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GİRİŞ 

Glomeruler hastalıkların ço9u immun kompleks oluşması, depolanması, 
ya da otoantikor yapımı ile sonuçlanan immun uyarılarla ortaya çıkar. 
Tedavide de amaç immun cevabın baskılanması, deQiştirilmesi ya da ha
sara· yol açacak mediatör sistemlerin (trombositler, polimorf nüveli 
lökositler, kompleman ve pıhtılaşma sistemlerinin) harekete geçmesi
nin engellenmesidir (12,15). 

Glomerulonefritlerin tedavisinde halen aydınlatılmamış birçok 
nokta bulunmaktadır. Patogeneze ait bilgilerin gelişmesi immün sis
temin ürkütücü boyutları nedeniyle spesifik tedaviyi kolaylaştırma
makta, tam tersine daha güç ve karmaşık bir duruma getirmektedir. 

Glomerulonefritlerin patogenezinde olay duyarlı kişinin çevre
den gelen bir antijenik uyarıya cevabı ile başlar. İmmun aktivite 
otoantikor yapımı ile seyreden anti-GBM glomerulonefritinde oldu9u 
gibi yüksek, ya da endojen ve eksojen antijenin uzaklaştırılmasının 
yetersiz kaldıQı kronik glomerulonefritlerin birçoQunda olduQu gibi 
düşük olabilir. Hastalık tablosuna yol açan en önemli olayimmun akti
vitenin düşük ya da yüksek olması deQil, "uygunsuz'' olmasıdır(13). 

Bir tedavi yönteminin başarılı olabilmesi için hangi patogenetik 
mekanizmaların etkilenmek istendi9inin ve ulaşılmak istenen noktanın 
iyi bilinmesi gerekir Şimdiye dek uygulanan glomerulonefrit tedavi
leri çok başarılı olanlar da dahil olmak üzere, ampirik tedavi dene-

·meleri şeklinde başlamıştır. 
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' Çocukluk çağında kortikosteroid tedavisine iyi cevap veren minimal 
değişi~lik gösteren nefrotik sendrom dışındaki glomerulopatiler tedavi 
açısından ·sorun oluştururlar. Bir kısmında çeşitli tedavi yaklaşımlarına 
karşın proteinüri sürer.ve böbrek yetersizliği gelişebilir. Bu hastalık
ların tedavisinde kortikosteroid, immunosüpressif, antikoagülan ve anti
agregan ilaçlar, prostoglandin inhibitörleri, anjiotensin konverting 
enzim (ACE)' inhibitörleri ve plazmaferez gibi yöntemler denenmiştir. 
Bu tedavilerin amacı proteinüriyi ortadan kaldırmak ya da azaltmak,hipo-

. . 

proteinemi sonucu gelişen klinik tabloyu düzeltmek ve böbrek fonksiyon
larını korumaktır. Ancak bu tedavilerin başarısının her zaman iyi olma
ması, yan etkilerin de zaman zaman so'run yaratması hekimleri sürekli 
tedavr yöntemleri arayışı içine itmektedir. 

Böbrek transplantasyonu sonrası akut rejeksiyonda yilk~ek doz iv 
metilprednisolon tedavisinin başarılı olmasından sonra ilk kez 1976 da 
Cole ve ark (18) benzer bir tedavi yöntemini hızla böbrek fonksiyon
ları bozulan a9ır glomerulonefritli hastaların tedavisinde kullanmışlar 
ve bir kısmında düzelme sağlamışlardır. Daha sonra değişik protokollar 
ile iv pulse metilprednisolon tedavisi hızla ilerleyen akut kresentik 
glomerulonefrit; lupus (SLE) nefropatisi, Henoch-Schönlein nefropatisi 
ve değişik histopatolojik özellikler gösteren glomerulonefritlerde 
denmniş, başarılı, başarısız çeşitli sonuçlar bildirilmiştir (8,9, 10, 
25,27,31,34,37,46,56,62). 

Bu çalışma minimal hastalık dışı glomerulonefritlerin tedavi
sinde iv pulse metilprednisolon uygulamasının çocuk hasta grubumuzda 
etkinliainin ve gü~enlili~inin araştırılması amacı ile planlanmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

Glomeruler hastalıkların - tedavisine en akılcı yakla~ım hastalı9ın 
başlamasına yol açan patogenetik mekanizmaları mümkün olan en erken 
evrede olumlu yönde etkilemektir. Bu nedenle tedavi yaklaşımlarında bu 
mekanizmaların hastalığa nasıl yol açtıklarının ve ne şekilde etkilene
bileceklerinin gözden geçirilmesi gerekir. 

Duyarlılık yaratan genlerin hedeflenmesi 

Majör doku tipi antijenleri kompleksi ve immunglobulin sentezi ile 
görevli bölgede bulunan bir kısım genlerin bazı glomerulonefrit tiple
rinin ortaya çıkması açısından kişide duyarlılık yarattığı bilinmekte
dir (61 ). Bu durum IgA nefropatisinde çok iyi tanımlanmıştır (48). An· 
~ak halen duyarlı kişilerde genom düzeyinde bir tedavi yöntemi düşün
mek teorik olarak mümkün görülse de günümüzde pratik uygulaması bulun-· 
mayan bir düşünceden ileri geçmemektedir. 

Çevreden ya da konaktan antijenlerin uzaklaştırılması 

Potansiyel olarak nefritojenik olabilecek antijenlerin çevreden 
ve konaktan uzaklaştırılması koruyucu hekimlik prensipleri de göz önü
ne alındığında en temel tedavi yaklaşımlarından biri olmalıdır. Az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nefrotik sendrom tanısı ile has
taneye yatırılan çocuk sayısının gelişmiş ülkelerden 15-20 kat fazla 
olması genel hijyenik önlemlerin ve enfeksiyonların eliminasyonunun 
glomeruler hastalığın önlenmesindeki önemli rolünü göstermektedir. An
cak bu da spesifik bir korunma ya da tedavi yöntemi olarak kabul edi
lemez (1,12,15). 
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İmmun cevabın engellenmesi ve/veya deQiştirilmesi 

immun cevabın oluşması için Klas II doku tipi antijenlerini ta
şıyan monosit-makrofaj grubu hücrelerin varlı~ı gereklidir.Antijen ta
şıyan bu hücreler antijen proteinini küçük peptidlerine kadar parçala
yarak CD-4 taşıyan 'helper• lenfositlere naklederler. Teorik olarak 
antijen saptanabildi9i . zaman benzer yapıda peptidler oluşturularak bu 
peptidlerin helper lenfositlere ba9lanması ve böylece bloke edilmesi 
niümkün görülse de henüz pratikte böyle bir uygulama söz konusu de~Jil
dir (13,15) . 

Cp-4 'helper• lenfosit proliferasyonunun engellenmesi 

Glomerulonefritlerde glomerul ve interstisyumda antijen antikor 
komplekslerinin yanı sıra~ lenfosit infiltrasyonu da gösterilmiştir 
(30,50). T lenfositler bu hücre grubuna özgü reseptörlere sahiptir. 
Bunlardan en iyi incelenmiş olanı polimorfik CD-3 lenfosit reseptörü
dür. Bu reseptör CD-4 lenfositin antijenik reseptörünü oluşturur. Re
septöre karşı oluşturulan antikorlar hücrenin antijene karşı duyarsız 
hale gelmesini sa9lar. Bu amaçla hayvanlarda yapılan araştırmalarda 

··sıçan monoklonal antikoru OKT3 denenmiş olmakla birlikte insan glo-
merulonefritinde kullanılmamıştır . 

CD-4 hücrelerinin inhibe edilmesi amacıyla başka yaklaşımlar da 
olabilir. örne9in interleukin 2 (IL-2) belirli bir antijenle uyarılmış 
CD-4 hücre klonunun genişlemesiyle yakından ilgilidir. Siklosporin kul
lanılarak IL-2 yapımı durdurulabilir ya da IL-2 reseptörüne karşı mono
klonal antikorlar kullanılabilir (64). 

Kortikosteroidler, immunosupresif ve sitotoksik ajanların CD-4 
proliferasyonunu engelleme yönünde zayıf da olsa etkileri vardır, an
cak başlamış ve sürmekte .olan immunolojik reaksiyonlara karşı etkili 
degildirler (15). 
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CD-8 sitotoksik / supresör hücre proliferasyonunun etkilenmesi 

C0-8 pozitif hücrelerin özellikle lupus nefropatisinde glomerul ve 
mezangiumda depolandığı gösterilmiştir (4,21). CD-8 fenotipinin direkt 
sitotoksik etkisinin yanısıra C0-4 aktivasyonunu baskılayıcı etkileri 
de vardır. Bu durumda bu hücrelerin yok edilmesi immun reaksiyonları 
arttıracaktır. Anti CD-3 antikorları CD-8 ve CD-4 hücreleri aynı re
septörü taşıdığı için monoklonal antikorlarla her iki tip _hücre de eli
mine edilebilir. Kortikosteroid ve sitötoksik ajanlar da CD-8 hücrele
rini inhibe edici yönde etki gösterir. 

B Hücresi proliferasyonunun inhibisyonu 

CD-4 T hücresi proliferasyonunun inhibisyonu otomatik olarak B hüc
resi proliferasyonunu da engeller, çünkü birçok immun uyarıda B hücre 
reaksiyonu T hücrelerinin aktivasyonuna bağlıdır. Bazı antijenler ise 
doğrudan doğruya B hücrelerini uyarırlar. Siklofosfamid B hücrelerini 
inhibe ederek antikor ve otoantikor yapımını engeller (15). 

Dolaşımdaki antikorların uzaklaştırılması 

İmmun cevap antikor sentezi aşamasına ulaşmışsa bu antikorların 
uzaklaştırılması iyi bir tedavi yaklaşımı olabilir. Bunun en iyi ör
neği Goodpasture sendromunda anti-GBM antikorlarının plazmaferez ile 
dolaşımdan uzaklaştırılmasının sağladığı iyiliktir. (70). 

Monositlerin inhibisyonu 

Glomerulonefritlerde monositler çeşitli uyaranlarla aktive olduk
ı-arında. hem fagositik, hem tamir edici, hem de hasar yapıcı etki gös
terirler. Bu etkiler biyolojik aktif maddeler salınmasıyla olur (pros-

·toglandinler, sitokinler, mitojenler gibi). Monositler interstisyel ve 
glomeruler hücresel infiltrat ve yarımayların önemli elemanlarıdır. 
Monositler kısmen hücre ve lizozom membranlarını stabilize ederek etki 
gösteren kortikosteroidlere çok duyarlıdır (19). 
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Kompleman ve kininlerin inhibisyonu 

Kompleman aktivasyonunun zararlı etkileri çeşitli deneysel glome
rulonefrit modelinde incelenmiştir. Lokal kompleman aktivasyonu antijen 
antikor komplekslerinin oluşumuna bağlıdır. Kompleman sisteminin klasik 
yoldan aktivasyonunu başlatan IgG nin Fc bölümünün uyarısıdır. Alterne 
yoldan da daha zayıf bir aktivasyon başlayabilir. c3a ve c5a nın kemo
taksik özellikleri yanısıra c5b nin proteinüriye ~ol açabildi9i. ~e 

kollajen yapımını uyardığı bilinmektedir (53). Bu bilgiler kompleman 
sisteminin inhibisyonunun glomerulonefrit tedavisindeki yararının ge
rekçelerini oluşturur. Ancak bu güne dek güçlu bir kompleman inhibi
törü bulunamamıştır. Japonyada FUT 175 isimli ajan deneysel olarak kul
lanılmışsa da bu konuda başka yayınlar ve klinik uygulama yoktur. 

İmmun agregatta bulunan c3b kompleksin erirliğini sağlayarak eli
minasyonunu kolaylaştırabileceğinden kompleman inhibisyonu bu açıdan 
bakıldığında zararlı da olabilir (29,42,53). 

Glomerulonefritlerde oluşan hasarda kininlerin de rol aldığı gös
terilmiştir. Proteaz inhibitörleri ile kininlerin inhibisyonu bir te
davi yaklaşımı olarak düşünülebilir (15). 

Trombositlerin ve fibrin yapımının inhibisyonu 

Fibrin ve trombositlerin glomerulonefrit patogenezindeki yeri iyi 
bilinmektedir. Heparin ve Warfarin gibi antitrombin ajanlar ya da anti
platelet ilaçlar deneysel modellerde etkili izlenimini vermişlerse de 
insanda glomerulonefrit seyrinde bir düzelme sağlamamışlardır. 

Platelet aktive edici faktör (PAF) ve oksijen radikallerinin 
inhibisyonu 

PAF asetillenmiş alkil fosfogliseriddir. Plateletlere olan etkisi 
dışında PNL ve monositlerin agregasyonu, kemotaksi,granül sekresyonu 
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ve düz kas kasılmasına yol açar (16). Monosit ve böbrek hücreleri 
tarafından salınan PAF'ın proteinüriye yol açtıgı ve.•anti-PAF ·aj~n
ların bunu azalttı~ı bilinmektedir (16). 

Hücrelerden salınan oksijen radikallerinin inımun hasarda rol 
oynadıgının gösterilmesinden sonra deneysel olarak serbest oksijen 
radikalleriri tüketen ajanların tedavide yararlı etkileri gösteril
mi.ştir. insanlarda kullanımına ait bir bilgi yoktur (5). 

Eicosanoidler 

Eicosanoidlerin glomerulde ters yönde ve birbirini dengeleyici 
rolleri vardır. Glomerul fonksiyonu ve hasarı ile ilişkili rolleri de 
bilinmektedir (5,23). Tromboxane A2 (TxA2) araşidonik asidin labil bir 
ürünüdür, prostoglandin endoperoksidaz üzerine tromboxane sentetazın 
enzimatik etkisiyle oluşan güçlü bir vazokonstriktör ve platelet agre-
ge edici bir ajandır. Trombositler, PNL, monositler, makrofajlar, 
glomeruler, mezangial ve epitelial hücreler TxA2 yapar. Tromboxane A2 
nin prostoglandin ı 2 (PG ı 2 )veprostoglandin E2 (PG E2) gibi natriüre
tik prostoglandinlerin vazodilatatör etkilerini antagonize ettigi ve 
proteinüriye neden olabildi9i bilinmektedir. Tromboxane sentezi siklo
oksijenaz inhibitörleri (nonsteroid antienflamatuar ilaçlar) ve TxA2 
sentetaz inhibitörleri ile engellenebilir (17,55). Bu yöntemin tedavide 
denendi9i ve yararlı sonuç alındı~ı bildirilen çalışmalar vardır (15,17). 

Enflamasyon ve fibrogenez 

Glomerul hasarı nedeni olarak uzun süre akut enflamasyon üzerinde 
çok durulmuş olmakla birlikte enflamasyon aslında tamamen düzelebile
cek bir olaydır. Buna karşılık böbre~i tahribeden nedbe oluşumu, kplla
gen formasyonudur. Tedavide amaç enflamasyonun de~il, fibrin oluşumunun 
engellenmesi olmalıdır. Glomerulde enflamasyonun patogenezi çok iyi bi
linmemektedir. Kollajen oluşumu hakkındaki bilgiler ise çok daha azdır. 
Böbrek dokusunda fibroblast haline dönüşen hücrelerin hangileri oldu9u 
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bile bilinmemektedir. Bilinen, monositler tarafından yapılan IL-1 in 
fibroblastlar için kemotaktik ve mitojen olduğu, monositler, mezangial 
ve endotelial hücreler tarafından yapılan büyüme faktörünün de benzer 
etkileri olduğudur. Kortikosteroidler monositl~ri inhibe ederek IL-1 
yapımını durdurabilir ve bu noktada tedavide yararlı olabilirler. Yer
leşmiş kollajenin eritilmesi ya da elimine edilmesi mümkün de~ildir. 

GLOMERULONEFRİTLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Kortikosteroidler 

Kortikosteroidler ilk kez 1950 yılında Luetscher ve Denning (41) 
tarafından bir nefrotik sendromlu hastanın tedavisinde başarılı bir 
şeki1de kullanılmıştır. O zamandan beri de glomeruler hastalıkların 
tedavisindeki önemli yerini korumaktadır. Kortikosteroid tedavisi 
hastalı~ın oluşmasında rol oynayan immunolojik faktörlerin degişti_

rilmesi amacıyla uygulanır. Kortikoster.oidlerin monosit, lenfosit, im
mun globulin ve konıpleman komponentlerini azaltıcı, lökosit kemotak
sisini önleyici ve membran stabilize edici etkilerinden tedavide ya
rarlanılır (22,47). 

Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom (MCNS}: Kortikoste
roid tedavi ile çocuklarda MCNS de %90 ın üzerinde remisyon sa~lanır. 
Bu başarının kortikosteroidlerin. antienflamatuar ya da . immunosupresif 
etkilerinden hangisine/ hangilerine bağlı olduğu bilinmemektedir(22). 
Prednisolon'un 2mg/kg/gün ya da 60 mg/m2/gün dozda başlandığı klasik ~ral 
steroid tedavisinde cevap hastaların %85 inde ilk 2-3 hafta içinde · aıı

nır. Hastaların bir kısmında sık tekrarlar ya da steroide ba9ımlılık 
olabilir, bu hastalarda dozu azaltılmış daha uzun süreli tedaviler uy
gulanır. Kortikosteroid tedavinin erişkinlerdeki sonuçları ise çocuk
lardaki kadar iyi de~ildir (32). 
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Fokal glomeruloskleroz (FGS): Bu hasta grubunda kortikosteroid 
tedaviye iyi cevap alınamaz. Başlangıçta hastaların% 20 kadarında 
tedaviye cevap alınsa da daha sonra steroide bağımlılık ya da direnç 
gelişir. 

Membranöz glomerulonefrit {MGN): Çeşitli çalışmaların sonuçları 
membranöz glomerulonefritte kortikosteroid tedavisinin pek yararlı ol
madıgı yönündedir. Yan etkileri nedeniyle çocukluk çağında prognozu 
erişkinlerden daha iyi olan membranöz g1omerulonefritte steroid teda
visine çok seyrek başvurulmaktadır. 

Membranoproliferatif glomerulonefrit {MPGN): .MPGN'li hastaların 
yaklaşık% 50 sinde 5-10 yıl içinde kronik böbrek yetersizliği gelişir. 
Devam eden proteinüri, erken başlayan böbrek yetersizliği ve hipertan
siyon k6tü prognozun işaretleridir. Kortikosteroid tedavinin tüm hasta 
grubunda olumlu sonuçları gözlenmemiştir. Kontrol grubu olmaksızın ya
pılan bir çalışmada Tip I MPGN de hasta1arın %89 unda oral kortikoste
roidler ile 15 yıllık bir sağkalım bildirilmiştir. Bazı hastalarda 
hipertansiyonu arttırmak gibi ciddi yan etkiler gözlenmiştir Tek başına 
oral kortikosteroid tedavisi MPGN de önerilmemektedir (33). 

Kresentli, hızla ilerleyen glomerulonefrit(RPGN): Hemen tüm vaka
larda 2 yıl içinde kronik böbrek yetersizli9i gelişen bu hasta grubunda 
oral korti.kosteroid tedavi etkisiz görülmekle birlikte pulse metilpred
nisolon tedavisi ile iyi sonuçlar bildiren çalışmalar vardır (10,20,51). 

Sistemik lupus eritematosus nefropatisi (SLE): Kortikosteroid te
davi ile hastalık kontrol altına alınabilir . Remisyonunf,· sürdürüldü9ü 
en düşük dozla tedaviye uzun süre devam edilmelidir. Di9er kollajen 

• doku hastalıklarında oluşan nefropati de kortikosteroid tedavi ile 
kontrol altına alınabilir. 

Henoch-Schönlein nefropatisi: Hastalı9ın akut dönemindeki genel 
klinik tabloyu hızla düzeltebilen kortikosteroid tedavi nefropati 
üzerinde ayni olumlu etkiyi göstermez. 
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İmmunnsupressif tedavi 

Glomerulonefritlerde immün sistemin hiperaktif olduğu, immunosup
resif ilaçların bu hiperaktiviteyi baskılayarak tedavide kullanılabi
lece9i düşüncesi araştırıcıları bu tedavi yöntemini denemeye yöneltmiş
tir. Bu amaçla önce nitrojen mustard, daha sonra sik~ofosfamid denen
miş, daha da sonraları siklosporin de dahil olmak üzere di9er immuno
supresi f i !açlarla tedavi_ girişimleri olmuştur. immunosupresi f tedavi . 
ile yapılmak istenenler şunlardır (14): 

-Helper/inducer T lenfosit inhibisyonu 
-Sitotoksik/supressör T lenfosit inhibisyonu 
-Antikorların nicelik/nitelik yönünden inhibisyonu 
-Fibrogenezin inhibisyonu 
-Hücrelerden salınan inflamasyon mediatörlerinin inhibisyonu 

İmmunosupresifijlaçların istenen bu etkilerinin yanısıra istenmeyen 
bazı etkileri de vardır; bulantı, kusma, alopesi, hemorajik sistit (sik
lofosfamid), lökopeni, gonadal tctsisite ve sekonder mal ini teye yol aça
bil i rler. 

MCNS:çocuklardan elde edilen verilerle immunosupresif drogların 
minimal de~işiklik gösteren nefrotik sendromdaki etkinlikleri iyi bi
linmektedir. Kortikosteroidler, nitrojen mustard,purin antagonistleri, 
siklosporin A gibi çeşitli drogların tümü bu grup hastada protein~inin azalflilSını 
ya da kaybolmasını - sa91amaktadır (11,45,59,64); Steroide ba9ımlı ve sık 
tekrarlayan hastalarda immunosupresiflerle tek başına steroidle sagıa
nandan daha uzun süreli bir remisyon elde edilmektedir. Steroide di-
rençli hastalarda ise siklofosfamid ile cevap alınabilir ancak tek-
rarlama olursa bu immunosupresifin tekrar kullanılması önerilmemektedir. 
Klorambusil de aynı amaçla kullanılır. Sa9ladı9ı remisyon süresi siklo
fosfamidden daha uzun, yan etkileri daha azdır. 



11 

Nefrotik sendrom tablosuyla seyreden diQer glomerul hastalıkları: 

Bu hastalıklarda da immunosupresif tedavi uygulanabilir. Özellikle 
steroid tedavisinin başarısız ya da toksik olduğu durumlarda immunosup
resif tedavi kulanılır. Fokal glomerulosklerozdaıbaşlangıçta steroide 
cevaplı hastalarda olmak üzere% 25 oranında yarar sağlanabilir. Bazı 
hastalarda tam cevap, bazılarında kısmi remisyon elde edilebilir. Mezan
gioproliferatif glomerulonefritte başlangıçta steroide cevapsızlık var
sa immunosupresiflerle de başarı şansı düşüktür (7). 

Vaskülitler, SLE nefropatisi ve akut kresentik anti-GBM nefritinde 
ise immunösupressif tedavi sonuçları yüz güldürücüdür, uzun süreli remis
yon sağlanabilir ve steroid dozu azaltılabilir (20,24,36). 

immunosupressif tedavinin geleceği immun cevabın daha iyi anlaşıl
ması ve monoklonal antikorlar gibi yeni ajanların kullanım alanına gir
mesine bağlıdır. immun cevap günümüzde çok hassas ve karmaşık bir olay 
olarak görülmektedir. Ancak henüz deneysel aşamada bulunan immun cevabı 
etkileyecek tedavi yaklaşımları da mevcuttur. Bunlardan birisi T lenfo
sitlere karşı oluşturulan monoklonal antikorların kullanımıdır. Bir 
ikincisi 13 ve interleukin-2 reseptörüne karşı oluşan antikorların 
kullanımıdır. antikor yapımını değiştirecek anti-idiotip antikorlar 
da kullanılabilir. Bu ajanların deneysel kullanım alanı dışına henüz 
çıkamamış olmalarının en önemli nedeni elde edilen antikorların fare 
kaynak! ı olmaları ve 2 hafta sonunda bunlara karşı da antikor oluşması 
ve etkisiz kalmalarıdır. Ancak bu sorunun da gelecekte gen mühendis
liği yoluyla çözümleneceği umulmaktadır (14). 

Antikoagülan tedavi (7,68) 

Glomerul hastalıklarında koagülasyon mekanizmasının rolü deneysel 
olarak ve insan glomerulonefritlerinde gösterildikten sonra antikoagü
lan ajanlar da tedavi seçenekleri arasına girmiştir. Ancak umulan iyi 
sonuçlar gözlenmemiştir. 
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Heparinin antikoagülan etkisi hızlı ve kısa sürelidir. Do~al 
koagülasyon inhibitörlerinden olan antitrombin III ün etkinliğini 
hızlandırır. Oral antikoagülanlar K vitaminine ba~lı pıhtılaşma 
faktörlerini (protrombin, VII, IX ve X) ve antikoagülan protein C'yi 
inhibe ederler. Trombolitik ajan olan streptokinaz ve ürokinaz fibrin 
trombüsünü eriterek plasminojeni aktive eder (7). 

Proliferatif glomerulonefrit: Antikoagülan tedavi proliferatif 
glomerulonefritlerde tek başına ya da immunosupresiflerle birlikte 

, . 

denenmiş, olumlu-olumsuz çeşitli sonuçlar bildirilmiştir. Bu farklı-
lıklar hasta seçimi, hastalı~ın evresi ve uygulanan tedavi proto
kolünden kaynaklanabilir. 

Kresentli glomerulonefrit: İmmunosupresif ve antiplatelet (trom
bolitik) ajanlarla kombine tedavi yapıldı~ında hızla ilerleyen glome
rulonefritlerde prognozun iyiye gitti~i bildirilmiştir (2,20,36). 

Fokal glomeruloskleroz:Heparin ve dipridamolün steroid ve siklo
fosfamid ile kombine uygulanmasında yalnızca s_teroide cevapsız bulu
nan fokal glomerulosklerozlu hastaların bir kısmında tam remisyon 
sa9landı~ı bildirilmiştir. 

Antitrombosit tedavi 

Trombositler immun kompleks, kollajen ve vazoaktif aminlerle 
aktive olarak damar geçirgenli~ini arttıran, ba~ dokusunu parçalayan 
ve nötrofil kemotaksisine ,yol açan enflamatuar maddeler salarak glo
merul hastalıklarının oluşmasında rol oynarlar. Gerek hayvan deneyle
rinde, gerekse insan çalışmalarında glomerullerde trombosit ve trom
bosit antijenleri gösterilmiştir (7,15}. 

Trombosit serum inhibitörleri PG ı2 ve dipridamol'ün kullanıldıgı 
bazı deneysel glomerulonefritlerde glomerul _hasarı azaltılırken bazı-
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larında klinik cevap alınmasına karşın histolojik düzelme olmamıştır. 
insan çalışmalarında ise vaka gruplarının heterojen olması ve anti
trombosit ilaçların plazma de9işimi ile kombine ve de9işik protokol
lerle uygulanmış olması sonuçların çok iyi de9erlendirilmesini engel
lemektedir. 

Dipridamol in vivo trombositteki fosfodiesterazı inhibe edip cAMP 
i· 

düzeyini arttırarak trombosit agregasyonunu önler. Yan etkileri az olan 
oldukça güvenli bir ilaçtır. Asetilsalisilik asit siklooksijenaz enzi
mini dönüşümsüz olarak inhibe eder ve trombositin yaşamı süresince 
TxA2 yapımını bloke ederek trombosit agregasyonunu önler. İndometasin 
aspirine benzer biçimde trombosit ve damar duvarındaki siklooksijenazı 
inhibe eder (17,54,55). 

MPGN: Aspirin (975 mg/gün) ve dipridamol (225 mg/gün) tedavisi 
çiftkör plasebo kontrollu bir çalışmada MPGN'li hastalarda böbrek fonk
siyonlarındaki bozulma hızını önemli oranda azaltmıştır. 

Diger glomerulonefritler: Kontrol grubu olmaksızın yapılan pek 
çok çalışmada antitrombosit ajanlar antikoagülan ve immunosupresif 
droglarla birlikte kresentli glomerulonefrit, MPGN, FGS ve di9er glo
merulônefritlerde denenmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Kont
rollü çalışmalarda ise bu sonuçlar desteklenmemiştir . 

Plazmaferez(plazma deQişimi) 

Plazmanın alınarak kanın şekilli elemanlarının Taze dondurulmuş 
plazma (TDP) yada izotonik -solüsyonlarla geri verilmesi işlemidir. 

Antikor ve immun komplekslerin dolaşımdan uzaklaştırılması, fibrinojen 
V<! l<onıpleııınrı uibj ıııediilW_rlerin miktarının uzaltılması, eksik pluzıııu 

komponentlerinin yerine konulması ve retiküloendotelial blokajın kal
dırılması amacıyla kullanılır. Hızla ilerleyen anti-GBM, hemolitik 
üremik sendrom ve SLE nefropatilerinin tedavilerinde plazmaferez en 
etkili yöntem olarak görülmektedir (2,20,36). 
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Nonsteroid antienflamatuar ajanlar 

Nonsteroid antienflamatuar ajanların gerek TxA2 inhibisyonu yoluyla 
trombosit agregasyonunu inhibe ederek gerekse proteinüriyi azaltıcı et
kileriyle böbrek fonksiyonlarını koruyucu rolleri oldu~u bilinmektedir. 
Çeşitli glomerulonefrit tiplerinde bu grup ilaçların kullanımı henüz 
deneme aşamasındadır (17). 

Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri 

Glomerulonefritlerde intraglomerüler akım ve basınçtaki artışların 
endotel, epitel ve mezangial hücrelerin tahribinde -önemli bir rolü oldu
ğu gösterildikten sonra ACE inhibitörleri ilk kez diabetik nefropatide, 
daha sonra d,iğer glomerulonefritlerde denenmiştir. Etkisi glomeruloskle
roz gelişimini engellemek ve proteinüriyi azaltmaktır (26,66). 
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11 PULSP METİL PREDNİSOLON TEDAVİSİ 

Transplante böbre9in akut rejeksiyonunun tedavisinde yüksek doz 
iv metilprednisolon uygulamasının başarılı olması başka alanlarda da 
benzer bir uygulama konusunda heyecan uyandırmıştır. Hematolojik ve 
romatolojik çeşitli hastalıkların yanı sıra ilk kez 1976 da Cole ve 
arkadaşları (18) hızla ilerleyen glomerulonefritli hastalarda iv 
'pulse' metilprednisolon uygulamış ve hastaların bir kısmında düzelme 
saptamışlardır. Daha sonra çeşitli glomeruler hastalıkların tedavisinde 
iv 1 pulse 1 metilprednisolon uygulamaları denenmeye başlamıştır. 

Etki biçimi (56) 

Kortikosteroidler çeşitli hücrelerle oldukça karmaşık olan karşı
lıklı ilişkileri sonucunda enflamasyona yol açan çeşitli mediatörlerin 
ortaya çıkmasında rol oynayan enzimatik olayları inhibe ederek etki
lertni gösterirler. Oral kortikosteroid tedavi ile bu etkiler çok güçlü 
de9ildir. Buna karşın kortikosteroidlerin çok yüksek dozda iv verilme- · 
si ile bu enzimatik olaylar hızla ve tam olarak inhibe edilmektedir. 
IV yüksek doz metilprednisolon verilmesinden sonra ilaç hedef hücre
lere girer ve tüm spesifik reseptörleri doyurur. Steroid reseptör komp
leksleri hücre nukleusuna girer ve kromatine ba9lanır. Kompleksin ge
nom ile ba~lanması RNA modülasyonunun teti9ini çeker ve RNA uyarısıyla 
ribosomlarda bol miktarda fosfolipaz, süperoksit dismutaz ve di9er en
zimleri etkileyen lipokortin gibi proteinler yapılır. 

Çok yüksek dozlarda kortikosteroidler hücre -'zarı stabilizatörüdür. 
Normal hücre zarı 1 içinde inaktif enzimatik proteinler· ile aktivatör 
proteinlerin enzimatik reaksiyonları oluşturmak için bir arada bulun
du~u iki tabakalı sıvı lipidden oluşur. 

Normal konsantrasyoniarda kortikosteroidler akışkanlı~ını bozma
dan lipidlerle birleşebilir . Yüksek dozlarda membran lipidlerini sert

· Ieştirir, protein etkileşimini azaltır ve enzimatik olayl~rı durdurur 
(35,47). 
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Çok yüksek kdnsantrasyonlarda kortikosteroidler standart dozlarla 
sağlanamayan bazı immunosupresif ve antienflamatuar etkiler gösterirler. 
Bu etkiler şöyle sıralanabilir: 

-Glomerul enflamasyonunda mediatör rol oynayan platelet aktive 
. edici faktör (PAF) ın yapımının inhibisyonu (16) 
-.Kompleman akti vasyonunun önlenmesi ve glomerul bariyerinin kay
bına yol açacak membranda immun kompleks oturmasının engellenme
si (67} 

-immun kompleks formasyonunun engellenmesi 
~ Glomerul bazal membranının kimyasal yapısının değiştirilmesi 

ve proteinürinin azalması 
-Lenfokin yapımının inhibisyonu 

.Ayrıca yüksek kortikosteroid konsantrasyonlarının lenfosit blastogenezi, 
m.i.k.st lenfosit kültürünün supresyonu, süperoksit radikalleri oluşumu, 
lizozom stabilizasyonu ve kapiler permeabilite üzerine etkisi konvansi
yonel dozlardan çok ,daha fazladır (12). 

"Pulse" metilprednisolon tedavisinin tokisitesi 

Prednisolon klirensi doza bağımlıdır. Böbrek dışı hastalıklarda 
ve nefrotik sendromda yarı ömrü kısadır (6,9,40). Metilprednisolon 
infüzyonundan hemen sonra sürrenal fonksiyonları normale döner, ACTH 
uyarısına normal cevap alınır. Tetracosactrin cevabı ve insülin hipo
glisemisiyle uyarıya cevap en geç 10-14 günde normale döner (9). PNL 
fonksiyonlarında da uzun süreli değişiklikler olmaz. 

İnfüzyon sırasında yüz kızarıklığı, ellerde titreme, hiperglisemi 
bulantı ve tad alma duyusu değişiklikleri olabilir. Geçici bir hiper
koagülasyon eğilimi de olabilir (~ 1 28). Transplante hastalarda infüz
yon sırasında ya da hemen sonrasında görülen ani ölüm bu hastaların 
yüksek noradrenalin düzeyleri üzerine metilprednisolonun vasküler et
kilerinin eklenmesi ile açıklanmaktadır (63). Tedavi sırasında kan 
basıncı yakından izlenmeli, hipertansiyona müsaade edilmemelidir. 
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"Pulse" metilprednisolon tedavisi uygulama yöntemleri 

Çeşitli araştırıcılar iv 1 pulse 1 metilprednisolon tedavisini de
~işik protokoller çerçevesinde uygulamışlardır. İlk kez hızla · ilerle
yen glomerulonefritli hastalara .'pulse' metilprednisolon tedavisi uygu
layan Cole 30 mg /kg metilprednisolonu 1 saat içinde iv olarak vermiş 
ve aynı uygulamayı gün aşırı 6 .kez tekrarladıktan sonra oral predni
solon ile tedaviyi sürdürmüştür (18). Mir ve ark. da hastalarında aynı 
tedavi protokolunu uygulamışlardır(46). 

Murnaghan da iv metilprednisolonu ayni şekilde vermiş, ancak 2 
1 pulse 1 arasındaki günlerde 2 mg/kg prednisolonu oral olarak kullanmış, 
oral prednisolonu 8 gün daha ayni dozda kullandıktan sonra aynı dozda 
günaşırı tedaviye geçmiş ve prednisolonu 6 ay içinde azaltarak kesmiş
tir (49). 

Imbasciati (34) ve Ponticelli (56,58) üç gün süre ile 20 mg/kg/gün 
iv metilprednisolon verdikten sonra 20 mg/m2/gün oral prednisolonu 
tek sabah dozu olarak 4 hafta vermiş,daha sonra aynı dozu 4 ay süre ile 
gün aşırır uygulamışlardır. 

Baltan da ayni tedaviyi günaşırı 1 pulse 1 lar halinde uygulamıştır 
(10). 

Tedavi uygulamasını 3 gün, 6 gün üstüste ya da 6 kez günaşırı, 12 
kez günaşırı uygulayanlar da vardır (25,31,38). 
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GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmaya 1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk SaQiıgı ve 
Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalında glomeruler hastalık tanısıyla iz
lenmekte olan 9 u kız 10 u erkek toplam 19 hasta alındı. Hastaların yaş 
ortalamaları 9.16 ± 3.6 yıl (da9ılım 3-14 yıl) idi. Hastaların tümünde 
orta-agır derecede proteinüri, 4 hastada hipertansiyon vardı. 10 hasta
da serum kreatinin düzeyi yüksek, 9 unda normal idi. 

Tüm hastalara perkütan böbrek biyopsisi yapılarak ışık mikroskopisi 
ile_ degerlendirildi. Sekizinde mezangioproliferatif glomerulonefrit, 5 

inde membranoproliferatif glornerulonefrit, 3 ünde hızla ilerleyen glome
rulonefrit, birinde fokal glomeruloskleroz, birinde kronik glomerulonef
rit ve birinde de Tip I SLE nefriti saptandı . Hastaların 10 u çalışmaya 
alınmadan önce başka bir tedavi görmemiş, 6 sı oral prednisolon, 2 si 
prednisolon yanısıra klorambusil ve biri de prednisolon ile birlikte 
siklofosfamid tedavisi almış, ancak tedaviye cevap saglanamamıştı (Tab
lo 1). 

, Çalışmaya alınan tüm hastaların tedavi öncesi ayrıntılı fizik 
muayeneleri yapıldı, kan basınçları ölçüldü, idrar tahlilleri yapıla- · 

rak hematüri varııgı araştırıldı. Kan üre, kreatinin, total protein, al
bumin, glikoz düzeyleri belirlendi. 24 saatlik idrar toplanıp günlük 
protein atımı ve glomerul filtrasyon hızı (kreatinin klirensi) saptandı. 
Aynı incelemeler tedavi. sonrasında da tekrarlandı. Tedaviye cevap kriter
leri ~!arak proteinüri, kreatinin klirensi ve kan ür~ düzeyleri alındı. 
Tüm vaka grubunun degerlendirilmesinin yanısıra bu parametreler hastalar 
serum kreatinini normal ve yüksek olarak iki gruba ayrıldıktan sonra da 
incelendi . Hastalar histopatolojik özelliklerine göre gruplarak tedaviye 
cevap ile histopatolojik tanı arasında bir ilişki araştırıldı. 
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11 Pulse11metilprednisolon tedavisi aşağıdaki protokole göre uygulandı: 
-30 mg/kg (maksimum 1 gr) metilprednisolon %5 dekstroz içinde 30 da
kikada iv verildi. 

-Tedavi günaşırı 5-15 kez tekrarlandı. 
-İV tedavi bitiminde oral metilprednisolon- 1 mg/kg/gün dozda bir ay 
süreyle verildi. 

-Sonraki bir ay içinde oral metilprednisolon azaltılarak kesildi. 

Metil prednisolon tedavisi sırasında kan basıncı yakından izlendi, 
serum glikoz düzeyleri tayin edildi. Olası yan etkilerden yüz kızarıklı
ğı, tremor, bulantı ve tad: alma duyusu değişiklikleri açısından hasta 
sorgulandı ve gözlendi. 

Kan biyokimyası Technicon SMA 6/90 otoanalizörü ile değerlendirildi. 
24 saatlik idrarda total protein miktarı sulfosal isilik asit ile turbido
metrik olarak, kreatinin ise kinetik Jaffe reaksiyonu ile belirlendi. 

Kreatinin klirensi aşağıdaki formül ile hesaplandı: 

Ucr {mg/dl) 
GFH (ml/dak/1.73 m2 )= cer = ------------- x v (ml/dak) x 1.73 m2 

Pcr {mg/dl) 

{Ucr: idrar kreatinini Pcr Serum kreatinini V: İdrar volümü 

mz vücut yüzeyi) 

Tüm sonuçların ortalama ve standart sapmaları hesaplandı. Tedavi 
öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. İstatistik değerlendirmede 

Wilcoxone eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı (65). 
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BULGULAR 

Çalışma grubuna alınan vakaların tanımlanmasına yönelik özellikler, 
histopatoiojik tanı, kan biyokimyası ve idrar bulguları Tablo 1 ve Tablo 
2 de gösterilmiştir. 

11Pulse 11 metilprednisolon tedavisinin proteinüri üzerine etkisi araş
tırıldığında tedavi öncesi art. 3740 .:t 2940 mg/gün olan proteinürinin te
davi sonrası - 1940 ~ 2180 mg/gün'e düştü9ü görüldü. Proteinürideki bu deği
şiklik istatistik olarak anlamlı bulundu (T= 37, l)<0.05)(Tablo 3). 

Proteinüri değerleri tek tek incelendiğinde 19 hastanın 14 ünde pro
teinürinin azaldığı, bunlardan 7 sinde 300 mg/gün'ün, 2 sinde de 1000 mg/ 
gün'ün altına indiği görüldü. 

Kreatinin klirensi pulse metilprednisolon tedavisi öncesi ort. 57.46 
.±. 19.6 ml/dak/1 .73 m2 idi, tedavi sonrası ort. 60.06 + 28.14 ml/dak/1.73- m2 

bulundu. Kreatinin klirenslerindeki bu değişiklik istatistik olarak anlam
lı bulunmadı (Tablo 4). 

Kan üre düzeyleri teda_vi öncesi ort. 68.89 .±. 61.44 mg/dl, · tedavi 
sonrası art. 48.73 + 26.59 mg/dl bulundu. Bu fark istatistik olarak an
lamlı değildi (Tablo 5). 

Hastalar serum kreatininleri normal ve yüksek olanlar şeklinde iki 
gruba _ayrılarak tekrar değerlendirildiğinde serum kreatinin düzeyleri 
normal olan grupta tedavi öncesi proteinüri ort 4910 .±. 3420 mg/gün iken 
tedavi sonrası ort. 1940 .±. 1340 mg/gün olarak saptandı. Proteinürideki 
bu azalma istatistik olarak anlamlı idi (T= 4, P(0.05) (Tablo 6). 
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Yine bu grupta kreatinin klirensi tedavi önces~ ort. 71.14 .:!:. 15.87 
ml/dak/1.73 m2 iken tedavi soorası ort.73.14 .:!:. 35.76 ml/dak/1.73 m2 bulun
du.Aradaki fark istatistik olarak anlamlı değildi (Tablo 6). 

. ' 

Serum kreatinini normal grupta tedavi öncesi kan üre düzeyi ort. 
30.0 + 16.3 mg/dl, tedavi sonrası ort. 31.2 .:!:. 13.6 mg/dl olarak saptandı. 
üre düzeyleri arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı 
(Tablo 6). 

Serum kreatinin düzeyleri yüksek olan grupta proteinüri düzeyi te~ 
davi öncesi ort. 3020 .:!:. 2270 mg/gün, tedavi . sonrası ort. 2440 .:!:. 2830 mg/ 
gün olarak saptandı. Proteinüri düzeyleri arasındaki bu fark istatistik 
olarak anlamlı değildi (Tablo 7). 

Ayni grupta kreatinin klirensi tedavi öncesi 49.78 .:!:. 18.44 ml/dak/ 
1.73 m2 , tedavi sonrası 49.89 .:!:. 18.34 ml/dak/1.73 m2 bulundu. Kreatinin 
klirensleri arasında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanamadı (Tab
lo 7). 

Serum kreatinin düzeyleri yüksek grubun kan üre düzeyleri tedavi 
öncesi ort. 103. 9 + 66.64 mg/dl bulunurken. tedavi sonrası ort. 64.5 + · 

. - -
25.84 mg/dl olarak saptandı. Aralarındaki fark istatistik olarak anlamlı 
deQi ldi (Tabl,o 7). 

Tedavi öncesi 4 hastada hipertansiyon mevcuttu. Pulse metilpred
nisolon tedavisinden önce çeşitli antihipertansifler kullanılarak kan 
basıncı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Antihipertansif tedaviye kar
şın -7 hastada pulse metilprednisolon tedavisi sırasında kan basıncı yük
seldi, bunlardan birinde hipertansif konvülsiyon oldu. Ancak antihiper
tansif tedavinin yeniden düzenlenmesi ile hipertansiyon kontrol altına 
alındı, tedavinin bu nedenle kesilmesi qerekmedi. 

Sisto1ik kan basıncı tedavi öncesi ort. 116.84 ~ 14.16 mm Hg, tedavi 
sırasında ort. 125.78 ..±. 20.09 mm Hg idi. Aradaki fark istatistik olarak 
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anlamlı değildi. Diyastolik basınç tedavi öncesi ort 77.37 ±. 12.40 mm Hg, 
ted?vi sırasında 84.73 .±. 17.44 mm Hg olarak saptandı. Aralarında istatis
tik olarak anlamlı bir fark yoktu {Tablo 8) . 

Pulse metilprednisolon tedavisinin kan şekeri üzerine etkisini değer
lendirmek amacıyla tedavi öncesi ve tedavi sırasında serum glikoz düzey
lerine bakıldı. Tedavi öncesi ort. 101.38 + 31.28 mg/dl olan serum glikoz 
düzeyi tedavi sırasında 117.31 + 31 .98 mg/dl bulundu. Aradaki fark ista
tistik olarak anlamlı değildi (Tablo 9). 

Tedavi sırasında olabilecek yan etkilerden geçici yüz kızarıklığı 
3 hastada, bulantı 2 hastada gözlendi, tremor ve tad alma duyusu değişik
liği ya da başka bir yan etkiye rastlanmadı. 

Puls~ metilprednisolon tedavisi ile proteinürinin düzelmesinin his
topatolojik tanı ile ilişkisi araştırılmak istendi. Ancak değişik histo
patolojik tiplerde karşılaştırma için yeterli vaka bulunmadığından ista
tistik değerlendirme yapılamadı. Mezangioproliferatif glomerulonefritli 
8 hastanın 6 sında, membranoproliferatifli 5 hastanın 4 ünde, hızla 

ilerleyen glomerulonefriti olan 3 hastanın tümünde ve kronikglomerulo~ 
nefritli bir hastada proteinüri azalırken fokal glomerulosklerozlu bir, 
SLE nefropatili bir, mezangioproliferatif glomerulonefritli iki ve mem
branoproliferatif glomerulonefritli bir hastada düzelme olmadı (Tablo 
10 ve Tablo 11). 
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Tablo 1. Hasta grubunun tanımlanmas1na yönelik . özellfkler(l-). 
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Tablo 2. Hasta gı·ubunurı lanımlc:u)mdsına yönelfk Ölelliklı;;ı·(2) 
T~dctvi önc~si kan biokimyası ve idraı· bulgu1ar1 • 



Tablo 3. "Pulse11 metil prednisolon tedavisinin prot.efnüri 
üzerine etkisi. 

B Ald191 1 Proteinüri (mg/gün) 
11 Pulse 11 saylsl 

1 
Tedavi öncesi 1 Tedavi sonras1 

Dl 15 il 4000 ı . 5000 

~u 13 il 5000 il 3·500 

1 

l 
1 
1 

GI 15 il 5000 ~ 8000 . 1 1 

~il 15 il 7000 ~ 28 1 
~il ,. il 684 il 150 1 
~11 15 ıı 9000 il 4000 1 
~il 5 il 1100 il 80 

~il 5 il ı.ooo il 500 

~11 10 il 1900 300 

~il 5 il 1800 2000 

~il 5 il 1000 2000 

01 1 1 il ı.ooo il 800 

GI 10 il 9000 il 3500 

0( 12 
11 

2700 il 30 

·15 ( 5 il 825 il 3000 

·01. 15 il 1000 il 4000 

01 15 il f>OO 160 

01 15 il 1500 240 

·01 14 il 3500 2200 

[ill][ il 
3740 .:!:.. 2940 

1 
t 940 J:. 2180 

1 s 

il T:ıı31 ·· P<0.05 1 

Wflcoxone eşleştirilmi~ iki örnek testi: Pulse tedavisi protefnü
rfvl istatistik olarak anlamlı şekilde azaltm1şt1r. 
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Tabl~ 4. "Pulse" metil prednisolon 
tedavisinin kreat{nin klirensi üzerine 
etkisi ' 

[:] cer (ml/dk/1.73m2) 

. 1 
Tedavi öncesi il Tedavi sonras1 

~I 69 il 68 

1 2 . ;j 35 il 22 

EU 69 il 65 

. ccıı . 45 il 54 

QJI 12 il 69 

1 6 ti 64 il 62 
1 

~ll 46 il 28 

~il 100 il -

~I ' il 58 63 

EII 46 il 38 

~ıı 86 il 78 

Ell 35 il 32 

~ıı 78 il 76 

~il - il -

~11 56 il 58 

Eli 19 il 48 

Eli 0.5 1( 1 

Eli 82 il 52 

EII 84 il 148 

,~~~ 1157-46 .t. 19.6 

1 
60.06 .1. 28.14 

1 
T::67 Anlaml1 değil 

1 
1 

1 

.1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Wilcoxone eşle~tirJlmiş iki örnek testi:Pulse tedavisi kreatinin 
klirensini fstatistfk olarak anlam11 ,ekilde de~iştirmemiştir. 
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Tablo 5. "Pulse~ metil prednisolon 
tedavisinin kan üre düzeyleri üzerine 

· etkisi 

EJ' l<an Ore düzeyi (mg/dl) 

1 
Tedavi öncesi il Tedavi sonras1 

~I 67 il 52 

01 128 il 61 

~I 28 il ,. 8 

[2]( 52 il 108 

~I 118 il 30 

~I 64 il ı.2 

~I 60 60 

~I 14 il 21 

01 60 il 69 

~I 3 1 il 37 

~I 15 il 13 

~il 154 il 108 

EJI 43 il 56 

EII 30 · il 30 

~il 15 il 25 

~ıı- 1 1 7 il 41 

EII 255 il 62 

~il 22 · il 18 

~il 36 il 39 

ı~:~ 1168. 89 .t:61.44 

il 
48.73,.t 26.59 

1 
T=67 Anlaml1 değil 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

Wilcoxone e$1eştfrilmiş iki örnek testi:Pulse tedavisi kan üre 
• düzeylerini istatistik olarak anlaml1 şekilde de§iştirmemiştir. 
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Tablo 6. Serum kreatinin düzeyleri normal olan grupta teda•i öncAsi ve 
s.onrası proteinüri, cer ve kan üre değerlerinin kar$'ılaştir1lmas1 

[] P.rote i nür i cer Kan üre Düzeyi 
( mg/ gün) (ml/dk/1.73 m2) (mg/dl) 

T.Ö il T.S il T.Ö ıı T.S il T.ö il T.5 ı 1 

~11 9000 il 4000 il 64 )( 62 il 64 il 42 l 
(211 4000 il 500 il 100 il - il 14 

1 
21 

1 

EII 1800 il 2000 il 46 il 38 il 31 il 37 1 
01 7000 il 2000 il 86 il 78 il 15 il 13 1 
GI ~000 ıı 3500 il 78 il 16 il 43 il 56 

1 ' 01 2700 il 30 ıı - 1( - il 30 il 30 
1 

GI. 825 il' 3000 JI 56 il 56 il 15 il 25 ] 
GI .150~ ır 240 ll 82 _ _JI 52 il 22 il 18 

1 ~I 3500 il 2200 il 84 il 1Aı8 il 36 il 39 
1 

~i,910 1940 7 1 • t 4 7 3. 14 30.0 31.2 
. .!:,34 20 ,i1340 ,!15.87 t,35. 76 .t.16.3 i13.6 

:T · ı 4 il 13 il 24 
1 

ITJI <0 . 05 il An 1 aml 1 Değil il Anlam l , Değ i 1 ] 
Wilcoxone ei l eşt i rilmis iki örnek testi:Pulse tedavisi proteinürivi 
istatistik olarak anlamh şekilde azaltnnss kreatinin kliı · ens~ ve 
kan üre düzeylerini etkilememistiı·. 
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Tablo 7. Serum kreatinin düzeyleri yüksek olan grupta tedavi öncesi ve 
sonrası proteinüri, cer .ve kan üre de~erlerinin karş1laşt1r1 ·lmas1 

B 
Proteinüri cer Kan Ore Düze: v i 

< ıı,g/ gün) (ıııl/dk/ 1. 73 m2) (mg/dl) 
-· 

T.ö il T.S il T.Ö il T. s il T.ö il r ·. S . 1 ' . 1 

1 
1 ~ '4000 . il 5000 il 69 il 68 il 67 il 52 

QJI 5000 il 35QO il 35 il 22 il 128 
11 

67 
' ' 

3 ' 1 5000 il 8000 il 69 il 65 il 28 il 48 

·01 7000, il 28" il 45 il 54 il 52 ır 108 

GI 684 ır 150 il 12 
11 

69 il 118 il 30 

1 . ( 1100 ll 80 il 46 _jl 28 il 60 
11 

60 1 1 

~il 1900 " il 300 l( 58 il 63 
11 60 il 69 1 G( ı.u·oo _ il 800 1( 35 1( 32 il 154 JL. 108 l 

011000 il 
ı 

il IL~~I ,11_ ıc: ] 4000 19 41 

~ti 500 il 160 il 0.5 il _ı_jl 255 ır· 62 
1 

~3020 2440 49. 78 49.89 103.9 64.5 
..t.2270 .:!;.2830 .t.18.44 .,!.18.34 .;t66.64 .t25. 84 

~il 10 iL_ 28 --· JI 9 J .. 

~I Anlamlı 
... . 

il Anlamlı Oeği l il Anlamlı oeği 1 ] Deg1 l 
' 

Wilcoxone eşleştirilmiş iki örnek testi:Pulse tedavisi proteinüriyi. 
kreatinin klirensi ve kan üre düzeylerini istatistik olarak anlam11 
şekilde de~iştir~emişti~ 
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Tablo 8. Tedavi öncesinde ve tedavi s1ras1nda kan bas1nçlar1n1n .. 
degi fi mi . B Sistolik Kan Bas1nc1 Oiyastolik kan Bas1nc1 

. (mmHg) (mmHg) 
. 

1 LÔ il T. s il T.ö il T.S 1 

eli 11 O il 130 * ~ 80 1 90 1 
GI 120 il 130 * il 90 il 90 

1 

GI 110 il 140 * il 80 il 100 
1 

1 · 4 ~ 130 il 13.0 il 90 il 90 1 
Gl 100 il 110 il 60 il 70 

1 

GI 150 ıı- 120 il 100 ~ 70 
1 

QJl 140 il 160 * 1( 90 il 120 1 

GI 120 il 11 O il 50 il 70 

~il 90 il 100 il 60 il 70 

~il 110 il 120 il 70 il 80 

~il 120 il 11 O il 80 il 80 

~il 110 il 11 O il 80 il 80 1 
~il 120 il } 20 il 80 il 70 1 

- ~ıı 120 
11 

130 * il 80 ~ 90 1 
.~il 100 il 110 il 70 il 60 

1 

~l( 13 O il -180 ** il 90 il 120 1 

~ıı 11 O il 120 il 70 il ,80 
1 

01 11 O il 110 il 70 il 70 1 
ı 19 11 

120 il 150 * il 80 il 11 O 
1 

[fil] 11s : eı. 1 125.78 il 77.37 il 84. 7 3 

1 
,t.14.16 ::i12.40 ::!.11 ... .t20.09 .. , 

~.il 26 il 2 t. 5 1 
~I Anlamlı Oeği 1 il Anlamlı De"§i l 1 

Wilcoxone eşle~tfrflmf~ iki örnek testi:Pulse tedavisi sistolik ve 
diyastolik kan bas1nçlar1n1 istatistik olarak anlam11 şekilde 
değ i !f t I rınem i ı. t i ı· • 

* Tedavi sırasında hipertansiyon ** Tedavi sırasında hipertansif konvülsiyon 



Tablo 9. Tedavi sırasında serum glikoz 
düzeylerinin de§i;irni. 

Eli Serum Glikoz Düzeyi (mg/dl) ) 

( Te~avi ~ncesi Jlredavi 51ras1ndaj 

~, 94 1( 96 1 

Dl 97 il 93 1 
CCJI 96 11 104 ı 
CQI . 94 11 174 ı 
~I 121 11 94 ı 
~il 90 11 126 ı 
~il 68 il 15 1 
~il - il - 1 
~il 87 11 106 ı 

EII 100 il 94 1 
EJI 11 11 ,4, ı 
~il 2~8 ____ JL 138 __ __ J 
[ ~ il 101 11 . ,,.o · ·=ı 

~il 00 il 82 1 
~il - 11 - 1 
EJJ 98 il 97 1 
EII 95 il 220 1 
EII ·90 il - 1 
~ır _________ ... _____ , ıs _________ JL 97 .. _ J 
ro·,~rıl, o ı. ) o .t 

l:~ 
,;..: ,. il .. , . , . .!. , • ~ 

--~o I anılı deği 1 ( 

WilcQxone eşleştiı·iJmii iki örne~ testi:Pulse tedavisi serum glikoz 
<1üzeylerini istatistik olaf·ak ,ulamlı şekilde değiştirmemiştir. 
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Tablo to. Histopatalojik tan1 ve "pulse" metilprednisolon tedavisinin 
prot~inüri üzeri~e etkisi. 

~IH i stopato 1 oj i k Tani IIProteinüride azalma 

C]ITlp l SLE GN 

il 
yok. 

□RPGN (Parsiyel 

1 

var 
~r~sent olu~umu) CJ Heıaııg i opı-o I i f er·a ti f 

1 

yok 
l:iN 

Dl MPGN lı var 

1 
~RPGN( Par si yel L ] kres<:!nt oluşumu} var 

-- -

~;;;angiopro~!feraHf il var --, 

CJL MPGN r var 
__ ___ __! 

8 Merangioproliferatif r var J GN 

~fnik 
GN 1 var 

1 
~Mezaııgiopı-ol iferati f L yok 

1 
GN 

--

CJ Mezangiopı·ol i fen~t i f 

1 
var 

1 GN•· 

CJI RPGN il var 

1 
1'3 Hezangi opro !~ ferat i f-1 var 

1 
c:J=aııgiopr·o!~fera~J[ var J 
CJFokal glomerulo-

1 
yok 

1 
sklero:t 

1 
16 [ MP<1N 

.JL -- ---
yok J -- . -~·-·- - - ~ -~ -•-~ O R - -- - - • - ••- • •• 

CJI ··-][ ------· 
-ı MPGN var 

□:zaogiop,ol i fmti r_[ var J ·-[:][=MPGN 3 
-

J var 

,. --- · -- -- - --
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Tablo 11. Histopatoloji ile proteinüride düzelme arasındaki 
iliski. 

' 

- ··- . , ... 

Histopatoloj-i 

JMezangioproliferatif GN l 
MPGN J , 

RPGN ı 
' 

1 Kron.i k GN 

Fokal G 1 omru 1 osl< 1 eroz 
1 

SLE N~fropatisi 
1 

Toplam 
1 
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TARTIŞMA 

Glomeruler hastalıkların tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler, 
oral kortikosteroidler, immunosupressif ilaçlar, antikoagülanlar ve pros
toglandin inhibitörleri özellikle minimal de~işiklik gösteren nefrotik 

. sendrom gibi hastalıklarda remisyon sa9larken membranöz glomerulonefrit, 
mezangioproliferatif glomerulonefrit, membranoprroliferatif glomerulo
nefr"it, Henoch-Schönleine ve Lupus nefropatisi gibi histopatolojilerde 
yararlı olmamış, hızla ilerleyen glomerulonefrit gibi tablolarda da has
talı9ın seyrini de9iştirememiştir. Bu da hekimleri sürekli yeni tedavi 
yöntemleri arayışı içine itmektedir. İV pulse metilprednisolon te.davisi 
bu arayış içinde yararlı olması ümidiyle ortaya atılan bir tedavi yön
temi olmuştur. 

Bu çalışmada iv pulse metilprednisolon tedavisinin minimal hastalık 
dışı çeşitli glomeruler hastalık tanıları konan çocuk hastalarda tera
pötik etkinli9inin ve uygulamanın güvenliliOinin araştırılması amaçlan
mıştır. 

Başlangıçta ort 3740 .!. 2940 mg/gün olan proteinürinin pulse metil
prednisonon tedavisinden sonra 1940 .:!:.. 2180 mg/gün'e istatistik olarak 
anlamlı bulunan bir düşüş göstermesi bu tedavi yönteminin proteinüriyi 
azaltma açısından başarılı oldu9unu ortaya koymuştur. Hastalar bireysel 
olarak değerlendirildiğinde 19 hastanın 14 ünde proteinürinin azaldığı, 
bunlardan yedisinde 300 mg/gün 1ün, ikisinde 1000 mg/gün'ün altına indi
ği görülmüştür. Bu bulgu da istatistik olar,ak değerlendirilememekle 

birlikte pulse meti lprednisolon tedavisinin etkinliğin in açık bir gös-· 
tergesidir. 

Çalışma grubumuza minimal değişiklik gösteren nefrotik sendromlu 
vakalar alınmamıştır. Kaynaklarda steroid yan etkilerini azaltmak, re-
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.misyona giriş süresini kısaltmak gibi amaçlarla pulse tedavisi bu hasta
lıkta da denenmiştir (44). Ponticclli ve ark.(58) bir pilot çalışmada 3 
günlük bir pulse ınetilprednisolon tedavisi ile minimal de~işiklik göste
ren nefrotik sendromlu 11 hastada kısa sürede remisyon sağlamışlardır. 

Murnaghan sekizi oral steroidlere dirençli toplam 18 hastada pu_lse 
metilprednisolon tedavisini denemiş ve hastalar oral prednisolon tedavisi 
alanlardan çok daha kısa sürede remisyona girmişlerdir. Oral prednisolon 
tedavisine dirençıi · a hastanın beşinde remisyon sağlanmış, daha sonra 
bunlardan üçü steroide bağımlı olmuşlardır (49). 

Çocuk ve erişkinleri kapsayan çok merkezli kontrol.lu bir çalışmada 
ise iv metilprednisolon alan çocuklarda remisyon daha çabuk olmuş, cevap 
ve relaps sayısı açısından oral ve iv metilpednisolon tedavilerinin sohuç
ları arasında fark olmamış, ancak pulse metilprednisolon grubunda relaps 
daha kısa sürede gelişmiştir. Steroid toksisitesinin metilprednisolon te
davisi alanlarda daha az olduğu gözlenmiştir. Steroide dirençli ve sık 
relaps yapan hastaların tedavisinde de metilprednisolon ile iyi sonuçlar 
bildirilmektedir (43). 

Griswold ve ark (31) biyopside fokal glomeruloskleroz saptanan oral 
steroide dfrençli 7 hastanın ikisinde tam remisyon · sağlamışlar, bir has
taya relapsları nedeniyle tekrar pulse metilprednisolon tedavisi uygulan
mış , ve remisyona girmiş, di~er 4 hasta.da metilprednisolontedavisircalkil
leyici ajarı eklendikten sonra kısmi ya da tam remisyon sa~lanııııştır.Bu 

hastalarda glomerul filtrasyon hızlarında bir bozulma olmamıştır. 

Membranöz nefropatide pulse metilprednisolon ile klorambusil tedavi
sini kombine eden araştırıcılar tedavi verilmeyen kontrol grubundaki dü
şük sayıda (9/30) remisyona karşın tedavi edilen grupta daha yüksek re
misyon oranı (23/32) bildirmişlerdir~ Ayrıca tedavi grubunda plazma krea
tinini değişmezken kontrol grubunda bozulduğu görülmüştür. Bu çalışmada 
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metilprednisolonun yanısıra klorambusil de kullanıldığından bu sonucun 
hangi ajana ba9lı oldu~unu söylemek kolay de~ildir {59,60). 

Diffüz proliferatif lupus nefropatisinde de pulse metilprednisolonun 
oral prednisolon tedavisinden daha etkin olduğu gösterilmiştir (57). 

Bulgularımız kaynaklarda bildirilen pulse metilprednisolon tedavi
sinin proteinüriyi azaltıcı etkisiyle uygunluk göstermekte ve pulse metil
prednisolonun tedavide denenmesi gereken yararlı bir yöntem olduğunu dü
şündürmektedir. 

Pulse metilprednisolon•un tedavide başarılı bir şekilde kullanıla
bilmesi için böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz bir etkisinin olmaması 
gerekir. Çalışmamızda tedavi öncesi kreatinin klirensi ort. 57 .~7 ..:!:. 19.6 
rnl/d.ı.k/1. 73 1111 iken tedavi sonrası ort. 60.06 ..:!:. 28.14 ml/dak/1. 73 mz bu
lunmuştur. Aradaki fark istatistik olarak anlamlı değildir. üre düzeyle
rine bakıldığında tedavi öncesi art 68.89 + 61.44 mg/dl iken tedavi 
sonrası ort. 48.73 .!:. 26.59 mg/dl bulunmuştur. üre değerleri arasındaki 
fark da istatistik olarak anlamlı değildir. 

Kreatinin klirensi ve kan üre düzeylerinde değişiklik olmayışı pulse 
metilprednisolon tedavisinin böbrek fonksiyonları.üzerine olumsuz bir etki
sinin olmadığını, ancak bir düzelmeye de yol açmadığını göstermektedir. 

Short ve ark.(62) böbrek fonksiyonları bozulan membranöz nefropatili 
15 hastaya iv pulse metilprednisolon tedavisi uygulamış ve 10 hastanın 
plazma kreatininde diişüş ve kreatinin klirensinde artış saptamıştır. 

Bir başka çalışmada böbrek fonksiyonları bozulmakta olan membranöz 
glomerulonefritli 10 hastada kreatinin klirensinde artma oldu~u, pro
teinürinin 8 hastada azalırken bunların beşinde 1 gramın altına indi~i 
gözlenmiştir. Bu grupta 2 hastanın proteinürisi hiç azalmamış ve ilerle
yici böbrek yetersizli~i gelişmiştir (69). 
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Hızla ilerleyen kresentli glomerulonefrit haline dönüşen membranöz 
glomerulonefritli iki hastada da metilprednisolon tedavisi ile böbrek 
fonksiyonlarında düzelme bildirilmiştir (2,39). 

Membranoproliferatif glomerulonefritte de proteinüride azalma yanı
sıra glomerul filtrasyon hızında yükselme bildiren çalışmalar da vardır 
( 1 O, 56). 

O'Neill ve ark. (51) ve Oredugba ve ark. (52) çalışmalarında oligürik 
ve nonoligürik hızla ilerleyen glomerulonefritli hastaların bir kısmında 
kreatinin klirensinde belirgin düzelme gözlemişlerdir.İyileşme gösteren 
hastalar erken dönemde tedaviye başlanan, hipertansiyonları olmayan ve 
biyopside çok a9ır sklerotik lezyonları bulunmayan vakalardı. Bu sonuçlar 
Puls·e meti~ednisolon tedavisinin hızla ilerleyen glomerulonefritte .se
çilecek ~~~·,vi oldu9unu düşündürmüştü. 

Hızla . ilerleyen glomerulonefrit tedavisi konusundaki sonuçları toplu 
olarak de9erlendiren bir çalışmada metilprednisolon tedavisi ile% 70, 
plazmaferez ile% 60, antikoagülan tedavi ile %36 ve immunosupresif te
davi .ile%, 41 oranında düzelme sa9landı9ı bildirilmektedir (36). 

Kaynaklarda bildirilen pulse metil prednisolon tedavisinin böbrek 
'.· fonksiyonlarında düzelme sa9layan etkisi çalışma grubumuzda saptanama

mıştır. Ancak ciddi histopatolojik bulguları olan hastalarda böbrek fonk
siyonlarinın bozulmadan korunabilmiş olması da bu tedavinin olumlu bir 
yönünü oluşturmaktadır. Sonuçlardaki farklılık vaka gruplarının hetero
jen olmasından kaynaklanabilir. 

Tedaviye a9ır histopatolojik ve fonksiyonel de9işikli~ler oluşmadan 
erken dönemde başlanması cevap açısından önemlidir. Nitekim vakalarımız 
serum kreatinin düzeyleri normal ve yüksek olanlar şeklinde 2 grubaay
rıldı~ında kreatinin düzeyi normal olan grupta pulse metilprednisolon 
tedavisi ile proteinüride istatistik olarak anlamlı bir azalma saptanır
ken serum kreatinin düzeyleri yüksek olan grupta proteinürideki azalma 
istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır.aı da tedavinin böbrek fonksi-
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yanlarının iyi olduğu erken dönemde daha yararlı olduğunun bir 
göstergesi olarak alınabilir . O'Neill ve ark (51), Oredugba ve ark (52) 
ayni gözlemi yapmış, erken tedavinin ve başlangıçtaki klinik ve histopa
tolojik bulguların tedavinin başarısını etkilediğini bildirmiştir. 

Metil prednisolon tedavisinin hipertansiyon, hiperglisemi, yüz kıza-
rıklığ1, tremor, bulantı ve tad alma duyusu değişiklikleri gibi yan etki
leri olabilir. Tedavi sırasında 3 hastada geçici yüz kızarıklığı, 2 has
tada yine geçici bulantı gözlenmiş, tremor ve tad alma duyusunda bir de
ğişiklik saptanmamıştır. 

Serum glikoz düzeyl~ri tedavi öncesi ort 101.38 .± 31.28 mg/dl iken 
tedavi sırasında - ort 117.31 .± 31.9~ mg/dl bulundu. Serum glikoz düzeyle
rindeki bu fark istatistik olarak anamlı bulunmadı ve hastaların hiçbi
rinde hiperglisemiye ilişkin bir sorun gelişmedi. 

Kan basınçları 4 hastada tedavi öncesi _yüksekti, pulse metilpredni
solon tedavisinden önce uygun antihipertans~flerle kan basıncı kontrol 
altına alındı . Tedavi sırasında 7 hastada hipertansiyon gelişti ve bun
ların birisi hipertansif konvülsiyon geçirdi. Ancak hemen antihipertansif 
tedavi yeniden düzenlenerek kan basınçları kontrol altına alındı. Teda
vi öncesi ve tedavi sırasındaki sistolik ve diyastolik kan basınçları 
karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı bir artış saptanmadı. 

Hastaların hiçbirisinde yan etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi 
gerekmedi. 

Kaynaklar gözden geçirildiğinde de ciddi bir yan etki ya da kompli
kasyona rastlanmadı. 

Bu bulgu pulse metil prednisolon tedavisinin güvenli bir şeki'lde 
uygulanabilecek bir yöntem oldu~unu düşündürdü. 
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Pulse metil prednisolon tedavisine cevap ile histopatoloji arasında 
-bir ilişki var mı ya da yalnızca belli bazı tanılcnJa mı tedaviden yarar 
sa~lanabilir sorularının cevabı kolay verilememektedir. Bu konuda karşı
laştırmalıçalışmaların etik açıdan güç olması ve vaka gruplarının hetero
jenliği bir sonuca varılmasını engellemektedir. Çalışma grubumuzda mezan
gioproliferatif glomerulonefritli 8 hastanın 6 sında, membranoprolifera
tif 9lonıcruloncfritli 5 hiistanıtı <.Jördünde,hızla il_er1eyen 9lomerulonef

ritli 3 hastanın hepsinde ve kronik glomerulonefritli bir hastada pro
teinüri azalmış, diğerlerinde proteinüride bir azalma saptanamamıştır. 
Vaka grupları küçük olduğundan istati'stik değerlendirme yapmak mümkün 
olmamıştır. Ancakl:ı.ı sonuçlar pulse metilprednisolon tedavisinin mesangio
proliferatif, membranoproliferatif ve hızla · ilerleyen glomerulonefritte 
denenm~si yararlı olabilecek bir yöntem olduğunu düşündürmektedir. 

Kaynaklarda da istati~tiksel değerlendirme yapılan çalışma çok azdır, 
çalışmaların çoğunda sonuçlar sayısal olarak bildirilmiştir. Çeşitli 
çalışmaların sonuçları özellikle hızla ilerleyen glomerulonefrit, mem
branöz glomerulonefrit ve membranoproliferatif glomerulonefritte pulse 
metil prednisolon tedavisinin yararlı olduğu yönündedir (2,10,36,39,51, 
52, 59). 

Bu çalışmanın sonuçları ve kaynaklarda bildirilenler birlikte 
değerlendirildiğinde çeşitli glomeruler hastalıkların tedavisinde pulse 
metilprednisolon 'ile proteinüride azalma sa91anabileceği görülmektedir. 
Bu tedavi ile böbrek fonksiyonlarının bozulması durdurulabilir ya da bi
zim çalışmamızda sağlanamayan ama. birçok çallşmada · sağlandığı bildiri len 
böbrek fonksiyonlarında düzelme olabilir. Bu yöntem oral prednisolon 
tedavisine dirençli hastalarda da düzelme sa9layabileceğinden bu hasta
larda da denenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

F.arklı patogenetik mekanizmalarla oluşmuş değişik histopatolojik 
özellikleri olan vaka grubumuzda pulse metilprednisolon tedavisinin 
hangi etkileri nedeniyle yarar sağladığını ya da hangi fonksiyonel 
durumda etkili , nerede etkisiz olduğunu söylemek güçtür. Değişik his-
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topatolojik özelliklere sahip hastaları kapsayan daha büyük vaka grupları 
ile çalışılması bu konuda bir hükme varılmasını sağlayabilir. 

Enflamasyonda rol alan enzimatik olayların inhibisyonu ve hücre zarı 
stabilizasyonunun yanısıra kortikosteroidlerin yüksek dozlarının sahip 
olduğu iınmunosupresif etkilerin ve glomerul bazal membranının kimyasal 
yapısının değiştirilmesinin terapötik etkinliği sağlayan en önemli me
kanizmalar oldu9u düşünülmektedir. 

Sonuç olarak pulse metilprednisolon tedavisinin glomeruler hastalık
! arda prote i nür inin azalt ı 1 mas ında çok y"arar lı bir uygu 1 ama ol dugu, böb
rek fonksiyonlarını bulunduğu düzeyde koruduğu, bozulmasına ya da iyi !eş
mesine yol açmadığı saptanmıştır. Kreatinin düzeyi yüksek hastalarda pro
teinüriyi azaltıcı etkisi ,gözlenmemiştir. Ciddi yan etkileri olmayan, 
güvenli bir şekilde uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. 
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ÖZET 

Bu çalışma minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom dışı glome
rulonefritlerin tedavisinde "pulse'' metil prednisolon tedavisinin etkin
liQini ve güvenliliğini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya 1990 
yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sa~lıöı ve Hastalıkları, Nefroloji 
Bilim Dalında izleRmekte olan glomeruler hastalık tanısı konmuş 9 kız 
10 erkek toplam 19 hasta alındı. Yaş ortalaması 9.16 i. 3.6 yıl(dağılım 
3-14 yıl) olan hastaların tümünde orta-ağır derocede proteinüri, 4 ünde 
hipertansiyon vardı, dokuzunun serum kreatinin düzeyleri normal, onunun 
ise yükselmiş idi. 

Çalışmaya alınan hastaların hepsine perkütan böbrek biyopsisi ya
pıldı. Sekiz hastada mezangioproliferatif glomerulonefrit, 5 hastada 
membranop!oliferatif glomerulonefrit, 3 hastada hızla ilerleyen glo
merulonefrit, 1 hastada kronik glomerulonefrit, bir hastada fokal glo
meruloskleroz ve bir hastada da Tip I SLE nefropatisi saptandı. 

Pulse metilprednisolon 30 mg/kg (maksimum 1 gram) %5 dekstroz 
içinde verilerek uygulandı. Tedavi günaşırı 5-15 kez tekrarlandı. İV 

tedavi bitiminde oral metilprednisolon 1 ay süreyle 1 mg/kg/gün dozda 
verildikten sonra 1 ay içinde azaltılarak kesildi. Tedavinin etkinli
ğinin değerlendirilmesinde proteinüri, kreatinin klirensi ve kan üre 
düzeyleri kriter olarak alındı. 

Pulse metilprednisolon tedavisi tüm hasta grubunda proteinüriyi 
istatistik olarak anlamlı şekilde azalttı, kreatinin klirensi ve kan 
üre düzeylerini ise etkilemedi. 
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Hastalar iki gruba ayrıldı~ında serum kreatinin düzeyleri normal 
olan grupta proteinüriyi azaltıcı etki gözlenirken serum kreatinin dü
zeyleri yüksek olan grupta proteinüri azalmadı. 

Tedavi sırasında tedavinin sürdürülmesini engelleyecek bir yan 
etki ya da komplikasyon ile karşılaşılmadı. 

Sonuçlar pulse metilprednisolon uygulamasının çeşitli glomeruler 
hastalıkların tedavisinde kullanılacak, özellikle böbrek fonksiyonları 
bozulmamış hastalarda proteinüriyi azaltan, böbrek fonksiyonlarını de
ğiştirmeyen güvenli bir yöntem olduğunu düşündürdü. 
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