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Vaskülitler

Ø Vaskülit, damar duvarı inflamasyonuyla seyreden bir grup hastalığın genel bir tanımıdır. 

Ø İmmün hücre infiltratları önemli ölçüde değişebilir ve granülositleri (nötrofiller, eozinofiller) veya 
mononükleer hücreleri (monositler/makrofajlar, lenfositler) içerebilir.



Ø Büyük damar vaskülitleri
• Dev hücreli arterit
• Temporal arterit
Ø Orta damar vaskülitleri
• Poliarteritis nodoza                                                                                        
• Kawasaki arteritis
Ø Küçük damar vaskülitleri

ü ANCA ilişkili vaskülitler (AAV)
• Granülomatöz polianjitis (GPA)
• Mikroskopik polianjitis (MPA)
• Eozinofilik granülomatöz polianjitis
(EGPA)
ü İmmunkompleks vasküliti
• Anti GBM hastalığı
• Kriyoglobülinemik vaskülit
• IgA vasküliti
• Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit

Ø Değişken damar vaskülitleri
• Behçet hastalığı
• Cogan sendromu
Ø Tek organ vasküli?
• Kutanöz lökositoklasNk anjiNs
• Kutanöz arterit
• Primer SSS vasküliN
• İzole aorNt
• Diğerleri
Ø Sistemik hastalıklar ile ilişkili
Ø vaskülitler
• SLE
• RA
• Sarkoidoz
• Diğerleri
Ø Muhtemel e?yoloji ile ilişkili vaskülit
• HepaNt B, C, sifiliz
• İlaç ilişkilil immun komplekz vasküliN
• İlaçlara bağlı ANCA ilişkili vaskülit
• Kanser ilişkili vaskülit
• Diğerleri

Chapel Hill Consensus Conferences (CHCC)  2012 criteria



Primer çocukluk çağı vaskülit sınıflandırması revize edilmiş Chapel Hill criteria (2012) and the EULAR/PRES classification (2006) 



ANCA İlişkili Vaskülitler

Ø AnG-nötrofil sitoplazmik anGkor (ANCA) ile ilişkili vaskülit; küçük ve orta büyüklükteki damarlarda 
nekroGzan vaskülüt ile seyreden mulGorgan tutulumu ile karakterize otoimmün bir hastalıkMr.

Ø Granülomatöz polianjiGs (GPA)

Ø Mikroskopik polianjiGs (MPA)

Ø Eozinofilik granülomatöz polianjiGs (EGPA)

Granülomatöz inflamasyon
Nekrotizan vaskülit

Destruktif sinonazal lezyonlar
Pulmoner nodul
Pauci-immün GN

Granülom yok
Nekrotizan vaskülit

Rapidly progresif pauci-immün GN
Alveoler hemoraji

Granülomatöz inflamasyon
NekroGzan vaskülit

Eozinofilik doku infiltrasyonu
AsMm, periferal eozinofili, periferal

nöropaG



ANCA (An3-neutrophil cytoplasmic an3body)

Ø İlk kez 1982’de tanımlandı. (Davies ve ark.)

Ø Nekrotizan glomerülonefritli hastaların serumlarında granülositlerdeki sitoplazmik antijenlere karşı
otoantikorları gösterdiler.

Ø 1985’de => (Van der Woude ve ark.)

Ø Wegener granülomatozisli hastalarda benzer otoantikorları tanımladılar.

Davies DJ, et al. Br Med J (Clin Res Ed) 1982.
Van der Woude, et al. Lancet 1985.



ANCA

Ø İndirekt immunoflöresan (IIF)
Ø ELISA

Proteinaz 3’ e karşı (An?-PR3) (c-ANCA)
Miyeloperoksidaz’ a karşı (An?-MPO) (p-ANCA)



İmmünfloresan Paternler ve Hedef Antijenler

c-ANCA (+)
• > % 90’ından PR3 sorumludur.
• PR3-ANCA çoğu IgG
• Diğer antijenler:
• BPI (Bakterisidal permeabilite

artırıcı protein)
• MPO

• GPA => % 90’ında c-ANCA (PR3)

p-ANCA (+)
• ≈ % 80-90 MPO sorumludur.
• MPO-ANCA sadece IgG
• Diğer an?jenler: 
• Laktoferrin, Elastaz, BPI, 

Katepsin G, Beta glukuronidaz, 
Lizozim,  Alfa enolaz

• MPA  =>  % 50-75
• EGPA =>  % 35
• GPA => %10

Ozen S, Acar-Ozen NP. Recent advances in childhood vasculi:s. Curr Opin Rheumatol. 2017 
A. Radice et al. An:neutrophil cytoplasmic an:bodies (ANCA), Autoimmunity, 2009



İmmünfloresan Paternler ve Hedef Antijenler

Hastaların yaklaşık %10'u ANCA nega?^ir; Henüz tanınmayan başka patojenik
otoan?korların ve hada bunların tanımlanmasına müdahale eden ANCA inhibitörlerinin 

olabileceği düşünülmektedir.

A. Radice et al. An:neutrophil cytoplasmic an:bodies (ANCA), Autoimmunity, 2009



E3yopatogenez

Jenette JC, Falk RJ. Presse Med. 2013

GENETİK YATKINLIK
MHC, doğal ve kazanılmış 

bağışıklığı etkileyen 
polimorfizimler

ÇEVRESEL ETKENLER
Ör. Enfeksiyonlar, ilaçlar, 

adjuvanlar

T ve B hücre 
toleransında azalma, 

ve ANCA üretimi

Anti PR3-ANCA
HLA-DP, α(1)-antitrypsin 

(SERPINA1) and 
proteinase 3 (PRTN3)

AnG MPO-ANCA
HLA-DQA2 ve

DQB1

Staf. Aureus, 
mikobakteri, funguslar

Silika, ilaçlar



Tsukui D et al. J Transl Autoimmun. 2021



Kronbichler A et al. Int J Mol Sci. 2020;21(19):7319



Müller A et al. Int J Mol Sci. 2021



Kompleman sistemi

Ø GN histopatolojisi pauci-immün tarzdadır.  Ancak C3 birikiminin olduğunu gösteren çalışmalar da 
mevcuhur. Düşük C3 düzeyi AAV de kötü prognoz ile ilişkilendirilmişGr.

Ø Bazı çalışmalarda üriner kompleman düzeyinin akGve AAV hastalarında remisyondaki hastalara oranla 
daha yüksek olduğu gösterilmişGr. 

Ø C5aR antagonisGnin (CCX168: avacopan) farelerde MPO-ANCA ile indüklenen glomerülonefriG iyileşGrdiği 
gösterilmişGr.

Chen M et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2009;24(4):1247–1252 
Manenti L. eEt al. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2015;10(12):2143–2151
Xiao H. et al. Am. J. Pathol. 2007;170(1):52–64.



Kompleman sistemi

Ø Bir faz II çalışması (CLEAR çalışması), tekrarlayan akGf AAV için indüksiyon tedavisinde avacopan'ın steroid
dozunu güvenli bir şekilde azaltabileceğini bildirdi.

Ø Faz III çalışması (ADVOCATE çalışması), rituksimab veya siklofosfamid/azaGyoprin alan remisyondaki AAV 
hastalarında avacopan’ın remisyonu sürdürmede 26. hanada prednizonla benzer olduğu ve 52. hanada 
prednizondan üstün olduğunu göstermişGr.

Jayne D.R.W et al. J. Am. Soc. Nephrol. 2017;28(9):2756–2767.
Merkel P.A et al. JMIR Res Protoc. 2020;9(4)



NETosis and NETs

Ø NETosis ilk kez 2004 yılında programlanmış hücre ölüm programlarından biri olarak tanımlandı. Esas olarak 
enfeksiyon ajanlarına karşı bir savunma mekanizması olsa da aşırı oluştuğunda endotel hücre hasarına ve 
alternatif kompleman sistem aktivasyonuna yol açar. 

Ø NET’ler ayrıca MPO ve PR3 açığa çıkararak adaptif bağışıklık sistem aktivasyonuna neden olup ANCA 
üretimine yol açarlar. 

Ø AAV’li hastalardan elde edilen nötrofillerin sağlıklılara göre NET oluşumunda aşırı duyarlı olduğu 
gösterilmiştir. 

Ø DNAase1, NET’lerin ortadan kalkmasına katkıda bulunurken, AAV’li hastalarda DNAase1 aktivitesinin daha 
düşük olduğu gösterilmiş.

Soderberg D. et al. Rheumatology. 2015;54(11):2085–2094.
Nakazawa D et al. J. Am. Soc. Nephrol. 2014;25(5):990–997.



MHC klas II- hücre membranı üzerinde yanlış 
katlanmış PR3/MPO proteinleri

Ø AAV’li hastalarda sağlıklılara kıyasla MHC klas II’de bazı SNP (single nücleotid polimorfizm)’ler saptanmış. 

Ø MHC klas II’nin AAV patogenezine katkısı net olarak halen bilinmemekle birlikte;

Ø AAV hastalarının, MHC sınıf II SNP'nin varlığı nedeniyle hücre yüzeyinde MPO/PR3 eksprese etmeye 
eğilimli oldukları kanısı hakim.  

Arase H. Et al. Adv. Immunol. 2016;129:1–23
Hiwa R.et al. Arthri:s Rheum. 2017;69(10):2069–2080.



B hücreleri

Ø AkGve olmuş B hücreleri ANCA üreGmi için şarqr. AAV’de hem indüksiyon hem de idame tedavisinde 
kullanılan Ritüximab, B hücre deplesyonu yaparak etki eder.

Ø CD5 poziGfliği ile karakterize regulatuar B hücrelerinin IL-10 üreGmi ile inflamasyon baskılanır.

Ø AkGf AAV'li hastaların periferik kanındaki CD5+ B hücrelerinin yüzdesinin, rituksimab tedavisi sonrası 
remisyondakinden veya sağlıklı kontrollerdekinden daha düşük olduğu gösterilmişGr.

Bunch D.O. et al. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2013;8(3):382–391.



B hücreleri

Ø B hücreleri, BAFF (B cell acGvaGng factor) ve BLyS (B lenfosit sGmulatör) dahil olmak üzere nötrofillerden
salınan sitokinler taratndan akGve edilir.

Ø AAV’li hastalarda BAFF düzeylerinin remisyondaki AAV’li hastalara ve sağlıklı kontrollere göre yüksek
olduğu gösterilmiş.

Krumbholz M et al.  J. Autoimmun. 2005;25(4):298–302.



B hücreleri

Ø Üst solunum yollarında S. aureus kolonizasyonu, GPA nüks oranı ile ilişkili

Ø Randomize, plasebo kontrollü bir çalışma, trimetoprim-sülfametoksazol idame tedavisi alan GPA 
hastalarında nükslerin azaldığı  (1996). 

Ø S. aureus’da bulunan cPR3, AVV’li hastalarda bulunan cPR3’ü taklit ederek B hücre yanıMna yol açMğı 
gösterilmiş (2004). 

PendergraC W.F et al.. Nat. Med. 2004;10(1):72–79. 
Stegeman C.A. et al. N. Engl. J. Med. 1996;335(1):16–20.



T hücreleri

Ø Th1 hücreleri, IFN veya CD40L'yi eksprese ederek           makrofaj aktivasyonu          TNFa ve IL-1β üretimi

Ø Th2 hücreleri, anti-inflamatuar makrofajları indüklemek için IL-4 ve IL-13 salınımına yol açar.

Ø Birkaç çalışmada, aktif AAV'de Th1'in baskın olduğunu ve Th2'nin remisyonda arttığını bildirmiştir.

Szczeklik W et al. J. Immunol. 2017;47(4):724–733.
Abdulahad W.H et al. Kidney Int. 2006;70(5):938–947.



T hücreleri

Ø T hücreleri, sitokin salınımına yol açarak ve nötrofilleri veya B hücrelerini akGve ederek AAV patolojisine 
kaMlır.

Ø AkGf AAV’li hastaların periferik kan hücrelerinde IFNy üreten CD8+CD28+CD11b + hücrelerinin 
remisyondaki AAV hastalarına göre arMş olduğu gösterilmiş. 

Ø AnG CD8+ anGkorunun, MPO’lu hastalarda glomerülonefriG baskıladığı bildirilmişGr.

Pendergraft W.F et al. Nat. Med. 2004;10(1):72–79. 
Stegeman C.A. et al. N. Engl. J. Med. 1996;335(1):16–20.



T hücreleri

Ø Abatacept, T hücresi akGvasyonunu önlemek için CTLA-4 aracılığıyla anGjen sunan hücreler üzerindeki 
CD80/86'yı bağlar. 

Ø Bu tedavi, şiddetli olmayan tekrarlayan GPA'sı olan hastalarda hastalık remisyonu ve prednizon
kesilmesinde etkili olmuş. 

Ø Ancak, AbatacepGn şiddetli AAV formunun tedavisinde bir rolü olup olmadığı bilinmemektedir.

Langford C.A. et al. Ann. Rheum. Dis. 2014;73(7):1376–1379. 



Potansiyel terapötik hedefler

Ø Patogenezinin anlaşılmasındaki son gelişmelere dayanarak, küçük moleküllü bir kompleman reseptörü
C5aR1 inhibitörü olan Avacopan’nin deneysel çalışmalarda etkinliği gösterildi.

Ø MPA ve GPA'nın idame tedavisi için bir anti-BLyS monoklonal antikoru olan belimumab ile bir faz 3 klinik 
çalışması sonucunda Belimumab+AZA ve düşük doz steroidin idame tedavisinin relaps riskini azaltmadığı 
ortaya çıktı.

Jayne D.R.W. et al. J. Am. Soc. Nephrol. 2017;28(9):2756–2767.
Jayne D et al. ArthriXs Rheumatol. 2019 Jun;71(6):952-963. 







Ø AAV, poziGf serum ANCA ile nekroGzan küçük damar vasküliG ile karakterizedir.

Ø GeneGk yatkınlık, çevresel etkenler ve immün sistemdeki tolerans kaybı ile hastalık teGklenir.

Ø MPO/PR3-ANCA ve nötrofiller, AAV patojenitesinde merkezi rol oynarlar.

Ø AlternaGf kompleman sistemi akGvasyonu nötrofilleri hazırlar.

Ø ANCA, NETosis'i indüklemek için nötrofilleri doğrudan akGve eder, ardından NET'leri serbest bırakır.

Ø B hücreleri, T hücreleri ve dendriGk hücreler de AAV'nin patojenitesine katkıda bulunur.

ÖZETLE…



Ø Gelecekte, bu yeni terapöGk ajanların klinik denemelerinin etkinlikleri belirlendikçe tedavi 
seçenekleri artacak,

Ø Ve bunların mevcut yaklaşımlara nasıl entegre edilebilecekleri gösterilecek

Ø Bundan sonraki çalışmalar yaş, komorbiditeler ve organ tutulum paternleri (örn. lezyonlar, ANCA 
seroGpi ve potansiyel olarak genoGp) gibi özellikleri tanımlayacak, 

Ø Böylece belirli bir tedaviden fayda görmesi muhtemel hasta alt grupları tanımlanabilecekGr.

Ø Bu da gereksiz ilaca maruz kalmanın yan etkilerini en aza indirirken yanıM en üst düzeye çıkaran ve
sonuçları iyileşGren daha özel tedavi protokollerinin gelişGrilmesine izin verecekGr.

ÖZETLE…
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