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Nefrotik sendromlu çocuklarda steroid tedavisine yan›t›n de¤erlendirilmesi prognozu belirlemede önemli bir ölçüt oldu¤undan
tedavide klasik olarak ilk ad›m steroid tedavisi ve buna yan›t›n de¤erlendirilmesidir. Çocukluk ça¤›nda önemli bir ço¤unlu¤u oluflturan minimal de¤ifliklik gösteren nefrotik sendrom (MDNS) ve fokal segmental glomerulosklerozis (FSGS) tan›s›yla izlenen hastalar›n s›ras›yla % 95 ve % 20' si sekiz haftal›k steroid tedavisi ile remisyona girmektedir. Bu nedenle nefrotik sendrom steroide duyarl› ve steroide direngen olmak üzere iki grupta s›n›fland›r›lmaktad›r. Her iki grupta da öncelikle 6-8 hafta steroid tedavine yan›t
de¤erlendirilmektedir. Steroide duyarl› nefrotik sendromda (SSNS) tedavi ile h›zla remisyon sa¤lanmas›na karfl›n hastal›¤›n tekrarlamas› nedeniyle son y›llarda relapslar› azaltma / önleme ve böylece ilaç yan etkilerini en aza indirebilme hedef al›narak tedavi planlar› yap›lmaktad›r.

Steroide Duyarl› Nefrotik Sendrom
‹lk atakta tedavi:
Klasik olarak ISKDC taraf›ndan önerilen 4 hafta 60mg /m2 (max 80 mg) günlük, daha sonra 4 hafta 40 mg/m2 (max 60 mg) günafl›r› steroid tedavisi ile MDNS tan›s› ile izlenen hastalar›n % 75 'i ilk iki hafta içinde remisyona girmektedir. Daha sonra yap›lan çal›flmalarda 4 haftal›k günafl›r› tedavi ile ilk y›l içinde % 62 relaps saptanm›fl, günafl›r› tedavinin 6 haftaya uzat›lmas› ile bu oran›n %
36' ya geriledi¤i görülmüfltür. Çeflitli randomize klinik çal›flmalarda tedavi süresinin uzat›lmas› ve doz art›fl› ile relaps oran›n›n azald›¤› belirlenmifltir. ‹lk atakta 6 ay prednison kullan›lmas› ile yan etki artmaks›z›n 12-24 ayda tekrarlama riskinin önemli ölçüde azald›¤› bildirilmektedir. Tekrarlar›n azalt›lmas›nda bafllang›çta kullan›lan steroid dozu ve süresi önemlidir.
‹lk atakta prednisolon ile birlikte veya tek bafl›na Cyclosporin (150 mg/kg/gün, 8 hafta) kullan›m›n› öneren alternatif tedavi rejimleri bulunmaktad›r ancak bu tedavi ile ilk 6 ayda relaps riskinin azald›¤› ancak 1-2. y›llarda bu etkinin gözlenmedi¤i bildirilmektedir.
Sonuç olarak SSNS tan›s› alan hastalara 5-7 ay pednisolon verilmesi ile hastal›¤›n tekrarlama riski en aza indirilmifl olacakt›r.
S›k relaps ve steroide ba¤›ml› SSNS :
Steroide duyarl› nefrotik sendrom tan›s› alan hastalar›n % 60'›nda 5 veya daha fazla say›da relaps görülmektedir. ISKDC relapslarda, remisyona girinceye kadar 60 mg/m2 günlük, daha sonra 4 hafta günafl›r› prednisolon ile tedavi önermektedir. Çocuklarda
özellikle enfeksiyonla birlikte relaps görülmektedir. Bu hastalarda düflük doz steroide yan›t al›nma oran› fazla ise de uzun sürede
tekrarlama riski nedeniyle ilaç yan etkileri aç›s›ndan risk olufltururlar. Steroide ba¤›ml› SSNS olan çocuklarda üst solunum yolu
enfeksiyonlar› s›ras›nda günafl›r› yerine günlük steroid tedavisi yap›l›rsa 2 y›ll›k izlemde relaps s›kl›¤›n›n önemli ölçüde azald›¤› bildirilmektedir.
Steroide ba¤›ml› SSNS' lu çocuklarda Deflazacort tedavisinin önemli yan etki olmaks›z›n tekrarlar› azaltt›¤› bildirilmifltir.
Damar içi pulse Metilprednisolon (20mg/kg, 3 kez ) ve bunu izleyerek 5 ay a¤›zdan prednisolon tedavisi, 6 ay a¤›zdan prednisolon tedavisine oranla relaps say›s›n› azaltmada daha etkin bulunmufltur.
‹lk tedaviye yan›ttan sonraki ilk 6 ay içinde iki ya da daha fazla veya herhangibir dönemde 4 ya da daha fazla relaps olan hastalarda ikinci grupta yer alan ilaçlar›n kullan›m› önerilmektedir ve bunlarda yan›t steroide ba¤›ml› gruba göre daha iyidir. Bu grupta yer alan en bilinen ilaçlar alkile edici ajanlar - Cyclophosphamide , Chlorambucil -, Kalsinörin inhibitörleri-Cyclosporin (CsA) ve
Levamisol' dür.
Cyclophosphamide (2-3 mg/kg/gün) veya Chlorambucil (0.2 mg/kg/gün) ile 8 hafta tedavi ile tekrarlar›n azald›¤› bildirlmifltir. Ancak tedavi s›ras›nda Chlorambucil ve CsA aras›nda anlaml› farkl›l›k gösterilememi, CsA kesildikten sonra hastal›¤›n tekrarlad›¤›
gözlemlenmifltir. Yan etki aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda Chlorambucil yan etkisinin Cyclophosphamide' den fazla oldu¤u belirlenmifltir. CyA tedavisi s›ras›nda hastalar›n dikkatle izlenmesi önerilmektedir.
Tek bafl›na prednisolon tedavisi ile Levamisol tedavisinin karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda relaps riskinin azald›¤›n› bildiren çal›flmalar yan›nda etkisiz oldu¤unu gösteren çal›flma da bulunmaktad›r. Levamisol ( 6 ay veya daha uzun süre) ile 8-12 hafta Cyclophosphamide kullan›m›n›n tekrarlamalar› önlemede ayn› ölçüde etkili oldu¤u gösterilmifltir.
Pürin sentez inhibitörü olan Mycophenolate mofetil (MMF) ve Vincristine kullan›m› ile steroide ba¤›ml› nefrotik sendromda relaps riskinin azald›¤› bildirilmifltir.

Steroide Dirençli Nefrotik Sendrom
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Bu grupta yer alan en tipik örnek olan FSGS ' lu hastalar›n % 20-25'i 8 haftal›k yüksek doz steroid tedavisine yan›t verirler. Ancak s›kl›kla ikinci grup ilaç kullan›m› gerekmektedir.
Alkile edici ilaçlar›n kullan›m endikasyonlar› net olarak belirlenmemifltir. Tedaviye yan›t benzer olup tek bafl›na Cyclophosphamide ile %28-30, steroid ile birlikte kullan›ld›¤›nda % 25 yan›tal›nmaktad›r. Ayl›k damar içi CYP kullan›m› bildirilmektedir.
Kalsinörin inhibitörlerinden en çok kullan›lan CsA' d›r. FSGS tan›s› ile izlenen çocuklar›n % 20-30' unda yan›t al›nd›¤› bildirilmektedir. ‹lac›n kullan›m süresi ve doz konusunda de¤iflik görüfller bulunmaktad›r ancak genellikle 6 ay kullan›m sonras› yan›t al›namam›flsa ilaca yan›ts›zl›k kabul edilmektedir. Yüksek doz CsA tedavisinin tekrarlayan FSGS ' de etkin oldu¤u gösterilmifltir. Ancak

41

yan etkiler aç›s›ndan hastalar›n dikkatle izlenmesi gerekmektedir.
Yüksek doz pulse metilprednisolon' un 72 ay süre ile ve giderek azalt›lan dozlarda kullan›m› ile yüksek yan›t oran› bildirilmifl ancak özellikle siyah ›rk ve hispanik hastalarda ayn› sonuçlara eriflilememifltir. Bu da tedaviye yan›tta ›rk faktörünün önemli oldu¤unu düflündürmektedir. Uzun süre ve yüksek dozun getirdi¤i yan etkiler bu tedavi için risk oluflturmakla birlikte FSGS' de son dönem
böbrek yetmezli¤ine gidifl oran›n›n yüksek olmas›, dikkatli bir flekilde kullan›m›yla bu tedavinin devam etmesine neden olmufltur.
Dolafl›mda bulundu¤u düflünülen ve hastal›¤›n oluflumundan sorumlu tutulan faktörlerin giderilmesi amac›yla plazmaferez ve
immunoadsorbsiyon yöntemleri kullan›lm›flt›r.
Steroide dirençli s›k tekrarlayan ve CsA ba¤›ml› bir çocuk hastada yeni bir immunosupresif olan Mizoribin' in a¤›zdan pulse tedavisine yan›t verdi¤i gösterilmifl,
MMF ile tam yada k›smi remisyon sa¤lanan hastalar bildirilmifltir.
Steroide ba¤›ml› hastalar›n Vincristine tedavisinden yararland›¤› gösterilmifltir.
Angiotensin dönüfltürücü enzim (ADE) inhibitörlerinin protein ekskresyonunu azaltmas› ve renoprotektif etkileri nedeniyle tedavide kullan›lmaktad›r.
Sonuç olarak tedavide remisyonu sa¤lamak kadar tekrarlar›n en aza indirilmesi de önemlidir ve tedavi bu durum göz önüne al›narak planlanmal›d›r.
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