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Böbrek hastalıkları 

       Klinik tanı      Histopatolojik tanı 

Klinik bulgular aynı, histopatolojik bulgular farklı olabilir. 
Klinik bulgular farklı, histopatolojik bulgular aynı olabilir. 

Klinik bulgular ve histopatolojik bulgular aynı, etyoloji farklı olabilir. 

Nefrologlar hem nativ hem de transplant böbrek 
histopatolojisini çok iyi bilmelidir. 

Tedavi??? 



Böbreği primer veya sekonder  etkileyen bazı hastalıklara tanı  
yalnızca böbrek biyopsisi ile konulabilir.  



Nefron anatomisi 
Böbrek patolojisinde temel kavramlar   















Işık mikroskopi: IM 
10 glm, 2 arter  
3 H&E, 3 PAS, 1-3 
Trichrom 

İmmunflöresan: IF 
3 glm 
IgG, IgA, IgM, C3, C1q 
Fb, κ,λ hafif zincir 

Elektron mikroskopi: EM 
1 glm 
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Transplant böbrek patolojisi 



Greft Kaybı Nedenleri 

Follow-up: 5 yrs 
Akut rejeksiyon 

Rekürren ve de novo nefropati 
Greft damarlarının trombozu 

Cerrahi sorunlar 

%48 %52 

Kronik  
Greft  
Disfonksiyonu 



Greft fonksiyon kaybında ayırıcı tanı 

• Serum kreatinin yükselmesi 
– Prerenal, renal ve postrenal nedenlere dikkat 

– İlaç toksisitesi 

– İnfeksiyon 

– Rekürren hastalık 

• Histopatolojik değişiklikler 
– BK virüs infeksiyonu 

– Posttransplant lenfoproliferatif bozukluk (PTLD) 

– İnterstisyel nefrit (ilaç, infeksiyon) 

– Transplant piyelonefrit 

 



Renal greft biyopsisi 
KDIGO önerileri 

 Persistan ve açıklanamayan kreatinin 
yüksekliği  
 

 Akut rejeksiyon tedavisi sonrası 
kreatinin bazal değerlerine 
dönmediyse 
 

 Gecikmiş greft fonksiyonunda her 7-
10 günde bir 
 

 Beklenen böbrek fonksiyonuna 
ulaşılamadıysa operasyondan sonra 
1-2 ay içinde 
 

 Yeni başlayan proteinüri 
 Nedeni açıklanamayan 3 g/gün 

üzerindeki proteinüri 



 
1. İmmunolojik rejeksiyon 

 Akut hücresel rejeksiyon 
 Akut humoral rejeksiyon 
 Kronik aktif hücresel/humoral 

2. Rejeksiyon dışı hasar 
 Akut tübüler nekroz 
 Perfüzyon hasarı 
 Kalsinörin inhibitör toksisitesi 
 Diğer ilaç toksisiteleri 
 Major arter-ven trombozu 
 Renal arter stenozu 
 Obstruksiyon 
 Enfeksiyon 
 Akut tübülointerstisyel nefrit 
 De novo glomerüler hastalıklar 
 Posttransplant lenfoproliferatif hastalık 

3. İdiyopatik 
 Kronik allogreft nefropatisi 

(immunolojik aktivite olmaksızın) 

4. Primer hastalığın rekürrensi 
 İmmunolojik 
 Metabolik 
 Bilinmeyen 

Renal greft lezyonlarının patolojik sınıflandırması 



Banff sınıflandırması  

 
1 –Normal 
2 –Antikor Aracılı Değişiklikler 
 • Aktif rejeksiyon ile ilgili morfolojik değişiklik olmadan C4d+ 
 • Akut AMR 
 • Kronik AMR 

3 –Borderline Değişiklikler–Şüpheli 
4 –T Hücre Aracılı Rejeksiyon 
 • Akut 
 • Kronik aktif (Kronik allograft arteriyopati) 

5 –İnterstisyel Fibrozis & Tübüler Atrofi  
6 –Diğerleri 
 • Kronik hipertansiyon 
 • Kalsinörin inhibitör toksitesi 
 • Kronik obstrüksiyon 
 • Bakteriyal piyelonefrit 
 • Viral enfeksiyon 



1. Hücresel teori (Peter Medawar): Greft reddi immunolojik nedenli, 
biyopside görülen hücreler doku hasarından sorumludur. 

Rejeksiyonda patogenez   



CD8 MHC klas I 
tarafından sunulan 
peptid antijenlerini 
tanır, IFNγ üretir, 
granzim ve perforin 
yoluyla doğrudan 
sitotoksisite gelişimine 
neden olur. 

CD4 MHC klas II tarafından 
sunulan peptid antijenlerini 
tanır, sitokin üretimine göre 
sınıflandırılır: 
Th1: IFNγ , IL2, TNFα, greftte 
infiltrat olarak bulunur. 
TH2: IL4,IL5,IL10, B hücre 
gelişimine ve IgE–eozinofil 
üretimine yardımcıdır. 

T hücreler tarafından üretilen 
inflamatuar sitokinler epitel 
hücrelerini aktive ederler ki 
bu da daha fazla T hücresini o 
bölgeye çeker.  

Peritübüler kapiller 

tübüler bazal membran 

Tübülit 



 Alıcı T-hücre veya verici alloantijenlerine karşı gelişen reaktivite 
nedeni ile günler içinde gelişen greft fonksiyon bozukluğudur. 
 

 En sık tx sonrası ilk haftalar içinde gelişir. 
 

 AR epizodlarının sıklığı ilk 6 aydan sonra düşmeye başlar. 
 

 Ancak herhangi bir zamanda yine gelişebilir. 



Akut T-hücre-aracılı rejeksiyon, tip I 
Tübülit ve interstisyel infiltrasyon 

Akut T-hücre-aracılı rejeksiyon (tip/evre)  

IA. İnterstisyel infiltrasyon (etkilenen parenkim alanı>%25, i2 

veya i3) ve orta dereceli fokal tübülit (t2) 

IB. İnterstisyel infiltrasyon (etkilenen parenkim alanı>%25, i2 

veya i3) ve ciddi fokal tübülit (t3)  



Akut T-hücre-aracılı rejeksiyon, tip II ve III 
Arterit, endotelit 

Akut T-hücre-aracılı rejeksiyon (tip/evre)  

IIA. Orta dereceli veya ciddi intimal arterit (lüminal alanın<%25, v1)  

IIB. ciddi intimal arterit (lüminal alanın>%25, v2)   

III. “Transmural" arterit ve/veya lenfositik inlamasyonun eşlik ettiği 

medial düz kas hücrelerinin fibrinoid nekrozu (v3) 



 2. Humoral teori (Paul Terasaki): Nakilden hemen sonra, hatta 
daha ileri dönemlerde gelişen antikorlar da greft hasarı 
gelişmesine katkıda bulunurlar. 

P. Halloran: AR with ‘de novo’ DSAs production and poor prognosis. 
H. Feucht: Relationship of C4d deposition in PTCs in kidney grafts to graft dysfunction. 

2000: %70-80 5 yıl 

Rejeksiyonda patogenez   



Hiperakut rejeksiyon  

• Banff’ ta yer almıyor 

• Lenfosit cross-match (+) 

• Alıcıda nakilden önce 
varolan DSA 

• Dakikalar içinde greft kaybı 



Akut AMR 
 
• Alıcı, vericideki donör spesifik antijenlere karşı ya önceden antikor 

(DSA) geliştirmiştir, ya da tx sonrası de novo geliştirir.  
 

• Günler içinde ortaya çıkan greft fonksiyon bozukluğudur. 
 

•  % 5-7 (?) oranında görülür. 
 



 
      Karakteristik histolojik bulgular 
1) Glomerülit/kapillerit 
2) Peritübüler kapiller (PTK) içinde nötrofiller  
3) Fibrin trombüsü  
4) İnterstisyel hemoraji  
5) Ağır veya nekrotizan vaskülit 

 
• PTK’ lerde diffüz, lineer C4d 
• Donör spesifik antikorlar (DSA) 

Akut AMR 

E 
V 
R 
E 



Kapillarit: Glomerül, PTK; tromboz 

Akut AMR 





    C4d                                                           

immunoflöresan                                immunoperoksidaz  

Pozitif C4d boyanması antikor ilişkili rejeksiyonun belirleyicisi-parmak izi 

Akut AMR 



    C4d                                                            







 MHC antijenlerine karşı gelişen 
DSA, AMR gelişimini tetikleyebilir.  

 Ancak DSA yokluğu AMR 
olmadığını kanıtlamaz. 

 C4d+, DSA+ olgular 

 C4d+, DSA- olgular 

 Bazı antijenler lenfositlerde değil, 
endotel hücrelerinde sunulabilir 
(MICA). 

 Greft, dolaşımdaki antikorları 
absorbe etmiş olabilir.  

 C4d-, DSA+ olgular 

 Non-HLA antikor varlığı 

Sis B; Halloran P. 
Endothelial transcripts uncover a previously 
unknown phenotype: C4d-negative 
antibody-mediated rejection. 
Current Opinion in Organ Transplantation. 15(1):42-48, 
February 2010. 



Akomodasyon 
Stabil greftte C4d depolanması ve DSA pozitifliği 



Stabil  
Greftlerde  

DSA ve/veya C4d (+) 

Akomodasyon 
Kalıcı Alloimmünreaksiyona  

Karşı Greftin Kazanılmış Direnci 

Subklinik Rejeksiyon 
Yüksek Kronik Allograft Hasarı 

Hızlı Greft Kaybı Riski  

Transient/Zayıf İmmun Yanıt  
Greft Kayıp Riski  

Çok Düşük 



Akut  
T-hücre-aracılı ve B-hücre aracılı  

miks rejeksiyon 

Geç dönemde gelişen akut rejeksiyonların  
% 40’ ı miks rejeksiyon 



Subklinik rejeksiyon 

Protokol biyopsisi 

Serum kreatinin düzeyi normal 
AR histolojik bulgusu var 

Rutin yapılmalı mı? 



Erken subklinik rejeksiyon tedavisinin 
uzun dönem greft sağkalımında etkisi 

Rush D, Nickerson P, Gough J et al. Beneficial effects of treatment of early subclinical rejection: A randomized 
study. J Am Soc Nephrol 1998; 9: 2129–2134. 
 
Rush DN, Karpinski ME, Nickerson P et al. Does subclinical rejection contribute to chronic rejection in renal 
transplant patients? Clin Transplant 1999; 13: 441–446. 
 
Rush D, Arlen D, Boucher A et al. Lack of benefit of early protocol biopsies in renal transplant patients 
receiving TAC and MMF: A randomized study. Am J Transplant 2007; 7: 2538–2545. 
 
Kurtkoti J, Sakhuja V, Sud K et al. The utility of 1- and 3-month protocol biopsies on renal allograft function: A 
randomized controlled study. Am J Transplant 2008; 8: 317–323. 
 
Gloor JM, Cohen AJ, Lager DJ et al. Subclinical rejection in tacrolimus-treated renal transplant recipients. 
Transplantation 2002; 73: 1965–1968. 

Sonuç olarak yüksek risk hastalara yapılması önerilir. 



•  Greft fonksiyonlarında ilerleyici kayıp, proteinüri  
 
•  1. yılda %25, 10. yılda %90 
 
• Histopatoloji:  

• IF/TA,  
• Transplant glomerülopati ± vaskülopati 

Kronik greft disfonksiyonu 



Kronik greft disfonksiyonu 



Kronik 
Greft 

Disfonksiyonu 

Donor faktörü 

I/R-hasarı Hipertansiyon 

Polyoma-virus 
CMV-virus 

Allo-immunite KNİ toksisitesi  

De novo DM 

Kronik obstrüksiyon Rekürren hastalıklar 

Etyoloji 



Kalsinörin inhibitör toksisitesi 



AR dışında interstisyel MNH infiltrasyonu ve tübülitis 
 
 Enfeksiyon 
 Post transplant lenfoproliferatif hastalık 
 İlaca sekonder gelişen allerjik TIN 
 İskemik hasar 

Tübülointerstisyel infiltrasyon 



Viral sendromlar  

Grip benzeri 
ve Mononükleoz 

benzeri sendromlar  

nefrit, 
hepatit, 
kardit, 

pnömonit 
pankreatit,  

kolit, 
retinit  

Ateroskleroz, bronşiyolitis obliterans, 
yok olan safra kanalı sendromu  

Latent CMV enfeksiyonu 

Aktif CMV enfeksiyonu 
(viremi ve invazyon)  

EBV ile ilişkili 
PTLD 

Sistemik immün 
supresyon Allogreft rejeksiyonu Allogreft hasarı 

Hücresel etkiler: 
antijen ve sitokin ekspresyonu  

Akut  Akut  Kronik 

Fırsatçı enfeksiyon 

Direkt etkiler 

İndirekt etkiler Doku invazyonu 

Süperenfeksiyon 

Reaktivasyon 

İmmünosupresyon Organ transplantasyonu 

Posttransplant sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu 



 CMV  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Histopathology_of_cytomegalovirus_infection_of_kidney_-_PHIL_09G0036_lores.jpg


CMV ve Rejeksiyon 

 

• Hayvan modellerinde 

– Artmış akut rejeksiyon 

– Artmış inflamatuar yanıt 
(VCAM-1, ICAM-1, LFA-1) 

– Kc tx sonrası safra kanalı 
destrüksiyonu, artmış kronik 
rejeksiyon 

– CMV erken dönemde greftte 
saptanmakta fakat yüksek 
düzeyde persistans 
göstermemekte 

• Gansiklovir profilaksisi ile etkiler 
azaltılabilir. 

CMV ve uzun dönem greft 
fonksiyonu 

 

• Sürekli intragreft CMV saptanan 
hastalar 

 

– Azalmış greft sağkalımı 
(p=0.041) 

 

– Azalmış kreatinin klirensi 
(p=0.007) 



BK Virüs Nefropatisi (BKVN) 

• BKVN;  

– Histopatoloji→interstisyel nefrit 

– Serum kreatinin düzeylerinde akut veya yavaş ilerleyici bir 
yükselme 

– Ateş, miyalji, lökopeni, anemi, trombositopeninin genellikle 
olmaması 

– Klinik özelliklerin akut rejeksiyona benzemesi 



BK Virüs Nefropatisi (BKVN) 



• EBV;  

– Histopatoloji→atipik plazma hücreleri içeren 
yoğun interstisyel infiltrasyon 

– Greftte fonksiyon kaybı 

– % 1-2 

 

Posttransplant lenfoproliferatif hastalık 



Posttransplant lenfoproliferatif hastalık 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4dXt1J-I0tNAWM&tbnid=wDsehCw8hs51TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ckj.oxfordjournals.org/content/2/1/52/F1.expansion.html&ei=98CCUtSNDoeZtQbg-ICwAg&bvm=bv.56343320,d.Yms&psig=AFQjCNEp4jnolqbYQ53WtrLEqc46FMCe-w&ust=1384387032841318


• Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefrit 
 

• IgA nefropatisi 
 

• Fokal segmental glomerüloskleroz 

Böbrek nakli sonrasında en sık 
tekrarlayan glomerülonefritler  





Banff sınıflandırması  

 
1 –Normal 
2 –Antikor Aracılı Değişiklikler 
 • Aktif rejeksiyon ile ilgili 
morfolojik değişiklik olmadan C4d+ 
 • Akut AMR 
 • Kronik AMR 
3 –Borderline Değişiklikler–Şüpheli 
4 –T Hücre Aracılı Rejeksiyon 
 • Akut 
 • Kronik aktif (Kronik allograft 
arteriyopati) 
5 –İnterstisyel Fibrozis & Tübüler Atrofi  
6 –Diğerleri 
 • Kronik hipertansiyon 
 • Kalsinörin inhibitör toksitesi 
 • Kronik obstrüksiyon 
 • Bakteriyal piyelonefrit 
 • Viral enfeksiyon 

  
Histopatolojik sınıflandırma yenilenmeli mi?  
Yenilenirken nelere açıklıkgetirmeli? 
 
• Humoral yanıt her zaman patolojiye yol 

açar mı? 
• IgG alt sınıflarının rolü nedir? 
• Komplemana bağlanan DSA’ yı bloke 

edebilen antikorlar var mıdır?  
• Tüm DSA’ lar zararlı mıdır?  
• Tanıda yeni biyobelirleyicilere gereksinim 

var mıdır? 
• Gen transkriptleri, mikroRNA, C1q 

 
 

Yanıt bekleyen sorular 



Banff sınıflandırmasına moleküler patolojinin katkısı  



Nefrologlar hem nativ hem de transplant böbrek 
histopatolojisini çok iyi bilmelidir. 

                     Klinik bulgular aynı, histopatolojik bulgular farklı olabilir. 
*60 yaş erkek hasta, diyabetik nefropatiye bağlı SDBY, 2 yıl HD, eşinden renal tx,  
post-op 4. ay kreatininde yükselme (0.9-1.7-2.6) nedeniyle yapılan greft biyopsi tanısı:  
Akut hücresel rejeksiyon ise immunsupresyonun arttırılması, BKVN ise azaltılması planlanır. 

                     Klinik bulgular farklı, histopatolojik bulgular aynı olabilir. 
*36 yaş erkek hasta, MPGN’ e bağlı SDBY, ablasından renal tx, post-op 2. hafta kreatininde 
yükselme (0.8-2.9) nedeniyle yapılan greft biyopsi tanısı: Akut hücresel rejeksiyon 
 
*33 yaş bayan hasta, preeklampsiye bağlı SDBY, 7 yıl önce annesinden renal tx, post-op 4. 
yılda kalsinörin toksisitesine bağlı greft kaybı, 3 yıl HD, 3 hafta önce babasından ikinci defa 
renal tx, pre-op PRA %25 (+), post-op yakınma yok, kreatinin düzeyleri 0.9-1 civarında, 
protokol greft biyopsi tanısı: Akut hücresel rejeksiyon  



Sonuçlarımız 

• Böbrek nakli programı: 11/10/2010 
• Nakil sayısı: 512  
  (11 kadavra/501 canlı) 
• Biyopsi yaklaşımı: Klinik endikasyon 
• Biyopsi sayısı: 94 (82 hasta için) 
• Histopatolojik tanılar:  

• Akut rejeksiyon: % 8.7: 45/512  
  (Klinik tanı             % 10.5: 54/512)  

• 20 akut T-hücre-aracılı  
• 11 akut B-hücre-aracılı 
• 14 miks T ve B-hücre-aracılı  

• Sınırda değişiklikler: 5 
• KNİ toksisitesi: 22 
• BKVN: 6 
• Rekürren FSGS: 1 

• Greft kaybı: 18 
• Akut rejeksiyon: 6 

• 3 akut B-hücre-aracılı 
• 3 miks T ve B-hücre-aracılı  

• BKVN: 3 
• Rekürren FSGS: 1 
• Kronik greft disfonksiyonu:  8 

• Greft sağkalımı: % 97 
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