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28 yaşında kadın•
8 haftalık hamile•
Çocukluğunda mikroskopik hematürisi var•
Yeni tanı hipertansiyon nedeniyle yaptırdığı •
tetkiklerde 

Kreatinin:.1.3 mg/dl,–
TİT: 10-2 eritrosit–
24 saatlik idrada protein:2300 mg/gün –
LDL:148–



Patolojik Bulgular

Diffüz proliferatif mezangial GN’e, tübüler hasar ve atrofi, bazı tübüllerde 
eosinofilik infiltrasyon, 7/16 glomeruloskleroz, İmmun floresan mesangial 
Ig A birikimi 

 



Ön tanınız nedir?

Renal biyopsi yapar mısınız?



Hangi tedaviyi verirsiniz?

Medikal abortus düşünür müsünüz?















Difüz mezengial IgA birikimi–

Eşlik eden C3 birikimi %90–

IgG ya da IgM birikimi olabilir %40–



Klinik durum Öneri
Rekürren makroskopik hematüri,
Normal renal fonksiyon

Hidrasyon 
(Ab ne tonsillektomini yeri tartışmalı)

Proteinüri <1 g/gün Spesifik tedavi yok

Nefotik sendrom ve minimal değişiklik Prednisolon 0.5-1 mg/kg/gün 8 hafta,sonta 
doz azalt

Nefrotik olmayan (1-3 gram) proteinüri 
ve mikroskopik hematüri

ACE/ARB
Proteinüri hala 1g/24 saat üstü ise ve GFR 
<70 ml/dak balık yağı 12 g/gün 6 ay
Renal fonksiyon geriliyorsa prednisolon 40 
mg/gün 2 yılda 10 mg a inerek takip

Kresenik IgA Prednisolon 0.5-1 mg/kg/gün 8 hafta
Siklofosfamid 2 mg/kg/gün 8 hafta (IV/PO 
farkı bilinmiyor)
İdame prednisolon ve azotioprin

Ig A nephropatisi









Ig A nephropatisi



Ig A nephropatisi





Ig A nephropatisi



Hastaya 3 gün pulse 300 mg steroid sonrası 
prednol 32 mg ve alfametil dopa başlandı
8-14. hafta arası prednol 32 mg
14. Hafta 
BUN:18 kreatinin:0.9 mg/dl ürik asit: 3.2 mg/dl, 
protein:310 mg/gün 
Alfamet 2x1/2 ile TA  regüle  

Ne yaparsınız??
Hasta ne durum da??



Hamilelik ile ilgili hazırlıklar

GFR tayini yap

USG (skar,atrofi vs) , işeme bozukluğu varsa değerlendir

Demir ve diğer vitamin eksikliklerini replase et

Hamilelikte ESA kullanım ihtiyacı olup olmadığını belirle
Hedef Hb:10-11 g/dl

Hipertansiyonu kontrol altına al (110-140/80-90 arası)

ACE/ARB’yi kes (mümkünse 5-7. aydan önce)

Kreatinin 1.5 mg/dl ise aspirin 75-150 mg/gün ekle

Nefrotik ise heparin vermeyi düşün

MMF ,sitotoksikler kontroendike

Hastalığın inaktif olduğu dönemi tercih et



Hastaya 14-20 hafta arası steroid dozu kademeli 16 
mg’a inildi

22. Hafta poliklinik muayenesi:
BN:18 kreatinin:1.01 mg/dl ürik asit:5.6 mg/dl 
protein:605 mg/gün
Ödem ++/++

Ne yaparsınız??
Hasta ne durum da??



Hasta 26. hafta tatile gidiyor. Yüksek kan basıncı 
ile Alanya Baskent Hastanesine başvuruyor.

Kan basıncı:170/100

Alfamet 3x2, norvasc 1x10’ a rağmen kan basıncı 
düşmüyor. Ödem +++/+++

Öneriniz?



Hastaya acilen hastanemize geliyor. Yüzü ve tüm 
vücut ödemli. 
Kreatinin:.1.0 ürik asit:7 mg/dl albumin:2.3 g/dl 
protein:7000 mg/gün 

Ne yaparsınız??
Hasta ne durum da??



Hastanın konvulsiyonları başlıyor
Hastaya acil sezeryan uygulanıyor 
Sezeryan sonrası 2 gün entübe kalıyor

Alfamet,norvasc,lasix, lopsesor, cardura  
ile taburcu ediliyor Prednol dozu 24 mg’a 
çıkılıyor
Son kretainin:0.9 albumin:2.2 g/dl 

Taburculuk öneri??? 



Hasta doğunumdan 1. hafta sonra sağ derin ven 
trombuzu ve şüpheli pulmoner emboli nedeniyle 
hospitalize ediliyor

Sistemik heparinizasyon ve takibinde 
kumadinizasyon uygulanıyor





Doğumdan 2 hafta sonra TA daha iyi regüle. 
Alfamet,amlodipin  alıyor. Süt veriyor. Prednol 24 
mg/gün

Kretainin:0.9 LDL:350 protein:4500 mg/gün 

Ek öneri???
Tedavi??
Re biyopsi??? 



Son kontrol
Doğumundan sonra 2. ay. Halen aldığı 
prednol 24 mg, enapril 20 mg, omega 3

Kreatini:0.9 mg/dl protein:2080 mg/gün 
albumin:4.1 g/dl



68 yaşında erkek•
4 yıldır proteinürisi, 10 yıldır dirençli hipertansiyonu •
var. Çocukluğunda VUR mevcut
Alkol kullanıyor•
Ağır KOAH, sigara içimi, morbid obesite mevcut •
Daha önce dış merkezde renal biyopsi önerilmiş•
Lab:AKŞ:108 kreatinin 1.2 protein:5900 mg/gün •
albumin:3.6 ÜA:8 LDL:164 TG:600 statin altınsa
Halen aldığı;delix 2.5, dilatrend,cardura, lasix, norvasc•
Diyete uyumlu değil,TA regüle değil•
Renal boyutları N veya alt sınırda•
Renal biyopsi:hiler yerleşimli fokal segmental •
glomeruler lezyon,foot process silinmesi belirgin değil, 



Primer FSGS? 
Sekonder FSGS ?

TEDAVİ PLANINIZ NEDİR
Konservatif
Steroid
Steroid ve endoksan





Normal ve nefrektomize ratlarda EM bulguları



Perihilar

Tip lezyonu

Sellüler

Collapsing

NOS





Kollapsing FSGS



Sellüler FSGS







Reanl biyopsi

PERİHİLER LEZYON•
Foot processlerde •
belirgin fusyon
Glomerüller •
normalden büyük



Obesite ve sekonder FSGS



Obesite ve FSGS
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Sekonder FSGS Primer FSGS

Proteinüri başlangıcı Yavaş gelişir Ani başlar

Nefrotik sendrom Daha az Sık

Böbrek yetmezliğine gidiş Yavaş Dha hızlı

Glomerul çapı Büyük Normal

Foot process silinmesi Az (<%30) Yoğun

Glomeruler tutulum Hilar ? -









Tedavi

ACE maksimum doz•
Tuz kısıtlaması (uyum problemi??•
Kilo verme•
Sigara-alkol•
Diabetik diyet•
Daha iyi TA ayarı•



24 ay sonra

Kreatinin:1.2 •
Proteinüri:8600 mg/gün•
Albumin : 3.1 g/dl•

Ek öneri ???•
ARB??•
İmmunosupressif ??•









Result – effects of dexamethasone on podocyte 
maturation at 37 C and expression of nephrin

Quantificaton of 
nephrin 

Immunofluorescent 
staining







68 yaşında bayan hasta ödem şikayetiyle başvuruyor. 
Geçirilmiş SVO ve HT tanısı var

LAB: AKŞ:95 kreatinin:0.9 albumin:2.1 g/dl proteinüri:>10 
gram/gün

Dış merkezde renal  biyopsi yapılmış. 
Işık mikroskopisinde glomeruler basal membran 
kalın,proliferatif değişiklik yok

İleri tedavi için başvuruyor.  



ÖN TANINIZ NEDİR?

TEDAVİ PLANINIZ NEDİR
Konservatif
Steroid
Steroid ve endoksan



MEMBRANOUS NEPHROPATHY contt…



LM: The capillary loops are thickened and prominent, but the cellularity is not increased.





Menbranoz glomerulonefrit, basal 
membranın epitelyal kısmında elektron 

dens depozitler, foot proçesslerde 
silinme



Membranoz glomerulonefritte spontan remisyon 
beklentisi var mı??

Hastaların %80ninde başlangıçta nefrotik proteinüri var

%20’sine tam, %15-20’inde kısmi remisyon mevcut

Remisyon 18-24 aya kadar uzayabilir . Bazı hastalarda yılları alabilir

Tam remisyonda 10 yıllık böbrek sağkalımı %100, 
parsiyel remisyonda %90, 
remisyon olmayanlarda %50. 

Ras tedavisi ve proteinüride %50’nin altına iniş 
sağ kalım için önemli bir prediktör



Düşük risk Orta risk Yüksek risk
Normal serum 
krestinin,kreatinin 
klerens
Proteinüri <4 g/gün 6 
aydan uzun süreli

Normal veya normale 
yakın serum kreatinin 
ve klerans
Maksimum 
konservatif tedaviye 
rağmen 6 aydan uzun 
süreli proteinürinin 4-
8 gram aralığında 
olması

Renal fonksiyonda 
bozulma ve 
proteinürinin 3-6 aylık 
sürede 8 gramdan 
yüksek olması

Membranoz glomerulonefritte renal risk



Etken Prediktör Pozitif 
prediktif değer 
(%)

Yaş Yaş>genç 43
Cinsiyet Erkek>kadın 30
HLA tip HLA B18/DR3/Bffl 71
Hipertansiyon mevcut 39
Albumin <1.5 g/dl 56
Nefrotik sendrom mevcut 32
Proteinüri >8g >6 ay 66
Ig G atılımı >250 mg/gün 80
B2 mikroglobulin 
atılımı

>0.5 microg/dak 79

C 5-9 atılımı >7 microg/mg kreatinin 67

Glomerüler fokal 
skleroz

mevcut 34

Tübuloinstetisyel 
hasar

mevcut 48

EM evre III IV mevcut 67











ALTERNATİF







YENi MESAJLAR

‘Glomerulonefrit guideline’larını her zaman •
uygulamak mümkün değil

Hastalık yok, hasta var yaklaşımı daha önemli•

Podosit spesifik veya antikora spesifik tedavi •
kavramı ile çok daha sık karşılaşacağız


