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 Geçen 20 yılda akut rejeksiyon oranı 

Tacrolimus, Siklosporin veya MPA 

ilaçlarının devreye girmesi ile ciddi şekilde 

düzelmiştir. 

 Uzun dönem graft sağkalımında ise 

beklenen düzelme ne yazık ki 

görülememiştir. 





USRDS- 5 Yıllık Graft Ömrü 



 Uzun dönemde graft sağkalımının istenen 

başarıyı yakalayamamasının iki temel 

nedeni vardır: 

 1. Kronik allograft nefropati 

 2. Fonksiyone graftle gözlenen hasta 

ölümleri 



http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fo9BxV6oP-83DM&tbnid=fvbm8RoMOvi58M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nieronline.org%2Findex.php%3Ftitle%3DCalcineurin_based_immunosuppression_in_renal_transplantation&ei=oOp0UvzHE4bMtQbKioH4AQ&bvm=bv.55819444,d.Yms&psig=AFQjCNFbeNuUMF8q1MaalUizebec6-l7iw&ust=1383480346325351


Kronik Allograft Nefropati 

 Böbrek nakli graft kayıplarının üçte 
birinden sorumludur. 

 CNI kullanımı , kronik allograft nefropatinin 
en önemli nedenidir. 

 Akut rejeksiyon, gecikmiş graft fonksiyonu 
gibi sebeplerin yanısıra öz. viral 
enfeksiyonlar; CMV ( KAN’a da neden 
olur) ve BK virüs graft kaybının nedenleri 
arasındadır. 



Fonksiyone Graft ile Ölüm (Tüm 

graft kayıplarının % 50’si) 
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Kalsineurin İnhibitörleri 

 KAN’ın en önemli sebebidir. 

 Kardiyovasküler riski artırır. 

 Malignansi riskini artırır. 

 Tüm bu sebeplerle kullanımlarının 

azaltılması veya kesilmesi yolunda 

protokoller geliştirilmiştir. 







CNI tedavilerinin azaltılma veya 

kesilme stratejileri 



Everolimus ile CNI minimizasyon 

çalışmaları 



Everolimus Tedavisinin Viral 

İnfeksiyonlara Etkisi 



mTOR tedavisinin posttx. 

malignitelere etkisi 



Antiviral Etkileri 



Yan Etkiler 



Everolimus+düşük doz CsA ile MPA+standart doz 

CsA karşılaştırması 









mTOR inhibitörü kullanımında 

Hasta Seçimi 



Pratik Öneriler 



Pratik Öneriler 



Pratik Öneriler 











Collaborative Transplant Study Data. A, B: Renal graft survival between 3 and 7 years after transplantation of  graft functioning at 2-year after 

transplantation. Survival according continuation of  calcineurin inhibitor (CNI) dosage, reduction or withdrawal. Cyclosporine (A), Tacrolimus (B); C: 

Collaborative transplant study (CTS) data. Renal graft survival for patients on CNI immunosuppression from 3 to 7 years after transplantation. Data 

related to kidneys having an optimal graft function al 2-year after transplantation. Survival according continuation of  CNI dosage, reduction or 

withdrawal. 
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