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• Sistemik vaskülitik tutulumları olan İdiopatik otoimmün bir hastalıktır. 

• Küçük çaplı damarları tutar.  

• Granulomatoz polianjiit, eozinofilik granulomatoz polianjiit gibi ANCA 
ilişki vaskülitlerdendir.  

• ANCA tipi ve sıklığı vaskülitin türüne göre değişmektedir. GP’de C-
ANCA sıklığı daha fazla görülmekteyken, MPA’de P-ANCA daha fazla 
görülmektedir. 

• GP, Goodposture sendromu gibi pulmoner-renal sendrom ile 
seyretme eğilimindedir 
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Tarihçe 

• 1866’da Kusmaul ve Maier Poliarteritis Nodası’yı tanımladıktan sonra bütün enfeksiyon ilişkisiz vaskülitler 
polarteritis Nodosa olarak tanı almaya başladı.  

• 1923’te Friedrich Wohlwill küçük damarlarda granulomatöz olmayan vaskülitik glomürolonefriti olan iki vaka 
tanımladı. Mikroskopik olarak tanımlanan bu vaskülit klasik PAN’dan farklılık göstermekteydi. 

• 1954’te Godman ve churg mikroskopik PAN’nın daha çok WG ve CSS’e benzediğini vurgulamışlardır. 

• Zaman içerisinde ANCA pozitifliğinin de bu 3  hastalıkta ortak noktalardan biri olduğu anlaşıldı. 

• Mikroskopik poliarteritis zaman içerisinde mikroskpik polianjit’e dönüştü. 1985’te Savagene farklı bir hastalık 
olduğunu vurguladı. 

• 1988’de MP’in perinükleer ANCA ilişkisi tespit edildi. 

• 1994’te Chapel Hill konsensüs konferansın’da pauci-immün vaskülit ile seyreden akciğerde kapillerit ve 
böbrekte glomerulonefrit yapan hastalar için MPA tanımlaması kullanılması kabul edildi. Bu şekilde MPA orta 
çaplı damarları tutma eğiliminde olan klasik PAN’dan ayrılmış oldu.  

• 2012 CHCC MPA tanımlanmasında küçük değişikliğe gidildi. MPA P-ANCA pozitifliği, granulomsuz pauci-
immün hastalık olarak tanımlanmıştır.  
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Epidemiyoloji 

• Yıllık insidansı çok değişkenlik göstermektedir milyonda 2,7-94 
arasında oranlar bildirilmiştir. 

• Son yıllarda insidansında artış gözlenmiştir . Bunun sebebi ANCA 
testinin daha yaygın kullanılmaya başlanması olabilir. 

• Hafif erkek dominansı görülmektedir 1.8/1 

• Güneye gidildikçe insidansında bir artış görülmektedir. Norveçte 
milyonda 2.7 olan insidans ispanyada 11.6’ya çıkmaktadır. 
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Patogenez 

• MPA etiopatogenezi tam bilinmiyor. Bir ara silika suçlanmış. 

• Son dönemde myeloperoksidaz ile etkileşen P-ANCA’nın etkisi ile tetiklenen otoimmün bir hastalık 
olduğu görüşü baskın hale gelmiştir. 

• MPA hastalarının %58’inde p-ANCA, %26’sında da C-ANCA pozitif tespit edilmiştir. 

• Hastalık alevlenmeden önce ANCA seviyeleri yükselmektedir. 

• İnvitro ortamda P-ANCA ve c-ANCA nötrofili uyararak reaktif oksijen radikalleri ve litik enzim 
salgılatmaktadır. Uyarılmış (primed) nötrofil endotel hücresini membrandan ayırmakta ve 
hücrenin lizisine neden olmaktadır. 

• Hayvan deneylerinde MPO-ANCA verilenlerde akciğerde kapillerit böbrekte de glomerulonefrit 
yaptığı gösterilmiştir.   

• MHC Klas II antijenleri MPA ve GPA ile ilişkisi gösterilmiştir. İlginç olarak MHC antijenleri ANCA ‘lar 
ile daha fazla ilişkisi olduğu gösterilmiştir. 

• Ancak her MPA hastasında ANCA tespit edilememektedir. Ayrıca her klinik aktivasyonda da ANCA 
düzeylerinde yükselme görülmemektedir. Bundan dolayı işin içerisinde farklı mekanizmalar olması 
mümkündür 
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Klinik  

• Sistemik inflamatuar bir hastalıktır.  

• Bir çok sistemi etkileyen yaygın tutulumu vardır. 

• En sık akciğer ve böbrek tutulumu görülür ve klinik seyir için 
belirleyicidir. 
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Böbrek tutulumu 

• RPGN böbrek tutulumu için en karakteristik patolojidir. 

• Hastaların %80-100’ünde böbrek tutulumu gözlenebilir. 

• Böbrek tutulumu asemtomatik üriner sediment bulgularından son 
dönem böbrek yetersizliğine kadar geniş yelpazede olabilir. 

• Böbrek bulgusu sebat eden proteinüri, hematüri, eritrosit veya 
granulosit kastları şeklinde olabilir. 
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Akciğer Tutulumu 

• Akciğer tutulumu hastaların %25-55’inde gözlenebilir. Bazı serilerde klinik 
bulgular ile değerlendirildiğinde %80’inde akciğer tutulumu tespit edilirken 
radyolojik değişiklikler ile değerlendirildiğinde hastaların %92’inde akciğer 
tutulumu tespit edilebilir. 

• Tipik akciğer bulgusu kapillaritin neden olduğu diffüz alveolar hemorajidir. 
Diffüz alveolar hemoraji hastaların %12-55’inde görülebilmektedir. 

• Pulmoner kanamanın belirtileri hemoptizi, nefes darlığı, öksürük ve plöritik 
göğüs ağrısıdır. 

• Pulmoner fibroz daha az görülen akciğer tutulumudur. Pulmoner fibrozun 
sebebi sürekli hafif seviyede olan pulmoner kanamaya tepki olarak 
gelişebilir. 

• Pulmoner fibrozun prognozu oldukça kötüdür. İmmünosuprasif tedaviler 
prognozu iyileştirebilir  
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Akciğer biyopsisinde alveolar hemoraji ve makrofajlar içinde hemosiderin biirkimi  

Sebastiani Clin Exp Rheumatol 2020; 38 (Suppl. 124): 221-S231. 



BAL’da ANCA ilişkili vaskülitli hastada alveloalar hemoraji ve 
makrofajlar içinde hemosiderin gösterilmesi 

Sebastiani Clin Exp Rheumatol 2020; 38 (Suppl. 124): 221-S231. 



Deri tutulumu:  
 
• %30-60 hastada cilt tutulumu gözlenebilir. %15-30 hastada ilk klinik 

belirti olabilir.  

• Palpabl purpura en sık (%30-40) görülen deri tutulumudur. 

• Diğer  cilt lezyonları livedoretikülaris, nodül, ürtiker ve nekrotik deri 
ülseridir.  Cilt tutulum eklem tutulumu ile birlikte seyretme 
eğilimindedir. 
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GIS 

• Karın ağrısı MP görülen en sık GIS belirtisidir. 

• Hastaların %30-58’inde raporlanmıştır. 

• Masif GIS kanaması çok seyrek görülürken, GIS kanaması hastaların 
%21-29’unda görülebilir  
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Nörolojik tutulum 

• Nörolojik tutulum hastaların %37-72’sinde gözlenebilir. 

• Periferik sinir tutulumu, santral sinir tutulumuna göre daha sık 
görülmektedir. 

• Mononöritis multiplex ve simetrik distal sensorimotor polinöropati en sık 
periferik sinir sistem tutuluşudur. 

• EMG de akut sinir iletiminde azalmayla seyreden aksonopati tespit edilir.  

• Belirtisi olan hastaların %80’ninde sural sinir biyopsisinde tutulum tespit 
edilebilir. 

• SSS tutulumu %17-30unda rapor edilmiştir.  

• SSS tutulumu serebral kanama, pakimenenjit ve enfarkt şeklinde olabilir.   
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Üst Hava Yolu Tutulumu 

• Üst hava yolu tutulumu daha çok PG ve EPG da görülür. 

• MPA de üst hava yolumu tutulumu çok sık görülmemesine rağmen 
bazı serilerde %9-30’a varan sıklıkta rapor edilmiştir 

• Sinüzit Fransız serisinde %11 de belirtilmiştir. 

• Otoimmün otit bazı MPA hastalarda ilişkilendirilmiştir. 
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Patoloji 

• Arteriol, kapiller ve venüllerin etkilendiği ANCA ilişkili nekrotizan vaskülittir 

• Böbrek patolojisi nekrotizan kresentik glomerulonefrit şeklinde seyreder. 

• Erken dönemde fibrinoid nekroz ve glomerüler kapillerde fokal tromboz 
görülür. Daha sonra bazal membranda yırtılmalar ve ekstra kapiller 
proliferasyon sonucunda önceleri hücresel kresent gelişirken süreç 
ilerledikçe fibrinöz kresent oluşur. 

• Glomeruler inflamasyondan sonra periglomerüler mononükleer hücre 
infiltrasyonu gözlenir. 

• İFA incelemede İmmunglobulin ve kompleman birikimi gözlenmez ve pauci-
immün özelliğini korur.  

Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 525–543 



H&E boyası ile fibrin birkimi ve hücresel kresentlerin gösterilmesi, 
 PAS boyası ile intertisiyel fibroz ve kresent oluşumu 
Kompleman veya Ig birikiminin az olması  
elektron mikroskopisinde hücre içi Ig birikimin olmaması 

Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 525–543 



Tanı 

• Spesifik tanı bulgusu yok 

• ANCA MPA için çok önemli laboratuvar bulgusu olmasına rağmen her hastada pozitif 
olmayabilir.  ANCA pozitifliği MPA için spesifik değildir. 

• Mümkünse böbrek akciğer gibi dokulardan biyopsi alarak tanıya gitmek gerekir. 

• Çoğu hastada akciğer radyolojik bulguları ile klinik bulguları birleştirerek tanıya 
gidilmektedir 

• Tanıya giden yolda beş basamak izlenilmesi gerekir 

• 1. vaskükilit ile uyumlu kliniğin olması gerekir 

• 2.ANCA testinin mutlaka bakılması gerekir 

• 3 doku biyopsisinde vaskülit ile uyumlu patolojik değişikliklerin gösterilmesi gerekir. 

• 4. yapabilecek diğer benzer patoljileri dışlamak gerekir. 

• 5.zaman içinde tanının doğru olduğu ile ilgili gözleme devam edilmesi gerekir. 





 j Robson et all. Rheumatology · March 2019  



• Tanı konulduktan sonra organ tutulumu ve hastalığı yaygınlığının belirlenmesi tedavi 
planın yapılması açısından önemlidir. 

• Üst hava yolu/alt hava yolu böbrek tutulumu konsistiyonel belirti olup olmaması tespit 
edilmelidir. 

• Erken sistemik tutulumu böbrek akciğer, kardiak, göz, CNS ve GIS tutulumu olmaması 

• Yaygın tutulum kreatinin 5.7 mg/dl altında olması ve majör bir organ tutulumunun olması 

• Ağır organ tutulumu kreatinin 5.7 mg/dl üstünde olması 

• Dirençli organ tutulumu 4 haftalık tedavi sonrası hastalık aktivitesinin azalmaması veya 
artması 

• Yetersiz yanıt 6 haftalık tedavi sonrası hastalık aktivitesinin %50’den az azalmış olması 

•   
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Ayrıcı Tanısı 

• Vaskülit benzeri lezyon yapan AFAS, multıbl Miyelom,enfektif 
endokardit, otoinflamatuvar hastalıklar, sepsis, kalp yetmezliği, 
trombotik mikroanjiopatik patolojiler gibi durumlar ekarte edilerek 
tanı konulması gerekir 

•    
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İzlem 

• CRP ve ESH takiplerde bakılması spesifitesi düşük olup yetersizdir. 

• Valide edilmiş skalalar hem çalışmalarda hem günlük pratikte kullanılabilir. 

• Bu skalalar ile hastalık aktivitesi, hasar, fonksiyon ve yaşam kalitesi belirlenebilir. 

• Birmingham vaskülit aktivite skoru (BVAS) 1994 geliştirilmiş bir skaladır. Daha 
sonra sadeleştirilme ve gözden geçirme sonrası BVAS 3 güncel formudur. 

• BVAS3 9 organın tutulumu değerlendirilmektedir. Her bir organ tutulumu vaskülit 
ile ilişkili olması gerekir. 

• BVAS skorları 4 haftalık tedavi sonrası aynı veya yeni çıkmış bulgusu varsa aktif 
hastalık olarak değerlendirilir.  

• BVAS skorları, 3 aylık tedavi sonrası yeni çıkan bir bulgusu yoksa kalıcı hastalık 
olarak değerlendirilebilir. 

• BVAS 0-63 arası puanlama yapılabilir. Kalıcı hastalık için ilk 0-33 arası puanlama 
yapılabilir.  
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• Vaskülit Hasar İndeksi (VDİ) 1997 yılında geliştirilmiştir. 10 kalemden 
oluşmaktadır. 10 farklı bölgenin tutulumunu değerlendirilir. Eğer bir 
kere 3 aydan uzun süre sebat etmiş ise pozitif olarak 
değerlendirilmektedir. Daha sonra kaybolsa bile pozitif olarak 
sayılmaktadır. VDİ skoru giderek artmaktadır. 

• Beş Faktör skoru (FFS) Fransızların geliştirdiği skorlamadır. PAN, EGPA 
ve MPA için geliştirilen prognostik skorlamadır. 

• 1. Proteinüri 1 gram üzerinde olması, 2. kreatinin 1.58 mg/dl üzerinde 
olması, 3. GIS tutulumu, 4. kardiomiyopati, 5. CNS tutulumu olması  

• 0 paunda 5 yıllık mortalite %11.9, 1 puanda 5 yıllık mortalite %25.9 2 
puan üzerinde 5 yıllık mortalite %45.95  
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Tedavi 

• MPA tedavisi iki aşamadan oluşur remisyon indüksiyonu ve remisyon idame 
tedavisi. 

• İndüksiyon tedavisi hastalık kontrol altına alınıncaya kadar 3-6 ay kadar 
devam edilir.  

• İdame tedavisi de en az 2 yıl kadar devam edilmesi gerekir. Yetersiz ve kısa 
kesilen tedavi hastalığın erken nüks etmesine neden olur. 

• Hastalık aktivitesi yoksa remisyon, şikayetlerinin %50 azalırsa yanıt alınması 
olarak kabul edilir. 

• Major nüks hayatı tehdit eden ciddi organ tutulumunun tekrarlaması veya 
yeni başlaması 

• Minör nüks hayatı tehdit etmeyen organ tutulumun tekrarlaması veya yeni 
başlaması. 
 S. Garner, N. Khalidi / Presse Med 49 (2020) 104038 



Glukokortikoidler 

• Steroid’ler MPA ve diğer ANCA ilişkili vaskülitlerin tedavisindeki ana faktör rolüne devam 
etmektedir. 

• Steroidlerin ANCA ilişkili vaskülitlerin tedavisinde kullanılmaya başladıktan sonra yaşam 
süresini uzattığı gösterilmiştir. 

• Hayatı tehdit eden organ tutulumu olan hastalarda 3 gün 7.5-15 mg/kg’dan iv olarak 
verilmektedir. 

• Daha sonra 1 mg/kg/günden (maksimum 80 mg) prednisolone 1 ay süreyle verilmektedir. 
Daha sonra 6 ay sonunda 5-10mg/gün’e düşülecek şekilde 20 mg/güne kadar 2 haftada 
10 mg, daha sonra 5-10 mg kadar 2 haftada bir 2.5 mg doz azaltılır. 

• Yapılan bir çalışmada 1 yıldan daha kısa steroid kullananlarda daha uzun süre kullananlara 
göre nüks oranın yüksek olduğu gösterilmiştir (%43-%14) 

• Hem yaş, hem hastalık hem de steoid MPA osteoporoz riskini artırmaktadır 40 yaşını 
geçmiş hastalarda DEXA yapılarak kalsiyum ve D vitamini replasmanın yanında anti 
rezorptif ilaçlar verilmelidir.  
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Siklofosfamit dozu puls almayanlarda yüksek 
Pulmoner kanama puls grubunda daha yüksek 

52’si puls almış toplam 114 hasta çalışmaya ktılmış  



Pulse 1 gram metilprednisolone verilen ile verilmeyen arasında yaşam süresi açısından fark yok 



Enfeksiyonsuz ve ciddi enfeksiyonsuz hastaların oranı puls almayanlarda yüksek  



Siklofosfamid 

• Siklofosfamid tedavisinin ANCA ilişkili vaskülitlerin tedavisine steroidlere eklenmesinden sonra mortalite ve morbibiteyi azaltığı 
gösterilmiştir. Daha önce  1 yıl sonunda %80 olan mortalite steroid ve siklofosfamidden sonra sağ kalım 5 yıl sonunda %80’e 
çıkmıştır. 

• CYC 15 mg/kg’dan toplam max 1200 mg intravenöz olarak uygulanır. 

• CYCLOPS protokolüne göre 15 gün arayla 1 ay içinde 3 kez CYC 15 mg/kg dan verilir. Daha sonra remisyon sağlanıncaya kadar 3. 
veya 6. ayın sonuna kadar 3 haftada bir iv olarak verilir. 

• Eğer hasta 60-70 yaş arasındaysa 2.5 mg/kg total dozdan azaltılır. 

• Eğer hasta 70 yaşın üstündeyse doz 5mg/kg azaltılarak verilir 

• Serum kreatinin 3.4 mg/dl üzerindeyse ekstra 2.5 mg/kg doz azaltılarak verilir. 

• Kreatinin 5.7 mg/dl üzerindeyse CYC verilmesi uygun olmayabilir. 

• CYC yan etkilerini azaltabilmek için beraberinde MESNA da verilmelidir. 

• Tedavi verildiği gün günlük sıvı miktarı 2-4 litre arasında verilmelidir. 

• Külülatif doz 10 gramı geçerse over yetmezlik riski çok fazladır. 

• Özellikle 30 yaşını geçen kadınlarda over yetmezlik riski çok fazladır.   

• GNRH analogları CYC 15 gün önce uygulanması Over yetmezlik gelişmesini önleyecektir. 

• Çocuk isteyen hastalarda oosit ve sprem saklanması tavsiye edilebilir 

 



Rituximab 

• İndüksiyon tedavisi için RİTUXVAS ve RAVE çalışmaları var. 
• İndüksiyon için 375 mg/m2 ‘den (500 mg) 4 kez haftada bir verilmektedir 
• MAİNRİTSAN çalışması idame tedavisi için planlanmıştır. 2 yıl 6 ayda bir 500 

mg rituksimab verilmektedir. 
• MAINRİTSAN2 (GVEF) çalışmasında hastalar iki gruba ayrılmış. Bir gruba 6 

ayda bir düzenli infüzyon, diğer gruba hastalık alevlenince ihtiyaca göre 
verilmiş. Hastalık alevlenmesi mpo-ANCA veya Proteinaz 3 ANCA’nın 
seviyesinin 2 kata çıkması olarak belirlenmiş. 

• 10. ayda %5 Hastada relaps tespit edilmiş ihtiyaç göre verilen grupta ancak 
istatisitksel fark gözlenmemiş. Ancak 4 yıllık takipte ihtiyaca göre 
verilenlerde %30 relaps gözlenmiş. 

• Hipogamaglobunemi gelişebilir bazı hastalarda bu tür hastalarda IVIG 
verilebilir sık enfeksiyon geçiriyorsa. 
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RTX ile CYC kombinasyonun etkinliği 



198 hastanın katıldığı EUVAS çalışmasındaki hastalar ile karşılaştırıldığında kombine 
ilaç alanlarda monoterapi alanlara göre Mortalite, ESRD ve repals riskinde azalma 
olduğu görülmüştür.  



Mycophenalate mofetil 

• Yeni tanı almış MPA ve GPA hastalarında remisyon indüksiyon 
tedavisinde  MMF ile CYC’in karşılaştırıldığı çalışmada MMF in infirior 
olmadığı gösterilmiştir. Ciddi hayatı tehdit eden, böbrek fonksiyonları 
hızlı kötüleşenler ile kreatinin klirensı 15ml/dk altında olanlar 
çalışmaya alınmamıştır. Diğer bir çalışmada yine MMF ile iv CYC 
karşılaştırılmış indüksiyon tedavisinden sonra idame tedavisi olarak 
azatioprine ile devam edilmiş. İki grup arasında 4 yıl sonunda fark 
olmadığı gözlenmiştir. 
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tosiluzumab 

• 6 kişin katıldığı küçük bir çalışmada tosiluzab’ın MPA etkili olduğu 
gösterilmiştir.  

• Steroidsuz protokölde TCZ in MPA etkinliği Japanyada çalışılmaktadır. 



PLAZMAFEREZ 
MPA ve GPA ‘lerde Plazma Exchange’nin 
mortalite, klinik remisyon ve advers olay 
açısından uygulamamaya göre farkı yok 



PE uygulanan ile uygulanmayanlar arasında  
renal yetmezlik, Relaps ve yaşam kalitesinde düzelme  
Oranında anlamlı farklılık gözlenmemiştir  



Ölümler çıkarıldıktan sonra PE ilk 3 ay için böbrek yetersizlik gelişimini azaltıyor 
Daha sonraki süreçlerde etkisi görülmemiş. 



Vaskülit tiplerine göre mortalite oranları 



Ölüm Sebeplerine Göre Hastaların yaşam 
süreleri  

• Tanıdan sonra yaşam süreleri 
•  Vaskülite bağlı ölümlerde 2.3±3.3 yıl 

• Enfeksiyona bağlı ölümlerde 3.7±4.7 

• Kardiovasküler nedenlere bağlı ölümlerde 5.8 ±5.4 

• Malinitelere bağlı ölümlerde 7.5±5.9 yıl 

S. Jardel et al. / Autoimmunity Reviews 17 (2018) 653–659 



Fransız vaskülit çalışmasına göre yıllara göre yaşam süresinde uzama 

vaskülit tipine göre yaşam süreleri en kötü MPA hastalarında  



Yıllara göre vaskülitli hastaların ölümünde azalma mevcut.  
Vaskülit türünün mortalite üzerine etkisinde istatistiksel anlam yok 
Yaş, erkek olmak ve klinik çalışmalara katılmış olmak mortaliteyi etkiliyor 



Yıllar içerisinde mortalitede azalma söz konusu 
1980-1989arasında vaskülit en önemli neden 
2010 sonrası KVS ölümler en sık sebep 



Yeni tedavi Secenekleri 

• C5a nötrofillerin aktivasyonu ve priming sürecinde ANCA ile beraber 
çok önemli rolü vardır. 

• Hayvan deneylerinde C5a yokluğunda ANCA üretiminin, böbrekte 
nötrofillerin aktivasyonu ve hasar oluşumunun azaldığı gösterilmiştir. 

• C5aR inhibitörü Avacopan ANCA ilişkili vaskülitlerin tedavisinde CLEAR 
çalışması etkinliği değerlendirilmiştir  



Avacopan (CCX168) C5aR inhibitörü 















İdame Tedavisi 

• İdeal idame tedavisi tam remsiyon sağlandıktan sonra 2 yıl veya daha 
uzun süre verilmesi. 

• Daha uzun süre idame tedavi alanlarda nüks daha az görülmüş. 

• Remisyon sonrası azatioprine tedavisi 18-24 ay devam edenler %67 
relaps gözlenirken, 48 ay devam edenlerde %22 relaps gözlenmiştir.  

• Rituksimab ile idame tedavisine devam edenlerde relaps azatioprine 
alanlara göre daha az görülmüştür.  
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