İdiyopatik nefrotik sendrom (NS),
• Ağır proteinüri,
• hipoalbüminemi
• ve / veya ödem varlığı ile tanımlanır.

• 16 yaşından küçük her 100.000 çocuğun 1–3'ünü etkiliyor.

• Vakaların yaklaşık % 85'i standart protokolle günlük oral prednizolon /
prednizon tedavisi sonrası tam remisyona girerler.
• Oral prednizolon / prednizon tedavisi ile 4-6 hafta sonra remisyona
girmeyen hastalar steroide dirençli NS (SRNS) olarak kabul
edilmektedir.
• Ailesel olmayan SRNS'li hastaların % 10-30'unda podosit ile ilişkili
genlerde mutasyonlar tespit edilebilirken, geri kalan hastalarda ise
SRNS’den tanımlanamamış dolaşımsal faktör ya da faktörlerinin
sorumlu olduğu varsayılır.

Temel Histopatoloji
• Fokal ve Segmental Glomerüloskleroz (FSGS),
• Minimal Değişiklik Hastalığı (MCD)
• Diffüz Mezangial Skleroz (DMS)

• Tedavi genellikle renin anjiyotensin-aldosteron sistemi inhibitörlerini
(RAASi) ve genetik olmayan SRNS formlarına sahip hastalarda
kalsinörin inhibitörlerini (CNI) içerir.
• Bu yaklaşımla, vakaların % 50-70'inde tam veya kısmi remisyon
sağlanabilir.

SRNS yönetimi zordur!
• Heterojen etiyolojisi,
• Sıklıkla remisyona girmekte sorunlar,
• İmmünsüpresif tedavi ve komplikasyonları,
• İlaç toksisitesi,
• Enfeksiyonlar,
• Tromboz,
• Son dönem böbrek hastalığına gidiş ve
• Böbrek nakli sonrası hastalık nüksü.

• KDIGO‘nun Glomerülonefrit kılavuzu haricinde SRNS'li çocukların
tanısı ve yönetimi konusunda kanıta dayalı, sistematik olarak
geliştirilmiş öneriler yoktur.
• Bu nedenle, Uluslararası Pediatri Nefroloji Derneği (IPNA) SRNS'li
hastaların teşhis ve yönetimi için klinik uygulama rehberi hazırlamak
amacıyla Aralık 2018'de bir klinik çalışma grubu kurdu.
• Rehberde ayrıca gelecekteki araştırma önerileri de sunulmaktadır.

Proje

Çekirdek grup
pediyatrik nefrologlar,
genetik uzmanları,
epidemiyologlar, erişkin
nefroloğu, böbrek
hastalıklarında uzman bir
patolog dahil 18 IPNA
üyesinden oluşmuştur.

3 hasta temsilcisi ve
bir diyetisyen

Proje
Çekirdek
lider grup
Harici
uzman
grubu

Oylama
paneli

Çekirdek lider grup tarafından
oluşturulan taslağı harici uzman
grubu, hasta temsilcileri bağlı
bulundukları hasta örgütleriyle de
paylaşıp onların da görüşleri
eklenerek oylama paneline gönderildi.
Oylama panelinde 5 üzerinden
değerlendirilen konuların %70i
geçemeyenleri çekirdek grup
tarafından tekrar değerlendirmeye
alındı.

23 pediatrik
nefrolog dahil-

Çocuklarda SRNS
yönetiminde
uzman IPNA’nın
bölgesel
temsilcileri

PICO soruları
• Hasta populasyonu (Patient and Population): SRNS’li > 3 ay ve <18 yaş
çocuklar dahil edildi.
• Girişim ve karşılaştırma (Intervention and Comparator): tedavi alan
grup ile tedavi almayan, diğer tedaviler ve placebo grubu
karşılaştırıldı.
• Sonuç (Outcome): SRNS'li çocukların tanısı, tedavisi ve takibi için
öneriler (ilaçların remisyon oluşturma etkinliği ve yan etki sıklığı da
dahil) ele alındı.

Toplam Kanıt Kalitesi
A Düzeyinde Kanıt
• Müdahale: iyi planlanmış ve uygulanmış deneyler,
uygun popülasyonlara yapılmış meta-analizler
• Teşhis: uygun gruplarla yapılmış, bağımsız altınstandart çalışmalar

Fayda ya da Zarar Ağır Basar

Şiddetli Öneri

Fayda ve Zarar Dengeli

Zayıf Öneri (eşit fayda-zarar
dengesine bağlı)

B Düzeyinde Kanıt

Az sayıda sınırları olan deneyler veya tanısal çalışmalar;
birçok gözlemsel çalışmadan tutarlı sonuçlar

Orta Düzeyde Öneri

C Düzeyinde Kanıt
Bir ya da az sayıda gözlemsel çalışma veya tutarsız
sonuçları ya da önemli sınırları olan birkaç çalışma
D Düzeyinde Kanıt
Uzman görüşü, olgu sunumu, birincil prensiplerden
çıkarımlar
X Düzeyinde Kanıt
Onaylayıcı çalışmaların yapılamayacağı ve zarar ya da
faydanın açıkça fazla olduğu olağanüstü durumlar

Zayıf Öneri (düşük kaliteli kanıta
bağlı)
Şiddetli Öneri
Orta Düzeyde
Öneri

Öneri yapılamaz

Kılavuz sürecinin sınırlamaları
• SRNS nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle yapılmış az
randomize kontrollü çalışma vardı. Çalışmalardaki hasta sayıları azdı
ve metodolojik kaliteleri de düşüktü. Bu nedenle çoğu öneri zayıf ve
orta düzeydedir.
• IPNA organizasyonunun sınırlı bütçesi nedeniyle, hasta temsilcileri ve
diyetisyenler yalnızca dış uzmanlar olarak dahil edildi.

Klinik uygulama önerileri

Tanımlar
• SRNS olarak bir hastayı tanımlamadan ve / veya alternatif
immünosüpresyon başlamadan önce proteinüri miktarı en az
bir kez kantitatif olarak sabah ilk idrarda protein /kreatinin
oranı veya 24 saatlik idrar protein düzeyi olarak ölçülmelidir.

A

Çocuklarda nefrotik sendromla ilgili tanımlar
Tanım

Açıklama

Nefrotik düzeyde proteinüri

Sabah ilk idrarda protein/kreatinin oranı ≥ 200 mg / mmol (2 mg / mg) veya idrar çubuğu ile
3+ veya 4+ 'ye karşılık gelen 24 saatlik idrar örneğinde ≥ 1000 mg / m 2 / gün proteinüri

Nefrotik sendrom

Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi (serum albümini <30 g / l) veya serum
albümin seviyesi bakılamadığında ödem varlığı

SSNS

Standart dozda prednizon veya prednizolon tedavisiyle 4 hafta içinde tam remisyonu (60 mg /
m 2 / gün veya 2 mg / kg / gün, maks. 60 mg / gün).

SRNS

Standart dozda prednizon veya prednizolon tedavisiyle ile 4 haftalık tedavide tam remisyon
olmaması

Teyit süresi
(confirmation period)

Standart dozda prednizon veya prednizolon tedavisinin başlamasından itibaren 4
haftada sadece kısmi remisyon görülüp, 4 ila 6 hafta arasındaki dönemde daha ileri yanıt
alabilmek için oral prednizon veya prednizolon ve / veya iv metilprednizolon pulse ve
RAASi kullanılan süreyi tanımlar. 6. haftada tam remisyona giren bir hasta geç yanıt
veren (late responder) olarak tanımlanır. 6. haftada tam remisyona girememiş bir hasta 4
haftada kısmi remisyon elde edilse bile SRNS olarak tanımlanmaktadır.

Tam remisyon

İdrar protein/kreatinin oranı (sabah ilk idrar veya 24 saatlik idrar örneğine göre) ≤ 20 mg /
mmol (0,2 mg / mg) veya idrar çubuğunda arka arkaya üç veya daha fazla durumda proteinin
negatif veya eser olarak saptanması.

Kısmi remisyon

İdrar protein/kreatinin oranı (sabah ilk idrar veya 24 saatlik idrar örneğine göre) > 20 mg /
mmol ancak <200 mg / mmol ve eğer bakılabiliyorsa, serum albümini ≥ 30 g / l olması.

Çocuklarda nefrotik sendromla ilgili tanımlar
Tanım

Açıklama

Relaps

Nefrotik düzeyde proteinürinin nüks etmesi. Çocuklarda relaps genellikle idrar çubuğu ile
değerlendirilir ve bu nedenle daha önce kısmi veya tam remisyon elde edilmiş bir çocukta
ödem olsun ya da olmasın arka arkaya 3 günde idrar çubuğunda ≥ 3+ protein olması veya
sabah ilk idrar protein/kreatinin oranının 200 mg / mmol (2 mg / mg) olması olarak tanımlanır.

CNI-dirençli SRNS

CNI ile yeterli dozlar ve / veya seviyelerde 6 aylık tedaviden sonra en azından kısmi
remisyonun bile olmaması.

Çoklu ilaca dirençli SRNS

Mekanizma olarak birbirinden farklı 2 steroid koruyucu (steroid sparing) ajanlar ile standart
dozlarda 12 aylık tedaviden sonra tam remisyon olmaması

İkincil steroid direnci

İlk tedavide steroide duyarlılığı olan ve sonraki relapslarda SRNS gelişen çocuklar

Posttranplant rekürren
nefrotik sendrom

Posttransplant nefrotik düzeyde proteinüriyi açıklayacak diğer belirgin nedenleri
olmayan ve / veya böbrek biyopsisinde podosit ayaksı çıkıntılarının silinme bulgusu
görülmeyen SRNS'li çocuk. Bu tanı önceden anürik bir hastada kalıcı proteinüri (idrar
protein/kreatinin oranı ≥ 100 mg / mmol (1 mg / mg)), veya transplant sırasında
proteinüriyi açıklayacak diğer belirgin nedenler olmadan sebat eden proteinürisi olan bir
hastada ise idrar protein/kreatinin oranı ≥ 100 mg / mmol (1 mg / mg) artış varlığında da
düşünülmelidir.

• Glukokortikoidlerle tedaviye yanıtı değerlendirmek ve RAASi tedaviyi
başlatmak için standart dozlarda oral steroid tedavisine
başlanmasından itibaren 4 ila 6 hafta arasındaki "Teyit dönemini"
kullanmanızı öneririz. (derece C, zayıf öneri).
• Ayrıca bu sırada genetik test ve / veya böbrek biyopsisi yapmanızı
öneririz.
• Tüm SRNS’li hastalarınızın histolojik, klinik ve genetik verilerinin
hastalık ve tedavisi konusunda anlayışımızı geliştirmemize yardımcı
olmak için hasta ve genetik veri tabanlarına girilmesini öneriyoruz.
(derecelendirilmemiş).

C
B

Kanıt ve mantık
Proteinüri değerlendirmesi
• Çocuklarda NS'nin geleneksel tanımı:

• proteinüri >40 mg / m2/ sa veya ≥ 1000 mg / m2 / gün veya idrarda protein kreatinin oranı (UPCR) ≥ 200 mg /
mmol (2 mg / mg) veya idrar çubuğu üzerinde 3+ protein

+

• hipoalbüminemi (<30 g / l) veya ödem

• İdrar çubuğu, tarama ve evde proteinürinin takibi için kullanışlıdır. Ancak terapötik kararlar en az
bir kez kantitatif protein ölçümüne dayanarak verilmelidir.
• Ortostatik proteinüriden etkilenmemek için sabah ilk idrar örneği spot idrar örneklerinde tercih
edilir.
• Spot idrar protein/kreatinin oranı ve 24 saatlik idrar protein ölçümü arasındaki doğrusal ilişki göz
önüne alındığında, spot idrar protein/kretinin oranı bakılmasını önerilmektedir. Eğer idrar
protein/kreatinin oranı≥ 200 mg / mmol (2 mg / mg) ise SRNS tedavisi başlamalıdır.

SRNS'nin tanımı
• İdiyopatik NS ile çocukların başlangıç tedavisi genellikle 4-6 hafta
süreyle 60 mg / m 2 / gün veya 2 mg / kg / gün (maksimum 60 mg /
gün) , ardından 4-6 hafta süreyle daha 40 mg / m 2/gün veya 1.5 mg /
kg/ doz günaşırı oral prednizon veya prednizolon kullanılmasıdır. İlk 4
haftalık tam doz oral oral prednizon veya prednizolon tedavisinden
sonra, çocuk tam remisyona ulaşması (İdrar protein/kreatinin oranı ≤
20 mg / mmol (0,2 mg / mg) veya veya idrar çubuğunda arka arkaya
üç veya daha fazla durumda proteinin negatif veya eser olarak
saptanması) SSNS’i kanıtlar.
• Eğer kısmi yanıt varsa küçük bir yüzdenin 2 hafta zaman verildiğinde
tam remisyona girebileceğinden "Teyit dönemi" başlatılır.

• Bu sürede oral prednizon veya prednizolon tedavisine 3 doz IV metilprednizolon pulse
(500 mg / m 2 veya 15 mg / kg) ve RAASi eklenebilir.
• 6. haftada tam remisyona giren bir hasta geç yanıt veren (late responder) olarak
tanımlanır. SSNS olarak kabul edilir ve o şekilde tedavi edilir.
• 6. haftada tam remisyona girememiş bir hasta SRNS olarak kabul edilir. İdeal olarak 2
haftalık teyit süresinde, mümkün olan en kısa süre içinde böbrek biyopsisi ve genetik test
(yapılabiliyorsa) yapılmasını öneririz.
• Eğer genetik sonuçlar teyit süresinin sonuna kadar sonuçlanmamışsa, CNI başlamanızı ve
genetik sonucu geldikten sonra tedaviyi yeniden değerlendirmenizi öneririz.
• Genetik ve / veya histopatolojik değerlendirmenin mümkün olmadığı düşük kaynaklara
sahip ülkelerde, CNI ile immünsüpresif tedaviye hemen başlanabilir. Eğer CNI mevcut
değilse, intravenöz veya oral siklofosfamid başlanabilir.

CNI'ye dirençli nefrotik sendrom tanımı
• Genetik olmayan SRNS olarak tanımlanan çocukların önemli bir kısmı
CNI'lere değişik sürelerde (haftalar ila aylar) yanıt verebilirler.
• Başlangıçte SRNS olan ve CNI’ne yanıt veren çocuklarda, stabil
remisyon veya seyrek relapslar veya ikincil SSNS gelişebilir
• CNI'lara direnç, yeterli doz ve kan seviyelerinde en az 6 ay uygulanan
CNI tedavisi sonrasında kısmi remisyon dahi olmamasıdır.

Çoklu ilaca dirençli nefrotik sendrom tanımı
• CNI'lere dirençli çocuklar diğer steroid koruyucu ajanlarla tedavi
edilebilir.
• SRNS'li hastalarda mekanizma olarak birbirinden farklı 2 steroid
koruyucu ajanlar ile standart dozlarda 12 aylık tedaviden sonra tam
remisyon olmaması ‘çoklu ilaca dirençli nefrotik sendrom’ olarak
tanımlanır.

İlk inceleme

Evde ölçüm çubuğu değerlendirmelerinin sonuçları dahil
aktivite, ateş atakları, ağrı, karın rahatsızlığı,
şişme, yorgunluk, okul devamı, ilaç kullanım uyumu,
kız hastalarda adet döngüsü
Gerektikçe

Anemisi
İmmünsüpresan ilaç başlamadan önce tüberkuloz taraması
(endemik bölgedede ise)

Gerektikçe

Gerektikçe
Tam nörolojik muayene ve bilişsel durumun değerlendirilmesi

gerektikçe

İlk inceleme

Her 3 ayda bir; mümkünse yılda bir ABPM

BMI ve yıllık büyüme hızının hesaplanması

gerektikçe
Özellikle kapsüllü bakteriler için kontrol edin ve tamamlayın:

gerektikçe

idrarı

İlk inceleme

Tam kan sayımı (hemogram)

Her 3 ayda bir (remisyona kadar ve evre
4-5 KBH ise)

Yüksek dozda diüretik kullanırken her gün
veya gün aşırı
varsa düzeltilmiş albumin dahil)
Serum albümin, total protein
Gerektikçe (klinik karar)
(KBH 4. evrede daha sık)
(KBH 3-5. evrede daha sık)

12 ayda bir veya gerektikçe
Temel koagülasyon testleri (protrombin zamanı (INR), aPTT, fibrinojen,
ATIII), ayrıntılı trombofilik tarama (daha önce trombotik olayları olan,
santral venöz katater olan, kalıcı nefrotik düzey proteinürisi olan ve / veya
ailede tromboz öyküsü olan hastalar

gerektikçe; örn.

İlk inceleme
Her 12 ayda veya gerektikçe (özellikle uzamış
proteinürisi olan hastalarda)

Her 6 ayda bir veya gerektikçe
Her 12 ayda bir veya gerektikçe
Gerektikçe

Gerektikçe
gerektikçe
Yıllık veya gerektikçe

WES

Daha sonra her 3 ayda bir veya gerektikçe
4 haftalık tedaviden sonra AUC, daha sonra her 612 ayda bir veya gerektikçe
CD19 B hücre sayımı: bazal, ilk ayın sonunda (en
düşük seviye), B hücre sayısı normale gelene
kadar 1-3 ayda bir

İlk inceleme
Statin kullanılan dönemde her 6 ayda bir

Başlangıçta (zorunlu prerenal biyopsi)
Gerektikçe
Hipertansif hastalarda veya ciddi ödemi olan
hastalarda her 12 ayda bir

Akciğer grafisi

Endikasyon varsa

Sol el bilek grafisi (> 5 yaşındaki hastalarda; kemik yaşı
değerlendirmesi, mineralizasyon)

Her 12 ayda bir veya gerektikçe

Metne bakın: tanı aşamasında ve endikasyon varsa:
eGFR'de açıklanamayan düşüş durumunda, proteinüride
açıklanamayan artış varsa ve / veya uzun süreli (<2 yıl)
tedavi sırasında CNI nefrotoksisitesini elemek veya
izlemek için

İlk inceleme

Diyetisyen incelemesi ve tuz kısıtlması, potasyum, kalori ve
protein alımına ait diyetisyen tavsiyesi

Endikasyon varsa
Endikasyon varsa

- Hematoloji (dev trombositler ile trombositopeni, Döhle
cisimcikleri)

SRNS'li çocuğa tanı anında yapılacaklar
• Dikkatli bir aile öyküsü almanızı öneririz.
• Renal ve ekstrarenal belirtiler
• Akraba evliliği öyküsü
• Ailede böbrek hastalığı öyküsü
• Hangi aile üyesinde, başlangıç yaşı,
• Hastalığının klinik seyri
• İlaçlara yanıt, böbrek fonksiyonu , böbrek biyopsi sonucu, genetik test sonucu.

A

• Dikkatli fiziksel muayene yapılmasını tavsiye ederiz.
• Ekstrarenal bulgular
• İskelet, nörolojik, göz, kulak ve ürogenital anomaliler,
• Nefrotik sendromun sekonder nedenleri (özellikle bulaşıcı hastalıklar).

A

• SRNS'nin immünolojik veya enfeksiyöz nedenlerini, proteinüri
düzeyini, tahmini GFR’yi ve renal histolojiyi değerlendirmek için
listedeki kan, serum ve idrar testlerini öneriyoruz.
• SRNS hastalarının kardeşlerine genetik test yapılmadan önce tam
idrar tahlili yapmanızı öneriyoruz.

B
C

Kanıt ve mantık
Tanı anında aşağıdaki nedenlere yönelik tetkik
yapılmalıdır:
• SRNS enfeksiyöz nedenlere
sekonder olabilir:
•
•
•
•
•
•

Sitomegalovirüs (CMV),
İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV),
Hepatitis B,
Sıtma,
Parvovirüs B19,
Sifiliz.

• Diğer SRNS nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Orak hücre hastalığı,
Lenfoma,
Membranöz nefropati,
Membranoproliferatif
glomerulonefrit,
C3 glomerulopati,
IgA nefropatisi,
Sistemik lupus eritematozus,
Alport sendromu / kollajen IV
glomerülopatisi,
Amiloidoz
Trombotik mikroanjiyopati (TMA).

Özellikle GFR’si düşük hastalarda
• Böbrek biyopsisi
• Genetik değerlendirme

• ve / veya
•
•
•
•

C3, C4,
antinükleer antikorlar,
anti-streptokokal antikorlar,
ANCA.

Hastalık seyrinde
düşük GFR;
hastalık
ilerlemesinin,
akut böbrek
hasarının ya da ilaç
toksisitesinin
göstergesi olabilir.

• Doppler değerlendirmesini içeren renal ultrasonografi böbrek ve idrar
yollarının konjenital anomalilerinin ve vasküler trombozun
değerlendirilmesine yardımcı olur.

Genetik test ve böbrek biyopsisi endikasyonları
• Primer SRNS tanısı alan tüm çocuklarda ,varsa, genetik testin
yapılmasını öneriyoruz.

B

• Genetik testlere öncelik vermenizi öneririz.
• Ailede başka olgu varlığında (ailede proteinüri / hematüri veya etiyolojisi
bilinmeyen KBH öyküsü),
• ekstrarenal özellikleri olan olgularda,
• Transplantasyon için hazırlık yapanlarda.

C

• Bilinen enfeksiyon veya malignite ilişkili sekonder SRNS veya ailesel ve
/ veya sendromik olgular veya genetik nedenlerle gelişen SRNS
dışında, SRNS tanısı alan tüm çocuklara böbrek biyopsisi yapılmasını
öneririz.
• Özellikle öncelikli durumlarda ,sonuçların hızlıca hazır olması
koşuluyla (birkaç haftada), çocuklarda böbrek biyopsisinden önce
genetik test yapılmasını öneririz.
• Önce steroide duyarlı olup, sonradan hastalık seyrinde steroid dirençli
olan (sekonder steroid direnci) hastalarda genetik test yapılmasını
önermiyoruz.

A
D
C

Kanıt ve mantık
Genetik test
• Hastalara ve ailelerine kesin bir tanı sağlayabilir.
• Tedavi edilebilir bir SRNS formunu ortaya çıkarabilir (örneğin, Coenzim
Q10).
• Böbrek biyopsisinin gerekliliğini ortadan kaldırabilir.
• İmmünosupresif tedavinin erken kesilmesine izin verebilir.
• Transplantasyon sonrası rekürrens riski de dahil olmak üzere doğru, iyi
bilgilendirilmiş genetik danışmanlığa izin verebilir.
• Ekstrarenal belirtilerin uygun teşhis ve yönetimine izin verebilir.

• Tüm ekzom sekanslama (WES) teknolojisiyle, çocukların % 10-30‘una
monogenik bir hastalık teşhisi konulabilmektedir.
• Avrupa hastalarında NPHS2 , WT1 ve NPHS1 mutasyonları genetik olarak
en yaygın SRNS nedenlerindendir ve sırasıyla genetik vakaların % 42, 16 ve
13'ünü oluştururlar. Beyaz ırkta NPHS2’deki mutasyonlar ~% 20-30 sporadik
SRNS nedenleri arasındadır.
• Neden olan mutasyonu belirleme olasılığı hastalık başlangıç yaşıyla ters
orantılıdır ve pozitif aile öyküsü ya da ekstrarenal belirtilerin varlığıyla artar.
Ancak genellikle bir popülasyonda yaygın olan genler başka bir
popülasyonda yaygın olmayabilir.
• SRNS’nin monogenik formları olan hastalarda, immünsüpresif tedavilerin
etkisiz olduğunu destekleyen kanıtlar olması sebebiyle kesilmelidir.

Kanıt ve Mantık
Böbrek biyopsisi
• Ayırıcı tanıların dışlanmasını (örneğin, membranöz nefropati) ve
primer bir podositopatinin doğrulanmasını (MCD, FSGS,veya DMS)
sağlar. Ayrıca, tübüler atrofi, interstisyel fibroz ve glomerüloskleroz
gibi prognostik belirteçlerin tanınması ve derecelendirilmesini sağlar.
• CNI ile tedavi öncesi, immünosupresyona yanıt vermediği bilinen
SRNS’nin bir monogenik formu olmadığı sürece, altta yatan patoloji
gösterilmelidir. Bu, özellikle genetik testlere erişimin sınırlı olduğu
durumlarda uygundur.

Genetik test ve danışmanlık
• Klinik fenotip spesifik bir duruma işaret etmiyorsa kapsamlı gen
paneli analizini öneriyoruz (ör. listedeki SRNS genlerinin tümünü
içeren yeni nesil dizileme (NGS) paneli en maliyet etkin genetik
yaklaşımdır). Spesifik bir durumda bunun yerine tek gen analizi
yapılabilir.
• Belirlenen genetik varyantların patojenitesini Amerikan Tıbbi
Genetik Koleji’nin rehberine göre belirlemenizi öneririz. Seçilmiş
olgularda aile segregasyon analizi yapılabilir.
• Hastalar ve aileleri için hem beklenen hem de beklenmeyen
genetik bulguları yorumlamalarına yardımcı olması için genetik
danışmanlık öneriyoruz.

B
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Enfeksiyon taraması
• Subklinik tüberküloz açısından ülkeye özgü rehberlere (örn.
Akciğer grafisi, tüberkülin testi, Quantiferon testi) uygun bir
şekilde, eğer klinik şüphe varsa, veya endemik bölgelerde
ikamet veya seyahat durumunda değerlendirme yapılmasını
öneriyoruz
• Hepatit B, C, sifiliz ve HIV için test yapmanızı öneririz:
• NS'nin ikincil nedenlerini dışlamak,
• Çeşitli ülkelerdeki bu enfeksiyonların endemik olduğu göz önüne
alınarak özellikle ritüksimab gibi immunsupresyon kullanmak.

C

C

Tedavi
Çocuklarda birinci basamak immünsüpresif
olmayan tedavi

• SRNS tanısı konulduktan sonra anjiyotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleri (ACEi) veya anjiyotensin reseptor blokerleri (ARB'ler)
olan RAASi ile tedaviye başlamanızı öneririz.

B

• RAASi tedavisine başladıktan sonra sabah ilk idrarda
proteinürideki değişimin kantitatif olarak ölçümünü öneriririz.

D

• Onaylanmış maksimum dozajları hedeflemenizi öneririz.

C

• ACEi veya ARB'ler KBH evre 4 hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
İntravasküler hacim azalması, akut böbrek hasarı (AKI), hiperkalemi
veya sık kusma / ishal durumunda kesilmelidir.

X

• Böbrek yetersizliğinde vücutta birikebileceğinden böbrekten
metabolize olmayan RAASi‘ni (örn. ramipril ve ARB'ler)
kullanmanızı öneririz.

D

• Ergen kızlarda RAASi'nin teratojenik etkilerinden kaçınmak için
doğum kontrolü sağlanmalıdır.

X

Kanıt ve mantık
• KBH hastalarında RAAS blokajı ile ACEi veya ARB'ler intraglomerüler
basıncı azalır, KBH'nin ilerlemesini yavaşlatır ve proteinüriyi
azaltır. Tolere edilebilen maksimum onaylanmış dozajları
hedeflemenizi öneririz.
• ACEi ile ~% 30 antiproteinürik etki beklenmektedir. SRNS'li çocuklarda
oral steroid tedavisi haricinde ek ilaç kullanmadan ACEi veya ARB’ler
ile tedaviden sonra tam remisyon izlenen vakalar bildirilmiştir.

• Bu nedenle, oral steroid tedavisinin başlangıcından 4 hafta kadar
sonra teyit döneminde başlanabilir.
• ACEi ve ARB'ler ile kombine tedavi AKI ve ölüm gibi istenmeyen
olaylar için artan risk nedeniyle kullanılması desteklenmemektedir.

Çocuklarda birinci basamak immünsüpresif
tedavi
• SRNS'li çocuklar ve tanı konulduktan sonra ilk seçenek
immünsüpresif tedavi CNI’nin (siklosporin veya takrolimus)
olmasını öneriyoruz.

B

• Tanı konulduktan sonra oral steroid tedavisinin azaltılmasını ve
6 ay sonra kesilmesini öneriyoruz.

D

• EGFR’si <30 ml / dak / 1.73 m , AKI ve / veya kontrolsüz
hipertansiyonu olan hastalarda CNI tedavisinin durdurulmasını
veya ertelenmesini öneririz.

X

• SRNS’nin monogenik bir form için kanıtı olan hastalarda CNI tedavisini
ertelemenizi ve oral steroid tedavisinin kesilmesini öneriyoruz.

B

• Eğer CNI mevcut değilse veya karşılanamıyorsa, yüksek doz steroid
olsun ya da olmasın siklofosfamid (CPH) [IV veya po] kullanılmasını
öneriyoruz.

D

• Hastaları ve ailelerinin, immünsüpresif ilaçların potansiyel yan etkileri
konusunda bilgilendirilmesini öneriyoruz.

X

İLAÇLA İLGİLİ YAYGIN KOMPLİKASYONLAR VE HASTA İZLEME İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK YAN ETKİLER

İLAÇ TÜRÜ

İLAÇLA İLGİLİ YAN ETKİ

ÖNLEME

Tüm ilaçlar

Tekrarlayan Enfeksiyonlar

Yeterli olan minimum dozda kullanım
Aşılama (Mümkünse)

Glukokortikoidler

Cushing sendromu
Hipertansiyon
Glukoz intoleransı
Büyüme geriliği
Azaltılmış kemik mineral yoğunluğu Katarakt,
glokom
Davranış sorunları

Glukokortikoidlerin dikkatli kullanımı Uzun
süreli tedavi yok
Steroid koruyucu ajanların kullanımı

CNI

Hipertansiyon
Nefrotoksisite
Nörotoksisite (titreme)
Bacak ağrısı
Hipomagnezemi
Diğer ilaçlarla etkileşim

İlaç düzeyleri izlenerek yeterli olan minimum
dozda kullanım. Önemli yan etkiler
görüldüğünde doz azaltımı

Takrolimusa özgü:

Glukoz intoleransı ve diabetes mellitus

Siklosporin A'ya özgü:

Hipertrikoz Dişeti hiperplazisi

İLAÇLA İLGİLİ YAYGIN KOMPLİKASYONLAR VE HASTA İZLEME İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK YAN ETKİLER

İLAÇ TÜRÜ
MMF

RITUXIMAB

İLAÇLA İLGİLİ YAN ETKİ

ÖNLEME

Hematoloji:
- Lökopeni / nötropeni
Pansitopeni
Gastrointestinal intolerans (bulantı, kusma, karın ağrısı,
ishal)
Kilo kaybı
Dermatolojik sorunlar:
Verrucae
Deri neoplazmı
Nörolojik:
-Baş ağrısı
- Parestezi- Bacak krampları
- Hep. B ve fulminan hepatit

İlaç düzeyleri izlenerek yeterli olan minimum dozda kullanım.

Spesifik Enfeksiyonlar
Kotrimoksazol ile profilaksi Hipogamaglobulinemi
Lökopeni / nötropeni
Pansitopeni
Akut infüzyon reaksiyonları
Anjiyoödem
Bronkospazm,
- Ürtiker
Progresif multifokal lökoensefalopati (PML), JC-Virus
tarafından indüklenir

Pneumocystis jirovecii pnömonisi

Ek güneş / UV koruması

Hepatit B aşısı

Premedikasyon

Kanıt ve mantık
Kalsinörin inhibitörleri
• CsA; plasebo, tedavisiz veya intravenöz metilprednizolon grubu ile
karşılaştırıldığında (~% 75'e karşı % 22) histopatolojiye bakılmaksızın daha
üstündü (risk oranı 3.50 (% 95 CI 1.04–9.57).

• CsA ile TAC arasında fark saptanmadı (risk oranı 1,05 [% 95 CI 0,87–1,25]).
• CsA veya TAC, intravenöz CPH'den daha etkiliydi (% 78, % 40'a kıyasla; risk
oranı 1.98 [% 95 CI 1.25–3.13]) .
• CsA ile MMF ve deksametazon kombinasyonu karşılaştırıldığında benzer
şekilde etkiliydi (% 46'ya karşı% 33; risk oranı 1.38 [% 95 CI 0.9–2.10].

• TAC remisyonu sürdürmek MMF ile karşılaştırıldığında daha etkiliydi (% 90'a
karşı % 45; risk oranı 2,01 [% 95 CI 1,32–3,07).

• CsA; plasebo, tedavisiz veya pulse metilprednizolon ile karşılaştırıldığında
son dönem böbrek hastalığı gelişen hasta sayısında fark yoktu. Fakat tespit
edilmiş olgu sayıları çok azdı.
• IV CPH ile CNI’lar karşılaştırıldığında, yan etki görülme sıklığında CPH’da
ciddi bir artış olduğu görüldü fakat kalıcı nefrotoksisite veya ölüm görülme
sıklığında fark gözlenmedi.
• CsA, MMF + deksametazon, TAC karşılaştırıldığında son dönem böbrek
yetersizliği veya eGFR’de % 50 düşme gelişmesi açısından fark saptanmadı.

• Azalmış eGFR, AKI ve / veya kontrolsüz hipertansiyon varlığında nefrotoksik
etkilerinden dolayı CNI'lerle tedavi desteklenmemektedir. Bununla birlikte,
KBH gelişenlerde hastalık kontrolü için başka seçenek yoksa CNI'ler
proteinüriyi ve uzun süreli böbrek sağkalımını iyileştirebilir.

• 6 aya kadar CNI ile tedavi ile kısmi remisyon göstermeyen SRNS hastaları
CNI dirençli kabul edilir ve buna ek olarak farklı mekanizmaya sahip başka
bir ajana 12 aylık kümülatif tedavi ile yanıt vermiyorsa çoklu ilaca dirençli
olarak kabul edilir.
• Monogenik bir SRNS formu olduğu biliniyorsa hastaların immünsupresyonu
kesilmeli, ancak RAASi tedavisine KBH’nın ileri aşamalarına ulaşana ve
RAASi’ni tolere edemeyene kadar devam edilmelidir.

Alkilleyici ajanlar ve düşük kaynakları
olanlar için düzenlemeler
• Oral steroid tedavisi / plasebo ile karşılaştırıldığında, CPH tam remisyon oluşturmada hiçbir fark
göstermedi. (risk oranı 1,06% 95 CI 0,61–1,87).
• Toplamda, % 36 çocuk CPH’de % 35 çocuk oral steroid tedavisi ile tam remisyona girdiği
görüldü. IV veya oral CPH alan hastalarda da benzer remisyon oranları (her biri ~% 50)
gözlendi. CPH'ye verilen yanıtlar bazı gözlemsel çalışmalarda, belirli bir SSNS-SRNS örtüşmesini
gösteriyor olabilir.
• Daha eski çalışmalar 2000-2010 öncesi hastalar için genetik testlerin yaygın olarak mevcut
olmadığı göz önüne alındığında monogenik nedenlerle NS olan çocukları da içerebileceğinden,
CPH'ye düşük yanıt oranlarıyla sonuçlanmış olabilir. CPH düşük kaynaklara sahip hastalarda
remisyon sağlamak için kullanılabilir fakat yanıt alınamadığı zaman kesilmelidir.
• Klorambusille ilgili yapılmış randomize kontrollü çalışmalar olmadığından, kullanılması için öneride
bulunamıyoruz.

CNI programı, izleme ve ikili kullanım
• CsA’ın 3-5 mg / kg / gün olarak (maks. başlangıç dozu 250mg)
günde 2 kez oral başlanmasını öneriyoruz.

• Tandem kütle spektrometresiyle yapılan testlere göre tam kan CsA
çukur (through) seviyelerini hedef aralığımız 80-120 ng / ml’ye
ulaşana kadar CsA dozlarının günlük olarak titre edilmesini
öneriyoruz.
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• TAC’un 0.1-0.2 mg / kg / gün olarak (maks. başlangıç dozu 5 mg /
gün) günde 2 kez oral başlanmasını öneriyoruz.

• TAC çukur (through) seviyelerini hedef aralığımız 4-8 ng / ml’ye
ulaşana kadar TAC dozunun titre edilmesini öneriyoruz. Titrasyon
aralıklarının en az 3 gün olmasını da öneriyoruz.

B
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• CsA / TAC çukur seviyelerinin hedef seviyelere ulaşılana kadar
haftada bir ve ardından her 1–3 ayda bir güvenlik önlemi olarak
serum kreatinin ile birlikte izlenmesini öneriyoruz.

D

• eGFR 30 ml / dakika / 1,73 m 2 altına düşerse CNI dozunun
azaltılmasını veya tamamen kesilmesini öneriyoruz.

X

Kanıt ve mantık
• Her ne kadar CsA'nın alındığı dozdan 2 saat sonra (C2) izlenmesi terapötik
seviyenin tek ölçümle değerlendirmesi için en doğru zaman olsa da, SRNS
hastalarında C2 hedef seviyelerinin rutin değerlendirilmesi için yaygın veya
pratik değildir. Bunun yerine tam kan tandem kütle spektrometresi ile C0
yapılan ölçümler önerilir. Bu tahliller, immunoassay ile yapılan ölçümlerden
daha düşük sonuçlar verir.

• CsA seviyelerinin aralıkları randomize kontrollü çalışmalarda çok geniş
aralıkta belirtilmiştir. Son çalışmalar başlangıç dozu 5-6 mg / kg / gün alarak
daha düşük CsA çukur seviyelerini (80-150 ng / ml) kullanmaktadır.

• NS'li çocuklarda düşük CsA çukur seviyeleri uzun süreli nefrotoksisite
ile ilişkili olsa da, biz 80-120 ng / ml'lik CsA çukur seviyelerinin
hedeflenmesini öneriyoruz. Her ne kadar CsA daha yüksek seviyelerde
daha etkili olabilirse de, güvenlik parametresi olarak serum kreatinin
ile birlikte değerlendirilmelidir. Yüksek CsA dozları (C2 seviyeleri> 600
ng / ml), SDNS'li çocuklarda özellikle ACEis / ARB'ler ile kombinasyon
halinde verildiğinde CsA nefrotoksisitesi gelişimi açısından riski arttırır.
• Kararlı duruma ulaşana kadar seviyeler haftalık, sonrasında ise her 1-3
ayda bir izlenmelidir.

CNI tedavi süresi
• CNI'lara yanıtı belirleyebilmek için en az 6 aylık bir tedavi süresi öneriyoruz.

• 6 ayda kısmi remisyon sağlanamaz ise CNI'lerin kesilmesini öneriyoruz.

• Tam remisyon elde edilirse, CNI dozunun remisyonu korumak için gereken en düşük
doza düşürülmesi gerekmektedir. 12–24 ay tedaviden sonra bu hastalarda
nefrotoksisite riskini azaltmak için CNI'lerini kesmeyi de düşünmenizi öneriyoruz.
• Bu hastalarda, nefrotoksisiteyi azaltmak ve remisyonu devam ettirmek için MMF'ye
geçiş düşünülebilir (*).

B
B
C

• CNI'nin kesilmesinden sonra relapslar meydana gelirse, 4 hafta
yüksek doz oral steroid ile birlikte yeniden CNI başlatılmasını
öneriyoruz. Alternatif olarak MMF düşünülebilir.

C

• Kısmi remisyon sağlanırsa, en az 12 ay boyunca aynı dozda CNI’e
devam etmenizi öneririz.

C

Mikofenolat mofetil
• SRNS'li bir çocukta immünsüpresyon düşünülüyorsa ve bir EGFR <30 ml / dak /
1.73 m 2 ise , nefrotoksisite riski nedeniyle CNI'lar yerine MMF kullanılmasını
öneriyoruz.

C

• SRNS'li çocuklarda CNI ile remisyonu takiben steroide duyarlı bir relaps gelişirse
remisyonu sürdürmek için MMF kullanımını düşünmenizi öneriyoruz.

C

• CNI tedavisi ile en az 12 aydır tam remisyonda izlenen SRNS'li hastalarda için
CNI’ne devam etmek yerine alternatif bir immünosupresyon ajanı olarak MMF’e
geçmeyi düşünmenizi öneriyoruz.

C

Kanıt ve mantık
• CsA; MMF ile deksametazon kombinasyonu ile karşılaştırıldığında remisyon sağlama açısından üstün değildi.
(% 45'e karşı% 33).
• Eğer SRNS’li bir çocukta CNI tedavisini takiben remisyona ulaştıktan sonra steroide duyarlı bir relaps
gelişebilir, randomize kontrollü çalışmalara dayanarak tekrarlayan SSNS'de MMF remisyonu sürdürmek için
kullanılabilir.

• CNI’dan MMF’e geçiş protokolü SRNS'li çocuklarda CNI tedavisinden ortalama 1,7 yıl sonra düzenli ilaç
takibiyle başarıyla uygulanmıştır.
• TAC'den MMF’e geçişin değerlendirildiği bir randomize kontrollü çalışmada TAC ile remisyon elde edilen
hastalarda remisyonu sürdürme açısından TAC ile devam etmenin daha iyi olduğu gösterilmiştir.
• MMF başlangıç dozu olarak 1200 mg / m2 /gün kullanılmasını ve SRNS hastalarında SSNS hastalarındaki
sonuçlara belirlenen mikofenolik asit maruziyetini (EAA)> 50 μg ×h / ml hedefleyerek terapötik ilaç takibinin
yapılması öneriyoruz.

Böbrek biyopsisini tekrarlayın
• Eğer takip sırasında eGFR'de açıklanamayan bir düşüş veya
proteinüride artış varsa CNI nefrotoksisitesinin değerlendirilmesi
için böbrek biyopsisini tekrarlamayı düşünebilirsiniz.

• Uzun süreli CNI maruziyeti olan (> 2 yıl) veya ikinci kez CNI
tedavisi başlatılan hastalarda böbrek biyopsisi yapılmasını
düşünmenizi öneriyoruz.
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Kanıt ve mantık
• Işık mikroskobunda arteriolar hyalinizasyon ve düz kas vakuolizasyonu,
iskemik glomerüler kollaps, jukstaglomerüler aparat hiperplazisi,
(çizgili) interstisyel fibroz ve tübüler atrofi ve transmisyon elektron
mikroskopisinde mitokondriyal hasar varlığı ilaç toksisitesini destekler.

Glukokortikoidlerle birlikte kullanım
• CNI ve RAASi ile birlikte uzun süreli (> 6 ay) rutin oral steroid tedavisini
önermiyoruz.

• CNI başlatıldıktan sonra oral steroid tedavisinin aşağıdaki şekilde
azaltılmasını öneriyoruz:
• 4 hafta süreyle 40 mg / m 2 gün aşırı,
• 4 hafta süreyle 30 mg / m 2 gün aşırı,
• 4 hafta süreyle 20 mg / m 2 gün aşırı,

• 8 hafta süreyle 10 mg / m 2 gün aşırıya indirilir ve daha sonra kesilir.

C
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Kanıt ve mantık
• Prednizon, birkaç randomize kontrollü çalışmada 6 ay 1 mg / kg / gün ile 6
ay 0.3 mg / kg / gün gün aşırı kullanılmıştır.
• Uzun süreli oral prednizon/ prednizolon tedavisinin SRNS hastalarında
faydalı olduğuna dair kanıt yoktur ve steroid toksisitesine neden olabilir. Bu
nedenle, önerilen rejimi kullanarak kademeli olarak azaltmayı öneriyoruz.
Özellikle glukokortikoid toksisitesi ile başvuran hastalarda daha çabuk
kesilebilir. Ancak, bu SRNS hastalarının CNI ile tam remisyon sağlayan ve
daha sonra SDNS gibi davranan kısmı için geçerli değildir. Bu hastalar ek
olarak gün aşırı oral düşük doz ile tedavi edilebilir.

İkinci basamak yaklaşımlar
• CNI’leri ile kısmi remisyona ulaşamayan SRNS'li hastalara (ve
genetik veya sendromik hastalığı olmayan) SRNS için yeni
potansiyel tedavileri değerlendiren bir klinik araştırmaya
katılmaları önerilmelidir. (derecelendirilmemiş).
• Bir klinik araştırma mevcut değilse, rituksimab kullanımı
düşünülmelidir.

C

• CD19 hücre sayısını mikrolitre başına 5 veya lenfosit sayısının %
1’inin altına azaltmak için iki rituksimab infüzyonunun 375 mg /
m2 / doz uygulanmasını öneriyoruz. (2 hafta içinde 1-2 infüzyon)

C

• Rituximab tüberküloz, hepatit B veya JC virüsü enfeksiyonları
varlığında verilmemelidir. Klinik şüphe ve endemik geçmiş
durumunda, rituximab uygulaması öncesi hastalarda akciğer grafisi,
tüberküloz cilt veya kan testi, karaciğerde enzimlerinde yükselme
varsa HBs-Ag serolojisi, JC virüs enfeksiyonunu düşündüren nörolojik
semptomlar varsa BOS incelemesi yapılmalıdır.

• Rituksimaba dirençli veya rituksimab intoleransı olan hastalarda,
ofatumumab ve plazma değişimi, immünoadsorpsiyon veya lipid
aferezi gibi ekstrakorporeal kan pürifikasyon tedavileri düşünülebilir.

X
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Kanıt ve mantık
• Çoklu ilaca dirençli SRNS’de kurtarıcı tedavi olarak Rituximab ile tedavi edilen
hastalardaki gözlemsel çalışmalarda ~% 30 oranında tam remisyon gösterilmiştir. Ancak
rituksimab; plazma değişimi ve immünoadsorpsiyon dahil diğer tedavi protokollerine
kıyasla üstün değildir.
• Kısmi veya tam remisyon elde eden hastalarda, proteinüri ve B hücre sayımı izlenmeli ve
CD19 hücre sayısı artışından (mikrolitre başına> 5 veya lenfosit sayısının % 1’i) sonra
proteinüri artarsa ikinci bir rituksimab kürü daha uygulanmalıdır.
• Kotrimoksazol profilaksisi ve yaşa uygun aşılama programının tamamlanması önerilir.

• Rituksimab tedavisi sonrası hastaların ~% 30'unda serum IgG seviyeleri düşük olduğu için
izlenmelidir.

• Birkaç küçük pediatrik çalışmada, rituksimaba dirençli veya rituksimab
intoleransı olan vakaların yanı sıra rituximab almayan hastalarda da
alternatif CD20 hücre tüketen ajan ofatumumab ile hastaların tam
remisyona girdiği bildirilmiştir.

• Ofatumumab, iki çalışmada 300 mg / 1.73 m2 (maksimum 300 mg)
başlangıç dozunun ardından 5 hafta boyunca 2000 mg / 1.73 m2
(maksimum 2000 mg) haftalık dozlarla ve bir olgu sunumunda 750 mg
/ 1.73 m 2 olarak uygulanmıştır.

• Çeşitli farmakolojik ve ekstrakorporeal tedaviler çoklu ilaç direnci olan
hastalarda deneysel olarak uygulanmıştır. Bireysel olgu sunumlarında veya
birkaç vakada küçük bir dizi çalışmada plazmaferez, plazma değişimi,
immünoadsorpsiyon, lipid aferezi de dahil olmak üzere, B7-1 inhibitörü
abatacept ve oral galaktoz tedavisi alan hastalarda kısmi veya tam remisyon
gözlenmiştir.

• Yeni tedavileri test eden klinik çalışmalara hastaların katılması
desteklenmelidir.
• Devam eden çalışmalar burada
listelenmiştir: https://kidneyhealthgateway.com/trials-research/

Yanıt vermeyen hastalarda
immünosupresyonun kesilmesi
• Daha fazla immünsupresyona karar verebilmek için bilinen tüm
podositopati genlerinin taranmasını öneriyoruz.

X

• Kalıtsal formlar ve / veya çoklu ilaca dirençli SRNS olan hastalara
ve ebeveynlerine yüksek son dönem böbrek yetersizliğine
ilerleme riski konusunda danışmanlık yapmanızı öneriyoruz.

X

• RAASi üzere diğer destekleyici önlemler de dahil olmak
immünsüpresif olmayan tedavilerin devamını ve etkisiz
immünosupresyonun kesilmesini öneriyoruz.

X

• Genetik olmayan hastalarda, klinik araştırmalarda yeni tedaviler için
mevcut seçeneklerin değerlendirilmesini öneriyoruz.

X

• Kalıtsal defekti olan immünosupresyon ile kısmi veya tam remisyon
olan hastalarda aşağıdakileri öneriyoruz:
• Genetik varyant (lar) gerçekten patojen mi yoksa olası patojen mi olduğunu
teyit etmek için gözden geçirilmelidir.

A

• Immünsupresyona devam etme veya sonlandırma kararı remisyonun
faydalarına karşın (semptomatik rahatlama; potansiyel olarak daha düşük
hastalık ilerleme riski) potansiyel riskler (tedaviye bağlı toksisite;
enfeksiyonlar) ve maliyetle ilgili ebeveyn danışmanlığı ile karar verilmelidir.

A

Kanıt ve mantık
• Yanıt vermeme, son dönem böbrek yetersizliğine hızlı ilerleme ile
ilişkilidir. SRNS’nin genetik formları olan hastalarda düşük oranda
immünosupresyona tam (% 2,7-3,0) veya kısmi (% 10.8-16) yanıt
bildirilmiştir.
• COQ yolağındaki kusurları olan hastalarda, COQ10 takviyesi
düşünülmelidir.

Semptomları azaltmak ve ödem
kontrolü için ek önlemler
Tuz
• SRNS'li çocuklarda aşırı tuz alımından kaçınılmasını öneriyoruz.

• Mevcutsa, diyetisyen uygun düşük tuzlu yiyecekler ve
kaçınılması gereken yüksek tuzlu yiyecekler hakkında anne
babalara tavsiyelerde bulunmalıdır.

C
D

Kanıt ve mantık
Tuz
• ”underfill" ve ”overfill" hipotezlerine göre idiyopatik NS'de tuz
tutulması ve / veya azalmış tuz atılımı ile ödem oluşumunun ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, NS olan çocuklar için diyetle
sodyum alımının katı bir şekilde kısıtlanması <2 mEq / kg / gün (<35
mg / kg / gün) önerilmiştir.

• Ancak, çok katı bir sodium kısıtlaması çocuklarda uygulanabilir
olmayabilir ve bir çok hastada gerekli olabilir. Bu nedenle, bir üst sınır
olarak, ödemin derecesine göre aşırı tuz alımından kaçınmanızı
öneririz. Bu genellikle bir diyetisyenden diyet tavsiyesi gerektirir.

Semptomları azaltmak ve ödem
kontrolü için ek önlemler
Sıvı
• SRNS’li hastalarda rutin sıvı kısıtlamasını önermiyoruz.

• İdrar çıkışı, volüm durumu ve serum sodyum düzeyi dikkate
alınarak dengeli bir sıvı alımı öneriyoruz.

C
C

Kanıt ve mantık
Sıvı
• NS'li çocuklarda idamenin üçte ikisine kadar genel sıvı kısıtlaması
önerilmiştir .

• Ödem olmasına rağmen halihazırda damar içi hacmi düşük olan hastaları
semptomatik hipovolemi riski altına sokabilir.
• Bu nedenle, SRNS hastalarında rutin sıvı kısıtlamasını önermiyoruz.

• Bunun yerine, idrar çıkışını, hacim durumunu ve serum sodyumunu (düşük
serum sodyum, sıvı yüklenmesini gösterir) göz önüne alarak dengeli bir sıvı
alımı öneriyoruz.
• Hastalar susuzluğu artırdığı için tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıdır.

Semptomları azaltmak ve ödem
kontrolü için ek önlemler
Diüretikler
• Şiddetli ödemi olan hastalarda loop diüretikleriyle (örneğin
furosemid) tedaviyi düşünmenizi öneriyoruz. Refrakter ödemli
hastalara metolazon, tiazidler veya potasyum tutucu diüretiklerin
de eklenmesi düşünülebilir.
• Uzamış kapiller dolum zamanı, taşikardi, hipotansiyon ve oligüri
gibi intravasküler volüm kaybı bulguları olan hastalarda tromboz
ve AKI riski nedeniyle diüretik verilmemelidir.

C

X

Kanıt ve mantık
Diüretikler
• NS'li çocuklarda şiddetli ödemin diüretikle tedavisinde hacim genişleticiler
varlığında tek başına güvenli ve etkilidir. Diüretikler ile agresif tedavi ise
intravasküler hipovolemi, AKI ve tromboz riski taşır.
• Bu nedenle, biz şiddetli ödemi olan hastalarda diüretiklerle tedaviyi
(tercihen loop diüretikler) sadece intravasküler volüm kaybını dışladıktan
sonra düşünmenizi öneriyoruz
• Metolazon, tiazidler veya potasyum tutucu diüretikler İle epitelyal sodyum
kanal bloker amiloride ve aldosteron antagonisti spironolakton da dahil
kombinasyon tedavisi tek başına bir loop diüretiği ile karşılaştırıldığında
diürezi artırabilirler ve refrakter ödemli hastalarda kullanılması
düşünülebilir.

• Ancak hastalar şiddetli hipokalemi veya hiperkalemi, hacim azalması
ve alkalozdan kaçınmak için dikkatle izlenmelidir.
• Furosemid kısa bir etki süresine sahip olduğundan ( t 1/2 6 saat) ve
oral biyoyararlanımda geniş varyasyonu olduğundan (% 10-100),
günde en az iki kez oral dozlarda veya diüretik yanıtı zayıfsa intravenöz
olarak uygulanmalıdır.

Semptomları azaltmak ve ödem
kontrolü için ek önlemler
Albümin infüzyonları

• Refrakter ödem (perikardiyal / plevral efüzyonlar, anazarka, genital ödem)
ve / veya semptomatik hipovolemi veya prerenal kriz (intravasküler volüm
azalması nedeniyle oligüri) görülen hastaların insan albumin infüzyonları ile
tedavi edilmesini öneriyoruz.

C

• İnfüzyonun ortasında ve / veya sonunda furosemid (iv 1–2 mg / kg)
uygulayarak % 20–25 albuminin 0.5-1 g / kg vücut ağırlığı başlangıç dozunda
intravenöz 4-8 saatte verilmesini öneriyoruz.

C

• Albümin infüzyonu alan çocuklar başlangıçta ve her 30 dakikada bir kan
basıncı ve kalp atış hızı ölçümü ile izlenmeli ve volüm yükünü düşündüren
herhangi bir semptom gelişirse infüzyonu yavaşlatılmalı veya
durdurulmalıdır.

X

Kanıt ve mantık
Albümin infüzyonları
• Şiddetli refrakter ödemi olan hastalarda loop diüretiklerle kombinasyon halinde albümin
infüzyonları onkotik basıncı ve renal hemodinamiyi iyileştirir.
• Ancak, etkileri geçicidir ve alerjik reaksiyonlarla ve çok hızlı verildiğinde özellikle volüm yükü olan
oligürik hastalarda solunum yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği ile ilişkilidir. Bu nedenle,
hastanın intravasküler volüm durumu ve idrar çıkışını değerlendirmek zorunludur.

• En az 4 saatin süre boyunca 1 g / kg'a kadar % 20-25 albümin olarak verilen dozların güvenli
olduğu düşünülmektedir.
• Albümin infüzyonlarının şiddetli ödemli hastalar (perikardiyal / plevral efüzyonlar, anazarka,
genital ödem) ve / veya semptomatik hipovolemi veya prerenal kriz (intravasküler volüm azalması
nedeniyle oligüri) görülen hastalarla sınırlı tutmayı öneriyoruz.
• İnfüzyonun ortasında ve / veya sonunda furosemid eklemek infüzyonun diüretik etkisini arttırır.

Semptomları azaltmak ve ödem
kontrolü için ek önlemler
Protein
• SRNS hastalarında fazla protein alımını önermek için yeterli
kanıt yoktur. (derecelendirilmemiş).

Yaşam tarzı önerileri
• SRNS'li çocuklarda fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı bir beslenmeyi
desteklemenizi ve KBH evresine hastanın uyumunu sağlamanızı
öneriyoruz. Sigaraya karşı tavsiyelerde bulunmanızı öneriyoruz.

C

Kanıt ve mantık
• SRNS'li hastalar yüksek kardiyovasküler riski ve bozulmuş kemik sağlığı ile
karşı karşıyadır. Bu nedenle, düzenli fiziksel aktivite; sigara içimi, elektronik
sigara veya madde kullanımından kaçınma; ve genel popülasyonda olduğu
gibi sağlıklı bir beslenme önerilir.

• Yeterli enerji alımına izin veren ve yüksek tuzdan veya fosfor alımından
kaçınan ve çocuğun yaşına veya boy kısalığı varsa boy yaşına ve KBH
evresine uygun beslenme bir diyetisyen tarafından düzenlenmelidir.
• Yüksek tuz içeriğine sahip olmaları ve bağırsaktan % 100'e kadar emilen
inorganik fosfor içeriği nedeniyle konserve, dondurulmuş veya paketlenmiş
yemekler yerine taze malzemelerle ev yapımı yemekler yemek tercih
edilmelidir.

NS komplikasyonlarının izlenmesi ve yönetimi
ve ilaçların yan etkileri
Komplikasyonların izlenmesi
• Persistan NS’un komplikasyonları ve ilaçların yan etkilerini
izlemenizi öneririz.

B

Kanıt ve mantık
• Hastalıkla ilgili komplikasyonlar arasında enfeksiyonlar,
hipogammaglobulinemi, hiperlipidemi, hipertansiyon, hipotiroidizm,
venöz tromboembolizm, D vitamini eksikliği, büyüme geriliği, obezite,
yetersiz beslenme, AKI ve KBH yer almaktadır.
• İlaç yan etkileri tablo ile verilmiştir.

Girişimler - önleme ve tedavi
Hipogammaglobulinemi — immunoglobulin
yerine koyma
• Düşük serum IgG seviyeleri VE tekrarlayan ve /veya şiddetli
enfeksiyonlar varlığında immünoglobulin verilmesinin dikkate
alınmasını öneriyoruz.

D

Kanıt ve mantık
• Düşük IgG düzeyleri olan hastalarda rutin IgG verilmesine karşı argümanlar:
• infüzyonu takiben hızlı idrar kaybı,
• ticari immünoglobulin preparatlarının esas olarak septik oluşumdan sorumlu
bakterilere (stafilokok, streptokok, gram-negatif bakteriler) karşı IgG titrelerinin
düşük olması

• yüksek maliyet.

• Bu nedenle profilaktik IgG verilmesini diğer sekonder
hipogammaglobulinemilerde olduğu gibi tekrarlayan ve / veya ciddi
enfeksiyonlar varlığında düşünmenizi öneririz.

Girişimler - önleme ve tedavi
Antibiyotik profilaksisi
• SRNS'li çocuklarda rutin antibiyotik profilaksisi
önermiyoruz.

C

• Rituximab ile tedavi edilen hastalarda kotrimoksazol ile B
hücre iyileşmesi ve kombine immünsupresan ilaç tedavisine
bağlı olarak 3 ila 6 ay süreyle antibiyotik profilaksisi
öneriyoruz.

C

Kanıt ve mantık
• Her ne kadar NS ile ilişkili ölümlerin % 60’ı enfeksiyona sekonder olsa da,
SRNS'li çocuklarda antibiyotik profilaksisi önermek için hiçbir kanıt yoktur.

• Enfeksiyonların % 30-50'sinin pnömokok enfeksiyonundan, geri kalanı gram
negatif basilden temelde E. coli’den kaynaklanmaktadır.
• Bir pnömokokal peritonitis önlemek için 110 çocuğa 1 yıl profilaksi
uygulanması gerektiği tahmin edilmektedir.
• Pneumocystis jirovecii pnömonisi ile yüksek ölüm oranı göz önüne
alındığında; Rituximab ile tedavi edilen hastalarda kotrimoksazol ile B hücre
iyileşmesi ve kombine immünsupresan ilaç tedavisine bağlı olarak 3 ila 6 ay
süreyle antibiyotik profilaksisi öneriyoruz.

• Profilaktik kotrimoksazol dozajı süt çocuklarında (en az 4 haftalık) ve çocuklarda oral 5-10
mg TMP / kg / gün veya 150 mg TMP / m 2 / gün günlük tek doz veya iki bölünmüş doz
halinde her 12 saatte bir haftada 3 kez (ardışık veya günaşırı) maksimum 320 mg / gün
TMP öneriyoruz.
• Adolesanlarda dozlamayı günlük 80 ila 160 mg TMP her gün veya 160 mg TMP haftada 3
kez olarak öneriyoruz.

• Eğer eGFR <30 ml / m 2 /dk olduğunda kotrimoksazol için % 50 doz azaltımı
gerekmektedir.
• Kotrimoksazol kullanımı eGFR <15 ml / m 2 / dk olduğunda kullanımı tavsiye edilmez. Bu
durumlarda alternatif bir seçenek olarak profilaktik aerosolize pentamidine kullanılabilir,
ancak etkinliği konusunda yeterli kanıt yoktur.

Girişimler - önleme ve tedavi
Aşılama
• Çocuğun aşı durumunun hastalık başlangıcında gözden geçirmenizi ve
tüm aşılarının özellikle kapsüllü bakteriler (pnömokok,
meningokokkal, Haemophilus influenzae) ve mümkünse varisellazoster virüsü için gecikmeden tamamlanmasını öneriyoruz.

A

• Yıllık inaktif influenza aşısı yapılmasını öneriyoruz.

A

• İmmünsuprese hastalarda uygulanan inaktif ve canlı atenüe aşılarda
dahil ulusal aşı takvimine uymanızı öneriyoruz.

A

• Oral prednizon/prednizolon tedavisi, MMF ve CNI'lar dahil olmak
üzere günlük immünsüpresif ilaç kullanan SRNS’li hastalara canlı aşılar
verilmemelidir.

X

Girişimler - önleme ve tedavi
Suçiçeği enfeksiyonunun önlenmesi
• Duyarlı hastaların (ör. Su çiçeğine karşı aşılanmamış veya
yetersiz aşılanmış ve suçiçeği teması olan ) varisella-zoster
immünoglobulin (VZIG) ile tedavi edilmesini öneriyoruz.

A

• Eğer VZIG mevcut değilse, temastan 7–10 gün içinde oral
asiklovir (7 gün boyunca 10 mg / kg , günde 4 doz) verilmesini
öneriyoruz.

C

• İmmünize olmayan hastalara remisyondayken veya
immünsupresif ilaç kullanmadıkları sırada suçiçeği aşısının
yapılmasını öneriyoruz.

A

Kanıt ve mantık
• Suçiçeği enfeksiyonu, SRNS’li çocuklarda yaşamı tehdit edebilir.

• Aşılanmamış ve suçiçeği geçirme öyküsü olmayan duyarlı hastalarda FDA suçiçeği semptomlarını
azaltmak için VZIG kullanımını onaylamıştır.
• Temastan 10 gün sonrasına kadar mümkün olan en kısa sürede VZIG verilmelidir.

• Ne yazık ki, VZIG çoğu ülkede bulunmamaktadır.
• Immünkompetan çocuklar üzerinde yapılmış iki küçük ölçekli çalışmada ve kortikosteroid kullanan
böbrek hastalığı olan 8 çocuktan oluşan bir çalışmada suçiçeği ile temastan sonraki 7-10 gün
içinde asiklovir uygulamasına 7 gün devam edildiğinde suçiçeği riskini azalttığı gösterilmiştir.
• Remisyondayken veya immünsupresif ilaç kullanmadıkları sırada aşılanmamış hastalara ve
ailelerine suçiçeği aşısının yapılmasını öneriyoruz.

Girişimler - önleme ve tedavi
Trombozun önlenmesi
• Hastaları olabildiğince hızlı mobilize etmenizi ve spesifik veya geçici gereksinim haricinde
santral venöz kateter yerleştirmemeyi öneriyoruz.
• SRNS'li daha önceden geçirilmiş tromboz öyküsü veya tromboz riski bulunmayan
çocuklarda rutin profilaktik antikoagülasyon önermek için yeterli kanıt yoktur.
(derecelendirilmemiş)

• Daha önceden geçirilmiş venöz tromboembolik olay öyküsü ve ek risk faktörleri (kalıcı
santral venöz kateter, bilinen herediter trombofilik yatkınlık, hastaneye yatış gerektiren
akut hastalıklar, enfeksiyon veya dehidratasyon riski) olan hastalarda düşük moleküler
ağırlıklı heparin veya oral antikoagülan ile önleyici antikoagulasyon tedavisinin
değerlendirilmesini öneriyoruz.
• Santral venöz kateter, persistan nefrotik proteinüri ve pozitif ailede trombofiliye yatkınlık
öyküsü de dahil olmak üzere ek risk faktörleri olan SRNS’li hastalarda trombofilik
taramasını öneriyoruz.

C
C
X

Kanıt ve mantık
• NS'li çocuklarda % 3'lük bir tromboembolik olay insidansı bildirilmiştir. Risk faktörleri
arasında hastalıkla ilişkili hiperkoagulabilite, altta yatan trombofilik yatkınlık,
enfeksiyonlar ve tedavi, örneğin, santral venöz kateter vardır. Tüm SRNS’li çocuklarda,
temel koagülasyon testleri tanı anında yapılmalıdır.
• Yüksek riskli (önceden geçirilmiş trombotik olay veya bilinen kalıtsal trombotik yatkınlık)
hastalarda antikoagülan proteinlerin kalıtsal eksiklikleri için (örn. protein C, protein S ve
antitrombin) ve protrombindeki tek nükleotid polimorfizmleri (faktör II G20210A) ve
faktör V genleri (faktör G1691A) de eklenerek trombofilik taramanın genişletilmesini
öneriyoruz.

• Ayrıca yüksek trombotik riski olan SRNS’li hastalarda kısa vadede düşük moleküler
ağırlıklı heparinle, uzun vadede K vitamini antagonistleri ile önleyici antikoagülasyonun
düşünülmesini öneriyoruz.

Girişimler - önleme ve tedavi
Hiper veya dislipideminin tedavisi
• Kalıcı yüksek açlık LDL-kolesterolü (>130 mg / dl; > 3,4 mmol /
l) olan çoklu ilaca dirençli NS’lu çocuklarda yaşına uygun lipid
düşürücü ajanlarla tedaviyi düşünmenizi öneriyoruz.

C

Kanıt ve mantık
• Uzamış hiper / dislipidemi persistan NS’un bir komplikasyonudur ve kardiyovasküler morbidite için
bir risk faktörüdür, ancak çocuklarda antihiperlipidemik tedavi için yol gösterici veriler son derece
kısıtlıdır. NS’lu çocuklarda yapılan kontrolsüz çalışmalarda statinler ve yaşam tarzı değişikliği
kombinasyonuyla LDL ve total kolesterol seviyelerinde % 30-40 oranında bir azalma gösterilmiştir.
Ancak SRNS’li çocuklarda yapılan bir randomize kontrollü çalışmada lipid seviyelerinde anlamlı bir
azalma gösterilememiştir.

• Dislipideminin yüksek kardiyovasküler morbidite ilişkisi göz önüne alındığında, SRNS’li ve kalıcı LDL
kolesterol seviyeleri > 130 mg / dl (3.4 mmol / l) olan çocuklarda yaşam tarzı değişikliklerinden
başlayarak, diyet değişiklikleri, fiziksel aktivitenin arttırılması ve kilo kontrolü de dahil lipid
düşürücü tedaviyi düşünmenizi öneriyoruz.
• NS'de lipid düşürücü statinlerin kullanılmasını önermek için yeterli kanıt yoktur. Bazı uzmanlar,
kalıcı açlık LDL kolesterolü > 160 mg / dl (4.1 mmol / l) olduğunda veya daha erken (> 130 mg / dl
(3.4 mmol / l)), ilave kardiyovasküler risk faktörleri varlığında statin tedavisini önermektedir.

Girişimler - önleme ve tedavi
Kalsiyum, magnezyum ve D vitamini takviyeleri
• İyonize ve / veya albüminle düzeltilmiş kalsiyum sonuçlarına göre
hipokalsemi durumunda oral kalsiyum verilmesini öneriyoruz.

C

• 25-OH-D vitamini seviyeleri düşükse (<30 ng / mL) kolekalsiferol veya
ergokalsiferol takviyesini öneriyoruz.

C

• Semptomatik hipomagnezemide oral magnezyum uygulanmasını
öneriyoruz.

D

Kanıt ve mantık
• SRNS'li çocuklarda idrarda D vitamini bağlayıcı protein 25dihidroksivitamin D kayıpları olur ve hipokalsemi, hiperparatiroidizm
ve bozulmuş kemik mineralizasyonuna yol açan D vitamini eksikliği
gelişebilir.
• Bu hastalarda D vitamini takviyesi etkilidir ve diğer KBH hastalarında
olduğu gibi düzeltilmesi önerilir. CNI tedavisi bacak kramplarına neden
olabilen hipomagnezemi yapabilir.

Girişimler - önleme ve tedavi
Tiroid hormonu replasmanı
• Hipotiroidizm varlığında levotiroksin (T4) verilmesini
öneriyoruz.

A

Kanıt ve mantık
• SRNS'li çocuklarda hipotiroidizm, idrarda tiroksin bağlayıcı proteinlerin
kaybının bir sonucudur. Bu nedenle kalıcı yüksek dereceli proteinürisi olan
hastalarda TSH ve serbest T4 seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir.

• TSH düzeyleri> 10 mU / l ve düşük serbest T4 olan çocukların levotiroksin
(T4) ile tedavi edilmesini öneriyoruz.
• TSH yüksekliği 4,5–10 mU / l ve normal serbest T4 seviyeleri olan
asemptomatik çocuklarda tiroid fonksiyonları periyodik olarak izlenebilir ve
tedavi endikasyonu yeniden değerlendirilebilir.

Girişimler - önleme ve tedavi
Hipertansiyon ve KBH ile ilişkili komplikasyonların
tedavisi
• Hipertansiyon ve anemi, metabolik asidoz, hiperparatiroidizm
gibi KBH ilişkili komplikasyonların mevcut rehberlere göre
tedavisini öneriyoruz.

A

Kanıt ve mantık
• SRNS'li çocukların kardiyovasküler hastalık riskleri önemli ölçüde
artmıştır.
• Her KBH’lı çocukta olduğu gibi yüksek kan basıncı (yaş-cinsiyet ve
boya göre > 95. persentil) proteinüri olmayan çocuklarda <75.
persentil ve proteinürili çocuklarda <50. persentil hedef kan basıncı
değerlerine göre tedavi edilmelidir.
• Diğer KBH-ilişkili komplikasyonlar mevcut rehberlere göre tedavi
edilmelidir.

Natif böbreklerde tekrarlayan SRNS teşhisi,
önlenmesi ve tedavisi
Relapsın önlenmesi
• Tekrarlayan SRNS gelişimini ön görebilmek için başlangıçta klinik veya
histolojik parametreler yoktur. (derecelendirilmemiş)

Kanıt ve mantık
• Remisyona ulaşıldığında ilaçların ne derece azaltılması veya kesilmesi
gerektiği bilinmemektedir.
• Yanıt verenlerin % 70'i kadarında 6 veya 12 ayda CNI tedavisi
kesildikten sonra relaps gelişmektedir. Remisyonda immünsüpresif
tedaviye CNI veya MMF tedavisine en az 1 yıl daha devam edilmesini
öneriyoruz.
• CNI / MMF'nin birden değil kademeli olarak azaltılması erken bir
relapsı önleyebilir.

Natif böbreklerde tekrarlayan SRNS teşhisi,
önlenmesi ve tedavisi
Relapsın tedavisi-CNI tedavisinde relaps
• CNI'lara uyumun takip programına göre serum çukur
seviyeleriyle izlenmesini öneriyoruz.
• Oral prednizon/prednizolon tedavisinin günlük 60 mg / m2
remisyon sağlanana kadar veya maksimum 4 hafta süreyle
uygulanmasını ve remisyon sağlanmasını takiben azaltmaya
geçilmesini öneriyoruz.
• Cevap yoksa, sık tekrarlıyorsa veya ilaç yan etkileri varsa ikinci
basamakta kullanılan SRNS protokolünü öneriyoruz.
(derecelendirilmemiş).

C
C

Natif böbreklerde tekrarlayan SRNS teşhisi,
önlenmesi ve tedavisi
Relapsın tedavisi-İmmünsüpresif tedavinin
kesilmesinden sonra relaps
• Oral prednizon/prednizolon tedavisinin günlük 60 mg / m2
remisyon sağlanana kadar veya maksimum 4 hafta süreyle
uygulanmasını ve remisyon sağlanmasını takiben azaltmaya
geçilmesini öneriyoruz. Alternatif olarak, relapsı önleyebilen bir
ajanla immünosupresyona yeniden başlanmasını öneriyoruz.
• Dört hafta içinde cevap yoksa, sık tekrarlıyorsa veya ilaç yan
etkileri varsa ikinci basamakta kullanılan SRNS protokolünü
öneriyoruz.
(derecelendirilmemiş).

D

Kanıt ve mantık
Tekrarlayan SRNS ve steroidlerin rolü
• Tekrarlayan SRNS’de remisyonu indüklemek için 2 mg / kg / gün oral
prednizon/prednizolon tedavisinin günaşırı tedaviye geçilmesi ve 6
aya kadar azaltılarak devam edilmesinin etkinliği birkaç çalışmada
gösterilmiştir.
• İntravenöz metilprenizolon da relaps gösteren hastalarda remisyon
indüklemede etkilidir.
• Belirli bir hastalarda daha önceden etkili olan glukokortikoid olmayan
ilaçlara yeniden başlamak da mantıklıdır.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Diyaliz hastaları
• Rezidüel nativ böbrek fonksiyonu olan hastalarda uygun posttransplant
rekürrens sürveyansını değerlendirmek için idrarla protein atılımını
transplantasyondan önce ölçülmelidir.

A

• Posttransplant beklenen rekürrens riski renal replasman tedavisi
planlaması sırasında aile ile konuşulmalıdır.

A

• Eğer transplantasyon, son dönem böbrek yetersizliği varlığında fakat
NS tablosunun düzelmesinden sonra gerçekleşecekse
transplantasyondan önce tıbbi veya cerrahi nefrektomiyi düşünmenizi
öneriyoruz.

D

Kanıt ve mantık
• Transplantasyon için ideal hazırlıkta, venöz tromboembolizm riskini en
aza indirmek ve transplantasyon sonrası rekürrens takibi için NS
tablosuna çözüm bulmak gerekmektdir.
• Eğer diyalizin başlamasından sonra 24 saatlik idrar proteinine bakarak
proteinüride yeterli düzelme sağlanmazsa, tıbbi veya cerrahi
nefrektomi düşünülmelidir. Ancak, rezidüel renal fonksiyon ve idrar
çıkışının faydaları diyalizde ayrıca dikkate alınmalıdır.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Transplant alıcılarının seçimi
• SRNS rekürrens riskini bildirebilmek için transplantasyondan önce
genetik testin yapılmasını öneririz.

B

• Genetik veya genetik olmayan nedenle, sebebi ne olursa olsun SRNS’ye
sekonder son dönem böbrek yetersizliği gelişen çocuklara böbrek nakli
sunulmasını öneriyoruz.

B

• SRNS rekürrens öyküsü olan bir hastada yeniden transplantasyon
planlanırken yeniden transplantasyonun riskleri ve faydaları,
transplantasyon ekibi içinde ve hasta ve ailesiyle birlikte tartışılmalıdır.

A

Kanıt ve mantık
• SRNS'nin genetik olmayan ve monogenik formları arasında SRNS'nin
transplantasyon sonrası rekürrensi ile ilişkili faktörler (rekürrens Brezilya
kohortunda % 24 -% 0 ve Avrupa kohortunda % 50 -% 7); başlangıç steroid
direncine karşı duyarlılığı (OR 30,% 95 CI 6.6-135.9); son dönem böbrek
yetersizliğine kadar geçen süre <48 ila >48 ay (OR 11.7,% 95 CI 1.53-89.1)
ve böbrek biyopsisinde glomerüloskleroz yüzdesi <% 55 (OR 16,% 95 CI
1.45–1.76) olmasıdır.
• Önceki bir transplantasyonda SRNS rekürrensi olan bir hastanın sonraki
transplantasyonda >% 80 rekürrens olasılığı vardır.

• NS rekürrensi sonrası hastaların % 63 ve % 8'inde tam veya kısmi remisyon
bildirilmiştir ve 10 yıllık greft sağkalımı % 50’dir.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Transplant vericilerinin seçimi
• Akraba olan organ bağışçıların genetik SRNS değerlendirmesinin
bir parçası olarak eğer varsa genetik test yapılmasını öneriyoruz.
• Eğer bir verici adayında dominant bir gende patojenik veya olası
patojenik bir varyasyon varsa semptomu olsun ya da olmasın
adayın potansiyel bir verici olarak dışlanmasını öneriyoruz.
• Eğer bir verici adayı resesif bir SRNS genetik varyasyonunun
heterozigot bir taşıyıcısı ise genetik danışmanlık
(COL4A5 , COL4A3 ve COL4A4 patolojik varyasyonların taşıyıcıları
hariç) sonrası potansiyel bir verici olarak düşünülebilir.

X
X
C

• Eğer bir verici adayı önemi bilinmeyen bir varyantın
asemptomatik bir taşıyıcısıysa ve başka organ bağışı seçeneği
yoksa kapsamlı değerlendirme ve danışmanlık sonrası verici
olarak düşünülebilir.

C

• Beklenen rekürrens riski ve erken greft kaybı da verici adaylığını
değerlendirirken dikkate alınmalıdır.

A

Kanıt ve mantık
• Canlı akrabadan organ bağışı kapsamında ayrıntılı verici değerlendirmesini hastalık kalıtım
modelinin dikkatlice gözden geçirilmesi ve genetik danışmanlık ve testler takip etmelidir.

• Otozomal resesif (OR) geçişli bir genetik böbrek hastalığı aile öyküsü canlıdan transplantasyon için
bir kontrendikasyon olarak kabul edilmez fakat uzun vadeli takip verileri yoktur.
• SRNS'nin otozomal dominant (OD) geçişinin izlendiği durumlarda akrabadan organ bağışı
etkilenen aile üyelerin bulunduğu taraftan yapılması istenmemektedir.
• Eğer verici adayının genetik böbrek hastalığı olup olmadığı ve hastalığın KBH'ye neden olup
olmayacağı bilinmiyorsa, ancak verici adayı hastalığın yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya
çıkabileceği konusunda bilgilendirdikten sonra devam edilmelidir.

• Hemizigot COL4A5 taşıyıcıları (anne ve kız kardeş) son dönem böbrek yetersizliği
geliştirdiği bilindiğinden böbrek vericiliğinden vazgeçirilmelidir. Patojenik heterozigot
COL4A ( COL4A3 ve COL4A4) vericilere de benzer tavsiyelerde bulunulmalıdır.

• Ayrıca, heterozigot NPHS2 mutasyonları taşıyan vericiler için R229Q gibi varyantlar da
teorik olarak risk oluşturabilecek dominant-negatif variant olarak kabul edilir.
• Verici değerlendirmesinin bir parçası olarak yapılan proteinüri ve hematüri
değerlendirmesini içeren testler ailesel SRNS açısından özel olarak yorumlanmalıdır.
• Potansiyel vericinin genetik değerlendirmesi normal ama aile öyküsü pozitifse, yalnızca
tam bir aydınlatılmış onam alındıktan sonra devam edilerek bağış yapmalıdır.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Rekürrens riski açısından transplantasyon için
canlı vericinin kabul edilmesi
• İlk greft için genetik olmayan SRNS'li hastalarda akraba
bağışçılar veya kadavra kaydı teşvik edilir.

B

Kanıt ve mantık
• Canlı ve kadavra allogreftler arasında (% 10-50'ye karşı % 3-45) benzer
oranlarda rekürrens gözlenmiştir.
• Ancak FSGS rekürrensinde allogreft sağkalımı, canlı verici
allogreftlerinde merhumlara kıyasla daha üstündü.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Daha önce rekürrens olan hastalarda
transplantasyonun durdurulması
• İlk transplantta rekürrensi olan hastalarda canlı vericiden
transplantasyon yapılması desteklenmemelidir.
• Daha önceden NS rekürrensi nedeniyle allogreft kaybı öyküsü
olan potansiyel alıcılara, özellikle diyalizin sürdürülmesi zorsa
veya hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyon, yetersiz büyüme ve /
veya düşük yaşam kalitesi durumlarında kadavradan
transplantasyon olanağı sunulabilir.

B
C

Kanıt ve mantık
• SRNS hastalarında rekürrens riskini azaltmayacağından transplantasyon geciktirilmemelidir

• İlk allogreftte rekürrens olması , sonraki allogreftlerde % 60-80 oranında rekürrens riskini gösterir.
• Rekürren hastalığı yönetmek için kullanılan stratejiler (yüksek doz CNI, intravenöz metilprenizolon
pulse, rituksimab; ve ekstrakorporeal tedaviler) vakaların ~% 60'ında remisyon sağlar.
• Birkaç çalışmada rekürren hastalığın erken tanı ve agresif tedavisinin, rekürrens olmayan
allogreftlerle benzer sonuçları olmuştur. Rekürrens sonrasındaki sonuçlar tedaviye yanıt vermeyen
hastalar için kötüdür.
• Bu nedenle, SRNS rekürrensi nedeniyle canlı vericiden transplantasyondan kaçınılmalı,
kadavradan transplantasyon etik açıdan diyalizden daha uygun kabul edilir.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Transplantasyon sonrası rekürrensin önlenmesi
• İlk transplantasyonu yapılmış çocuklarda rekürrensin
önlenmesi için girişimsel stratejileri önermek için yeterli kanıt
yoktur. (derecelendirilmemiş).
• Önceki bir transplantta NS rekürrensi nedeniyle allogreft kaybı
öyküsü olan çocuklarda profilaktik plazmaferez veya
immünoadsorpsiyon veya lipid aferez ve perioperatif
ritüksimab kullanımını öneriyoruz.

C

Kanıt ve mantık
• Primer, genetik olmayan SRNS’de rekürrensi önleyici stratejilerin,
transplantasyondan sonraki 1 yılda SRNS rekürrens geçmişi olan
hastalarda etkili olduğu olgu sunumları ve 8 hastadan oluşan küçük
bir seride gösterilmiştir.
• Canlı vericiden transplantasyondan 1 hafta, kadavradan
transplantasyondan 1 gün önce başlayarak 2 hafta süreyle haftada üç
kez 1.5 plazma hacmiyle değişim yaparak profilaktik plazmaferez ve
perioperatif veya hemen transplantasyon sonrası rituksimabı içerir.
Postransplant 7. gün ikinci bir doz ritüksimab yapılabilir.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Rekürrensin değerlendirmesi
• Rekürrens açısından transplantasyonun ilk gününden başlayarak hastane yatışı
boyunca günlük olarak, ardından periyodik olarak (ör. 4 hafta boyunca haftalık, 1
yıl boyunca aylık, ardından üç ayda bir) spot idrar protein/kreatinin oranıyla takip
öneriyoruz.

C

• Daha önce anürik olan bir hastada, posttransplant kalıcı proteinüri (idrar
protein/kreatinin oranı ≥ 100 mg / mmol (1 mg / mg)) olması erken rekürrens,
enfeksiyon veya diğer tanıların göstergesi olabilir ve değerlendirme gerektirir.

C

• Transplant sırasında sebat eden proteinürisi olan bir hastada ise idrar
protein/kreatinin oranı ≥ 100 mg / mmol (1 mg / mg) artış varlığı da erken
rekürrens, enfeksiyon veya diğer tanıların göstergesi olabilir ve değerlendirme
gerektirir.

C

• Erken başlayan akut tübüler nekrozun (ATN) veya greftin işlevsizliği /
disfonksiyonu rekürrensin ilk belirtisi olarak kabul edilmelidir.

C

• Hızlı bir rekürrense tanı koymak için allogreft biyopsisi gerekli değildir fakat
subnefrotik proteinüri, 48 saat sonra rekürrens varlığında veya gecikmiş
greft fonksiyonunda ayırıcı tanı açısından allogreft biyopsisi önerilmektedir.

B

• Geç dönemde NS rekürrensi (transplantasyondan> 3 ay sonra) varlığında
immünosupresyon tedavisinin düzenlenmesinden önce enfeksiyonun
değerlendirilmesi, donor spefisik antikor serolojileri ve elektron mikroskopisi
de dahil histopatoloji içeren tanısal değerlendirme yapılmasını öneririz.

B

Kanıt ve mantık
• Nefrotik sendrom transplantasyondan 24 saat içinde gelişebilir.
• FSGS rekürrensinin tanısı böbrek biyopsisinde glomerüler skar gibi
FSGS'yi tanımlayan diğer histopatolojik bulguların yokluğunda bile
diffüz ayaksı çıkıntıların silinmesi ile konulabilir.
• Geç başlangıçlı veya sinsi proteinüri, transplant glomerülopatisi ile
antikor aracılı red ve de novo TMA dahil ayırıcı tanıların dışlanması için
böbrek biyopsisi gerektirir.

Son dönem böbrek yetersizliği olan çocukların
yönetimi
Rekürrensin tedavisi
• Tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede NS
rekürrensine özgü tedavi uygulanmasını öneririz.

X

• Yüksek dozda CNI, intravenöz metilprednizolon pulse ve / veya
plazmaferez (veya immünoadsorpsiyon) rituksimabla veya
ritüksimabsız uygulanmasını öneriyoruz.

C

• Rekürrens amacıyla yapılan tedaviyi takiben tam bir remisyon
sağlanamadığında RAASi başlatmanızı öneririz.

C

Kanıt ve mantık
• Yüksek doz CNI, intravenöz metilprednizolon pulse, rituksimab ve
ekstrakorporal kan purifikasyonu gibi rekürren hastalığı yönetmek için
kullanılan stratejiler ile ~% 60 oranında remisyon sağlanmıştır.
• Rituksimab ile tedavi edilen hastalarda yeterli B hücre azalması ve /
veya proteinüri rekürrensinde rituksimab (375 mg / m 2 ) ikinci bir doz
uygulanmasını öneriyoruz.

Nice sağlıklı mutlu yıllar ve
hep beraber
geçirebileceğimiz güzel
Teşekkürler….
günler dileriz.
Teşekkürler…

