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Terminoloji
Trombotik mikroanjiopati

• Trombotik mikroanjiopati

– Arteriol veya kapillerlerde duvar kalınlaşması

– Intraluminal trombus oluşumu

– Damar lumeninin parsiyel ya da komplet

obstrüksiyonu

• Akut sendrom

– Mikroanjiopatik hemolitik anemi

– Trombositopeni

– Organ tutulumları (mikrovasküler trombüslere bağlı)



Trombotik mikroanjiopatiler

PRİMER
Kontrolsüz kompleman aktivasyonu aHUS

vWF yıkım sorunu, ADAMTS 13 eksikliği TTP

Shiga toksin - E.coli (STEC-HUS)

SEKONDER
İlaçlar (KNİ, VEGF-Ab, kemoterapi)

Maligniteler

İmmun kompleksler, fosfolipidler (CAPS)

Gebelik

Malign Hipertansiyon

İnfeksiyon, HIV

Travma (Cerrahi-Transplantasyon)

Endotelial Hasar ve Oklüzyon

Mikroinflamasyon, permeabilite artışı, tromboz, mekanik hemoliz

Klinik ve Laboratuar Belirtiler

Trombosit tüketimi, hemoliz, iskemi ve organ hasarı belirtileri

(Renal, MSS, GİS, Cilt, Kardiyak)



STEC-HUS
Shiga Toksin

• Shigella dysanteriae tip 1 toksini ile benzer

• Çocukluk çağı olgularının çoğundan sorumlu

• E. coli ve diğer bakteriler

• Hemorajik kolit



Shiga toksin

• Subunit A sitotoksik etki; hücre protein sentezi 
inhibisyonu

• Subunit B: hücre yüzeyindeki spesifik 
glikolipide (Gb3) bağlanır, doku duyarlılığını 
belirler



Shiga toksin

• Oral alım - E coli

• Membran proteini intimin yardımı ile intestinal
mukozaya yapışma

• Brush border in yırtılması --- diare

• Stx sistemik dolaşıma geçmesi

• Dolaşımda free toksin saptanamıyor

• Stx hızlıca PNL lere bağlanırken eritrosit, PLT ve 
lipoproteinlere bağlanmaz

• Stx’e glomerul endotelinin afinitesi PNL’lerden 100 
kat fazla



Trombotik mikroanjiopatiler

PRİMER
Kontrolsüz kompleman aktivasyonu aHUS

vWF yıkım sorunu, ADAMTS 13 eksikliği TTP

Shiga toksin - E.coli (STEC-HUS)

SEKONDER
İlaçlar (KNİ, VEGF-Ab, kemoterapi)

Maligniteler

İmmun kompleksler, fosfolipidler (CAPS)

Gebelik

Malign Hipertansiyon

İnfeksiyon, HIV

Travma (Cerrahi-Transplantasyon)

Endotelial Hasar ve Oklüzyon

Mikroinflamasyon, permeabilite artışı, tromboz, mekanik hemoliz

Klinik ve Laboratuar Belirtiler

Trombosit tüketimi, hemoliz, iskemi ve organ hasarı belirtileri

(Renal, MSS, GİS, Cilt, Kardiyak)



HUS / TTP

• 1923 – Moschowitz TTP

• 1955 – Gasser HUS

– İshal

– Hemolitik anemi

– Trombositopeni

– Akut böbrek yetersizliği

5 hasta



aHUS
Sıklık

• İnsidens
– 1-2 olgu/1 000 000 nüfus - yıl ABD

– 0.11 olgu/1 000 000 nüfus - yıl Avrupa

• Prevalans (18 yaş altı grupta)
– 3.3/1 000 000 Avrupa (EMA)



aHUS / TTP

• Kompleman disregülasyonu ile ilgili TMA

– aHUS

• ADAMTS13 eksikliği ile ilgili TMA

– TTP







Faktör H

• Faktör H

– Kompleman alternatif yolunu bloke eden plazma 

proteini

– 155 kD glikoprotein

– Kc, makrofaj, fibroblast, endotel, trombosit

• Faktör H gen mutasyonu

– Familyal olanlarda % 40

– Sporadik olanlarda  13-17



Faktör I

• Atipik HUS olgularında % 3-10

• Solubl regulatuar serin proteaz

• C3b alfa zincirinden 3 peptid, C4b alfa 
zincirinden 2 peptid bağ ayırır

• Kc de sentezlenir

• Faktör I geni kromozon 4q25 de yer almakta ve 
13 eksona sahip

• Atipik HUS la ilgili 12 değişik mutasyon 
tanımlanmış

• HUS la ilgili en az çalışılan faktör



MCP

• Sıklık % 5-13

• Membran kofaktör proteini

• Böbrek içi C3 aktivasyonunu düzenler

• Renal transplantasyon çözüm



Hücre yıkımı

Inflamasyon

Tromboz
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aHÜS’te, sistemik kompleman aracılı TMA’nın yaşam 

boyu riskine neden olan kompleman düzenleyicilerin 

genetik defekti vardır

Normal trombositler ve 

endotel, kompleman 

inhibitörleri sayesinde 

komplemanın doğal 

etkilerinden korunur.

İnhibitörlerin yokluğunda, 

sürekli ve aşırı miktarda 

kontrolsüz kompleman 

aktivasyonu, kronik trombosit 

ve endotel hücresi 

aktivasyonuna neden olur.

Tüm küçük damarlarda 

tromboz, inflamasyon ve

oklüzyon görülür. (TMA)
Ani katastrofik komplikasyonlar

İlerleyen organ hasarı ve yetmezliği

Hücre yüzeyü ve komplemanın

sıvı faz inhibitörleri



Klinik

• Purpura, nadiren kanama

• Anemi

• Anüri

• Nörolojik bulgu

• Ateş

• Konvülsiyonlar 

• Koma



Atipik HUS*

• n: 156 

• % 22 ilk epizotta SDBY ne gitmiş

• % 60 uzun dönemde

• % 50 sinde CFH, CFI, MCP mutasyonu yok

• Çoğunda tetikleyici faktör infeksiyon

• En kötü prognoz CFH mutasyonu olanlarda

– % 50 si SDBY ya da eksitus

*Caprioli J et al. Blood 108: 1267, 2006 



HUS / TTP

HUS

– Çocuk

– Akut böbrek 

yetersizliği

– Nörolojik tutulum az

TTP

– Erişkin

– Ciddi nörolojik 

tutulum

– Değişik derecede 

renal tutulum



Klinik görünüm

• Patolojik olarak ayrılamayan, iki değişik 

prezantasyon

– Hemolitik üremik sendrom-----böbrekler

– Trombotik trombositopenik purpura----beyin



Laboratuar

• Trombositopeni

– TTP < 20 000, N

– HUS 30 000 – 100 000, N

• Hemolitik anemi

– Fragmante eritrositler





Laboratuar -II

• Hiperbilirubinemi

• Retikülositoz

• Haptoglobin azalması

• LDH yüksekliği

• Lökositoz Stx ilgili HUS

• C3 düzeyinde azalma

• Orta derecede proteinüri

• Hematüri, eritrosit silindirler



Laboratuar -III

• Hipokomplementemi

– Serum C3 düşük, N

• PT, PTT, faktör V-VIII, fibrinojen N

• ADAMTS13 düzeyi (aktivite %)

• Kompleman mutasyonları



Patoloji

• EM da damar duvarında genişleme, şişme, 
endotel hücrelerinin bazal membrandan 
ayrılması

• Subendotelial alana madde birikimi

• İntraluminal trombosis

• Parsiyel ya da komplet obstrüksiyon

– Yamalı kortikal nekroz ciddi olgularda

– FSGS sekel olarak gelişebilir

Skleroderma

Malign nefroskleroz

Kronik transplant rejeksiyonu

CNİ toksisitesi







Ayırıcı tanı

• Sistemik vaskülitler

• Malign hipertansiyon

• DİK

• Hantavirus infeksiyonu 

Trombositopeni

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Akut böbrek yetersizliği



Klinik seyir

• Genetik defekt olup olmaması önemli

– MCP mutasyonu

• Çocukluk çağı

• Daha hafif klinik seyir

• % 80 komplet remisyon

• Tekrarlama sık, ama ESRD az

– FH mutasyonu; 

• Yüksek tekrarlama oranı

• % 60-80 ESRD ye gidiş

• Mortalite yüksek



Kötü prognoz işaretleri

• Ciddi gastrointestinal prodrom

• Lökositoz

• Anüri ile prezantasyon

• Kortikal nekroz varlığı

• Glomerullerin % 50 den fazlasında tutulum



Trombotik mikroanjiopati
Ayırıcı Tanı 

Trombositopeni

<150 000

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Şistositler

LDL yüksekliği

Haptoglobin düşüklüğü

Hb düşüklüğü

Nörolojik Tutulum

Konfüzyon

Konvülsiyon

Renal Tutulum

Kreat artışı

GFR azalması

İdrar tetkikinde patoloji

Hipertansiyon

GİS Tutulumu

Diare –kanlı

Bulantı, kusma

Karın ağrısı

Gastroenterit

ADAMTS 13 ve Shiga toksin/EHEC testleri

ADAMTS 13 sonuçları beklenirken trombosit sayısı >30 000 ve 

ciddi böbrek yetersizliği TTP’yi dışlayabilir

< %5 ADAMTS13 aktivitesi > %5 ADAMTS13 aktivitesi Shiga toksin/EHEC pozitif

TTP aHUS STEC-HUS

VE



Trombotik Mikroanjiopati’de
Tedavi

• Primer – sekonder neden ayırımı

– Sekonder nedenlerde neden olan hastalığa yönelik 

tedavi

• Acil plazmaferez ihtiyacı

• Anti-kompleman tedavisi başlanmalı mı ?

• Başka tedavi yaklaşımları



aHÜS Tedavi Seçenekleri
• Hedefe yönelik tedavi

– Eculizumab

• Ampirik plazma tedavisi
– Hem erişkinlerde hem de çocuklarda güvenlilik konusu ?? 1-3

– Prospektif klinik çalışma kanıtları yetersiz 1,4

• Plazma değişimi: Dozlama, sıklık ve süre seçime bağlıdır 5

• Plazma infüzyonu: Böbrek fpnksiyon bozukluğu ve hipertansiyon, dozajı sınırlar 6

• Böbrek transplantasyonu
– MCP mutasyonları olan bazı hastalar dışında prognoz kötüdür  6

– Nakil sonrası TMA riski % 60’dır ve % 90 üzerinde greft kaybı ile sonuçlanır 
7

• Karaciğer veya karaciğer -böbrek (kombine) nakli
– İlerleme olmasına karşın, bu ölçüde majör cerrahinin morbidite ve mortalite

riski yüksektir5

1. Loirat C et al. Semin Thromb Hemost 2010;36:673-81; 2.Michon B et al. Transfusion 2007;47:1837-42; 

3. George JN. Blood 2010;116:4060-9; 4. Baweja S et al. J Artif Organs 2011;14:9-22; 

5. Ariceta G et al. Pediatr Nephrol 2009;24:687-96;  6. Taylor CM et al. Br J Haematol 2010;148:37-47;  

7.Bresin E et al. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:88-99



Destek Tedavilerine Karşın aHÜS’ün Yıkıcı Bir 
Prognozu Vardır

• Plazma tedavisi yoğun olarak 
kullanılmasına karşın :

– Hastaların %33–40’ı, il klinik atakta 
kaybedilir veya son dönem böbrek 
hastalığına (SDBY) ilerler.1,2

– Hastaların %65’i plazma değişimi / 
plazma infüzyonuna (PE / PI) 
rağmen tanıyı takip eden ilk yıl 
içinde kaybedilir, diyalize ihtiyaç 
duyar ya da kalıcı böbrek hasarı 
geliştirir1

– Başlangıçta PE / PI tedavisi ile
iyileşme görülen hastalarda yine de 
anemi, böbrek hasarı ve diğer ciddi 
komplikasyonlar görülebilir 3
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1. Caprioli J et al. Blood 2006;108:1267-79;

2. Noris M, Remuzzi G. N Engl J Med 2009;361:1676-87;

3. Zuber J et al. Nat Rev Nephrol 2012;8:643-57



aHÜS’de PE / PI ile Elde Edilen Sonuçların 

Genel Değerlendirmesi 1

Gen Etkilenen 

Protein

Sıklık, % Kısa dönemli PE / PI

sonrası remisyon (CR / 

PR) *, %

Başlangıçtan 5-20 yıl 

sonra ölüm veya 

SDBY, %

CFH Faktör H 20–30 60 70–80

CFHR1/3 Faktör HR1, R3 6 70–80 30–40

MCP 10–15 Tedavi için kesin bir 

endikasyon yoktur

<20

CFI Faktör I 4–10 30–40 60–70

CFB Faktör B 1–2 30 70

C3 Kompleman C3 5–10 40–50 60

THBD Trombomodulin 5 60 60

Tanımlanam

ayan

? 25–50 69 50**2

1. Noris M, Remuzzi G. N Engl J Med 2009;361:1676-87;

2. Noris et al. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:1844-59



Eculizumab multinational clinical programme 
in aHUS (n=67)

Retrospective

Medical practice 

setting (C09-001) 

(n=30)

19 patients <18 years old

Prospective (26 weeks)

Long-term extension studies

86% (32/37) of patients continued chronic 
eculizumab treatment in extension studies 

aHUS patients 

with progressing 

TMA (C08-002)

(n=17)

Adult/Adolescent

Patients with 

long duration of aHUS

and CKD (C08-003)

(n=20)

Adult/Adolescent

Clinical diagnosis 

of aHUS

Clinical diagnosis of aHUS with:

• TMA (measured by platelet count, haemolysis)

• Organ damage (serum creatinine ≥ULN)

• ADAMTS13 >5%; no positive STEC test

• No requirement for identified genetic mutation

. 

Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81; 

Licht C et al. ASN Annual Meeting 2011 (TH-PO366); Greenbaum L et al. 

ASN Annual Meeting 2011  (TH-PO367); Simonetti G et al. ESPN Annual Meeting 2011 (P288)



Study C08-002: eculizumab reduced complement activity
in 100% of prospective clinical trial patients1

Change from baseline to end of study period

aBased on a pharmacodynamic assay that quantified the 

complement activity in patients’ serum by measuring the 

degree of haemolysis = the amount of haemoglobin 

released (spectrophotometer).  <20% is considered 

complete blockade of haemolysis 1. Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81

 Reduction observed 

in all patients after start of 

eculizumab in 1 hour

 Effect sustained through 

to the end of study
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Study C08-002: eculizumab inhibited complement-mediated 
TMA as measured by a significant increase in platelet count1

• Least-squares mean 
platelet increase 
between baseline and 
end of study: 73×109/L 
(p=0.0001)1

• Significant increase in 
platelet count as early as
day 7 (p=0.027)1

• Platelet increase 
sustained through to the 
end of study period (64 
weeks)1

• 13 patients with low 
platelets (<150×109/L) at 
baseline who received 
chronic treatment 
through to week 26 and 
achieved platelet 
normalisation1

1. Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81

* * * * * * * * * *

‡

† †
†

Number of 

patients 17 14 16 16 15 15 14 15 15 15 15 15 14 15

*p≤0.0001; †p<0.001; ‡p<0.05

CI, confidence interval;

TMA, thrombotic microangiopathy



Study C08-002: eculizumab improved
renal function over 52 weeks1

Significant, time-dependent mean eGFR increase from baseline:

 31 (17–45) mL/min/1.73m2 through to week 26; p=0.0001

 29 (14–44) mL/min/1.73m2 through to week 52; p=0.0005
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1. Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81

eGFR (estimated 3-piece linear trend)

CI, confidence interval;

eGFR, estimated glomerular filtration rate



Study C08-002: earlier treatment with eculizumab 
leads to greater improvement in renal function1,2

Median duration of aHUS current clinical manifestation to study was 

0.75 months (range: 0.2–4.0)

aHUS, atypical Haemolytic Uraemic Syndrome; ANOVA, analysis of variance; 

eGFR, estimated glomerular filtration rate 

1. Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81;

2. Greenbaum L et al. ASN Annual Meeting 2011 (Poster TH-PO367)

Earlier intervention with eculizumab was associated with

an increased likelihood of improved eGFR through Week 26 

(ANOVA with clinical disease manifestation as covariate,

p=0.03)

Duration from onset of current aHUS manifestations to study (months)
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Eculizumab multinational clinical programme 
in aHUS (n=67)

Retrospective

Medical practice 

setting (C09-001) 

(n=30)

19 patients <18 years old

Prospective (26 weeks)

Long-term extension studies

86% (32/37) of patients continued chronic 
eculizumab treatment in extension studies 

aHUS patients 

with progressing 

TMA (C08-002)

(n=17)

Adult/Adolescent

Patients with 

long duration of aHUS

and CKD (C08-003)

(n=20)

Adult/Adolescent

Clinical diagnosis 

of aHUS

Clinical diagnosis of aHUS with:

• TMA (measured by platelet count, haemolysis)

• Organ damage (serum creatinine ≥ULN)

• ADAMTS13 >5%; no positive STEC test

• No requirement for identified genetic mutation

Soliris® (eculizumab) Summary of Product Characteristics. 

Alexion Europe SAS; 2012;

Legendre CM et al. N Engl J Med 2013;368:2169-81; 

Licht C et al. ASN Annual Meeting 2011 (TH-PO366); 

Greenbaum L et al. ASN Annual Meeting 2011 (TH-PO367);

Simonetti G et al. ESPN Annual Meeting 2011 (P288); Alexion. Data on file  

aHUS, atypical Haemolytic Uraemic Syndrome; PE / PI, plasma exchange / plasma 

infusion; STEC, Shiga toxin-producing Escherichia coli;

TMA, thrombotic microangiopathy; ULN, upper limit of normal



Study C08-003: chronic eculizumab maintained /
improved renal function over 62 weeks1

Renal function

• Mean (SE)
increase by
– week 26: 

6.1 (95% CI 3, 9) 
mL/min/1.73m2

(p=0.0003)

– week 62: 
8.0 (95% CI 5, 12) 
mL/min/1.73m2

(p<0.0001)

Days on eculizumab treatment
Number

of patients = 20 19 20 19 20 20 20 3 19 18 17 18 18 14

*
*†**

**

†

‡‡

‡

‡

‡

*

‡

*

*p≤0.01; †p≤0.05; ‡p≤0.001

CI, confidence interval: eGFR, estimated 

glomerular filtration rate; SE, standard error
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1. Legendre CM et al. N Engl J Med 2013:368:2169-81



aHÜS İçin Tedavi Seçenekleri

Eculizumab’a geçiş

Shiga benzeri

toksin HÜS

Pnömok ilişkili

HÜS

Metilmalonik

asidüri

aHÜS

Spesifik Tedavi
1. Basamakta

Eculizumab

Zuber J et al. Nat Rev Nephrol 2012;8:643-57

aHÜS’ün 

transplantasyon 

sonrası rekürrensi

ya da

böbrekleri 

etkileyen aHÜS

relapsı 

HÜS’ün 

çocuklarda ilk 

manifestasyonu

aHÜS’ün 

erişkinlerde ilk 

manifestasyonu

Kesin 

olmayan 

aHÜS

tanısı

Kesin Primer 

aHÜS tanısı

1. Basamakta PE

5 Günlük

PE tedavisine 

yanıtsızlık

PE

bağımlı

1. Basamakta

Eculizumab

1. Basamakta

Eculizumab

aHÜS, atipik Hemolitik Üremik Sendrom;

HÜS, Hemolitik Üremik Sendrom;

PE, plazma değişimi



Etki mekanizması

– C5 kompleman proteinine bağlanır.

– Böylece C5’in C5 konvertaz ile yıkılmasını önler

– Sonuçta membran atak kompleksinin oluşumu engellenir

Eculizumab

• Monoklonal antikor

• Moleküler ağırlığı 148 kDA

• Yarı ömrü 11 gün



aHÜS Hastalarının Tedavisinde Eculizumab

• PE / PI ve yeni diyaliz gereksinimini anlamlı derecede azalma

• Hastaların çoğunda böbrek fonksiyonunda iyileşme ya da diyaliz 

gereksiniminin ortadan kalkması

• Tedaviye yanıt tedaviye erken dönemde başlatıldığında daha etkin

• Genetik mutasyon saptanan ya da saptanmayan hastalarda benzer 

etkinlik 

• Pediyatrik hastalarda, ergen ve erişkin hastalarda görülenle uyumlu 

etkililik ve güvenlilik



Eculizumab Enfeksiyon Profilaksisi

• Eculizumab; infeksiyon eğilimi artışı !!

• Tüm hastalar eculizumab almadan >2 hafta önce meningokoklara

karşı aşılanmalı

– Meningokok aşısı yapıldıktan <2 hafta sonra eculizumab ile 

tedavi edilen hastalar, aşılanmadan sonra iki hafta geçene kadar 

uygun profilaktik antibiyotikler ile tedavi edilmeli

• <18 yaşındaki hastalar, Haemophilus influenzae ve pnömokokal

enfeksiyonlara karşı mutlaka aşılanmalı

• Herhangi bir sistemik enfeksiyonu bulunan hastalarda eculizumab

uygulanırken dikkatli olunmalı



aHÜS Hastaları Eculizumab Tedavisi  

Monitorizasyon

• TMA komplikasyonu lehine klinik kanıt

– Nörolojik ve / veya kardiyovasküler bulgular ve 

semptomlar

• TMA laboratuar bulguları

– Trombositlerde azalma

– LDH artışı

– Kreatinin artışı

• aHÜS hastalarında eculizumab dozunun ayarlaması  

gerekebilir 

• Bakteryel enfeksiyonlar antibiyotikler ile erken tedavi 

edilmelidir



Ömür boyu ECU tedavisi ??

• Ardissino et al*

– 10 aHUS hastası

– İstekli olarak tedaviyi kesmiş

– 3/10 hastada 6 ay içinde relaps ve tedavi ile tekrar 
düzelme

– 7/10 hastada 2 yıllık izlemde sorun yok

* Am J Kidney Dis, 2014: 64: 633-637





aHÜS Hastalarında 

Böbrek Transplantasyonu

• aHÜS gelişen hastalarda %80’e varan oranında SDBY

• Nakil bekleyen SDBY olan aHÜS hastalarında mortalite riski yüksek 

ve yaşam kalitesi düşük

– Plazma tedavisinin komplikasyonları 

• İmmün / anafilaktik reaksiyonlar 

• Tedaviye direnç

– Damar yoluile ilgili enfeksiyöz ve trombotik komplikasyonlar

– Uzamış böbek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar 

– Kronik diyaliz ile ilişkili komplikasyonlar

• Greft reddi riski yüksek  





aHÜS HASTALARINDA GENETİK ANORMALLİKLER

VE KLİNİK SEYİR  

M Noris, NEJM 2009



Renal Tx – aHÜS rekürrens tedavisi

• 10-46 yaş arası

• Takip süresi 6-28 ay

• Erken dönemde tedavi edilen aHÜS hastalarının 

graft fonksiyonları daha iyi seyretmiş



Renal Tx – aHÜS profilaksisi-Eculizumab

 4 Hasta profilaktik Eculizumab tedavisi almış; 

• 3 hastada 6. aydan sonra tedavi kesilmiş. 

• 1 hastada devam etmiş (4.Tx)

• 10 yıllık takipte rekürrens yok

 Profilaktik Eculizumab tedavisi alan 8/9’unda TMA

gözlenmemiştir

Matar D, Transplantation 2014

Zuber J, Am J Transplant 2012



Çalışmalarda genelde benzer doz rejimi kullanılmış;

• Rekürrens hastalık tedavisinde:

4 hafta 900mg, 5.hf ve sonrasındaki idamede 2 haftada 1 kez 1200mg

• Profilaktik tedavide:

Preop -1. gün 1200 mg, PO1.günde 900mg, haftalık 900mg, 

idame 2 haftada 1 kez 1200mg

• Tedavinin devamı konusunda yeterli bilgi yok, spesifik mutasyonlar 

belirleyici olabilir. 

Eculizumab etkinliğinin değerlendirilmesi:

• Komplement faktörleri: C5b-9, CH50, C3,C3d

• Hemoliz parametreleri: Hemoglobin, LDH, haptoglobulin, 

• Kan parametreleri: trombositopeni, fragmente eritrositler



• 5 hasta aHÜS , (3 pretx, 2 posttx)

• 8 hasta AMR (1 hastada sonradan faktör mutasyonu da 

saptandı)

• 1 hasta preop AMR proflaksisi

RENAL TRANSPLANTASYONDA 

ECULIZUMAB KULLANIMI
Memorial Şişli Hastanesi

Tek Merkez Deneyimi

n: 14



aHÜS TANILI HASTALAR
3 aHÜS tanılı hasta - Eculizumab profilaksisi – renal tx

1. Hasta (Tx tarihi 19.07.2013) 

• Tx operasyonu öncesi 1200mg/gün, 

• Postop 1. gün ve haftada 1 olmak üzere  5 kez 900mg/gün

• Kre:1.3 mg/dl ile çıktı

• Hastanın Kasım 2013 deki  Kre:0.85, LDH:251   ind.bil:0.07   hb:14   plt:381.000

2. Hasta (Tx tarihi 7.3.2013) 

• Tx operasyonu öncesi 1200mg/gün, 

• Postop 1. gün ve haftada 1 olmak üzere  5 kez 900mg/gün

• Kre:0.8 mg/dl ile çıktı

• Hastanın Aralık 2013 deki  kre: 1.0  LDH: 207 ind. Bil: 0.51   hb:12    plt:185.000

3. Hasta (Tx tarihi 4.11.2013) 

• Tx operasyonu öncesi 1200mg/gün, 

• Postop 1. gün ve haftada 1 olmak üzere  5 kez 900mg/gün

• Kre:0.6 mg/dl ile çıktı

• Hastanın Aralık 2013 deki  kre:0.7 LDH: 324 ind.bil: 0,9   hb: 11  plt:164.000



• 5 aHÜS tanılı hastanın 2 tanesinde nakil sonrası faktör 

mutasyonları saptandıktan sonra Eculizumab uygulandı. 

Post-tx aHUS TANILI HASTALAR

1. hasta

• Full match kardeşinden renal tx

• Postop  bx: TMA 

• Faktör H mutasyonu saptandı

• PRD PULSE+PF+RTX+IVIG

• Kontrol bx: TMA devam

• Eculizumab uygulandı

• Kre: 2.1 ile çıkarıldı

• Takip dışı 

2. hasta

• Postop HÜS tablosu

• Bx:TMA

• PF

• Kontrol bx: TMA devam

• Faktör H ve I mutasyonu saptandı

• Eculizumab uygulandı

• Kre:1.9 ile çıkarıldı

• Poliklinik takiplerinde Kre:1.2 mg/dl  

Ağustos 2013 LDH değeri: 380, 

Ind. bil:0.22 Hb: 8 PLT:485.000



 477 hastanın 13 (%2.7) de-novo aHÜS

 5 (%1) hastada Eculizumab gereksinimi 

 4 hastada faktör mutasyonları saptandı

 Graft kaybı yok



AMR-Eculizumab

• Renal tx sonrası tüm rejeksiyonların %20-30’unda AMR oluşturur

• Yüksek sensitize hastalarda AMR insidansı %30-40

• Ciddi erken AMR yetersiz tedavi edildiğinde graft kaybı %100’dür

• Ciddi AMR de, DSA grafttaki endotelyuma bağlanır ve C1q’ya bağlanma

yoluyla klasik kompleman yolunu aktive eder ve terminal MAC 

kompleksinin oluşmasıyla hücre lizisi ve ölümü oluşur.

• Konvansiyonel tedavisi: Prednol pulse, PF, IVIG, Rtx, splenektomi

• Tedavide Eculizumab kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır.



AMR TANILI HASTALAR
4 AMR tanılı hastaya Eculizumab kullanıldı.

1. hasta

• Desensitizasyon yapıldıktan sonra 2. renal Tx 

• Postop 1. gün kreatinin değerleri arttı

• Böbrek bx: AAAR Banff tip III, TMA

• PRD pulse + RTX + IVIG + PF 

• Re-Bx: AAAR devam 

• Eculizumab 900mg haftada 1 olmak üzere toplam 3 kez verildi. Ancak klinik 

ve histolojik yanıt alınamadı ve hasta hemodiyaliz programına alındı.

2. hasta

• Desensitizasyon yapıldıktan sonra 2. renal Tx yapıldı. 

• Postop 3.gün kreatinin değerleri artmaya başladı v

• Böbrek bx: AAAR Banff Tip III, akut TMA

• PRD PULSE + RTX + IVIG + PF 

• Re-Bx: AAAR ve TMA devam 

• Ayrıca hastada faktör H ve I mutasyonlarıda saptandı. 

• Toplam 5 kez haftada 1 Eculizumab 900mg tedavisi uygulandı 

• Kre:1.8 ile çıkarıldı 

• Kasım 2013 de kre:1.47, LDH: 220, Ind. bil:0.1 Hb:11.5   PLT: 247.000



• Postop 2. gün HÜS tablosu gelişti

• Böbrek bx: AAAR Banff tip III + AT-HAR Banff tip III

• PRD pulse + RTX + IVIG + PF 

• Re-Bx: AT-HAR Banff tip III +TMA

• ATG+ PF + IVIG

• Re-Bx: Kr. Aktif AAAR + AT-HAR Banff tip III ve  PRA-II: DSA (+)

• Eculizumab ilk doz 1200mg sonra haftada 1 olmak üzere toplam 5 kez 

verildi. 

• Kre: 1.3 mg/dl ile çıkarıldı

• Kasım 2013 de kre:1.1mg/dl

3. hasta
AMR TANILI HASTALAR

• Haziran 2012 de 3/6 uyum ile renal tx

• 8 ay sonra kre: 3

• Böbrek bx: AAAR Banff tip III 

• PRD pulse + RTX + IVIG + PF 

• Eculizumab ilk doz 1200mg sonra haftada 1 olmak üzere toplam 5 kez 

verildi. 

• Kre:5.6 mg/dl’ye kadar yükselen hastaya  Eylül 2013 de 9 kez ATG verildi, 

hastanın son 12.11.2013 de kre:3.6 

4. hasta



IVIG

Prednol

pulse

ATG 

stop

Alemtuzumab

1.Biopsi

Rituximab

IVIG

2.Biopsi

Plazmaferez

Eculizumab

FK



Eculizumabın erken verilmesi çok önemli

Kortikal nekrozisli 2 hasta: yanıt yok

C4d negatif AMR’li 3 hasta : yanıt yok

C4d pozitif AMR’li 3 hasta: iyi cevap

Transplant Proc 2015





aHÜS’de Böbrek Transplantasyonunda 
Eculizumab Profilaksisi İçin Önerilen Protokol1

1. Zuber J et al. 
Nat Rev Nephrol 2012;8:643-57

aHÜS ile ilişkili – SDBY bulunan böbrek nakli adayları 

Kadavra donör böbrek 

nakli 

Canlı donör böbrek nakli

Alıcı risk değerlendirmesi
Canlıakraba olmayan 

donör

Canlı akraba donör

Donör risk değerlendirmesi

Canlı akraba donörden

RTx izin verilebilir

Canlı akraba donör RTx 

yapılmamalıdır

 İzole MCP 

mutasyonu

 Uzun dönemli 

negatif

anti-CFH antikor

Yineleme riski 

düşük 

 İzole CFI mutasyonu

 Mutasyon 

saptanamamıştır

 Etkisi bilinmeyen 

mutasyon

 Persistan düşük-

titreli anti-CFH 

antikor

Yineleme riski orta

 Daha önce aynı 

kişide veya aile 

içinde yineleme 

olmuş

 CFH, CFH

bölgesindeki NAHR

mutasyonları, C3 ve

CFB’de fonksiyon 

kazanma 

mutasyonları 

Yineleme riski 

yüksek

Profilaksi 

yok 

Profilaktik 

eculizumab veya PE*

Profilaktif

eculizumab‡

PE veya eculizumab-ile 

koşullanrırılan CLKT ‡

 Donörde hastalık 

patogenezinde tartışmasız 

rolü olan alıcıdaki mutasyon 

yoktur 

Düşük risk

 Donör alıcı ile aHÜS için genetik 

yatkınlık faktörü paylaşmaktadır

 Donör veya alıcıda mutasyon 

belirlenmemiştir

Yüksek veya orta risk



aHUS hastalarında karaciğer veya kombine 

karaciğer ve börek nakli olgu bildirimleri
Kaynak Peri- ve post-transplant morbidite Transplan

t sonucu
Takip 

Kombine karaciğer ve böbrek nakli

Loirat et al. 20121 vena cava sendromu ile ilişkili serebral iskemi Ölüm ̶

Remuzzi et al. 20052 Yaygın vasküler trombozla birlikte irrevesibl karaciğer 

yetmezliği
Ölüm ̶

Saland et al. 20093 Hepatik arter trombozu ve bunu izleyerek heparik 

ensefalopati
Ölüm ̶

Loirat et al. 20121 morbidite bildirilmemiştir Ölüm ̶

Loirat et al. 20121 Karaciğer yetersizliği ve karaciğer nekrozu Bilinmiyor Bilinmiyor

Saland et al. 20093 Ağır nakil sonrası hipertansiyon Survived Nakil sonrası 2 yıl

Jalanko et al. 20084 Yüksek kan basıncı ile ilişkili jeneralize konvulsiyonlar Sağ kalım Nakil sonrası 8 ay

Jalanko et al. 20084 Hipertansiyon, pliüri, elektrolit kaybı Sağ kalım
Nakilden 14 ay sonra hafif 

hemipleji

Remuzzi et al. 20025 Yeniden nakil gerektiren ağır hepatik ensefalopati Sağ kalım Nakilden 3 yıl sonra ölüm

Wilson et al. 20116 Biliyer striktür ve akut pankreatit Sağ kalım Nakil sonrası 1 yıl

Sánchez-Corral et al. 

20107 morbidite bildirilmemiştir Sağ kalım Nakil sonrası ~2-3 yıl

Koskinen et al. 20118 morbidite bildirilmemiştir Sağ kalım Nakil sonrası 3 yıl

Saland et al. 20099 morbidite bildirilmemiştir Sağ kalım Bilinmiyor

Saland et al. 200610 Majör morbidite yok Sağ kalım Nakil sonrası 28 ay

Karaciğer nakli

Haller et al. 201011 Hipertansif ensefalopati ve superior obbstruksiyonu 

semptomları
Sağ kalım Nakil sonrası 2 yıl

Cheong et al. 200412 Bağışıklık baskılanması ile ilişkili infeksiyon Sağ kalım Nakilden 11 ay sonra ölüm

Saland et al. 20093 morbidite bildirilmemiştir Sağ kalım Bilinmiyor



Renal Tx-APS rekürrensi-Eculizumab



• Profilaktik dozda Clexan başlandı ve VCF takıldı 

• Anti FXa düzeyi takibi yapıldı (profilaksi: 0.1-0.3 IU/ml; tedavi: 0,5-1 IU/ml)

• Preop Eculizumab 900mg başlandı.

• Postop 1.gün ve haftada 1 devam toplam 5 doz verildi. 

• Postop.6. günde VCF çıkarıldı ve Clexan tedavi dozuna çıkarıldı

• PO8. gün tedavi dozunda Clexan ile taburcu edildi (kre:1.35).

• 29 y erkek hasta, SLE tanılı

• 2 kez DVT atağı (MTHFR homozigot)

• 3.5 yıldır HD’e girmiş. 1 DVT atağı daha  geçirmiş.

• Eylül 2013 de renal Tx için başvurdu.

• Kullandığı ilaçlar: Clexan, Plequanil, MMF 2x500, deltacortril 10mg

Olgu 

Transplantasyon

Başvuru



Seroloji ve Anti-fosfolipid antikor takibi



Trombotik Mikroanjiopatilere
Klinik Yaklaşım

SONUÇ

• Prezantasyonda primer ve sekonder neden ayırımı

• Tedavi zamanlamasına dikkat

– PP ve anti-kompleman tedavinin hızla başlanması

• Tedavinin idame şekli ve süresi laboratuar verileri  

ve klinik seyire göre bireyselleştirilmeli




