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Tanımlama 

• Goodpasture sendromu/hastalığı :  
• hızlı ilerleyen glomerulonefrit ve pulmoner homoraji 

• Anti-GBM hastalığı:  
• Glomeruler bazal membran ve alveoler bazal membranın intrensek 

antijenlerine karşı antikorlar aracılığı ile gelişen  

• hızlı ilerleyen glomerulonefrit ve/veya alveoler hemoraji ile sonuçlanan  

• küçük damar vasküliti 



Epidemiyoloji 

• Yılda 0.5-1.8 olgu /milyon 

• Tüm glopmerulonefritlerin %1-5’i, kresentik glomerulonefritlerin 
%15’i  

• SDBY nin %0.8’i 

• Bimodal yaş dağılımı var: 3. dekad ve 6.7. dekad 
• <30y pulmoner hemoraji 

• >50 y izole glomerulonefrit  

• Genç grupta hafif kadın 

• İleri yaş grubunda ise hafif erkek dominansı 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459291/?report=printable 
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Patogenez 

• Anti-GBM antikorlarıyla  aynı  moleküllere reaksiyon gösteren otoreaktif T 
lenfositler 

• Kresent oluşumuna katkı gösteren Th1 Th17 hücreler  

• Artmış B hücre fonksiyonu ve antikor üretimi  

 
•Akciğer ya da böbrek hasarına yol açan çevresel faktörler (metal tozları, organik 
solventler, hidrokarbonlar, sigara, kokain, litotripsi, üreteral tıkanma, MN, ) 
•Enfeksiyonlar: HIV,İnfluenza A2, COVID 19 
•İlaçlar: alemtuzumab, CPI ve MAPKi kombinasyonu 
•CVID, KIT, T hücreli LGL 

• Genetik faktörler  

• HLA-DR 15, DR4↑ risk 

• HLA-DR 1 ve DR7 ↓ risk 

Wolf D, et al. J Am Soc Nephrol 2005 
Salama AD, et al.  J Am Soc Nephrol 2001 

Hünemörder S, et al. J Pathol 2015 
Clatworthy MR et al. N Engl J Med 2008 
Kyriazis et al. J Med Case Reports 2021 

Phelps RG et al. Kidney Int 1999 

Yang R, et al. Clin Immunol 2009 



Klinik 

• %90 hızlı ilerleyen glomerulonefrit 
• Böbrek yetmezliği, proteinüri, nefritik idrar sedimenti, makroskopik hematüri 

• %25-60 eşlik eden alveoler hemoraji 
• Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi, akc Rx infiltratlar, ↑DLCO 

• Az bir kısmı izole pulmoner bulgular 

• Sistemik bulgular: 
• Halsizlik, kilo kaybı, ateş, artralji 



Akciğerler tutulmayabilir çünkü…. 

• Sağlıklı bireylerde alveoler endotel anti-bazal membran antikorlarının 
geçişine izin vermez  
• Böbrekte fenestralar var 

• Alveoler kapiller permeabilite bozulursa antikorların geçişi ve ABM’a 
bağlanması mümkün olur: 
• Kapiller hidrostatik basıncın artması 
• Bakteriyemi 
• Sigara 
• Endotoksemi 
• Volatil hidrokarbon maruziyeti 
• ÜSYE 
• Yüksek O2 maruziyeti 

Chan AL, et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2011 



Çift pozitif anti-GBM ve ANCA ilişkili hastalık 

• Anti-GBM’li hastaların %10-50’si ANCA pozitiftir 

• Klinik prezentasyon daha şiddetli 

• Çoğunda ABY mevcut (%91,8)  

• Median kreatinin düzeyin 873 μmol/L (9,87 mg/dl)  

• %50,7’sinde eşilk eden alveoler hemoraji ve %30,3’ünde diğer 
bulgular (sıklıkla KBB ve eklem) mevcut. 

• ANCA daha çok MPO’ya karşı (%72,1) PR3 daha az (%20,5) ve nadiren 
de triple pozitifler (%2,9)  

• %90’ı İST aldığı halde 1 yıllık sağkalım: %64,8, renal sağ kalım %38,7 ve 
relaps free sağkalım %71,1  

 
Philip R et al.  Autoimmunity Reviews 2021  



Membranöz nefropati ilişkili anti-GBM 

• Bu hastalarda anti-GBM başlangıcı daha önce, eş zamanlı ya da MGN 
ten sonra olabilir 
• Tanıda kreatinin daha ↓ 

• Oligüri oranı daha ↓ 

• 1 yıllık renal sağkalım daha iyi 

• Fosfolipaz A2 reseptör antikorları saptanmıyor 

• Anti-GBM titreleri daha düşük 

Sano T, et al. Nephrol DialTransplant 2000 

Basford AW, et al. J Am SocNephrol 2011 

Jia XY, et al. Kidney Int 2014 
 



Atipik anti-GBM 

• Atipik klinik seyir ve /veya histolojik özellikler gösteren olgular  
• Sinsi seyirli 
• Pulmoner tutulum genelde yok (yalnızca nefrit) 
• Dolaşımda anti-GBM antikoru negatif 
• Kresentlerin fokal olması /ya da olmaması 
• Monoklonal antikorla ilişkili anti-GBM hastalığı 
•  IgA nefropatisi ile birlikte anti GBM hastalığı 

• Olguların %8.3’ü 
• Kreatinin daha düşük  
• Oligüri daha az 
• Pulmonorenal sendrom daha az 
• Anti-GBM düzeyleri daha düşük 
• İnterstisyel fibrozis tubuler atrofi daha az 

Nasr SH et al. Kidney Int. 2016 
Zahir Z et al. Renal Failure 2021 



Transplant sonrası Anti-GBM hastalığı 

• Alport Sendromu olan nakilli hastaların %5-10’unda gelişir. 

• Alport sendromundatip IV kollagenin α5 zinciri anormaldir (α3α4 de 
anormal olabilir) 

• Bazal membrandaki α3α4 α5 organizasyonu defektif 

• α3  zincirindeki Goodpasture antijeni de değişik bu yüzden anti-GBM 
antikorlar tarafından tanınmaz 

• Tx sonrası donorden gelen normal antijeni tanıyarak post transplant 
anti-GBM’e neden olur. 

 



Tanı 

• Kimde anti-GBM düşünelim? 
• Özellikle hızlı ilerleyen ya da pulmoner hemorajinin eşlik ettiği akut/subakut 

nefritik sendromlu olgular 
• Alveoler hemorajili olgular 

• Nadir varyantlardan kimde kuşku edelim? 
• Sistemik hastalık özellikleri olanlar (halsizlik, kilo kaybı, ateş, artralji, raş) (çift 

pozitif) 
• Nefrotik sendromlu olup renal fonksiyonları hızla kötüleşenler (membranöz 

nefrit) 
• Proteinüri, hematüri, hafif böbrek yetmezliği olup biyopside lineer IgG 

boyanması olan ancak anti-GBM antikorları negatif (atipik anti-GBM) 
• Alportlu nakil hastalarında akut GN ya da graft yetersizliği olduğunda 

 

 



Tanı 

• Böbrek biyopsisi 

• Serolojik testler 

• HRCT /BAL 



Histopatoloji 

Naylor RW et al. Nat Rev Nephrol. 2021 



Tedavi 

Shın JI et al. Ther Apher Dial. 2021 
Kant S, et al. Am J Kidney Dis. 2021 



Tedavi 

• Median yaşı 60 olan 15 hasta 

• Cre≥5.7 mg/dl 

• 10 hasta diyalize giriyor  

• 5 hasta çift pozitif 

• Tek doz imlifidase (steroid+CYC+PLEX) 

• 6 saat sonra anti-GBM ölçülemez ya da referans aralıkta 

• Tedavinin 6. ayında 10’nın hasta diyaliz ihtiyacı yok, 1 hasta ölmüş, 4 
hasta diyaliz bağımlı 



Kimi tedavi edelim? 

• Pulmoner hemorajisi (hemoptizisi olanlarda ) olan tüm hastalara 
böbrek tutuluşunun varlığı ve şiddetinden bağımsız olarak 

• Acil diyaliz ihtiyacı olmayan böbrek tutuluşlu hastalar.  

 

Shın JI, et al. Ther Apher Dial. 2021 

Levy JB, et al. Ann Intern Med 2001 

Maxwell AP, et al. BMJ 1988 

Bolton WK Kidney Int 1996 



Kimi tedavi etmeyelim? 

• Pulmoner hemorajisi yoksa diyaliz gerektiren böbrek yetmezlikli 
hastaların tedavi endikasyonu tartışmalı 
• Renal yanıt olasılığı çok düşük özellikle de böbrek biyopsisinde kresent oranı 

%100 ise 

• Kısa tedavi (2-3 hafta plazmaferez ve immunsupresif) önerenler de var  
• Çok akut hastalığı olup irreverzibl hasar beklentisi düşük olan 

• Agresif immunsupresifi rahat tolere edebilecek genç hastalar 

• Akut tubuler hasar ilişkili fokal kresentik GN olanlar  

• Double pozitif ve eşlik eden sistemik vaskülit düşündüren klinik bulguları 
(palpabl purpura ve artralji gibi) olanlar 

Shın JI, et al. Ther Apher Dial. 2021 

Levy JB, et al. Ann Intern Med 2001 

Maxwell AP, et al. BMJ 1988 

Bolton WK Kidney Int 1996 



Prognoz 

• PLEX, steroid ve immunosupresiflerin kullanımı sonucu prognozu daha iyi  

•  Bu tedaviler ile 5 yıllık sağ kalım >%80  

 

• Kreatinin <5.7 mg/dl ise 1 yıllık renal sağ kalım %95 

• Kreatinin ≥5.7 mg/dl ve diyaliz ihtiyacı yoksa ise 1 yıllık renal sağ kalım %82 

• Diyaliz ihtiyacı varsa renal prognoz kötü <10 

 

• İleri yaş, oligüri, serum anti-GBM düzeyleri, serum kreatinin düzeyleri, 
glomeruloskleroz ve IFTA derecesi kötü prognostik belirteçler  

Shah MK, et al. South Med J. 2002  
Kimmoun A, et al. Crit Care. 2016 

Kant S, et al. Am J Kidney Dis. 2021 
Zahir Z et al. Renal Failure 2021 


