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TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 

• İndüksiyon 
• İdame 
• Kurtarma 

Am J Surg 2009 
Transplantation 2006 



İndüksiyon tedavilerinin kullanımı 1970’lerde gündeme gelmiş  
                                                                            (Starzl 1967 Transplantation)  

Terminoloji: AZA ve PRD tedavisine ‘ADJUVAN’ olarak kullanılıyor 
 
Amaç: Akut rejeksiyonu azaltmak ve graft ömrünü uzatmak  



TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 

• İndüksiyon 
• İdame 
• Kurtarma 

Akut rejeksiyon ataklarından korunmak 
amaçlı perioperatif olarak kullanılan, güçlü ve 
profilaktik tedavi  
 
-İdame ilaçların yüksek dozda kullanımı 
-İndüksiyon ajanı (özellikle lenfositlere 
spesifik antikorlar) kullanımı 

İndüksiyon tedavisi akut rejeksiyon sıklığını azaltır 

Am J Surg 2009 
Transplantation 2006 



TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ- 
İNDÜKSİYON 

Akut rejeksiyon sıklığını azaltır 

Uzun dönem graft ve hasta sağkalımına etkisi 

     5 farklı organ tx kategorisindeki hastalar arasında indüksiyon kullanımının  
     graft ve hasta sağkalımına etkisi 
     en sık kullanılan indüksiyon ajanlarının renal graft yetmezliği üzerine etkinliği  

Transplantation 2010 



UNOS verisi: Alemtuzumab kullanılan hastaların %77si, rATG alanların %33ü 2li IS tedavide 
                       Baziliximab-Daclizumab alanların %80i 3lü IS tedavide 

 
 
 
 
Lenfosit deplesyonu yapan ajanların graft yetmezliği riski, 
lenfosit deplesyonu yapmayan ajanlara göre  
anlamlı olarak daha düşük 
 
Alemtuzumab + düşük doz steroid alan grupta graft 
yetmezliği riski en düşük.. 
 
 
 
 



UNOS kayıt sisteminin geliştirilmesinden sonra  
indüksiyon ajanlarının kullanım eğilimleri 



TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 
İndüksiyon Ajanları: 

 Lenfosit Deplesyonu yapanlar / Anti Lenfosit Antikorlar:  
                                    ATG,  
                                    Alemtuzumab (humanize anti-CD52 panlenfositik monoklonal Ab)          
    
Lenfosit Deplesyonu yapmayanlar / IL-2 Reseptör Antagonistleri:  
                                    Baziliximab, Daclizumab  
                                    (CD25 spesifik monoklonal antikor) 

         Poliklonal:  
                            rATG (önceden insan timosit veya lenfositleri inoküle edilmiş    
                                             tavşanlardan elde edilen serumlardan hazırlanır) 
                                ATGAM (insan timositleri ile immunize edilmiş atlardan elde edilen    
                                               saflaştırılmış gamma globulin solüsyonları)   
         Monoklonal:  
                            Basiliximab, Daclizumab, Alemtuzumab  
                                                                    

HANGİ AJAN? 
KİME? 



BPAR %39  
Ab tedavisi gerektiren 

rejeksiyon %82   
 

İndüksiyon amacı ile kullanılan antikorların  
akut rejeksiyon sıklığına ve ciddiyetine 
etkileri aynı değildir… 

Graft kaybı, DGF, ölüm açısından anlamlı fark yok 



MEDİKAL FAKTÖRLER… 
    FİNANSAL FAKTÖRLER 



IL-2 RESEPTÖR ANTİKORLARI 

• Metaanaliz-  
• 5000 hasta, 38 çalışma 
• Temel sonlanım: Graft kaybı ve rejeksiyon 
• 14/38 çalışma 2410 /5000 hasta IL-2 RA vs plasebo ile 

karşılaştırma → akut rejeksiyon sıklığı düşük 
                                   graft kaybı aynı !! 
• 9/38 çalışma 778 hasta IL-2RA ile diğer antikor tedavileri 

karşılaştırılmış      
     Diğer antikor tedavisi: BPAR riski daha düşük, graft kaybı, ölüm    
     ve DGF sıklığı daha düşük 
     IL2RA yan etki sıklığı daha düşük  

Transplantation 2004 









Ort WBC sayısı 
ATG alan grupta 
ilk 4 gün daha 
düşük 

Ort PLT sayısı  
ATG alan grupta 
ilk 4 gün daha 
düşük 
 

Ort WBC ve PLT sayısı 
 14. günde ATG vs Basiliximab 
benzer  



1.YIL 
ATG-Basiliximab arasında DGF, ölüm, graft kaybı açısından fark yok 
 
ATG- akut rejeksiyon oranı düşük(%16-%26),  
         Ab ihtiyacı gösteren akut rejeksiyon oranı düşük (%1.4-%8) 
 
ATG- infeksiyon sıklığı yüksek (%86-%75), CMV hastalığı sıklığı düşük (%8-%18) 

NEJM 2006 
 





5.YIL 
ATG-Basiliximab arasında akut rejeksiyon, graft kaybı, ölüm açısından (%39-%52) fark var 
 
ATG- akut rejeksiyon oranı düşük (%16-%30),  
         Ab ihtiyacı gösteren akut rejeksiyon oranı düşük (%3-%12) 
 
ATG- CMV hastalığı sıklığı düşük (%7-%17) 
 
Malignite oranı aynı 



TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 
İndüksiyon Ajanları- Doz stratejileri: 

 • 3 gün uygulama-   
   3mg/kg intraoperatif 
   1.5mg/kg postop 1, postop 2 

 
    

   
   

   
 S

Ü
RE

 

• İntraoperatif-   
• Postoperarif- 
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• 7 gün uygulama-   
     1.5 mg/kg intraoperatif 
     1.5mg/kg postop 6 gün 

Akut rejeksiyon(%5 vs%4.2), graft sağkalımı (%95- %98), hasta sağkalımı (%95-%98) 
açısından fark yok  

hastanede kalış süresi 7 gün uygulamada daha uzun (6.1 vs 8 gün) 

Transplantation 2002, Transplantation 2003 

İntraoperatif uygulamada DGF sıklığı daha az (%15-%36)  
hastanede kalış süresi daha kısa   





KOMBİNE İNDÜKSİYON 

   Düşük doz ATG + Basiliximab 
               (0.5mg/kg/gün) 

TEKLİ İNDÜKSİYON 

ATG standart doz 
(2mg/kg/gün) 

TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 
İndüksiyon Ajanları- Doz stratejileri: 

 

Hasta (%100-%100) ve graft sağkalımı (%94-%100) benzer,  
yan etkiler standart doz rejiminde daha fazla 

Remuzzi, CJASN 2006 

Yüksek riskli hasta grubu 

Ateş (%17-%56), lökopeni (%23-%56), anemi (%29-%62), CMV reaktivasyonu %17-%56) 
Tedavi maliyeti 3652-5400 euro 

OPTİMAL İNDÜKSİYON DOZU- 
Total 6mg/kg doz 4 günde  



infeksiyon oranları 
Kİ yan etkileri 

malignite sıklığındaki artış 
maliyet 

  

Düşük immunolojik riskli hastalarda indüksiyon ajanları  
gerekli mi? etkili mi? 

 





İndüksiyon almayanlarla 
karşılaştırıldığında, 
thymoglobulin ve IL-2RA 
kullanımı ilk 6 ay akut 
rejeksiyon riskini 
düşürürken, 1. yılda bu etki 
kalmıyor. 
Ort 834 günlük izlem 
süresinde 0MM hasta 
grubunda indüksiyon ajanı 
kullanımı ile  graft ve hasta 
sağkalımı açısından bir 
avantaj gösterilememiş.  

0-MM hastalarda indüksiyon tedavisinin yararı yoktur 



TRANSPLANTASYONDA İMMUNSUPRESİF TEDAVİ 
BİREYSELLEŞTİRİLMELİDİR 

• İmmunsupresyonda temel hedefler 
     - Kısa ve uzun dönem sağkalımın arttırılması 
     - Etkinliğin maximum, toksisitenin ve posttx komplikasyonların     
       minimum düzeyde tutulması 

Pretx  
immunomodulasyon 

İndüksiyon  
Antikor tedavisi 

İdame 3lü immunsupresif  
tedavi 

Minimizasyon protokolleri 

Yüksek immunolojik risk 
Sensitize hastalar 
Non-primer tx 
Kadaverik donor 
Düşük HLA uyumu 

Düşük immunolojik risk 
Sensitize olmayan hastalar 
Yaşlı hastalar 
Canlı donör 
İyi HLA uyumu 



>60 yaş transplant alıcılarında ATG  
            akut rejeksiyon sıklığını azaltır, 
>6mg/kg kümülatif dozlarda hasta sağkalımı ↓ 
 
>60 yaş hastalarda kullanılması gerektiğinde  
         kümülatif dozun düşük tutulmalı 





Yüksek ve düşük immunolojik riskli hastalarda standart indüksiyon rejimleri ile 
Alemtuzumab kullanımını karşılaştıran randomize çalışma 
Hastalar akut rejeksiyon riskine göre sınıflandırılmış 
Tekrarlayan tx, siyah ırk ve PRA >%20 (en yüksek pra değeri veya en son pra değeri) 
olanlar yüksek riskli olarak kabul edilmiş 
Tüm hastalar Tac-MMF-steroid erken kesme (5. gün) protokolu almış 



 BPAR Alemtuzumab grubunda anlamlı olarak daha düşük 
6 ay- %3 vs %15 
1 yıl- %5 vs %17 

3 yıl- %10 vs %22 
 (yüksek riskli grupta %18 vs %15 ATG/Alemtuzumab fark yok) 

 



- Tüm transplant alıcıları 
 

- Rejeksiyon riski yüksek olan transplant 
alıcıları 
 

- CNI veya Steroid kaçınma protokolu 
uygulanacak hastalar 

İNDÜKSİYON??? 





Drugs 2012 



KDIGO 2009 
• Düşük immunolojik riskli hastalar: 
                         IL-2 reseptör antikorları 
• Yüksek immunolojik riskli hastalar: 
                         Lenfosit deplese eden ajanlar (ATG) 

 
• A.B.Dde genel yaklaşım: 
İstisnalar dışında ‘tüm transplant alıcılarına ATG vermek’… 
 
İstisnalar: 1.ATG tolere edemeyen hastalar (hipotansif, lökopenik, 
trombopenik) 
                   2.İki haplotip uyumlu, beyaz ırk, akraba canlı donörden tx 
(indüksiyon kullanmıyorlar) 
                   3.Halen immunsupresif almakta olan diğer solid organ tx (KC, 
Akciğer, kalp ) hastalar 



to induce or 
not to induce 

that is the 
question 
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