
AKUT REJEKSİYON 

TANI ve TEDAVİSİ 

Dr. Hüseyin Töz 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

TND Transplantasyon Kursu 

24-25.Şubat.2012, İstanbul 



Akut Rejeksiyon 

• Sıklığı, önemi 

• Fizyopatolojisi ve tipleri 

• Klinik 

– Tanı, Ayırıcı tanı  

• Tedavi 

 



• Graft fonksiyonu doğrudan hastanın ve 

graftın geleceği ile ilişkilidir. 

• Tx sonrası, allograft böbrekte sorun 

olmayacağına inanılacak hiçbir dönem 

yoktur. 

• Tx sonrası, 3. dekadda akut rejeksiyon 

bildirilmiştir. 



Günümüzde AR sıklığı 

ZEUS 
Lancet 2011 

% 15 vs % 15 

MMF Optimizasyonu 
Transplantation 2011 

Klinik AR % 24.6 vs % 12 

Subklinik % 9 vs % 10 

Benefit 
Am J Transplant 2011 

 % 22 vs % 17 vs % 7 

Benefit – Ext 
Am J Transplant 2011 

% 18 vs % 18 vs % 14 

Alemtuzumab 
New Engl J Med 2011 

Düşük risk: % 3 vs % 20 

Yüksek risk: % 10 vs %13 



İmmun risk tx öncesi dönemden 

başlar 
Düşük risk Yüksek risk 

Canlı vericili Kadavra vericili 

İlk tx 2, 3. tx 

Akraba Akraba olmayan 

Karısından kocasına Kocasından karısına 

İdeal donor Yaşlı, hipertansif  donor 

Kısa soğuk iskemi Uzun soğuk iskemi, iskemi-

reperfüzyon hasarı 

Anneden çocuğa Çocuktan anneye 

PRA +, DSA +, XM +, ABO 

uyumsuz 

Gebelik 

Çok sayıda transfüzyon 



AR : önemi 

• 6. ay veya 1. yıldaki allograft fonksiyonları 
uzun dönem sağkalım için belirleyici 

• Erken dönemde graft disfonksiyonunu 

 (kreatinin > 1.5) belirleyen faktörler nelerdir ? 
– Alıcı-verici yaş, cins, ırk 

– AR, HLA mm, DGF 

• Uzun dönem graft kaybı riskini belirleyen 
faktörler nelerdir ? 
– Alıcı-verici yaş, cins, ırk 

– AR, HLA mm, DGF 

 
Hariharan S: Kidney Int 2004 



• Graft kayıplarının nedeni detaylı analiz 

edildiğinde: 

 Akut rejeksiyon % 11,7 

Tx glomerülopati %15 

İmmun IFTA %8,5 

Rekürren ve nonrek GN %21,5 

Enfeksiyon (Polyoma dahil) 11,6 

Diğerleri, bilinmeyen %31,7 

El-Zoghby ZM: Am J Transplant 2009 



Sellares J: Am J Transplant 2012 

Graft disfonksiyonu nedeniyle yapılan biyopsilerin analizi 

















• Sınır değişiklikler 

– i0,1 t1,2,3 

– İ2,3 t0 



• Akut T hücre aracılı rejeksiyon 

– IA.   i2,3 ve t2 

– IB.   i2,3 ve t3 

– IIA.  v1 

– IIB.  v2 

– III.   v3 











• Akut antikor aracılı rejeksiyon 

– C4d +, DSA +, akut doku zararlanması var: 

• ATN benzeri minimal inflamasyon 

• Kapiller / glomerüler inflamasyon/ tromboz 

• v3 

 

• Morfolojik aktif rejeksiyon bulguları 

olmaksızın C4d + ve DSA + 



• g ve ptc, mikrodolaşıma yönelik zararlanmayı 
yansıtır 
– C4d negatif olsa bile (ama genellikle DSA 

pozitiftir) == AAR demektir. 

 

• C4d pozitif, ama morfolojik bulgu yok 
– ABO uyumsuz tx’da akomodasyonu yansıtabilir 

– Diğer tx’da reverzibl-erken bir graft 
zararlanmasını gösterebilir, kompleman 
aktivasyonunun C5 ve ötesine gidemediğine 
işaret eder 



• Tubulointertisyel nefrit ve ödem, 

• Vaskülit ve glomerülonefrite bağlı olarak; 

 

–AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 

GELİŞİR 

 

 



Akut graft disfonksiyonu 

• Akut kreatinin yükselmesi 

– Bazale göre % 20-30 kreatinin yükselmesi 

– Bazale göre 0.3 mg/dL kreatinin artışı 

 

• Bazal nedir ? == en düşük 2 değer 

 



Akut graft disfonksiyonu 

• Gecikmiş graft fonksiyonu 

• Yavaş graft disfonksiyonu 

• Canlı vericili tx, ilk saatlerde diürez < 50-

100 ml/saat 

• Preemptif tx, ilk saatlerde 200-300 ml/saat 

diüreze rağmen kreatinin düşmemesi 



Ayırıcı Tanı 
0-1 ay 1-3 ay 3ay-1 yıl 

ATN X 

Volüm açığı X 

Erken/antikor aracılı AR X 

T hücre aracılı AR X X X 

Üriner kaçak X 

Vasküler tromboz X 

Üriner obstrüksiyon X X 

Enfeksiyon 

(üriner/sistemik) 

(Viral/Bakteriyel) 

X X X 

Rekürren hastalık FSGS/HUS 

/TMA 

X? X? 

Akut KNİ toksisitesi X X? X? 

Diğer ilaçlar X X X 



Yaklaşım 

Öykü, Yakınma 

Kan basıncı, kilo artışı, ödem, ateş 

İdrar analizi (piyuri, 

proteinüri, hematüri) 

Enfeksiyon, rejeksiyon, 

rekürren GN 

US, Dopler US, Sintigrafi Vasküler patoloji 

Koleksiyon, obstrüksiyon, 

kaçak 

Ne ilaçlar kulanılıyor ? Antibiyotik, ACE-İ, diüretik 

KNİ doz ve düzey nasıl ? KNİ toksisitesi 

mTOR-i doz ve düzey nasıl ? ATN iyileşmesi gecikiyor mu 

? 

Kan BK (özellikle 3-12 ay 

arası) 

Polyoma nefropati 



Yaklaşım  

• KNİ doz ve düzeyde anlamlı bir yükseklik var 
ve toksisite düşünülüyorsa, %20-25 doz 
azaltımı yapılır, 48 saatte bazale dönerse 
sorun yok, bazale dönmezse veya kısmi 
düzelme olsa bile biyopsi 

• Eğer KNİ doz ve düzey normalse biyopsi 

• AR’u kuvvetle telkin eden bir durum varsa  
biyopsi 

• AR’u kuvvetle telkin eden bir durum varsa 
ampirik tedavi, yanıt alınmazsa tekrar ayırıcı 
tanı ve biyopsi 



Patolojik ayırıcı tanı 

AR Vaskülit, C4d + 

PTLD Nodüler infiltrasyon, plazma hücreleri, 

EBER +, CD20 + 

Polyoma İntranükleer inkluzyonlar, AntiSV40 + 

Kan BK + 

CMV Endotel ve tubul hc sitoplazmik 

inkluzyon, antiCMV + 

Akut pyelonefrit Nötrofilik tubulit 

Allerjik intertisyel 

nefrit 

Eozinofilik tubulit 



TEDAVİ 

• AR, immunsupresyonun yetersiz kaldığının bir 

belirtisidir 

– İlaç dozlarının azaltılma çabaları 

– İlaç düzeyini düşüren ilaç kullanımı 

– Bazı ırklarda  - iri yapılı hastalarda daha yüksek doz 

ilaç gereksinimi 

– Hastanın düzensiz ilaç kullanımı (maliyet, yan etki, 

psikolojik sorunlar = özellikle adolesanlarda) 



Akut Hücresel Rejeksiyonda 

Tedavi 
• İntravenöz yüksek doz steroid 

• Anti-T hücre antikorları 

– Poliklonal Tavşan ATG 

– Poliklonal At ATG 

– Monoklonal OKT3 

• İntravenöz immunoglobulin 
• Kurtarma (Rescue) tedavileri 

• Siklofosfamid, basiliksimab, daklizumab 



• IV metil prednizolon: 

– 3-15 mg/kg, veya 250-1000 mg/gün 

– 3-5 gün 

– Banff grade IA, IB 

– Hızlıca önceki doza inilir 

– % 60-70 başarı 

– Pulse bittikten 2-4 gün sonra kreatinin bazale 

dönmesi beklenir 



• YAN ETKİ 

– Enfeksiyonlara yatkınlık (oral kandida), 
hiperglisemi, hipertansiyon,peptik ülser, 
psikiyatrik bozukluklar 

– Osteoporoz, avasküler nekroz 

• PROFİLAKSİ 

– Antifungal profilaksi 

– H2 res blokeri (veya PPI) 

• TEDAVİYE DİRENÇ 

– Bittikten 2-4 gün içerisinde beklenen yanıtın 
alınmaması 



• Anti-T hücre antikorları (ATG, OKT3) 

– Steroide dirençli AR 

– Banff Grade II AR’da ilk tedavi + pulse MP ile 

 

– OKT3: 5 mg/gün IV, 10-14 gün 

– ATG 

• 1.25 –2.5 ( 4 ) mg/kg arası değişken doz 

• Süre 7-14 gün 

• CD3 + T hücre sayısı 0-25/mm3 

 

 



• İnfüzyonla ilişkili: 

– Santral kateter kullanılır 

– Ateş, titreme, deri döküntüleri 

– Anaflaktik reaksiyon, solunum yetmezliği = seyrek 

– Lökopeni, trombopeni 

• Erken dönem: 

– Enfeksiyon (PROFİLAKSİ !!) 

• Geç dönem: 

– Malignite  



Tedavi sonrası idame 

• Steroidsiz bir rejim vardıysa steroid 

eklenmesi 

• AZA yerine MMF 

• CsA yerine Takrolimus 

• mTOR-i yerine KNİ 

• Tedaviye uyumun gözden geçirilmesi 



Akut antikor aracılı rejeksiyon 

• Seçenekler :  
– Plazmaferez 

– IVIG 

– Rituksimab 

– Bortezomib 

– Ekulizumab 

– Steroid 

– ATG 

– Splenektomi 

 

• Farklı tanı kriterleri, retrospektif, kontrol grubu yok, 
az olgu sayıları, kısa dönem sonuçlar 

• Olumsuz sonuçların yayınlanmaması 

 



Hasta  Protokol prognoz 

12+12 IVIG 2g/kg x 4 doz 

PF + RTX 375 mg/m2 X 2 

doz 

MP 500 X 3doz 

IVIG 100 mg/kg X 

4 IVIG 2 g/kg X 4 

PF X 4 seans + 

RTX 

Graft sağkalımı 

%50 vs %91 

19 PF 4-7 seans 

IVIG 0.4 g/kg x 1 doz 

GS: % 100 

8 PF X 9 

RTX 375 mg/m2 X 4 doz 

GS: % 75 

27 RTX 375 mg/m2 X 1 doz 

MP + ATG 

+/-PF 

GS: % 85 

7 IVIG 2 g/kg (1-3 doz) 

Siklofosfamid (2 hasta) 

GS: % 100 

FDA Workshop:  Am J Transplant 2011 



• Standart tedavi: 

– PF ve IVIG ( kısa süre önce almadıysa puls 

MP) 

• Değişik kombinasyonlarla: 

– RTX, BOR, ECU 

• Sellüler rejeksiyon eşlik ediyorsa: 

– ATG 

Yan etkilere 

dikkat 



Bortezomib 

• Proteazomlar, hücrelerde proteinlerin 

fonksiyon ve ekspresyonlarını düzenler.  

• Neoplastik myelom hücrelerinin 

yaşamlarını idame ettirir. 

• Bu nedenle myelom tedavisinde 

kullanılmıştır. 



• 13 erken (ilk 6 ay), 17 geç (> 6 ay) dönem 
AAR atağı 

• Tedavi protokolu: 

– Bor 1.3 mg/m2 x 4 doz, 11 günde 

– RTX 375 mg/m2, tek doz 

– PF 

– İdame İS tedaviye devam  

• PROFİLAKSİYE DİKKAT: 

– Nistatin ve VGCV 3 ay, Bactrim 1 yıl 

 Walsh RC: Transplantation 2011 



• Erken AAR ile Geç AAR 

karşılaştırıldığında 

– Erken AAR’da 

• Presensitizasyon mevcut 

• DSA daha düşük, çoğunlukla Class I 

• Histolojik düzelme daha iyi 

• 1 yıllık Graft sağkalımı % 60 vs % 50  

• Bortezomib içeren bir rejim bir alternatif 

olabilir. 

 



• 20 hasta (16 böbrek, 4 SPK) 

• AAR, DSA + 

• AAR zamanı ortalama 19.8 ay (1-71 ay) 

• Tedavi protokolu: 

– 500 mg IV MP x 3 gün 

– PF haftada 2, toplam 4 seans 

– BOR 1.3 mg/m2 x 4 doz 

– IVIG 0.5 g/kg x 4 doz 

 
Flechner SM: Transplantation 2010 



• 10 ayda graft sağkalımı % 85 

• Yalnızca % 25 hastada GFH bazale döndü 

• Son kontrolde ortalama GFH ortalama 42 

• Proteinüri sık 

 

• Tanı anında kreatinin < 3 ve proteinüri < 1 

g/gün ise tedaviye yanıt daha iyi 



• Ekulizumab: 

• Kompleman 5’e yönelik monoklonal 

antikor 

• Daha yaygın kullanım alanı çocuklarda 

atipik HUS 

• ABO uyumsuz bir transplantasyonda 

AAR’u geri çevirmiştir. 



Tedaviye yanıt / prognozu öngörme 

Noninvaziv yöntemlerle akut rejeksiyon 

tanısı 

mümkün mü ? 



• Patolojik tanı ile periferik kan 

lökositlerindeki sitotoksik protein gen 

ekspresyonları arasında (perforin, 

granzym ve Fas L) arasında uyum olduğu 

gösterilmiş (Transplantation 1998) 

 

• İdrarla atılan hücrelerde mRNA düzeyi 

(perforin, granzym) non invaziv bir yöntem 

olarak önerilebilir (N Engl J Med 2001) 



• Belirgin ödem ve plazma hücre 

infiltrasyonu: 

– Tümü steroide dirençli 

– Graft sağkalımı kötü 

– IFN gama ve Fas L ekspresyonu belirgin fazla

  

    (Transplantation 2004, Nephrol Dial Transplant 

2004 



• İdrarda FOXP3, CD25, CD3, Perforin 

mRNA ile tanı ve tedaviye yanıt ? 

– AR’da tümünün idrar düzeyleri yüksek, 

– Tedaviye yanıt verenlerde FOXP3 daha 

yüksek 

– FOXP3 düşükse graft kaybı riski fazla 

• FOXP3, tanı ve yanıtta “kreatinin” kadar 

değerli 

       New Engl J Med 2005 



Biyomarkerlara gereksinim var 

• Denovo posttransplant antiHLA antikorları 

• nonHLA antijenlerine yönelik antikorlar 
(MICA) 

• Antiendotelyal hücre antikorları 

• Donor-reaktif memory T hücreleri 
(ELISPOT) 

• Ko-stimulatuvar moleküllerin idrarda 
mRNA’sı 

• İdrarda kemokinler 

• Solubl CD 30 

• Dokuda genomik analizler 



TEŞEKKÜR EDERİM 
























