (27.3) 89 (22.3) ns ns

ACR (Banff IA+IB) 1 (10.0) 1 (9.1) 23 (5.8) ns ns

Sellüler vasküler rejeksiyon (Banff IIA+IIB) 0 0 1 (0.3) ns ns

Vaküler rejeksiyon (Banff III) 0 0 0 - ns

ptc inflamasyonu 6 (85.7) 3 (37.5) 12 (3.3) <0.0001 <0.0001
Glomerüler inflamasyon 2 (28.6) 2 (25.0) 10 (2.8) <0.0001 ns
Akut tübüler hasar 4 (57.1) 3 (37.5) 157 (43.5) ns ns

Glomerüler trombozis 0 0 0 - ns

Arteriolar nekroz 0 0 0 - ns

Protokol biyopsileri: C4d Klinikopatolojik korrelasyon



Miks Sellüler ve Humoral Rejeksiyon

- Halloran ACR %23-38 Antidonor Ab

Transplantation 1992; 53: 550-555.   
Transplantation 1996; 61: 1586-1592.

- Collins ACR %20-25 Antidonor Ab

JASN 1999; 10: 2208-2214

ACR ile AHR birlikteliği geç AR episodlarının %40

Transplantation 2005: 27:79 228-235

C4d



• Protokol biyopsilerindeki C4d 
insidansı düşük

• Presensitize hastalarda insidans
fazla

• Fokal C4d boyaması AHR morfolojisi 
ile korrelasyon gösterebilir



• Akut antikor aracılı rejeksiyon 
kronik hasara neden olur mu ?

Bazen



3 hf sonra2 hf bx  C4d

Mengel Hanover



Dolaşan DSA, geç graft kaybı ile korrelasyon gösterir

23 ayrı merkezdeki 2278 böbrek tx

HLA antikorları N Bir yıl Graft yetmezliği

Var 500 6.6%
Yok 1778 3.3% (p < 0.001)

De novo HLA Ab

Var  244 8.6%
Yok 1421 3.0% (p<0.001)

Terasaki and Ozawa, AJT, 4:438, 2004



Antikor + Endotel

Hasar
Tamir

Damarda intimal kalınlaşma
Aylar-yıllar



    
                         Postulated Stages of  Humoral Rejection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trans-
plant 

Time (not to scale) 
 

De novo antibodies detectable in circulation 

C4d detectable in graft microvasculature 

Graft injury (pathology in graft biopsy) 

Graft dysfunction  
(clinical chronic rejection) 

I II III IV 

Graft 
loss 

Takemoto et al, Am J Transplant, 4:1033, 2004 



Humoral hasarın süresi ve yoğunluğu

Kronik allograft hasarı belirlemek için yapılan bir çok 
çalışmada Ab ölçümleri tek ölçüme dayandırılmıştır

Dolaşan antikorların devamlılık göstermesi graft kaybını
artırmakta 

Ancak az sayıda vakada stabil graft fonksiyonunun 
devam ettiği bildirilmiş

Van den Berg-Loonen et al. Clin Transplants 2006

K. Mizutani et al.,  AJT 2007



Kapiller inflamatuar lezyonlar kronik rejeksiyonun 
göstergesi mi?

Özdemir BH. et al.Transplantation. 2004;78:734-40 

PTK lökosit infiltrasyonu PTK hasarı ve AHR ile kuvvetli 
ilişki göstermekte

PTK lökosit infiltrasyonu olanlarda kısa dönmede IF 
gelişir ve KR ile yakın ilişki gösterir (p<0.001)

Protokol biyopsilerinde ilk 3 ay içinde izlenen PTK’itisin 
12 ay içinde gelişen CHR ile ilişkili olduğu bildirilmiş

E. Lerut et al.,  Transplantation 2007



1. Kronik doku hasarına işaret eden morfolojik bulgular
a. GBM duplikasyonu
b. PTC BM laminasyonu
c. Arterial intimal fibrozis
d. Interstisyel fibrosis/tubular atrofi

2. Antikor aktivitesine işaret eden immünopatolojik 
bulgu

PTK C4d + ve/veya glomerüllerde C4d +
Nadiren immunoglobulin 

3. Dolaşan Antikorlar                                      
Donor HLA veya diğer anti-donor endotelyal antijenler

4. Klinik olarak kronik graft disfonksiyon varlığı

Kronik (Aktif) Antikor-aracılı Rejeksiyon



Kronik Humoral 
Rejeksiyonun Bulguları

- Peritubular Kapilleritis
- PTK C4d depolanması
- PTK BM laminasyonu
- Tx glomerulopati
- 18% C4d+ Glomerül



C4d+ Geç rejeksiyonda diğer bulgular
• Glomerülitis (MNH)
• Glomerüler C4d+ ve Negatif PTK
• Plazma hücre infiltrasyonu

Kronik allograft 
glomerulopati
C4d+ glom 
C4d- PTK
DSA +



ÖZET

Disfonksiyonel graftlarda C4d güvenilir bir marker

Bu durum muhtemel akodomasyona veya geçici ve/veya 
zayıf DSA reaktivitesine bağlı olabilir

Stabil graft fonksiyonu olanlarda kompleman ve/veya 
dolaşan DSA kötü gidişi göstermede daha az belirleyici



ÖZET

Kalıcı DSA varlığını göstermek için takip ölçümler 

Eşlik eden histolojik lezyonların gösterilmesi 

Subklinik rejeksiyonu olan ve akselere graft kaybı riski 
taşıyanları belirlemede yardımcı olur

Riski belirlemede akomodasyonu ve subklinik rejeksiyonu 
ayırmamıza yardım edecek yeni markerlara ihtiyaç var



AYIRICI 
TANI



• Tübülointerstisyel infiltrasyon

• AR dışında interstisyel MNH infiltrasyonu ve tübülitis

Enfeksiyon

Post transplant lenfoproliferatif hastalık

İlaca sekonder gelişen alerjik TIN

İskemik hasar



• Enfeksiyon ve AR          Graft disfonksiyonu

• Enfeksiyon Direkt parankimal hasar

Polyoma virüs

İndirekt, sistemik
İmmünkompleks
Mikroanjiopati

HCV

Rejeksiyon
reaksiyonunu 
artırarak

CMV

Neoplastik
Lenfosit 
infiltrasyonu
PTLD

EBV



• 17 y, E
• 5 ay önce kadavradan renal tx
• Kreatinin 1.2 mg/dl 3.1mg/dl
• Rejeksiyon atağı yok
• Tacrolimus dozu: 10 ng/ml (0.5mg/kg)







Decoy hücreleri



Polyoma virüs nefriti
• Yama tarzında intestisyel inflamasyon
• Damarlar, glomerüller doğal

• Tübüllerde nükleer inklüzyonlar
• Tübül epitel zedelenmesi

• Yoğun plazma

• Lenfositten fazla nötrofil öncelikle pyelonefriti
• PTK, tübül içinde nötrofiller öncelikle AHR

• İmmünhistokimya: SV40+ inklüzyonlar CMV-



BKV (Polyoma virus) ilişkili Nefrit

İnterstisyel nefropati (BKVN)
– Coğu tx sonrası ilk yılda
– %25 vaka daha sonra tanı alır
– BKVN aylar, yıllar devam edebilir
– BKVN 3-4hf içinde hızlı kayboluşu nadir
– Graft kaybı %10-80%

AR’den ayrımı net yapılmalı
Eş zamanlı AR ve BKV nefritini ayırmak için

– Belirgin tubulitis            - C4d Boyanması
– Vascular rejeksiyon - HLA –DR ekspresyonu



BKVN fokal prezentasyon gösterir
Negatif biyopsi sonucu BKVN’sini ekarte ettirmez
Bir kor biyopsi ile BKVN atlama %25-37

Histolojik paternler

A Sadece viral sitopatik değişiklikler,  
Normale yakın parankim Renal medulla

B Viral sitopatik değişiklikler 
Fokal/ multifokal TA/ IF/ inflamasyon

C Diffüz skarlaşmış böbrekte çok az viral sitopatik değişiklik
Yaygın TA/ IF/ inflamasyon

Drachenberg et al. Hum Path 2005; 36:1245

Nickeleit V et al. Transplant Int 2006; 19:960



• 31y, E
• B.5144.08
• Posttx:6. ay
• Kreatinin 1mg/dl 2,8mg/dl
• Rejeksiyon atağı yok





Cytomegalovirus

• Renal tx hastalarının en sık enfeksiyon etkeni 

• Tx takiben ilk ayda gelişen semptomatik enfeksiyon

• Ateş, lökopeni, viremi, hepatit, ishal, pnömoni

• Semptomatik hastaların %25-50’sinde direk hasar

• Böbrek tutulumu %25



Cytomegalovirus
• Sitopatik etkileri fokal 
• Sıklıkla tübül epitelinde, bazen endotel ve MNH
• Glomerül paryetal hücreleri         Kresent

• İnterstisyel infiltrasyon %30-35 olmayabilir
• Tanı için minör kriter sitopatik değişiklikleri veya 

CMV proteinini veya mRNA göstermek

• CMV enfeksiyonu AR gelişimini kolaylaştırır, artırır

• İndirekt etki ile immün cevabı etkileyerek



CMV ve Graft Disfonksiyonu

• Geç AR olan hastaların %85’i ganciclovir tedavisine 
yanıt vermiş

Reinke at al,Lancet 1994:344:1737-38

• CMV önlenmesi ile AR insidansı azalır

Lowance et al, NEJM 1999,340:1462-70
E. Gane et al, Lancet 1998, 350:1729-33

• CMV hastalığı 6 ayda kötü renal graft fonksiyona no

• Kronik (3yıl) disfonksiyona da neden olduğu bildirilmiş

Tong et al, Transplant.  2002, 74:576-8



• 21 y, E
• 12hf önce kadavradan renal tx
• Kreatinin 1.4 mg/dl den 3.8mg/dl çıkmış
• Rejeksiyon atağı yok
• Tacrolimus dozu: 10 ng/ml (0.5mg/kg)





• Renal tx alıcılarının %1-2
• Transplant böbrek sıklıkla tutulur

• PTLD vakaların %80 EBV +

• Erken, Polimorfik, Monomorfik (WHO 2001)

• AR karışabilen tübülit, arterit izlenir
• Destrüktif ekspansil bir infiltrasyon, nekroz

– CD20 + lenfositler
– ISH EBER  (EBV-encoded RNA) %90 

EBV ilişkili PTLD



Virüsler tehlikelidir !!!



Antiviral Tedavinin Allograft hasarına etkisi

– Valacyclovir ⇒ 50% ↓ rejeksiyonda

– Oral ganciclovir ⇒ ↓ Rejeksiyonda azalma

N Engl J Med. 1999;340:1462-1470.

Clin Transplant. 1997;11:633-639.



• T.B.
• 27 y, E
• 1 ay önce renal transplant
• Primer hastalığı:?
• Kreatinin yüksekliği: 2.2 mg/dl
• TİT: N
• Tx USG: N
• Rejeksiyon atağı: yok



Dev
mitokondri



Akut kalsinörin inhibitör toksitesi

• Arteriollerde myosit nekrozu

• Nodüler hyalinizasyon

• Akut tübüler zedelenme

• Trombotik mikroanjiopati



• İnterstsyel %25 infiltrasyon varlığı kriteri iskemiye 
bağlı gelişen akut tübüler hasarı ekarte eder

• Hatta %10 infiltrasyon bile akut tübüler hasarda çok 
izlenmez!!!!

• Aynı anda Kalsinörin toksitesi ve AR birlikteliği (%17)

• Tübüler HLA-DR pozitifliği AR lehine

Kalsinörin inhibitör toksitesi 







• 47Y, E
• 8 gün önce eşinden renal tx
• Primer hastalığı:?
• Kreatinin: 4 mg/dl
• CysA: 182 ng/ml

• TİT:N
• Tx USG:N





Akut tübüler nekroz

• Tübül epitelinde zedelenme, nekroz
• Tübüllerde dilatasyon, epitelde düzleşme
• Damarlar doğal

• TAKİPTE
– Akut rejeksiyon atağı yok.
– Böbrek fonksiyonları doğal



İlaç allerjisi

• İlaç allerjisi ve AR ayırmak 
için kesin kriter yok

• Çoğu kez ayırılamaz

• Eozinofiller belirginse %5  

• Eozinofilik Tübülitis

İlaç alerjisi lehine
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