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• Volhard, Fahr (1914): Subakut nefrit (Ekstrakapiler nefrit) 

• Ellis (1942): Rapidly progressif tip-I nefrit (Kresentik nefrit) 

Terminoloji 

• Hızlı ilerleyen glomerulonefrit (HİGN=RPGN) 

• Kresentik (yarımaylı) nefrit  

Yarımay Ayça 

Tedavisiz olgularda haftalar / aylar içinde SDBY  

Glomerullerde aşırı yarımay (kresent) formasyonu  

   Klinik 

   Patolojik    



Jennette ve Falk 2005 
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Kresentik GN Patogenez  

• İmmun kompleksler 

• ANCA 

• Anti-GBM Ak 

ortak 

patogenetik 

mekanizma 

        ? 
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Kresentik Glomerulonefritler 
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Kresentik Sınıflama 

• Tip 1: Anti-GBM hastalığı (ANCA -) 

– %3-5 

• Tip 2: İmmun kompleks-aracılı hastalıklar 

– %40-50  

– (SLE, IgA GN, Akut PS GN) (ANCA -) 

• Tip 3:  İmmun/pauci-immun hastalık  

– %50-60 

– (%80 ANCA +) 
 

 
•   Tip 4: Çift (Double) pozitif: Tip 1 ve tip 3 karışımı 
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Klinik / Laboratuar Bulguları 

• Sinsi başlangıç 

• Konstitüsyonel semptomlar 

• Akut nefritik sendrom bulguları 

• Hipertansiyon 

•  Azotlu madde retansiyonu 

• İdrar Bulguları 
• Oligüri 
• Ödem 
• Proteinüri (non-nefrotik) 
• Hematüri 

• Aktif sediment 

• Sistemik belirti ve bulgular 

• Spesifik hastalık ile ilgili lab. bulguları 



Tanı 

• Anti-GBM-Ak 
• ANA 
• Anti-dsDNA 
• HBsAg 
• Anti-HCV 

• HCV-RNA 

• C1q 
• C3 
• C4 
• Kriyoglobulin 
•  ANCA 

• MPO-ANCA 
• PR3-ANCA 

• İdrar tahlili 

• Kan sayımı 

• Biyokimya 

                          

Glomerullerin %?'ında tutulması  

"kesin tanı" ?? Çok az tutulumda bile yarımaylı glomerul 
sayısı verilmeli      (Jennette, Falk, 2005) 

Haftalar / aylar içinde  %50'den fazla fonksiyon kaybı (Jennette, Falk, 2005) 

>%50  "Yarımaylı nefrit" 



Prognoz 

Tutulan 
glomerul oranı 

Glomeruler 
lezyonların yaşı 

Primer olay 

Tedaviye 
başlama zamanı 

İmmunkompleks 
patogenezi  

%50 yarımay 

Anti-GBM-Ak 
patogenezi  

%25 yarımay 

> 



Berden A E et al. JASN 2010;21:1628-1636 

©2010 by American Society of Nephrology 

Histopathologic Classification of ANCA-Associated 
Glomerulonephritis 



Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan glomerulonefrit 



• 1. grup: AZA 
2.0mg/kg/g + steroid 
(10mg/g) 

• 2. grup: siklofos 
1.5mg/kg/g + steroid 
(10mg/g) 

Yeni tanı konmuş ve kreatinin <5.7mg/dl olan vaskülitli hastalar  
Tüm hastalar 3 aylık oral steroid + oral siklofosfamid ile remisyonda 

Takip süreis : 18 ay 

ANCA vaskülitlerinde İdame Tedavide Azatiyopurin vs Siklofosfamit 
Relaps 

(P=0.65) 

%15.5 %13.7 

Ciddi yan etkiler 
(P=0.9) 

% 10 %11 



Etanersept’in WG idame tedavisindeki yeri 
Standart tedavi (Steroid + CYP/MTX) yanında  
     ETA (25mg/hft/2*1) vs Plasebo 
Primer sonlanım: Kalıcı remisyon (BVAS=0> 6ay) 
180 hasta randomize 
Yaklaşık yarısında renal tutulum var 
%72 hastada remisyon sağlanmış 
Pimer sonlanım açısından fark yok (P=0.39) 
Relaps yönünden benzer (P=0.89) 
Ciddi yan etkiler benzer (P=0.9) 
ETA grubunda 6 hastada solid tümör (P=0.001) 
Sonuç:  
1.ETA, WG’de remisyonun idamesinde etkili değildir 
2.ETA tedavi ile ilişkili komplikasyonlara daha çok sebep olmaktadır 



Methylpednisolone versus Plasma Exchange 
(MEPEX) trial  

Jayne DR, JASN, 2007 

• 3. ayda diyalizden kurtulma ve 

yaşam:  

– TPE: %69, MP %49 

• 1. yıl: 
• SDBY : TPE %19, MP %43 

• Mortalite TPE: %27, MP: %24  

• 19 infeksiyöz, 6 pulmoner 
hemoraji, 4  KV hastalık 

• Başvuru kreatinini > 5.8mg/dl ile 
başvuran ANCA (+) hastalarda; 
– 1) İV metil prednizolon (3x1g) 
– 2) Plazmaferez (7 seans) 

 
 
 

• +Tüm hastalar 
• Prednizolon: 1mg/kg/gün/ 6 ay, po 
• Siklofosfamid: 2.5mg/kg/g/ 3 ay, po 
• AZA: remisyon idamesi 

 
 



ANCA vaskülitlerinde idame tedavisinde; 
     AZA (2mg/kg/g) vs MTX (25mg/hft)/12 ay 
Primer sonlanım: İlacın kesilmesi (YE) veya ölüm 
126 hastada remisyondayken randomize 
Yaklaşık yarısında böbrek tutulumu (+) 
Pimer sonlanım açısından fark yok (P=0.29) 
Relaps yönünden benzer (P=0.7) 
Sonuç:  
1.MTX AZA’dan daha az yan etkili değildir 
2.Remisyondan sonra birbirilerine alternatif 
olabilirler 



Amaç 

• Pulse Siklofosfamid ile oral Siklofosfamidin  remisyon indüksiyonunda karşılaştırılması 

Metot 

• Randomize kontrollü çalışma 

• Avrupa'dan 42 merkez 

• Toplam 149 yeni tanılı hasta 

• Pulse 15 mg/kg, 2 - 3 hafta (76 hasta) + steroid 

• Oral grup 2 mg/kg/g (73 hasta) + steroid 

Bulgular 

• Remisyona kadar geçen süre benzer P= 0.59 

• Kümülatif siklofosfamid miktarı oral grupta daha fazla 

• (15.9g vs 82.5g, P= 0.001). 

• Pulse grupta lökopeni daha az idi (0.41 [CI, 0.23 to 0.71]). 

Sonuç 

• Pulse siklofosfamid, orale benzer oranda remisyon sağlar  

• Daha az doz gerekir ve daha az lökopeni görülür 



 



ANCA vaskülitlerinde idame 
tedavide  

AZA  (2mg/kg/g) vs MMF (2000mg/g) 

MMF grubunda relaps daha fazla 

Yan etkiler benzer 

 



 

• METOT: 

• Rituksimab ile siklofosfamid, ANCA ilişkili vaskülitlerde indüksiyon tedavisinde 
karşılaştırılmış.  

• Steroid + rituximab (375 mg/m2/hafta / 4 hafta) + 2 siklofosfamid pulse (33 hasta) 

• Steroid + siklofosfamid (3-6 ay) devamında azatioprin (11 hasta) 

• Primer sonlanım: 12 aydaki kalıcı remisyon oranı ve ciddi yan etkiler  

• BULGULAR: 

• Ortalama yaş:  68, ort. GFR 18 ml/dk/1.73 m2.  

• Kalıcı remisyon: Rituximab grubunda (%76, 25 hasta), siklofospamid grubunda (%82, 9 
hasta) (P= 0.68) 

• Yan etkiler:  her iki grupta da benzer (%42 vs %36) (P=0.77)  

• Mortalite: Her iki grupta da mortalite %18 (P=1.00) 

• Bazale göre GFR’de 12. aydaki düzelme 19 ml/dk vs 15 ml/dk (P=0.14) 

• SONUÇ: 

• Rituksimab bazlı rejimler, standart siklofosfamid bazlı rejimlere göre ANCA ilişkili 
vaskülitlerde daha üstün değildir. Her iki grupta da sağkalım oranları yüksektir.  

• Rituksimab bazlı rejimlerde, erken ciddi yan etkiler daha az değildir.  

Rituximab versus cyclophosphamide in ANCA-
associated renal vasculitis. RITUXVAS  Study   

N Engl J Med. 2010: 15;363(3):211-20. 



 



• METOT: 

• Çok merkezli randomize, çift kör çalışma 

• Wegener veya MPA, 197 hasta 

• İndüksiyon: Steroid + 

• Rituximab (375 mg/m2/hafta/ 4 hafta) 

• Siklofosfamid (2 mg /kg/gün/1-3 ay) 

• Remisyon 

• Rituximab grubunda (64%) 

• Siklofosfamid grubu (53%) (P<0.001) 

• Major renal hastalık veya alveolar hemorajililerde her iki ilaç benzer etkinlikte 

• Yan etkilerde fark yok 

• SONUÇ: 

• Rituksimab tedavisi ciddi ANCA-vaskülitlerinde remisyon indüksiyonunda 
standart siklofosfamid bazlı rejimlerden daha az etkin değildir.  

• Rituximab relaps hastalarda daha üstün olabilir. 

Rituximab versus  Cyclophosphamide 
for ANCA-Associated Vasculitis. N Engl J 
Med 363;3, 2010 



• METOT: 

• Çok merkezli randomize, çift kör çalışma 

• Wegener veya MPA, 197 hasta 

• İndüksiyon: Steroid + 

• Rituximab (375 mg/mm2/hafta/ 4 hafta) 

• Siklofosfamid (2 mg /kg/gün/1-3 ay) 

• Remisyon 

• Rituximab grubunda (64%) 

• Siklofosfamid grubu (53%) (P<0.001) 

• Major renal hastalık veya alveolar hemorajililerde her iki ilaç benzer etkinlikte 

• Yan etkilerde fark yok 

• SONUÇ: 

• Rituksimab tedavisi ciddi ANCA-vaskülitlerinde remisyon indüksiyonunda 
standart siklofosfamid bazlı rejimlerden daha az etkin değildir.  

• Rituximab relaps hastalarda daha üstün olabilir. 

Rituximab versus  Cyclophosphamide 
for ANCA-Associated Vasculitis. N Engl J 
Med 363;3, 2010 



Renal survival of crescentic IgA nephropathy treated with different 

regimens.  

Lv J et al. JASN doi:10.1681/ASN.2012101017 

Retrospektif analiz113 kresentik IgA 
(>%50 kresent) 
Başvurudaki kreatinin en önemli prognoz 
göstergesi  
    (>2.7mg/dl’de hızla kötüleşme ve 
>6.8mg/dl’de maximum kötü prognoz) 



"Pauci-immune" Nekrotizan GN 

-Alveolar hemoraji? (2C) 

-Diyaliz ihtiyacı veya hızlı kreatinin yükselmesi?(1C) 

-Anti GBM varlığı (2D) 

Var  

Plazmaferez (1C)+ steroid + siklofos 

Yok 

Steroid + siklofos (1A) 

Direnç veya  alternatif 
ilaç 

Steroid + 
rituksimab 

(1B) 

Steroid+ MMF 
(?) 

IVIG? 
Plazmaferez? 

3 aydan sonra hala diyaliz 
ihtiyacı var 

Siklofosfamidi 
kes (2C) 

Remisyona girdi  

Siklofosfamide + 2 ay 
devam 

Yüksek nüks riski var 

-ANCA  negatifleşmemesi 

-ÜSY veya ASY  hastalığı ile ilişkili 
vaskülit 

İdame tedavi ver (12-18 ay)  

AZA (+TMP-SMX) 

Alternatif 

MMF MTX 

• GN remisyonu 
Mikroskobik hematüri 

olmaması 
+ stabil proteinüri 
+stabil GFR 

 



• ANCA (+) vaskülitler başlangıç tedavisi  Siklofosfamid ve kortikosteroid 
(1A) 

• Alternatif tedavi olarak rituksimab ve kortikosteroid tedavisi önerilmektedir 
(1A) 

Başlangıç tedavisi 

• Başvuruda diyaliz ihtiyacı olan veya hızla kreatinin yükselmesi olan 
hastalarda plazmaferez eklenmeli (1C) 

• Difüz pulmoner hemorajisi olan hastalarda plazmaferez eklenmesi 
önerilmekte (2C) 

• “ANCA vaskülit + anti-GBM GN”  overlap sendromlarda plazmaferez 
eklenmeli (2D) 

• 3. aydan sonra hala diyaliz ihtiyacı devam eden ve böbrek dışı bulgusu 
olmayan hastalarda siklofosfamid tedavisinin kesilmesi önerilmekte (2C) 

Özel hasta popülasyonları 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• GN remisyonu 
– Mikroskobik hematüri olmaması+ stabil proteinüri+stabil 

GFR 

• Siklofosfamid 
– Steroide eklenmesi remisyonu %30 arttırır, relapsı üçte 

birine indirir 
– Oral veya pulse iv tedaviler benzer remisyon veya relaps 

oranları gösterir 
– Pulse tedavide kümülatif doz, nötropeni ve infeksiyon 

sıklığı daha az 
– Tedavi süresi (?) 

• Remisyondan sonra 2 ay  
• Başvuruda diyalizlik olanlarda ilk üç ayda düzelme yoksa 

siklofosfamid kesilebilir 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• Pulse steroid 

– Hızlı anti-inflamatuvar etki için kullanılır 

– Genelde 1000mg ile yapılır 

– 500mg (?) 

– MEPEX çalışması 

 

 

 

 

 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• Rituksimab 

• ANCA vaskülitinde primer indüksiyonda 
kullanımı 

– RITUXVAS çalışması 

– RAVE çalışması 

• İlk seçenek olarak rituksimab? 

– Uzun dönem sonuçlar? 

– Yan etkiler daha az değil  

– Maliyet? 

 

 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• Plazmaferez 

• Başvuru kreatinin değeri >5.8mg/dl olan veya diffüz 
alveolar hemorajisi bulunan hastalarda tedaviye 
plazmaferez eklenmesi endikedir 

– MEPEX çalışması 

• Kreatinin<5.8mg/dl olan hastalardaki etkiliği üzerine 
henüz yeterli güçte çalışma yok 

• Süre? 

– ANCA titresi negatifleşene kadar?  

 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• Çift pozitif (anti-GBM ve ANCA) hastalar 

• Anti-GBM pozitif hastaların 1/4’ünde ANCA 
pozitifliği de vardır  

• Tedavide anti-GBM yaklaşımı uygulanır 

 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• MMF 

• ANCA vaskülitlerinde indüksiyonda MMF’in 
etkinliği ortaya koyan yeterli çalışma yoktur 

• Remisyonda standart tedavilere benzer fakat 
relapslarda artış bildirilmektedir 

• MMF 1.5-2.0g/gün ile siklofosfamid 0.75-1 
gm/m2) karşılaştırıldığında, ilk 6 ayda benzer 
remisyon oranları bildirilmiş 

 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• İdame tedavi 
• Kimlere verileceği netleşmemiştir 
• Plasebo kontrollü çalışma yok 
• Yüksek relaps riski olan hastalara veya 6 aydan daha az 

siklofosfamid ile indüksiyon almış olan hastalara idame 
tedavi verilmesi gerektiği konusunda orta düzeyde kanıt var 
– Yüksek risk 

• PR3-ANCA’nın negatifleşmemesi 
• ÜSY hastalığı ile ilişkili vaskülit 
• ASY  hastalığı ile ilişkili vaskülit 

• İdame tedavinin 12-18 ay arasında tutulması konusunda 
düşük kanıt mevcut 

• İdamede AZA kullanımı konusunda orta düzeyde kanıt var 
• Trimethoprim-sulfametoksazolün idamede kullanılması 

– Sadece ÜSY hastalığı ile ilişkili olan vaskülitlerde relaspsları 
azalttığına dair orta düzeyde kanıt vardır 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



• Remisyon sağlanan hastalarda idame tedavisi önerilmektedir (1B) 

• Tam remisyon sağlanan hastalarda idame tedavisi 12-18 ay 
sürdürülmelidir (2D). 

• Diyalize bağımlı olup da böbrek dışı bulgusu olmayan hastalarda 
idame tedavisi  (1C).     

İdame tedavi 

• AZA 1-2 mg/kg/gün oral (1B) 
• AZA’e karşı alerji veya entolerans varsa  MMF 2x1g po 

• ÜSY tutulumu olanlarda TMP-SMX (2B) 

• AZA/MMF’e entolerans + eGFH  60 mL/dk   MTX (0.3 mg/kg/hf, 
maks 25 mg/hf) (1C) 

• Adjuvan tedavide etanersept önerilmemektedir (1A) 

İdamede ilaç seçimi 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



•Ciddi relaps durumlarında başlangıç tedavisi (siklofosfamid+steroid) önerilmektedir. (1C) 

•Diğer relapslarda İS tedavi tekrar düzenlenmeli ve siklofosfamid dışındaki tedaviler  
kortikosteroid dozunun artırılması ± AZA/MMF eklenmesi (1B) 

Relapsların tedavisi 

•Siklofosfamid + steroid indüksiyon tedavisine direnç varsa;        

•“İVİG (2C) / Rituksimab (2D) / Plazmaferez (2D)” düşünülmelidir. 

Dirençli hastalık tedavisi 

•Takiplerdeki immunosupresyon değişikliklerinde sadece ANCA titresindeki değişikliklere göre 
yapılmamalıdır. (2D) 

Takip 

•Böbrek dışı belirtiler tam remisyona girdikten 12 ay sonrasına kadar tx ertelenmeli (1C) 

•Tam remisyonda olup ANCA (+) olgularda tx’un bekletilmesi önerilmemektedir (1C) 

Transplantasyon 

Pausi-immun fokal ve segmental 
nekrotizan GN 



Anti GBM GN  

Yüksek klinik şüphe? 

Ampirik steroid 

Kesin tanı 

-Diffüz  alveolar hemoraji? 

Var  

Plazmaferez + steroid + siklofos 
(1B) 

Yok 

Başvuruda diyaliz ihtiyacı ve %100 kresent varlığı 

Evet 

İS verme !!?? 

Hayır 

Steroid + Siklofos (1B) 



Hammersmith Hospital 

 



Hammersmith Hospital 



Anti GBM GN  

Yüksek klinik şüphe? 

Ampirik steroid 

Kesin tanı 

-Diffüz alveolar hemoraji? 

Var  

Plazmaferez + steroid + Siklofos 

Yok 

Başvuruda diyaliz ihtiyacı ve %100 kresent varlığı 

Evet 

İS verme !!?? 

Hayır 

Steroid + Siklofos 

İdame tedavi verilmesi 
önerilmiyor (1D) 

Tx: Anti GBM >6 ay (-) olana 
kadar yapma (DY) 



PGH’de Non-immunosupressif 
(Konservatif)Tedavi 

Bütün hastalara 

Kan basıncını 
düşürücü tedavi 

RAS 
inhibisyonu 

<1g/gün 
proteinüri: 

<130/80mmHg 

>1g/gün proteinüri: 
<125/75mmHg 

ACEi/ARB ilk 
tercih 

Proteinüride 
%40-50 azalma 

Tuz kısıtlama ile 
antiproteinürik etkileri artar 

Kombinasyon 

Additif antiproteinürik etki Risk/yarar? (düşük GFR’de!!) 

Sodyum 
kısıtlaması 

1.5-2.0g/gün 
(60-80mmol) 

Lipid 
düşürücü 

tedavi 

Statinler 

Diyette protein 
kısıtlaması (0.8-

1.0g/kg/gün) 

İdrarla kayıplar 
da eklenmeli! 

Sigaranın 
kesilmesi 

Obezitenin 
azaltılması 

Bazı 
hastalara 

Antikoagülasyon Diüretik 



• Siklosporin A: relaps yüksek 

• İnfliximab: Yan Etki 

• Alemtuzumab: Yan Etki 

• Tokilizumab: anti-IL-6 

• Mepolizumab: Anti-IL-5 

• Gusperimus: IL-2 inhibitörü 

• Bortezomid: proteazom inhibitörü 

Diğer İlaçlar 

• PEXIVAS 

• RITAZAREM 

• MYCYC 

Devam eden çalışmalar 
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