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İndüksiyon Tedavisi 

• Kontrollü randomize çalışmalar ve meta analizler 

konvansiyonel immün supresif tedaviye biyolojik 

antikorlar ile profilaktik indüksiyon tedavisinin 

eklenmesinin böbrek allograft rejeksiyonu ve yetmezliğini 

azalttığını göstermiştir. 

• İndüksiyon tedavisi: 

 - Anti-lenfosit antikorları 

 - İnterlökin-2 reseptör antikorları 

 
 Webster AC, et al. Interleukin 2 receptor antagonists for renal transplant recipients: a meta-analysis of randomized trials. Transplantation 

2004; 77:166. 

 

 

 













İndüksiyon tedavisi?? 

• İki haplotip aynı olan canlı vericili nakiller 
dışında konvansiyonel immün supresif 
tedaviye ek olarak indüksiyon tedavisi 
önerilmektedir. 

 

• Böbrek allograft rejeksiyon profilaksisi için 
hangi indüksiyon tedavisinin verilmesi 
gerektiği tartışmalıdır.??? 

 

 

 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney 
transplant recipients. Am J Transplant 2009; 9 Suppl 3:S1. 



Anti-lenfosit antikorları  

•Anti-lenfosit antikorları 

poliklonal ve monoklonal 

antikorları kapsamaktadır. 



Poliklonal antikorlar 

• rATG-Thymoglobulin (Genzyme, Cambridge, MA) 

 -Tavşanlardan elde edilmektedir. 

 - Jenerik formülasyonu yoktur. 

 - rATG-tymoglobulin (human tymocytes) olarak                

isimlendirilmektedir. 

 - rATG fresenius (jurkat T-cell leukemia line)   

 



ATG kullanım şekli 

• Sistemik ve lokal toleransı artırmak için 

metilprednizolon ve anti-histaminikler ile pre-

medikasyon önerilmektedir. 

• İnfüzyon santral katater veya ven akımı yüksek 

periferik damar yolundan yapılmalıdır. 

• Direk enjeksiyon için uygun değildir (pH=3,7, 

hipotonik) 

• İntravenöz enjeksiyon öncesi % 0,9 ‘luk sodyum 

klorür ile sulandırılmalıdır. 

• Tavsiye edilen dilüsyon 250-500 mL’dir. 

 



ATG kullanım şekli 

• Standard infüzyon süresi yaklaşık 4 saattir. 

• Operasyon sırasında genellikle 0,5-2 saatte 

infüze edilir. 

• İnfüzyon sırasında hipersensitivite ve anafilaksi 

açısından hasta yakın takip edilmelidir. 

• İlk doz azaltılmış olarak 30 dk infüze edilmelidir. 

Semptom yoksa infüzyon artırılır. 



ATG kullanım şekli ve doz 

• ATG 3 günlük uygulama: Operasyon sırasında 3 
mg/kg, takip eden post op 1. ve 2. gün 1,5 mg/kg 
infüzyon yapılır. 

• ATG 7 günlük uygulama: Operasyon sırasında 1,5 
mg/kg, post op 6 gün 1,5 mg/kg/gün infüzyon yapılır. 

• Daha yüksek dozlarda ve uzun süreli uygulamalarda 
enfeksiyon ve lenfoma gelişme riskinin arttığı 
gözlenmiştir. 

• <3 mg/kg altındaki dozlarda akut rejeksiyon için 
yeterli koruma sağlayamamaktadır. 

 
• Goggins WC, Pascual MA, Powelson JA, et al. A prospective, randomized, clinical trial of intraoperative versus postoperative Thymoglobulin in adult 

cadaveric renal transplant recipients. Transplantation 2003; 76:798 

 

 

 

 

 



ATG kullanım şekli  

• ATG verilirken trombosit 50000-75000 arasında 

veya beyaz küre 2000-3000 arasında ise doz yarı 

yarıya azaltılır. 

• Beyaz küre<2000 veya trombosit<50000 ise ilaç 

dozu atlanır. 



 

Kontrendikasyonlar  

 
• Hipersensitivite 

• Tedavi altında olmayan bakteriyal, viral, mikotik ve/veya 
paraziter enfeksiyonlar 

• Ciddi trombositopeni (<50.000),lökopeni (<2000)  

• Malign tümörler 

• Karaciğer yetmezliği (koagülasyon parametrelerinin yakın 
izlemi gereklidir) 

• Kardiyovasküler hastalıklar (Hipotansiyon, kardiyak 
dekompanzasyon) 

• Canlı aşı infüzyon döneminde yapılmamalıdır. 

• HIV, HBV, HCV zarflı virusları ve parvo virus B19 transmisyonu 
bildirilmiştir. 

• Gebelerde kullanımı??? 



Yan etkiler 

• Pancytopenia**, thrombocytopenia, anemia, leukopenia  

• Tachycardia   

• Photophobia   

• Vomiting, nausea, diarrhea, abdominal pain   

• Stomatitis    

• Hyperbilirubinemia   

• CMV infection*, urinary tract infection*   

• Anaphylactic shock**, anaphylactic reaction , hypersensitivity  

• Bacterial sepsis**, pneumonia**, pyelonephritis*, herpes 
infection,  

• Influenza, oral Candidiasis, bronchitis, rhinitis, sinusitis, 
nasopharyngitis,  

• Skin infection   

 

 



Yan etkiler 

• Blood creatinine increased*, Cytomegalovirus antigen positive, 
C-reactive protein increased,  

• Hyperlipidemia   

• Myalgia, arthralgia, back pain, musculoskeletal stiffness 

• Lymphoproliferative disorder (1.7% )*   

• Headache, tremor   

• Paresthesia   

• Renal tubular necrosis*, hematuria   

• Dyspnea   

• Erythema, pruritus, rash   

• Flushing   

• Common hypotension*, venoocclusive disease, hypertension 
    

 



Konvansiyonel immün supresifler 

• Mycophenolate mofetil: preop 1000 mg oral 

• İdame tedavisi: 2x1000 mg, 5. gün 2x500 mg, 
mycophenolic acid 2x360 mg 

• Prednisone: preop infüzyon 1000 mg 

• İdame tedavisi:1mg/kg oral ilk hafta, 5. haftada 5 mg’a 
düşürülmelidir. 

• Tacrolimus: 0,05 mg/kg düzey:7-10 ng/mL ilk ay; 
sonrasında 5-7 ng/mL 

• Siklosporin: 5mg/kg başlangıç, düzey ilk 3 ay 150-300 
ng/mL, daha sonra 75-150 ng/mL 

• C2 ile izleniyorsa; 800-1400ng/mL ilk 3 ay, daha sonra 
400-600 ng/mL   

 

 



ATGAM 

• Purifiye edilmiş gama globulin solüsyonudur. 

• İnsan timositleri ile atların immünizasyonu ile elde 
edilmektedir. 

• İnjeksiyondan önce % 0,9 NaCl ile 4 mg/mL olacak 
şekilde sulandırılmalıdır. 

• Sensitivite allerjik reaksiyon değerlendirilmesi için 
kullanım öncesinde epikutanöz prick testi yapılmalıdır. 

• Devamında intradermal test yapılmalıdır (0,02 cc 1/1 SF 
ile sulandırılarak). 10 dk sonra kızarıklık şişme kontrol 
edilir. 

• Deri testleri negatif olmasına rağmen anafilaktik reaksiyon 
gelişebilir. 

• . 

 

 



ATGAM kullanım şekli 

• Erişkin hastalarda 14 gün 15 mg/kg/gün verilir. 

Diğer 14 gün içerisinde günaşırı 7 doz daha 

tedaviye eklenmektedir.  

• İlk doz trans öncesi veya sonrası 24 saat 

içerisinde verilmelidir. 

• Günlük doz en az 4 saatlik bir sürede infüze 

edilmelidir 



Kontrendikasyonlar 

•Hipersensitivite 

•Enfeksiyonlar 

•Trombositopeni 

•Lökopeni 



Yan etkiler 

• Anafilaksi 

• Hemoliz 

• Thrombositopeni 

• Solunum güçlüğü 

• Gögüs yan ve sırt ağrısı 

• Hipotansiyon 

• Ateş kızarıklık 

• Flebit 

• Kaşıntı döküntü 

• Serum sickness-like symptoms 



Monoklonal antikorlar: OKT3 

(muromonab-CD3) ORTHOCLONE® 
• T hücre reseptörleri ile ilişkili olan CD3 antijenlerine karşı 

gelişmiş fare antikorlarından üretilmektedir 

• Satış rakamlarında azalma nedeni ile piyasadan 

çekilmiştir. 

• Rejeksiyon tedavisinde kullanılan OKT3 sık ciddi yan 

etkileri vardır. 

• Ateş, bulantı, kusma, bulantı, diyare, hipotansiyon, göğüs 

ağrısı, dispne ye yol açmaktadır. 

•  OKT3 bir T hücre mitojeni olduğu için CD3 bağlayarak 

ciddi sitokin salınımına neden olmaktadır. 

• Enfeksiyon ve lenfoproliferatif hastalıklar görülmektedir.  

 

 



OKT3 

 

• Bu ilacın kullanımında diğer bir güçlükte insan 

antifare (HAMA) antikorlarıdır. 

• Tekrar kullanımı mümkün olamamaktadır. 

• Son dönemde insanda anti CD3 antikorları 

üretilmektedir. OKT3 benzeri etkisi olan bu ilaçla 

ilgili faz 1 çalışmaları tamamlanmıştır. 

 



Alemtuzumab (Campath-1H®) 
• İnsan anti-CD52 panlenfositik (B ve T hücreleri) 

monoklonal antikorudur.  

• KLL tedavisi için onay almış olan ilaç son dönemde 

sıklıkla indüksiyon tedavisi için kullanılmaktadır. 

• Uzamış lenfopeni, otoimmün hastalık, infeksiyon riskinde 

artış ve sıradışı rejeksiyon tipleri bu molekül ile ilişkili 

olarak bildirilmektedir. 

• Dozu ve tedavi sıklığı konusunda netlik yoktur. 

• Çoğunlukla çalışmalarda tek doz (30 mg/2 saat infüzyon) 

önerilmektedir. 

• Diphenhydramine (50 mg) and acetaminophen (500-1000 

mg) ile 30 dakika önce premedikasyon önerilmektedir. 



İL-2 reseptör antikoru: Basiliksimab  

• T-lenfositlerin yüzeyinde antijen maruziyetine yanıt olarak 

beliren interlökin-2 reseptör α-zincirine (CD25 antijeni) 

yönelik bir murin/insan şimerik monoklonal antikorudur.  

• Yüksek affiniteli İL-2 reseptörlerini taşıyan aktive T-

lenfositleri üzerindeki CD25 antijenine spesifik olarak 

yüksek affinite (Kp değeri 0.1 nm) ile bağlanır. 

• T-hücre proliferasyonu için sinyal ödevini gören, İL-2 

bağlanmasını engeller. 

•  İL-2 reseptörleri, basiliksimab düzeyleri 0.2 μg/ml'nin 

üzerinde olduğu sürece tam ve devamlı olarak bloke 

durumda kalır. 

 



Basiliksimab kullanım şekli ve dozu 

• Kullanıma hazırlanmış solüsyon izotoniktir ve bolus 

enjeksiyon şeklinde ya da 50 ml veya daha fazla serum 

fizyolojik veya %5 dekstroz ile seyreltilerek verilebilir. 

• Simulect®  diğer intravenöz maddelerle geçimliliği 

konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından diğer 

ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her zaman, ayrı bir 

infüzyon setinden verilmelidir. 

• 20-30 dakikada tamamlanacak intravenöz infüzyon veya 

bolus enjeksiyon şeklinde kullanılır. 

 

 

 

 



Basiliksimab kullanım şekli ve dozu 

• Standart doz, herbiri 20 mg’lık iki kısım şeklinde olmak 

üzere total 40 mg’dır. 

• İlk 20mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat 

içerisinde verilmelidir. 

• İkinci 20 mg'lık dozun, transplantasyondan 4 gün sonra 

verilmesi gerekir. Eğer greft kaybı veya Simulect’e karşı 

aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişirse, ikinci doz  

kullanılmamalıdır. 

• Basiliksimab veya formülasyondaki diğer herhangi bir 

komponente karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda 

kontrendikedir. 

 

 



Basiliksimab yan etkiler 

• Kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, ağrı, bulantı, periferik 

ödem, hipertansiyon, anemi, baş ağrısı, hiperkalemi, 

hiperkolesterolemi, ameliyat yarası komplikasyonları, kilo 

• artışı, serum kreatininde yükselme (NPN), hipofosfatemi, 

ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu 

• Ender olarak (<1/1000 hasta), deri döküntüsü, ürtiker, 

hapşırma, hırıltılı solunum, bronkospazm, akciğer ödemi, 

kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve kapiller sızdırma 

sendromu gibi aşırı duyarlılık / anafilaktoid tip reaksiyonlar 

bildirilmiştir. 

• Steroid profilaksisi önerilmemektedir. 

 



İndüksiyon etkinliğinde değerlendirme 

kriterleri 
• Gecikmiş greft fonksiyonu veya primer nonfonksiyon, 

transplantasyon sonrası diyaliz ihtiyacı 

• Akut rejeksiyon insidansı 

• İnfeksiyon sıklığı, şiddeti, tipleri 

• Uzun dönem allograft fonksiyonu ve greft sağkalım süresi 

• Morbidite ve mortalite, hastanede yatış süresi 

• Maliyet 

• Uzun dönemde malignansi sıklığı ve tipleri 

• Risk değerlendirmesi 

 

 



Kılavuzlar 

• Yüksek risk kriterleri 

 -Uyumsuz HLA sayısında artış 

 -Yaşlı verici 

 -Afrikan- american etnisite 

 -Panel reactive antibody (PRA) pozitifliği 

 -Donor spesifik antikor varlığı 

 -Kan grubu uyumsuzluğu 

 -Soğuk iskemi süresinin 24 saatten uzun olması 

 -Gecikmiş greft fonksiyon başlangıcı 

 



Yüksek riskli hastada indüksiyon 

• Bu hasta grubunda 2009 KDIGO kılavuzu anti-
lenfosit ajanların indüksiyon için kullanılmasını 
önermektedir. 

 

• IL-2 reseptör antagonistlerini ise düşük risk 
grubunda saptanan hastalar için önermektedir. 

 
 

 

 

 

 
• Webster AC, Ruster LP, McGee R, et al. Interleukin 2 receptor antagonists for kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD003897 



ATG vs Basiliksimab 

•Yapılan çalışmalar yüksek ve düşük 

immünolojik riski olan hastalarda 

ATG’nin plasebo ve basiliksimaba 

göre daha etkin olduğunu 

göstermektedir. 













Basiliximab is associated with a lower incidence of adverse 

events; namely CMV infection,leukopenia, and trombositopenia. 



ATG+Basiliksimab  

• Düşük doz ATG (0,5 mg/kg) ve basiliksimab 

indüksiyon tedavisi, rutin ATG indüksiyonu ile 

karşılaştırıldığında kombinasyon ile rejeksiyon 

oranlarının benzer olduğu fakat kombine 

grupta yan etki sıklığının arttığı görülmüştür. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Ruggenenti P, Codreanu I, Cravedi P, et al. Basiliximab combined with low-dose rabbit anti-human thymocyte globulin: a possible further step toward 

effective and minimally toxic T cell-targeted therapy in kidney transplantation. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1:546. 

 



ATG vs ATGAM 

• ATG; ATGAM’a göre akut rejeksiyon oranını 
azaltmak ve allograft yaşam süresini uzatmak 
adına daha etkin bulunmuştur. 

• ATG daha uzun süreli lenfopeniye neden 
olmaktadır (özellikle CD4 daha düşük 
saptanmıştır). 

•  ATG grubunda ATGAM alan gruba göre 10 yıllık 
takip sonucunda daha az rejeksiyon, graft kaybı 
kanser sıklığı saptamıştır. 

 

 

 
Brennan DC, Flavin K, Lowell JA, et al. A randomized, double-blinded comparison of Thymoglobulin versus Atgam for induction immunosuppressive therapy in adult renal 
transplant recipients. Transplantation 1999; 67:1011 



ATG ve Basiliksimab vs Alemtuzumab 



ATG ve Basiliksimab vs Alemtuzumab 

• Yüksek riskli hastalarda alemtuzumab ile ATG arasında 

akut rejeksiyon riski açısından fark tespit edilmemiştir. 

• Geç rejeksiyon (<36 ay) için alemtuzumab daha riskli 

tespit edilmiştir. 

• Düşük riskli hasta grubunda ise erken dönemde 

alemtuzumab, basiliksimaba göre akut rejeksiyonu daha 

fazla engellemektedir. Mortalite graft yaşam süresi 

arasında fark saptanmamıştır. 

• Geç dönemde ise rejeksiyon sıklığı alemtuzumab 

grubunda basiliksimab grubuna göre daha fazla 

saptanmıştır.  

 

 

 

 



ATG ve Basiliksimab vs Alemtuzumab 

• Yan etkilere bakıldığında yüksek riskli hasta 

grubunda ATG ve Alemtuzumab alan hastalarda 

benzer yan etki sıklığı görülmektedir. 

• Düşük riskli hasta grubunda ise  alemtuzumab 

alanlarda daha düşük lenfosit sayısı tespit 

edilmiştir. 

 



Alemtuzumab ve düşük doz tacro/steroid free rejim 

uygulaması sonucunda 

48 aylık takip daha fazla graft kaybı ve kronik 

allograft nefropatisi ile sonuçlanmıştır. 

  



Diğer İndüksiyon ajanları: Ritüksimab  

 • HLA desensitizasyonu ve ABO uyumsuz transplantasyon 

için kullanılmaktadır. 

•  Konvansiyonel transplantasyondaki yeri tam olarak 

bilinmemektedir. 

• Ritüksimab ve plasebonun karşılaştrıldığı çalışmalarda 

akut rejeksiyon sıklığında fark tespit edilemediği gibi 3 

yıllık takip sonunda mortalitenin daha yüksek saptandığı 

görülmüştür. 

•  Ritüksimabın B lenfositlerin anti-aterojenik etkisini 

ortadan kaldıdığı bu nedenle kardiyovasküler mortalitenin 

arttığı düşünülmektedir.  

 
• Tydén G, Ekberg H, Tufveson G, Mjörnstedt L. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of single dose rituximab 

as induction in renal transplantation:  a 3-year follow-up. Transplantation 2012; 94:e21 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/rituximab-drug-information?source=see_link


Otolog mezengiyal kök hücre vs basiliksimab  



Otolog mezengiyal kök hücre  

• Graft sağkalımları arasında fark saptanmamıştır. 

• Düşük doz kalsinörin ve MSC alanlarla kontrol grubu 

arasında rejeksiyon açısından anlamlı farklılık 

bildirilmemiştir. 

• Fırsatçı enfeksiyonlar için kök hücre alan grup daha 

güvenilir saptanmıştır. 

 

 

 





 

Eculizumab kompleman inhibitorü 
(C5) 

PNH ve atipik HUS için onayı var. Yüksek riskli hastalarda etkili 

olabilir. 

Maliyet??? 



Yeni ilaçlar ve metodlar 

• Bortozemib 

• Alefacept  

• Voclosporine (ISA247)  

• Sotrastaurin (AEB071)  

• Tasocitinib (CP690550) Jak 3 inhibitor  

• Photopheresis 

• Combined kidney and hematopoietic-cell 

transplantation  

 
 



Özet ve Öneriler 

• İndüksiyon tedavisi yapılmalıdır. 

• İki haplotip uyumlu canlı nakillerde indüksiyon tedavisi 

verilmeyebilir. 

• Riskli hastalarda indüksiyon tedavisi için ATG tercih 

edilmelidir. 

• Düşük riskli hastalarda basiliksimab uygun seçenek 

olarak görünmektedir. 

• Yüksek riskli hastalarda alemtuzumab alternatif olabilir. 

• Ritüksimab indüksiyon için uygun seçenek değildir. 

 

 

 



 

Teşekkürler! 


