
I 
 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA TEDAVİ 
YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 
 

Dr. Haluk ESMERAY 

(Uzmanlık Tezi) 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevinç EMRE 

 

İSTANBUL 2012 

 
 

 



II 
 

 

ÖNSÖZ 

Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, destek ve 

yardımını gördüğüm başta Anabilim Dalı  Başkanımız Prof. Dr. Feyza Darendeliler olmak 

üzere tüm hocalarıma, 

Bilimsel bir çalışmanın içinde yer almamı sağlayan ve tezimin planlanması, 

araştırılması ve yürütülmesinde ilgiyle yol gösteren hocam Prof. Dr. Sevinç Emre'ye, 

Tezimin istatistiksel değerlendirmesinde yardımlarını esirgemeyen ve ne zaman gitsem 

mutlaka bana zaman ayıran hocam Prof. Dr. Firdevs Baş’a, 

Tezimin hemen her satırında emeği olan ve beni sürekli motive eden ablam Uzm. Dr. 

Alev Yavuz Yılmaz'a, tezimin veri toplama işi esnasında yardımlarını esirgemeyen ve her an 

bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım değerli uzman arkadaşlarım Uzm. Dr. Zeynep 

Nagehan Yürük  ve Uzm. Dr. Bağdagül Aksu'ya, 

Tezimin ilk değerlendirme ve veri formatı oluşturma aşamasında yardımcı olan Bio. 

Ayşegül Sucu'ya, poliklinikte dosya tarama işlerinde dosyaların hazırlanması aşamasında güler 

yüzleri ile yardımlarını esirgemeyen Hanife Uğurlu ve Birgin Esen’e,,  

Desteklerini sevgiyle anacağım beraber çalıştığım tüm asistan arkadaşlarıma, 

uzmanlarıma, Çocuk Kliniği çalışanlarına, bu çalışmada yer alan tüm çocuklara, 

Uzakta da olsalar sevgilerini yanımda hissettiğim, annem, babam ve kardeşlerime, 

Her zaman desteğini arkamda hissettiğim moral ve motivasyon aşamasında sürekli 

yanımda olan  eşim  Ayşe Kübra Yavuz Esmeray'a  

Ve meleğim, küçük kuşum, hayatımın anlamı, çalışma masama benden önce oturup 

"Bende ders çalışacağım" diyen kızım Zeynep Rüya Esmeray'a 

 

         Çok teşekkür ederim…                                                                       

 
                                                                                                                         Dr.Haluk Esmeray               
                                                                                                                      Ocak 2012, İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

İÇİNDEKİLER                                                                                                                 Sayfa 
No 
 
KAPAK I 

ÖNSÖZ II 

İÇİNDEKİLER III 

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ VII 

KISALTMALAR LİSTESİ VIII 

1.ÖZET 1 

 1.1 SUMMARY 3 

2.GİRİŞ 5 

3.GENEL BİLGİLER 6 

 3.1. NEFROTİK SENDROM (NS) 6 

 3.2. SINIFLANDIRMA 6 

  3.2.1. Klinik Sınıflandırma 6 

  3.2.2. Tedaviye cevaba göre sınıflandırma 6 

  3.2.3. Histopatolojik Sınıflandırma 6 

    3.2.3.1. Minimal  Değişim Hastalığı (MDH) 8 

    3.2.3.2. Fokal Segmental Glomerüloskleroz 9 

    3.2.3.3. Mezengial Proliferatif Glomerülonefrit 9 

    3.2.3.4. Membranoproliferatif Glomerülonefrit 10 

    3.2.3.5. Membranöz Glomerülonefrit 10 

    3.2.3.6. Kronik Glomerülonefrit 10 

 3.3. EPİDEMİYOLOJİ 11 

 3.4. NEFROTİK SENDROMUN PATOFİZYOLOJİSİ 11 

  3.4.1. Proteinüri 12 

  3.4.2. Hipoalbüminemi 12 

  3.4.3. Ödem 13 

  3.4.4. Hiperlipidemi ve Hiperlipoproteinemi 13 

 3.5. KLİNİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLER 13 

 3.6. LABORATUVAR  BULGULARI 14 

  3.6.1. İdrar analizi 14 

  3.6.2. Kan biyokimyası 15 

  3.6.3. Hematoloji 15 



IV 
 

 3.7. NEFROTİK SENDROMDA BİYOPSİ 16 

  3.7.1. Yaş 16 

  3.7.2. Steroide Cevapsızlık 16 

  3.7.3. C3 Düşüklüğü 16 

  3.7.4. Makroskopik Hematüri, Ciddi Hipertansiyon ve GFR Düşüklüğü  16 

  3.7.5. Sistemik tutulum 16 

 3.8. NEFROTİK SENDROMUN TEDAVİSİ 16 

  3.8.1. Destek Tedavisi 16 

   3.8.1.1. Diyet  17 

   3.8.1.2. Aktivite 17 

   3.8.1.3. Diüretik Tedavisi  17 

   3.8.1.4. Hipovolemi 17 

   3.8.1.5. Tromboemboli ve Antikoagülan ve Antitrombotik İlaçlar 17 

   3.8.1.6. Antihipertansif İlaçlar 18 

   3.8.1.7. Hiperlipidemi ve Lipid Düşürücü Ajanlar 18 

   3.8.1.8. Enfeksiyonlar ve İmmünizasyonlar 18 

   3.8.1.9. Nonsteroid Antienflamatuvar İlaçlar 19 

   3.8.1.10. Diğer 19 

3.8.2. Spesifik Tedavi 19 

    3.8.2.1. Kortikosteroidler 20 

    3.8.2.2. Relapsların Tedavisi 22 

    3.8.2.3. Pulse Metilprednizolon 23 

    3.8.2.4. Steroid Yan Etkileri 23 

3.8.3. Alternatif Tedaviler 24 

    3.8.3.1. Sitotoksik Tedavi 24 

       3.8.3.1.1. Levamizol  24 

       3.8.3.1.2. Siklofosfamid  24 

       3.8.3.1.3. Klorambusil 27 

       3.8.3.1.4. Siklosporin A 27 

       3.8.3.1.5. Azotiopirin 27 

     3.8.3.2. Mikofenolat Mofetil (MMF) 28 

     3.8.3.3. Takrolimus 28 

     3.8.3.4. Sirolimus 28 



V 
 

     3.8.3.5. Ritüksimab 29 

 3.9. NEFROTİK SENDROMUN KOMPLİKASYONLARI  29 

  3.9.1. Enfeksiyöz komplikasyonlar 29 

  3.9.2. Hipovolemi 30 

  3.9.3. Tromboembolik komplikasyonlar 30 

  3.9.4. Kardiyovasküler hastalıklar 31 

  3.9.5. Büyüme 31 

  3.9.6. Akut renal yetersizlik 31 

  3.9.7. Kronik renal yetersizlik 32 

  3.9.8. Diger tıbbi komplikasyonlar 32 

 3.10. TEDAVİ İLE İLİŞKİLİ YAN ETKİLER 32 

  3.10.1. Steroidler 32 

   3.10.1.1. Steroidlerin Kemikler Üzerine Etkileri 32 

    3.10.1.1.1.Kalsiyum homeostazı 33 

    3.10.1.1.2.Seks hormonları 33 

    3.10.1.1.3.Osteoblastlar 33 

   3.10.1.2.Kemik döngüsünde rol alan en önemli faktörler 34 

     3.10.1.2.1.   Paratiroid Hormon 34 

     3.10.1.2.2.  1,25(OH)2 Vitamin D 34 

     3.10.1.2.3.  25(OH) Vitamin D 34 

   3.10.1.3. Büyüme geriliği 35 

   3.10.1.4. Kemik demineralizasyonu 35 

   3.10.1.5. Katarakt 35 

   3.10.1.6. Femurbaşı Aseptik Nekrozu 36 

  3.10.2. Alkilleyici ajanlar 36 

   3.10.2.1. Hemorajik sistit 36 

   3.10.2.2. Siklofosfamidin diğer yan etkileri 36 

   3.10.2.3. Klorambusil yan etkileri 36 

  3.10.3. MMF 37 

  3.10.4. Kalsinörin İnhibitörüyle İlişkili Yan Etkiler 37 

  3.10.5. İlaca Bağlı Hipertansiyon 37 

  3.10.6. İlaca Bağlı Hiperlipidemi 38 

 3.11. KEMİK YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜMÜ 38 



VI 
 

  3.11.1. Çift X Isını Absorbsiyometrisi (DXA) 38 

4. AMAÇLAR 40 

5. GEREÇ VE YÖNTEM 41 

 5.1. ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI       41 

 5.2. VERİLERİN KAYDEDİLMESİ 41 

 5.3. ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 43 

6. BULGULAR 44 

 6.1. Demografik özellikler 44 

 6.2. Klinik özellikler 44 

 6.3. Tedavi ve yan etkiler 45 

  6.3.1. Steroid yan etkileri 47 

  6.3.2. Siklofosfamid yan etkileri 51 

  6.3.3. Siklosporin yan etkileri 51 

  6.3.4. Klorambusil yan etkileri 52 

  6.3.5. Diğer ilaç yan etkileri 52 

8.TARTIŞMA 53 

SONUÇ VE ÖNERİLER 61 

KAYNAKLAR 62 

VERİ TOPLAMA FORMLARI 76 

ÖZGEÇMİŞ 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

TABLO ve  ŞEKİL LİSTESİ                                                                                             
Sayfa no 
 
Resim 3-1. Minimal Değişiklik Hastalığı 8 
Resim 3-2. Ayaksı çıkıntılar 8 
Resim 3-3. Fokal Glomerüloskleroz 9 
Resim 3-4. Mezengial Proliferatif Glomerülonefrit      10 
Resim 3-5. Membranöz Glomerülonefrit 10 
Diyagram 3.1. Alternatif tedaviler 26 
  
Tablo 3-1. Nefrotik sendromun klinik sınıflandırması  7 
Tablo 3-2. Glomerüler lezyonların histopatolojik sınıflandırması 7 
Tablo 3-3. Proteinüri değerlendirmesi ve nefrotik proteinüri tanımı  12 
Tablo 3-4. NS ile ilgili tanımlamalar 20 
Tablo 3-5. Mendoza tedavi protokolü 23 
Tablo 3-6. NS’da enfeksiyonlar 30 
Tablo 3-7. Nefrotik hipovolemi  30 
Tablo 3-8. NS’da tromboz  31 
Tablo 3-9. DXA ile kemik yoğunluk değerlerinin sınıflandırılması  39 
Tablo 5-1. Steroidlerin tipik yan etkileri 43 
Tablo 6-1. NS’lu çocuklarda biyopsi sonuçları 45 
Tablo 6-2. NS’lu çocuklarda kullanılan ilaçlar  46 
Tablo 6-3. NS’lu çocuklarda steroid tedavisi sırasında görülen yan etkiler 47 
Tablo 6.4. Büyüme geriliği ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 48 
Tablo 6.5. Osteoporoz ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 49 
Tablo 6.6. Katarakt ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 50 
Tablo 6.7. Hipertansiyon ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 50 
Tablo 6-8. NS’lu çocuklarda siklofosfamid yan etkileri 51 
Tablo 6-9. NS’lu çocuklarda siklosporin yan etkileri 51 
  
Şekil 6.1. NS nedeniyle izlenen hastaların başvuru yaşına göre dağılımı  44 
Şekil 6.2. NS’lu çocuklarda tedavi cevabına göre tipler  46 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 
 

 
KISALTMALAR  
 
AAA :Ailevi Akdeniz Ateşi 
ABY :Akut Böbrek Yetmezliği 
ACE :Anjiotensin Converting Enzyme 
ADH  :Antidiüretik Hormon 
AIDS :Kazanılmış İmmun Yetmezlik sendromu 
ALP :Alkalen fosfataz 
ANA :Antinükleer Antikor 
Anti-
DNA :Anti DNA antikoru 
APN :Arbeitsgemeinschaft für Padiatrische Nephrologie  
APSGN :Akut Poststreptokoksik Glomerülonefrit 
ARB :Anjiotensin Reseptör Blokörü 
ATN :Akut Tubuler Nekroz 
BKİ :Beden Kitle İndeksi 
BUN :Kan üre azotu 
DM :Diabetes Mellitus 
DXA :Çift x-ışını absorbsiyometrisi 
EPO :Eritropoetin 
FGGS :Fokal Global Glomerüloskleroz 
FGS :Fokal Glomerüloskleroz 
FSGS :Fokal Segmental Glomerüloskleroz  
FSH :Folikül Stimülan Hormon 
GBM :Glomerüler Bazal Membran 
GFH :Glomerül Filtrasyon Hızı 
GN :Glomerülonefrit 
GPF :Glomerüler Permeabilite Faktörü 
HDL :Yüksek Dansiteli Lipoprotein 
HSM :Hepatosplenomegali 
IF :İmmunfloresans 
INS :İdiopatik Nefrotik Sendrom 
ISKDC :(International Study of Kidney Disease in Children) Uluslararası Çocuk Böbrek 

Hastalıkları Çalışma Grubu 
İYE :İdrar Yolları Enfeksiyonu 
KBY :Kronik Böbrek Yetmezliği 
KMD :Kemik Mineral Dansitesi 
KMY :Kemik Mineral Yoğunluğu 
LH :Luteinizan Hormon 
MDH :Minimal Değişiklik Hastalığı 
MGN :Membranöz Glomerülonefrit 
MMF :Mikofenolat Mofetil 
MPGN :Membranoproliferatif Glomerülonefrit 
MzGN :Mezengial Proliferasyon 



IX 
 

NF :Nazofarenks 
NS :Nefrotik Sendrom 
PTH :Parathormon 
PNA :Postnazal akıntı 
SD  :Standart deviasyon 
SDS :Standart Deviasyon Skoru 
SDBY :Son Dönem Böbrek Yetmezliği 
SLE :Sistemik Lupus Eritematozis 
SRNS :Steroide Dirençli (Rezistan) Nefrotik Sendrom 
SSNS :Steroide Duyarlı (Sensitif) Nefrotik Sendrom 
USG :Utrasonografi 
ÜSYE :Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 



1 
 

ÖZET 

Amaç:  Ülkemizde NS’un tedavisi sırasında görülen yan etkilerin sıklığını yansıtan 

veriler yetersizdir. Bu çalışmada, kliniğimizde NS nedeniyle izlenen hastaların 

sosyodemografik ve klinik verilerinin belirlenmesi, tanı yaklaşımı ve tedavi yöntemlerinin 

prognoza olan etkisi ve  ortaya çıkan tedavi yan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

         Yöntem: İ.Ü. İ.T.F.  Çocuk Nefrolojisi B.D. polikliniğine  1986-2010 yılları arasında 

başvuran ve NS hastalığı tanısı ile izleme alınan toplam 206 hastanın (126 erkek; 80 kız) 

verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.  

Tüm hastaların sosyodemografik bilgileri ile başvurudaki yakınma ve klinik bulguları 

incelendi. İdrar ve serum biyokimyasal tetkikleri, biyopsi sonuçları ve görüntüleme 

yöntemleri değerlendirildi. Hastaların kullandığı ilaçlar ve yan etkiler muayenelerde kayıt 

altına alındı. 

Tedavi iki bölümden oluşuyordu. Primer tedavi steroidleri, alkilleyici ajanları ve 

kalsinörin inhibitörlerini kapsamaktaydı. Yardımcı tedavi de ise antihipertansifler, statinler, 

vitamin D3, kalsiyum ve antiasitler bulunmaktaydı. 

İstatistiksel analiz SPSS 15 for Windows kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Çalışma grubuna alınan toplam 206 hastanın (126 erkek; 80 kız) % 83.8’i 

(n:176) Marmara bölgesinden idi. Başvuru sırasındaki yaş ortalaması 3.8±2.8 yıl (alt-üst sınır: 

0.2-13.8) idi. Muayenede dokuz hastada (%4.3) plevral effüzyon, 25 hastada (%11,8) assit ve 

7 hastada (%3,3) anazarka tarzında ödem tespit edildi. 24 saatlik idrar toplayabilen 121 

hastanın ortalama proteinüri düzeyi 80,21±145,11 mg/m²/sa idi. 24 saatlik idrar toplayamayan 

85 hastada spot idrar protein/kreatinin oranı ortalama 24,50±48,23  idi. 

İzlemde herhangi bir ilaca karşı hastaların 171’inde (%83) en az bir yan etki oluştu. En 

fazla yan etki steroidlere bağlı 170 hastada  (%82,9) oluştu.  

Steroid tedavisinde en sık görülen yan etki cushingoid görünüm gelişmesi 107 hastada 

(%52,1) oldu. Büyüme geriliği 35 vakada (%17), katarakt 14 vakada (%6,8), osteoporoz 14 

vakada (%6,8) ve hipertansiyon 48 vakada (%23,4) görüldü.  

Siklofosfamid kullanan 13 hastada (%41,9) nötropeni, Siklosporin A kullanan 5 

hastada (%29,4) hipertansiyon gözlendi. 
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 Sonuç: NS’lu çocuklardan elde ettiğimiz veriler, NS’un tedavi yan etkileri için 

çocuklarda ayrıntılı fizik muayene, laboratuar değerlendirmeleri, KMY ölçümü ve göz 

muayenelerinin yapılmasını desteklemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nefrotik sendrom,  steroid tedavisi, yan etki 
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1.1. SUMMARY 

Objectives:  There is insufficient data regarding the frequency of side effects seen 

during treatment of Nephrotic syndrome (NS) in Turkey. In this study, we aimed to collect the 

sociodemographic and clinical data of NS patients observed at our clinic, to determine the 

effects of diagnostic approaches and treatment methods on prognosis, and to evaluate the the 

side effects of treatment. 

Methods: We retrospectively reviewed the data of 206 NS patients (126 male; 80 

female) followed up at the Pediatric Nephrology outpatient clinic of the Istanbul University 

Medical Faculty between 1986-2010. 

All patients’ sociodemographic data, clinical findings and complaints upon admission 

were examined. Urine and serum biochemistry tests, biopsy results and imaging findings were 

evaluated. All used medications and side effects were noted during examination. 

Primary treatment constituted steroids, alkylating agents and calcineurin inhibitors. 

Adjunctive therapy consisted of antihypertensives, statins, Vitamin D3, calcium and antacids. 

SPSS 15 for Windows was used for statistical analysis. 

Results: 176 (%83,8) of the total 206 patients in the study group (126 male; 80 

female), 83.8% (n:176) were from the Marmara region. Average patient age at the time of 

admission was 3.8±2.8 years (range: 0.2-13.8). Upon examination, 9 patients (4.3%) were 

found to have pleural effusion, 25 patients (11.8%) had ascites, and 7 patients (3.3%)  

anasarca edema. In 121 patients who were able to collect a 24-hour urine specimen, mean 

proteinuria level was 80.21±145.11 mg/m²/hr. In 85 patients, spot urine samples showed a 

protein/creatinine ratio of 24.50±48.23.  

During follow-up, 171 patient (83%) experienced at least one side effect in reaction to 

a drug. Most side effects were caused by steroids, occurring in 170 (82.9%) of patients. 

The most frequently observed side effect of steroid use was cushingoid appearance, 

seen in 107 (52.1%) patients. Growth retardation was seen in 35 cases (17%), cataract in 14 

(6.8%), osteoporosis in 14 (6.8%), and hypertension in 48 (23.4%). 

Neutropenia was detected in 13 (41.9%) patients who used Cyclophosphamide, while 

5 (29.4%) patients who used Cyclosporin A were found to have hypertension.  
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Conclusion: The data we obtained on pediatric patients with nephrotic syndrome 

shows that detailed physical examination, laboratory analyses, BMD measurement and eye 

exams are necessary in these patients in order to determine the side effects of NS treatment. 

Keywords: Nephrotic syndrome, steroid therapy, side effect. 
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2. GİRİŞ  

Nefrotik sendrom (NS) masif proteinüri, hipoalbüminemi, ödem ve hiperlipidemi ile 

karakterize bir böbrek hastalığı tablosudur (49). Sistemik bir hastalığa eşlik etmiyorsa primer 

(idiyopatik); ediyorsa sekonder NS olarak adlandırılır (93). Çocukluk çağı NS’larının %90’ını 

idiyopatik NS oluşturur (130). İdiopatik NS tedavisinde kortikosteroidler yaygın olarak 

kullanılmaktadır (130). Olguların çoğunda kortikosteroid tedavisi başarılı olmakta ancak bu 

tedavi sırasında sıklıkla ilaca bağlı yan etkiler görülmektedir.  

Çocukluk çağı kemik oluşumunun ve mineralizasyonunun en aktif dönemi olduğundan, 

çocuklarda steroid kullanımının en önemli yan etkileri büyüme geriliği ve osteoporozdur. 

Ayrıca steroid tedavisinin stria oluşumu, hipertrikoz, obezite, psödotümör serebri, 

hipertansiyon, katarakt, diyabet, tromboembolizm ve infeksiyonlara eğilim gibi birçok yan 

etkileri olduğu da bilinmektedir (93,130).  

İdiopatik NS tedavisinde siklofosfamid ve siklosporin başta olmak üzere diğer 

immünsupresif ilaçlar da kullanılmakta olup bu ilaçlara bağlı yan etkiler de görülebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı nefrotik sendromlu çocuk hastalarda tedavi sırasında ortaya çıkan  

yan etkilerin neler olduğunu, sıklığını ve sonuçlarını araştırmaktır. 
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3.GENEL BİLGİLER 
3.1.NEFROTİK SENDROM (NS) 

          Nefrotik sendrom proteinlere karşı glomerüler geçirgenliğin artması sonucu oluşan 

masif proteinüri, hipoproteinemi, ödem ve hiperlipidemi ile karakterize bir klinik 

tablodur(49). 

 

3.2.SINIFLANDIRMA 

         Nefrotik sendrom klinik görünüm, histopatolojik değişiklikler ve tedaviye verdiği 

cevaba göre sınıflandırılabilir. 

3.2.1.Klinik Sınıflandırma 

         Nefrotik sendrom oluşumuna göre primer NS ve sekonder NS olarak iki ana grupta 

incelenir(67). Primer NS’da olay izole olarak böbrekte olup, çocuklarda en sık karşılaşılan tip 

Minimal Değişiklik Hastalığı (MDH)‘dır ve steroide iyi cevap verir. MDH dışı NS’lar da 

steroide yanıt verebilmektedirler, ancak yanıt oranı MDH'dan düşüktür(35,49,82). Primer NS 

içerisinde idiyopatik NS, immunkompleks glomerülonefritler ve konjenital NS yeralır (49,82). 

Sekonder NS ise sistemik bir hastalık ya da bir olaya ikincil olarak gelişir. (Tablo 3-1) (35,49, 

67,82). 

3.2.2.Tedaviye cevaba göre sınıflandırma 

          Nefrotik sendrom steroid tedavisine verdiği cevaba göre steroide duyarlı (SSNS) ve 

steroide dirençli (SRNS) olmak üzere iki grupta incelenmektedir(49). Steroide direnç, düzenli 

olarak 6–8 hafta boyunca alınan 60 mg/m2/gün prednisolon tedavisine rağmen halen masif 

proteinürinin (40 mg/m2/st) devam etmesi durumudur(35,82,148). MDH steroide %85–90 

oranında cevap verirken, bu oran FSGS’de %30 civarındadır(35,49,82,148). Başlangıçta 

steroide cevaplı olan ancak relapslardan sonra cevapsız olan vakalar ise sekonder dirençli 

olgular olarak tanımlanmaktadır (35,72,82,93). Steroide bağımlı nefrotik sendrom ise steroid 

tedavisi sırasında ya da steroid kesildikten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkan relapsla 

kendini gösteren bir klinik antite olarak yeni tanımlanmış üçüncü bir antitedir(88). 

3.2.3.Histopatolojik Sınıflandırma 

         Glomerüler hastalığın major kategorileri ışık mikroskopisi bulgularına göre 

ayrılmaktadır(110). Bu ayırımı daha sonra immunoflöresan ve elektron mikroskopik 

incelemeler desteklemiştir. NS'un histopatolojik sınıflandırması Tablo 3-2'de 

verilmiştir(131).Işık mikroskopisi üç morfolojik paterni gösterir: minimal değişiklik, difüz 

mezengial proliferasyon ve FSGS. 
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Tablo 3-1. Nefrotik sendromun klinik sınıflandırması (67). 

1. Primer Nefrotik Sendrom Nedenleri  
A. İdiopatik  NS 
Minimal Degişiklik Gösteren Nefrotik Sendrom (MDH) 
Diffüz Mezengioproliferatif Glomerülonefrit (DMPGN) 
Fokal Glomerüloskleroz (FSGS) 
B. İmmunkompleks Glomerulonefritler 
Membranöz glomerülonefrit (MGN) 
Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) 
Akut poststreptekoksik glomerülonefrit (APSGN) 
C. Konjenital Nefrotik Sendrom (Fin tipi nefropati) 
2. Sekonder Nefrotik Sendrom Nedenleri 
Postenfeksiyoz Nedenler: Grup A Beta Hemolitik Streptokok, Sifiliz, Malarya, Tüberküloz, 
Viral (Varisella, Hepatit B,HIV Tip 1, Ebstein Barr Virüs) 
Kollajen Vasküler Hastalıklar: Sistemik Lupus Eritematozuz, Poliarteritis Nodosa, 
Henöch Schönlein Purpurası 
İlaçlar (Probenesid, Fenoprofen, Kaptopril,Lityum,Warfarin,Civa,Altın,Trimetadion) 
Malignensiler (Lösemi, Lenfoma, WilmsTümörü, Feokromasitoma) 
Toksinler (Arı Sokması, Sarmaşık ve Meşe Zehirlenmesi, Yılan Venomu) 
Amiloidoz 
Orak Hücreli Anemi 
Diabetes Mellitus 
Renal Ven Trombozu 
Herediter Nefrit 
Eroin 
Kronik inflamatuar Hastalıklar (AAA) 
Herediter Hastalıklar (Alport’s Sendromu) 

 

Tablo 3-2. Glomerüler lezyonların histopatolojik sınıflandırması(110) 

Minimal Lezyon Hastalıgı (MDH) 
Fokal Glomerülosklerozis (FGS) 
Fokal Segmental Glomerülosklerozis (FSGS) 
Fokal Global Glomerülosklerozis (FGGS) 
Mezengial Proliferasyon (MzGN) 
Pür Diffüz Mezengial Proliferasyon 
Sklerozan Glomerülonefritis 
Membranoproliferatif Glomerülonefrit (MPGN) 
Tip  I MPGN; Subendoteliyal depolanma 
Tip II MPGN; İntramembranöz yoğun depolanmalar 
Tip III MPGN; Transmembranöz depolanma 
Membranöz Glomerülonefrit (MGN) 
Kronik Glomerülonefrit 
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3.2.3.1.Minimal  Değişiklik Hastalığı (MDH) 

         MDH’da glomerüller histolojik olarak hemen hemen normaldir. Işık mikroskopisinde, 

normal kapiller duvar ve normal sellülarite görülür. (Resim3-1a ve b). Epitelyum hücrelerinde 

şişme ve vakuolizasyon ile mezengial matrikste önemsiz artış gözlenir. Hafif mezengial 

hipersellülarite, tubuler lezyonlar ve dağınık odaklar şeklinde interstisyel fibroz dikkati 

çekmektedir(130). İmmunflöresan mikroskopta genellikle depolanma görülmez. Ancak nadir 

de olsa IgM ve komplemandan oluşan mezengial depolanma bulunabilir. Elektron 

mikroskopta podositlerde hipertrofi ile ayaksı çıkıntılarda genişleme gözlenir(49,82,93,110). 

Ayaksı çıkıntıların uzunluğu proteinürinin derecesi ile yakından ilişkilidir(26,130)(Resim 3.2) 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                          
Resim3-1a. Minimal Değişiklik Hastalığı                  Resim3-1b. Minimal Değişiklik 

Hastalığı 

 

 
Resim 3-2. Ayaksı çıkıntılar 
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3.2.3.2.Fokal Segmental Glomerüloskleroz 

          Fokal glomerülosklerozda (FGS) bazı glomerüllerde kapiller kollaps ve obliterasyon 

olan segmental alanlar (FSGS) ile birlikte matrikste artma ve hiyalen depolanma bulunur. 

Daha seyrek olarak yaygın tutulum da olabilir [fokal global glomerüloskleroz(FGGS)]. 

Lezyonlar her zaman kortikomedüller bileşkede daha sık görülür, ancak buraya sınırlı 

değildir(122). Lezyonda hemen her zaman podositik hiperplazi sklerotik alanlarla birliktedir. 

Sklerotik lezyonlar sıklıkla hyalin materyal içerir. Sklerotik segmentlerin periferinde belirgin 

bir “halo” bölgesi görülür (Resim 3-3). FGGS, FSGS’in ilerlemiş halidir. FGGS tutulan 

glomerüllerin total sklerozu ile karakterizedir(49,93,110,131).  Kural olarak FSGS tübüler 

atrofi ile beraber gider ve steroide yanıtı MDH ve FGGS arasında bir yerde olup progresif 

seyirlidir(58). 

 
Resim 3-3. Fokal Glomerüloskleroz 

 

3.2.3.3.Mezengial Proliferatif Glomerülonefrit 

          Mezengioproliferatif glomerulonefritte(MzGN) mezengial hücrelerin dansitesinde orta 

ve belirgin derecede artış (mezengial proliferasyon), lökosit infiltrasyonu (eksudasyon), 

kapiller daralma ile birlikte artmış mezengial matriks (skleroz) ve Bowman kapsülünün iç 

yüzeyinde fibroepiteliyal proliferasyon (kresent ve adezyon) bir arada bulunur. Periferal 

kapiller duvar normal ve İF mikroskopisi negatiftir.Fakat postinfeksiyöz glomerülonefrit, 

Berger hastalıgı (IgA nefropatisi) ve sistemik hastalığa sekonder NS ‘da immun depolanma 

görülebilir (49,93,110). (Resim3-4) 
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Resim 3-4.Mezengial Proliferatif Glomerülonefrit     Resim 3-5. Membranöz Glomerülonefrit 

 

3.2.3.4.Membranoproliferatif Glomerülonefrit 

         Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) başlığı altında üç histolojik alt grup 

tanımlanmıştır. Tip-I MPGN'de temel lezyon subendotelial IgG ve kompleman toplanmasıdır. 

Tip-II MPGN'de intramembranöz yoğun depolanma ile bazal membran kalınlaşması vardır. 

Tip-III MPGN morfolojik olarak transmembranöz depolanma ile karakterizedir. Bütün 

tiplerde mezengial proliferasyon, kresent oluşumu, hiperlobülasyon ve epimembranöz 

depolanma görülür(93,110). 

 

3.2.3.5.Membranöz Glomerülonefrit 

         Membranöz glomerülonefritte (MGN) subendotelial depozitler genellikle düzenli, bazen 

düzensiz şekilde bazal membranda dağılım gösterir. Işık mikroskopisinde lamina densaya 

girinti yapan bazal membran çıkıntıları şeklinde görülür. Bu görüntü dantel tarzı görünüm 

olarak tarif edilir. Depolanmalar genellikle sadece hafif mezengial proliferasyonla 

birliktedir(160).  

Resim 3-5’de MGN görülmektedir(125). 

 

3.2.3.6.Kronik Glomerülonefrit 

          Kronik glomerülonefritte aşırı miktarda glomerüllerde yağlanma ve hiyalanizasyon 

tubüler atrofi ve intertisyel fibrozis bulunmaktadır(93). 
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3.3.EPİDEMİYOLOJİ 

         INS’nin insidansı, yaş, ırk ve coğrafyayla değişiklik gösterir. ABD ve Avrupa’da 

çocuklardaki yıllık insidansı, 16 yaşın altında 1-3/100,000; kümülatif prevalansı 

16/100,000’dir(125,147). NS’da coğrafik ve/veya etnik farklılıklar görülmektedir. 

İngiltere’de, INS’nin insidansı, Asya’da Avrupa’daki çocuklardan altı kat daha fazladır;(149) 

Bu tür farklılıklar, hastalığın patogenezinde hem genetik hem de çevresel faktörlerin rolü 

olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca etiyolojideki genetik etkileri anlama açısından, NS’un doku uygunluk antijenleriyle  

(HLA) ilişkisi araştırılmıştır. Bu çalışmalarda, HLA-DR7’de insidans 3-4 kat artmış olarak 

bulunurken, HLA-DR7 ve DQ2’nin b zincirlerinin hastalığa eğilime katkısı olduğu, HLA-B12 

ile atopi olmasının İNS oluşma riskini yaklaşık 13 kat arttırdığı iddia edilmiştir(89). HLA-

DR4 sıklığı ile FSGS arasında korelasyon olduğu da savunulmaktadır (88). SRNS'un genetik 

formları üzerindeki çalışmalar Fin tipi nefrotik sendromda kromozom 19q13.1 üzerinde 

lokalize NPHS1 geninin saptanmasıyla ve bunun kodladığı nefrin adlı proteinin bulunmasıyla 

yoğunlaşmıştır. Nefrin böbreklerde, slit diafram başta olmak üzere podositlerde lokalizedir. 

Ailevi SRNS'un otozomal resesif tipi, MDH veya FSGS histopatolojisiyle ortaya çıkar. 

Burada patogenezden kromozom 1q25-q31 üzerinde identifiye edilen NPHS2 geninin 

kodladığı podosin adlı protein sorumlu tutulmuştur. Daha çok erişkin yaşta başlayan, FSGS 

karakterindeki otozomal dominant SRNS'de kromozom 19q13'te lokalize alfa-aktinin 4 

(ACTN4) sorumlu tutulmuştur. ACTN4 podositlerin ayaksı çıkıntılarının oluşumunda yer 

almaktadır(88). Uluslararası Çocuk Böbrek Hastalıkları Çalışma (International Study of 

Kidney Disease in Children-ISKDC) grubu, primer NS’lu çocukların %76’sında minimal 

değişiklik hastalığı olduğunu tesbit etmiştir(125). Erkek çocuklarda daha fazla görülür. 

E:K=2:1(125,130,165). Adölesanlarda her iki cins benzer etkilenir. INS  familyal geçiş 

özelliği göstermektedir. 

 

3.4.NEFROTİK SENDROMUN PATOFİZYOLOJİSİ 

         Proteinüriyle sonuçlanan artmış glomerüler geçirgenlik NS gelişmesinden primer 

sorumlu patofizyolojik olaydır. İdrarla kaybedilen temel protein başta albümindir. Bundan 

başka  immunglobulinler gibi diğer plazma proteinleri, çeşitli koagulasyon faktörleri, vitamin 

D bağlayan protein ve metalloproteinler de idrarla kaybedilmektedir(49,82). Nefrotik 

sendromda görülen ödem albuminüri ve hipoalbumineminin bir sonucudur(91). Bu 

patofizyolojik değişiklikler etyoloji ne olursa olsun tüm NS'lu hastalarda gözlenmektedir 

(49,82). 
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3.4.1.Proteinüri 

         Nefrotik sendromda görülen proteinüri, glomerüler filtrasyon bariyerinin bozulması 

sonucu ortaya çıkar (49,82).  GBM’nin anyonik yükünün filtrasyonun yük seçiciliğinden 

sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu yük izoelektrik noktası 4,6 olan negatif yüklü albumin 

moleküllerini iter. Çocuklarda 40 mg/m²/st'in üstünde yetişkinlerde ise 3,5 gr/gün'den fazla 

protein atımı nefrotik proteinüri kabul edilir(49,82,93). Normal ve nefrotik proteinüri tanımı 

Tablo 3.3'de verilmiştir.  

 

3.4.2.Hipoalbüminemi 

          Masif proteinüriye ikincil olarak ortaya çıkan hipoalbüminemi NS'da sık görülen bir 

laboratuvar bulgusudur(49,82,91). İdrarla protein kaybı ile hipoalbüminemi arasında terş ilişki 

vardır. Ancak bu her zaman geçerli değildir. Tedaviye cevapsız uzun süre proteinürisi devam 

eden çocuklarda protein ekskresyon hızında değişiklik olmaksızın serum albümin seviyesi 

normal veya normale yakın bulunabilmektedir. NS’da hepatik albümin sentez hızı normal 

veya artmış olabilir. Hipoalbümineminin şiddeti hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. 

Relaps sırasında serum albumin seviyesi 0.5 gr/dl ile 2.5 gr/dl arasında değişmektedir 

(93,110). Plazmadaki diğer protein anormallikleri gamma-globülinde azalma, normal veya 

düşük alfa1-globülin, alfa2 ve beta-globülin ile fibrinojen seviyesinde artıştır. Alfa2-

seviyesindeki artışın birikime bağlı olduğu düşünülmektedir. MDH başta olmak üzere NS’lu 

hastalarda IgG seviyesi azalırken IgM seviyesi artmaktadır(67,91,93). 

 

Tablo 3.3. Proteinüri değerlendirmesi ve nefrotik proteinüri tanımı (93) 

Kalitatif: 
 

Dansitesi 1015’in altında olan üç idrar örneğinin ikisinde dipstik 
yöntemiyle 1+ ( 30 mg/dl ) protein varlığı. Dansitesi 1015’in üzerinde 
olan idrar örneklerinde 2+ ( 100mg/dl ) protein varlığı 

Semikantitatif: 
Sabah idrarında 
protein/kreatinin 
oranı (mg/mg) 

0.2’in altında normal 
0.2–2.0 hafif proteinüri 
2.0’in üzerinde ağır proteinüri 

Kantitatif: 
 

Normal                 12–24 saatlik idrar örneklerinde <4 mg/m2/st 
Hafif proteinüri   12–24 saatlik idrar örneklerinde 4–40 mg/m2/st 
Nefrotik sınır       12–24 saatlik idrar örneklerinde > 40 mg/m2/st 
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3.4.3.Ödem 

          Hem yetişkin hem de çocuk hastalarda ödem, NS'un temel klinik 

bulgusudur.(49,67,82,93,110,135). Klasik olarak NS'da görülen ödem, hipoalbüminemi 

sonucu plazma onkotik basıncında azalma ve buna sekonder su ve solütlerin intertisyel 

mesafeye geçmesi sonucu oluşmaktadır. Bu olaya ikincil intravasküler volümde azalma 

meydana gelmekte, sonraki aşamada ise renin-anjiotensin-aldosteron sistemi aktive 

olmaktadır. Sonuç olarak su ve tuz tutulumu artmaktadır (underfilling teorisi) (93,110). Bazı 

NS olgularında intravasküler volümün normal/artmış ve plazma renin aktivitesinin artmamış 

olduğunun görülmesi, NS ödeminin oluşumunda başka faktörlerin de rolü olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu olgularda sodyum tutulumunun intrarenal mekanizmalarla meydana 

geldiği düşünülmektedir (overfilling teorisi ) (93,110). 

 

3.4.4.Hiperlipidemi ve Hiperlipoproteinemi 

        Hiperlipidemi NS'un iyi bilinen bir bulgusudur (49,67,93,135). NS'da kolesterol, 

trigliserid, fosfolipid ve yağ asitlerinin plazma konsantrasyonu artmıştır (67,93). Genellikle 

serum albümin seviyesi ile kolesterol seviyesi arasında ters orantı vardır (91). Trigliseridlerin 

seviyesi daha degişken olup, hafif hipoalbuminemide normal sınırlarda bile 

olabilmektedir(123,156). Konjenital hipoalbüminemide de hiperlipideminin olması renal 

hastalığın tek başına hiperlipidemiden sorumlu olmadığını düşündürmektedir. 

Hipoalbüminemi gibi hiperlipidemi de artmış sentez veya azalmış yıkım sonucu oluşmaktadır. 

Artmış sentez genellikle albümin sentez artışıyla birliktedir. Çünkü lipoproteinler ve albümin 

birbirine çok yakın metabolik yollarla karaciğerde sentezlenmektedir (91). Lipoprotein lipaz 

aktivitesindeki azalmayla giden azalmış lipoprotein katabolizması da hiperlipidemiye katkıda 

bulunabilir (13,137). 

 

3.5.KLİNİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLER 

         Nefrotik sendromlu hastaların tipik bulgu ve belirtileri ödem, iştah azalması ve 

gastrointestinal sistemle ilgili huzursuzluk belirtileridir(35,49,67,93,110). Hastalık, hayatın ilk 

yılı boyunca oluşabilir, ancak genellikle 2-7 yaşları arasında başlar. E/K:2/1. Başlangıcı, 

sıklıkla bir  solunum yolu enfeksiyonunu takiben olur. Hastalık, ani başlangıçla 

karakterizedir, ödem majör başlangıç semptomudur. Ancak ödemin başlangıcı genelde 

sinsidir(93,110). Ödemin hızlı yada sinsi gelişmesinin histopatolojik tanı ile ilişkisi yoktur. 

MDH olan çocuklarda hızlı ve progresif ödem gelişirken, MPGN gibi diğer glomerüler 

lezyonlarda ödem gelişiminin oldukça yavaş olduğu bilinmektedir. Sıvı retansiyonu vücut 
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ağırlığının % 3-5’ini geçtiğinde klinik bulgular ortaya çıkar. Periorbital ödem, sıklıkla alerji 

yanlış tanısı alır, en sık görülen başlangıç semptomudur. Ödem, yerçekimi etkisiyle alt 

ekstremitelere ve uzanmış pozisyonda vücudun dorsal yüzüne lokalizedir. Ödem, beyaz, 

yumuşak ve giysiyle veya parmakla basınca gode bırakır. Anazarka tablosu asit, plevral ve 

perikardiyal efüzyonla gelişir. Abdominal distansiyon olmasına rağmen, dispne nadirdir. 

Periorbital ödem, göz açmayı kısıtlar. Skrotum ve peniste veya labiumlarda da ödem 

görülebilir. Aşırı asit ve beraberinde olabilen plevral efüzyon solunum sıkıntısı oluşturabilir 

(65,93,110,130,131). Abdominal ağrı ise peritonit, tromboz veya nadir olarak pankreatite 

bağlı olarak gelişebilir.  Kardiyovasküler şok, plazma albümininin ani düşmesine sekonder 

olabildiği gibi, abdominal ağrı, ekstremitelerde soğukluk, hipotansiyon ve periferik dolaşım 

bozukluğu klinik durumlarıyla görülebilmektedir. Bu durum semptomatik tedavi 

gerektirmektedir. 

          Kan basıncı, genellikle normaldir, ama bazen yükselebilir(125,130). Hipertansiyon 

MDH dışındaki NS’larda sıktır. Yine hipertansiyon çok basit şikâyetten ensefalopatiye kadar 

uzanan klinik tabloda karşımıza çıkabilir(49,82,93,110). NS, nadiren rutin idrar analizi 

sırasında fark edilebilir. Makroskopik hematüri görülen hastalarda vardır(130). Mikroskobik 

hematüri MDH'da görülebilmesine rağmen beklenen bir bulgu değildir. Aksine MDH 

dışındaki NS’lu hastaların önemli sayılabilecek bir kısmında hematüriye 

rastlanmaktadır(67,82,93,110). 

           NS, komplikasyonlarla kendini gösterebilir. S.pnömoni kaynaklı peritonit bunlardan 

birisidir(10). Derin ven trombozu, arteryel tromboz veya pulmoner emboli, ilk atakta ya da 

relaps sırasında oluşabilir. 

 

3.6.LABORATUVAR  BULGULARI 

         Nefrotik sendromlu hastalarda laboratuvar değerlendirme üç amaca yönelik 

yapılmaktadır. Birincisi NS'un tanısı ve ağırlığının belirlenmesi, ikincisi muhtemel etiyolojik 

etkenlerin tespiti ve üçüncüsü ise renal biyopsi ile kesin histolojik tanının konmasıdır (93). 

 

3.6.1.İdrar analizi 

         Proteinüri, dipstikle +3 veya +4 olarak tespit edilir.  Kantitatif değerlendirme 1g/günden 

az 10 g/günden çok olabilir. Nefrotik proteinüri sınırı >50 mg/kg/gün veya ≥40 mg/m2/saat 

olarak tanımlanır. İdrar çubukları ile proteinüri yanında  bazılarında hematüri, mikroskopide 

hiyalen silendirler ve yağ cisimcikleri görülmektedir. Eritrosit, granüler, mumsu ve geniş 

silendirlerin varlığı MDH dışındaki glomerülonefritler lehine bir bulgudur(67,93). Kantitatif 
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proteinüri için zamanlı (tercihan 24 saatlik) idrar toplanması gereklidir. Çocuklarda normal 

değerler 4 mg/m2/st altı, nefrotik sınır ise 40 mg/m2/st ve üstü olarak tanımlanmıştır. İdrar 

protein/kreatinin oranı normalde 0,2 iken NS'da bu oran 2,0 seviyesine 

çıkmaktadır.(Tablo3.3) Makroskopik hematüri nadir görülür. Mikroskopik hematüri yaklaşık  

% 20 vakada görülür. Mikroskobik hematürinin steroid tedavisine cevapta etkisi yoktur. 

Üriner sodyum ekskresyonu düşüktür.(<5 mmol/gün) Sodyum retansiyonu ve ödemle 

ilişkilidir. Kaliürez, genellikle natriürezden fazladır, ama bu oligürik hastalarda azalabilir.  

 

3.6.2.Kan biyokimyası 

Başta albümin olmak üzere serum proteinleri azalır. Serum lipidleri genellikle artar. 

NS’lu hastaların serum albümin değeri 2,5 mg/dl'nin altındadır. Hepatik sentez artışına bağlı 

alfa 2 ve beta-globülin seviyesi artmıştır (67,93). Serum IgG seviyesi azalırken, IgM ve IgE 

seviyesi artar. Diğer proteinlerden fibrinojen ve β-lipoproteinler  artar ve antitrombin III 

azalır. Serum kolesterol ve trigliserid seviyesi artmıştır. Kardiyovasküler ve trombotik 

komplikasyonlar için risk artışına katkıda bulunan Lipoprotein Lp(a)’nın düzeyi nefrotik 

hastalarda yükselir(168). Hiperlipidemi;1-kolesterol, trigliserid ve lipoproteinlerin artmış 

hepatik sentezi 2-azalmış lipoprotein lipaz yüzünden lipoproteinlerin azalmış katabolizması 3- 

LDL reseptör aktivitesinin azalması ve idrarla HDL kaybının artmasıyla ortaya çıkar(87,156). 

Renal fonksiyonları değerlendirmek için BUN ve serum kreatinin değerlerinin bilinmesi 

gereklidir(67,93,110). Serum elektrolitleri genelde normal sınırlardadır. Ancak sıvı 

retansiyonuna bağlı olarak oluşan dilüsyon sonucu sodyum düşüklüğü görülebilir. 

Serum kompleman düzeylerinin değerlendirilmesi hipertansiyon, makroskopik hematüri 

veya azalmış renal fonksiyon varsa çok önemlidir. MDH’de kompleman seviyesi normal iken, 

APSGN, MPGN ve SLE'da düşüktür. Serolojik testlerden hepatitin araştırılması önemlidir. 

Yine risk grubundaki hastalarda AIDS için araştırmanın yapılması gereklidir. Sekonder NS 

nedenleri arasında sıklıkla SLE bulunduğu için ANA, Anti-DNA araştırılması gereklidir (93). 

 

3.6.3.Hematoloji 

Hemoglobin düzeyi ve hematokrit plazma volüm azalmasıyla beraber artar. Mikrositer 

anemi  muhtemel siderofilinin idrarla kaybıyla ilişkili olarak gözlenir. Eritropoetin (EPO)’in 

idrarla kaybı da anemiye neden olur(167). Trombositoz  sıktır ve 510000/mm3 veya 1000000 

mm3’e ulaşabilir(163). SDBY gelişen hastalarda ESH artma gösterir(1,7,14,22) 
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3.7.NEFROTİK SENDROMDA BİYOPSİ  

Çocukluk çağı NS’nın büyük bir kısmı MDH olup, spesifik bulguların olduğu asağıdaki 

durumlarda biyopsi yapılır (16,67,71,93,109,130). 

 

3.7.1.Yaş 

12 ay altı ve 8 yaş üstü çocukta NS bulgusu ortaya çıkmışsa biyopsi yapılmalıdır. Çünkü bu 

yaş sınırları dışında MDH olasılığı oldukça azalmaktadır(130). 

 

3.7.2.Steroide Cevapsızlık 

60 mg/m2/gün prednizolon tedavisinden 4–8 hafta sonra halen idrarda protein atımı devam 

ediyorsa steroide cevapsız kabul edilir. 

 

3.7.3.C3 Düşüklüğü 

C3 düşüklüğü genellikle SLE, MPGN ve APSGN'de görüldüğünden bu hastaların renal 

patolojileri biyopsi ile gösterilmelidir. 

 

3.7.4.Makroskopik Hematüri, Ciddi Hipertansiyon ve GFH Düşüklüğü  

        Bazı MDH vakalarında mikroskobik hematüri, ve GFH düşüklüğü gözlenmesine rağmen 

bu oran diğer NS yapan patolojilerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bu nedenle 

kliniğinde makroskopik hematüri ve GFH düşüklüğü olan tüm hastalarda biyopsi yapılması 

önerilmektedir. MDH’da hipertansiyon görülebilir ancak ciddi hipertansiyon varlığı biyopsi 

yapılmasını gerektirir(130). 

 

3.7.5.Sistemik tutulum 

          Böbrek dışı organ tutulum bulguları (döküntü, eklem ağrısı gibi) sekonder NS 

nedenlerini ön planda düşündürdüğü için böbrek biyopsisi ile tanı doğrulanmalıdır. 

 

3.8.NEFROTİK SENDROMUN TEDAVİSİ 

         Nefrotik sendromda destek (semptomatik) tedavisi ve spesifik tedavi olmak üzere iki 

tedavi yaklaşımı uygulanır(130). 

 

3.8.1.Destek Tedavisi 

          Nefrotik sendromlu çocukların destek tedavisinde önemli olan faktörler diyet, aktivite 

ve diüretik tedavisidir(49,57,82, 93,110,130). 
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3.8.1.1.Diyet  

         Tuz kısıtlaması ödemin önlenmesi ve tedavisinde gereklidir. Bu kısıtlama hastanın 

iştahını kaçıracak düzeyde olmamalıdır. Sıvı alımı hastanın isteğine bırakılmalıdır. Sıvı 

kısıtlaması orta-ağır hiponatremide (serum sodyum değeri 125mEq/L’nin altında ise) 

önerilmektedir. Protein alımında artış ya da kısıtlamaya gerek yoktur(110). Yaşa göre 

önerilenin %130-140’ı kadar protein içermelidir. Doymuş yağ azaltılmalıdır. Karbonhidratlar 

tercihen nişasta veya dekstrin-maltoz olarak verilmeli, lipid anormalliklerini artıran sükrozdan 

kaçınılmalıdır(130). 

 

3.8.1.2.Aktivite 

Aktivite kısıtlamasının hastalığın ilerlemesine veya prognozuna etkisi olmadığından 

önerilmemektedir, çocukları yatağa bağlamak imkânsız olduğundan aktivite kısıtlaması 

gereksizdir(82,93,110). 

 

3.8.1.3.Diüretik Tedavisi  

        Diüretikler sadece ağır ödem tablosunda, hipovolemi düzeltildikten sonra 

kullanılmaktadır. Anazarka tarzında ödemi olan hastalara furosemid ( 1-2 mg/kg ) ve eğer 

gerekiyorsa albumin (1 g/kg) infüzyonu önerilmektedir. Etkisiz kalması durumunda plazma 

kreatinini normalse spironolakton 5-10 mg/kg veya amilorid 0.2-0.5 mg/kg verilebilir(45). Bu 

tedavi hızla etkili olsada, etkisi kısa sürelidir. Diüretikler, intravasküler volumü azaltarak 

tromboemboli riskini arttırdıklarından dikkatli kullanılmalıdır(57,130). 

 

3.8.1.4.Hipovolemi 

        Hipovolemi protein kaybına bağlı oluşur ve bazen diüretik kullanımıyla şiddetlenir. Bu 

komplikasyon kalp hızı, solunum hızı ve kan basıncı kontrol edilerek hızlı plazma infüzyonu 

(20 ml/kg) veya %20 albumin (1 g/kg) ile tedavi edilmelidir(45,130). 

 

3.8.1.5.Tromboemboli , Antikoagülan ve Antitrombotik İlaçlar 

        Son 20 yıldır glomerüler hastalıkların ilerlemesinde koagülasyon sisteminin ya da 

trombositlerin etkilerinin olup olmadığı tartışma konusudur. Ancak hayvan ve insan 

modellerinde antikoagülan tedavinin yeri halen açıklanamamıştır. Ağır hipoalbüminemili 

nefrotik hastalar tromboemboli riski altındadır. Bunu engellemek için mobilizasyon, 

hipovoleminin önlenmesi ve sepsis veya volüm eksikliğinin düzeltilmesi önemlidir. Plazma 
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albümini 20 g/L’nin, fibrinojen düzeyi 6 g/l’nin ve antitrombin III düzeyi normale göre 

%70’in altında olduğu hastalara profilaktik warfarin tedavisi verilebilir. Riskli hastalar ayrıca 

düşük doz aspirin ve dipiridamol alabilir. Donadio ve ark. aspirin ve dipiridamolle MPGN’de 

iyi sonuçlar bildirirken, Kincaid-Smith siklofosfamid, kumadin ve dipiridamol ile MPGN’de 

böbrek sağ kalımında belirgin düzelme göstermişlerdir(93). Trombüs oluşursa heparin tek 

başına veya trombolitik ajanlarla verilebilir(39). Azalmış antitrombin III nedeniyle heparin 

dozu artırılmalıdır. 

 

3.8.1.6.Antihipertansif İlaçlar 

         Akut epizodlarda beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri kullanarak arteryel 

hipertansiyon dikkatli bir şekilde tedavi edilmelidir. Sürekli hipertansiyonda ACE inhibitörü 

tercih edilmelidir.  

ACE inhibitörlerinin kullanılmasıyla hayvan modellerinde proteinürinin azaldığı 

gösterilmiştir. Proteinüriyi azaltma etkisi yavaş ancak süreklilikle yakından ilişkilidir. ACE 

inhibitörlerinin hemodinamik degişiklikler yaparak etkili olduğu düşünülmektedir(32,142). 

Erişkinler ve çocuklardaki birçok çalışmada ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 

blokerlerinin (ARB) proteinürik kronik böbrek yetmezliğine ilerleyiş oranını azalttığı 

gösterilmiştir. Kaptoprilin renovasküler hipertansiyon ve sekonder FSGS nedenli nefrotik 

düzeyde proteinüriyi önemli derecede azalttığı bildirilmiştir(74). 

 

3.8.1.7.Hiperlipidemi ve Lipid Düşürücü Ajanlar 

       Persistan hiperlipidemi ateroskleroz için risk faktörü olup kronik renal yetmezlik 

gelişiminde rol oynayabilir. Tedavi ile ilgili tecrübeler sınırlıdır ancak statinlerin kolesterolü 

düşürmede etkili oldukları görülmektedir(130,172). Uzun dönemde yan etkiler bilinmese de 

NS’lu çocuklarda lipid düşürücü tedavi mantıklıdır. Deney hayvanlarında hiperlipideminin 

glomerüler sklerozun ilerleyişini kolaylaştırdığı saptanmıştır. Erişkinlerdeki kontrollü 

çalışmalarda lipid düşürücü ilaçların böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı engelleyebileceği 

gösterilse de çocuklarda böyle çalışmalar yapılmamıştır. 

 

3.8.1.8.Enfeksiyonlar ve İmmünizasyonlar 

        Steroidle başlangıç tedavisinde sıklıkla oral penisilinle pnömokok profilaksisi yapılır. 

Pnömokok aşısı relaps riskini artırmaz ve uygulanabilir(155). Peritonit olgularında pnömokok 

ve gram negatif bakterilere karşı antibiyotik peritoneal sıvı örneklemesinden sonra 

başlanmaktadır. Varisella günlük steroid alan hastalarda ciddi bir enfeksiyondur. Bu yüzden 
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buna karşı bağışıklık kontrol edilmelidir. Maruz kalınırsa asiklovir ile erken koruma 

yapılmalıdır. Varisella aşısı remisyondaki çocuklarda düşük doz steroid alsalar bile güvenli ve 

etkilidir(8,62). 

 

3.8.1.9.Nonsteroid Antienflamatuvar İlaçlar 

        Bu grup ilaçların proteinüriyi azalttığı ilk defa 1955 yılında gözlenmiştir. Özellikle 

indometazinin proteinüriyi azalttığına dair yayınlar bulunmaktadır. Ancak sonuçlar pek ümit 

verici değildir(93). Donker ve ark. proteinüride azalmanın yanı sıra GFR’de de azalma 

saptamışlardır(44). Non-steroid antienflamatuar ilaçların böbrek fonksiyonları üzerine 

olumsuz etkisi iyi bilinir ve böbrek hastalığı olanlar buna daha duyarlıdır(47,130). Pozitif 

sodyum dengesi, artmış ödem ve arteryel hipertansiyon riski ilk akla gelen 

komplikasyonlardır. Tuz-sodyum düzeyi azalmış hastalarda bu ilaçlarla oluşan GFH azalması 

genellikle geridönüşümlüdür. Ancak steroide dirençli FSGS olgularında yapılan prospektif bir 

çalışmada irreversibl böbrek yetmezliği yüksek bir insidansla bildirilmiştir(130). 

 

3.8.1.10.Diğer 

       Kalsiyum metabolizması 25-hidroksikolekalsiferol ve taşıyıcı proteinin idrarda kaybına 

bağlı olarak değişebilir. D Vitamini tedavisi bu yüzden yararlıdır ama kemik kaybını 

tamamen önlemez(18). Tiroksin replasmanı sadece idrarda iyotlu protein kaybı nedeniyle 

gösterilmiş protein kaybı olan çocuklarda endikedir(130). 

 

3.8.2.Spesifik Tedavi 

        Kortikosteroid tedavisi NS'lu çocuklarda remisyon sağlamak için ilk kullanılacak ilaçtır. 

Sitotoksik ilaçlar steroide yanıt vermeyen vakalarda kullanılmaktadır. Son 40 yılda bu iki 

grup ilacın kullanıma girmesiyle NS'lu çocukların klinik seyrinde büyük iyileşme sağlanmıştır 

(35,49,82,93,110,148). Konuya girmeden önce tablo 3-4’de belirtilen tanımlamaların 

bilinmesi faydalı olacaktır. 
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Tablo 3-4. NS ile ilgili tanımlamalar(130). 

Nefrotik 
Sendrom 

Proteinüri >40 mg/sa/m2   yada  >50 mg/kg/gün  yada protein/kreatinin oranı 
>0.2 g/mmol (>2 g/g) ve  hipoalbüminemi <25 g/l ödemli yada ödemsiz. 

Remisyon Proteinüri <4 mg/sa/m2  veya  ardışıl 3 gün boyunca proteinin stikle negatif 
olması 

Steroid 
Cevaplı 

Steroid tedavisiyle tamamen remisyona girmiş. 
 

Steroid 
Direçli 

4 haftalık 60 mg/m2 prednizon tedavisini izleyen 3 metilprednizolon puls 
tedavisine rağmen remisyon sağlanamamış. 

Relaps Remisyonda iken Proteinuri >>40 mg/sa/m2  yada  >50 mg/kg/gün  yada  
İdrar dipstiksi ile  ardışıl 3 gün 3+  protein saptanması. 

Sık 
Relaps 

Tedaviye ilk cevaptan sonra 6 ay içinde 2 relapsın olması yada  1 yıllık bir 
periodda 4 veya daha fazla relapsın olması durumudur. 

Steroid 
Bağımlı 

Steroid tedavisi sırasında 2 ardışıl relaps olması yada tedavi kesildikten sonra 
14 gün içinde yeni relapsın olması. 

Erken 
Cevapsız 

Steroid direncinin ilk atakta görülmesi. 
 

Geç 
Cevapsız 

Steroid tedavisine cevaplı olan bir hastanın sonradan steroid dirençli olması 
durumu. 

 

3.8.2.1.Kortikosteroidler 

         Steroid tedavisi NS tanısından hemen sonra başlansa da %5 olguda 1-2 hafta içinde 

spontan remisyon olabilmektedir, bu yüzden steroid tedavisi birkaç gün geciktirilebilir. Bu 

remisyonların bazıları tanımlayıcı olmaktadır. Steroid tedavisinden önce sepsisi önlemek için 

enfeksiyon tedavisi yapılmalıdır(149). Steroid tedavisi 1 ila 8 yaş arası INS tanılı çocuklarda 

hipertansiyon, gros hematüri ve böbrek dışı semptomlar yoksa ve kompleman düzeyleri 

normalse başlanır. Bazı olgularda tedaviye böbrek biyopsisinden sonra başlanır. Prednizon 

referans ilaçtır. Prednizolon suda çözündüğü için tedaviyi kolaylaştırabilir ama aynı doz 

prednizona cevaplı hastalarda remisyon indüksiyonunda başarısız olabilir. İntestinal emilim 

ve ilaç etkileşimleri bazı çocuklardaki düşük etkiyi açıklayabilir(130). 

         Günümüzde NS tedavisinde steroidlerin değişmez yeri olmasına rağmen kesinleşmiş 

tedavi rejimi bulunmamaktadır. Steroid tedavisi FSGS dahil tüm INS olgularında 

histopatolojiye bakılmaksızın verilir. ISKDC protokolü 60 mg/m2/ gün prednizonun (max. 80 

mg/gün) 4 hafta verilmesini ve sonrasında üç gün üst üste 4 hafta süreyle 40 mg/m2/gün 

(max. 60 mg/gün) bölünmüş dozlar verilmesini önermektedir(157). Arbeitsgemeinschaft für 

Padiatrische Nephrologie (APN) 40 mg/m2 dozda günaşırı 4 hafta süreli tedavinin relapsları 

belirgin olarak azalttığını göstermiştir(9). Ayrıca ardışık günlerde predizonun tek dozda 

verilebileceği gösterilmiştir.  
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          Bununla birlikte 60 mg/m2/gün (2 mg/kg/gün) prednizolon dozuyla günde 3–4 eşit 

dozda başlanıp 4–6 hafta bu şekilde devam edilmesi, ardından 40 mg/m2/günaşırı tek doz 4–6 

hafta, daha sonra da steroidin azaltılarak kesilmesi bugün kabul edilen tedavi 

protokolüdür(40,50,79,97). Relaps olan  hastalarda ise proteinüri kaybolana kadar 60 

mg/m²/gün yükleme dozunun 3–4 eşit dozda verilmesi, ardından 40 mg/m²/günaşırı tek doz 4 

hafta süre ile verilip azaltılarak kesilmesi seklinde uygulanmaktadır(40,51,55). 

         Birçok olguda 10-15 (ort. 11) günde yanıt görülür. ISKDC göre yanıtlı olanların %90’ı 

remisyona girerken %10’u 2-4 hafta daha sonra remisyona girmektedir(157). Birkaç hasta ise 

8-12 hafta daha sonra remisyona girmektedir(125,147). Ancak steroid tedavisini 4-5 haftadan 

fazla uzatmak yan etkileri artırmaktadır. 4 haftadan sonra remisyona girmeyen hastalarda 3-4 

pulse metilprednizolon (1 gr/1.73 m2) verilebilir. Bu tedavi daha uzamış yüksek doz steroid 

tedavisine göre daha az yan etkili olup ikinci ayda remisyona girmemiş hastalarda daha hızlı 

remisyon sağlar(124). 

           Başlangıç steroid tedavisinin süresi relaps riski üzerine etkilidir. APN 4 haftalık 

standard tedavi ve 4 haftalık günaşırı tedavi ile 6 haftalık 60 mg/m2/gün ve takiben 6 haftalık 

40 mg/m2/gün tedaviyi karşılaştırmıştır(9). Tedavinin bırakılmasından sonra 12 ay içindeki 

relaps oranı uzun süreli tedavide daha düşük bulunmuştur (%36’ya %61) 

8 haftalık steroid tedavisini takiben çocukların %50-70’inde relaps görülmektedir. Birçok 

kontrollü çalışma 8 haftalık tedaviyi 3-7 aylık tedaviyle 4-8 haftalık tedavi sonrası günaşırı 

tedaviyi içerecek şekilde incelemiştir(104). 2 yıllık izlemde 3 ay veya daha fazla prednizon 

kullanımında relaps oranında %25-30 oranında azalma görülmüştür. 

Uzun süreli prednizon tedavisi sık relaps görülen çocuk sayısını azaltmıştır. Relaps riskini 

azaltmada süre kümülatif dozdan daha önemlidir. Risk 7 aya kadar her ek tedavi ayı için %13 

azalmaktadır(157). 7 aydan uzun süren tedavinin yararlı olduğunu gösteren veri yoktur. 1 yıl 

boyunca günaşırı tedavinin 5 aylık günaşırı tedaviye göre riski azaltmadığı 

gösterilmiştir(78,81). Yazarlar uzun süreli tedavide artmış toksisite bildirmemişlerdir.  

Adrenal supresyonu önlemek için dozu yavaş yavaş düşürerek tedavide  uzun dönem 

remisyon sağlanabilir(118). Çünkü bir çalışmada orta ve ağır adrenal supresyon artmış relaps 

riski ile ilişkili bulunmuştur(101). Bazı yazarlar düşük doz prednizon ile proflaksi 

önermişlerdir(102,130). Başka bir çalışmada adrenal süpresyonun uzun dönem steroid 

tedavisi alan çocuklarda relaps riskini artırdığı gösterilmiştir(2). Başlangıç tedavisine 

siklosporin eklenmesi 2 yıllık relaps oranını değiştirmemiştir(83). 

        Steroidlerin etkileri monosit ve lenfosit sayısında azalma. immunoglobülinlerin ve 

kompleman komponentlerinin konsantrasyonlarında azalma, hasarlanma bölgesinde lökosit 
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toplanmasında azalma ve membran stabilizasyonudur(93). Ancak NS’da steroidlerin hangi 

mekanizma üzerinden etki gösterdikleri bilinmemektedir. Steroid tedavisine cevap altta yatan 

glomerüler patolojiye bağlıdır. Altı haftalık tedaviden sonra MDH'lı hastaların %95'i 

remisyona girmektedir. İlk 1–2 haftada ise steroide cevap %75 oranında gerçekleşmektedir 

(35,49,55,82,91,93). 

 

3.8.2.2.Relapsların Tedavisi 

       Çocukların yaklaşık %30’u sadece bir atak yaşamakta ve tek steroid tedavisiyle tamamen 

iyileşmektedir. Tedavinin kesilmesinden 18-24 ay sonra persistan remisyon muhtemelen 

tamamen iyileşmeyi yansıtır ve sonradan relaps riski düşüktür. %10-20 hastada tedavinin 

kesilmesinden sonra birçok ayda relaps görülmekte, bunlar standard steroid tedavisine yanıtlı 

üç ya da dört epizod sonrası tamamen iyileşme göstermektedir. Kalan %50-60 steroid tedavisi 

kesilir kesilmez veya dozu azaltılır azaltılmaz relaps yaşamaktadır. Bazı olgularda 

proteinürideki şiddetlenme geçicidir ve spontan remisyonlar görülür(173). 5 yaştan daha önce 

başlangıçlı çocuklarda ve erkeklerde relaps riski daha yüksektir. Bu steroide bağımlı 

hastalarda çeşitli tedavi problemleri oluşabilmektedir. ISKDC raporunda önerildiği üzere 

steroid bağımlı hastalar idrarda protein kaybolduktan sonra 3 gün süreyle 60 mg/m2/gün 

dozunda tekrarlı prednizon tedavisi ve takiben 4 hafta süre ile 40 mg/m2 dozunda günaşırı 

prednizon ile tedavi edilebilir(157). Başka bir seçenek proteinüri 4-5 gün kaybolana kadar 40-

60 mg/m2/gün prednizon tedavisidir. Bundan sonra prednizonda günaşırı tedaviye geçilir ve 

relapsın görüldüğü steroid eşik dozuna göre doz iki günde bir 15-20 mg/m2/gün’e düşürülür. 

Sonra tedaviye 12-18 ay devam edilir. Birinci yaklaşım relaps sayıları açısından daha iyi bir 

tanımlama sağlar ama daha fazla relapsla ilişkilidir. İkinci seçenekte ise kümülatif doz daha 

düşük olduğundan daha az yan etki görülmektedir. Uzun süreli günaşırı steroid tedavileri 

küçük çocuklarda iyi tolere edilir ve büyüme hızını etkilemez. Ancak prednizon dozu yan 

etkileri önlemek için olabildiğince düşük olmalıdır. Adolesanlarda ise steroid tedavisine 

sıklıkla azalmış büyüme hızı eşlik eder. Kontrollü bir deneyde, deflazakort’un eşit doz 

prednizonla karşılaştırıldığında yan etki olmadan relaps riskini azalttığı gösterilmiştir(29). 

Nefrotik sendromun şiddetlenmesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının rolü tüm serilerde 

vurgulanmıştır(111).  Prospektif bir çalışmadan relapsların %71’inin böyle bir durumdan 

sonra geliştiği ancak solunumsal enfeksiyonların %45’inden sonra proteinüride şiddetlenme 

görüldüğü bildirilmiştir(107). ÜSYE esnasında günaşırı yerine 5-7 gün süreyle steroid 

verildiğinde relaps riski azalmaktadır(3,111). 
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3.8.2.3.Pulse Metilprednizolon 

         Steroide dirençli hastalarda pulse metilprednizolon tedavisi desteklenmektedir. 

Mendoza ve arkadaşlarının önerdiği protokol 2 haftalık günaşırı 30 mg/kg i.v. 

metilprednizolon, 8 hafta süreyle haftalık, 9 aylık süreyle aylık ve daha sonra 2 ayda bir 6 ay 

süreyle, oral prednizolon ve gerekirse siklofosfamid veya klorambusil ile kullanılması 

şeklindedir(114)(Tablo3.5). Bu protokole alkilleyici ajan  ilk 10 haftalık tedaviye rağmen 

nefrotik düzeydeki proteinüri devam ederse  eklenir. Siklofosfamid 2 mg/kg/gün 8-12 hafta 

süreyle verilir. 

 

Tablo 3.5. Mendoza tedavi protokolü 

Haftalar Metilprednizolon (Maks: 1 gr) Prednizon (Maks: 60 mg) 

1-2 30 mg/kg/ 3 kez hafta yok 

3-10 30 mg/kg/ hafta 1.5 mg/kg/günaşırı 

11-18 30 mg/kg/ 2 hafta 1    mg/kg/günaşırı 

19-50 30 mg/kg/ ay 0.5 mg/kg/günaşırı 

51-82 30 mg/kg/ 2 ay 0.5 mg/kg/günaşırı 

 

3.8.2.4.Steroid Yan Etkileri 

        Uzun süreli steroid tedavisinin yan etkileri iyi bilinmektedir ve daha çok  steroid bağımlı 

çocuklarda görülmektedir. Uzun süreli steroid tedavisinde büyümede gerileme görülür,  

günaşırı tedavi büyümeyi etkilemeyebilir(136). Ancak remisyon sağlamak için gereken doz 

çok yüksekse büyüme etkilenebilir(43,52).  Çocukluğunda nefrotik sendrom olan erişkinlerde 

osteoporoz bildirilmiştir(54). Ancak steroide bağımlı nefrotik sendromlu çocuk ve 

adolesanlardaki bir çalışmada günaşırı steroid tedavisinin kemik mineral içeriğine zararlı bir 

etkisi bulunmamıştır(52).  Bıyıklı ve ark. osteokalsin ve alkalen fosfataz düzeylerindeki 

değişimlere ve düşük 25-hidroksivitamin D düzeyine bakarak steroid tedavisinin doz bağımlı 

olarak kemik oluşumunda bozulmaya yol açtığını bildirmişlerdir(24). Randomize kontrollü 

bir çalışmada relaps esnasında yüksek doz steroid alan çocuklarda D vitamini ve kalsiyum 

desteği profilaksi almama ile karşılaştırılmıştır. Yazarlar iki grupta da kemik mineral 

içeriğinin azaldığını ancak destek alan grupta bunun belirgin olmadığını saptamışlardır. 

(sırayla 4.6 ± %2.1 ve 13.0±%4.0, p<0.001) (18).  Başka bir kontrollü çalışma steroid ile 

ilişkili osteoporozu önlemede bifosfonatların etkili olduğunu göstermiştir(94). Diğer yan 

etkiler kilo artışı, katarakt, davranış değişiklikleri ve hipertansiyondur(92,93). 
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3.8.3.Alternatif Tedaviler (Diyagram 3.1) 

          Alternatif tedavi steroid tedavisinde yan etki görülen, diabet ya da puberte nedeniyle 

toksisite riski bulunan, trombotik komplikasyonlar veya ağır hipovoleminin eşlik ettiği çoklu 

relapsları olan ve uyum gösteremeyen hastalarda endikedir. Alternatif tedavi steroidin ihtiyatlı 

kullanılmasını sağlayan levamizolü, siklosporin, siklofosfamid, klorambusil, mikofenolat 

mofetili ve son olarak ritüksimabı içermektedir(77,93,130). 

 

3.8.3.1.Sitotoksik Tedavi 

         NS'da sitotoksik ilaç kullanım endikasyonları uzun süre steroid kullanımına bağlı yan 

etkilerin fazla olması, sık relaps olanlarda uzun vadeli remisyonun sağlanması ve steroide 

cevap vermeyen vakalarda remisyonun sağlanmasıdır(68). Tedavi başlamadan önce bu 

ilaçların yan etkileri hakkında bilgi verilmeli ve onay alınmalıdır. 

 

3.8.3.1.1.Levamizol  

        T-hücre stimülasyon özelliğine sahip antihelmintik bir ilaçtır(93). Yararlı etkisi ilk 

olarak Tamphaichitr ve ark. tarafından gösterilmiştir(153). Akabinde levamizolün steroid 

bağımlı hastalarda relaps riskini azalttığı bildirilmiştir(27,46,112,120,128). İngiliz Pediatrik 

Nefroloji Birliği (BAPN)’nin prospektif kontrollü bir çalışmasında günaşırı 2.5 mg/kg 

dozunun yeterli olduğu gösterilmiştir(104). Başka bir kontrollü çalışma levamizolün relapsları 

önlemedeki etkinliğini doğrulamıştır(41). Ancak yararlı etkisi tedavi kesildikten sonra devam 

etmemektedir. Yan etkileri nötropeni, agranülositoz, kusma, kutanöz raş, vaskülit ve 

insomnia, hiperaktivite ve nöbetler gibi nörolojik semptomlardır (20,130). Ancak levamizol 

yaygın olarak kullanılmamak- tadır. 

 

3.8.3.1.2.Siklofosfamid 

        INS relapsını önlemedeki etkinliği 40 yıldan uzun bir süre önce bildirilmiştir(130).  

Alkilleyici bir ajan olup, hem immunosüpresif hem de sitotoksik etkilerini DNA üzerinden 

hücrenin mitotik aktivitesini engelleyerek göstermektedir. Hem hücresel hem de hümoral 

immuniteyi etkilemekle birlikte daha çok B hücreleri üzerine etkilidir. Böbrek yetmezliği 

durumlarında ilacın atılımı gecikir ve toksik etkileri artar(93). 2–2.5 mg/kg/gün dozuyla 

başlanıp 8–12 hafta süre ile toplam doz 168 mg/kg'ı geçmeyecek şekilde verilir. Remisyon 

süresi tedavinin süre ve dozuna bağlıdır. 12 haftalık tedavinin 8 haftalık tedaviden daha üstün 

olduğu bilinmektedir(38,144,162). Son yıllarda özellikle yan etkilerinin daha az görülmesi ve 
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oral tedavi ile aynı derecede etkinliğe sahip olması nedeni ile ayda bir 500 mg/m2/doz I.V. 

pulse tedavisi oral tedavinin yerini almaya başlamıştır. İlk altı ayda cevap yoksa tedavinin 

kesilmesi, cevap varsa 2 ayda veya 3 ayda bir aynı doz ile 12–24 ay kadar tedavinin devam 

ettirilmesi önerilmektedir (36,143).  Siklofosfamid toksisitesinde kemik iliği depresyonu, 

hemorajik sistit, gastrointestinal bozukluklar, alopesi ve enfeksiyonlar görülür. Lökopeni sık 

izlenir, ancak haftalık hematolojik izlem şiddetini sınırlayabilir ve eşzamanlı steroid verilmesi 

kemik iliği depresyonunu azaltabilir. Hemorajik sistit nadiren gelişir. Değişken oranda 

bildirilen alopesi tedavi bitiminden birkaç hafta sonra düzelir. Siklofosfamid zamanında 

kesilmezse viral enfeksiyonlar ağır olabilir. Uzun süreli toksisitede malignite, pulmoner ve 

ovaryan fibrozis ve sterilite görülebilir. Gonadal toksisite iyi bilinmekte olup sterilite riski 

erkeklerde daha fazladır. 150 ila 250 mg/kg arasındaki eşik doz üzerinde oligo/azospermi 

gelişebilir(130,159). 
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Diyagram 3-1. Alternatif tedaviler (130) 

      

  60 mg/m2/gün, 4 haftalık tedavi   

      

  Komplet remisyon    

      

Relaps(-) 

(%30) 

Relaps (+)  

Steroid tedavisinden 3 ay sonra 

(%10) 

Relaps (+) günaşırı streroid tedavisi sırasında 

yada steroid tedavisinden 3 ay sonra (%60) 

      

   

         Tekrarla 

 

 Günlük steroid  ve  remisyon sonrası 3-4  gün de 

günaşırı tedaviye geç 

      

    Uzamış günaşırı steroid terapisinde Levamizol 

      

  Büyüme etkilenmeden persistan 

remisyon 

Sık relaps ve steroid yan etkileri 

      

  Tedaviye 12-18 ay devam et Alkilleyici ajan yada MMF başla 

      

   Relaps yok Relaps (+) Relaps (+) ve Steroid 

yan etkileri mevcut 

      

    12-18 ay süreyle günaşırı 

steroid tedavisi 

Siklosporin ve düşük 

doz günaşırı steroid 

tedavisi 
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3.8.3.1.3.Klorambusil 

        Alkilleyici bir ajan olup etkisi siklofosfamide benzer. Akut toksik etkiler klorambusilde 

siklofosfamide göre daha seyrek görülür. Lökopeni ve trombositopeni gelişebilir, bunlar 1-3 

hafta içinde reversibldir. Malign hepatit ve kızamık ensefalitini içeren birçok bakteriyel ve 

viral enfeksiyon bildirilmiştir. Uzun süreli toksik etkiler kanser ve lösemiyi kapsar, bunlar 

sadece uzun süreli tedavi alanlarda bildirilmiştir(100). Gonadal toksisite siklofosfamidde 

olduğu gibi genellikle erkekleri etkiler. Azospermi total olup 10-20 mg/kg doz üzerinde 

muhtemelen irreversibldir. Bulantı, kusma, alopesi diğer yan etkilerindendir(93,100). 

 

3.8.3.1.4.Siklosporin A 

         T-hücrelerini baskılama özelligine sahip bir immunsüpresif ilaçtır. Birkaç kontrolsüz 

çalışmada siklosporinin steroid bağımlı INS hastalarının %75-90’ında relaps insidansını 

azalttığı gösterilmiştir(129). Ancak çoğu hastada doz azaltılınca ve ilaç kesilince relaps 

görülmektedir. Bundan dolayı hastalar steroidde olduğu gibi siklosporin bağımlı olmaktadır. 

Relaps oranı genellikle tedavi öncesi orana dönmektedir. Ağır hiperkolesterolemi 

siklosporinin etkinliğini azaltabilir ve benzer sonuçlar için daha  yüksek dozlar 

gerektirebilir(76,86). Nefrotoksisite, hepatotoksisite, tremor ve nadiren konvülziyon gibi 

nörolojik bulgular, infeksiyon insidansında artış, hiperürisemi ve gut yan etkilerindendir 

(116). Siklosporinin  nefrotoksik etkisi nedeniyle azalmış renal fonksiyon durumunda dozu 

azaltmak ve hatta tedaviyi kesmek önerilmektedir. Kronik nefrotoksisitenin lezyonları 

glomerüler filtrasyon hızında belirgin bir değişiklik olmadan gelişebilir(73,85,115). Tedavinin 

uzun bir süre devam etmesi gerektiğinden bu lezyonları saptamak için tekrarlı renal biyopsiler 

önerilmektedir. Bu lezyonlar sıklıkla atrofik tübül kümeleri içeren intersitisyel fibrozis 

şeritleri ve vasküler lezyonlarla karakterize tübülointerstisyel hasar şeklindedir. Daha önemsiz 

yan etkiler olan hiperkalemi, hipertansiyon, hipertrikoz, dişeti hipertrofisi ve hipomagnezemi 

sıktır ancak kolaylıkla kontrol edilebilir. Siklosporin tedavisinin kemik mineral içeriğine 

zararlı bir etkisi bulunmamaktadır(60). 

3.8.3.1.5.Azotiopirin 

        Dokularda 6-merkaptopürine transforme olur. IV ve oral kullanılabilir. En sık görülen 

yan etkisi kemik iliği supresyonu sonucu gelişen lökopenidir. Makrositoz, hepatit ve 

infeksiyona duyarlılık diğer yan etkilerdir(93).Bazı steroide duyarlı ve dirençli vakalarda 

remisyon sağladığı bilinmektedir(93). İki kontrollü çalışmada sadece steroid veya plasebo ile 

karşılaştırıldığında azathioprinin 6 ayda relaps riskini belirgin olarak azaltmadığı 

gösterilmiştir(130). 
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3.8.3.2.Mikofenolat Mofetil (MMF) 

          MMF özellikle organ naklinde kullanılan etkin bir immunsüpresif ilaçtır. Günümüzde 

özellikle lupus nefritinin tedavisinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Ancak çoklu ilaç direnci 

olan nefrotik sendromların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır(53). Son  10 yılda steroid 

bağımlı INS ‘lu çocuklarda MMF tedavisinin yararlı olduğu birçok kez bildirilmiştir(5,61). 

Bu çalışmalarda çocukların %40-75’inde MMF tedavisinin steroid tedavisini azaltmaya veya 

kesmeye olanak sağladığı gösterilmiştir. Ancak tedavinin kesilmesinden sonra relapslar 

neredeyse devamlı olmuştur. MMF’nin siklosporin bağımlı hastalarda siklosporin ve/veya 

steroidin ihtiyatlı kullanılmasını mümkün kıldığı ve böbrek fonksiyonları üzerine olumlu 

etkileri olduğu gösterilmiştir(21,64). Bu çalışmalar steroid bağımlı NS hastalarında MMF’nin 

etkinliğini ve güvenilirliğini doğrulamakta ve 12 aydan daha uzun bir süre kullanımını 

desteklemektedir. Genellikle günde 450-600 mg/m2/gün dozunda iki doza bölünerek verilir. 

Karın ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal bozukluklar ve hematolojik anormallikler seyrek 

görülür. Günümüzde birçok yazar steroid tedavisinin yan etkileri görülen steroid bağımlı NS 

hastası çocuklarda alkilleyici ajanlar yerine MMF kullanımını önermektedir. Ancak böyle 

tavsiyeler yapılmadan önce randomize çalışmalar yapılması gerekmektedir. Mikofenolat 

mofetilin pulse metilprednizolon ve ACE inhibitörleri ile beraber proteinüriyi belirgin ölçüde 

azalttığı bildirilmiştir(121). 

 

3.8.3.3.Takrolimus 

         CD4 helper hücreler üzerinde nispeten seçici inhibitör etkiye sahip, makrolid grubu bir 

antibiyotiktir. Siklosporinden farkı sitokinler üzerinde daha fazla baskılayıcı etkiye sahip 

olmasıdır. Diğer tedavilere cevapsız nefrotik sendromlarda alternatif tedavi olarak 

kullanılmıştır(106). Ancak  10 çocukta yapılan retrospektif bir çalışmada takrolimusun ağır ve  

steroid bağımlı nefrotik sendrom tedavisinde siklosporinden daha iyi olmadığı 

saptanmıştır(151). 5 çocuğun takrolimus ile tedavi edildiği seride 2 çocukta insülin bağımlı 

diyabet gelişmiş ve tedavinin kesilmesinden sonra gerilemiştir(42). 

 

3.8.3.4.Sirolimus 

       Tumlin ve ark. 21 steroide dirençli FSGS hastasına 6 ay süreyle oral sirolimus verildiği 

prospektif ve açık bir çalışma yapmışlardır. Tam remisyon 4 hastada (%19) ve kısmi 

remisyon 8 hastada (%38) görülmüştür(161). GFR,  yanıtlı hastalarda korunmuş, yanıtsız 

hastalarda ise genellikle azalmıştır 
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3.8.3.5.Ritüksimab 

         Geçtiğimiz 3 yılda ağır ve  steroid bağımlı NS hastalarında başarılı tedavi etkinliği 

bildirilmiştir(23,152). Hastaların çoğu 375 mg/m2 dozunda 1-4 ritüksimab enjeksiyonu 

almıştır. Remisyon, tedaviden sonra 9-28 ay sürmüştür. Ritüksimabın etkinliği ve 

güvenilirliği, steroid bağımlı NS veya steroide dirençli siklosporine duyarlı INS olan 6.3-22 

yaşları arasında 22 hastanın bulunduğu çok merkezli serilerde değerlendirilmiştir(70). 

Hastalara 2-4 ritüksimab infüzyonu yapılmış, 7 nefrotik sendromlu ve proteinürili hastanın 

3’ü remisyona girmiştir. 19 hastada (%85) relaps olmadan bir veya daha fazla immünsüpresif 

tedavi kesilebilmiştir. Ritüksimab proteinürisiz dönemde diğer immünsüpresif ilaçlarla 

kullanıldığında bütün hastalarda etkili bulunmuştur. Relaps geliştiğinde CD19 hücre sayısında 

artış eşlik etmiştir. İstenmeyen etkiler %45 olguda görülmüş ancak çoğu hafif ve geçici 

olmuştur. 

3.9.NEFROTİK SENDROMUN KOMPLİKASYONLARI  
 
3.9.1.Enfeksiyöz komplikasyonlar 

         NS’da bakteriyel enfeksiyonlar sıktır (Tablo 3.6). Nefrotik çocukların bakteriyel 

enfeksiyonlara eğilimi, çeşitli faktörlerle açıklanabilir: Bunlar bozulmuş sentezden dolayı 

düşük IgG düzeyleri, Faktör B’nin ve I’nın idrarla kaybı ve bozulmuş T lenfosit 

fonksiyonudur.   Faktör B, S.pnömoni gibi bakterilerin opsonizasyonunda önemli bir rolü olan 

kompleman alternatif yolunda C3b’nin kofaktörüdür(130). Bunların idrarla kaybına bağlı 

olarak komplemana bağımlı opsonizasyonun bozulması kapsüllü mikroorganizmalarla, 

özellikle Streptococcus pneumonea ile enfeksiyonlara yatkınlık sağlar. En yaygın enfeksiyon 

peritonittir, etken sıklıkla S. Pnömonia’dır(96). Öte yandan E. coli, Streptococcus B, 

Haemophilus influenzae  ve diğer Gram (-) organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar daha 

sık görülür. Peritonit dışında çocuklarda menenjit, pnömoni ve selülit gelişebilir. Enfeksiyona 

yatkınlık sağlayan diğer nedenler arasında IgG ve subgruplarının konsantrasyonlarında 

değisiklikler, asit ve ödem gibi mekanik faktörler ve immunsupressif ilaç kullanımı 

bulunmaktadır. Viral enfeksiyonlar, kortikosteroid veya immünsupresif ajan kullanan 

hastalarda gözlenebilir Bu hastaların remisyonda iken pnömokok ve varisella aşısı 

yaptırmaları önerilmektedir. Varisella aşısı için birden fazla doz gerekebilir. Öte yandan aşısız 

ve suçiçegi geçirmemiş hastalara immunsupressif tedavi sırasında varisella zoster 

imunglobulini veya asiklovir ile profilaktik tedavi önerilmektedir (36,37,131). Suçiçeği, 

sıklıkla bu küçük çocuklarda görülür ve asiklovir hızla başlanmazsa hayatı tehdit edici 

olabilir.   İlginç olarak, kızamık enfeksiyonu uzun süreli remisyonu uyarabilir.  



30 
 

 

Tablo 3.6. NS’da enfeksiyonlar 

KLİNİK SENDROM RİSK FAKTÖRLERİ 
Pnömokokkal peritonit Düşük IgG 
Hemofilus enfeksiyonu Düşük Faktör B 
Gram( –) sepsis Ödematöz dokular 
Stafilokok selüliti Bozulmuş lenfosit fonksiyonu 
 Kortikosteroidler 
 İmmunsupresif ilaçlar 

 

3.9.2.Hipovolemi 

          Az sayıda çocukta ciddi hipovolemi görülür ve bu komplikasyon, relapslar sırasında  

erkenden tipik olarak gözlenir (Tablo 3.7). Sepsis, diyare veya diüretikler hipovolemiyi 

presipite edebilir. Bu çocuklar sıklıkla abdominal ağrıdan şikayet ederler, kan basıncları 

düşük ve ekstremiteleri soğuktur. Artmış hematokritle beraber hemokonsantrasyon, 

hipovolemiye eşlik eder. 

 
Tablo 3-7. Nefrotik hipovolemi (130) 
Klinik özellikler Presipitan faktörler 
Abdominal ağrı Ciddi relaps 
Hipotansiyon  Enfeksiyon 
Relatif polisitemi Parasentez 
Yavaşlamış dolaşım Diüretikler 
Akut tubuler nekroz İshal 
Tromboz  

 
 

3.9.3.Tromboembolik komplikasyonlar 

          Nefrotik hastalar, tromboembolik komplikasyonların gelişimi açısından risklidir. 

Nefrotik sendromda tromboz riski %1.8-5.0 oranında bildirilmektedir(93). Arteryel tromboz 

(%19-27), venöz trombozla (%73-81) kıyaslandığında daha az görülür(12,105). Tromboz 

riskinin artmasına hiperkoagülopati, hiperviskozite, hiperlipidemi,  hipovolemi, 

immobilizasyon, kortikosteroid kullanımı, diüretik uygulanması, vasküler kateter bulunması 

ve enfeksiyon gibi çeşitli faktörler katkıda bulunur (Tablo 3.8). Nefrotik hastalarda bir dizi 

hemostatik anormallik tanımlanmıştır: Bunlar artmış trombosit agregasyonu ve trombositoz, 

anti-trombin III, heparin kofaktörü, protein C, protein S, faktör XI ve XII düzeylerinde 

düşme, fibrinojen, faktör V, VII, VIII,IX, X ve XIII düzeylerinde artış, tPA, PAI-1 gibi 

fibrinolitik sistem komponentlerinde artış olarak ifade edilebilir(12,39). Nefrotik çocuklarda 

tromboembolik komplikasyon insidansı %3 kadardır. Normal koşullarda profilaktik tedavi 
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önerilmemektedir. Ancak bir trombotik olay gelişti ise 6 ay süre ile warfarin önerilmektedir. 

Düşük molekül ağırlıklı heparin ve aspirin de kullanılabilir(131). 

 

Tablo 3-8. NS’da tromboz (130) 

KLİNİK SENDROM RİSK FAKTÖRLERİ 
Pulmoner emboli Hipovolemi 
Pulmoner arter trombozu Hiperviskozite 
Serebral ven trombozu Anti-trombin III düşüklüğü 
Renal ven trombozu Fibrinojen yüksekliği  
Periferal venöz Trombosit hiperagregabilitesi 
Arter trombozu Hiperlipemi 

 

3.9.4.Kardiyovasküler hastalıklar 

        Uzun süreli nefrotik hastalarda kardiyovasküler hastalık riski artmıştır. Bunun nedenleri 

arasında hiperlipidemi, steroid tedavisi, oksidan stres, hipertansiyon, hiperkoagülabilite ve 

anemi bulunmaktadır. Erişkinlerde HMG-CoA redüktaz inhibitörleri kullanılmakla birlikte, 

çocuklarda tedavinin gerekliliği tartışmalıdır (49,93). 

 

3.9.5.Büyüme 

        Büyüme, persistan NS’lu çocuklarda ciddi olarak etkilenir. Hormonların idrarla 

kaybından dolayı gelişen tüketim, boy kısalığının  olası sebebidir. İyotlu proteinlerin idrarla 

kaybı ile ilgili olarak hipotiroidizm gözlenmiştir ve bu düzeltilebilir bir durumdur(130). 

Taşıyıcı proteinlerin idrarla kaybıyla ilişkili düşük plazma IgF1 ve IgF2 düzeyi, bildirilmiştir 

(63). 

 

3.9.6.Akut renal yetersizlik 

         Renal fonksiyonlar genellikle normal sınırlardadır. Hipovolemi, enfeksiyon veya 

tromboza sekonder olarak GFH’nın azalması sıktır(33,166). Azalmış GFH, normal efektif 

plazma akımlı insanlarda bulunabilir. Renal yetersizlik, sonografiyle tanınabilen bilateral ven 

trombozu veya özellikle furosemidle olduğu bildirilen  interstisyel  nefrite  sekonder 

gelişebilir. Deride raş ve eozinofili bu tanıyı destekler. Akut renal yetersizlik genellikle 

reversibldir. Özellikle albumin İV infüzyonuyla beraber yüksek doz furosemidle diürez 

indüklenir(57). İnisyal histolojide glomerüler yapının normal olduğu bazı vakalarda, renal 

yetersizlik, bir yıl boyunca devam edebilir ve bazen irreversibl olabilir (130,138). 
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3.9.7.Kronik renal yetersizlik 

          Steroide yanıt veren ve vermeyen NS arasındaki temel fark, son dönem böbrek 

yetersizliği gelişimi için eğilimdir. KBY genel olarak steroide cevaplı NS’da görülmez. Bu 

komplikasyon, 10 yıllık takip sonrası steroid dirençli hastaların % 50 veya daha fazlasında 

meydana gelmiştir. GFH’nın düşüşünün tek ‘yararı’, proteinüri azalmasından kaynaklanan 

NS’un düzelmesidir. Kronik böbrek yetersizliğinin zayıf prognostik faktörleri arasında, 

başvuru sırasında asemptomatik proteinürinin varlığı, inisyal renal yetmezliğin olması ve 

glomerüllerde segmental sklerozun yüksek oranda olmasıdır. SDBY’ne ilerlemenin 

Kafkasyalılarla karşılaştırıldığında Afrikalı yada Hispanik kökenli hastalarda daha hızlı 

olduğu bildirilmiştir(130). 

 

3.9.8.Diğer tıbbi komplikasyonlar 

       İlaçlara bağlı toksisite, hipotiroidizm, akut böbrek yetmezligi, diüretik ve albumin 

tedavilerine bağlı hipervolemi veya hipovolemi medikal komplikasyonlar arasında yeralır. 

Kemik dansitesinde azalma riski söz konusu olup, steroid kullanımı yanısıra vitamin D 

bağlayan proteinin idrarla kaybı da vitamin D eksikliğine veya daha nadiren sekonder 

hiperparatiroidizme neden olabilir(170). 

 

3.10.TEDAVİ İLE İLİŞKİLİ YAN ETKİLER 
 
3.10.1. STEROİDLER 

Steroide hassas NS lu çocuklarla , steroide dirençli NS’lu çocuklar karşılaştırıldığında 

steroidin etkilediği yan etkilerde anlamlı artış sözkonusudur. Her ne kadar günaşırı tedavinin 

yanetki riskini azalttığını ifade eden çalışmalar varsa da özellikle uzun dönem günaşırı tedavi 

alanlarda bu risk artmıştır. En sık görülen yan etkiler büyüme geriliği, kemik mineralizasyon 

bozuklukları, katarakt ve kemiğin avasküler nekrozlarıdır. 

 

3.10.1.1.Steroidlerin Kemikler Üzerine Etkileri 

Steroidler antiinflamatuvar ve immunosupresif etkileri ile birçok hastalık tedavisinde   

kullanılmaktadır. Uzun süre glukokortikoid kullanımı ciddi morbiditeye yolaçar. Osteoporoz 

ve osteoporoza bağlı kırıklar en önemli komplikasyonlarıdır(4,11). Çocuklar terapötik 

yaklaşımlardan erişkinlere göre daha fazla etkilenir. Glukokortikoidlerin iskelet üzerindeki 

etkileri büyüme çağındaki çocuklarda daha fazla beklenir. Glukokortikoidler osteoblastların 

kemik yapım fonksiyonunu ve sayısını inhibe ederek kemik oluşumunu azaltır, ayrıca vitamin 
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D’nin aktivitesini inhibe ederek barsaklardan kalsiyum emilimini bozar ve idrardan kalsiyum 

atılımını uyararak kemik kaybına katkıda bulunur. Glukokortikoidlerin kemik üzerine etkileri 

başlıca üç mekanizma yoluyla olur(11,31). 

 

3.10.1.1.1.Kalsiyum homeostazı 

          Glukokortikoidler  kemik yapımını inhibe ederler. Osteoblast genleri yada osteoblast 

büyüme faktörleri üzerinden kemik matriks yapımını azaltırlar. Barsaktan kalsiyum emilimini 

azaltıp idrar kalsiyum atılımını arttırarak serum serum kalsiyum değerini düşürürler. Ayrıca 

osteoblastlardaki PTH reseptör sayısında da artış yaparak PTH salınımını ve aktivitesini 

artırırlar. Bunun sonucunda kemik yıkımında artma, kemik kütlesinde ve kemik yapımında 

azalma meydana gelir (4,31,133). 

 

3.10.1.1.2.Seks hormonları 

        Gonadotropinleri ( LH, FSH) inhibe ederek seks steroidlerinin üretiminde azaltıcı etki 

sonucunda kemik yapımında azalma ve kemik yıkımında artışa neden olur (4). 

 

3.10.1.1.3.Osteoblastlar 

        Osteoblastların sayısı ve fonksiyonları üzerine azaltıcı etki sonucu ve iskelet büyüme 

faktörü sentezi ve aktivitesini azaltarak kemik yapımında azalmaya neden olurlar. 

Glukokortikoidler trabeküler kemik kaybına neden olurlar(4,31,140). Nefrotik Sendromda 

uzun süreli yüksek doz steroid tedavi sonucunda kemik kırıkları veya osteoporoz olabilir 

(68,108,150). Erişkinlerde günlük 5 mg dan daha fazla steroid alımı sonucu tedavinin ilk 6 

ayında hastaların %50 sinde kemik mineral dansitesinde azalma gösterilmiştir. Özellikle 

büyüme çağındaki çocuklarda kemik üzerindeki bu etkilenme daha fazladır. Glukokortikoid 

kullanımına bağlı gelisen osteoporozda kırık riski; toplam steroid dozu, günlük steroid dozu, 

yaş, ırk ve cinsiyete bağlı olarak değişir(141). Glukokortikoid osteoporozunu önlemek ve 

tedavi etmek mümkündür. Bu nedenle glukokortikoid tedavisi başlamadan önce hastalar 

osteoporoz riski açısından değerlendirilmeli, koruyucu önlemler alınmalı ve uzun süre 

glukokortikoid tedavisi gereken tün hastalarda kemik mineral yoğunluğu ölçülerek 

osteoporotik ise farmakolojik tedavi başlanmalıdır(141,150). 
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3.10.1.2.Kemik döngüsünde rol alan en önemli faktörler 

3.10.1.2.1.Paratiroid Hormon   

        PTH paratiroid bezi esas hücrelerde sentez edilir, depolanır ve salgılanır. Kalsiyum, 

fosfat metabolizması ve kemik döngüsünde önemli rol oynar. Bunu kemik, ince barsaklar ve 

böbrek üzerindeki etkileri ile yapar. Osteoblastlar üzerinde paratiroid hormon için reseptör 

vardır. PTH’un kemikteki hedef hücresinin osteoblast olmasına karsın en çok etkilenen 

hücreler osteoklastlardır. Ama etkisi indirek yolladır. Çünkü osteoklastlar üzerinde 

reseptörleri tespit edilmemiştir. Osteoklastlara etkisi doza bağlıdır. Yüksek 

konsantrasyonlarda kemik formasyonunu inhibe ettiği halde, düşük dozlarda kemik 

formasyonu aktive edilir. Böbreklerde proksimal tübüle etki ederek fosfatın reabsorbsiyonunu 

azaltır, distal tübüle etki ederek kalsiyum reabsorbsiyonunu arttırır. Böbreklerde 1-alfa 

hidroksilaz enzimini aktive ederek 1,25(OH)2D’nin yapımını arttırır. 1,25(OH)2D ince 

barsaklardan kalsiyum ve fosfat emilimini arttırır. Kemik rezorpsiyonunu stimüle ederek 

kemikten dolaşıma kalsiyum salınımını sağlar (95). 

 

3.10.1.2.2.  1,25(OH)2 Vitamin-D 

          D vitaminin biyolojik aktif formunu olusturur. Dolaşımdaki konsantrasyonları başlıca 

PTH ve fosfat tarafından düzenlenir. PTH 1,25(OH)2D sentezini arttırır, fosfat ise azaltır. 

Kalsiyum ise düşük seviyelerde PTH salınımını uyararak 1,25(OH)2D sentezini dolaylı olarak 

arttırır. Yüksek düzeylerde 1,25(OH)2D osteoklastlara etki ederek kemik yıkımını arttırır, 

kalsiyum ve fosfatın serbestleşmesini sağlar. Fizyolojik düzeylerde osteoklastları aktive edici 

etkisi yoktur. Kemikten dolaşıma kalsiyum salınımı ve barsaklardan kalsiyum absorbsiyonunu 

arttırır. Osteoporozlu hastalarda barsaklardan kalsiyum absorbsiyonunun önemli oranda 

azalmış olduğu ve bu durumun D vitamini reseptör geniyle anlamlı olarak ilişkili olduğu 

görülmüştür(69) 

 

3.10.1.2.3.  25(OH)Vitamin-D 

        D vitamini bağlayan protein ile dolaşımda taşınır. Dolaşımda en fazla bulunan D vitamin 

formudur (yaklaşık 1,25(OH)2D’nin 1000 katı). Nefrotik sendromda bu proteinin idrarla 

kaybı ile 25(OH)D’nin azalması ve sekonder hiperparatiroidizim beklenir. Nefrotik 

sendromda 25(OH)D değeri proteinürinin süresi ve relaps sıklığı ile ilişkili olarak 

bulunmuştur. Nefrotik sendromda D vitamini bağlayan proteinlerin atılımı ve geçici olarak 

artan inflamatuvar sitokinlerin etkisiyle osteoporoz indüklenir. Bu nedenle nefrotik 
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sendromda steroidlerin 25(OH)D üzerine olan etkisini söyleyebilmek için kemik 

dansitometrisi ve histolojisi ile birlikte daha fazla çalışmanın yapılmasına gerek vardır(59). 

 

3.10.1.3.Büyüme geriliği 

        Steroid alan tüm NS’lu çocuklarda lineer büyüme azalmıştır. Rees ve ark. SSNS’lu 

çocuklarda  steroid kullanımı ile  kız ve erkek çocuklarda büyümenin geciktiğini ve boyda 

negatif bir sapmanın  bununla   korele olduğunu bildirmişlerdir(139). 

Padilla ve Brem de alkilleyici ajan kulanımı ile preadölösan çocuklarda  lineer büyümenin 

4.3-8.7 cm/yıl olabileceğini göstermişlerdir(134). Emma ve ark.’larının yakın zamanda 

SSNS’lu çocuklar üzerinde  yaptıkları uzun dönemli izlemlere göre  prepubertal büyüme 

erkeklerde gecikmesine rağmen kızlarda etkilenmemiştir. 3.5 yaşından önce NS tanısı 

alanlarda prepubertal lineer büyüme daha negatif yönde etkilenmektedir. Bu etkilenmeye 3.5 

yaşından önce NS tanısı alanların sık relapslar neticesi daha fazla kümülatif dozda steroide 

maruz kalmaları sebep olmaktadır(52). Polito ve ark. ise günaşırı tedavinin kemik 

matürasyonu ve lineer büyümeyi etkilemeyeceğini bulmuşlardır(136). Buna karşı Emma ve 

ark. ise kümülatif dozdan dolayı günaşırı tedavinin büyümeyi etkileyeceğini 

göstermişlerdir(52). 

 

3.10.1.4.Kemik demineralizasyonu 

        Uzamış steroid tedavisinin kemik mineralizasyonunu bozduğu iyi bilinen bir konudur.  

Kortikosteroidler kemik resorbsiyonuna sebep olmakta bunu da osteoklastik aktiviteyi stimüle 

ederek yapmaktadır. Dahada önemlisi osteoblast sayı ve fonksiyonunu bozarak kemik 

formasyonunu etkilemektedirler. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre 

steroidlerin BMI artırmasına bağlı olarak steroid tedavisi ile BMI artmış bireylerle kontrol 

grubunun kemik mineral yoğunluğu karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Buradanda obezitenin kemik mineral yoğunluğunu koruyan bir durum gibi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (103). 

 

3.10.1.5.Katarakt 

      Posterior kapsüler katarakt NS’lu çocuklarda en sık görülen klinik durumdur. Yakın 

zamanda yapılan bir çalışmada steroid tedavisi alan 29 çocuktan 3 ünde (%10.3) katarakt 

geliştiği bildirilmiştir(127). Erken tanı alan NS’lu çocuklarda bu riskin dahada yüksek 

olduğunu araştırıcılar ortaya koymuştur. Bu nedenle erken tanı alan çocukların bu 

komplikasyon nedeniyle göz hekimlerince daha yakın takibi önerilmektedir (28). 
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3.10.1.6.Femurbaşı aseptik nekrozu 

       Steroidlerin uzun süre kullanımı femurbaşında artmış aseptik nekroz riskine sebep 

olmaktadırlar. Araştırmacılar bunu yavru  domuzlar üzerinde yaptıkları deneysel çalışmalarda 

ortaya koymuşlardır. Ve bunu metilprednizolonun femur başında kan akımını azaltmasına 

dayandırmaktadırlar. Azalmış kan akımı kemik nekrozu riskinin artmasına yol 

açmaktadır(93). Ancak NS’lu çocuklarda bu yan etki çok fazla görülmemektedir. Sadece 

önceden NS tedavisi almış, aksayarak yürümesine  bir başka sebep bulunamayan ve  diz - 

bacak  ağrısıyla gelen çocuklarda bu komplikasyonun gelişmiş olabileceği ayırıcı tanıda 

akılda tutulmalıdır. 

 

3.10.2.ALKİLLEYİCİ AJANLAR 

      NS da kullanılan alkilleyici ajanlar hekimin dikkatli olmasını gerektiren bir çok yan etkiye 

sebep olmaktadırlar. Bu grupta siklofosfamid ve klorambusil bilinmesi gereken iki ilaçtır. 

 

3.10.2.1.Hemorajik sistit 

       Siklofosfamide bağlı görülen en ciddi yan etkidir. Önleyici tedaviler nedeniyle görülme 

sıklığı azalmıştır. Yeni yapılan bir metaanalizde sık relaps yapan NS’lu çocuklar arasında 

insidansı % 2.2 bulunmuştur (100). Bu yan etki siklofosfamidin toksik bir metaboliti olan 

akrolein’in mesane epitelini kimyasal olarak irrite etmesi sonucu oluşur. Agresif hidrasyon ile 

bu yan etki minimize edilmelidir. 

 

3.10.2.2.Siklofosfamidin diğer yan etkileri 

       Artmış enfeksiyon riski, lökopeni, bulantı, saç dökülmesi, oligo-azospermi, mesane 

kanseri ve lenfoma riskinde artma. 

 

3.10.2.3.Klorambusil yan etkileri 

       Klorambusilde NS’da kullanılan diğer bir alkilleyici ajandır. Enfeksiyon riskinde artma, 

malignite riskinde artma, epilepsi, lökopeni bildirilmiş yan etkileridir. Klorambusil ile 

enfeksiyon riski siklofosfamide oranla 4 kat daha fazladır(100). Hemorajik sistit ise 

bildirilmiş bir yan etki değildir. 
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3.10.3.MMF 

        Steroid bağımlı ve sık relaps yapan NS tedavisinde yakın zamanda kullanımı artmış bir 

ilaçtır. Sıklıkla kusma ve ishal gibi gastrointestinal yan etkilere sahiptir.  Baga ve ark. MMF 

ile tedavi ettikleri 19  NS’lu çocuktan 14’ünde karın ağrısı bildirmişler ancak hiç kusma ve 

ishal tesbit etmemişlerdir (64).  Bir başka bildiride (21) MMF uygulanan 10 çocuktan 2’sinde 

gastrointestinal intolerans geliştiği ifade edilmiştir. Doz bağımlı lökopeni bilinen diğer bir yan 

etkidir. Fakat bu durum doz ayarlamasıyla önüne geçilecek bir sorundur.  

 

3.10.4.KALSİNÖRİN İNHİBİTÖR YAN ETKİLERİ 

        Siklosporin steroid dirençli NS’da başarıyla kullanılan bir ilaçtır.  Bilinen yan etkileri 

arasında dişeti hiperplazisi, hirsutizm, enfeksiyon riskinde artma, hipertansiyon ve 

hiperkalemi sayılabilir. SSS toksisitesi ile ince tremor, anksite, başağrısı, periferik nöropati, 

nöbetler  görülebilir. SSS toksisitesinin sebebi bilinmemektedir(93). Uzun dönem kullanım 

sonucu ortaya çıkan geri dönüşümsüz renal interstisyel fibrozis bilinmesi gereken en önemli 

yan etkisidir. Bu etkinin önüne geçebilmek için siklosporin ile remisyona sokulmuş hastalarda 

remisyonun devamı için MMF kullanılması önerilmektedir. Çünkü bu hastalarda GFH 

oranında % 56 oranında bir artma görülmüştür(164). Takrolimus ise steroid ve siklosporin 

dirençli NS’lu çocuklarda daha popüler kullanılan bir diğer kalsinörin inhibitör ilaçtır. Yan 

etkileri enfeksiyon riskinde artma, hipertansiyon, anemi ve nöbet riskinde artma  olarak 

sayılabilir(106). Gingival hipertrofi yapmaması siklosporine karşı bir avantaj iken ani 

başlangıçlı DM yapması bir riskdir. 

 

3.10.5.İLACA BAĞLI HİPERTANSİYON 

      Tedavi edilmemiş NS’lu çocuklara göre steroid tedavisi alan çocuklarda artmış kan 

basıncı değerleri alışılagelmiş bir durumdur.  Steroid ve kalsinörin inhibitör tedavileri 

hipertansiyonla sonuçlanmaktadır. Steroidler anjiotensin II ve katekolaminlere karşı vasküler 

duyarlılığı artırmaktadırlar. Ayrıca orta etkili minerolokortikoid aktivitesiyle  su ve tuz 

tutulumuna sebep olmaktadır.  Siklosporin de  endotelin 1, anjiotensin II, vazodilatan 

prostoglandinlerde kayıp ve NO düzeylerinde azalma ve hücreiçi kalsiyum düzeylerinde 

artma mekanizmalarıyla sistemik vasküler direnci artırarak tansiyonu yükseltmektedir. Bu 

komplikasyon karşısında antihipertansif ajanlar kullanılmaktadır. ACE inhibitörleri, ARB ve 

Ca-kanal blokörleri tercih edilebilmektedir. Ayrıca bu ilaçlarında elektrolit dengesizliği ve 

ABY yapabilme etkilerine karşıda dikkatli olunmalıdır(93). 
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3.10.6.İLACA BAĞLI HİPERLİPİDEMİ 

        Siklosporin ve Prednizonun post-transplant hiperkolesterolemi yaptığı literatürde 

bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada siklosporinin trigliserid ve lipoprotein A düzeylerinde 

artma, HDL-kolesterol düzeylerinde azalmaya sebep olduğu bulunmuştur (93). Montane ve 

ark. yaptıkları bir çalışmada MMF ve ACE inhibitörü ile kombine 20 mg/m2 günaşırı düşük 

doz steroid verdikleri steroid dirençli 9 çocukta kontrol grubuna göre kolesterol ve trigliserid 

düzeylerini % 50 daha düşük bulmuşlardır (121). Buradan da MMF ve ACE inhibitörlerinin 

steroidlerin hiperlipidemik etkilerini minimize ettikleri sonucunu çıkarmışlardır. 

 

3.11.KEMİK YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜMÜ 

       Kemik kütle kaybı, osteoporoz ve osteopeni tanısının ortaya konulması için en sık çift x-

ısını absorbsiyometri kullanılır(6). 

 

3.11.1.ÇİFT X ISINI ABSORBSİYOMETRİSİ (DXA) 

        Absorbsiyometrik yöntem ile kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesi bazı izotop 

kaynakları veya x ışını tüplerinden kaynak alan gama ışını fotonlarının iletiminin ölçülmesi 

prensibine dayanır. Yüksek aktiviteli 44 keV ve 100 keV’lik iki godolinum foton hüzmesi ile 

vertebra gibi etrafı yumuşak dokular ile sarılı kemik bölgelerinin yoğunluğu ölçülebilir. Vücut 

yumuşak ve kemik doku olarak olarak ayrılarak ölçüm yapılır. Hidroksiapatite tekabül eden 

kemik yoğunlugunu yansıtan ve g/cm2 cinsinden verilen kemik mineral yoğunluğunun 

normal değerleri yaş grupları ve cinse göre ayrı ayrı belirlenir. Ancak bu değerlerin boy ve 

kiloya göre ayarlanması gerekmektedir(25,30). Günümüzde DXA osteoporozun tanı ve 

takibinde altın standart olarak kabul edilen bir yöntemdir. Ancak elde edilen verilerin 

degerlendirilmesinde her toplum için yaş ve cinse göre ayrı ayrı belirlenebilen değerler ile 

karşılastırma yapılmalıdır(19,48). Çift x-ısını absorbsiyometri ile yapılan ölçümlerde T ve Z 

skorlaması olarak iki karsılaştırma parametresi kullanılmaktadır. Z skorlaması ölçüm 

bölgesinin kemik yoğunluk degerleri ile aynı yas ve cinsteki normal populasyonun ortalama 

degerlerinin standart deviasyon cinsinden hesaplanan miktarı arasındaki farkı gösterir. Yaş ve 

cinse göre belirlenen ortalama normal Z skor degeri 0’dır. Buna göre bulunan degerler (+) 

veya (–) olabilir. T skorlaması ise 20-35 yaş arası belirli cins ve ırktaki normal popülasyonun 

yine standart deviasyon cinsinden değerlerini yansıtır. Bu değerlere göre -2 SD, kırık eşiği 

olarak önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 evreli tanısal sınıflama Tablo 3.9’da 

verilmiştir(19,48,56). 
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Tablo 3-9. DXA ile kemik yoğunluk değerlerinin sınıflandırılması (56). 

Normal            : Genç erişkin ortalama değerleri ile karşılaştırıldığında -1 SD‘ dan daha 
düşük olmayan kemik mineral yoğunluğu 

Osteopeni        : 
 

Genç eriskin ortalama degerleri ile karsılastırıldıgında -1 SD ile -2,5 SD 
arasında bulunan kemik mineral yogunlugu 

Osteoporoz     : Genç eriskin ortalama değerleri ile karşılaştırıldığında -2,5 SD ‘dan daha 
düşük kemik mineral yoğunluğu 

Yerlesmis/ciddi 
osteoporoz      : 

Genç erişkin ortalama değerleri ile karşılaştırıldığında -2,5 SD’dan daha 
düşük kemik mineral yoğunluğu ve eşlik eden bir veya daha fazla vertebra 
kırığı 
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4. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji bilim dalı 

polikliniğinden takip edilen nefrotik sendromlu çocuklarda tedavi sırasında ortaya çıkan  yan 

etkilerin neler olduğunu, sıklığını ve sonuçlarını araştırmaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

5.GEREÇ VE YÖNTEM 

5.1. ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI 

Ocak 1986 - Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Polikliniği’ne 

başvurup NS tanısı alan  252 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Yeterli izlem süresi 

olan 206 hasta (126 erkek, 80 kız) çalışmaya alındı. Ortalama başvuru yaşı  45.9±33.9 ay idi. 

Çalışmaya dahil olma kriteri olarak  idiopatik NS tanısı almak, başvuru yaşının 1-18 yaş 

arası olması ve hastanın  takiplerine düzenli gelmesi belirlendi. Nefrotik sendrom tanısı masif 

proteinüri, hipoalbüminemi, hiperlipidemi ve ödem varlığı ile konuldu. 

Çalışma  Ocak 2011 – Aralık 2011 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 21.01.2011 de onaylandı (Etik 

Kurul protokol no: 2011/02). 

5.2. VERİLERİN KAYDEDİLMESİ 

Poliklinik dosyaları taranarak hastalara ait veriler daha önceden hazırlanmış veri kayıt 

formuna kaydedildi. Hastaların sosyodemografik verileri olarak ad, soyad, doğum tarihi, 

doğum yeri, cinsiyeti, tanı tarihi, tanı yaşı, ebeveynler arası akrabalık ilişkisi, ailede nefrolojik 

hastalık öyküsü, iletişim bilgileri kaydedildi.  İlk başvuru yakınması, başvuru tarihindeki boy 

ve tartısı, fizik bakıdaki kan basıncı ve ödem durumu formun ilgili kısmına kaydedildi. 

Hastanın toplam takip süresinde kaç kez relaps gösterdiği, geçirdiği enfeksiyonlar, görülen 

komplikasyonlar formda belirtildi. Ayrıca ilk başvurudaki hematolojik ve  biyokimyasal 

parametreleri, kompleman düzeyleri, tam idrar tetkiki ve idrarda kantitatif protein değerleri ile 

görüntüleme, biyopsi ve KMY ölçüm sonuçları, hastanın aldığı ilaçlar başlangıç ve bitiş 

tarihleri, kullanılan ilaçlara bağlı ortaya çıkmış yan etkiler kaydedildi ve boy-tartı persentil 

eğrisi üzerinde hastanın poliklinik başvuruları sırasında ölçülen boy-tartı değerleri işaretlendi. 

Biyokimyasal analizlerin tümünde İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biyokimya Laboratuvarı 

yöntem ve referans aralıkları kullanıldı. Normal değer olarak, labaratuvarımızın sınırları olan 

total Ca: 8.8-10.5 mg/dl, P:3.5-6.5 mg/dl, ALP:138-645 IU/lt, total protein: 6-8 g/dL, 

albümin: 3.8-5.4 g/dL, trigliserid: <170 mg/dL, kolesterol: <200 mg/dL, HDL: >55 mg/dL, 

LDL:<100 mg/dL, AST:5-38 U/L, ALT:10-40 U/L, C3:90-180 mg/dL, C4: 10-40 mg/dL, üre: 

<50 mg/dL referans aralıkları ölçü alındı. Hastaların  GFH değerleri Schwartz formülüyle 

[GFH= ( Boy(cm) / Serum Crea(mg/dl) ) x k] hesaplandı.  1 yaş ve altındaki çocuklarda 

k=0.45, 1-13 yaş arası k=0.55, 13-18 yaş arası kızlarda k=0.57, 13-18 yaş arası erkeklerde 

k=0.7 sabitleri kullanıldı(170). 
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        Masif proteinüri; spot idrarda protein/kreatinin oranının > 2 gr/gr veya 24 saatlik idrarda 

protein miktarının >40 mg/m2/saat’den fazla olması şeklinde tanımlandı. Hipoalbüminemi 2,5 

g/dL altındaki değer olarak kabul edildi(130). 

       Makroskopik hematüri çıplak gözle idrarda kan görülmesine, mikroskopik hematüri ise 

mikroskopta 40’lık büyütmede her alanda 5’in üzerinde eritrosit hücresi  görülmesi olarak 

kabul edildi (170). 

       Hastaların kemik mineral yoğunluğu DEXA (DEXA –Hologic® QDR – 4500 W) yöntemi 

kullanılarak L1-L4 düzeyinden ölçüldü. Dansitometre ölçümleri İstanbul  Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi  Nükleer Tıp  Laboratuvarında yapıldı. Hastaların ilk yapılan ve sonraki yapılan 

KMY ölçümleri yapılma tarihi ve z skoru dikkate alınarak kaydedildi. Sonuçlar 

değerlendirilirken  Z skoru -2 altında olanlar osteoporoz olarak değerlendirildi.  

       Biyopsi yapılan hastaların sonuçları; minimal değişiklikle uyumlu, mesengioproliferatif 

değişiklikler,  FSGS, membranoproliferatif GN ve membranöz glomerülonefrit şeklinde 

gruplandırıldı. 

        Hastaların kullanmış olduğu ilaçlar oral ve pulse metil prednizolon, siklofasfamid, 

siklosporin, klorambusil ve diğer ilaçlar olarak gruplandı. Steroid  tedavisinin başlangıç ve  

bitiş tarihleri ile günlük verilen ilaç dozu  kaydedildi. Her bir hastanın tedavi süresi steroid 

tedavisinin başlandığı tarihten bitiş tarihine kadar olan süre kabul edildi. Steroidin kesildiği 

dönemler tedavi süresine dahil edilmedi. Steroid dozları hesaplanırken tedavinin başlangıç 

dozu ve tarihi, ilacın ne zaman azaltılmaya geçildiği ve ne zaman günaşırı tedaviye geçildiği 

ve kesiliş tarihi kaydedildi. Her bir hastanın tedavi süresi boyunca aldığı toplam  steroid dozu 

hesaplandı ve hastanın vücut yüzey alanı ile oranlandı. Siklosporin, Siklofosfamid ve 

Klorambusil içinde aynı yöntem kullanıldı. 

       Yan etkilerin kaydedilmesinde fizik bakı ve laboratuar verilerinden faydalanıldı. Steroid 

yan etkisi etkilediği sisteme göre alt başlıklar altında toplandı(Tablo 5.1). Diğer ilaçlar için ise 

görülen temel yan etkiler aynı tabloda belirtildi. 

       Çalışmamızda hipertansiyon varlığı; uygun koşullarda ölçülen sistolik ve diyastolik kan 

basıncının üç ayrı ölçümde, çocuklarda kan basıncı eğrilerine göre, yaş, cins ve boya göre 95. 

persantilin üzerinde olması şeklinde tanımlandı (174). 
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Tablo 5.1. Steroidlerin tipik yan etkileri(146) 
Deri 
Atrofi, Stria, Yara iyileşmesinde gecikme, Akne, Perioral dermatit, Eritem, telenjiektazi, 
peteşi, hipertrikozis 
Kas-İskelet 
Kas atrofisi, myopati, osteoporoz, kemik nekrozu, kırık 
Göz 
Glokom, Katarakt 
Santral sinir sistemi 
Davranış, biliş ve bellek dalgalanmaları, Steroid psikozu, Steroid bağımlı serebral atrofi 
Elektrolit-Metabolik-Endokrin sistem 
Cushing sendromu, DM, Adrenal atrofi, Büyüme geriliği, hipogonadizm, gecikmiş puberte, 
Artmış sodyum retansiyonu ve potasyum atılımı 
Kardiovasküler sistem 
Hipertansiyon, Dislipidemi, Tromboz, Vaskülit 
İmmün sistem 
Enfeksiyona eğilim, Latent virüs reaktivasyonu 
Gastrointestinal 
Peptik ülser, GIS kanama, pancreatit 
 
Hastaların büyüme parametreleri Türk çocuklarında tartı ve boy persantil eğrileri kullanılarak 

değerlendirildi (126). Bunun için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Polikliniği’nde halen kullanılan 

Türk çocuklarının persentil büyüme eğrilerilerinden (0-17yaş) faydalanıldı(126). Hastaların 

takipleri sırasında kaydedilmiş boy ve tartıları persentil eğrilerinde (o anki başvuru tarihindeki 

yaşı hesaplanarak) uygun yere işaretlendi. İşaretlenen bu veriler yorumlanırken persentil 

atlama ve düşme durumuna göre hastanın tartı alımı, büyüme geriliği gösterme yan etkisi veri 

toplama formuna işaretlendi. Büyüme geriliği ve tartı alımı tedavi sonrası görülen bir durum 

olduğu için bir başlangıç tarihi belirtilmedi. 

 

5.3. ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hastalara ait verilerin istatiksel analizi için SPSS v 15.0 for windows bilgisayar yazılımı 

kullanıldı. Parametrik testler (T- Test, Anova) ve normal dağılıma uymayan veya vaka 

sayısının az olduğu durumlarda nonparametrik (Mann Whitney U) testler, kategorik verileri 

karşılaştırmak için ise ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 kabul edildi.  
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6. BULGULAR 

6.1.Demografik özellikler 

Çalışma grubunu oluşturan 206 hastanın tanı sırasındaki yaş ortalaması 3.8±2.8 yıl (alt-üst 

sınır: 0.2-13.8 yıl) idi. Tüm olguların 126’sı (%61.2) erkek, 80’i (%38.8) kız ve erkek:kız 

oranı 1.5:1 idi. Ortalama tanı yaşı erkek çocuklarda 3.8 ±2.6 yıl (0.2-11.8 yıl), kız çocuklarda 

3.9±3.0 yıl (0.2-13.8 yıl)  idi. Tanı yaşı açısından her iki cins arasında anlamlı fark yoktu 

(p>0,05). 

Hastaların başvuru yaş dağılımı değerlendirildiğinde ikisi (%1) 0-1 yaş aralığında, 165’i 

(%80,1) 1-8 yaş aralığında ve 39’u (%18,9) 8-18 yaş aralığındaydı (Şekil 6-1). 
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Şekil 6-1. NS nedeniyle izlenen hastaların başvuru yaşına göre dağılımı (n:206) 

 

Çalışmada ortalama izlem süresi 35,5±42 ay (0,3-207,4 ay; Median:19,9 ay) idi. 

 

6.2. Klinik özellikler 

       Hastaların tümünde başvuru şikayeti ödem idi. Fizik muayenede tüm hastalarda değişen 

derecelerde ödem mevcuttu, dokuz hastada (%4.3) plevral effüzyon, 25 hastada (%11,8) assit 

ve 7 hastada (%3,3) anazarka tarzında ödem  tespit edildi. Çalışma grubundaki olguların 

sistolik kan basıncı ortalaması 104±15 mmHg(55-180 mmHg) (n:185) ve diastolik kan 

basıncı ortalaması 66±13 mmHg(10-120mmHg) (n:185) idi.  

        24 saatlik idrar toplayabilen 121 hastanın ortalama proteinüri düzeyi  80,21±145,11 

mg/m²/sa idi. 24 saatlik idrar toplayamayan 85 hastada spot idrar protein/kreatinin oranı 

ortalama 24,50±48,23  idi.   

        Olguların 50’sinde  (%24) makroskopik hematüri mevcuttu. 
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          Olguların GFH’ları Schwartz formülü ile hesaplandı. Ortalama GFH 169.9±79.4 

ml/dk/1.73 m² saptandı (27.5-506 ml/dk/ 1.73m²). Hastaların 27’sinde (%13,2) GFH 90 

ml/dk/1,73 m² altındaydı. 

          C3 düzeyi hastaların 11’inde (%11,8)  düşük bulundu. 

Böbrek biyopsisi yapılan 61 hastanın (%29) biyopsi sonuçları Tablo 6.1’de verilmiştir.  

 

Tablo 6.1. NS’lu çocuklarda biyopsi sonuçları (n:61) 

Biyopsi Bulgusu n % 

Minimal değişiklikle uyumlu 14 23 

Mezengioproliferatif değişiklikler 11 18 

Fokal Segmental Glomeruloskleroz 24 39,5 

Membranoproliferatif glomerulonefrit 10 16,5 

Membranöz glomerulonefrit 2 3 

 

Çalışma grubundaki hastalarda ortalama relaps sayısı 2.4 ± 3,3 (0-20) idi. 

 

6.3. Tedavi ve yan etkiler 

        Çalışma grubunu oluşturan 206 hastadan biri spontan remisyona girdiğinden steroid 

tedavisi başlanmadı, diğer hastalar steroid tedavisi aldılar.  

         Bu hastalardan 47’sine (%22,9) pulse steroid tedavisi verildi.  Hastaların tedavi seyri 

boyunca aldığı ortalama pulse sayısı 15.6 (3- 30) idi. Hastalardan 20’sine (%9,7) Mendoza 

protokolu verildi.  

        Hastaların ortalama steroid alma süresi 34,05±39,9 ay (aralık:2-207) idi.  İzlem süresi 

boyunca 205 hastaya (%99,5) toplamda ortalama 13,06 ± 17,02 gr/m² (aralık: 0,8- 139) 

steroid verildi. 

        Çalışma grubundaki olgularımız tedavi cevabına göre sınıflandırıldığında 20’si (%9,7) 

steroide dirençli NS, 155’i (%75,2) steroid cevaplı NS, 30’u (%15) steroid bağımlı NS idi 

(Şekil6.2.) 
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Şekil 6.2. NS’lu çocuklarda tedavi cevabına göre tipler 

 

      Hastaların 31’i (%15) siklofosfamid, 17’si (%8,3) siklosporin ve dördü (%1,9)  

klorambusil tedavisi aldı. 

      Çalışma grubundaki hastalara uygulanan ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı oluşan 

yan etkilerle ilgili veriler Tablo 6.2’de gösterilmiştir. İzlem süresi boyunca herhangi bir ilaca 

karşı hastaların 171’inde (% 83) en az bir yan etki oluştu.  

 

Tablo 6.2. NS’lu çocuklarda kullanılan ilaçlar (n:205)  

İlaç  
İlaç  verilen hasta  

n (%) 

Yan etki oluşan hasta 

n (%) 

Oral Steroid  205 (%99,5) 170 (82,9) 

 Pulse Steroid 47 (22.9) 

Siklofosfamid 31 (15)   14 (45,2) 

Siklosporin 17 (8,3)   6 (35,3) 

Klorambusil 4 (1.9)   1 (25) 
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6.3.1. Steroid yan etkileri 

Çalışma grubunda steroid kullanımına bağlı olduğu düşünülen yan etkiler Tablo 6.3’ de 

sistemlere göre gösterilmiştir. En fazla görülen yan etki cushingoid görünüm idi (%51). Diğer 

yan etkiler, görülme sıklıkları ve yan etkinin steroid tedavisinin başlangıcından sonra ortaya 

çıkış süreleri Tablo 6.3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 6.3. NS’lu çocuklarda steroid tedavisi sırasında görülen yan etkiler (n:205) 

Yan etki N (%) Ortaya çıktığı süre 
Deri 
      Stria 
      Steroid akne 
      Hipertirikozis 
Kas İskelet 
      Myopati 
      Osteoporoz 
      Kemik nekrozu 
      Vertebral kompresyon kırığı 
Göz 
      Katarakt 
      Glokom 
Santral sinir sistemi 
      Davranış değişikliği 
      Steroid psikozu 
      Serebral atrofi 
      İştah artışı 
Elektrolit/Metabolik/Endokrin 
      Cushingoid görünüm 
      İnsülin direnci 
      Büyüme geriliği* 
      Tartı alımı* 
Kardiyovasküler sistem 
      Hipertansiyon 
      Dislipidemi 
İmmun sistem 
      Enfeksiyona eğilim* 
      Lökositoz 
Gastrointestinal 
     Peptik Ülser 
     Gastrointestinal kanama      
     Dispepsi 

 
5       (2,4) 
4       (1,9) 
22   (10,7) 
 
13     (6,3) 
14     (6,8) 
2          (1) 
1       (0,5) 
 
14     (6,8) 
2          (1) 
 
4       (1,9) 
4       (1,9) 
1       (0,5) 
2          (1) 
 
107 (52,1) 
1       (0,5) 
35      (17) 
104 (50,7) 
 
48   (23,4) 
10     (4,8) 
 
45   (21,9) 
18     (8,7) 
 
9       (4,3) 
1       (0,5) 
11     (5,3) 

 
106,5±62,6 (44,1-207,0) 

33,8±45,4 (1,5-99,0) 
23,6±27,1 (1,9-95,4) 

 
30,0±27,3 (5,7- 80,5) 
38,6±32,8 (3,5-102,4) 
61,6±84,5 (1,9 - 121,4) 

8,4 
 

7,9±4,3 (4,8- 11,0) 
37,1±32,3 (1,8-115) 

 
9,0±18,8(6,7-36,3) 

22,6±29,7 (5,5-67,1) 
9,7 

54,3±75,2 (1,1- 107,5) 
 

19,5±33,0  (19,1- 186,8 ) 
149 

- 
- 
 

19,8±31,0 (-19,1- 123,9) 
27,7±30,4 (0,1-97,9) 

 
- 

20,3±32,3 (0,5 – 123,6) 
 

28,9±40,2 (8,9-124,0) 
5,1 

12,5±11,9 (0,5-28,2) 
*Tedavi sonunda değerlendirildi. 

 

      Hastalarımızda görülen en ciddi yan etkiler; büyüme geriliği, osteoporoz, katarakt ve 

hipertansiyondu.  
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        Hastaların tedavi öncesi ortalama boy SDS değeri -0,55±1,7 [aralık: (-7,3) – (4,8)] idi. 

Ortalama 35.5±42 aylık izlem süresi sonunda boy persentili 35 hastada (%17) ilk boy 

ölçümüne göre düşük saptandı. Bu hastalardan 13’ü (%37)  kız ve  22’si (%63)  erkekti. 

Büyüme geriliği gelişmesi açısından kız ve erkek hastalar arasında fark saptanmadı. 

(p=0,822). Ortalama başvuru yaşı büyüme geriliği saptanan hastalarda 63,1±41.88 ay, 

saptanmayanlarda 53,53±38,11 aydı. Büyüme geriliği saptanan ve saptanmayan hastalar 

arasında başvuru yaşı açısından anlamlı fark saptanmadı.(p=0,352). Ortalama relaps sayısı 

büyüme geriliği saptanan hastalarda 4,34±4,70 ve saptanmayanlarda 2±2,75 idi. Büyüme 

geriliği saptanan hastalarda relaps sayısı diğerlerine göre anlamlı olarak yüksek idi (p=0,023). 

Ortalama steroid tedavi süresi büyüme geriliği saptanan hastalarda 60,18±44.62 ay, 

saptanmayanlarda 29,56±37,83 aydı. Büyüme geriliği saptanan hastalarda steroid tedavi 

süresi diğer hastalara göre anlamlı olarak uzundu(p=0,0001). Hastaların tedavi süresi boyunca 

aldıkları toplam steroid dozu, büyüme geriliği saptanan hastalarda 25,46± 26,90 gr/m² ve 

saptanmayanlarda 10,52±12,90 gr/m² idi. Büyüme geriliği saptanan hastalarda toplam steroid 

dozu diğer hastalardan anlamlı olarak yüksekti (p=0,0001)(Tablo 6.4) 

 

Tablo 6.4. Büyüme geriliği ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 

 Büyüme geriliği(-) Büyüme geriliği(+) MW p 
Başvuru yaşı 53,53±38,11 63,1±41,88 2693,5 0,352 
Tedavi süresi (Ay) 29,56±37,83 60,18±44,62 1515,5 0,0001 
Doz mg/m² 10522,53±12906,79 25459,94±26891,22 1395 0,0001 
 

  Büyüme geriliği (-) Büyüme geriliği (+)  

Cinsiyet 
Kız 67 %39,20 13 %37,10 χ²:0,05 
Erkek 104 %60,80 22 %62,90 p=0,822 

 

 

        Kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesi tanı tarihinden ortalama 35±38,5 ay (aralık: 

2,2-166 ay) sonra yapılmıştı.  Ortalama Z skoru -1,14±1,8 [aralık : (-5,1) – (3,4)] idi. 

Hastalara izlem süresince ortalama iki kez KMY ölçümü yapılmıştı. Osteoporozun ortalama 

tespit  edilme süresi 38.6±32.8 ay (aralık: 3.5-102.4) idi. Hastalarımızdan 14’ünde (4 kız, 10 

erkek) osteoporoz saptandı. Osteoporoz gelişmesi açısından kız ve erkek hastalar arasında 

fark saptanmadı. (p=0,414). Ortalama başvuru yaşı osteoporoz saptanan hastalarda 

64,08±49.20 ay, saptanmayanlarda 54,50±38,05 aydı. Osteoporoz saptanan ve saptanmayan 
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hastalar arasında başvuru yaşı açısından anlamlı fark saptanmadı.(p=0,611). Ortalama relaps 

sayısı osteoporoz saptanan hastalarda 3,14±5,36 ve saptanmayanlarda 2,34±3,10 idi. 

Osteoporoz saptanan ve saptanmayan hastalar arasında relaps sayısı açısından anlamlı fark 

saptanmadı.(p=0,650).Ortalama steroid tedavi süresi osteoporoz saptanan hastalarda 

69,82±50,27 ay, saptanmayanlarda 32,22±38,76 aydı. Osteoporoz saptanan hastalarda steroid 

tedavi süresi anlamlı olarak uzundu(p=0,001). Hastaların tedavi süresi boyunca aldıkları 

toplam steroid dozu, osteoporoz saptanan hastalarda 41,17± 34,48 gr/m² ve saptanmayanlarda 

11,01±12,95 gr/m² idi. Osteoporoz saptanan hastalarda toplam steroid dozu anlamlı olarak 

yüksekti (p=0,0001)(Tablo 6.5) 

 

Tablo 6.5. Osteoporoz ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 

 Osteoporoz (-) Osteoporoz (+) MW p 
Başvuru yaşı 54,5±38,05 64,08±49,2 1234,5 0,611 
Tedavi süresi (Ay) 32,22±38,76 69,82±50,27 650 0,001 
Doz mg/m² 11010,18±12953,8 41178,31±34488,67 302 0,0001 
 

  Osteoporoz (-) Osteoporoz (+)  

Cinsiyet 
Kız 76 %39,60 4 %28,60 χ²:0,67 
Erkek 116 %60,40 10 %71,40 p=0,414 

 

 

         Hastalarımızdan 14’ünde (3 kız, 11 erkek) katarakt saptandı. Katarakt gelişmesi  

açısından kız ve erkek hastalar arasında fark saptanmadı. (p=0,166). Ortalama başvuru yaşı 

katarakt saptanan hastalarda 57,18±46,07 ay, saptanmayanlarda 55,01±38,40 aydı. Katarakt 

saptanan ve saptanmayan hastalar arasında başvuru yaşı açısından anlamlı fark 

saptanmadı.(p=0,976). Ortalama relaps sayısı katarakt saptanan hastalarda 3,64±5,47 ve 

saptanmayanlarda 2,31±3,07 idi. Katarakt saptanan ve saptanmayan hastalar arasında relaps 

sayısı açısından anlamlı fark saptanmadı.(p=0,532).Ortalama steroid tedavi süresi katarakt 

saptanan hastalarda 68,31±49,21 ay, saptanmayanlarda 32,33±38,96 aydı. Katarakt  saptanan 

hastalarda steroid tedavi süresi anlamlı olarak uzundu(p=0,003). Hastaların tedavi süresi 

boyunca aldıkları toplam steroid dozu, katarakt saptanan hastalarda 37,11± 36,88 gr/m² ve  

saptanmayanlarda 11,30±13,14 gr/m² idi. Katarakt saptanan hastalarda toplam steroid dozu 

anlamlı olarak yüksekti (p=0,0001)(Tablo 6.6). 
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Tablo 6.6. Katarakt ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 

 Katarakt (-) Katarakt (+) MW p 
Başvuru yaşı 55,01±38,4 57,18±46,07 1337,5 0,976 
Tedavi süresi (Ay) 32,33±38,96 68,31±49,21 703 0,003 
Doz mg/m² 11306,17±13146,53 37119,03±36882,01 538 0,0001 
 

  Katarakt (-) Katarakt (+)  

Cinsiyet 
Kız 77 %40,10 3 %21,40 χ²:1,92 
Erkek 115 %59,90 11 %78,60 p=0,166 

 

 

 

Hastalarımızdan 48’inde (16 kız, 32 erkek) hipertansiyon saptandı. Hipertansiyon gelişmesi  

açısından kız ve erkek hastalar arasında fark saptanmadı. (p=0,372). Ortalama başvuru yaşı 

hipertansiyon saptanan hastalarda 53,48±40,13 ay, saptanmayanlarda 55,66±38,55 aydı. 

Hipertansiyon saptanan ve saptanmayan hastalar arasında başvuru yaşı açısından anlamlı fark 

saptanmadı.(p=0,652). Ortalama relaps sayısı hipertansiyon saptanan hastalarda 3,02±3,93 ve 

saptanmayanlarda 2,21±3,05 idi. Hipertansiyon saptanan ve saptanmayan hastalar arasında 

relaps sayısı açısından anlamlı fark saptanmadı.(p=0,522). Ortalama steroid tedavi süresi 

hipertansiyon saptanan hastalarda 50,89±48,05 ay, saptanmayanlarda 29,87±36,86 aydı. 

Hipertansiyon saptanan hastalarda steroid tedavi süresi anlamlı olarak uzundu(p=0,001). 

Hastaların tedavi süresi boyunca aldıkları toplam steroid dozu, hipertansiyon saptanan 

hastalarda 22,57±26,25 gr/m² ve saptanmayanlarda 10,17±11,65 gr/m² idi. Hipertansiyon 

saptanan hastalarda toplam steroid dozu anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). 

 

Tablo 6.7. Hipertansiyon ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 

 Hipertansiyon (-) Hipertansiyon (+) MW p 
Baş vuru yaşı 55,66±38,55 53,48±40,13 3629 0,652 
Tedavi süresi (Ay) 29,87±36,86 50,89±48,05 2594,5 0,001 
Doz mg/m² 10171,11±11654,71 22571,15±26256,62 2551 0,001 
 

  Hipertansiyon (-) Hipertansiyon (+)  

Cinsiyet 
Kız 64 %40,50 16 %33,30 χ²:0,80 
Erkek 94 %59,50 32 %66,70 p=0,372 
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6.3.2. Siklofosfamid yan etkileri 

Çalışma grubundaki hastalardan 31’ine (%15) siklofosfamid başlandı. Bu 31 vakanın 14’ünde 

(%45,2) siklofosfamid’e bağlı yan etki görüldü. En fazla görülen yan etki 13 hastada (% 41,9) 

nötropeni idi. Daha sonra sırasıyla, hemorajik sistit iki (% 6,4); hipertansiyon bir (% 3,2), 

alopesi bir (%3,2) hastada görüldü. Trombositopeni,  sterilite ve malignite izlem süresince 

görülmedi. Tablo 6.8’de yan etki ve ortaya çıkış süreleri verilmiştir. 

 

Tablo 6.8. NS’lu çocuklarda siklofosfamid yan etkileri (n:31) 

Yan etki n   (%) Ortaya çıkış süresi (ay) 

Nötropeni 13   (41,9) 3,5±5,9 (0,6 - 23) 

Hemorajik sistit 2   (6,4) 0,1±0,1 (0 – 0,3) 

Hipertansiyon 1   (3,2) 3,9 

Alopesi  1   (3,2) 3 

Yan etki yok 17   (54,8) - 

* Hastalarda  birden fazla yan etki olabilir. 

 

6.3.3. Siklosporin yan etkileri 

Çalışma grubundaki hastalardan 17’sine (%8,3) siklosporin başlandı. Bu 17 vakanın 6’sında 

(%35,3) siklosporine bağlı yan etkiler görüldü. Toplam doz bu hastaların sadece 14’ünde 

(%82,3) hesaplanabildi. Toplam doz ortalama 149,3±182,4 gr/m² (aralık:10,5-627,7) idi. En 

fazla görülen yan etki beş hastada (%29.4) hipertansiyon idi. Daha sonra sırasıyla hirsutizm 

bir vakada (%5.8); gingival hiperplazi bir vakada (%5.8); moniliasis bir vakada (%5.8); anemi 

bir vakada (%5.8) görüldü. Nefrotoksisite yan etkisi izlem süresince görülmedi. Tablo 6.9’de 

yan etkiler ve tedavinin başlangıcına göre ortaya çıkış süreleri verilmiştir. 

Tablo 6.9. NS’lu çocuklarda siklosporin yan etkileri (n:17) 

Yan etki* n   (%) Ortaya çıkış süresi (ay) 

Hipertansiyon 5   (29,4) 40,7±44,2 (0,3 – 112,7) 

Hirsutizm 1   (5,8) 4,6 

Gingival hiperplazi 1  (5,8) 21,1 

Moniliasis 1  (5,8) 21,1 

Anemi 1  (5,8) 1,6 

Yan etki yok 11  (64,7) - 

* Hastalarda  birden fazla yan etki olabilir. 
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6.3.4. Klorambusil yan etkileri 

        Çalışma grubundaki hastalardan dördüne (%1,9) klorambusil başlandı. Hastaların 

kullandığı doz ortalama 642±367 (233-945) mg idi.  Bunlardan yalnızca birinde (%25) 

hematüri yan etkisi 23. günde görüldü.   

 

6.3.5. Diğer ilaç yan etkileri 

         Çalışma grubundaki vakaların izlem süreleri boyunca 23’üne (%11,2) ACE inhibitörü 

başlandı. ACE inhibitörü kullanımına bağlı 23 hastanın üçünde (%13) hipotansiyon görüldü. 

Hipotansiyon yan etkisi görülen hastalardan birisinde öksürük ve hiperpotasemi  de görüldü. 

         Çalışma grubundaki vakaların izlem süreleri boyunca 21’ine (%10,2) statinler başlandı. 

Statin tedavisi alan grupta 21 hastanın  yalnızca birinde (%4,7)  2,3 ay sonra myopati görüldü. 

Bunun dışında yan etki görülmedi. 

         Çalışma grubundaki hastaların 35’ine (%16,9) hem D vitamini hem de kalsiyum birlikte 

başlandı. 11 hastaya (%5,3) bu iki ilaca ilave olarak kalsitonin de verildi.  İkili tedavi alan 

grupta yalnız iki hastada (%5,7) hiperkalsiüri yan etkisi görüldü. Bu iki hastada D vitamini 

kesildi. 
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7. TARTIŞMA 

       Steroidler günümüzde birçok hastalığın tedavisine yer alan ilaçlardır. Nefrotik sendrom 

ve alt tipleriyle ilgili yapılan  çalışmalarda yan etkilerden söz edilmekte ancak gerek 

ülkemizde gerekse yurtdışında nefrotik sendroma yönelik  herhangi bir steroid  yan etki 

değerlendirme çalışmasına literatür taramasında rastlanmadı.  Çalışma grubumuzun izlem 

süresi boyunca hastaların 171’inde (%83) herhangi bir ilaca bağlı en az bir yan etki oluştu. En 

fazla yan etki steroidlere bağlı 170 hastada  (%82,9) görüldü. İzlem süresi boyunca 205 

hastaya toplamda ortalama 13,06 ± 17,02 gr/m² (aralık: 0,8- 139) steroid verildi. 

Çalışmamızda steroidlere bağlı en fazla görülen yan etki 107 hastada (%52,1) cushingoid 

görünümdü. En önemli morbid yan etkilerden  hipertansiyon 48 hastada (%23,4); büyüme 

geriliği 35 vakada (%17); osteoporoz 14 hastada (%6,8) ve   katarakt 14 hastada (%6,8) 

olarak görüldü. 

        Glukokortikoidlerin tüm vücut sistemlerini etkileyen bir çok somatik yan etkisi vardır. 

En önemli morbid yan etkileri büyüme geriliği, obezite, hipertansiyon, katarakt, kemik 

mineral defektleridir(49,67,92,113).  Kalman (89) steroide yanıtlı NS’lu çocuklarda steroide 

bağlı yan etkiler ile steroidin kümülatif dozu arasında pozitif korelasyon olduğunu ifade 

etmiştir. Yine aynı makalede geri-dönüşebilir etkiler olarak obesite,  hirsutizm,  arteriyel 

hipertansiyon, psikolojik bozukluklar sayılırken; geri-dönüşümsüz etkiler stria, katarakt, 

osteoporoz ve büyüme gelişme geriliği olarak vurgulanmıştır.  Mendosa ve Tune (113) steroid 

bağımlı NS’lu çocuklarda büyüme geriliği, hipertansiyon, katarakt ve kemik bozukluklarının 

anlamlı şekilde arttığını bildirmişlerdir. Bu nedenle geliştirdikleri steroid pulse tedavi 

protokolü ile hızlı remisyon sağlanmasını amaçlamışlardır. Bu protokolle görmeyi 

etkilemeyen küçük katarakt, büyümede yavaşlama ve boy kısalığı, hipertansiyon gibi yan 

etkilerin daha hafif olduğunu bildirmişlerdir. Mishra ve ark. (117) INS’un başlangıç tedavisi 

uzun(6 hafta tam doz) ve standart (4 hafta tam doz) verilen hastaları karşılaştırdıkları 

çalışmalarında cushingoid görünüm, hirsutizm, stria ve hipertansiyon gibi yan etkileri her iki 

hasta grubunda benzer oranlarda bulmuşlardır. Veenstra ve ark. (169) renal transplantasyon 

sonrası uzun dönem steroid alanlarda yan etki görülme sıklığını  hipertansiyon için %15, DM 

için %10 , kırık için %2/yıl, diz avasküler nekroz için %8 ve katarakt için %22 olarak 

bildirmişlerdir. 
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Büyüme geriliği: 

       Donatti ve ark.’nın (43) yaptığı çalışmada 85 çocuk iki ayrı gruba ayrılmış, steroid 

tedavisi sonrası persentil kaybı olan grubun (n:38) bu durumu ortalama steroid dozu ve 

süresiyle ilişkili bulunmuştur. Çalışmadaki hastalar ortalama 40 ay süreyle izlenmiş ve 

ortalama toplam 1036 mg/kg doz steroid almışlardı. Bu çalışmada iki ayrı grup 

karşılaştırılmış, boy kısalığı görülen grupta, steroid tedavi süresi ve steroid toplam dozu boy 

kısalığı görülmeyen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

       Emma ve ark. (52) steroid bağımlı 42 ve sık relaps yapan 14 hastayı inceledikleri 

çalışmalarında 23 hastada tedavi sonrası büyüme geriliği tespit etmişlerdir. Hastaları kız ve 

erkek olarak ayırmışlar, steroid kümülatif dozunu erkeklerde ortalama 1,56±0,72 gr/kg 

kızlarda 1,31±0,75 gr/kg olarak tespit etmişlerdir. İzlem süresini ise erkeklerde 79±45 ay, 

kızlarda 75±44 ay olarak bildirmişlerdir. Hastaların 23’ünde başlangıç Boy SDS’sine göre her 

iki grupta kayıp tespit etmişlerdir. Sonuç olarak uzamış steroid tedavi kürlerinin kalıcı 

büyüme geriliği için bir risk olduğunu bildirmişlerdir. 

        Kalman (88) yazısında steroid tedavisine bağlı gelişme geriliği görülme sıklığını %17 

olarak belirtmiştir. 

        Rees ve ark. (99) 29 erkek ve 12 kız hastadan oluşan çalışma gruplarında yaptıkları 

değerlendirmede steroid tedavi süresiyle boy SDS arasında erkekler için bir negatif 

korelasyon varken kızlar için olmadığını bildirmişlerdir. 10 yaşından sonra ise erkeklerde boy 

SDS değerindeki anlamlı düşmenin sekonder seks karakterlerindeki gecikmeyle ilişkili 

olduğunu bildirmişlerdir. 

        Çalışmamızda hastaların tedavi öncesi ortalama boy SDS değeri -0,55±1,7 [aralık:(-7,3)–

(4,8)] idi. Ortalama 35.5±42 aylık izlem süresi sonunda boy persentili 35 hastada (%17) ilk 

boy ölçümüne göre düşük saptandı. Bu hastalardan 13’ü (%37)  kız ve  22’si (%63)  erkekti. 

Büyüme geriliği saptanan hastalarda relaps sayısı, steroid tedavi süresi ve toplam steroid dozu 

anlamlı olarak yüksekti. Donatti ve ark.’nın (43) çalışmasında hastalara verilen steroid dozu 

hastanın vücut ağırlığına oranlanmıştı. Steroidlerin tartı aldırma ve ödem yapabilme yan etkisi 

göz önüne alınacak olursa ve bizim çalışmamızda da 104 (%50,7) hastada tartı alımı yaptığı 

dikkate alınınca toplam dozun vücut yüzey alanı ile orantılandırılmasının daha doğru olacağı 

kanaatindeyiz. Donatti ve ark.’nın (43) çalışmasındaki izlem süresiyle çalışmamızın izlem 

süresi hemen hemen paralellik gösteriyordu. Sonuç olarak bizim çalışmamızda da toplam doz 

ve tedavi süresi büyüme geriliği gösteren hastalarda uzun bulunmuştur. Bu yönüyle 

çalışmamız Donatti ve ark. (43) çalışmasıyla paralellik gösteriyordu. Diğer bir çalışma olan 

Emma ve ark. ‘nın (52) çalışmasında ise çalışma grubundaki hasta sayılarımız farklı idi. 



55 
 

Bizim çalışmamızda 35 hasta (%17), Emma ve ark. (52) yaptığı çalışmada ise 23 hasta (%41) 

büyüme geriliği gösteriyordu. Onlarda diğer çalışmadaki gibi toplam dozu vücut ağırlığı ile 

oranlamışlardı. Dozlar ve tedavi süresi arasında büyük bir fark göremezken uzamış steroid 

tedavi kürlerinin kalıcı büyüme geriliği için bir risk olduğunu ifade etmişlerdir. Rees ve ark. 

(99) ise boy SDS değerlerinin yalnızca erkekler için tedavi süresiyle negatif korelasyon 

gösterdiklerini ifade etmiştir. Rees ve ark. (99) yalnızca erkekler için böyle bir korelasyonun 

varlığını pubertenin geç başlaması ile (özellikle de sekonder seks karakterlerinin) 

ilişkilendirmişlerdir. Rees ve ark.’nın (99) tedavi süresiyle ilgili bulguları bizim çalışmamızla 

paralellik göstermektedir. 

 

Osteoporoz: 

         Osteoporoz NS’da değerlendirilmesi önem taşıyan bir morbid durumdur. DXA 

yöntemiyle yapılan değerlendirmede elde edilen Z skor değerleri osteoporoz tanısında 

kullanılmaktadır(19,48,56). 25-Hidroksi Vitamin D’nin idrarla kaybı kalsiyum 

metabolizmasına negatif yönde etki ederek zaten hipoproteinemiye sekonder düşük olan 

kalsiyum düzeyinin daha da düşmesine sebep olarak hipokalsemiye yol açabilmektedir. 

Düşük kalsiyum değerleri kemik mineralizasyonunu etkileyerek büyüme çağındaki 

çocuklarda gelişme geriliklerine ve osteoporoza sebep olacaktır. Steroidler osteoporoza 

transaktivasyon ve transrepresyon mekanizmalarıyla yol açmaktadır(146). Steroidlerin 

osteoporoz yapmasının patofizyolojisinde kemik formasyonunda azalma ve kemik 

rezorbsiyonunda artma temel iki durumdur(4). 

       Bak ve ark. (18) steroid tedavisi alan 40 NS’lu çocuğu kapsayan araştırmalarında 

proflaktik 400 IU D vitamini ve 1 gr/gün kalsiyum tedavisi verilen ve verilmeyen grupta 

KMY’nun anlamlı olarak azaldığını tespit etmişlerdir. Her iki grup için ortalama kümülatif 

steroid dozu arasında fark yoktu. 

       Leonard ve ark. (103) yaptıkları çalışmada 60 NS’lu çocuğu kontrol grubu ile 

karşılaştırmışlar kümülatif steroid dozunu 53,5 ay için ortalama 907 mg/kg bulmuşlardır. 

Çalışmalarında BKİ ne göre Z skoru düzeltmesi yaptıktan sonra hasta grubunda kemik 

mineral içeriğini kontrol grubundan daha düşük bulmuşlardır. Ancak boy, yaş , cinsiyet, 

matürasyon evresi ve ırk işin içine girip düzeltme yapıldıktan sonra kemik mineral içeriğini 

kontrol grubundan yüksek bulmuşlardır. 

      Fakhouri ve ark. (54) çocukluktan ergenliğe kadar izledikleri 117 hastalık çalışma 

grubunda en sık osteoporoz ve tartı alımı yan etkisi gözlemlemişlerdir. 
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       Arslan ve ark (15) yaptıkları bir çalışmada kümülatif kortikosteroid dozu ile  lomber 

KMY ölçümleri arasında negatif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. (r=-0.505, p=0.017). 

      Çalışmamızda ise osteoporoz gözlenen grup ile gözlenmeyen grup arasında doz ve süre 

bakımından anlamlı fark vardı. Steroide bağlı osteoporoz gelişimi hemen her kaynakta 

uygulama süresi ve doza bağlanmakta idi. Çalışma grubumuzdaki hastaların Z skor ortalaması 

-1.14±1.8 (n:41); (-5.1 ve 3.4 arasında) idi. Hastalardan 14’ünde (%34) osteoporoz tespit 

edildi. Kalsiyum ve Vitamin D3  ile osteoporotik hastalara destek tedavisi verildi. Destek 

verilen hastaların izleminde yapılmış olan DXA değerlendirmeleri neticesinde osteoporozu 

olan beş hastada Z skorunda artış görüldü. Diğer dokuz hasta durumunu koruduğundan 

bunlara kalsiyum ve vitamin D desteğine devam edildi. Çalışmamız neticesinde şunu 

gösterdik ki; steroid dozu ve uygulama süresi arttıkça osteoporoz riski ve sıklığı artmaktadır. 

 

Katarakt: 

      Mohan ve ark. (119) glokom ve katarakt ile başvuran 2392 hastadan 25’inde sistemik 

veya topikal steroid kullanım öyküsü olduğunu bildirmiştir. 

       Brocklebank ve ark. (28) steroid cevaplı NS’u  olan  58 çocuğun % 14’ünde steroide 

bağlı katarakt geliştiğini bildirmişlerdir. Bu çocuklardan normal olan grupta ortalama 56±27 

gün alterne tedavi sonrası 15,5±9,1 mg/m2 günlük bir doz verilmişken, katarakt olan grupta 

46±18 gün ve 10,4±7,5 mg/m2 lik bir doz bulunmuştur. Katarakt gelişimi ile steroid dozu 

arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 

        Gheissari ve ark. (66) 35 steroid cevaplı ve 40 steroid dirençli NS’lu hastada en fazla 

posterior subkapsüler katarakt ve myopik astigmatizm gördüklerini bildirmişlerdir. Toplam 

doz veya süre belirtmedikleri bu çalışmada oküler yan etkinin uzun süre steroid kullanımı ile 

ilişkili olabileceği ifade edilmiştir. 

        Kyle ve Hazleman (98) steroid tedavisi verilen polimyaljia rheumatica ve dev hücreli 

arterit nedeniyle izledikleri 74 erişkin hastanın ikisinde katarakt tesbit etmişlerdir. Yan etki 

görülen hastalarda üç ay sonra değerlendirilen ortalama kümülatif steroid dozu 6,86 gr  yan 

etki görülmeyenlerde ise 4,05 gr bulunmuştur. 

        Veenstra ve ark. (169) renal transplantasyon sonrası uzun dönem steroid alanlarda yan 

etki görülme sıklığını  katarakt için %22 olarak bildirmişlerdir. 

Kalman (88) yazısında  steroid tedavisine bağlı  katarakt görülme sıklığını %22 olarak 

belirtmiştir. 

        Joan Ng ve ark. (127) steroid tedavisi alan 29 hastanın üçünde (%10,8) subkapsüler 

katarakt saptamışlardır. Bu hastaların ortalama kümülatif steroid dozu 9,8±8,5 gr/m2 
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bulunmuştu. Katarakt görülenler ile görülmeyenler arasında steroid tedavi süresi açısından 

fark bulunmamış ancak steroid dozu açısından anlamlı fark tespit edilmişti.   

Çalışmamızda da katarakt görülenlerde steroid dozu ve uygulama süresi anlamlı olarak daha 

uzundu.  Çalışmamızda 14 hastada (%6,8) hastada katarakt tespit edildi. Sıklık olarak 

literatürden farklılık göstermekte idi. Çalışmamızda ortalama yaşın 70’in üzerinde olduğu 

erişkin çalışmalarına oranla daha düşük oranda katarakt saptandı. Çalışmamızda kataraktın 

düşük sıklıkta olmasının bir diğer nedeni de steroid tedavisi öncesi ve tedavisi sırasında-

sonrasında hastaların zamanında göz muayenelerinin yapılması ve erken tanı ile gerekli 

önlemlerin kliniğimizde alınmasıdır. 

 

Hipertansiyon: 

        Hipertansiyon steroidlerin sistemik vasküler direnci, ekstraselüler volümü ve kalp 

kontraktilitesini artırması sonucu oluşur. Yüksek doz steroid tedavisi ve uzun süreli tedavinin 

azaltılması da hipertansiyonu indüklemektedir(146). 

         Kyle ve Hazleman (98) steroid tedavisi verilen polimyaljia rheumatica ve dev hücreli 

arterit nedeniyle izledikleri 35 hastanın retrospektif analizinde bir hastada hipertansiyon 

geliştiğini tesbit etmişlerdir. Hipertansiyonunda içinde yer aldığı majör yan etkiler için 

kümülatif steroid dozunu 10,7 mg/gün olarak bulmuşlardır. 5,8 mg/gün dozunda ise hiçbir 

yan etki bildirmemişlerdir. 

        Gheissari ve ark. (66) yaptıkları çalışmada hipertansiyon açısından steroid tedavisi alan 

SSNS’lu  ve SRNS’lu çocuklar arasında anlamlı fark bulmuşlardır. SRNS’lu çocuklarda 

sistolik ve diastolik kan basıncı daha yüksek bulunmuştur. 

Veenstra ve ark. (169) renal transplantasyon sonrası uzun dönem steroid alanlarda yan etki 

görülme sıklığını   hipertansiyon için %15 olarak bildirmişlerdir. 

Kalman (88) yazısında steroid tedavisine bağlı hipertansiyon görülme sıklığını %17 olarak 

belirtmiştir. 

       Mishra ve ark. (117) INS’un başlangıç tedavisinin uzun (6 hafta tam doz) ve standart (4 

hafta tam doz) verilmesini karşılaştırdıkları çalışmalarında hipertansiyon yan etkisini her iki 

grupta benzer oranlarda bulmuşlardır.   

Literatürde hipertansiyonun doz ve tedavi süresi ile ilişkili olduğu söylense de, hipertansiyon 

oluşturabilecek eşik bir steroid dozu ile ilgili bir veriye rastlanmadı. 

       Çalışmamızda ise hipertansiyon gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında hem total doz ve 

hem de tedavi süresi açısından anlamlı fark vardı. Çalışmamız bu yönüyle literatür ile 
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paralellik gösteriyordu. Hipertansiyon objektif bir değerlendirme olduğundan steroid kullanan 

hastalarda poliklinik takiplerinde tansiyon ölçümleri önemlidir.  

 

Diğer yan etkiler: 

        Tasic ve ark. (154) steroid bağımlı NS’lu bir vakada os talus’da aseptik nekroz 

göstermişlerdir. Yine aynı yazıda  bir başka çalışmada steroid kullanan 546 renal transplant 

hastasının 29’unda (%5.3) femur başı aseptik nekrozu görüldüğü bildirilmiş ve bu hastaların 

kümülatif steroid dozları arasında fark olmadığı ancak anlamlı farkın bolus steroid yapılan 

grupta görüldüğü ifade edilmiştir.  

        Trablus ve arkadaşlarının (158) yaptıkları çalışmada, kümülatif steroid dozunun 

osteonekroz gelişimine anlamlı bir etkisi olmadığı ifade edilmiştir. 

        Ok ve ark. (132) kümülatif steroid dozuyla posttransplant diabetes mellitus (PTDM) 

arasında bir ilişki bulamadıklarını beyan ettikleri yazılarında bu konudaki literatür 

sonuçlarının da çelişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı makalede (132) bir yazarın 

kümülatif doz ile PTDM arasında güçlü bir ilişkinin varlığından sözetmesine karşın, daha 

sonraki araştırmalarda bu durumun doğrulanmadığı bildirilmiştir.  

         Rees ve ark. (99) 10 yıl boyunca izledikleri steroid cevaplı NS’u olan 41 çocuğun (29 

erkek, 12 kız) değerlendirmesinde erkeklerde sekonder seks karakterlerinin gelişiminde 

gecikme olduğunu tespit etmişlerdir.  

        Steroidler bilinç, mood, uyku, davranış üzerine etki ederek öfori ve hipomani den 

psikoza kadar uzanan değişikliklere yol açabilir. İlaç dozu yan etki insidansı ile doğrudan 

ilişkilidir. Mani, depresyon, psikoz, irritabilite, insomnia, anksiete ve davranış değişiklikleri 

steroidlerin indüklemesi ile oluşabilir(171). Warrington ve Bostwick (171) yayınladıkları 

bildiride steroide bağlı psikiyatrik değişiklik insidansını %1.8 – 57 olarak açıklamışlardır.  

        Kyle ve Hazleman (98) steroid tedavisi verilen polimyaljia rheumatica ve dev hücreli 

arterit nedeniyle izledikleri 74 hastada prospektif ve 35 hastada  retrospektif olarak yaptıkları 

çalışmada ortaya çıkan yan etkilerin kümülatif doz ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. 74 

hastanın 10’unda fraktür, ikisinde katarakt, dokuzunda GIS problemleri, üçünde 

tromboembolik olay gözlemlemişlerdir. Retrospektif çalışmada ise dokuz hastada tartı alımı, 

dokuz hastada deri problemleri, dört hastada fraktür, dört hastada dispepsi, iki hastada 

katarakt, üç hastada sık enfeksiyon tariflemişlerdir.  
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        Steroide bağımlı NS da, uzun dönem steroid kullanımının yan etkilerinden  korunmak  

ve steroid kullanımının azaltılmasını  sağlamak için siklofosfamid iyi bilinen bir ilaçtır(34). 

Steroide bağımlı NS’da relaps sayısını azaltmaktadır(80).  

      Mendosa ve Tune (113) siklofosfamid verdikleri 17 çocuktan 3’ünde lökopeni tespit 

etmişlerdir. İlacın azaltılması ile bu etkinin düzeleceğini de ifade etmişlerdir. NS’da 

kullanılan oral alkilleyici ilaçlara karşı sekonder maligniteler gelişeceğine dair bir veri 

yoktur(113). 

      Chen ve ark. (34) steroide bağımlı NS’u olan 46 çocukta 193-269 mg/kg arası kümülatif 

siklofosfamid dozuyla herhangi önemli bir yan etki gözlemlememişlerdir. Azib ve ark. (17) 

steroid bağımlı NS’lu  90 hastaya ortalama 160 mg/kg (149-170 mg) kümülatif dozda 

siklofosfamid verdiklerinde 6 hastada hafif yan etkiler görüldüğünü bildirmişlerdir. 5 hastada 

geçici nötropeni ve 1 hastada geçici alopesi görülmüştür. Kemik iliği supresyonu, saç kaybı, 

IV infüzyon sırasında bulantı- kusma gibi yan etkilere de veritabanı taramalarında 

rastlanmıştır(80).  

      Çalışmamızda siklofosfamid başlanan 31 vakanın 14’ünde (%45,2) siklofosfamid’e bağlı 

yan etki görüldü. En fazla görülen yan etki 13 hastada (% 41,9) nötropeni idi. Daha sonra 

sırasıyla, hemorajik sistit iki (%6,4); hipertansiyon bir (%3,2), alopesi bir (%3,2) hastada 

görüldü. Siklofosfamid çalışmamızda steroidlerden sonra ikinci en sık kullanılan ilaç idi. 

Lökopeni, alopesi yan etkilerini görmemize rağmen hastalarımızdan tümör gelişimi ya da 

infertilite nedeniyle geri bildirim olmamıştır. 

         Siklosporin de NS’un tedavisinde kullanılan steroid dışı kalsinörin inhibitörü bir ilaçtır. 

Dişeti hipertrofisi, hirsutizm, kreatinin yükselmesi ve hipertansiyon görülebilen yan etkileridir 

(80).  

        Hirano ve ark. (75) ilk ataklarında ISKDC rejimi ile tedavi edilen 82 çocuğun uzun 

dönem takibinde 22 çocuğa siklosporin vermişler ve 10’unda kronik nefrotoksisite 

saptamışlardır.  

        Kalsinörin inhibitörlerinin yan etkileri arasında hipertansiyon, akut böbrek yetersizliği, 

infertilite ve malignite vardır (67). Mendosa ve Tune (113) siklosporin verdikleri 83 çocuktan 

26’sında kreatinin yüksekliği görmüşler, bu hastaların 7’sinde ilacın kesilmesi ile böbrek 

fonksiyonları normale dönmüştür.  

        Kari ve ark. (90) siklosporin verilen 15 çocuktan altısında gingival hipertrofi ve birisinde 

böbrek tutulumu saptamışlar, ilacın kesilmesiyle bu etkilerin düzeldiğini bildirmişlerdir. 

         Çalışmamızda siklosporin başlanan 17 vakanın altısında (%35,3) siklosporine bağlı yan 

etkiler görüldü. En fazla görülen yan etki beş hastada (%29.4) hipertansiyon idi. Daha sonra 
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sırasıyla hirsutizm bir vakada (%5,8); gingival hiperplazi bir vakada (%5,8); moniliasis bir 

vakada (%5,8); anemi bir vakada (%5,8) görüldü. Ok ve ark. (132) kümülatif siklosporin 

dozunun PTDM gelişimi için bir risk faktörü olduğunu çalışmalarında ifade etmişlerdir.  

Sarıcaoğlu ve ark. (145) çalışmalarında Siklosporin A’nın kümülatif dozu ve kullanım süresi 

ile serum kreatinin ve kreatinin klirensi arasında ilişki saptamadıklarını (p>0.05) 

bildirmişlerdir. 

       Klorambusil de diğer bir alkilleyici ajandır. Yan etki profili açısından siklofosfamide 

benzer.  Doz ile ilişkili %33 lökopeni, %2-18 saç kaybı, %2-6 trombositopeni, %3.4 epileptik 

atak, %2.2 hemorajik sistit ve  %1.5-6 arasında değişen bakteriyel enfeksiyonlar gibi yan 

etkilere sahiptir(93). Kari ve ark. (90) steroid dirençli NS’lu 7 hastada tam remisyon sağlayıp 

hiç yan etki görmediklerini bildirmişlerdir. Hodson ve ark. (80) klorambusil ve 

siklofosfamidin benzer lökopeni, trombositopeni, saç kaybı ve sistit gibi yan etkilere sahip 

olduklarını bildirmiştir. Çalışmamızda klorambusfil başlanan dört hastanın birisinde hematüri 

görüldü. Bu yönüyle literatürde rastlanmayan bir bulgu hastamızda görüldü. İlacın kesilmesi 

ile hastanın kliniği düzeldi. 

          Son dönemlerde ACE inhibitörleri de nefrotik sendrom tedavisinde adından sıkça söz 

ettirmektedir(67,93). ACE inhibitörlerinin çeşitli çalışmalarda proteinüriyi azalttığı 

gösterilmiştir(84,121). ACE inhibitörleri iyi tolere edilmesine karşın hiperkalemi, anjioödem, 

öksürük ve ABY gibi dökümente edilmiş yan etkileri vardır(67).  ACE inhibitörü başlanan 23 

hastanın üçünde (%13) hipotansiyon görüldü. Hipotansiyon yan etkisi görülen hastalardan 

birisinde öksürük ve hiperpotasemi de görüldü. Hipotansiyon beklenen ve istenen bir etki 

olduğundan doz ayarlaması yapılarak düzeltilmiştir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

        Sonuç olarak NS’lu hastaların çoğunda steroid tedavisine yanıt alınmaktadır. Hastaların 

yarısında steroid ve başka ilaç gerektiren relapslar görülse bile steroid tedavisine cevap veren 

hastalarda böbrek fonksiyonları genelde korunur. Hastalığın ağırlığı tedaviye cevapsızlık ve 

tedavi komplikasyonları ile ilişkilidir.  

        Steroid yan etkileri hafife alınmamalıdır, belirli aralıklarla araştırılmalıdır.  

        Hasta bu amaçla düzenli kontrollere çağrılmalıdır.  

        Hipertansiyon için her kontrolde, katarakt için altı ayda bir göz hekimi kontrolü, büyüme 

ve kemik dansimetresi (DXA) için yılda bir kontrol uygun bir yaklaşım olacaktır. Şayet 

büyüme duraklıyor ise kemik yaşı ve puberte gelişimi irdelenmelidir.  
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EKLER 
 
NEFROTİK SENDROM BİLGİ TOPLAMA FORMU 
 
AD-SOYAD:  SIRA NO:    

DOĞUM TARİHİ:  DOSYA NO:    

TANI TARİHİ:  PROTOKOL NO:    

TANI YAŞI:  TEL NO:    

CİNS:      

DOĞUM YERİ:  NS TİPİ:    

BOY:      

TARTI:      

VÜCUT ALANI:      

AKRABALIK: VAR   /   YOK     

AİLE ÖYKÜSÜ: VAR   /   YOK     

ŞİKAYET:      

FİZİK BAKI: TANSİYON:     

 ÖDEM:     

 
 
 
 
LABORATUVAR      

ÜRE:  C3:  Ph:  

CREATİNİN  C4:  DANSİTE:  

T.P. / ALBÜMİN  WBC:  PROTEİN:  

CA:  HB:  ERİTROSİT:  

PO4:  HTC:  
MİKROSKOBİ:  
( HEMATÜRİ / PYÜRİ ) 

ALP:  PLT:  PROT / CREA:  

TG:  MCV:  PROTEİNÜRİ:  

CHOL:  ESH:  GFR: (Schwarz)  

HDL:  NA:  PPD:  

LDL:    İ. KÜLTÜR:  

AST:      

ALT:      

TARİH BMD Z   SKOR   T  SKOR Femur / Lomber  

      

      

      

      

USG:  

BİYOPSİ:  
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TEDAVİ DOZ: BAŞLANGIÇ T. BİTİŞ T KÜMÜLATİF DOZ 
YAN ETKİ / ORTAYA 
ÇIKIŞ ZAMANI 

STEROİD      
PULSE  STEROİD:      
SİKLOFOSFAMİD:      
SİKLOSPORİN:      
TAKROLİMUS:      
PPI & H2RBLK:      
ACEi      
VİT D & CA & CALCİTONİN     
STATİN      
      
RELAPS SAYISI:      
      
STEROİD YAN ETKİ:                    A           B               C            D                 E 
1.KAS-İSKELET OSTEOPOROZ MYOPATİ KIRIK KEMİK NEKROZU 
2.CİLT: TÜĞLENME SAÇ DÖKÜLMESİ STRİA ACNE  
3.SSS: İŞTAH ARTIŞI KONVULZİYON DEPRESYON PARESTEZİ TREMOR 

4.METABOLİZMA & 
ENDOKRİN: HİPERLİPİDEMİ HİPERGLİSEMİ 

BÜYÜME 
GERİLİĞİ HİPERKALSEMİ TARTI ALIMI 

5.KVS: HİPERTANSİYON     
6.GIS P.ULCUS GIS KANAMA      

7.İMMUN SİSTEM 
SIK 
ENFEKSİYON     

8.GÖZ: KATARAKT     
9.HEMATOLOJİK: ANEMİ LÖKOSİTOZ TROMBOSİTOZ   
10.CUSHİNGOİD GÖRÜNÜM:     
SİKLOFOSFAMİD YAN ETKİ:     
 NÖTROPENİ ALOPESİ H. SİSTİT STERİLİTE MALİGNİTE 
SİKLOSPORİN YAN ETKİ:     
 HİPERTANSİYON NEFROTOKSİSİTE HİRSUTİZM GİNGİVAL HİPERPLAZİ 
ACE-İ YAN ETKİ:      
 ÖKSÜRÜK HİPOTANSİYON    
STATİN YAN ETKİ:      
 RABDOMYOLİZ MYOPATİ    
KALSİYUM ve D VİT. YAN ETKİ:     
 ÜROLİTİASİS HİPERKALSİÜRİ    
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