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LUPUS NEFRİTLİ HASTALARDA 
TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 
Lupus nefriti (LN), Sistemik lupus eritematozisin mortalite ve morbiditesine 

neden olan organ tutulumlarındandır. LN tedavisi, önemli bir problem olmaya devam 

etmektedir. Merkezler farklı tedavi protokolleri uygulamaktadır. Hiçbir protokol kesin 

tedavi sağlamadığı gibi, remisyondaki bir hastada daha sonra hastalık alevlenmesi 

gözlenebilmektedir. Bu çalışmada, merkezimizde takip ettiğimiz hastaların tedavi 

sonuçlarını değerlendirmeyi, remisyon oranlarımızı ve remisyona etki eden faktörleri 

araştırmayı amaçladık. 

Çalışmamızda, Ocak 2000–Aralık 2008 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nefroloji ve Romatoloji-İmmünoloji kliniklerinde böbrek biyopsisi 

sonucu LN tanısı konularak tedavi başlanan 41 hastanın tedavi sonuçları retrospektif 

olarak değerlendirildi. Hastalara ait bilgilere hasta dosyalarından ulaşıldı. Hastaların 

klinik, laboratuar ve demografik özelliklerinin remisyonla ilişkisi araştırıldı. Proteinürisi 

330 mg/gün altında olan hastalar remisyona girmiş grup olarak, 330 mg/gün’ün üstünde 

olan hastalar da remisyona girmemiş grup olarak gruplandırıldı. 

Bir yıllık tedavi sonrasında hastaların 24’ü (% 58.5) tam remisyona girdi. Yaş, 

cinsiyet, Anti ds-DNA, Kompleman 3 ve 4, aktivite ve kronisite indeksleri, serum 

kreatinin ve proteinüri düzeyleri ile remisyon arasında bir ilişki bulunamadı (p>0.05). 

Klas 3 LN olan hastaların idame tedavisinde kullanılan azatioprin veya mikofenolat 

mofetil (AZA/MMF) ile siklofosfamid (CyP)’in 6. ve 12. aydaki proteinüri düzeyleri 

karşılaştırldığında, AZA/MMF alan grupta proteinüri  düzeyleri CyP grubuna göre 

anlamlı düzeyde azalmaktaydı (p=0.04).  

Lupus nefritli hastalarda uygulamış olduğumuz tedavi rejimlerine alınan yanıtlar 

literatürdeki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte LN’de tam remisyon 

hala sorun olmaya devam etmektedir. Daha etkili ve yan etkisi daha az olan yeni tedavi 

rejimlerine ihtiyaç vardır.  

Anahtar kelimeler: Sistemik lupus eritematozis, lupus nefriti, tedavi, remisyon.  
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EVALUATION OF TREATMENT RESULTS IN  
PATIENTS WITH LUPUS NEPHRITIS 

 
SUMMARY 

Lupus nephritis (LN) is an organ involvement of systemic lupus erythematosus 
that leads to disease related mortality and morbidity. Treatment of LN is still being 
problematic. Many different treatment protocols were being applied in centers. Not only 
any treatment protocol did not achieve absolute treatment but also patients who reached 
remission may present with exacerbations. In this study, we aimed to evaluate treatment 
results of our patients, to investigate their remission rates and factors that affect 
remissions. 

We retrospectively investigate results of 41 patients who diagnosed lupus 
nephritis after kidney biopsy in Nephrology and Immunology-Rheumatology 
departments of Atatük University Medical Faculty Training Hospital between January 
2000 and December 2008. Demographic and clinic data of the patients and their 
laboratory results collected from patient records. The relationship between clinic, 
laboratory, demographic parameters and remissions were investigated. The patients 
grouped according to proteinuria levels; patients with proteinuria < 330mg/day regarded 
as under remission, patients with proteinuria ≥ 330 mg/day were put in uncontrolled 
group. 

At the end of 12 month of therapy 24 (58.5 %) of the patients were under 
remission. There was not any statistically significant relationship between; age, sex, anti 
ds-DNA, C4, activity indexes, chronicity indexes, serum level of creatinine, proteinuria 
levels and remission (p> 0.05). Serum C3 levels were found lower in patients who did 
not undergo remission but this difference was not as strong as to regard statistically 
significant (p=0.07). We compared class 3 LN patients at 6th and 12th months according 
to treatment protocols; AZA/MMF was significantly gave better results to put 
proteinuria levels under remission compared to CyP (p=0.04). 

In conclusion, response rates of our LN patients were similar with literature 
results. By the way it is still problematic to achieve complete remission in LN patients.  
Newer treatment regimes needed that has fewer side effects and higher effectivity. 

Key words: Systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, treatment, 
remission. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 
 

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), patojenik otoantikorların ve 

immünkomplekslerin, birçok hedef organda doku hasarına yol açan sistemik, kronik, 

inflamatuar ve otoimmün bir hastalıktır. Çok hafif formlarından, major organ tutulumu 

ile seyreden, önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilen sistemik tutulum formuna 

kadar giden geniş bir klinik spektrumu vardır. Alevlenme ve remisyon dönemlerinin 

görüldüğü klinik seyri ve prognozu değişkendir. Etyopatogenezinde genetik, hormonal, 

immünolojik ve çevresel faktörler birlikte rol oynarlar (1,2). 

Lupus nefriti (LN), SLE hastalığının major mortalite ve morbidite sebebi 

olmaktadır. SLE hastalarının ortalama %66’sında hastalıklarının bir döneminde böbrek 

tutulumu olmaktadır. İdrar anormallikleri hastalık teşhis edildiğinde %50, hastalık seyri 

sırasında %75’e kadar ulaşmaktadır. En belirgin bulgu proteinüri (%80) iken, hastalık 

sırasında hematüri ve piyüri de (%40) sık olarak gözlenmektedir (3). 
LN’nin tedavisi tüm çalışmalara ve yeni ilaçların kullanılmasına rağmen önemli 

bir problem olmaya devam etmektedir.Tedavi konusunda farklı merkezler farklı tedavi 

protokolleri uygulamaya devam etmektedir. Hiçbir girişim kesin tedavi sağlamadığı 

gibi, remisyondaki bir hastada da aylar sonra hastalık alevlenmesi gözlenebilir. 

Tedavinin istenmeyen yan etkilerinin de en az hastalığın kendisi kadar hasara yol 

açabileceği unutulmamalıdır. Tüm bu gerçekler tedavinin standardizasyonunu 

güçleştirmektedir.LN tanısı olan hastalara erken dönemde tedaviye başlanması 

hastalarda böbrek yetmezliği gelişiminin engellenmesinde ve sağkalım oranında artışa 

sebep olduğu unutulmamalı. Bu nedenlerle LN’li hastalarda tedavide aceleci 

davranılmalı ve uygun tedavi başlanmalıdır. 

Bu çalışmada, merkezimizde takip ettiğimiz LN hastaların tedavi sonuçlarını 

değerlendirmeyi, remisyon oranlarımızı ve remisyon ile ilişkili faktörleri belirlemeyi 

amaçladık. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS  

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), multiorgan tutulumu, T hücre 

anormallikleri, B hücre hiperaktivitesi ve otoantikor üretimi ile karakterize patojenik 

otoantikor ve immün komplekslerin doku ve hücre hasarı oluşturması ile meydana gelen 

multisistemik hastalıktır (1).  

2.1.1. Epidemiyoloji 

SLE, en sık 15-35 yaş arasında başlar ve tanı konulduğunda ortalama yaş oranı 

30’dur. Prevelans 100.000 kişide 4-250 arasında değişmektedir (1,2). Vakaların %90’ı 

doğurganlık çağındaki kadınlardır ve bu yaş grubundaki kadınlarda hastalığa 

erkeklerden 6-9 kat daha sık rastlanır. Kadın erkek oranı premenapozal dönemde 3/1’dir 

(1,4,5). 

2.1.2. Etiyopatogenez 

SLE’nin etiyolojisinde genetik, hormonal, immün ve çevresel faktörler sorumlu 

tutulmakla birlikte, hastalık nedeni bugün kesin olarak bilinmemektedir. SLE, patojenik 

otoantikorların ve immün komplekslerin neden olduğu doku harabiyeti sonucu gelişir. T 

ve B lenfositlerin antijen spesifik, poliklonal hiperaktivitesi ve bu hiperaktivitenin 

yetersiz kontrolü ile karakterize anormal bir immün yanıt söz konusudur (2,6). 

2.1.3. Klinik 

SLE’de gözlenen halsizlik, aşırı yorgunluk, yüksek ateş ve kilo kaybı sık görülen 

öncü semptomlardır ve genellikle aktif sistemik hastalığa eşlik eder. Ancak bunların 

infeksiyonlara da bağlı olabileceği unutulmamalıdır. SLE’de başlangıçta tek bir organ 

tutulabilmekle beraber multiorgan tutulumda olabilir. Multiorgan tutulumu hastalık 

seyri sırasında birlikte veya birbiri ardı sıra ortaya çıkabilir, spontan veya tedaviye bağlı 

remisyon ve relaps dönemleri görülebilir. SLE’de başlangıçta en sık karşılaşılan 

bulgular %50 olguda artrit, %20 olguda deri bulguları ve %10-20 olguda ateş, halsizlik, 

yorgunluk gibi genel semptomlardır (6). 
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2.1.4. Tanı 

SLE için Amerika Romotoloji Derneği (ARA=American Rheumatism 

Association) tarafından 1982 yılında tanı kriterleri yayınlanmış ve bu kriterler 1997’de 

yeniden gözden geçirilmiştir (Tablo 1). Onbir tanı kriterinden 4’ünün olması SLE için 

tanı koydurucudur. Yeni başlamış ve hafif seyreden olgularda, SLE olduğu halde 

sınıflama kriterleri tamamlanmamış olabilir (4,5,6). 

 

Tablo 1. Sistemik Lupus Eritematozus Tanı Kriterleri.  

 

1. Malar döküntü: Malar çıkıntılar üzerinde , düz ve kabarık, fiks eritem 

2. Diskoid döküntü: Foliküler tıkaç ve keratotik pullanma gösteren yama tarzında 

eritematöz plaklar; atrofik skar oluşabilir. 

3. Fotosensitivite: UV ışınlarına maruz kalma döküntüye neden olur. 

4. Oral ülser: Oral nazofaringeal (hekim tarafından gözlenen) ülser. 

5. Artrit: En az iki veya daha fazla periferik eklemde hassasiyet, şişlik, efüzyon ile 

karakterize noneroziv artrit. 

6. Serözit: Perikardiyal efüzyon bulguları veya EKG veya sürtünme sesi ile 

tanımlanmış plörit veya perikardit. 

7. Renal bozukluk: Proteinüri >0.5 g/gün veya >3 + veya hücresel silendirler. 

8. Nörolojik bozukluk: Konvülsiyon veya psikoz (diğer nedenler olmaksızın). 

9. Hematolojik bozukluklar: Hemolitik anemi veya lökopeni (<4000/uL) ve 

lenfopeni (<1500/uL) veya trombositopeni (<100.000/uL) (buna neden olabilecek 

herhangi bir ilaca bağlı olmaksızın). 

10. İmmünolojik: Anti-dsDNA, anti-Sm ve/veya anti-fosfolipid antikorlarının varlığı. 

11. Antinükleer antikorlar: ANA’yı indükleyebilecek bir ilaca bağlı olmaksızın, 

herhangi bir zamanda immünoflöresan veya eşdeğeri bir yöntemle anormal titrede 

ANA saptanması. 

Eğer bu kriterlerden dördü hastalığın seyri sırasındaki her hangi bir dönemde 

oluşmuşsa, sistemik lupus tanısı %98 özgüllük ve %97 duyarlılık ile konulur. 
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2.2. LUPUS NEFRİTİ 

Lupus nefriti SLE’nin böbrek tutulumu olarak tarif edilmekte. Renal tutulum, 

SLE hastalığının major mortalite ve morbidite sebebi olmaktadır. SLE hastalarının 

ortalama %66’sında hastalıklarının bir döneminde renal tutulum olmaktadır (7). 

SLE’deki böbrek hastalıkları değişik tiptedir. En sık immün kompleks aracılı 

glomerüler hastalık gözlenir. Ayrıca tübüler hastalıklar, hiperkalemik renal tübüler 

asidoz, vasküler hastalık ve antifosfolipid sendromu ve az oranda trombotik 

mikroanjiopati görülebilmektedir. 

2.2.1. Klinik 

İdrar anormallikleri hastalık teşhis edildiğinde %50 oranında görülürken, 

hastalık seyri sırasında %75’e kadar ulaşır. En sık görülen anormallik proteinüri (%80) 

iken, hastalık sırasında hematüri ve/veya piyüri (%40) de görülebilir (Tablo 2). Böbrek 

tutulumu düşündürecek laboratuar ve klinik bulgusu olmayan hastalarda bile, 

histopatolojik olarak böbrek tutulumu vardır (7). 

Erken dönemlerde lupuslu hastaların sadece %30-50’si anormal idrar bulgusu 

veya renal fonksiyon anormalliği gösterir. Fakat daha sonra erişkinlerin %60’ı, 

çocukların %80’inde aşikar renal anormallikler gelişir. Başlangıç yaşı elli ve üzeri 

olanlarda lupus nefriti oranı belirgin olarak daha az sıklıktadır (%5’in altındadır). LN 

olan hastaların hemen hepsinde en belirgin bulgu proteinüridir. Umulanın aksine 

hipertansiyon lupus nefritli hastalarda çok sık görülmez, fakat ağır lupus nefritli 

hastalarda çok sık olarak hipertansiftirler. İmmün birikimlerin tübüler bazal membranda 

birikmesi ve interstisyel nefrit yapması sebebiyle renal tübüler fonksiyon bozulmuştur 

(7). 

LN’inde idrar bulguları ile böbrek tutulumunun ağırlığı her zaman uyumlu 

değildir. İdrar incelenmesindeki birçok bozukluk klinik semptomlardan önce başlar. En 

belirgin bulgu ise proteinüridir. İdrar sedimentinde, silendir varlığı ve her alanda 5 ve 

üzerinde eritrosit veya lökosit görülmesi SLE’de böbrek tutulumuna işaret eden 

bulgulardır. Hematüri, piyüri, hiyalen ve granüler silendirüri varlığı teleskopik idrar 

olarak adlandırılır ve nefritin ciddiyetini gösterir. Üre ve kreatinin yüksekliği de LN’nin 

önemli bulgularından biridir. SLE tanısı olan bir hastada serum albümini düşükse ilk 

akla gelen neden LN olmalıdır. Yine kompleman 3 ve 4 (C3 ve C4) düşüklüğü ile 
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birlikte Anti-dsDNA antikorunun pozitifliği, LN gelişmesi açısından önemli bir risk 

faktörüdür. Romatoid faktör ile birlikte Anti-Ro antikoruda pozitif ise hastalar böbrek 

tutulumu açısından risk taşır ve bu hastalarda hastalık ağır seyretmektedir. Yeni gelişen 

hipertansiyon da nefrit açısından uyarıcı olmalıdır (8). 

LN’li hastaların klinik bulguları tek başına görülmekle birlikte bir arada da 

gözlenebilir. Mevcut bulgular Tablo 2 ’de verilmiştir. 

Tablo 2. Aşikar Lupus Nefritli Hastaların Klinik Bulguları. 

Proteinüri                                            % 10 

Nefrotik sendrom                                % 45-65 

Granüler silendir                                 % 30 

Mikroskopik hematüri                        % 80 

Makroskopik hematüri                       % 1-2 

Azalmış renal fonksiyon                    % 40-80 

Renal fonksiyonun hızla bozulması    % 30 

Akut böbrek yetmezliği                      % 1-2 

Hipertansiyon                                     % 15-50 

            Tubuler anormallikler                         % 60-80 

 

ANA, Anti DNA antikorları ve özellikle ds-DNA antikorlar (tedavisiz lupuslu 

hastaların %90’ında pozitif) ve Sm antijenin antikoru LN’in mevcudiyeti ile kuvvetli bir 

şekilde ilişkilidir. Sm antikorları hemen daima lupus için spesifiktir, fakat sadece nefritli 

hastaların %30’unda pozitiftir. Tedavi ile hızla Anti-dsDNA antikorları dolaşımda 

elimine olur, halbuki ANA’lar tedaviye rağmen hala pozitif kalabilir (8). 

2.2.2. Histopatoloji 

Nefronun tüm segmentleri lupustan etkilenebilir, ancak tutulum derecesi 

değişkendir. En sık etkilenen yapı ise glomerüldür. SLE’deki glomerüler tutulum kronik 
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immün kompleks glomerülonefritinin prototipi olarak düşünülmektedir. Dolaşan immün 

komplekslerin kronik olarak birikimi bazı LN modellerinde önemli rol oynar, mezengial 

ve proliferatif örneklerde bu birikimin önemi daha fazladır (9). 

Monoklonal anti-DNA antikorlarının geliştirilmesinden sonra antikorların, 

laminin ve heparan sülfat gibi glomerül bazal membranının (GBM) DNA olmayan 

antijenleriyle reaksiyona girebildiği saptanmıştır (10,11). Bu gözlemler anti-DNA 

antikorlarının direkt olarak GBM’a bağlanabileceği fikrini doğursa da histon ve DNA 

komplekslerinden oluşan nükleozom denen yapının esas olarak bu antikorların hücre 

yüzeylerine, heparan sülfata, laminine, endotelyal ve mezangial hücrelere 

bağlanmasında aracı olarak rol aldığı gösterilmiştir (12-16). 

Böylece anti-DNA antikorlarının invivo olarak GBM’a bağlanmasının direkt 

olmadığı, nükleozom aracılığı ile indirekt olarak gerçekleştiği hipotezi doğmuştur (17). 

Bu hipoteze göre nükleozomun katyonik histon parçası heparan sülfata ve GBM’nın 

diğer anyonik determinantlarına bağlanmasından sorumludur. Bu görüş sıçanlarda 

nükleozom ile kompleks oluşturan antikorların in vivo renal perfüzyonu yapıldığında 

GBM’a bağlandığı, buna karşılık nükleozom ile kompleks oluşturmayan antikorların 

GBM’a bağlanmadığı gösterilerek deneysel olarak da kanıtlanmıştır (18).  

İmmün komplekslerin büyüklüğü, elektrik yükü ve komplekslerin oluşum hızı 

glomerülde immün kompleks çökmesini etkiler, bu birikime mezengial ve lokal 

hemodinamik faktörlerin klirens kabiliyeti de etkide bulunur. Diffüz proliferatif lupus 

nefriti de biriken immünkompleksler nükleer antijenlerden ve yüksek kompleman 

bağlayıcı IgG antikorlardan oluşmuştur. Keza bazal membrana histonlar bağlanmıştır, 

bu oluşumla antinükleer antikorların birikimini kolaylaştırabilir (19). 

İmmün depolanma başlar başlamaz kompleman aracılıklı hasar, prokoagülan 

faktörlerin aktivasyonu, lökosit infiltrasyonu, proteolitik enzimlerin salınması ve 

değişik sitokinlerin etkisi ile glomerüler hücre proliferasyonu ve matriks sentezi oluşur. 

Bazı hastalarda ise immünkompleks aracılıklı farklı hasarlar gelişebilir, bu halde 

başlatıcı olay glomerülde özellikle GBM’da subepitelyal bölgeye lokal olarak bağlanan 

nükleer antijenler olmakta ve daha sonra immünkompleksler oluşmaktadır (20).  
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Böbrek biyopsisinin en yararlı olduğu hastalıklardan biri kuşkusuz SLE’dir. 

Lupuslu hastaların hepsinde ve anormal idrarla gelenlerde renal biyopsi değerlidir. 

Renal biyopsi prognostik açıdan ve başlangıç tedavisi açısından önemli bilgi verir. 

SLE tanısı olan hastalarda aşağıda ifade edilen bulgulardan bir veya daha fazla 

bulgu varsa böbrek biyopsisi yapılmalıdır: 

1-) Nefritik idrar sediment (glomerüler hematüri ve hücre silendirleri). 
2-) Günlük 0.5-1 gr’dan fazla proteinüri ile birlikte glomerüler hematüri. 

3-) 0.3-0.5 gr/gün den az proteinüri ile birlikte glomerüler hematüri ve C3 
düşüklüğü ve/veya Anti-dsDNA pozitifliği. 

4-) 1-2 gr/gün üstünde proteinüri.  
 

Tablo 3. Lupus Nefriti’nin ISN/RPS Sınıflaması.  

Klas 1  Minimal mezangial Lupus Nefriti 

Klas 2 Mezangial proliferatif Lupus Nefriti: 
 

 Mezangial hiperselülarite veya mezangial matriks genişlemesi 
Klas 3 Fokal proliferatif Lupus Nefriti: 

 
 Işık mikroskobunda görünen glomerüllerin %50 ’ sinden azında 

tutulum mevcut.  
 Lezyonlar aktif veya kronik, segmental veya global, endokapiller veya 

ekstrakapiller olabilir.  
 Mezangial tutulum olabilir. 

Klas 4 Diffüz proliferatif Lupus Nefriti: 
 

 Işık mikroskobunda görünen glomerüllerin %50'sinden fazlasında 
tutulum mevcut.  

 Lezyonlar aktif veya kronik, Segmental veya global, Endokapiller veya 
ekstrakapiller olabilir.  

 Nekrotizan lezyonlar içerebilir.  
 Mezangial tutulum olabilir. 
 Sıklıkla subendotelyal depozitler vardır. 

Klas 5 
 
 

Membranöz Lupus Nefriti: 
 

 Subepitelyal immün depozitler glomerüllerin en az yarısının, glomerül 
yüzey alanının %50' sinden fazlasını tutar. Klas 3 ve 4 ile beraber 
görülebilir. 

Klas 6 İleri  sklerozan Lupus Nefriti: 
 

 Glomerüllerin %90'nından fazlasında global skleroz vardır. 
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2.2.3. Klasifikasyon 

LN’nin WHO klasifikasyonu ilk defa 1975’te yapılmış olup bu klasifikasyonun 

esası ışık mikroskopisine dayanmaktadır. En son 2003 yılında Uluslararası Nefroloji 

Derneği/Böbrek Patoloji Derneği [International Society of Nephrology/Renal Pathology 

Society (ISN/RPS)] tarafından aşağıdaki şekilde sınıflandırma yapılmıştır (Tablo 3) 

(21). 

Klas 1: Spesifik bir bulgu yoktur. Biopsilerin %5’in altında tespit edilir. Işık 

mikroskopisinde, immünfloresan mikroskopisinde ve elektron mikroskopide bulgular 

normaldir. Klinikte renal tutulum belirtisi görülmez.  

Klas 2: İmmünofloresan mikroskopisinde mezangiumda immünglobulin G 

depolanması olup periferal kapiller duvarlarda birikimler olarak görülür. Biyopsilerin 

%10-25’inde tespit edilir. Klinikte izole proteinüri yapar, prognoz iyidir. 

Klas 3: Fokal ve segmental proliferatif glomerülonefrit bu sınıf içinde yer alır. 

Değişiklikler proliferatif, nekrotizan veya sklerozan olabilir. Bu değişikler farklı 

glomerüllerde ayrı ayrı bulunabilir. Genellikle glomerüllerin %50 ve altında lezyonlar 

izlenir. Segmental nekroz alanları fokal kresent (yarım ay) ile birlikte bulunabilir. Daha 

sonraki dönemlerde fokal kapsüler adezyonlarla karakterize segmental skleroz gelişir. 

İmmünfloresan mikroskopide diffüz mezangial ve düzensiz periferal granüler 

depolanma izlenir. İntertisyel ve tübüler değişiklikler de fokaldir. Klinik olarak Klas 1 

ve 2’den daha olumsuz seyirlidir. Biyopsilerde %20-35 oranında bildirilmiştir. Klinik 

olarak izole proteinüri veya nefritik sendrom görülür. 

Klas 4: LN’nde en sık görülen lezyon Klas 4 olarak sınıflandırılan diffüz 

proliferatif glomerülonefrittir. Glomerüllerin çoğu veya tamamı tutulmuştur. 

Glomerüllerde diffüz olarak hipersellülarite izlenir. Periferal kapiller kanalları ileri 

derecede kalınlaşmıştır ve subendotelyal birikimler vardır ve bu SLE için 

karakteristiktir.Wire-loop adı verilen bu lezyon Klas 3 ve 5’de yer alan nefrit tiplerinde 

de yer alır ve aktivite ve kötü prognoz belirtisidir. Klinik olarak hızlı gidişlidir. 

Hastalarda nefrotik sendrom görülür ve uygun biçimde tedavi edilmez ise son dönem 

böbrek yetmezliği ile sonuçlanır. 

Klas 5: Glomerüldeki periferal kapiller damarlarda ileri derecede kalınlaşma 

dikkati çeker. Metenamin silver boyasında daha iyi izlenen ve spike adı verilen çıkıntılar 
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bazal membran boyunca izlenir. Ayrıca subepitelyal ve intramembranöz depolanma 

sonucu oluşan kubbe biçiminde de depolanmalar görülür, proliferatif lezyonlar 

görülmez. Biyopsilerde %10-15 oranında görülür. 

Klas 6: Glomerüllerin %90’nından fazlası sklerozedir. Yangı bulguları 

gözlenmez. Olgu artık kronik böbrek yetmezliğidir. 

 

2.2.4.Tedavi  

LN’nin tedavisi, yapılan yoğun çalışmalara ve yeni ilaçların kullanılmasına 

rağmen önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Ancak tedavi konusunda farklı 

merkezler farklı tedavi protokolleri uygulamaya devam etmektedir. LN’nin zamanla 

remisyondaki bir hastada aylar sonra hastalık alevlenmesi gözlenebilir. Tedavinin 

istenmeyen yan etkilerinin de en az hastalığın kendisi kadar hasara yol açabildiği 

bilinmektedir. Tüm bu gerçekler tedavinin standardizasyonunu güçleştirmektedir. 

Tedavi 2003 yılında ISN/RPS’nin düzenlediği sınıflamaya göre başlangıç ve idame 

tedavi şeklinde düzenlenir. Ancak yine de tedavi bireyselleştirilmelidir (22,23). 

LN’de tedavi hedefi aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

1) Böbrek remisyonunu sağlamak. 

2) Böbrek ataklarını önlemek. 

3) Kronik böbrek yetmezliği gelişimini önlemek. 

4) Yukarıdakileri sağlarken minimum yan etkiyle tedaviyi gerçekleştirmek. 

 

Klas 5 LN’li hastalar hariç, diğer lupus nefritli hastalarda inflamasyonun ortadan 

kalktığını gösteren bulgular hematüri, piyüri ve hücresel silendirlerin ortadan kalkması, 

serum kreatinin konsantrasyonunun stabil seyretmesidir. Bazı hastalarda inflamasyon 

kaybolmasına rağmen kalıcı glomerül hasarı nedeniyle kreatinin düzeyleri normale 

dönmez (22,23). Tedavi immünolojik ve immünolojik olmayan tedavi olarak iki grupta 

incelenir.  
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2.2.4.1.İmmünolojik Tedavi 

 İmmünsüpresif ilaçlar LN’nin temel tedavisini oluşturmaktadır. Genel olarak 

immünsüpresif tedavinin dozu serolojik ve histolojik aktivite düzeyine göre 

yapılmaktadır. LN’nin ilk indüksiyon ve takibinde uzun idame fazları olarak 

ayrılmaktadır. İndüksiyon tedavisinin amacı remisyonu sağlayıp renal parankimi 

korumak iken, idame tedavisinin amacı nüksleri önlemektir. Hastanın yaşam süresini 

uzatmak, böbrek fonksiyonlarını korumak, hastalığın komplikasyonlarını azaltmak ve 

tedaviye bağlı istenmeyen etkilerden kaçınmak ana tedavi amaçlarıdır. 

Mevcut immünosupresif tedaviler geçen 10 yıla göre gelişmiş olmasına rağmen 

istenen hedefe ulaşamamıştır (24). Yapılan son çalışmalarda ilk tedaviden sonraki renal 

remisyon en iyi %85 olarak saptanmıştır (25,26). Hala immünsupresif tedavi 

uygulamasına rağmen hastaların 1/3’ünde relaps gelişir. Tedaviye bağlı toksisite önemli 

bir sorundur (metabolik bozukluklar, kemik toksisitesi, infeksiyonlara yatkınlık, ovarian 

yetmezlik vb.) (27,28). 

Klas 1, 2 ve 5’te genellikle yalnız steroid uygulaması ile immünsupresyon 

yeterlidir. Yaygın subendotelyal immün kompleks depolanması ve kresentik aktivite 

bulguları gösteren Klas 3 ve 4’te ayrıca steroide dirençli Klas 1, 2 ve 5’te 

immünsupresyon kortikosteroid + sitotoksik kombinasyonu ile yapılmaktadır. Sitotoksik 

olarak en çok kullanılan ilaçlar Siklofosfamid, Siklosporin, Azathioprin, Mikofenolat 

mofetil, Takrolimus’tur. Bu kombine tedaviler oral olabileceği gibi intravenöz pulse 

tedaviler şeklinde de olabilir. SLE’nin klinik seyri, aktivite kriterleri ve merkezlere göre 

uygulama protokolleri değişkenlik göstermektedir.  

2.2.4.1.1.Kortikosteroidler 

LN tanısı olan hastalarda yüksek dozda (1000 mg/gün) metilprednizolon 

infüzyonu yapılır. Bu tedavi üç gün arka arkaya tekrarlanır. Pulse tedavisinin kesin bir 

protokolü yoktur. Yani ne kadar ara ile tekrarlanması ve ne kadar süreyle devam 

edilmesi gerektiği gibi soruların kesin cevapları henüz verilmemiştir. Bu tedavi planı, 

hastanın özellikleri ve tedaviye verdiği cevaba göre belirlenir. Hastalar pulse tedavisi 

sonrası ağız yolu ile kortikosteroid almaya devam etmelidir. 
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Ancak steroid tedavisi böbrek fonksiyonunun uzun süreli korunmasında, 

sitotoksik tedavi kadar etkili değildir ve bu nedenle genellikle diğer sitotoksik ilaçlarla 

kombine olarak kullanılmaktadır. 

 

2.2.4.1.2.Siklofosfamid 

Siklofosfamid, en sık kullanılan sitotoksik ajandır. Siklofosfamid sitokrom P-450 

enzimleri tarafından hidroksillenir. Hidroksillenen metabolitleri yıkılarak aktif 

metabolitleri olan fosforamid mustard ve akrolein’e dönüşür. Fosforamid mustard’ın 

DNA’yı etkilemesinin sitotoksik etkiyi sağladığı düşünülmektedir (29). 

Böbrek fonksiyonunu korumada intravenöz pulse Siklofosfamid’in, oral 

Siklofosfamid’e göre daha etkin bulunmuştur. İntravenöz pulse Siklofosfamid’in, oral 

Siklofosfamid’e göre üstünlüğünün gösterilmesi ve sistit, amenore ve malignite gibi yan 

etkilerinin intravenöz pulse rejimi ile daha az olması oral Siklofosfamid kullanımını 

tercih sebebi olmaktan çıkarmıştır (29). 

Pulse siklofosfamidin yüksek ve düşük doz olarak 2 ayrı tedavi rejimi protokolü 

mevcuttur (2): 

1) Yüksek doz rejim protokolü: 6 ay boyunca ayda bir kez 10 mg/kg intravenöz 

Siklofosfamid verildikten sonra, sonraki 12 ay boyunca 2 ayda bir aynı dozdan 

intravenöz Siklofosfamid verilmesi (Toplam 18 ayda 12 doz verilmiş olur). 

2) Düşük doz rejim protokolü: Yine 6 ay boyunca ayda bir kez bu sefer 5 mg/kg 

dozunda intravenöz siklofosfamid verildikten sonra, devam eden süreçte 36 ay boyunca 

2 ayda bir aynı dozdan intravenöz siklofosfamid verilmesi (Toplam 42 ayda 24 doza 

tamamlanmış olur). 

Ağız yoluyla verilen siklofosfamidin en önemli yan etkisi mesane toksisitesidir 

(hemorajik sistit, skleroz yapan kronik sistit, mesane karsinomu). Bu risk intravenöz 

kullanımda daha azdır. Mesane toksisitesini azaltmak için mesna verilmektedir. 

Siklofosfamid tedavisi esnasında ortaya çıkan gastrointestinal komplikasyonlar (bulantı, 

kusma) nedeni ile antiemetik tedavi gerekebilir. Alopesi hastayı çok sıkan bir yan 

etkidir. Ancak bir süre sonra ilaç alınmaya devam edilse bile saçlar yeniden çıkar. 
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Siklofosfamid ile tedavinin en ciddi komplikasyonu infeksiyon riskinin yüksek 

olmasıdır (29,30). 

Uzun süren siklofosfamid tedavisi, over yetersizliğ ve azospermiye neden 

olabilir. Yapılan çalışmalarda SLE hastası olan kadınlarda siklofosfamidin kalıcı 

amenore riski için kümülatif dozu 12-25 gr arasında bildirilmiştir (28,31,32). 

Genel olarak amenore, siklofosfamid tedavisi başladıktan ortalama 4 ay sonra 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum geçici olabilir; ancak hastaların %80’inde kalıcı 

olmaktadır. Kalıcı amenore için risk faktörleri tedavi başlangıcındaki hastanın ileri yaşı 

ve siklofosfamidin kümülatif dozu olarak bilinmektedir (28). Siklofosfamidin erkeklerde 

ki gonadal toksisitesi hakkında, SLE insidansı erkeklerde az olduğu için, daha az veri 

bulunmaktadır. Puberte öncesi verilen siklofosfamid ile azospermi riskinin daha az 

olacağı düşünülmektedir (33). 

 

2.2.4.1.3.Azatioprin  

Azatioprin bir pürin antagonisti olup klinikte siklofosfamidin bir alternatifi 

olarak kullanılmaktadır. Ağız yoluyla alınan azatioprin’in emilimi iyidir. Dolaşımdaki 

azatioprin’in yaklaşık %30’u proteine bağlanır ve %2-10’u idrardan değişmeden atılır. 

Normal kişilerde azatioprin’in yarılanma ömrü 3 saattir. Azatioprin’in kendisi aktif 

bileşik değildir, ancak glutatyonun nükleofilik etkisiyle karaciğer ve eritrositlerde aktif 

formu 6-Merkaptopürin (6-MP)’e dönüşür. 6-MP’nin sitotoksik yapıda, 6-thioinosinic 

acid ve onun derivesi 6-thioguanylic acid dahil birçok metabolitleri bulunmaktadır. 

Azatiopri LN, cilt lupusu ve SLE’nin diğer tutulumlarında kullanılmaktadır. 

National Institutes of Health (NIH)’in yaptığı uzun dönem lupus nefritinin takip 

çalışmalarında Azatioprin’in tek başına steroid kullanımına göre daha etkili olduğu, 

siklofosfamide göre ise orta dereceli etkinlikte olduğu bulunmuştur. Yine LN’nin idame 

tedavisinde de en çok tercih edilen ajanlardandır. Steroid dozunu azaltıcı etkisi 

nedeniyle vaskülit ve artrit tedavisinde de kullanılsalar da daha az tercih edilmektedir 

(34). 

Azatioprin’in başlangıç dozu 1 mg/kg/gündür ve ciddi olgularda 3 mg/kg/güne 

kadar çıkılabilir. Ancak genellikle ortalama idame dozu 2 mg/kg/gün’dür. Böbrek 
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yetmezliğinde doz azaltılmalı ve Allopurinol ile birlikte kullanılacaksa hastanın 

yatırılarak takip edilmesi önerilir. 

Azatioprin kullanımına bağlı, lökopeni, trombositopeni, anemi, saf eritrosit 

aplazisi ve pansitopeni bildirilmiştir. Şiddetli lökopeni ve ciddi enfeksiyonlara neden 

olabilir. Bulantı, kusma, epigastrik ağrı ve bazen ateşin eşlik ettiği yakınmalar azatioprin 

verilen hastalarda sıktır. Bulgular genellikle tedavinin ilk haftasında ortaya çıkar ve 

saatler içinde görülebilir. Daha az sıklıkla stomatit, gastrointestinal hemoraji, gastrik 

ülser ve diare gelişir. Azatioprin tedavisi sırasında karaciğer enzimleri yükselir. 

Hepatotoksik etki aşırı duyarlılığa bağlıdır. Azatioprin gebelikte verilmemeli ve mutlak 

bir doğum kontrolü uygulanmalıdır (29,30). 

Tedaviye başlamadan önce thiopürin metiltransferaz (TPMT) enzim aktivitesinin 

ölçülmesini öneren bazı yayınlar olsa da dünyada yaygın olarak kullanılan testlerden 

değildir ve halen ülkemizde de bakılan merkez bulunmamaktadır (34). 

Tam kan sayımı ve periferik yayma başlangıçta ve stabil olana kadar her 2 

haftada bir yapılmalı, daha sonra 1-3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Serum transferaz 

seviyeleri ise her 1-3 ay ara ile görülmelidir. 

 

2.2.4.1.4. Mikofenolat mofetil  

Mikofenolat mofetil (MMF), mikofenolik asidin ön ilacı olup inosin 5 

monofosfat dehidrogenaz enziminin (IMPDH) nonkompetatif inhibitörüdür. Bu enzimin 

blokajı pürin sentezini, lenfosit proliferasyonunu ve T hücre bağımlı antikor üretimini 

inhibe etmektedir (35). 

MMF’nin renal transplantlı hastalarda rejeksiyonunun önlenmesinde etkin bir 

ilaç olduğu ve standart siklosporin ve prednizolon tedavisine eklenerek akut 

rejeksiyonları %50 azalttığı bilinmektedir (36). Son zamanlarda MMF renal 

transplantasyon dışında özellikle lupus nefriti başta olmak üzere, otoimmün 

hastalıklarda da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Mikofenolik asidin (MFA), pürin sentezinin anahtar enzimi olan IMPDH’ın 

selektif, nonkompetitif geri dönüşümlü inhibitörüdür. IMPDH, inozin monofosfatın 

ksantin monofosfata dönüşümünde rol oynayan guanozin trifosfat sentezinde bir ara 
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enzimdir.         Böylece T ve B lenfositlerin proliferasyonu sırasında DNA ve RNA 

sentezi için gerekli olan quanin nükleotidlerinin de-nova sentezi engellenir, lenfosit 

proliferasyonu ve antikor oluşumu inhibe olur. İlaç aynı zamanda lenfositlerin 

endotelyal hücrelere adezyonunu engeller, gecikmiş tip hipersensitivite cevabını azaltır 

(37,38). 

Lupus nefriti tanısı olan hastalara MMF, 1-2 gr/gün dozlarında verilmektedir. 

MMF oral alımında iyi absorbe olabilen zayıf bir organik asittir. Oral alımından ve 

absorbsiyonundan sonra hızla hidrolize olarak aktif metaboliti olan MFA’e dönüşür. 

MFA karaciğerde glukuronozil transferazlar yolu ile inaktif metaboliti olan mikofenolik 

asit glukuronide (MFAG) metabolize olur. MFAG’in %93’ü böbrekler yoluyla itrah olur 

(az bir kısmı feçesle). MMF genellikle iyi tolere edilir. Sıklıkla gastrointestinal sistem 

ve hematopoetik sisteme ait yan etkiler gözlenir. Yan etkilerinin şiddeti doza bağlı 

olarak değişmekle birlikte genellikle hafiftir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Doz 

azaltılarak veya bölünmüş dozlarda kullanım ile daha iyi tolere edilebilir. Bu etkilerin 

çoğu genellikle 3 gr/gün ve üzerindeki dozlarda görülmüştür (37,38). 

 

2.2.4.1.5. Siklosporin-A 

MMF’nin lupus nefriti için kullanılmaya başlanmasından önce, siklosporin A 

diğer sitotoksik ilaçların kullanılamadığı hastalarda bir alternatif olmuştur. Siklosporin, 

toprak mantarlarından elde edilen bir polipeptiddir (39). 

Siklospori-A, T hücrelerinin lefokin üretiminin inhibisyonuna neden olmakta ve 

IL-2 yapımını baskılamaktadır. Antijene spesifik supressor T hücrelerinin 

aktivasyonunu engellemez, böylece antijene spesifik tolerans gelişmesine yardım eder 

(39). 

Siklosporin-A lupus nefritli hastalarda 3 mg/kg dozunda verilmektedir (39). 

Siklosporinin yan etkileri oldukça fazladır. Özellikle böbrek toksisitesi, karaciğer 

toksisitesi önemlidir. Bu ilacın kullanımı B hücre lenfomasında artışla ilişkilidir. Fakat 

bu yan etkiye sebep olan diğer faktörler bilinmemektedir. Bazı B hücre lenfomalarda 

immünosupressif tedavinin kesilmesi ile tümörde gerileme görülmüştür (40). 
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2.2.4.1.6. Plazmaferez 

Plazmeferezin ciddi lupus nefriti olan hastalarda bir yararı gösterilmemiş 

olmasına rağmen tedaviye dirençli SLE hastalarında stafilokok protein A veya C1q 

kullanılarak yapılan immünadsorpsiyon  küçük serili çalışmalarda yararlı olduğu 

gösterilmiştir (41,42). 

 

2.2.4.1.7. B Hücre Tolerasyonu 

Abetimus sodyum (LJP 394) B hücrelerinin yüzeyindeki anti-dsDNA 

immünglobülin reseptörlerine bağlanarak B hücrelerinin tolerasyonunu sağlamaktadır. 

Böylelikle B hücrelerinde anerji yada apoptosis olmaktadır. Bu tedavinin anti-dsDNA 

titrelerinde belirgin azalma yaptığı rapor edilmiştir. Ancak tedaviden sonra ilaca karşı B 

hücre afinitesinde azalma olduğu da saptanmıştır (43,44). Sonuç olarak tedavide 

kullanılabilmesi için faz III çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Ciddi derecedeki lupus nefritinin tedavisi seçilirken risk ve yarar oranı bireysel 

olarak iyi düşünülmelidir. Klinik durumu, aktivite derecesi, renal histolojide kronisite, 

hastanın tolerasyonu, infeksiyon varlığı, sitopeni ve ekstrarenal tutulum varlığı ayrıntılı 

olarak değerlendirilmelidir (45). 

 

2.2.4.2. Nonimmünolojik Tedavi 

Bütün bu optimum immünsüpresif rejim tartışmalarının yanı sıra hastaların 

immünsüpresif dışı takipleride önem taşımaktadır. Örneğin dikkatli hasta eğitimi, sıkı 

kan basıncı regülasyonu, proteinüri için erken anjiyotensin II blokajı başlanması ve 

dislipidemi kontrolü için statin tedavisi hastaların uzun dönem sağkalımlarında önem 

taşımaktadır. LN olan hastalarda ölüm nedenlerinin %48’inin kardiyovasküler olaylar 

olduğu rapor edilmiştir. Hedef kan basıncı 130/80 mmHg altında ve günlük protein 

atılımı 500 mg’ın altında olmalıdır. (46). 
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LN olan hastaların üçte birinde hipertansiyon, beşte birinde hiperlipidemi 

saptanmıştır. Kontrolsüz hipertansiyonun tehlikesi tüm hastalar için oldukça net şekilde 

belirlenmiştir. Proteinürinin kendiside tübülointerstisyel inflamasyonu ve fibrozisi 

arttırmaktadır (47). 

Her ne kadar SLE hastalarında anjiyotensin II blokajının proteinüri yada renal 

proteksiyon üzerine etkisi net olarak ortaya koyulmuş olmasa da, anjiyotensin II 

blokajının optimal hastalık kontrolü yapılsa bile proteinürisi devam eden hastalar için 

akılcı bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu hastalarda hızlanmış ateroskleroz 

ve koroner vasküler hastalık sıklıkla rastlanmaktadır (48). 

 

2.2.5. Prognoz 

Sklerotik renal hasarın ön planda olduğu hastalarda SLE remisyona girse dahi 

renal pataloji geri dönüşlü olmayıp ilerleyicidir. Kronik parankimal böbrek hastalığı 

şeklinde davranarak sonuçta hastayı son dönem böbrek yetmezliğine götürür. 

Endikasyon konulduğu zaman hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulamalarına 

başlanılır. Diyaliz tedavileri sırasında SLE yönünden spontan remisyon oranları oldukça 

yüksektir. Böbrek transplantasyonu düşünüldüğü zaman hastanın lupus yönünden gerek 

klinik gerek serolojik yönden tam remisyonda olması şarttır. Remisyonda olmayan bir 

LN’inde yapılacak olan transplantasyondan sonra greft böbrekte de lupus nefritinin 

oluşma olasılığı çok fazladır. SLE multiorgan tutulumu ile giden bir hastalık olduğundan 

böbrek dışı organ patolojilerinin de transplantasyondan önce çok iyi değerlendirilmesi 

gerekir. Antifosfolipid sendromu ile birliktelik durumunda, transplantasyon sonrası 

tromboemboli insidansı yüksek olacağından, antikoagülan tedavi mutlaka yapılmalıdır 

(1,2,24).  
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3. MATERYAL VE METOD 

 

Çalışmamızda, Ocak 2000–Aralık 2008 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nefroloji ve Romatoloji-İmmünoloji kliniklerinde böbrek biyopsisi 

sonucu lupus nefriti tanısı konularak tedavi başlanan 41 hastanın bir yıl sonraki tedavi 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaya ait demografik, laboratuar ve 

klinik bilgilere hasta dosyalarından ulaşıldı. 

Çalışmamızda lupus nefritli hastaların klinik, laboratuar ve demografik 

özelliklerinin remisyonla ilişkisi araştırıldı. Proteniürisi 330 mg/gün altında olan 

hastalar remisyona girmiş grup olarak üstündeki hastalarda remisyon girmemiş grup 

olarak gruplandırıldı. 

 

3.1. Hastaya Ait Özellikler 

Hastaların cinsiyet ve yaşlarına ait bilgilere hasta dosyalarından ulaşıldı. 

Amerika Romotoloji Derneği tarafından yayınlanan (Tablo 1) 11 tanı kriterinden 

4’ünün olması hastalarımıza SLE tanısı koydurmuştur.  

 

3.2. Laboratuar Parametreleri   

Hastaların proteinüri düzeylerine, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı Laboratuarı’nda çalışılarak ölçüldü. Hastaların sabahki ilk idrar 

örneğinde spot idrardaki total protein miktarı, benzethonium chlorid kullanılarak 

yapılan denatürasyon sonucunda turbidimetrik olarak ölçüldü. İdrar kreatinin miktarı ise 

Jaffe kolorimetrik yöntem ile ölçüldü. Tüm hastaların spot idrarlarındaki mikroprotein 

(mg/dL)/kreatinin (mg/dL) oranları hesaplanarak proteinüri miktarı (gr/gün) belirlendi.  

Hastaların kompleman 3 (C3) ve kompleman 4 (C4) değerleri Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarı’nda Nefelometrik 

yöntem ile çalışıldı. C3’ün referans aralığı 0.9–1.8 gr/L, C4’ün referans aralığı 0.1–0.4 

gr/L olarak belirlendi. 

Hastaların ANA ve Anti-dsDNA düzeylerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elisa Laboratuarı’nda indirekt floresan yöntemi ile 

bakıldı. 
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Hastaların serum kreatinin düzeyleri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarı’nda spektrofotometrik ölçüm yöntemi ile bakıldı. 

 

3.3. Histopatolojik Değerlendirme    

SLE tanısı olan ve lupus nefriti düşünülen hastalara böbrek biyopsisi 

Ultrasonografi (USG) eşliğinde “Tru-cut” perkütan biyopsi iğnesi ile yapıldı. Biyopsi 

örnekleri histopatolojik inceleme yapılmak üzere Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalı’na gönderildi. Burada ışık, immünfloresan ve elektron 

mikroskopu altında değerlendirme yapıldı. Histopatolojik tiplendirme 2003 yılında 

ISN/RPS tarafından Tablo 3’te verildiği şekilde evrelendirilmiştir. 

Bütün biyopsilerde aktivite ve kronisite indeksleri yarı nicel bir derecelendirme 

sistemi ile değerlendirildi. Bu indekslerde glomerüler ve tubulointerstisyel lezyonlar 0, 

+1, +2 ve +3 olmak üzere derecelendirildi. Aktivite indeksleri olarak; glomerüler 

hiperselülarite, lökosit eksüdasyonu, karyoreksis, fibrinoid nekroz, hücresel kresent, 

hyalen birikimleri ve interstisyel hücresel infiltrasyon değerlendirildi. Toplam skor 24 

olacak şekilde derecelendirildi. Kronisite indeksleri olarak; glomerüler skleroz, fibröz 

kresent, tubuler atrofi ve interstisyel fibrozis değerlendirilmeye alındı. Toplam skor 12 

olacak şekilde derecelendirme yapıldı.  

 

3.4. Tedavi Protokolleri  

LN hastaların tedavisinde Metilprednizolon (MP), Siklofosfamid (CyP), 

Azatioprin (AZA) ve Mikofenolat mofetil (MMF) histopatolojik sınıflama göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki protokole göre verildi(45,49). 

Klas 2  LN olan hastalara yalnızca immünsüpresif tedavi olarak MP verildi. Klas 

3 LN’de ise ilk 6 ayda MP+CyP verildikten sonra ikinci 6 ayda idame tedavisi olarak 

hastalara iki ayrı tedavi rejim protokolü uygulandı. Bazı hastalara MP+CyP tedavisi ile 

devam edilirken bazı hastalara da MP+AZA veya MMF verildi. Klas 4 grubundaki 

hastaların hepsine MP+CyP verildi. Klas 5 grubundaki hastalara ise MP+CyP verildi. 

Klas 6’ya ise immünsupresif tedavi uygulanmayıp palyatif tedavi verildi. 
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MP dozu günlük 1 mg/kg şeklinde 2 hafta boyunca verildikten sonra mevcut doz 

haftada 5 mg azaltılarak idame dozu olarak 0.2 mg/kg şeklinde devam edildi. AZA 1 

mg/kg günlük dozu ile başlanıp yavaş yavaş 2-3 mg/kg/gün dozuna çıkıldı. MMF ise 1-

2 g/gün dozlarında verildi. Siklofosfamid 6 ay boyunca ayda bir kez 10 mg/kg 

intravenöz siklofosfamid verildi, sonraki 12 ay boyunca 2 ayda bir aynı dozdan 

intravenöz siklofosfamid verildi (Toplam 18 ayda 12 doz verilmiş oldu).  

Mevcut tedaviler sonucunda lupus nefritli hastalarda tam remisyon, spot idrarda 

mikroprotein/kreatinin değerinin 330 mg/gün altına düşmesi olarak kabul edildi (50,51). 

 

3.4. İstatistiksel Analiz 

Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak verildi. İstatistiksel 

analizler SPSS 11.5 bilgisayar programı kullanılarak yapıldı. Tedaviye yanıt ve tam 

remisyon oranları % olarak verildi. Tam remisyona etki eden faktörler arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için kategorik değişkenlerden ki-kare testi kullanıldı. 

Hastalarımızın aktivite ve kronisite indeksleri ile remisyon arasındaki ilişki bağımsız 

örneklemelerde t- testi ile analiz edildi. Klas-III LN’li hastaların 6. aydan sonra verilen 

2 ayrı tedavi protokolünün proteinüri ve serum kreatinin üzerine etkileri Mann Whitney 

U  testi ile karşılaştırıldı. Anlamlılık seviyesi p <0.05 olarak alındı.  
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4. BULGULAR 

Ocak 2000-Aralık 2008 tarihleri arasında Lupus Nefriti (LN) tanısı konularak 

tedavi başlanan 41 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait 

demografik ve laboratuar bilgileri tablo 17’de verildi. 

LN tanısı konulan hastaların 37’si (%90.8) kadın, 4’ü (%9.2) erkekti. Hastaların 

yaş ortalaması 31.9±9.4 yıl (18-54 yıl) olarak tespit edildi. Hastaların yaş ve cinsiyeti ile 

remisyon arasında bir ilişki bulunamadı (p>0.05) (Tablo 4,5).   

LN tanısında kullanılan serolojik testlerden ANA pozitifliği 41 (%100) hastada 

tespit edilirken, Anti-dsDNA 25 (%60.9) hastada pozitif, 16 (%39.1) hastada negatif 

bulundu. Anti-dsDNA pozitifliği ile remisyon arasında bir ilişki bulunamadı (p>0.05) 

(Tablo 6). 

Hastaların C3 ve C4 düzeyleri 10 (%24.6) hastada düşük, 31 (%75.4) hastada 

normal değerlerde bulundu. C3 ve C4 düzeylerinin hastalığın remisyonuna olan etkisi 

incelendi. Remisyona girmeyenlerde C3 ve C4 düzeyleri daha düşük bulundu. Ancak 

aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.   

Hastaların tedavi öncesi nefrotik düzeyde proteinüri düzeyine sahip hasta sayısı 

20 (%48.8) olarak bulundu. Hastaların bazal proteinüri düzeyleri ile remisyon arasında 

bir ilişki bulunamadı (p>0.05) (Tablo 9). 

Tedavi öncesi plazma kreatinin seviyesinin 1,3 ve üzerinde olan hasta sayısı 19 

(%46.3) olarak bulundu. Hastaların bazal serum kreatinin düzeyleri ile remisyon 

arasında bir ilişki bulunamadı (p>0.05) (Tablo 10). 
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Tablo 4. Yaş ile remisyon arasındaki  ilişki. 

Remisyon var Remisyon yok  
 

Ortalama SS Ortalama SS 

 
P 

Yaş 33.1 9.7 25.8 3.8 

 

0.61 

 

 

Tablo 5. Cinsiyet ile remisyon arasındaki  ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
 

n % N % 

 
P 

Erkek 3 7.3 1 2.4 

Kadın 21 51.2 16 39.1 

 

0.482 

 

Tablo 6. Anti ds-DNA ile remisyon arasındaki  ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
 

n % N % 

 
P 

Pozitif 15 36.6 10 24.4 

Negatif 9 21.9 7 17.1 

 

0.812 

 

Tablo 7. C3 ve C4 düzeyleri ile remisyon arasındaki  ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
 

Ortalama SS Ortalama SS 

 
P 

C3 76.3 38.3 46.5 36.6 0.07 

C4 12.9 11.4 11.3 11.2 0.73 
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Tablo 8. Gruplandırılmış C3 düzeyi ile remisyon arasındaki ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
C3 

n % N % 

 
P 

Normal 7 70 3 30 

Düşük 17 54.8 14 45.2 

 

0.397 

 

 

 

Tablo 9. Bazal Proteinüri düzeyi ile remisyon arasındaki  ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
 

Ortalama SS Ortalama SS 

 
P 

Proteinüri 
(mg/gün) 

4.2 
 

3.3 
 

4 
 

2.3 
 

0.87 
 

 

 

 

Tablo 10. Bazal serum kreatinin düzeyi ile remisyon arasındaki  ilişki. 

 
Remisyon var 

 
Remisyon yok 

 
 

Ortalama SS Ortalama SS 

 
P 

Serum kreatinin 
(gr/dL) 

1.2 

 

0.6 

 

2.1 

 

1.7 

 

0.17 
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Hastaların histopatolojik olarak WHO’ya göre evrelendirilmesine göre; en sık 

klas 3 lupus nefriti tespit edilmiş olup, Tablo 11’de evrelerin görülme oranları 

verilmiştir. 

 

Tablo 11. Lupus nefriti hastalarımızın biyopsi sonuçlarının klasifikasyonu.   

 n  % 

Klas 2 10 24.4 

Klas 3 15 36.6 

Klas 4 11 26.8 

Klas 5 2 4.9 

Klas 6 3 7.3 

Toplam 41 100 

 

Lupus nefriti tanısı olan hastaların bir yıllık tedavi sonrasında 24 (% 58.5) 

hastada tam remisyona gelişti. Tablo 11’de evrelere göre verilen tedaviler ve remisyon 

oranları verilmiştir.  

 

Tablo 12. LN’li hastaların  aldığı tedaviler ve tedaviye cevap oranları 

Remisyona 
giren 

Remisyona 
girmeyen 

Klas Aldığı tedavi 

n % n % 

2 MP 7 70 3 30 

MP+AZA/MMF (idame) 5 33.3 2 13.4 
3 

MP+CyP 

(başlangıç) MP+CyP (idame) 5 33.3 3 20 

4 MP+CyP 5 45.5 6 54.5 

5 MP+CyP 2 100 0  

6 MP+AZA 0  3 100 

AZA: Azatioprin , CyP: Siklofosfamid, MP: Metilprednizolon, MMF: Mikofenolat mofetil 
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Hastalarımızın histopatolojik aktivite ve kronisite indekslerinin LN hastalığının 

remisyonuna olan etkisi incelendi. Aktivite ve kronisite indeksleri ile remisyon arasında 

bir ilişki bulunamadı (p>0.05) (Tablo 13). Aktivite ve Kronisite indeksleri 

gruplandırılarak remisyon ile arasındaki ilişkiye bakıldı. Sonuç olarak istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05) (Tablo 14). 

 

Tablo 13. Aktivite ve Kronisite indeksi ile remisyon arasındaki ilişki.  

Remisyon var 

 

Remisyon yok 
 

 

Ortalama SS Ortalama SS 

 
 

P 

Aktivite indeksi 

 

7.06 2.92 6.29 3.7 0.546 

Kronisite indeksi 

 

3.85 2.68 4.57 1.9 0.507 

 

 

Tablo 14. Gruplandırılmış Aktivite ve Kronisite indeksi ile remisyon arasındaki ilişki. 

Tam remisyon  

Var Yok 

P 

<12 23 14 Aktivite 

indeksi ≥12 1 3 
0.152 

<4 12 5 Kronisite 

indeksi ≥4 12 12 
0.187 

 

 

LN klas 3 grubunda idame tedavisinde kullanılan AZA/MMF ile CyP’in 

sonuçları karşılaştırıldı. Altıncı ve 12. aydaki proteinüri ve kreatinin seviyelerine 

bakıldı. AZA/MMF alan gruptaki proteinürideki azalma istatistiksel olarak anlamlı  

bulundu (p=0.043) ( Tablo 15, Grafik 1 ). Serum kreatin seviyelerine bakıldığında ise 6. 

ve 12. ayda ki kreatin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı 

( p>0.05 ) ( Tablo 16 ). 
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Tablo 15. LN Klas 3 idame tedavisinde AZA/MMF ile CyP protokollerinin 

proteinüri düzeylerine olan etkisi.  

6. aydaki proteinüri 12. aydaki proteinüri  

Ortalama SS Ortalama SS 

 

P 

AZA/MMF 0.75 0.69 0.44 0.47 0.043 

CyP 1.8 2.3 1.35 2 0.069 

 

 

 

 

0.75

0.44

1.83

1.35

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

6. ay 12. ay

AZA C yP
 

 

Grafik 1. LN Klas 3 idame tedavisinde AZA/MMF ile CyP protokollerinin 

proteinüri düzeylerine olan etkisi. 
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Tablo 16. LN Klas 3 idame tedavisinde AZA/MMF ile CyP protokollerinin serum 

kreatinin düzeylerine olan etkisi. 

6. aydaki serum 

kreatinin düzeyi 

12. aydaki serum 

kreatinin düzeyi 

 

Ortalama SS Ortalama SS 

 

P 

AZA/MMF 0.88 0.53 0.77 0.32 0.25 

CyP 1.32 0.32 1.23 0.96 0.21 
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Tablo 17. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri ve bazal laboratuar sonuçları 

 

 

Hasta 
no 

Yaş Cins Cr 
(mg/dL) 

Proteinüri 
(gr/gün) 

C3 
 

C4 Anti 
ds-DNA 

Klas Aİ Kİ 

1 31 K 0.4 3.4 149 32 Pozitif 3 4 5 
2 27 K 2 6 18 2 Pozitif 4 8 5 
3 29 E 1.6 4.5 40 9 Pozitif 2 6 3 
4 26 K 0.7 1 22 3 Negatif 3 4 2 
5 24 E 1.4 2.3 25 5 Pozitif 5 3 0 
6 19 K 0.9 5.3 22 6 Pozitif 2 12 2 
7 35 K 3.4 8.3 54 6 Pozitif 6 8 5 
8 42 K 4.1 7 80 4 Negatif 3 6 5 
9 18 K 1 3.1 67 5 Pozitif 4 10 4 
10 36 K 0.7 0.8 77 1 Negatif 2 4 2 
11 28 K 3.2 1 117 16 Pozitif 4 10 4 
12 26 K 1 5.3 80 9 Pozitif 4 7 1 
13 25 K 1.5 10 42 7 Negatif 2 6 0 
14 25 K 1.5 9.5 60 9 Pozitif 4 12 2 
15 24 K 1.1 1.4 110 33 Pozitif 6 2 5 
16 53 K 0.8 8.1 68 8 Pozitif 4 7 4 
17 28 K 0.9 1.3 76 6 Pozitif 4 8 5 
18 44 K 0.7 5.7 72 7 Pozitif 5 3 0 
19 25 K 0.9 4.6 116 38 Pozitif 2 5 2 
20 40 K 1.3 1 157 37 Negatif 3 4 2 
21 37 K 1.7 2 152 42 Pozitif 2 12 2 
22 26 K 0.7 2 60 4 Negatif 2 10 5 
23 31 K 3.1 6.5 72 7 Negatif 4 6 7 
24 25 K 7.5 6.2 80 20 Negatif 6 4 7 
25 31 K 0.9 1.5 30 15 Negatif 3 10 3 
26 27 E 1.1 0.3 40 10 Negatif 3 10 4 
27 46 K 0.9 6.8 123 29 Negatif 3 8 4 
28 54 K 2.8 5.7 69 6 Pozitif 4 4 7 
29 31 K 0.7 2.9 80 8 Negatif 3 7 4 
30 31 K 3 6 56 6 Pozitif 3 4 5 
31 29 K 0.5 1.5 39 9 Pozitif 3 4 3 
32 21 E 0.7 4.2 169 36 Pozitif 2 2 0 
33 41 K 1.1 10.5 58 8 Negatif 2 4 2 
34 29 K 2.1 2.6 18 9 Pozitif 4 10 6 
35 37 K 0.7 0.7 69 8 Negatif 2 4 2 
36 33 K 1.2 0.8 40 9 Pozitif 3 10 11 
37 25 K 2.6 12.3 42 6 Pozitif 4 13 11 
38 25 K 1 8.2 98 21 Negatif 3 8 6 
39 23 K 1.6 2.3 46 9 Pozitif 3 8 4 
40 52 K 1.5 1.2 40 4 Pozitif 3 7 5 
41 50 K 1.3 0.5 78 9 Negatif 3 10 7 
Aİ: Aktivite indeksi,C3: Kompleman 3,  C4: Kompleman 4,  Cr: Serum kreatinin, Kİ: Kronisite indeksi 
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5.TARTIŞMA 

Lupus nefritinin (LN) tedavisi tüm çalışmalara ve yeni ilaçların kullanılmasına 

rağmen önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Tedavi konusunda farklı 

merkezler farklı tedavi protokolleri uygulamaya devam etmektedir. Lupus nefriti 

zamanla bir formdan diğer forma dönüşebilmektedir. Hiçbir tedavi kesin tedavi 

sağlamadığı gibi, remisyondaki bir hastada da aylar sonra hastalık alevlenmesi 

gözlenebilir. Tedavinin istenmeyen yan etkilerinin de en az hastalığın kendisi kadar 

önemli problemlere (infertilite, nötropeni vb.) yol açabildiği bilinmektedir. Tüm bu 

gerçekler tedavinin standardizasyonunu güçleştirmektedir (52). 

 LN’nin daha çok gençler ve bayanlarda görüldüğü bilinmektedir. Austin ve 

ark.(53) yaptığı çalışmada LN’nin yaş ve cinsiyet özelliklerinin remisyonu olan etkileri 

araştırılmış. Yaş ve cinsiyetin hastalığın remisyonu üzerine bir etkisi bulunamamıştır. 

Kendi çalışmamızda da yaş ve cinsiyetin tam remisyona olan etkisi arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunamadı.  

ANA ve Anti ds-DNA pozitifliği lupus nefriti tanısında önemli belirteçlerdendir 

Al Arfaj ve ark. yaptığı bir çalışmada 299 lupus nefritli hastanın ANA pozitifliği % 99.3 

iken Anti ds-DNA pozitifliği % 81.6 olarak bulunmuştur(54). Çalışmamızda ANA ve 

Anti ds-DNA değerleri sırasıyla %100 ve %60.9 olarak bulundu. Austin ve ark.(54) 

LN’li hastalarda Anti ds-DNA’nın hastalığın remisyonu üzerine etkisi araştırılmış ve 

Anti ds-DNA ile remisyon arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kendi çalışmamızda da 

Anti ds-DNA pozitifliği veya titresi ile hastalığın remisyon girişi arasında bir 

korelasyon bulunamadı.  

C3 ve C4 düzeylerindeki azalmalar lupus nefriti tanısında önemli belirteçlerden 

biri olup bazı çalışmalarda kompleman düşüklüğü %60-84 bulunmuştur (55). Takip 

kriteri olarakta kullanılmakta olan C3 düzeyi hastalarımızın %75.6’sında, C4 düzeyi de 

%75,6’sında düşük bulundu. Bu sonuçlar literatürdeki verilerle benzerlik 

göstermektedir (2,56,57). Austin III ve ark.(54) yaptığı bir çalışmada remisyona 

girmeyen hastalarda C3 düzeylerini, remisyona giren hastalara göre daha düşük 

bulmuşlardır. Kendi çalışmamızda da remisyona girmeyen hastalarda C3 düzeyleri 

remisyona giren hastalara oranla daha düşük bulunmuş ve aradaki bu fark sınırda 
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anlamlı olarak bulundu. Daha fazla hastanın katıldığı çalışmalarla bu konuda daha net 

bir şeyler söylenebileceğini düşünmekteyiz. 

LN de nefrotik düzeyde proteinüri oranları %26-48.5 olarak bildirilmiştir. 

(56,57,58). Çalışmamızda nefrotik düzeyde proteinüri düzeyi hastaların %42.9’unda 

tespit edildi. Çalışmamızda bazal proteinüri düzeyi ile remisyon arasında bir ilişki 

bulunmadı.  

LN’de serum kreatinin seviyesi 1.3 gr/dl ve üzeri tespit edilen hasta oranı %8-

%28.5 arasında bildirilmiştir ( 56,57). Al Arfaj ve ark. yaptığı bir çalışmada Kreatinin 

klirensi 75 ml/dk altında olan hasta oranı % 65.9 olarak bulmuşlardır. Bizim 

hastalarımızın %46.3’ünde serum kreatin değeri 1.3 gr/dl ve üzeri bulundu. 

Çalışmamızda bazal serum kratinin düzeyi ile remisyon arasında bir ilişki bulunamadı.  

Literatürde LN’li olguların %12-46’sı klas 2 (ortalama %20), %10–41’i klas 3 

(Ortalama %25), %16-64’ü klas 4 (Ortalama %37) ve %7-35’i klas 5 (Ortalama %13) 

olarak bildirilmektedir (59-64). Oranlarımız bu verilere benzer olmakla birlikte klas 3 

oranımız (% 36.6) nispeten daha yüksek, klas 4 (% 26.8) oranımız ise daha düşük olarak 

bulundu. 

Aktivite indeksinin 12’nin altında olduğu olgularda lezyonlar etkili tedavi ile 

geri dönebilmekte, 12 veya üstünde olduğu olgularda ise böbrek yetersizliği riski 

artmaktadır. Aktivite indeksinde, hücresel kresentler ve nekrozun diğerlerine göre daha 

prognostik öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Kronisite indeksinin 4 veya üzerinde 

oluşunun böbrek yetersizliği riskini arttırdığı, kroniklik indeksi bulgularının hepsinin 

önemli olduğu, ancak en önemli olanın tübüler atrofi olduğu bildirilmektedir (59-63). 

Austin III ve ark.(53) aktivite ve kronisite indekslerini düşük ve yüksek şeklinde 

gruplandırarak yaptıkları çalışmada aktivite ve kronisite indeksleri ile remisyon arasında 

bir ilişki bulamamışlardır. Bezer bir şekilde çalışmamızda da aktivite ve kronisite 

indeksileri ile remisyon arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Birçok merkezde yapılan çalışmalarda Klas 1 ve 2 LN tanısı olan hastaların 

renal prognozlarının oldukça iyi olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu tür hastalara 

agresif tedaviye gerek olmadığı belirtilmiş ve tedavide sadece kortikostreoidler 

verilmiştir. Serum kreatinin düzeyi, proteinüri miktarı, aktif idrar sedimentinin varlığı, 

kompleman düzeyi sonuçlarına bakılarak 2-10 haftada tedaviye yanıt 
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değerlendirilmiştir. Kortikostreoidlere yanıt alınmayan hastalara tedaviye ek olarak 

diğer immünsüpresif tedaviler eklenmiştir (63,64,65). 

Kendi çalışmamızda Klas 1 Lupus nefriti tanısı alan hastamız yoktu. Klas 2 LN 

tanısı olan 10 hastamız mevcuttu. Bu hastalara metilprednizolon 1 mg/kg dozunda 2 

hafta boyunca verildikten sonra mevcut doz haftada 5 mg azaltılarak idame dozu olarak 

0.2 mg/kg/gün şeklinde devam edildi. Tedavi sonrası hastaların 7 (%70)’sinde tam 

remisyon sağlanırken, 3 (%30) hastada ise tedavi sonrası proteinüri düzeylerinde %50 

azalma tespit edildi. Al Arfaj ve ark. (54) yaptığı çalışmada klas 2 olan hastalarda tedavi 

sonrası %90.7 oranında remisyon gerçekleşmiştir. Bunun da erken tanı ve tedaviyle 

ilişkilendirmişlerdir.  

Fokal proliferatif hastalık (Klas 3) hastaların diffüz proliferatif (Klas 4) lupus 

nefritine benzer olduğu için, bu hastaların Klas 4 gibi tedavi edilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Bir çok merkezde Fokal ve diffüz proliferatif lupus nefriti tedavileri ayrı ayrı 

değerlendirilmeyip proliferatif lupus nefriti adı altında değerlendirilmiştir (66).  

Contreras ve ark.(67) yaptığı çalışmalarda bir gruba CyP + MP diğer bir gruba 

AZA+MP idame tedavisi verilmiş tedavinin yetmişikinci ayında AZA+MP grubunun 

CyP+MP grubuna göre böbrek yetmezliği gelişme oranı yüksek bulunmuştur. Ancak 

CyP‘nin yan etkileri de dikkate alındığında üreme çağındaki hastaların idame 

tedavisinde AZA tercih edilebileceği belirtilmiştir. Nossent ve ark. (68) tarafından 

yapılan başka bir çalışmada ise, proliferatif lupus nefriti tanısı olan hastalarda AZA ile 

CyP arasında bir karşılaştırma yapılmış AZA+MP verilen hastaların % 58’inde, CyP 

tedavisi alan hastaların ise % 65’inde 5-10 yıllık dönemdeki remisyon oranlarına sahip 

oldukları gözlenmiştir. Robert ve ark.(69) tarafından diffüz proliferatif lupus nefriti 

tanısı olan hastalarda yapılan bir çalışmada CyP+MP tedavisi verilen hastaların 

remisyon oranları AZA+MP verilen hastalara göre yüksek bulunmuş. 

İlk olarak 1998 yılında Briggs ve ark.(70) proliferatif lupus nefriti olan iki 

hastada MMF kullanımı sonrasında proteinürinin başarılı bir şekilde azaldığını 

bildirmişler. Hu ve ark.(71) yaptığı bir çalışmada diffüz proliferatif lupus nefriti olan 23 

hastaya MMF, 23 hastaya da konvansiyonel yüksek doz siklofosfamid tedavisi 

vermişler. Altı aylık takip sonucunda MMF grubunda proteinüride %50 azalma oranı 

siklofosfamid alanlara göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur.  
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Kendi çalışmamızda Klas 3 ve klas 4 LN tanısı olan hastalar ayrı gruplar altında 

değerlendirildi. Klas 3 LN olan 15 hastaya tedavinin ilk 6 ayında MP+CyP protokolü 

uygulandı. Altıcı aydan sonra idame tedavisi olarak iki tedavi protokolü uygulandı; 

bunların 7 (%46.7)’sine MP+AZA/MMF kombinasyonu verilirken, 8 (%53.3)’inin 

tedavisine MP+CyP kombinasyonu ile devam edildi. Bu iki tedavi protokolünün altıncı 

aydaki proteinüri ve serum kreatinin düzeyleri ile 12.aydaki proteinüri ve serum 

kreatinin düzeyleri karşılaştırıldığında proteinüri AZA/MMF alan grupta CyP grubuna 

göre anlamlı düzeyde azalmaktaydı. Serum kreatinin düzeyleri açısından her iki grup 

arasında bir fark yoktu.  

Çalışmamızda Klas 4 LN tanısı olan 11 hastaya başlangıç ve daha sonrasında 

idame tedavisi olarak MP+CyP kombinasyonu verilmiş olup tedavi sonrası 5 (%45.5) 

hastada tam remisyon elde edilmiştir. 

Moc ve ark.(72) membranöz LN 38 hastaya düşük doz MP+AZA vermişler, 1 

yıl sonunda proteinüri seviyeleri göz önünde tutularak yapıla çalışmada hastaların 

24’ünde (%67) tam remisyon, 8 (%22) hastada parsiyel remisyon sağlanırken 4 (%11) 

hastada ise dirençli proteinüri gözlemiştir. Bu tedavi rejiminin membranöz lupus 

nefritinin başlangıcında uygun bir tedavi olduğunu önermişlerdir. 

Spetie ve ark. (73) 13 membranöz lupus nefriti hastaya tedavi olarak MP ve 

MMF’e ek olarak ACEİ ve statin ekleyerek vermişler, 6 aylık izlem sonunda, 13 

hastanın 10 (%76.9)’unda tam ve parsiyel remisyon, 16 ayda ise 11 (%84.6) hastada 

tam remisyon elde etmişlerdir.  

Kendi kliniğimizde Klas 5 Lupus nefriti tanısı olan 2 hastaya da MP+CyP 

verilerek tam remisyon sağlanmıştı. Remisyon oranımız % 100 idi. Hasta sayımızın çok 

düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Klas 6 (İleri skleroze lupus nefriti)’da glomerüllerin % 90’ından fazlası skleroze 

olduğundan bu olgular artık kronik böbrek yetmezliği döneminde olduğu ve bu evredeki 

hastaların tedavisinde, renal replaman tedavilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini 

bildirilmektedir(52). 

Kliniğimizde Klas 6 LN tanısı olan 3 hastamızdan 2 (%66.7)’sinde kronik 

böbrek yetmezliği geliştiğinden renal replasman tedavisi (hemodiyaliz) başlanmış.Bir 

(%33.3) hastamızda kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş olup takip altındadır. 
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Lupus nefritli hastalarda uygulamış olduğumuz tedavi rejimlerine alınan 

sonuçlar literatürdeki verilerle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte LN’nin 

tedavisinde kullanılan protokollerin sonuçları birbirine benzerlik göstermektedir. Son 

yıllarda kullanılmakta olan MMF’in etkili olduğuna dair veriler olsa dahi, prospektif 

çok merkezli çalışmalarla desteklenmelidir. Daha etkili ve yan etkisi daha az olan yeni 

tedavi rejimlerine ihtiyaç vardır.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Çalışmamızda, Ocak 2000–Aralık 2008 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nefroloji ve Romatoloji-İmmünoloji kliniklerinde böbrek biyopsisi ile 

lupus nefriti tanısı konularak tedavi başlanan 41 hastanın bir yıl sonraki tedavi sonuçları 

retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaya ait demografik, laboratuar ve klinik bilgilere 

hasta dosyalarından ulaşıldı. 

Tam remisyona etki eden faktörler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için kategorik 

değişkenlerde ki-kare testi, sürekli değişkenlerde Student t testi kullanıldı. 

Hastalarımızın aktivite ve kronisite indeksleri ile remisyon arasındaki ilişki bağımsız 

örneklemelerde t- testi ile analiz edildi. Klas 3 LN’li hastaların 6. aydan sonra verilen 2 

ayrı tedavi protokolünün proteinüri ve serum kreatinin üzerine etkileri Wilcoxon işaret 

testi ile karşılaştırıldı. Anlamlılık seviyesi p <0.05 olarak alındı.  

1. Bir yıllık tedavi sonrasında hastaların 24’ü (% 58.5) tam remisyona girdi. 

2. Yaş, cinsiyet, Anti ds-DNA, Kompleman 4, aktivite ve kronisite indeksleri, 

serum kreatinin ve proteinüri düzeyleri ile remisyon arasında bir ilişki 

bulunamadı (p>0.05).  

3. Remisyona girmeyen hasta grubunda, tedavi öncesi Kompleman 3 düzeyleri 

daha düşük bulundu. Aradaki bu fark sınırda anlamlı bulundu (p=0.07). 

4. Klas 3 LN olan hastaların idame tedavisinde kullanılan azatioprin veya 

mikofenolat mofetil (AZA/MMF) ile siklofosfamid (CyP)’in 6. ve 12. aydaki 

proteinüri düzeyleri karşılaştırldığında, AZA/MMF alan grupta proteinüri  

düzeyleri CyP grubuna göre anlamlı düzeyde azalmaktaydı (p=0.04).  

 

Lupus nefritli hastalarda uygulamış olduğumuz tedavi rejimlerine alınan 

sonuçlar literatürdeki verilerle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte LN’de tam 

remisyon hala sorun olamaya devam etmektedir. Son yıllarda kullanılmakta olan 

MMF’in etkili olduğuna dair veriler olsa dahi, prospektif çok merkezli çalışmalarla 

desteklenmelidir. Daha etkili ve yan etkisi daha az olan yeni tedavi rejimlerine ihtiyaç 

vardır.  
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