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Rapa Nui



Rapamisin

 1975 yılında bu adadan alınan toprak 
örneğinde ilk defa elde ediliyor.

 İsmini adadan alıyor.

 Rapamisin bir makrolid, streptomiçes
higroscopius tarfından üretiliyor.

 Antifungal etkinliği var.

 Kısa bir süre sonra immün supresif
özelliği de olduğu anlaşılıyor.

 1980 antikanser özelliği keşfediliyor.



Protein kinazlar ve inhibitörleri

 Substratlarına göre iki gruba ayrılır

 Protein tirozin kinazlar

 Protein serin/threonin kinazlar

 mTOR serin/threonin kinazlar grubundan 

bir kinaz

 Lipid kinaz ailesine benziyorlar (PI3Ks)

 Farklı biyolojik aktiviteleri var.



mTOR yapısı 

 Rapamisin mTOR complex 1 ve mTOR 

complex II üzerinden etkisini 

göstermektedir.

 mTOR complex 1, mitojen (insülin like

growth faktör vb), sitokin sentezinin 

sağlanmasında rol oynamaktadır.

 mTOR complex II ise tam olarak 

aydınlatılmış değildir.



mTOR kompleksleri

 Böbrekten her iki komplexinde salındığı 

tespit edilmiştir.

 Renal cell ca, angiomyolipoma, kaposi

sarkomu,diyabetik nefropati, lupus nefriti, 

poliksitik böbrek hastalığı tablolarında bu 

komplex yapıların salınımının arttığı 

gösterilmiştir. 





Protein kinazlar ve inhibitörleri



Protein kinazlar ve inhibitörleri

 Protein kinaz inhibitörleri proteinlerin 

fosforilasyonunu ve substratlarına

bağlanmalarını engellemektedir.

 mTOR sinyalizasyonu hücre döngüsü ve 

mRNA translasyonunda rol oynamaktadır.

 mTOR inhibitörleri hücre 

proliferasyonunu ve hücre yaşam 

döngüsünü inhibe etmektedir.



Etki mekanizması

 Rapamisin T hücre proliferasyonunu, 

interlökin 1, 2, 3, 4, 6, IGF, PDGF ve 

koloni stimulating faktörlerin (CSFs) 

proliferatif etkilerini engellemektedir.

 Tümör üzerine direk veya angiogenez

üzerinden etkilidir.



Rapamisin ve rapaloglar

 Rapaloglar rapamisin farmakokinetik

açıdan rapamisine benzeyen benzer 

şekilde mTOR ve FKBP12’ye bağlanan 

kimyasal yapılardır.

 Sirolimus

 Temsirolimus (rapamisinin prodrug

formu)

 Everolimus

 Ridaforolimus



mTOR ve Böbrek Hastalıkları

 mTOR aktivasyonu;

 Transplante böbrek rejeksiyonunda,

 Otozomal polikistik böbrek hastalarında 

kist büyümesinde,

 Renal cell karsinomada,

 Diyabetik nefropati ve lupus nefriti 

benzeri metabolik veya immün mediated

böbrek hastalıklarının gelişiminde rol 

oynamaktadır.



Böbrek nakli ve mTOR inhibitörleri

 mTORinhibitörlerinden sirolimus ve onun 

derivasyonu olan (40-O-2 –hydroxyethyl) 

everolimus,

 B ve T hücre proliferasyonunun etkin 

inhibitörleridir.

 Böbrek nakli rejeksiyonunu engellemek 

için yaygın olarak kullanılmaktadır.



mTOR İnhibisyonu ve Böbrek nakli

 De novo kullanım

 Erken dönemde kullanım

 Geç dönemde kullanım



Denova kullanım

2013 yılında 420 böbrek nakli hastası sirolimus ve düşük doz sandimum

standart tedavi ile karşılatırılıyor.



Greft sağkalımı benzer



Greft fonksiyonları daha iyi



Sirolimus takrolimus kombinasyonu

2013 yılında;128 hasta randomize;Takrolimus

kombinasyonu benzer sonuçlar veriyor.



Bu sonuçların aksine!



2013 yılında yapılan  833 hastada yapılan randomize kontrollü bir çalışmada 

MTOR+düşük siklosporin kolunda daha yüksek rejeksiyon ve grft kaybı 

saptamıştır. 



Greft kaybı yüksek
CMV enfeksiyonu,malignasi ve lökopeni daha düşük





Sirolimus+MMF kombinasyonu



In the Efficiency Limiting Toxicity Elimination-Symphony

(ELITE-Symphony) study

 Steroid+MMF+sirolimus kombinasyonu 

alan grupta steroid+MMF+düşük doz 

takrolimus alan gruba göre daha fazla akut 

rejeksiyon ve daha az greft ömrü

saptanmıştır.





 CNI avoidance may result in increased acute 

rejection (RR 2.16, 95% CI 0.85 to 5.49; low 

certainty) but little or no difference in graft loss 

(RR 0.96, 95% CI 0.79 to 1.16; low certainty).

 Probably reduced the risk of cytomegalovirus 

(CMV) (RR 0.60, 95% CI 0.44 to 0.82; 

moderate certainty) and malignancy (RR 0.69, 

95% CI

 0.47 to 1.00; low certainty). 

 Lymphoceles were increased with mTOR-I 

substitution (RR 1.45, 95% CI 0.95 to 2.21; low 

certainty).



Denovo sonuç

 De novo olarak mTOR inhibitörlerinin CNI 

olmaksızın kullanımı erken akut rejeksiyon 

riskini artırmaktadır.

 Diğer taraftan uzun dönem allograft

fonksiyonlarında fayda sağlamaktadır.

 Erken rejeksiyon riski olmayan düşük riskli 

hastalarda uzun dönem allogreft fonksiyonları 

açısından düş doz kalsinörin inhibitörü ile tercih 

edilebilir.



Erken dönem CNI mTORi değişimi

 CNI toksisitesini azaltmakiçin erken 

dönemde (ilk 6 ay içerisinde) CNI dan 

mTORi dönüş bir tedavi alternatifi olabilir 

mi?







CONCLUSIONS

 Early initiation of everolimus with 

calcineurin-inhibitor (CNI) withdrawal 

after LDKT improved graft function to 5 

years post-transplant compared to 

standard CNI-based therapy. 

 The renal benefit was concentrated in 

patients who remained on everolimus. An 

increase in mild acute rejection was not 

associated with long-term graft loss.



Retrospektif  Analiz

 Allograft fibrosis miktarında azalma

 Daha fazla denova HLA antikoru gelişimi 

ve antikor aracılı rejeksiyon sıklığında artış 

saptanmıştır.

 Erken dönemde değişim riklidir.

 Düşük risk içeren hastalarda tercih 

edilebilir.



Geç dönemde CNI to mTORi değişimi





Conclusion

 At 2 years, SRL conversion among 

patients with baseline GFR more than 40 

mL/min was associated with

 excellent patient and graft survival, 

 no difference in BCAR,

 increased urinary protein excretion, 

 and a lower incidence of malignancy 

compared with CNI continuation. 



Klinik pratikte mtor inhibitörlerinin kullanımı ve karşılaşılan sorunlar  

Tek merkez deneyimi (Sözlü bildiri) 14. Ulusal Hipertansiyon ve 

Böbrek Hastalıkları Kongresi Antalya (Mayıs 2012). 

 58 hasta  (41 sirolimus, 17 everolimus)

 Trans yaşı 52±46 ay

 24 hasta 6-12 ay arasında

 15 hastada CNI kesilmiş.

 40 hastada doz azaltılıyor.

 GFR düzeylerinde artış mevcut

 4 hastada GFR hızı düşüyor (kreatinin >2 
mg/dl)

 2 hastada akut rejeksiyon saptanıyor (CNI 
kesilmiş hastalar)



 11 hastada proteinüri >1 gr/gün

 5 hastada hiperlipidemi

 6 hastada anemi <10 gr/dl

 Toplam 21 hastada tedavi kesilmek 

zorunda kalınıyor.

Klinik pratikte mtor inhibitörlerinin kullanımı ve karşılaşılan sorunlar  

Tek merkez deneyimi (Sözlü bildiri) 14. Ulusal Hipertansiyon ve 

Böbrek Hastalıkları Kongresi Antalya (Mayıs 2012). 













Cutaneous Manifestations in Renal Transplant Recipients 

By Fatma Elif Demirgüneş, Sibel Ersoy Evans, Rahmi Yılmaz, Sedef

Şahin and Ünal Yasavul

Abstract

Background and Design: This study is designed to determine the prevalence and the clinical spectrum 
of skin diseases in renal transplant recipients (RTRs).Material and Method: In this study RTRs who 
were referred to our department between 2005 and 2007 for dermatologic examination were evaluated. 
Dermatologic investigation included direct clinical observation and culture or histolopathological
investigation when indicated. Patients were divided into three groups: group A, post-transplantation 
periods £1 year; group B, post-transplantation periods of 1-5 years; and group C, post-transplantation 
periods >5 years. Results: In this study 88 (M=50, F=38) RTRs were evaluated. The mean age was 37 ±
12 years and the median interval since transplantation was 38.5 months (range=1 month-27 years). 
Over a 2-year period 298 cutaneous manifestations were identified. Ninety-five immunosuppressive 
(IS) drug-related manifestations were observed in 58 (%65.9) patients and the most common one was 
acneiform eruption (n=23). Forty (45.5%) patients developed cutaneous viral infections, consisting of 
verruca vulgaris (n=29), herpes zoster (n=9), herpes simplex (n=5), molluscum (n=2) and varicella
(n=1) infections. Superficial fungal infections were observed in 35(39.2%) patients, most common 
lesions were dermatophytosis (n = 23) and pityriasis versicolor (n=17). Bacterial infections were 
observed in 14 (%16) patients, folliculitis was present in 12 of them. Premalignant and malignant 
lesions were identified in 12 (%13.6) patients, consisting of actinic keratoses (n=9), basal cell 
carcinoma (n=2), squamous cell carcinoma (n=1) and Kaposi's sarcoma (n=1). There were more 
premalignant and malignant lesions in patients receiving azathioprine (p=0.002). Cutaneous viral 
infections were more common in group C (p=0.023) and IS drug-related manifestations were more 
common in group A (p=0.003). Conclusion: Most common cutaneous manifestation among RTRs was 
IS drug-related and seen in early post-transplantation period. Warts were the most common 
manifestation in late post-transplantation period. (Turkderm 2008; 42: 18-21 



Lezyonlar

 Over a 2-year period 298 cutaneous
manifestations were identified. 

 Ninety-five immunosuppressive (IS) drug-
related manifestations were observed in 58 
(%65.9) patients and the most common one 
was acneiform eruption (n=23). 

 Forty (45.5%) patients developed cutaneous
viral infections, consisting of verruca
vulgaris (n=29), herpes zoster (n=9), herpes 
simplex (n=5), molluscum (n=2) and 
varicella (n=1) infections.



Lezyonlar

 Superficial fungal infections were observed in 
35(39.2%) patients, most common lesions were 
dermatophytosis (n = 23) and pityriasis
versicolor (n=17). 

 Bacterial infections were observed in 14 (%16) 
patients, folliculitis was present in 12 of them.

 Premalignant and malignant lesions were 
identified in 12 (%13.6) patients, consisting of 
actinic keratoses (n=9), basal cell carcinoma 
(n=2), squamous cell carcinoma (n=1) and 
Kaposi's sarcoma (n=1).





Vaka 

 25 yaşında kadın hasta 10 yıl diyaliz takiben 

kadavradan nakil oluyor.

 Prenizolon+siklosporin+mofetil mikofenolat

 Nakil sonrası 6. ayda karın bölgesinde 

lezyonları dermatoloji bölümünce 

değerlendirlen hasta kaposi sarkomu tanısı 

alıyor.

 Hastanın siklosporini kesilerek yerine sirolimus 

tedavisi veriliyor.





Vaka

 Kreatinin değerleri 1,6 mg/dl düzeyinde 

izleniyor.

 Rejeksiyon tablosu yaşanmadı.



Böbrek nakli ve mTOR inhibitörleri

 The antineoplastic properties of mTORi offer a 

distinct advantage for this class of drugs in the

treatment of patients who received kidney 

transplant.

 In the setting of posttransplant malignancy, SRL

can induce complete remission of Kaposi 

sarcoma and significantly reduce the risk of 

recurrent nonmelanocytic skin cancer.



Aşırı tüylenme
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Vaka II

 50 yaşında kadın hasta diyabetik nefropati 

nedeni ile SDBH tanısı alıyor.

 Prednizolon+Siklosporin+mofetil mikofenolat

 Eşinden böbrek nakli yapılan hastada 

siklosproin ile aşırı tüylenme şikayeti ve sürekli 

ishal atakları tarifliyor.

 1. ayında hastanın tedavisi takrolimus düzeyi 

azaltılarak ve mofetil mikofenolat kesilerek 

tedaviye everolimus ekleniyor.



Vaka II

 Hasta nakil sonrası 3. yılında takip 

ediliyor.

 Sık idrar yolu enfeksiyonu öyküsü var.

 340 mg/gün proteinürisi mevcut

 Kreatinin değerleri 1,1mg/dl düzeyinde 

takip ediliyor.

 Rejeksiyon öyküsü bulunmuyor.

 İshal şikayeti düzeldi.



Diş eti hipertrofisi
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Vaka III

 38 yaşında erkek hasta ıg A nefropatisi 

nedeni ile SDBH tanısı alıyor.

 Böbreğini annesinden alıyor.

 Prdnizolon+Siklosporin+mofetil 

mikofenolat

 Nakil sonrası 6. ayında diş eti hipertrofisi

ile başvuruyor.

 Hastanın tedavisi düşük doz tacrolimus

+everolimus tedavisine değiştiriliyor.



Vaka III

 Hastanın diş eti hipertrofisi düzeldi.

 Kreatinin değerleri 0,99 mg/dl olarak 

takip ediliyor.

 Proteinürisi 140 mg/gün olarak ölçülüyor.



Ototoksisite
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Vaka IV

 44 yaşında erkek

 Primeri bilinmeyen böbrek hastalığı ile 
SDBH tanısı var.

 Babasından böbrek nakli oluyor.

 Prednizolon+Tacrolimus+mofetil 
mikofenolat

 Nakil sonrası kulakta çınlama şikayeti var.

 Kreatinin seviyesi 1,4 mg/dl olarak izlenen 
hastanın tedavisine takrolimus dozu 
azaltılarak everolimus ekleniyor.



Vaka IV

 Hasta şikayetlerinde azalma tarif ediyor.

 2 yıldır takipte olan hasta halen 1,3 mg/dl

kreatinin ile takip ediliyor. 

 350 mg/gün proteinürisi bulunuyor.

 Hipertansiyonu için RAS blokörü

(telmisartan) alıyor.

 Rejeksiyon öyküsü bulunmuyor.



Posttransplant eritrositozis
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Vaka V

 48 yaşında erkek

 Primeri bilinmeyen böbrek hastalığı ile SDBH 
tanısı var.

 Annesinden böbrek nakli oluyor.

 Prednizolon+Tacrolimus+mofetil mikofenolat

 Nakil sonrası 1. yılda hematocrit 18 gr/dl olarak 
ölçülüyor. Baş ağrısı ve hipertansiyon tespit 
edildi.

 Ramipril tedavsisne rağmen eritrositozu devam 
eden hastada 1-2 kez flebotomi uygulanıyor.



Vaka V

 Takibinde kreatinin seviyesi 1,2 mg/dl

olarak izlenen hastanın tedavisine 

takrolimus dozu azaltılarak everolimus 

ekleniyor.

 Hastanın flebotomi ihtiyacı kalmadı.



Posttransplant Viral Infeksiyon

 mTOR inhibitörlerinin potansiyel antiviral

ve immuno-modülatör etkisinin var 

olduğu saptanmıştır.

 mTORi +düşük doz CNI CMV 

enfeksiyonlarını azaltmaktadır.

 Denonova kullanımda polyoma virus

enfeksiyon sıklığının azaldığı 

bildirilmektedir.

Nashan B, Gaston R, Emery V, et al. Review of cytomegalovirus infection findings with mammalian target of rapamycin

inhibitor-based immunosuppressive therapy in de novo renal transplant recipients. Transplantation.

2012;93:1075–1085.



Studies under investigation

 Polycystic Kidney Disease

 Lupus Nephritis

 Diabetic Nephropathy

 Tuberous Sclerosis Complex







Expert opinion

 In comparison to sirolimus, everolimus 
has higher bioavailability, a shorter 
terminal half-life, different blood 
metabolite patterns, the potential to 
antagonize the negative effects of CNIs on 
neuronal and kidney cell metabolism 
(which sirolimus enhances), the ability to 
stimulate mitochondrial oxidation (which 
sirolimus inhibits) and to reduce vascular 
inflammation to a greater extent. 
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