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ÖZ 

Giriş: Membranöz glomerülonefrit (MGN) yetişkinlerdeki nefrotik sendromların en sık nedenidir. Primer MGN, 
heterojen bir klinik gidişe sahip, spesifik tanısal belirteçlerin henüz mevcut olmadığı ve bu nedenle tedavi 
sürecinde de belirsizlikler yaşanan bir glomerülonefrittir. Çalışmamızda, MGN olgularında immun depozitlerde 
varlığı bildirilen major IgG alt tipi olan IgG4’ün ve bir kompleman ürünü olan C4d’nin pozitifliğinin, gerek primer ve 
gerekse de sekonder MGN olgularındaki mevcudiyeti yanı sıra bu depozisyonların klinikopatolojik verilerle ve 
hastaların tedaviye verdiği yanıtlarla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Primer ve sekonder membranöz glomerülonefrit tanısı konulan 37 hastada Hematoksilen 
Eozin, PAS, Mason Trikrom, Jones Metanamin Silver ve Kongo Red histokimyasal boyaları, IgG, IgM, IgA, 
Kappa, Lambda, Fibrinojen, C3 ve C1q immunfloresan boyaları, C4d ve IgG4 immunohistokimyasal boyalar ile 
boyanmış preparatlar değerlendirildi. 

Bulgular: Klinik verilerine ulaşılan 25 vakanın 15’i primer, 10’u sekonder membranöz glomerülonefritti. Tüm olguların 
27’sinde C4d pozitifliği ve 19’unda IgG4 pozitifliği saptandı. IgG4 ve C4d pozitiflik oranı, literatürle uyumlu olacak 
şekilde idiyopatik MGN olgularında daha yüksek bulunmakla birlikte sekonder MGN’li olgularda da izlendi.  

Sonuç: Serimizde primer ve sekonder MGN olgularında glomerüler IgG4 pozitifliğinin dağılımında istatistiksel 
anlamlı bir ilişki saptanamadı. Tedavi sonucu ve takiplerine ulaşabildiğimiz az sayıda olgu olmasına rağmen, 
glomerüler IgG4 pozitifliği saptanan ve interstisyel yangı içinde IgG4 pozitif plazma hücreleri bulunduran 
olgularda, steroid tedavisine oransal olarak anlamlı bir yanıt izlenmiştir.   

SUMMARY 

Intraduction:  Membranous glomerulonephritis (MGN) is the most common cause of nefrotic syndrom in adults. 
Idiopathic MGN has a heterogenous clinical course, in which no diagnostic markers exist and so there are 
uncertainities in the treatment process. In this study, the aim is as follows, to determine the existence and, if any, 
the proportion of the positivity of C4d, a complement product, and IgG4, a major IgG subtype whose existence in 
the immune deposits in the idiopathic MGN cases is reported in few studies, and to determine the correlation 
between those values and the clinicopathologic data and the patients’ response to the disease. 
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ayınlar mevcuttur (12, 13, 14, 15, 

 hasta serumu ve 
dokularında saptanabilir.  

Material and Method: Hematoxylin Eosin, PAS, Mason Trcihrome, Jones Metanamin Silver and Congo Red 
histochemical stains in 37 patients diagnosed with primary and secondary membranous glomerulonephritis, slides 
stained with  IgG, IgM, IgA, Kappa, Lambda, Fibrinogen, C3 and C1q immunoflorescent dyes and C4d and IgG4 
immunohistochemical stains were evaluated. 

Results: Of the cases whose clinical data were available, 15 were primary and 14 were secondary membranous 
glomerulonephritis. C4d positivity was found in 27 of all cases and IgG4 positivity was found 19 of them. IgG4 and 
C4d positivity rates were found to be higher in idiopathic MGN cases, which is consistent with the literature, but 
were also observed in cases with secondary MGN. 

Conclusion: In our series, no statistically meaningful connection was found in the analysis of the distribution of 
glomerular IgG4 positivity in the primary MGN and secondary MGN cases. Even though there were few cases 
whose treatment and follow-up results we managed to obtain, there was a proportionally and meaningfully 
positive response to the steroid treatment in the cases who exhibited glomerular IgG4 positivity and had IgG4 
positive plasma cells in interstitial inflammation.   
 
 

 

GİRİŞ 

Membranöz glomerülonefrit (MGN) erişkin nef-
rotik sendromunun en sık sebeplerindendir (1). 
MGN, mezengial hücre artışı ya da yangısal 
hücre infiltrasyonu olmaksızın, glomerül bazal 
membranı dış kısmında, membran benzeri 
kalınlaşmaya sebep olan immun depozit birikimi 
ile karakterizedir (2). Tanı, glomerül kapillerle-
rinde diffüz kalınlaşma ile karakterli ışık 
mikroskobik bulgular ve klinik veriler eşliğinde 
konur. İmmunfloresan (IF)  inceleme ile kapiller 
bazal membranlar boyunca granüler IgG ve C3 
depozisyonu karakteristiktir (3).  

Olguların yaklaşık %80’i böbreğe sınırlı olup 
primer membranöz glomerülonefrit (MGN) olarak 
isimlendirilirken, %20’si diğer sistemik hastalıklar-
la ilişkili olarak ortaya çıkan sekonder membra-
nöz glomerülonefrittir (1). MGN’li erişkinlerin 
yaklaşık % 20-%25’inde ve pediatrik olguların 
%80’inde ise sekonder tip MGN izlenir. Primer ve 
sekonder MGN’de patolojik bulgular tamamen 
aynıdır ve bu nedenle primer MGN tanısı, bilinen 
diğer tüm sekonder nedenlerin ekartasyonu ile 
konur. Sekonder MGN olgularının %85’inin 
sebebi enfeksiyon, neoplazi ya da sistemik lupus 
eritematozus (SLE)’dur (4). 

Olasılıkla, genetik geçişli nadir ailevi formlar da 
bildirilmiştir (5). MGN patofizyolojisinde komple-
man sistemi anahtar rol oynar (6). C4d immun 
boyanması patogenezdeki kompleman aktivasyo-
nunun kanıtı olarak sensitif bir belirteçtir (3). C4d, 
kompleman sisteminin klasik ve lektin yolakları 
aktivasyonu sırasında oluşan C4’ün bir degra-
dasyon ürünüdür, dokulara kuvvetli kova-lent 

bağlarla bağlanma yeteneği olduğundan komple-
man sistem aktivasyonu ve antikor aracılı 
cevapta bir belirteç olarak kullanılır (7). 

MGN de C4d depozisyonunun klasik ya da lektin 
yolağı aktivasyonu ile oluştuğu ve lektin yolağının 
aktivasyonunun kötü klinik gidişle birlikte olabile-
ceğini bildiren yayınlar mevcuttur (8). Primer 
membranöz glomerülonefritli olgularda podosit 
antijenlerine karşı gelişen in situ antikorların 
varlığı mevcut olup olguların yaklaşık %70’inde 
M-type phospholipase A2 reseptör antijeni tanım-
lanmıştır (9). Oluşan immun kompleksler komple-
man sistemini aktive ederek podosit hasarlanma-
sıyla sonuçlanan kaskadı başlatır (6). Primer 
MGN’de izlenen immun depozitlerde IgG2 ve 
IgG4 baskın subgruplar iken, lupus ilişkili 
sekonder MGN’de IgG1 ve IgG3 baskın 
subgruplardır. Literatürde primer MGN'li 
biyopsilerde, sekonder ya da lupus ilişkili 
membranöz nefropatilerde izlenmeyen IgG4 
boyanması vurgulanmıştır (10, 11). Ayrıca IgG4 
ilişkili membranöz nefropati ve IgG4 ilişkili 
tubulointerstisyel nefrit (TIN) birlikte-liğini 
vurgulayan y
16, 17).  

IgG4 hem membranöz nefropati, hem de IgG4 
ilişkili hastalık varlığında
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servisimizde incelenerek tanı almış toplam 
yaklaşık 2350 adet böbrek biyopsisi içerisindeki 
membranöz glomerülonefrit tanısı almış 37 olgu, 
primer MGN ya da sekonder MGN olduğu 
bilinmeksizin değerlendirildi. Biyopsi materyelle-
rine uygulanan fluorescein isothiocyante (FITC) 
ile işaretlenmiş IgG, IgM, IgA, Kappa, Lambda, 
Fibrinojen, C3 ve C1q antikorları immunfloresan 
mikroskopta değerlendirilmişti. Ayrıca biyopsi 
örnekleri klasik formalin fiksasyonunu takiben 
dehidra-tasyon ve parafinizasyonu içeren doku 
takip sürecinden sonra parafine gömülerek, 4 
mikronluk kesitlere H&E, Jones Methenamin 
Silver (MS), PAS, Masson Trikrom (MT) boyaları 
uygulanmış ve klasik ışık mikroskobunda değer-
lendirilmiştir. Mevcut tüm preparatlar, arşivden 
çıkarılarak hastaların önceki tedavisi ve klinik 

oyan-ma sonuçları ise Kuroki ve ark.’nın 

e 
Tablo 2’de verilmiştir. 

aşın altında, 28’i ise 40 yaş ve 

rfolojik bulgular Tablo 

lan on (% 27) hastada ise skor 3 idi 
im 1)

l
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boyamalara ait bulgular Tablo 4’ de belirtilmiştir. 

1. İm asal

Boyanma şiddeti Boyanma yok al 
yanma 

ede 
yanma 

Diffüz ve güçlü boyanma 

gidişleri bilinmeden kör olarak değerlendirildi.  

Böbrek biyopsilerinde glomerüller, vasküler yapı-
lar, tubuler yapılar ve interstisyumda izlenen 
değişiklikler, ayrı parametreler halinde skorlana-
rak değerlendirilmiştir (18). Arşivden çıkarılan 
preparatlarda mevcut C4d (Spring Bioscience, 
Rabbit-Poliklonal) boyanmış preparatlar ve olgu-
lara ait 4 mikronluk bir boş kesite uygulanan, 
immunohisto-kimyasal IgG4 (Abcam, Rabbit Mo-
noklonal, Klon: EP4420) antikorunu takiben 
polimer kit ve sonrasında DAB kromojeni ile 
boyanarak değerlendirildi. C4d boyanma özelliği 
Banff’ta kullanılan kriterler dikkate alınarak kanti-
tatif olarak değerlendirilmiştir. IgG4 antikor 

uyguladığı kriterlere göre sınıflandırılarak klasik 
ışık mikros-kobunda değerlendirilerek incelendi 
(19,20). IgG

b

4 ve C4d boyama sonuçlarının 
değerlendirilmesine ilişkin kriterler Tablo 1 v

BULGULAR 

İncelenen 37 olgunun 14’ü (% 37,8) kadın, 23’ü 
(% 62,2) erkekti. Tüm olguların ortalama yaşı 49 
olup, kadınlarda 50 (±15) ve erkeklerde ise 49 
(±12) yaş ortalaması saptandı. Toplam 37 olgu-
nun 9’u 40 y
üzerindeydi.  

Klasik ışık mikroskopik incelemede biyopsi ma-
teryellerinde saptanan mo
3’de özetlenmiştir. 

C4d boyanma şiddeti, idiyopatik MGN, sekonder 
MGN ayrımı yapmaksızın tüm olgular değerlendi-
rildiğinde: on (%27) hastada skor 0, onbir 
(%29,7) hastada skor 1, altı (%16,2) hastada 
skor 2 ve ka
(Res .  

IgG4 boyanma sonuçlarının değerlendirilmesi 
sonucunda ise, onsekiz (%48,6) hastada skor 0, 
altışar olguda skor 1 (%16,2) ve skor 2 (%16,2) 
olup, kalan yedi (%18,9) hastada skor 3’tü 
(Resim 2, 3 ve 4). IgG4 ile glomerül boyanması 
olan üç olguda interstisye  plazma hücrelerinde 
de boyanma izlenmiştir. İmmunohistokimyasa

Tablo munohistokimy

Hafif ve fok

 yöntemde IgG4 bo

Orta derec

yanma skorlaması 

bo bo

IgG4 Skoru 0 1 2 3 

ması 

ı (glomerüller bazal membranda granüler boyanma oranı 

Tablo 2.  İmmunohistokimyasal yöntemde C4d boyanma skorla

Skor C4d boyanmas

Negatif <%10  

Skor 1 %10-25  

Skor 2 %26-50  

Skor 3 >%50 
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Tablo 3: Biyopsilerde izlenen morfolojik bulgular. 

 Sayı (n) (%) 

Skor 0  23 62,2 

Skor 1 9 24,3 

Skor 2 4 10,8 

Glomerüler 
skleroz 

Skor 3 1 2,7 

Skor 0  11 29,7 

Skor 1 18 48,6 

Skor 2 6 16,2 

Mezangial 
matriks 

Skor 3 2 5,4 

Skor 0 24 64,9 

Skor 1 10 27 

Skor 2 3 8,1 

Tubuler 
Atrofi  

Skor 3 0 0 

Skor 0  23 62,2 

Skor 1 11  29,7

Skor 2 2 5,4 

İntertisyel 
Fibrozis  

Skor 3 1 2,7 

Skor 0  18 48,6 

Skor 1 17  45,9

Skor 2 2 5,4 

İntimal 
Fibrozis 

Skor 3 0 0 

Skor 0  25 67,6 

Skor 1 9 24,3 

Skor 2 3 8,1 

Arteriolar 
Hyalinozis 

Skor 3 0 0 

 

Tablo 4. Tüm MGN 
sonuçları. 

 olgularında immunhistokimyasal boyama 

tikor ı (n)      An Say  (%) 

Skor 0  18 48,6 

Skor 1 6 16,2 

Skor 2 6 16,2 

IgG4 

 Skor 3 7 18,9

Skor 0  10 27 

Skor 1 11 29,7 

Skor 2 6 16,2 

C4d 

Skor 3 10 27 

 
C4d boyanması ve IgGTablo 5. 
(Pearson Chi-Square Test (p=0,401)) 

4 boyanması arasındaki ilişki 

 IgG4 

C4d Pozitif (n=19) atif (n=18) Neg

Pozitif (n=27) 15  12

Negatif (n=10) 4 6 

 

C4d boyanması izlenen 27 olgunun 15’inde 
(%55,6) ve C4d boyanması izlenmeyen 10 olgu-
nun 4’ünde (%40) IgG4 ile boyanma izlenmiş 

olup IgG4 boyanması ve C4d boyanması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunamamıştır (Pearson- χ kare, Fisher exact 
testi, p>0,05). C4d boyanması ve IgG4 

4 ında anlamlı bir ilişki 

 anlamlı bir ilişki 

stiksel anlamlı ilişki 

boyanmasına ilişkin veriler Tablo 5’te verilmiştir.  

Primer ve sekonder MNG hastalarındaki C4d ve 
IgG4 boyanması arasındaki ilişki değerlendirilmiş 
olup; 25 olguda; IgG4 boyanması izlenen 
hastalardan 9’u (%75) idiopatik MGN, 3’ü (%25) 
sekonder MGN idi; IgG4 ile boyanma izlenmeyen 
hastalardan 6’sı (%46,2) idiopatik, 7’si (%53,8) 
sekonder MGN olarak kabul edilen hastalardı. 
İstatistiksel olarak idiyopatik ve sekonder MGN 
ve IgG  boyanması aras
bulunamamıştır (p>0,05).  

C4d boyanması izlenen olgulardan 10’u (%50) 
idiyopatik MGN, 10’u (%50) sekonder MGN idi ve 
C4d boyanması izlenmeyen olgulardan 5’i 
(%100) idiopatik MGN kabul edilen hastalar olup 
istatistiksel olarak primer-sekonder MGN olguları 
ile C4d boyanması arasında da
saptanmamıştır (p>0,05). 

Tedaviye yanıt durumunun klinikopatolojik para-
metrelerle ilişkisinin incelenmesinde, Arterioler 
hyalen kalınlaşma izlenen 8 olgunun 4’ünde 
(%50) ve arterioler hyalen kalınlaşma izlenmeyen 
17 olgunun 15’inde (%88,2) tedavi yanıtı izlenmiş 
olup, arteroler hyalen kalınlaşma ile tedaviye 
yanıt arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (Pearson- χ kare, Fisher exact testi, 
p = 0,037). Ancak diğer klinikopatolojik paramet-
relerle tedavi yanıtı arasında anlamlı ilişki saptan-
mamıştır. Ayrıca C4d ve IgG4 pozitifliği ve tedavi 
yanıtı arasında da istati
mevcut değildir. 

TARTIŞMA 

Son dönemde primer MGN olgularının yaklaşık 
%70’ini kapsayan IgG4 spesifik PLA2R podosit 
antijeni ve olguların %5’ini kapsayan IgG4 spe-
sifik THSD7A antijenleri tanımlanmış olup %10 
kadar hastada da her iki antikorun izlenmediği 
bildirilmiştir. Bu %10 hastanın da henüz saptan-
mamış podositlere karşı otoantikorlar barındırdığı 
düşünülmektedir (19, 20, 21). MGN’de izlenen 
immun depozitlerdeki IgG4 subgrup baskınlığıyla 
ilgili olarak, Nöel ve ark. idiopatik MGN’li hasta-
ların serumlarında ve glomerüler depozitlerinde 
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IgG4 (%81) ve IgG1 (%15) subtip belirginliği 
olduğunu gözlemlemiştir (22).   

1 2

3 4

esim 1. Glomerül kapillerlerine izlenen C4d pozitifliği (x600),   Resim 2. Skor 1 IgG4 pozitifliği (x400),  

 Skor 2 IgG pozitifliği (x400),    Resim 4. Skor 3 IgG pozitifliği (x600). 

lışmada ise, IgG4 

R

Resim 3. 4  4   

izlendiğini saptadık. MNG’de IgG4 reaktivitesinin 
prognostik değerinin araştırıldığı bir çalışmada, 
IgG4 depozisyonun hastalığın şiddeti ve histolojik 
parametrelerle ilişkisinin olmadığı, dolayısıyla 
hastalığın uzun dönem gidişine bir etkisinin olma-
dığı bildirilmiştir (24). Lupus ilişkili sekonder 
MGN’lerde IgG4 depozitlerinin sıklığının ve prog-
noza etkisinin araştırıldığı bir ça
pozitifliği saptanan olguların kötü klinik gidişle 
birlikte olduğu bildirilmektedir (25). Bizim seri-
mizde, depozisyonun tedavi yanıtı ile ve kronisite 
bulgusunun histopatolojik verilerle istatistiksel 
anlamlı ilişkisi saptanmamıştır. 

Son dönemlerde MGN’nin IgG4 ilişkili hastalık 
spektrumu içinde değerlendirilmesi, IgG4 ilişkili 
hastalıkta proteinüri varlığında MGN’den şüphe-

Haas, lupusa sekonder MGN olgularında IgG3 
baskın subtip iken, idiopatik MGN olgularında 
IgG4 baskınlığını bildirmiş ve klinik açıdan SLE 
tanısında güçlük yaşanan olguların ayırıcı tanısı 
için, bu subtip boyanma paterninin yararlı olabile-
ceğini bildirmiştir (23). Bununla birlikte, söz konusu 
immunopatolojik bulgular idiopatik MGN ve 
lupusa sekonder MGN ayrımı için yeterli olmayıp, 
SLE’ye sekonder MGN tanısı için, olguda böbrek 
dışında klinik olarak SLE varlığının kanıtlanması 
gereklidir (4) 

IgG4 depozisyonunun sekonder formdan ziyade 
primer MGN’yi destekleyen bir bulgu olduğu iddia 
edilmekle birlikte (24) bizim serimizde olgu sayısı 
az sayıda izlenmiş olup IgG4 pozitifliğinin hem 
primer, hem de sekonder MGN olgularında da 
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lenilmesi ve klinik hikayesi uygun MGN hasta-
larında IgG4 ilişkili hastalığın araştırılması gerek-
tiği bildirilmektedir (15). Ayrıca MGN kliniğine 
sahip, tubulointerstisiel nefrit bulgularını da içeren 
IgG4 ilişkili hastalığa ait olgu sunumları bildiril-
miştir (12,13,14, 15, 17). Bizim çalışmamızda 
IgG4 ile boyanma gösteren 19 olgunun 9’unda 
interstisyel hücre infiltrasyonu izlenmiştir. İntes-
tisyel infiltratı oluşturan hücreler baz alındığında 

ığını 

an yolunun akti-

28). Çalışmamızda, membranöz lupus nefriti olan 
3 olgunun 3’ünde de (%100) glomerüler C4d 

nmiştir.  

k lektin yolağı ile aktivas-

ında yorum yapmak için ileri ve 
fazla sayıda olgu içeren geniş serilere gereksinim 
vardır. 

phrol 2017; 12(6): 983-97. 

r J Med Sci 1990; 159(5): 137-40.  

tt William & Wilkins, pp. 205-51. 

plazma hücresinden zengin infiltrat içeren olgu-
ların 3’ünde IgG4 (+) plazma hücre varlığı dikkati 
çekmiş olup bu üç olgunun da steroid tedavisine 
iyi yanıt verdiği saptanmıştır. Ancak bu olgularda 
IgG4 ilişkili hastalık açısından sistemik bir tutulum 
saptanmamıştır.  

MGN’nin, amiloidoz ve diabetik nefropati gibi 
kapiller membran kalınlaşması ile seyreden diğer 
hastalıklardan ayrımında ve MGN patogenezin-
deki kompleman aktivasyonunun gösterilmesinde 
C4d sensitif bir biobelirteçtir (3).  Hernandes ve 
ark.,  MGN’de kompleman aktivasyon belirteci 
olarak C4d depozitleri varlığını araştırdıkları bir 
çalışmada, MGN ve minimal değişiklik hastalığı 
(MDH) biyopsilerinde C4d depozitlerinin varl
analiz etmişler ve sonuçta 19 (%100) MDH 
hastasının tümünde C4d negatifken, 21 (%100) 
MGN hastasının da tümünde glomerüler C4d 
pozitifliği saptamışlardır (26). Çalışmamızda ise 
C4d boyanmasını toplam  37 MGN olgusuna ait 
biyopsilerin 27’sinde (%72,9) saptadık.   

C4d, kompleman kaskadının klasik ve lektin 
yolaklarında aktive olan kompleman faktör C4’ün 
bir degradasyon ürünüdür (3). Glomerüler C4d 
depozisyonunun, klasik komplem
vasyonu gerçeği ile hareket edildiğinde, lupusa 
bağlı böbrek değişiklikleri gösteren biyopsilerde 
de beklenen bir bulgu olduğuna inanılabilir (27, 

Böbrek biyopsilerinde izlenen C4d pozitifliği, 
temelde humoral rejeksiyonun bir indikatörü 
olmakla beraber (29), C4d’nin mezengial boyan-
masının IgA nefropatisinde de prognositik bir 
belirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir (26). 
Diğer glomerülonefritler açısından değerlendirildi-
ğinde, fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) 
özelinde kompleman aktivasyonunun patoge-
nezde rol aldığı, daha çok klasik ve alternatif 
yolaklar ile aktivasyon olduğu bildirilmektedir, 
ancak spesifik olara

boyanması izle

yonunu ve C4d depozisyonunu gösteren çalışma 
mevcut değildir (8).  

Lupus nefriti özelinde, C4d boyanmasının kötü 
klinik ve histolojik parametrelerle ilişkili olduğunu 
bildiren yayınlar olmakla birlikte bazı çalışmalar 
farklı sonuçlar bildirmektedir. Lupus nefritinde 
C4d varlığının mikrotrombüs varlığı ile ilişkilen-
dirildiği çalışmalar da mevcuttur (8). Bizim olgu 
serimizde istatistiksel olarak bir anlamlılık olma-
makla birlikte, oransal olarak C4d negatifliği 
literatürle uyumsuz bir şekilde yüksek bulun-
muştur (tüm olguların %27’si). Ayrıca serimizdeki 
olguların biyopsi örneklerindeki kronikleşmeyi 
yansıtan interstisyel fibrozis (İF) ve tubuler atrofi 
(TA) gibi histolojik bulguların, C4d pozitifliği ile 
ilişkisi araştırılmıştır. 27 C4d pozitif olgunun 
11’inde TA izlenmiş, 16’sında ise izlenmemiştir 
(p>0,05). 27 C4d pozitif olgunun 10’unda İF var 
olup, 10 C4d negatif olgunun ise 4’ünde İF 
izlenmiştir (p>0,05). Bizim elde ettiğimiz veriler, 
kronikleşmeyi yansıtan histolojik parametreler ile 
C4d depozisyonunun ilişkisi değerlendirildiğinde; 
C4d depozisyonunun prognostik bir anlam 
taşımadığı yönündedir. Ancak, olguların uzun 
süreli takiplerinin olmaması ve hasta sayısının az 
olması nedeniyle MGN’de prognoz ve C4d 
depozisyonu hakk
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