
Granülamatöz Polianjitis 

Figen Tarhan 



2012 Chapel Hill Sınıflaması 

• Genellikle üst solunum yollarını etkileyen nekrotizan 

inflamasyon  

• Ağırlıklı olarak küçük-orta çaplı damarları (kapiller, venüller, 

arteriyoller, arter ve ven) etkileyen nekrotizan vaskülit 

• Nekrotizan glomerülonefrit 



• İnsidansı 0.4-11.9 

• Prevelansı: 2.4-146  

• K=E 

• 41-68 yaş arası pik 

• Çocuklarda ve genç erişkinlerde nadir 



• Sigara 

• Ağır metaller 

• Solvent 

• Silika 

• Enfeksiyon(staf aureus)  

• Hava kirliliği 

• İlaçlar(PTU,methimazol, karbimazol, benzylthiourasil hidralazin, minosiklin, levamisol, 

sefotaksim, adalimumab, etanercept, infliximab, lozapine,thioridazin, allopurinol, d-

penicillamine,levamisole, phenytoin, sulfasalazin) 

• UV koruyucu  
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B. GRYGIEL-GÓRNIAK ET AL.POSTGRADUATE MEDICINE 2018 



B. GRYGIEL-GÓRNIAK ET AL.POSTGRADUATE MEDICINE 2018 



Laboratuar  

PR3-ANCA+: 65–75%  

MPO-ANCA+: 20–30% 

ANCA–: 5%  



            BİYOPSİ  

Sınıf Kriter 

Fokal Glomerul ≥%50 normal 

Kresentrik Glomerul ≥%50 hücresel kresent 

Sklerotik Glomerul ≥%50 sklerotik 

Miks Yukarıdaki kriterlerin herhangi birini 

doldurmuyor 



1990 ACR  Sınıflama Kriterleri 

• 1- Anormal üriner sediment(kırmızı küre slendirleri veya  büyük büyütmede 5 den fazla 

eritrosit) 

• 2- Göğüs grafide anormal bulgular(nodul, kavite, fix infiltratlar.. ) 

• 3- Oral ülser veya nasal akıntı 

• 4- Biopside granülamatöz inflamasyon bulguları  

 

• 4 KRİTERDEN 2 VEYA DAHA FAZLA  SENSİTİVİTE %88.2 SPESİFİTE %92  

• Leavitt RY et. al. Arthritis Rheum 1990;33:1101-7. 



Prognoz 

• İleri yaş  

• Renal fonksiyon bozukluğu şiddeti 

• Pulmoner hemoraji 

• BVAS ile belirlenen hastalık şiddeti 

• Enfeksiyon 

• 1 yıl içinde ilk nüksün gelişmesi 

• Vasküler hasar indeksi tarafından ölçülen kronik hasar miktarı 



AYIRICI TANI 



TEDAVİ 
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• Şiddetli AAV 

• Mortalite ve son dönem böbrek yetmezliği gelişmesinde 

• Düşük doz KS tedavisi  standart doz tedavi aşağı değil 



• Remisyon indüksiyonu tedavisinde puls verilen ve verilmeyenler arasında 

relaps ve renal iyileşme fark yok 

 



• 288 KS devam& 695 KS kesilmiş  

• KS 12-18 ay kullananlarda &KS 6 ayda kullananlara göre  

• Relaps %43&%14 



• Low-dose Glucocorticoid Vasculitis Induction Study (LoVAS) 

• Rtx + 

• Yüksek doz grubu, 1.0 mg/kg/gün ile başlamış, takiben 6 ay içinde 10 mg/gün'e 

azaltılmıştır. 

• Düşük doz grubu 0,5 mg/kg/gün ile başlamış, takiben 6 ay içinde azaltılmış ve durmuştur. 

• SCOUT(NCT02169219) 

• RTX ile kombinasyon halinde 8 haftalık bir KS kürünün, daha sonra 6 aya kadar 

sürdürülmesi gereken hastalık remisyonunu indüklemek için yeterli olup olmadığını  



• TAPIR: GPA 

• Önceki 12 ay içinde KS dozu ≥ 20 mg/gün'e ihtiyaç duyan 

• Remisyonda  

• KS-&6 ay düşük doz KS (5 mgr/gün) 

• MAİNEPSAN GPA ve MPA 

• Tanıdan sonraki 12 ay boyunca düşük doz GC tedavisinin (5 mg/gün) nüks oranı 

üzerindeki etkisini &1 ay sonra GC kesilmesine kıyasla değerlendirmeyi  

 



• Relaps AAV 

• 67 hasta  

• İndüksiyon RTX veya CYC+ 

• Plesebo + KS(60 mgr dozla başlayıp azaltılarak) 

• Avocopan 30x2+düşük doz KS(20 mgr/gün) 

• Avocopan 30 mgrx2 

• 12 haftada klinik yanıt(BVAS) %70, %86.4, %81 

• Yüksek doz KS yerine etkili 



 
 

• Yeni tanı almış/tekrarlayan AAV 

• RTX veya CYC +KS  

• RTX veya CYC +KS +Avocopan 10 

• RTX veya CYC +KS +Avocopan 30 

• 1. ayda yanıt(BVAS) %15,%8,%20 

• Renal yanıt %17,%40, %63 



Remisyon İndüksiyonu 
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• Kritik organ tutulumu olmayan  

• Remisyon indüksiyonu Mtx&CYC oral  

• 6 ayda remisyon%89.8&%93.5 

• 18. ayda relaps &69.5&%46.5 

• Mtx yaygın ve pulmoner hastalıkta daha az etkin 



 
 
 
 

• RAVE 

• Yeni tanı almış veya relaps MPA/GPA   

• RTX noniferior CYC 

• PR3 ANCA + hastalar  6. ayda Rtx tedavisinde CYC + AZT (AZT idame) göre 

daha fazla tam remisyona ulaştı 

 
 
 
 



• Remisyon indüksiyon 

• Puls CYP+KS &MMF+KS 

• 6. ayda remisyon MMF (%61), CCP(%67) 

• Relaps  MMF de yüksek (özellikle PR3ANCA) 



Plazma değişimi 

• GFR 50 altında , pulmoner hemoraji  

• Plazma değişimi ölüm ve son dönem böbrek yetmezliğine gidişi etkilemedi 



• Kreatinin (500 mol/L (5.8 mg/dl) 

• CyC + oral KS+3 gr puls  KS & CyC+ oral KS+ Plazma değişimi 

• 3. ayda diyalizden ayrılma %49&%69 

• 12. ayda son dönem böbrek yetmezliği riskinde %24 azalma  

• Mortalitede azalma yok  



• IVIG&plesebo 

• İlk infüzyon 14/17&6/17 

• 3. ayda hastalık aktivitesi(BVAS) ve CRP ler arasında fark yok.  

 



      İDAME 
Relaps önlemek  

Organ hasarını önlemek 

İlaç toksisitesi ve komorbiditeleri 

minimalize etmek 
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• RTX+KS remisyona girmiş  

• Rtx&AZT 

• 20 ayda relaps %13&%38 

• ABSTRACT NUMBER: 806 

• A Randomized, Controlled Trial of Rituximab versus Azathioprine After Induction of Remission with Rituximab for 
Patients with ANCA-associated Vasculitis and Relapsing Disease 

• Rona Smith1, David Jayne 2 and Peter Merkel 3, 1University of Cambridge, Cambridge, England, United Kingdom, 2Vasculitis and Lupus Clinic, 
Addenbrooke’s Hospital, University of Cambridge, UK, Cambridge, United Kingdom, 3University of Pennsylvania, Philadelphia 

• Meeting: 2019 ACR/ARP Annual Meeting 

 

https://acrabstracts.org/meetings/2019-acr-arp-annual-meeting/


• Granülamatöz polianjitis, Mikroskopik granülamatöz polianjitis, Böbreğe sınırlı ANCA + vaskülit 

• İndüksiyon KS+CyC 

 0,14 gün, 6 ay, 12 ay ,18 ay(Rtx 500)& 22 ay AZT 

 28 ayda major relaps %5&%29 



• 105 GPA, MPA 

• CYC veya RTX  + KS indüksiyon 

• AZT + KS+ Belimumab& AZT+ KS+ Plesebo 

• %18.9&%21.2 

•  Belimumab grubunda nüks riski azalmadı  



• Siddetli olmayan GPA 

• 10 mgr/kgr ABA 

• 1.9 ayda %80 BVAS yanıtı 

• %73 KS kesilme 



 

 

• 81 remisyonda GPA  

• TMSM&Plesebo 24 ay 

• Remisyon devam %82&%60 



TEMPO çalışması 

• 4 haftalık TMSM kürünün GPA hastalarının nazal mikrobiyomu ve konak 

bağışıklığı üzerindeki etkisi 



• 129 GPA 

• Pulmoner alveoler hemoraji, RPGN, relaps  

• RTX+ oral CYC (2.5 mgr/kgr/gün) 7 gün, 1.5 mgr/kgr/gün 7 hafta 

• Tedavi etkili ve KS dozunu hızlı azaltma  

• AMA ciddi enfeksiyon %8.5 



• 66 renal tutulumlu AAV  

• Oral KS+ RTX+ düşük doz IV CYC(10 mgr/kgr) indüksiyon 

• AZT+ KS idame 

• EUVAS çalışması RTX veya CYC kullanan hastalar ile karşılaştırıldı 

• Kombine grupta; ölüm, SDBY, relaps düşük 



ENDURRANCE-1  
 

• Remisyon indüksiyonunda 

• RTX+CYC&RTX 

• NCT03942887 

 



COMBİVAS çalışması 

• PR3 AAV 

• Remisyon indüksiyon 

• RTX+Belimumab&Plesebo+RTX 



• Tocıluzumab &CYC  GPA/MPA (JPRN-JMA-IIA00325. ) 

• İdame tedavisi+HQ&İdame tedavisi +plesebo (HAVEN çalışması) 

 

 



 

 

 

• 157 GPA 

• CYP veya Mtx indüksiyon 

• Mtx veya AZT idame  

• 36 aydan uzun AZT veya Mtx ile idame tedavisi relaps %66 azalma  



• GPA, MPA 

• 18 ay idame tedavisini tamamlayan tam remisyon kazanan 

• 18 ay (4 kür) Rtx &Plesebo 

• relaps olmayan survival %96&%75 

• 18 ay boyunca iki yılda bir rituksimab infüzyonları ile uzatılmış tedavi, standart idame 

tedavisine kıyasla daha düşük bir AAV nüksü insidansı ile ilişkilendirilmiştir.  

 



• GPA/MPA, Böbreğe sınırlı vaskülit  

• İndüksiyon: CyC + KS 

• İdame: AZT+ KS 

• Remisyonda + 

• Tanıdan 18-24 ay sonra 

• Plesebo& AZT + KS 48 ay 

• Relaps  %63&%22 

• Son dönem böbrek yetm 4 vaka&0 vaka 





ÖNERİ Kanıt Düzeyi 

1-AAV'li hastaların, uzmanlık merkezleriyle yakın işbirliği içinde veya bu merkezlerde 

yönetilmesini öneriyoruz. 

3 

2-Pozitif bir biyopsi, vaskülit tanısını güçlü bir şekilde destekler ve yeni bir tanı koymaya 

yardımcı olması ve tekrarlayan vaskülit olduğundan şüphelenilen hastalar için daha fazla 

değerlendirme için biyopsileri öneririz. 

3 

3-Yeni başlangıçlı organı tehdit eden veya yaşamı tehdit eden AAV'nin remisyon indüksiyonu 

için, glukokortikoidler ve siklofosfamid VEYA rituksimab kombinasyonu ile tedaviyi 

öneriyoruz. 

1 

4-Organı tehdit etmeyen AAV'nin remisyon indüksiyonu için, glukokortikoidler ve metotreksat 

veya mikofenolat mofetil kombinasyonu ile tedaviyi öneriyoruz. 

1 

5-AAV'de organı tehdit eden veya yaşamı tehdit eden hastalığın majör nüksetmesi için, 

glukokortikoidler ve siklofosfamid VEYA rituksimab kombinasyonu ile  göre tedaviyi 

öneriyoruz. 

1 



ÖNERİ Kanıt Düzeyi 

6-AAV'si olan ve yeni veya tekrarlayan hastalık ve hızla ilerleyen glomerülonefrit 

nedeniyle serum kreatin düzeyi ≥500 mmol/L (5,7 mg/dL) olan hastalarda plazma 

değişimi düşünülmelidir. 

1B 

7-Şiddetli yaygın alveoler kanamanın tedavisi için plazma değişimi de düşünülebilir. 1B 

8-AAV için remisyon idame tedavisine,  remisyon indüksiyonunu takiben en az 24 ay 

devam edilmesini öneriyoruz. 

4 

9-AAV'si remisyon indüksiyon tedavisine dirençli hastalar için siklofosfamidden 

rituksimaba veya rituksimabdan siklofosfamide geçiş yapılmasını öneriyoruz. Bu 

hastalar, ileri değerlendirme ve klinik araştırmalara potansiyel kayıt için bir uzman 

merkezle yakın ilişki içinde yönetilmeli veya bu merkeze sevk edilmelidir. 

3 

10-AAV tedavisindeki değişikliklerle ilgili kararları ANCA testi yerine yapılandırılmış 

klinik değerlendirmenin bilgilendirmesini öneriyoruz. 

4 



ÖNERİ Kanıt Düzeyi 

11-Daha önce siklofosfamide maruz kalmış hastalarda kalıcı açıklanamayan 

hematürinin araştırılmasını öneririz. 

2b 

12-Rituksimab ile tedaviden sonra hipoimmünoglobulinemi kaydedilmiştir. Her 

rituksimab küründen önce ve tekrarlayan enfeksiyonu olan hastalarda serum 

immünoglobulin düzeylerinin test edilmesini öneririz. 

3 

13-AAV'li hastalarda kardiyovasküler riskin periyodik olarak değerlendirilmesini 

öneririz. 

2b 

14-AAV'li hastalara, hastalıklarının doğası, tedavi seçenekleri, tedavinin yan etkileri 

ve kısa ve uzun vadeli prognozlar hakkında net bir sözlü açıklama verilmesini 

öneriyoruz. 

3 

15-Tedavinin remisyon indüksiyon fazını takiben, AAV'li hastaların tanılarıyla ilişkili 

komorbiditelerin kapsamı ve devam eden etkisi açısından değerlendirilmesini 

öneriyoruz. Hastalara daha sonra bu durum için gerekli tedavileri veya desteği 

nerede bulabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir. 

4 





Aktif Hastalık GPA, MPA veya EGPA'ya atfedilen ve önceki hasarla ilgili olmayan yeni, 

kalıcı veya kötüleşen klinik belirtiler ve/veya semptomlar 

Şiddetli Hastalık Hayatı veya organı tehdit eden belirtileri olan vaskülit (örn. alveolar 

kanama, glomerülonefrit, merkezi sinir sistemi vasküliti, mononöritis 

multipleks, kardiyak tutulum, mezenterik iskemi, ekstremite iskemisi) 

Şiddetli olmayan Hastalık Hayatı veya organı tehdit eden belirtileri olmayan vaskülit (örneğin, 

rinosinüzit, astım, hafif sistemik semptomlar, komplike olmayan kutanöz 

hastalık, hafif inflamatuar artrit) 

Remisyon İmmünosupresif tedavi sırasında veya dışında GPA, MPA veya EGPA'ya 

atfedilen klinik belirti veya semptomların olmaması 

Refrakter Hastalık Uygun bir immünsüpressif tedaviye rağmen aktif hastalık 

Relaps Bir remisyon döneminden sonra aktif hastalığın tekrarlaması 



Tedavi Dozları 



• Koşullu Öneri: Genellikle daha düşük kaliteli kanıtlarla veya istenen ve istenmeyen sonuçlar 

arasında yakın bir dengeyle desteklenir. Önerilen hareket tarzı hastaların çoğu için geçerli olacaktır 

 

• Güçlü Öneri: Örta ve yüksek  kanıt düzeyi olan RCT ile desteklenir öneri tüm hastalar için geçerli 

 

• Derecelendirilmemiş Durum bildirimi: Kanıtların bu durumu desteklemediği, bir müdahaleyi diğerine 

tercih etmediği, yaygın bir durum ve duruma yanıt verilmesi gerektiği 

 

 



Aktif, Şiddetli Hastalık İçin Remisyon İndüksiyonu 

ÖNERİ Kanıt Düzeyi 

Aktif, şiddetli GPA/MPA’li hastalar için; Remisyon indüksiyonu için CYC yerine Rtx 

öneriyoruz(Koşullu) 

Çok düşük-orta 

Aktif glomerulonefritli GPA/MPA’li  hastalar için remisyon indüksiyonunu 

tedavisine rutin plazma değişimi tedavisinin eklenmesinin karşıyız(koşullu) 

Düşük-yüksek 

Aktif, şiddetli alveoler hemorajili GPA/MPA’li hastalar için remisyon 

indüksiyonunda plazma değişimi tedavisinin eklenmesine karşıyız(koşullu) 

Düşük-yüksek 

Derecelendirilmemiş durum bildirimi:Şiddetli Aktif, GPA/MPA’li hastalar için; hem 

IV KS hem de yüksek doz oral KS başlangıç tedavisi olarak verilebilir  

Çok düşük-orta 

Aktif, şiddetli GPA/MPA’lı hastalar için; standart doz KS yerine düşük doz KS 

rejimini öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük-orta 



Aktif, Şiddetli Olmayan,Hastalarda Remisyon İndüksiyonu 

ÖNERİ Kanıt 

Aktif, şiddetli olmayan GPA’li hastalar için, Siklofosfamid veya Rituksimab 

yerine Mtx ile tedaviye başlamayı koşullu olarak öneriyoruz. 

Çok düşük-orta 

Aktif, şiddetli olmayan,  GPA’li hastalar için, KS tek başına başlama yerine 

Mtx + KS başlamayı koşullu olarak öneriyoruz. 

Düşük 

Aktif, şiddetli olmayan GPA’lı hastalar için, MMF+KS veya AZT+ KS 

göre  Mtx+KS ile tedaviye başlamayı şartlı olarak öneriyoruz 

Düşük 

Aktif, şiddetli olmayan GPA’li hastalar için, Trimetopirim/ 

sulfametaksazol+KS  yerine  Mtx ile tedaviye başlamayı şartlı olarak öneriyoruz 

Düşük 



İDAME 

ÖNERİ Kanıt 

Siklofosfamid veya Rtx ile remisyona girmış şiddetli GPA/MPA ‘li 

hastalarda için idame tedavisi için Mtx veya AZT yerine Rtx ile tedaviyi 

öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük -Orta 

İdame tedavisi için Rtx verilen GPA/MPA’li hastalarda yeniden dozlamayı 

yönlendirmek için ANCA titreleri veya CD19+ B hücre sayımları kullanılarak 

programlanmış yeniden dozlamayı  öneririz(koşullu) 

Çok düşük- düşük 

Siklofosfamid veya Rtx ile remisyona girmış şiddetli GPA/MPA lı 

hastalarda idame tedavisi için MMF göre AZT veya Mtx ile tedaviyi 

öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük-orta 

Siklofosfamid veya Rtx ile remisyona girmış şiddetli GPA/MPA lı hastalar 

için; leflunomide göre Mtx veya AZT  ile tedaviyi öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük- düşük 

 



İDAME 
ÖNERİ Kanıt 

Remisyona giren GPA lı hastalar için; İdame tedavisi TMSM göre Mtx veya 

AZT  ile tedaviyi öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük-düşük 

Remisyona giren GPA lı hastalarda; remisyonu sürdürmek için amacıyla diğer 

tedavilere(Rtx, Mtx AZT vs) TMSM tedavisi eklenmesine karşı(koşullu) 

Düşük-Orta 

Hipogamaglobulunemi(IgG <3 mg/lt) ve tekrarlayan şiddetli enfeksiyonu olan Rtx 

ile idame tedavisi verilen GPA/MPA hastaları için İmmunglobulin verilmesini 

öneriyoruz(Koşullu) 

Çok düşük 

Derecelendirilmemiş durum bildirimi:GPA/MPA’da KS dışında idame tedavisinin 

süresi, hastanın klinik durumu, tercihleri ve değerleri 

tarafından  yönlendirilmelidir. 

Düşük-Orta 

Derecelendirilmemiş durum bildirimi:GPA/MPA’da KS  idame tedavisinin süresi, 

hastanın klinik durumu, tercihleri ve değerleri tarafından yönlendirilmelidir. 

 

Düşük-orta 



Relaps Tedavisi 

ÖNERİ Kanıt 

İdame tedavisi için Rtx almayan ve şiddetli hastalık bulgularıyla relaps gelişen 

GPA/MPA’li hastalarda remisyonun tekrar indüksiyon tedavisinde  

siklofosfamide göre Rtx öneriyoruz(Koşullu) 

 

Düşük 

İdame tedavisinde Rtx verilirken şiddetli hastalık bulgularıyla relaps gelişen 

GPA/MPA ‘li hastalarda remisyonun yeniden indüksiyon tedavisinde  ek Rtx 

tedavisi vermek yerine Rtx ‘dan Siklofosfamide geçmeyi öneriyoruz(Koşullu) 

Çok Düşük 



Refrakter Hastalık Tedavisi 

ÖNERİ Kanıt 

Remisyon indüksiyonunda Siklofosfamid veya Rtx tedavisine dirençli olan şiddetli 

GPA/MPA’li hastalarda 2 tedavinin kombinasyonuna yerine diğerine değiştirmeyi 

öneriyoruz(Koşullu)  

Çok düşük 

Remisyon indüksiyonu tedavisine dirençli GPA/MPA’li hastalarda mevcut tedaviye 

IVIG eklenmesini öneriyoruz(Koşullu) 

Düşük-Orta 



Sinüs, Hava Yolları, Kitle Lezyonları Tedavisi 

ÖNERİ Kanıt 

Derecelendirilmemiş durum bildirimi:Sinüs tutulumlu GPA’li hastalarda burnu suyla 

temizlemek, topikal nasal tedaviler(antibiotik, nemlendirici, KS) yararlı olabilir 

Çok düşük-düşük 

Nasal septal defekt ve/veya nasal kemik çökmesi olan remisyondaki GPA’li 

hastalarda , hasta isterse rekonstrüktif cerrahi öneriyoruz(koşullu) 

Düşük 

GPA’li ve aktif enflamasyonlu endobronşial ve/veya subglottik darlığı olan hastalar 

için tek başına intralezyonel KS enjeksiyonu ile cerrahi dilatasyon yerine 

immünsüpressif ile tedaviyi öneriyoruz(koşullu) 

Düşük 

GPA ve kitle lezyonu(orbital pseudo tm,parotis, akciğer, beyinde kitleler)olan 

hastalar için; immünsüpressif tedavi ile kitle lezyonunun cerrahi çıkartılması yerine 

immünsüpressif tedaviyi öneriyoruz(koşullu) 

Çok düşük-düşük 



Diğer Öneriler 
ÖNERİ Kanıt 

GPA/MPA’li hastalarda tek başına ANCA titrasyonuna göre immünsüpressif 

tedavi dozu  planlamaya karşı(koşullu) 

Çok düşük 

Rtx ve siklofosfamid verilen GPA’li hastalar için Pneumocystis jirovecii 

pnömonisini önlemek için proflaksiyi öneriyoruz(koşullu) 

Düşük 

Evre 5 KBY ve remisyonda GPA/MPA hastaları için; böbrek nakli için 

değerlendirilmesini öneriyoruz(koşullu) 

Düşük 

Diğer immünomodülatör tedavi alamayan aktif GPA/MPA'sı olan hastalar için; 

IVIG verilmesini öneriyoruz(Koşullu) 

Düşük 

Derecelendirilmemiş durum bildirimi:Venöz trombotik bulgusu olan GPA/MPA’li 

hastalar için antikoagülan tedavisinin optimal süresi bilinmiyor 

Çok düşük 



Aktif şiddetli GPA/MPA 

Önerilen remisyon indüksiyonu tedavileri: 

• CYC göre RTX 

• Standart doz KS göre düşük doz KS  

Remisyon 

Önerilen idame tedavisi 
tercih sırasına göre; 

1-RTX 

2-MTX veya AZT 

3-MMF veya LEF 

Relaps  

RTX da 
şiddetli 

alevlenme 
 Tedavi süresi hastanın 

klinik 
durumuna,değerlere ve 

tercihine göre  

Kombine remisyon indüksiyon 

tedavisine göre farklı remisyon 

indüksiyonu ajanları(RTX veya CYC 

RTX almayan 
hastada 
şiddetli 

alevlenme 

Remisyon 
indüksiyonunda RTX 

göre CYC 

Remisyon 
indüksiyonu için RTX 

Evet Hayır 

Hayır 

Evet 

Aktif şiddetli olmayan 
GPA 

 

 

Önerilen remisyon indüksiyonu tedavileri 

                KS+RTX 

                   KS+CYC 

KS+MTX>   KS+AZT 

                       KS+MMF 

              KS 

 

Remisyon 

MTX, AZT, MMF ile remisyon:idame 
benzer ilaçlar ile devam et 

RTX veya CYC ile remisyon; idame 
RTX, MTX, AZT, LEF devam et 

Relaps  

Tedavi süresi hastanın 

klinik durumuna,değerlere 
ve tercihine göre  

 

Önceki kutuda listedeki 
farklı remisyon 

indüksiyonu ajanı ile 
değiştir 

Evet Hayır 

Hayır 

Evet 



• Erken ve agresif tedavi gerekebilen destrüktif bir vaskülit 

• İndüksiyon ve idamede Rtx hem etkinlik hem de  düşük yan etki açısından 

ön planda  

• Avocopan umut verici veriler var 

• Kombinasyon tedavisi için deneyimlere ihtiyaç var. Toksisite ? 

 


