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Özet

Summary

Literatürde, böbrek transplantasyonu yap›lan ve romatizmal hastal›klar için biyolojik ajanlarla tedavi edilen hastalar hakk›nda çok az veri
bulunmaktad›r; bunlar›n ço¤u da olgu serilerinden ibarettir. nedenle
biz, bu durumla ilgili olarak kendi klini¤imizin tecrübesini, literatürdeki olgular› da gözden geçirerek özetlemeye çal›ﬂt›k. Klini¤imizde
takip edilen 3 olgumuzun 2 tanesi ankilozan spondilit, biri ise ailesel
Akdeniz ateﬂi hastas›yd›. Son dönem böbrek yetmezli¤inin sebebi;
bir hastada antiinflamatuvar ajan kullan›m›na ba¤l› kronik tubulointerstisyel nefrit iken, di¤er iki hastada altta yatan kronik inflamatuvar
hastal›¤a sekonder amiloidozdu. Renal transplantasyon sonras› olgular›m›z kullan›lan biyolojik tedaviler ile stabil olarak takip edilmektedir.

There are very few data in the literature about patients who underwent renal transplantation and treated with biological agents for
rheumatic diseases, most of which are case series. For this reason,
we have tried to summarize the experience of our clinic in this case
report by reviewing the cases in the literature. Of the 3 cases followed up in our clinic, 2 had ankylosing spondylitis and one had
familial Mediterranean fever. The cause of end-stage renal failure
was chronic tubulointerstitial nephritis due to the use of antiinflammatory agent in one patient while secondary amyloidosis was
the underlying chronic inflammatory disease in the other two
patients. They were followed up stably by biological treatments
after renal transplantation.

Anahtar sözcükler: Böbrek transplantasyonu, ailesel Akdeniz ateﬂi,
ankilozan spondilit, biyolojik tedaviler

Keywords: Renal transplantation, familial Mediterranean fever,
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Son y›llarda romatizmal hastal›klar›n tedavisinde infliksimab, etanersept, adalimumab, golimumab, sertolizumab pegol gibi anti-tümör nekrozis faktör (anti-TNF) ve
interlökin (‹L)-1 reseptör antagonisti anakinra gibi biyo-

lojik tedaviler yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.[1–6] Tüm bu
ajanlar sistemik inflamasyonun bask›lanmas›nda ve ayn›
zamanda devam eden aktif hastal›¤a ba¤l› oluﬂan komplikasyonlar›n önlenmesinde de etkili olabilmektedir. Bu
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biyolojik ajanlar›n, romatolojik hastal›klar›n tedavilerinde kullan›m›, bu hastal›klar›n seyrinde ve tedavi stratejilerinde birçok yenili¤e neden olmuﬂtur. Ankilozan spondilit (AS), romatoid artrit (RA) ve ailesel Akdeniz ateﬂi
(AAA) gibi birçok romatizmal hastal›kta böbrek fonksiyon bozuklu¤u olabilmekte ve baz› durumlarda ise çok
s›k gözlenmese de böbrek yetmezli¤i ile sonuçlanabilmektedir.[7–9] Romatizmal hastal›klar ile beraber gözlenen
böbrek yetmezli¤i olan hastalar›n tedavilerini yönetmek
oldukça zordur. Bu böbrek yetmezli¤ine götürebilen sebeplerden biri olan sekonder amiloidoz, kronik inflamatuvar hastal›klar›n bir sonucu olarak gözlenebilmektedir. Sekonder amiloidoz, s›kl›kla böbre¤i tutan ekstraselüler fibriler materyalin anormal oluﬂumu ve sistemik birikimi ile karakterize bir hastal›kt›r.[10] Sekonder amiloidoz potansiyel olarak yaﬂam› tehdit eden bir durumdur.
Böbrek transplantasyonu, geç evre kronik böbrek hastal›¤› olan birçok hasta için tercih edilen tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu grup hastalarda romatolojik
ilaçlar›n kullan›m› s›k›nt›l› olabilmektedir fakat bu hastalar için biyolojik ajanlar›n kullan›m› kolay ve daha güvenli gibi gözükmektedir.
Literatürde renal transplantasyon yap›lan ve romatizmal hastal›klar için biyolojik ajanlarla tedavi edilen hastalar hakk›nda çok az veri bulunmaktad›r ve bunlar›n ço¤u
da olgu serilerinden ibarettir.[11–14] Bu nedenle, biz bu durumla ilgili olarak kendi klini¤imizin tecrübesini literatürdeki olgular› da gözden geçirerek özetlemeye çal›ﬂt›k.

Olgu Sunumu
Olgu 1
‹lk olgumuz, 25 y›ll›k AS öyküsü olan 47 yaﬂ›ndaki bir
erkek hastayd›. Bu hastal›¤a eﬂlik eden kronik inaktif hepatit B taﬂ›y›c›l›¤›, koroner kalp hastal›¤›, hipertansiyon
ve konjenital atrofik sa¤ böbre¤i mevcuttu. Hastada belirgin kifoz ve servikal omurgada belirgin hareket k›s›tl›l›¤› vard›. Daha önce AS tedavisi için sulfasalazin (SSZ),
metilprednizolon ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar
(NSA‹‹) kullanm›ﬂt›. Uzun süre antiinflamatuvar ajan
kullan›m›na ba¤l› kronik tubulointerstisyel nefrit nedeniyle kronik böbrek hastal›¤› geliﬂen hasta, 2008 y›l›nda
canl› donörden böbrek nakli olmuﬂtu. Baﬂlang›çta immünsüpresif ajan olarak mikofenolat mofetil, siklosporin
ve prednizolon kulland›. Transplantasyondan 5 y›l sonra
böbrek fonksiyon bozuklu¤u ve 1 g/gün proteinüri saptanan hastada incelemeler sonras› sekonder amiloidozla
iliﬂkili kronik allogreft disfonksiyonu olabilece¤i düﬂünülerek böbrek biyopsisi planland› fakat hasta bu prosedürü
kabul etmedi. Klinik ve laboratuvar bulgular›na göre sekonder amiloidoz tan›s› düﬂünülen hastaya kolﬂisin 2
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mg/g tedavisi baﬂland›. Aral›k 2013’te inflamatuvar s›rt
a¤r›s›, akut faz yüksekli¤i ve Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index’inin (BASDA‹) 7 olmas› nedeniyle hastal›k aktivasyonu düﬂünülerek 14 günde bir 40 mg
adalimumab tedavisi baﬂland›. Bu tedaviden 3 ay sonra
proteinürisi 280 mg/gün’e, BASDA‹ skoru <4’e geriledi
ve hastan›n klinik semptomlar› da düzeldi.

Olgu 2
‹kinci olgumuz, 20 y›ll›k AAA öyküsü olan 27 yaﬂ›ndaki kad›n hastayd›. Kolﬂisin tedavisi ile takip edilirken,
nefrotik s›n›rda proteinüri ve bozulmuﬂ böbrek fonksiyonu saptand›. Tan›ya yönelik olarak böbrek biyopsisi planland›. Böbrek biyopsisinde amiloidoz saptand›. Son 6 ayda 3 defadan daha fazla AAA ataklar› olan ve 2 mg/gün
kolﬂisin tedavisine ra¤men proteinürisinde gerileme olmayan hastaya, kolﬂisine dirençli oldu¤u kabul edilerek,
100 mg/gün ‹L-1 reseptör antagonisti olan anakinra tedavisi baﬂland›. Anakinra tedavisine ra¤men, renal fonksiyonlar›nda ilerleyici bozulma olmas› üzerine hasta haftada üç kez hemodiyaliz program›na al›nd›. Bir ay sonra
canl› donörden böbrek transplantasyonu yap›ld›. Hasta
immünsüpresif ilaç olarak mikofenolat mofetil, takrolimus ve prednizolon kullan›yordu. Böbrek transplantasyonu sonras› tekrar 2 mg/gün kolﬂisin ve anakinra tedavisi baﬂland› ve bu tedaviler alt›nda herhangi bir AAA ata¤›
gözlenmedi. Hastan›n en son proteinüri de¤eri 400
mg/gün olup, mevcut immünsüpresif tedavi ve normal
böbrek fonksiyonu ile takibi devam etmektedir.

Olgu 3
Üçüncü olgumuz ise 25 y›ll›k AS öyküsü olan 49 yaﬂ›ndaki erkek hastad›r. Proteinürisi geliﬂmesi üzerine yap›lan böbrek biyopsisi ile sekonder amiloidoz tan›s› alan
hastaya 2008’de canl› donörden böbrek nakli yap›lm›ﬂt›.
‹mmünsüpresif tedavi olarak mikofenolat mofetil, takrolimus ve prednizolon kullanmaktayd›. 2010 y›l›nda hastal›k aktivasyonu düﬂünülerek etanercept tedavisi baﬂland›.
2011’de bu tedavi alt›nda akut böbrek fonksiyon bozuklu¤u gözlendi. Böbrek fonksiyon bozuklu¤unun ayd›nlat›labilmesi aç›s›ndan yap›lan böbrek biyopsisi akut rejeksiyon ile uyumlu olarak raporland›. Anti-timosit globulin
2.5 mg/kg/gün 9 gün süresince verildi ve bu tedavi ile
böbrek fonksiyonlar›nda iyileﬂme gözlendi. Hastan›n takibi süresince progresif renal disfonksiyon geliﬂti ve bunun da kronik allogreft disfonksiyonu ile uyumlu olarak
düﬂünüldü. Etanersept tedavisi alt›nda ﬂiddetli inflamatuvar bel a¤r›s›, akut faz yan›t›nda yükseklik ve BASDA‹
de¤erinin 8 olmas› üzerine hastal›k aktivasyonu ve etanersept tedavisine yan›ts›zl›k düﬂünülerek adalimumab
tedavisine geçildi. Bu tedavi ile AS aç›s›ndan hastal›k ak-
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tivasyon parametreleri ve klini¤i düzelen hasta, evre 3
böbrek fonksiyon bozuklu¤u ile takip edilmektedir.

Tart›ﬂma
AS ve AAA gibi inflamatuvar romatizmal hastal›klar
a¤›r böbrek fonksiyon bozuklu¤una neden olabilmektedir.
Böbrek tutulumu, sekonder böbrek amiloidozisi, tubulointerstisyel nefrit ve glomerülonefrit ﬂeklinde ortaya ç›kabilmektedir.[7–9] Nadir de olsa hemodiyaliz ve renal transplantasyon ihtiyac› do¤abilmektedir. Di¤er taraftan son
dönem böbrek yetmezli¤inde renal transplantasyon ve beraberinde kullan›lan immünsüpresif tedaviler enfeksiyon
riski baﬂta olmak üzere bir çok komplikasyonu beraberinde taﬂ›maktad›r. Bu hastal›klar›n etkili ve erken tedavisi bu
ciddi komplikasyonlar› önleyebilmek için gereklidir. Literatürde, bu hasta grubunda biyolojik tedavilerin kullan›m›
ile ilgili oldukça s›n›rl› say›da veri bulunmaktad›r. Bu durumla ilgili kendi tecrübelerimizi ve literatürde tespit edilen 4 olgunun özelliklerini bu makalede özetlemeye çal›ﬂt›k (Tablo 1). Üç olgumuzun 2 tanesi AS, biri ise AAA
hastas›yd›. Son dönem böbrek yetmezli¤inin sebebi bir
hastada antiinflamatuvar ajan kullan›m›na ba¤l› kronik tubulointerstisyel nefrit iken, di¤er iki hastada altta yatan
kronik inflamatuvar hastal›¤a sekonder amiloidozdu. Renal transplant sonras› 2 AS hastas› adalimumab tedavisi ile
di¤er AAA hastas› anakinra tedavisi ile stabil seyretmekteydi.
Literatürde ise AAA’ya sekonder amiloidoz geliﬂen ve
böbrek transplantasyonu yap›lan iki hasta tespit edil-

di.[11,12] Bir hastada kolﬂisin direnci, di¤erinde ise kolﬂisin
intolerans› olmas›ndan dolay› bu hastalara anakinra tedavisi verildi ve bu tedavi ile h›zl›, kal›c› etki gözlendi ve ayn› zamanda iyi tolere edildi¤i bildirildi. Hiçbir olumsuz
durum bildirilmedi. Literatürdeki üçüncü olgu ise, Goodpasture sendromu ve insüline ba¤›ml› diabetes mellitus
olan bir hasta olup, bu hastaya böbrek ve pankreas transplantasyonu yap›lm›ﬂt›r. ‹mmünsüpresif tedavi alt›nda
ﬂiddetli psoriazisi olan hastaya etanersept tedavisi baﬂland›ktan sonra herhangi bir yan etki gözlenmeksizin, Psoriasis Area ve Severity Index’te (PASI) ciddi bir düzelme
tespit edildi¤i ve greft fonksiyonlar›n›n tedaviden etkilenmedi¤i bildirildi.[13] Literatürdeki son olgu ise AS hastal›¤› olup uzun süre antiinflamatuvar ajan kullan›m›na
ba¤l› kronik tubulointerstisyel nefrit geliﬂen erkek bir
hastayd›. Bu nedenle hastaya böbrek transplantasyonu
yap›ld›ktan sonra femur baﬂ›nda sekonder AA amiloidoz
tan›mland›¤› ve böbrek transplantasyonundan 8 y›l sonra
renal allogreftte amiloidoz tespit edildi¤i raporland›.
Kolﬂisin ve anakinra tedavisinden sonra 1 y›ll›k takip sürecinde renal fonksiyonlar›n›n stabil olarak gözlendi¤i
bildirildi.[14]
Sekonder amiloidoz için spesifik bir tedavi rejimi
mevcut de¤ildir ve en iyi seçenek altta yatan hastal›¤› etkili bir ﬂekilde tedavi etmektir.[15] AAA, uygun ﬂekilde tedavi edilmedi¤inde sekonder amiloidoz geliﬂmesinden
sorumlu olan romatizmal hastal›klardan biridir ve ilk tedavi seçene¤i günde 1.5–2 mg’l›k dozda kolﬂisin tedavisidir. Kolﬂisin profilaksisinin yayg›n olarak kullan›lmas›ndan önce, AAA’l› hastalar›n %60 kadar› sekonder amiloi-

Tablo 1. Biyolojik ajan kullanan renal transplantl› hastalar›n özellikleri.
Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Olgu 4[11]

Olgu 5[12]

Olgu 6[13]

Olgu 7[14]

Tan›

AS

AS

AAA

AAA

AAA

Psoriazis

AS

Yaﬂ (y›l)

47

49

27

52

30

42

47

Cinsiyet

E

E

K

K

E

E

E

Hastal›k süresi (y›l)

25

24

20

7

16

20

20

Amiloidoz

Amiloidoz

Amiloidoz

Amiloidoz

Amiloidoz

Goodpasture
sendromu

T‹N,
amiloidoz

ADA

ETA-ADA

Anakinra

Anakinra

Anakinra

ETA

ADA

Aktif
hastal›k

Aktif
hastal›k

Aktif
hastal›k

Aktif
hastal›k,
kolﬂisinin
tolerans›

Kolﬂisin
yan›ts›zl›¤›

Aktif
hastal›k

Aktif
hastal›k

Tedavi sonras› böbrek durumu

Stabil

Stabil

Stabil

Stabil

Stabil

Stabil

Stabil

Transplantasyon tarihi

2008

2008

2013

2007

2006

1999

2004

Biyolojik ilaç baﬂlanma tarihi

2013

2010, 2012

2013

2010

2006

2009

2005

Böbrek fonksiyon bozuklu¤unun nedeni
Tedavi
Tedavi de¤iﬂikli¤inin nedeni

AAA: Ailesel Akdeniz ateﬂi; ADA: Adalimumab; AS: Ankilozan spondilit; E: Erkek; ETA: Etanersept; K: Kad›n; T‹N: Kronik tubulointerstisyel nefrit.
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doz nedeniyle kaybedilmekteydi. Yak›n zamanda Türkiye’de yap›lan bir çal›ﬂmada bu oran %12.9 olarak bildirilmiﬂtir.[16,17] Bununla birlikte, hastalar›n %10’unun kolﬂisine dirençli veya yan›ts›z oldu¤u bildirilmiﬂtir ve ikinci basamak ajanlar›n›n kullan›lmas› konusunda fikir birli¤i
yoktur.[18] Kolﬂisine dirençli olgularda anti-TNF tedavisi,
ikinci bir ajan olarak kullan›labilir. Anti-TNF tedavisi
amiloid birikimlerini azalt›r ve böbrek fonksiyonunu iyileﬂtirir. AS ve AAA ile iliﬂkili ikincil amiloidozda klinik
remisyonu destekleyebilir.[19] Baﬂka bir seçenek olarak,
IL-1 reseptörü antagonisti olan anakinran›n AAA ataklar›n›n s›kl›¤›n› ve yo¤unlu¤unu azaltmada etkili oldu¤u
bildirilmiﬂtir.[20,21] Bu ﬂekilde sistemik inflamasyon daha
iyi kontrol alt›na al›nm›ﬂ ve komplikasyonlar azalt›lm›ﬂt›r. Ayr›ca anakinra, hemodiyalizde ve ayn› zamanda baﬂar›l› böbrek transplantasyonundan sonra, AAA’s› olan ve
kolﬂisine dirençli hastalar›n tedavisinde güvenli ve etkili
bir ajand›r.
Sonuç olarak, bu olgu serisi ile biyolojik ajanlar›n (antiTNF ve anakinra) böbrek transplantasyonu alan hastalar
için güvenli ve etkili tedaviler olabilece¤ini gözlemledik.
Bu hasta popülasyonunun tedavisi ve sonuçlar› konusunda
s›n›rl› veri bulunmaktad›r. Bu nedenle, bu ajanlar›n bu hastalarda güvenli¤ini ve uzun süreli etkinli¤ini de¤erlendirmek için daha fazla çal›ﬂma yap›lmas›na ihtiyaç vard›r.
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