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Açıklama
�Wyeth destekli , çok uluslu ve merkezli çalışmada (318) en 
fazla hastası olan araştırmacı (Bedelli)

� Novartis destekli ,ülkemizde çok merkezli mTOR kayıtlarının 
tutulduğu Proaktif Çalışması Türkiye Koordinatörü (Bedelsiz )

� Ülkemizdeki hemen tüm immünosupresif ilaç  firmalarına 
danışmanlık, konuşmacı ve hizmet içi eğitim gibi destekler danışmanlık, konuşmacı ve hizmet içi eğitim gibi destekler 
(Bedelsiz- Bedelli) 



Akut Rejeksiyon mu? Toksiste
mi? Malignite mi? Kardiyak mı?
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mi? Malignite mi? Kardiyak mı?

� Birinci yıldaki akut rejeksiyon oranlarını %5-20 aralığına 
çektiğimiz son on yılda, böbrek graft’lerinin yaşam 
sürelerinde çok fazla bir değişiklik  yapamadık…

� Bu kayıp için akut rejeksiyon yanında CAN, hipertansiyon ve 
kardiovasküler olaylar, enfeksiyon ve malignite de öne kardiovasküler olaylar, enfeksiyon ve malignite de öne 
çıkmakta…

� Morath C et al. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 8]: viii61–viii65



CNI toksisitesi
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CNI toksisitesi
� 1980 sonrası organ naklinde çığır açan ilaçlar şimdilerde, 
graft ömrünün uzamasıyla, tubuler atrofi, interstisyel fibrosis 
ve glomerulosklerosis yapmakla suçlanmakta…  



Can mTOR inhibitors reduce
the risk of late kidney
allograft failure?
Ponticelli C. Transpl Int 2008 ; 21 : 2 -10
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Ponticelli C. Transpl Int 2008 ; 21 : 2 -10

� Vaskülopatiye neden olan intimal proliferasyonu azaltır.

� Peritubuler kapiller endotel replasmanını inhibe ederler

� Neoangiogenesisi engeller.

� Yeni endotel oluşumunu engeller ki bu antijenin yeniden 
tanınmasını engelleyebilir.tanınmasını engelleyebilir.



Böbrek alıcılarında CNI olmayan 
De Novo Protokoller
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De Novo Protokoller
� SYMPHONY. SRL kolunda en yüksek akut rejeksiyon ve en 
kötü graft survisi oranı.( Đlginç olan malignitede yüksek) Ekberg
H, Tedesco-Silva H, Demirbas A, et al. N Engl J Med. 2007;357:2562-2575.

� Scientific Registry of Renal-Transplant Recipients.(2000-5) 
SRL+MMF diğer protokollere göre daha fazla rejeksiyon, 
düşük graft ömrü , kadaverik nakillerde yüksek DGF oranı.   düşük graft ömrü , kadaverik nakillerde yüksek DGF oranı.   
Srinivas TR, Schold JD, Guerra G, et al.AJT.2007;7:586-594.

� Çok merkezli Fransız Çalışması. Marjinal donörlerde (69) 
ATG  indüksiyonlu CNI vs SRL. Daha fazla DGF ve cerrahi 
komplikasyon nedeniyle hasta çalışmadan ayrılmış.        
Durrbach A et al. Transplantation.2008;85:486-490.



CNI ile birlikte mTOR ‘un
böbrek alıcılarında kullanımı 
Target of rapamycin inhibitors (sirolimus and everolimus) for primary
immunosuppression of kidney transplant recipients: a systematic review
and meta-analysis of randomized trials.

TND Kongresi-2010-Antalya

7

and meta-analysis of randomized trials.

Webster et al.Transplantation. 2006 May 15;81(9):1234-48

� 33 çalışma (27  SRL, 5  EVL, 1 karşılaştırma).
� mTOR un CNI ın yerine geçtiği 8 çalışmada rejeksiyon açısından 
fark yok, Cr daha düşük ve KI supresyonu daha fazla.

� mTOR’un antimetabolitlerin yerine geçtiği 11 çalışmada AR ve CMV 
enfeksiyonu azalmış, fakat kolesterol düzeyleri artmış.

� CNI ile birlikte yüksek yerine düşük doz mTOR ‘un kıyaslandığı 10 � CNI ile birlikte yüksek yerine düşük doz mTOR ‘un kıyaslandığı 10 
çalışmada AR artmış ama GFR da artmış.

� Düşük mTOR+std CNI, Yüksek mTOR+düşük CNI ile 
kıyaslandığında AR ve GFR azalmış bulunmuş.

� Hiçbir kıyaslamada mortalite, graft kaybı ve  malignite  riski 
açısından m TOR adına fark yok. 



SRL ve CNI’ların erken kesilmesi
� 525 hasta, ilk 3 ay SRL+ CsA + St.
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� 525 hasta, ilk 3 ay SRL+ CsA + St.

� 3. aydan sonra 310 hastada CsA kesilmiş.(SRL+St)

� 3.yılda GFR, SRL grubunda daha iyi.

Kreis A.et al.J Am Soc Nephrol. 2004;15:809-817

� BPAR daha fazla olmasına karşın, graft survisi daha iyi. 
Oberbauer R.et al.Transpl Int. 2005;18:22-28

� 4. yılda GFR, kan basıncı ve biopsi sonuçları daha iyi.       
Mota a et al. AJT. 2004;4:953-961.

� Tüm çalışmalarda SRL grubunda ilaç kesilmesi oranı daha 
yüksek.



Spare The Nephron

SRL ve CNI’ların erken kesilmesi
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Spare The Nephron Concept

� 305 hasta, CNI+MMF+St

� 1-6 .ayda bir kısmı SRL  
randomize

� 2. yılda ,SRL grubunda GFR da 
%11 düzelme

� BPAR, ölüm ve graft kaybı 

� 235 de novo hasta

� Dac+CNI+MMF+St

� 3. ayda bir kısmı SRL randomize

� Her iki  grupta 8. ayda St kesildi

� 1. yılda SRL grubunda GFR çok 
daha iyi.� BPAR, ölüm ve graft kaybı 

arasında fark yok

� Đdrar protein/kreatinin oranında 
fark yok

� Pearson TC et al. AJT. 2008;8 :213

daha iyi.

� SRL grubunda özellikle St
kesilmesinden sonra artmış 
BPAR oranı

� Lebranchu Y et al. AJT.2009;9:1115-1123.



mTOR’lu rejimlerden 
CNI’ın geç çekilmesi
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� Nakilden 1-3 yıl sonra Cr stabil ancak bx CAN gösteren 84 
hastada CNI %40 azaltılmış veya SRL’a çevrilmiş. 2.yılda 
graft survisi daha iyi, biopsideki değişiklikler; 1. grupta 
artarken, 2. grupta aynı. Stallone G et al. J Am Soc Nephrol. 2005;16:3755-3762

� Ponticelli ve grubu 18 hastada benzer sonuçlar bulmuş. 
Transplantation.2008;85:125-134.

˃

� CONVERT çalışması.830 hasta , 6-120 ay sonra CNI da 
kalmış veya SRL’a çevrilmiş. GFR˃40 mL/dk olan grupta 
GFR da iyileşme belirgin. BPAR, grart kaybı ve ölüm oranları 
benzer. Schena FP.et al.Transplantation. 2009;87:233-242



mTOR’lu rejimlerden CNI’ın 
geç çekilmesi
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geç çekilmesi
� Çok merkezli bir Fransız çalışmasında, graft disfonksiyonlu
44 hasta. Çevrimden 6 ay sonra GFR da düzelme var ancak 
proteinüri artmış. Kamar N et al. Transpl Int. 2007;20:128-134

� Benzer başka bir çalışmada (n=43), hastalara öncesi ve 
yarısına sonrası bx yapılmış. Çevrim sonrası 2 yıl izlenmiş. yarısına sonrası bx yapılmış. Çevrim sonrası 2 yıl izlenmiş. 
Bu süre sonunda %60 hasta halen SRL almakta. Hiç BPAR 
yok, GFR artmış ve %28 proteinüri. Bumbea V et al. NDT. 2005;20:2517-2523.



Everolimus ‘lu çalışmalar
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� B 201ve 251.MMF’e karşı EVL etkinliği. 1,5mg-3mg/gün EVL 
‘a karşı 2 gr MMF+CsA+St.

� Evl grubundaki Cr yüksekliği nedeniyle 12.aydan sonra doz 
ayarlaması.(CsA çukur-50-25 mg/dL, EVL˃3ng/mL). Bundan 
sonra serum Cr düzeyinde düzelme olmuş.                          
Vitko S,  et al. AJT. 2005;5:2521-2530.

˃

� Lorber MI, et al.Transplantation. 2005;80:244-252.



EVL ve CNI kullanımı
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EVL ve CNI kullanımı
� EVL ‘un azaltılmış CsA ile (50-100 ng/mL), tam doza benzer 
sonuçlar verdiği gösterilmiş. NashanB.et al. Transplantation.
2004;78:1332-1340.

� Benzer sonuçlar düşük doz TAC ile de alınmış.(hasta sayısı, biopsi, 
risk  grupları yönünden eksik bir çalışma ) Chan L et al.Transplantation.2008;85:821-826.

� Etkinlik ve güvenlik 3-8 ng/mL EVL ile elde edilmiş. Kovarik et al.� Etkinlik ve güvenlik 3-8 ng/mL EVL ile elde edilmiş. Kovarik et al.
Ther Drug Monit. 2004;26:499-505

� ASCERTAIN çalışması. CNI vs EVL .CNI ya kesiliyor ya da 
çok azaltılıyor. Đlk sonuçlar bu yıl alınacak.



Proteinüri için risk faktörleri
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Proteinüri için risk faktörleri
� Konversiyon sırasında kötü renal fonksiyon

� Yükleme dozları

� Diabet

� Mevcut histolojik anormallikler



mTOR ‘a çevirmek için:
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mTOR ‘a çevirmek için:
� Uygun böbrek:  proteinüri< 500 mg/gün

Banff Kriteri < orta-yüksek

� Uygun hasta: Cr ≤ 2,5  mg/ dL

Normale yakın GFR



Protocol core needle biopsy and histologic Chronic 
Allograft Damage Index (CADI) as surrogate end point 
for long-term graft survival in multicenter studies 
Yilmaz S. et al. J Am Soc Nephrol. 2003 Mar;14(3):773-9.

TND Kongresi-2010-Antalya

16

� Protokol biopsileri ile graft yaşam süresi arasındaki ilişkiyi 
araştıran , multisentrik bir çalışmanın alt grubu.(Roche 1866 ve 
023)

� 621 protokol biopsisi alınmış.
� 1. yılda sadece %20 hasta da Cr>1,5 mg/dL iken hastaların %60 
‘ında biopsi sonucu ; CADI >2.0

� Ort CADI skoru; Baseline  1.3  ± 1.1
1.yıl         3.3  ± 1.8
3.yıl         4.1 ± 2.23.yıl         4.1 ± 2.2

� Hastalar CADI < 2, 2-3.9, >4 gruplara ayrılmış. Bu gruplardan 
sadece sonuncuda Cr yüksekmiş.(1.9 ± 0.8)

� 3 yıl sonunda graft kaybı; 0,6,17
� CADI skoru graft geleceğini belirleme yönünden önemlidir.



Evaluating the accuracy of functional
biomarkers for detecting histological
changes in chronic allograft nephropathy
Yilmaz S.et al.Transpl Int. 2007 Jul;20(7):608-15.  
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Yilmaz S.et al.Transpl Int. 2007 Jul;20(7):608-15.  

� 280 renal transplant hastasının 6 ve 12. aylarındaki protokol 
biopsileri, hastaların kretainin ve GFR değerleri ile 
karşılaştırılmış.

� ‘We conclude that serum creatinine and eGFR have a limited 
clinical role in predicting the early histopathological changes that 
precede CAN and should not be used for this purpose.’ precede CAN and should not be used for this purpose.’ 



Early, abrupt conversion of de novo renal transplant 
patients from cyclosporine to everolimus: results of a 

pilot study
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pilot study Holdaas H.,et al.Clin Transplant. 2008 ;22(3):366-71

� Posttransplant 7. haftada , rejeksiyonu olmayan 20 hasta 
,aniden EVL dan TAC a çevrilmiş.

� Lölkosit azalması ve Hiperlipidemi görülmüş.

� Đki zamanlı ölçümlerde GFR da düzelme.

� Bu dönüşüm güvenli hastalarda sorunsuz yapılabilir.



mTOR ve Malignite 
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mTOR ve Malignite 
� Avustralya ve Yeni Zellanda kayıtlarına göre kanser, böbrek 
nakli hastalarında  en önemli ölüm sebebi.

� Nakil yapılan hastalarda Cilt kanserleri, Melanoma, Kaposi, 
Non-Hodgkin Lenfoma, Nativ böbrek Ca , vulva ve dudak Ca
oranında artış mevcut.

� Opelz G et al. Transplantation. 2006;81:1227-1233.� Opelz G et al. Transplantation. 2006;81:1227-1233.

� Kasiske BL, et al. AJT.2004;4:905-913.

� Schwarz A, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2:750-756.

� Vajdic CM, et al. JAMA.2006;296:2823-2831.



mTOR malignite riski
açısından daha iyidir.

� n=33249,çoklu değişkenli analizde, CNI’lı rejimlerde, 
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� n=33249,çoklu değişkenli analizde, CNI’lı rejimlerde, 
CNI’sızlara göre daha fazla de nove malignensi bulunmuş. 
SRL kanser gelişiminin engellenmesinde etkin.

� Kauffman HM et al.Transplantation. 2005;80:883-889.

� Kahan BD, Yakupoglu YK, Schoenberg L, et al. Transplantation. 2005;80:749-758.

� Campistol JM, Eris J, Oberbauer R, et al. J Am Soc Nephrol.2006;17:581-589.

� Schena FP, Pascoe MD, Alberu J, et al. Transplantation. 2009;87:233-242.



Use of proliferation signal inhibitors in the management
of post-transplant malignancies—clinical guidance
Josep M. Campistol et al. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 1]: i36–i41
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mTOR yanetkileri
� Yara iyileşmesine ait komplikasyonlar
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� Yara iyileşmesine ait komplikasyonlar

� DGF

� Cilt Lezyonları ( Akne, Follikülit, Anjioödem, vbg…)

� Aftöz Ülserasyonlar

� Anemi

� Proteinüri

� Pnömonitis� Pnömonitis

� Đnfertilite

� Lipid Bozuklukları

� Lenfödem



Mammalian Target of Rapamycin Inhibitor
Dyslipidemia in Kidney Transplant 
Recipients
B. L. Kasiske et al. AJT.2008; 8: 1384–1392

�17 randomize kontrollü çalışmanın sistematik 
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�17 randomize kontrollü çalışmanın sistematik 
gözden geçirilmesi

�14 SRL, 3 Certican

�1 çalışma dışında hepsinde m-TOR’lar yüksek 
kolesterol ve trigliseridemiye neden oluyor.

�mTOR kullanan hastaların %60’ı lipid düşürücü 
ajana ihtiyaç duyuyorlar.( karşılaştırma grubunun 2 ajana ihtiyaç duyuyorlar.( karşılaştırma grubunun 2 
katı)

�Hiçbir çalışmada dislipidemi birincil sonuç değildi.

�M-TOR ‘ların ateroskleroz üzerine koruyucu etkileri 
bilinse de ,özellikle yüksek riskli hastalarda 
dislipidemiler tedavi edilmelidir.



Gonadal impact of target of rapamycin inhibitors (sirolimus and 

everolimus) in male patients: an overview
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Huyghe H. et al. Transpl Int. 2007 Apr;20(4):305-11.

� M-TOR’ların testis üzerine negatif etkisi ve gonadal
fonksiyonlarda azalma yaptığı bilinmekle birlikte, bu 
değişikliklerin etkisi net ortaya konamamıştır. ( en azından 
randomize kontrollü çalışmalarla ) 



Prospective Comparison of the Use of 
Sirolimus and Cyclosporine in Recipients of 
a Kidney From an Expanded Criteria Donor. a Kidney From an Expanded Criteria Donor. 
Durrbach A.et al. Transplantation 2008;85: 486–490

� open-label, prospektif, multicenter pilot çalışma (n=33/36)
� ATG indüksiyonu,0-7 days
� Çok yüksek doz SRL (30 mg yükleme, 10-20 ng/mL düzey)

� DGF süresi ve insidansı (SGF de) yüksek.

� Uzamış DGF nedeniyle daha fazla hasta çalışmayı 
bırakmış.(16 vs 6)bırakmış.(16 vs 6)

� SRL’a devam edebilenlerde renal fonksiyon daha iyi
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mTOR ve DGF
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mTOR ve DGF
� SRL’un DGF yaptığına dair yayınlar genelde retrospektif 
olup çoğu, CNI ile birlikte verilen hastalardaki tek merkez 
verileridir.(1,2)

� 318 çalışması , geniş hasta katılımlı-475 hasta , 
2:1randomize,çok merkezli  bir çalışmadır.

� 1  Smith et al. JASN 2003;14:1037–1045� 1  Smith et al. JASN 2003;14:1037–1045

� 2  McTaggart et al. Transplantation 2004;78:475–480



STUDY DESIGN (318)
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STUDY DESIGN (318)

� 475 hasta (2:1) SRL (n=314): 10-15 ng/mL (HPLC) 6 aya 
kadar; 8-15 ng/mL daha sonra, CsA (n=161): 150-300 
ng/mL 3 aya kadar; 50-200 ng/mL 6 aya kadar; 50-150 
ng/mL sonrsında.

� Tüm hastalara ek olarak; Basiliximab +MMF+ St 
� Haziran 2006 da çalışma, SRL kolundaki AR oranı � Haziran 2006 da çalışma, SRL kolundaki AR oranı 
yükseklği nedeniyle erkenden sonlandırıldı. 
(17.5%vs.2.5%)



mTOR, DGF’i artırmaz !.... 
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mTOR, DGF’i artırmaz !.... 
� 6 hasta mTOR+MMF grubunda (n=313)   5 hasta CNI+ MMF 
grubunda (n=161) DGF geliştirmiş.(p=0.521)

� Bu sonuçlarla mTOR’ların direk DGF ‘e katkısının olmadığını 
gösteren en geniş ve sistematik sonuç alınmıştır.



Incidence of Delayed Graft Function and Wound
Healing Complications After Deceased-Donor 
Kidney Transplantation Is not Affected by De Novo 
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Everolimus RAD A2420 Study Group. Transplantation 2009;88: 69–76

� Prospective, multicenter, open-label study,
� DGF riski olan kadavra donör alıcılarına erken(1.gün) veya geç(5.hafta) EVL
başlanmış.(donor yaşı ≥ 55, soğuk iskemi ≥ 24-40 saat ≤ , 2 veya daha fazla nakil.

� Tüm hastalara IL-2 receptor antb + Cs A+ St
� 12 aylık çalışmanın 3 aylık analizi sunulmuş.
� 139 hasta (IE 65, DE 74).
� Primer son noktalar: BPAR, graft kaybı,ölüm,DGF,yara iyileşmesi
� DGF insidansı benzer (IE 24.6%, DE 24.3%; n.s.).� DGF insidansı benzer (IE 24.6%, DE 24.3%; n.s.).
� Yara iyileşmesi problemleri (Çoğu sıvı toplanması şeklinde) 36.9% IE ,37.8% DE (n.s.)
� Çalışma yan etki ve graft kayıpları nedeniyle kesilmiş;13 IE (20.0%) 17 DE (23.0%).
� Erken ve geç başlamak arasında fark yok



2000-2007 arasında ≥ 60 yaş 

31
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2000-2007 arasında ≥ 60 yaş 
donörlerden alınan böbreklerde 
yaşam; 1 yıllık graft yaşamı %98-87



5.GÜN PROTOKOLÜ
Akdeniz Üniversitesi

� Simulect: � mTOR:
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� Simulect: 
� 0. gün and 4. gün, 2 doz  

� CsA:
� 0. gün 6-8 mg/kg yükleme dozu
� Çukur seviyesine göre devam dozu ;
� C0 : < 2. month : 100-150 ng/ml  
� > 2. month, haftalık 25% doz azaltarak 
kesme. 

� MMF: 
� CsA dose

� mTOR:

� 5. gün  1,5 mg veya 2 mg yükleme yok
� Çukur seviyesine göre devam dozu ;
� C0: < 2 month: 3-8 ng/ml 
� C0: > 2 month: 5-10 ng/ml

� Steroids:

� 0. gün 500mg
� 1. gün 250mg
� 2. gün 150mg� CsA dose

� Đlk 5 gün:
� 2 x 0.5-1g MMF  veya 2 x 360-720mg 
MPG

� > 2. month:
� 2-3 x 500mg MMF veya 2 x 360-720mg 
MPG

� 2. gün 150mg
� 3. gün 100mg
� 4. gün 50mg
� 5. gün 30mg
� 6. gün 20mg
� 3. ay 10mg
� 6. ay 5mg (kesilebilir) 



Optimal Everolimus Concentration Is Associated With
Risk Reduction for Acute Rejection in De Novo Renal
Transplant Recipients
Laurence Chan.et al. Transplantation 2010;90: 31–37
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Laurence Chan.et al. Transplantation 2010;90: 31–37

� Prospective, multicenter, open-
label, randomized,  92 renal
transplant hastası,

� Evl çukur düzeyleri˂ 3 (n=26), 3 
ile 8 (n=62), ≥ 8 ng/mL (n=4).

� Evl çukur düzeyi 3 ng/mL + Tac
verilen hastalar düşük BPAR ve verilen hastalar düşük BPAR ve 
iyi renal fonksiyona sahipler.

� Evl ve Tac arasında belirgin bir 
farmakokinetik etkileşim yok.



Everolimus With Very Low-Exposure Cyclosporine A
in De Novo Kidney Transplantation: A Multicenter,
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in De Novo Kidney Transplantation: A Multicenter,
Randomized, Controlled Trial Salvadori et al. Transplantation 2009;88: 1194–1202

� 295 hasta (%97 kadavra)

� EVL (3–8 ng/mL)+ CsA (C2 devam düzeyi 350–500 ng/mL)

EVL (8–12 ng/mL)+CsA (C2 devam düzeyi 150–300ng/mL)

� 6 ay sonunda gruplar arası fark yok (CrCl 59.9 vs. 57.8 
mL/min BPAR oranı (14.7% vs. 11.9%)

� Akut rejeksiyon ve DGF arasında fark yok.

� Yüksek doz EVL ve düşük doz CsA ile güvenli bir tedavi 
yapılabilir.



WillWill latelate introductionintroduction of of twotwo differentdifferent mTORmTOR createcreate anyany differencedifference??

A.GürkanA.GürkanA.GürkanA.Gürkan, , , , A.DinckanA.DinckanA.DinckanA.Dinckan, A. Tekin, T. , A. Tekin, T. , A. Tekin, T. , A. Tekin, T. ColakColakColakColak, H. , H. , H. , H. KocakKocakKocakKocak, , , , S.TurkyılmazS.TurkyılmazS.TurkyılmazS.Turkyılmaz, E. , E. , E. , E. MuhasereciMuhasereciMuhasereciMuhasereci, , , , 

OOOO. . . . ErdoganErdoganErdoganErdogan, A. , A. , A. , A. DemirbasDemirbasDemirbasDemirbas andandandand M. TuncerM. TuncerM. TuncerM. Tuncer

Akdeniz Akdeniz Akdeniz Akdeniz UniversityUniversityUniversityUniversity TransplantTransplantTransplantTransplant Center, Antalya, TURKEYCenter, Antalya, TURKEYCenter, Antalya, TURKEYCenter, Antalya, TURKEY

mTOrmTOrmTOrmTOr inhibitorsinhibitorsinhibitorsinhibitors tooktooktooktook theirtheirtheirtheir placeplaceplaceplace in in in in immunosuppresionimmunosuppresionimmunosuppresionimmunosuppresion bybybyby theirtheirtheirtheir nonnephrotoxicnonnephrotoxicnonnephrotoxicnonnephrotoxic naturenaturenaturenature. . . . WhileWhileWhileWhile avoidingavoidingavoidingavoiding thethethethe toxicitytoxicitytoxicitytoxicity ,,,,theytheytheythey havehavehavehave causedcausedcausedcaused otherotherotherother problemsproblemsproblemsproblems suchsuchsuchsuch as  as  as  as  delaydelaydelaydelay in in in in 

woundwoundwoundwound healinghealinghealinghealing, , , , lymphocelelymphocelelymphocelelymphocele, , , , elevationelevationelevationelevation of of of of lipidslipidslipidslipids, , , , increasedincreasedincreasedincreased acuteacuteacuteacute rejectionrejectionrejectionrejection rate. rate. rate. rate. TheTheTheThe aimaimaimaim of of of of thisthisthisthis studystudystudystudy is is is is totototo comparecomparecomparecompare twotwotwotwo commeciallycommeciallycommeciallycommecially availableavailableavailableavailable mTORmTORmTORmTOR InhibitorsInhibitorsInhibitorsInhibitors ( ( ( ( CerticanCerticanCerticanCertican®; (CER) ®; (CER) ®; (CER) ®; (CER) 

NovartisNovartisNovartisNovartis , , , , SirolimusSirolimusSirolimusSirolimus® (SRL) ;® (SRL) ;® (SRL) ;® (SRL) ;WyethWyethWyethWyeth) in ) in ) in ) in 

observationalobservationalobservationalobservational mannermannermannermanner....

IntraductionIntraductionIntraductionIntraduction
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78 patients equally were given mTOR combined regimen in randomized manner. Patients were given  bacliximab induction, cyclosp78 patients equally were given mTOR combined regimen in randomized manner. Patients were given  bacliximab induction, cyclosp78 patients equally were given mTOR combined regimen in randomized manner. Patients were given  bacliximab induction, cyclosp78 patients equally were given mTOR combined regimen in randomized manner. Patients were given  bacliximab induction, cyclospororororine and mycophenolic acid   for 5 ine and mycophenolic acid   for 5 ine and mycophenolic acid   for 5 ine and mycophenolic acid   for 5 

days and replaced with mTOR on day 6. days and replaced with mTOR on day 6. days and replaced with mTOR on day 6. days and replaced with mTOR on day 6. 

Acute rejections were treated with steroids or ATG in resistant ones.Acute rejections were treated with steroids or ATG in resistant ones.Acute rejections were treated with steroids or ATG in resistant ones.Acute rejections were treated with steroids or ATG in resistant ones.

All statistical analysis were performed by using Fisher’s Exact test andAll statistical analysis were performed by using Fisher’s Exact test andAll statistical analysis were performed by using Fisher’s Exact test andAll statistical analysis were performed by using Fisher’s Exact test and

Differences were considered significant at a P value of  < 0.05.Differences were considered significant at a P value of  < 0.05.Differences were considered significant at a P value of  < 0.05.Differences were considered significant at a P value of  < 0.05.

StudyStudyStudyStudy DesignDesignDesignDesign

ResultsResultsResultsResults

SirolimusSirolimusSirolimusSirolimus GroupGroupGroupGroup (n=39)(n=39)(n=39)(n=39) EverolimusEverolimusEverolimusEverolimus GroupGroupGroupGroup (n=39)(n=39)(n=39)(n=39) P valueP valueP valueP value

RejectionRejectionRejectionRejection 7777 9999 0.76960.76960.76960.7696

Steroid  treatmentSteroid  treatmentSteroid  treatmentSteroid  treatment 9999 6666 0.54970.54970.54970.5497

ATGATGATGATG 6666 3333 0.47030.47030.47030.4703

Bone Marrow SupressionBone Marrow SupressionBone Marrow SupressionBone Marrow Supression 1111 ---- 1111

Wound  ProblemWound  ProblemWound  ProblemWound  Problem 1111 1111 1111

Results were shown in Table I.Results were shown in Table I.Results were shown in Table I.Results were shown in Table I.

mTOR inhibitors  are new promising immunosuppressants. Late introduction of mmTOR inhibitors  are new promising immunosuppressants. Late introduction of mmTOR inhibitors  are new promising immunosuppressants. Late introduction of mmTOR inhibitors  are new promising immunosuppressants. Late introduction of m----TOR’s can avoid some early complications such as wTOR’s can avoid some early complications such as wTOR’s can avoid some early complications such as wTOR’s can avoid some early complications such as wound healing, lymphocele . Both ound healing, lymphocele . Both ound healing, lymphocele . Both ound healing, lymphocele . Both 

drug’s are equally effective in preventing acute rejection and side effects and will have safe place in immunosuppressive regdrug’s are equally effective in preventing acute rejection and side effects and will have safe place in immunosuppressive regdrug’s are equally effective in preventing acute rejection and side effects and will have safe place in immunosuppressive regdrug’s are equally effective in preventing acute rejection and side effects and will have safe place in immunosuppressive regimeimeimeimens in near furture.ns in near furture.ns in near furture.ns in near furture.

In addition Table I, overall complication rate excluding acute rejection was similar innboth groups. (p=0,3313).In addition Table I, overall complication rate excluding acute rejection was similar innboth groups. (p=0,3313).In addition Table I, overall complication rate excluding acute rejection was similar innboth groups. (p=0,3313).In addition Table I, overall complication rate excluding acute rejection was similar innboth groups. (p=0,3313).

Lung EdemaLung EdemaLung EdemaLung Edema ---- 1111 1111

Generalized EdemaGeneralized EdemaGeneralized EdemaGeneralized Edema 1111 ---- 1111

LymphoceleLymphoceleLymphoceleLymphocele ---- 1111 1111

Drug ToxicityDrug ToxicityDrug ToxicityDrug Toxicity 5555 1111 0,19360,19360,19360,1936

SwitchSwitchSwitchSwitch 8888 2222 0,07870,07870,07870,0787

RhabdomyolisisRhabdomyolisisRhabdomyolisisRhabdomyolisis ---- 1111 1111

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion



Is Sirolimus-Tacrolimus Combination 
Superior to Sirolimus-Cyclosporine 
Combination in Patients with Renal 
Transplantation During Early Post-
Transplantation Stage?
Yılmaz VT, Gürkan A, Alkan E, Dinç B, Dinçkan A, Süleymanlar G, Ersoy
F
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� 2005-2009, 156 hasta (E/K: 49/107) – Hepsi Canlı Vericili.

� Grup 1: TAC+SRL: 57(36,5%), Group 2: CSA+SRL: 99
(63,5%). 

� Demografik veriler benzer. Akut rejeksiyon (15,8%- 21,2% 
p:0,480), Hasta yaşamı (100%-98%; p:0,280), graft 
yaşamı(98,2%-98%; p:0,698) oranları arasında fark yok.yaşamı(98,2%-98%; p:0,698) oranları arasında fark yok.

� GFR, proteinuri, Hb, Albumin, Kolesterol düzeyleri, NODAT 
yönünden benzer.



PROACTIVPROACTIV
Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda 

Poliferasyon Sinyal Đnhibitörü Grubu 
Đlaçların Etkinlik ve Güvenliliğini 

Araştıran Đzlem Çalışması 

Ara Analiz Sonuçları
Koordinatör: Prof. Dr. Alihan Gürkan



Yöntem
� PROACTIV; ulusal, çok merkezli, pazarlama � PROACTIV; ulusal, çok merkezli, pazarlama 

sonrası, gözlemsel bir kayıt çalışmasıdır.

� 20 merkezde toplam 292 hasta ile yürütülen 
çalışmaya eski (idame – 188 hasta) ve yeni (de 
novo –104 hasta) renal transplant hastalarından 
oluşan ve PSĐ (everolimus yada sirolimus) grubu 
ilaçlar kullanan iki hasta popülasyonu 
dahil edilmiştir.dahil edilmiştir.

� 188 idame hastanın 165’inin ikinci, 139’unun üçüncü 
vizit bilgisi bulunmaktadır. Dördüncü viziti olan hasta 
sayısı 81, beşinci ve altıncı vizitler için bu sayı 35 ve 
17’dir. 104 de novo hastanın 91 tanesi ikinci, 78 
tanesi üçüncü, 62 tanesi dördüncü vizitindedir. 
Beşinci ve altıncı vizitler için hasta sayısı 16 ve 5’tir.  



Bulgular
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Bulgular
�Başlangıçta proteinüri de novo grubunda %8.7; 
idamede %7.9 oranındadır; de novo ve idamede 
kreatinin sırasıyla 1.6±1.6 ve 1.6±1.0 mg/dL, GFR 
127.5±213.8 ve 67.3±67.0 mL/min/1.73 m2 olarak 
bulunmuştur.



Proaktif Çalışması- Ara SonuçProaktif Çalışması- Ara Sonuç
� Sonuç olarak, ara analiz verilerine 
göre gerçek yaşam koşullarında, 
böbrek transplant hastalarında 
PSĐ’lerin iyi tolere edildiği ve PSĐ’lerin iyi tolere edildiği ve 
rejeksiyonun önlenmesinde etkin 
oldukları söylenebilir. 



Öğrendiklerimiz…
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Öğrendiklerimiz…
� m TOR  de novo kullanımı sırasında rejeksiyon gelişirse , ilaç 
kesilmez , rejeksiyon tedavisi yapılır.

� Yara yeri probleminde tek suçlu mTOR olamaz ; uygun 
olmayan hasta, uygun olmayan doz ve uygun olmayan 
cerrah-i en önemli etkenlerdir.

� m TOR’ların ,gözü kapalı kullanılacak ilaçlar olmadığını � m TOR’ların ,gözü kapalı kullanılacak ilaçlar olmadığını 
bilmekle birlikte, korkularımız da eskisi gibi yoğun değil,çünkü
ilaçları artık tanıyoruz.  



Öneriler

� mTOR’ lar henüz CNI’ ların yerine birincil ilaç olarak tek 
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� mTOR’ lar henüz CNI’ ların yerine birincil ilaç olarak tek 
başlarına kullanılacak düzeyde değiller.

� Başlangıçta CNI ile birlikte kullanıp sonradan, hasta stabil 
olduğunda CNI ‘ların yerini alması daha uygun görünmekte.

� CNI’ların toksistesini potansiyelize etmeleri adına, kombine 
kullanımda doz ayarlaması oldukça önemli.

� Erken değiştirme en mantıklı kullanım şekli olmakla birlikte, 
bu,  graftin patolojik olarak sağlam olduğu dönemde bu,  graftin patolojik olarak sağlam olduğu dönemde 
yapılmalıdır

� Önceden malignitesi olan, sonradan gelişen hastalarda tercih 
edilmelidirler.


