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Olgu 1

• HA, 32 yaşında, erkek, Malatya’lı, stajyer 
avukat

• Hasta ilk olarak 31 Ocak 2013 tarihinde İnönü 
Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Nefroloji polk. 
başvurdu.

• Şikayet: Halsizlik, iştahsızlık, bulantı



Hikaye

- Son bir haftadır devam eden halsizlik ve 
iştahsızlığı olmuş. Son iki gündür de bulantıları 
mevcut.

- Malatya’da bir özel hastaneye başvuruyor.

- Yapılan tetkiklerde akut böbrek yetmezliği 
saptanması üzerine İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp 
Merkezi Nefroloji polk. sevk edilmiş.



Öz ve soygeçmiş

• Özgeçmiş: Hastada 5 yıldır multipl skleroz tanısı 
ile izleniyor ve IFN tedavisi görüyor. 5 yıldır da 
epilepsi nedeni ile ilaç tedavisi görüyor.

• Soygeçmiş: Hasta 9 kardeş, bir kardeşi 9 yaşında 
menenjit tanısı ile ani ölüm ?? Bir diğeri 
doğumdan hemen sonra ölmüş;

Hastanın Halaoğlu Fransa’da yaşıyor ve kadavra 
böbrek nakilli



Laboratuvar



Diğer tetkikler



Tetkikler

Periferik yayma Diğer tetkikler

ELISA : 

HbsAg (-), Anti-Hbs (-), Anti-HIV ve 
Anti-HCV (-), Anti-HAV İgG (+)

aPTT:N, INR:1.2

ADAMTS Aktivitesi : %108



Tanı: Trombotik mikroanjiyopati



Trombotik mikroanjiyopati & IFN



Takip

• Hastada ilaçla ilişkili (İnterferon) TMA düşünüldü. 
Hastaya, trombosit >150 000 ve LDH < 250 olana 
kadar ilk başta günlük daha sonra gün aşırı olacak 
şekilde toplam 18 seans plazmaferez yapıldı. 

• Hastanın plazmaferez ile trombosit sayısı düzeldi 
ancak diyaliz ihtiyacı oldu.

• Ardından kalıcı kateter yerleştirildi ve HD 
tedavisine başlandı. 



Hastada trombosit ve LDH seyri

Trombosit (/mm3) LDH (u/L)

Başvuru 95 1995

1. gün 89 1744

2. gün 168 1008

3. gün 196 826

4. gün 200 570

7. gün 265 390

14. gün 323 273

1. ay 309 220

6. ay 285 319

1. yıl 312 234

2. yıl 278 106

3. yıl 208 208
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Takip-2

• Hasta daha sonra HD tedavisini bir 
süre Malatya dışında bir merkezde 
sürdürdü.

• Döndüğünde hastanın diyaliz ihtiyacı 
devam ediyordu ve Mayıs 2013 
tarihinde SAPD tedavisi başlandı.

• Ancak hasta çok sık epileptik nöbet 
geçiriyordu. Antiepileptik dozu 
artırıldı.



Takip-3

• Daha sonra Ege Üniv. Tıp Fakültesi Pediatrik 
Nefroloji Kliniğinde kompleman faktör 
mutasyonları çalışılan hastanın «CFH» 
mutasyonu (+) saptandı ve hastaya aHÜS
tanısı ile Ocak 2015 tarihinde ekulizumab
başlandı.



Takip-4

• Ekulizumab tedavisinin 3. ve 6 ayları arasında epileptik 
atak sayısı azaldı ve atakların şiddeti azaldı. (haftada bir 
ataktan 2 haftada bir atağa)

• İlk 3 ayda epo dozu 150 ü/kg/hafta yeterli değilken 3.-
6. ay arasında epo dozu 100 ü/kg/haftaya indi. 

• Epo dozu 6.-9. aylarda 50 ü/kg/haftaya ; Epileptik atak 
sayısı ayda bir

• 1. yıldan sonra EPO tamamen kesildi. 



Son kontrol / 20.04.2016

• SAPD tedavisi devam ediyor. RRF >1000 
cc/gün, 

• EPO kullanmıyor

• Atakları her 2-3 ayda bir ve çok daha hafif 
şiddette oluyor. 

• İletişimi başlangıca göre daha iyi ….





Olgu-2

• ÖT, 32 yaşında kadın hasta, ev hanımı

• Ayaklarında, yüzünde şişme ve baş dönmesi 
şikayeti ile Temmuz 2014 tarihinde başvurdu.



Hikaye

• Hasta  yaklaşık 2 ay önce doğum yapmış.

• Başvurusundan önceki bir hafta içinde ani 
başlayan ellerde, göz kapaklarında, ayaklarında 
şişme ve son günlerde olan baş dönmesi 
yakınması ile başvurdu.



Öz ve soy geçmiş

• Özgeçmiş: İki adet 2. trimester düşüğü 
mevcut.

• Soygeçmiş: Erkek kardeşi genç yaşta trombotik
SVO geçirmiş.



Fizik muayene ve sistem sorgusu

Fizik muayene

• Genel durum orta-iyi, bilateral
3+ pretibial ödemi mevcut. 

• Cilt ve mukoza soluk  
görünümde,

• TA: 113/77mmHg, Nb:102/dk

• Malar raş (+)

Sistem sorgusu

Ağrısız oral ülser (+), 
fotosensitivite (+), artralji (+), 
alopesi (+)



Laboratuvar



Laboratuvar

- C3 düşük C4 alt sınıra 
yakın saptandı.

- İdrar kültüründe üreme 
yok.



Takip

• Hastanın tetkiklerinde 10 
gr/gün proteinüri
saptanması üzerine böbrek 
biyopsisi yapılmasına karar 
verildi.

• Ancak hastada pansitopeni, 
özellikle de trombositopeni
(plt= 6 000/mm3) nedeni ile 
biyopsi yapılamadı. 

• Hastada bacaklarda 
bilateral purpurik
kanamalar mevcuttu.

• Hastaya 500 mg İV 
steroid x 3 gün verildi.



Takip-2

• Steroidle trombositopenisinin
düzelmemesi ve PY’de %3’ten fazla 
fragmante eritrosit saptanması 
üzerine TMA tanısı ile plazmaferez
başlandı.

• Hastaya toplam 20 seans 
plazmaferez uygulandı.



Klinik seyir

• Trombosit sayısının 
plazmaferezle
düzelmesi üzerine 
hastaya böbrek 
biyopsisi yapıldı. 



Böbrek biyopsi sonucu

YORUM: Histopatolojik incelemede glomerüllerde diffüz global proliferasyon nekroz ve 
aktif lezyonlar görülmektedir. Glomerüllerin çoğunda (12/16) selüler kresent mevcuttur. 
İmmunoflöresan bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde bulgular Lupus nefriti  (diffüz
global proliferatif lupus nefriti - ISN \ RPS 2003) ile uyumludur.  Yaygın kresent varlığı 
nedeniyle olgu "immun kompleks aracılı krensentik glomerülonefrit" olarak kabul 
edilmelidir. Klinikopatolojik korelasyon önerilir.



Tedavi
20 seans plazmaferez + pulse steroid + oral steroid

1 ay sonra böbrek biyopsisi

Proteinüri > 10 gr/gün                  siklofosfamid 1000 mg/28 gün x 6 ay

İlaveten hidroksiklorokin, aspirin, pantoprazol, olmesartan verildi. 

Hastada 6 seans siklofosfamid sonrası proteinüri 1 gr/gün 
civarında. 



Böbrek biyopsisi



Tedavi

• aHÜS düşünüldü ve ekulizumab başlanmasına 
karar verildi. Şubat 2015 tarihinde onay alınarak 
başlandı. 

• Siklofosfamid sonrası MMF 2x500 mg başlandı.



Ekulizumab sonrası seyri

• Proteinüri ekulizumab sonrası 6. ayda 0.7 
gr/gün, 

• Son kontrol 25 Mayıs 2016; poteinüri 0.2 
gr/gün, albümin:3.7; Hb, htc, trombosit
normal

• Halen ekulizumaba devam ediyor.



Olgu 3

• KA, 27 yaşında kadın hasta, Diyarbakır’da 
yaşıyor, ev hanımı

• Şikayet ve Hikaye: Yaklaşık 1 yıllık evli ve 
Haziran 2015 tarihinde ilk gebeliğinin 8. 
haftasında böbrek fonksiyon testlerinde 
bozulma ve trombositopeni saptanması 
üzerine Diyarbakır’dan sevkli geldi.



Öz ve Soy geçmiş:

Bir özellik yok



Fizik muayene

• Genel durum kötü, dispneik

• Genel vücut hijyeni bozuk

• Hasta dispneik

• Ateş: 38.2 C

• TA: 145/95 mmHg, Nb:114/dk



Laboratuvar

• Hgb:11.1, Htc:32.6, 
trombosit: 36 000/mm²

lökosit: 22 000, CRP:11.6

• Glukoz: 127, BUN:67, 
kreatinin:5.4, t.protein: 
5.6, albümin:2.4, AST:70, 
ALT:28, ALP:148, GGT:76, 
LDH:355

• TİT:dansite:1006, 
protein: 100 mg/dl, her 
sahada 100 lökosit, 30-
40 eritrosit, lökosit 
kümesi görüldü.

• Proteinüri: 1.1 gr/gün

• İdrar kültüründe  E. Coli
üredi.



Klinik seyir

• Hastada gebelik + aHÜS, TTP  + üriner
enfeksiyon düşünüldü. Dahili Yoğun bakım 
ünitesine alındı.

• Kadın – Doğum kliniği konsültasyonu istendi.

• Hematoloji kliniği ile PY değerlendirildi ve TMA 
araştırılması planlandı.



Klinik seyir-2

• Hastada üriner enfeksiyon için ampisilin-
sulbaktam iv başlandı. Kültür sonucunda hassas 
olduğu için devam edildi. 

• Kadın-Doğum kons. inutero mort de fetus olduğu 
için küretaj yapıldı.

• Hematoloji konsültasyonunda fragmante eritrosit 
> %3 olduğu için TMA düşünüldü. Yatışının 2. 
gününde plazmaferez başlandı.



Diğer testler

• C3 ve C4 düşük

• ADAMTS : %80

• ANA, anti-ds-DNA

• Üriner USG:

Bilateral böbrekler  normal

boyutta  ve  parankim yapısında

olup, pelvikalisyel sistemleri,

konturları  normal  izlendi. 

Taş dansitesi izlenmedi.



Takip

• Hastaya 19 seans plazmaferez yapıldı.

• aHÜS düşüünlerek ekulizumab başlanmasına 
karar verildi. Ancak çeşitli nedenlerle (özellikle 
endikasyon dışı onay aşamasında) süreç 3-4 ay 
uzadı. Ekulizumab geç de olsa başnabildi.

• Hastada YBÜ’inde pnömoni gelişti. 
Meropenem + destek tedavileri ile düzeldi.



Hastada trombosit ve LDH takibi



Son kontrol

• 26 Mayıs 2016’da kontrole geldi.

• Hasta ekulizumab + konservatif tedavi görüyor.

• Hastanın Hgb:11.1, Htc:35.8, trombosit:252000,

• KŞ:91, BUN:45, kreatinin:4.4, LDH:233, PTH: 847             
proteinüri: 0.6 gr/gün

• TİT:Dansite:1007, proteinüri:1+, eritrosit (-)



Sonuçlar

• Böbrek yetmezliği, trombositopeni ve LDH 
yüksekliği ile gelen hastalarda TMA (özellikle 
de aHÜS) düşünülmelidir.

• Hastalarda yoğun plazmaferez ihtiyacı 
olmaktadır.

• Uzun takipte KBY gelişme riski yüksektir.

• HÜS gelişen olgularda en uygun tedavinin 
ekulizumab olduğu unutulmamalıdır.



Teşekkürler

Prof. Dr. İdris ŞAHİN




