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 Anemi, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en 
önemli ve sık nedenlerden birisidir. Böbrek yetmezliğinde aneminin birçok nedeni vardır; ancak en sık 
nedeni eritropoietin (EPO) yetersizliğine bağlı azalmış eritropoezdir (Tablo 1). Genel olarak tübüler 
hastalıklarda (polikistik böbrek hastalığı hariç) aneminin şiddeti glomerüler hastalıklardan daha 
fazladır. Hemodiyaliz hastalarında demir eksikliği de sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir; bu 
hastalarda demir eksikliğinin başlıca nedenleri düşük proteinli diyetler (bu nedenle daha az demir 
içerir), fosfor bağlayıcı ilaçlar (demir emilimini azaltabilir), EPO tedavisine bağlı tüketimin artması, 
laboratuvar incelemeleri için sık ve fazla kan alma, diyalizerde kan kalması ve gizli kanamalardır.  
 
 Eritropoietin yetersizliğine bağlı anemisi olan hastalarda hemoglobin (Hb) değeri genellikle 7-
9 gr/dl’den daha aşağı düşmez, daha düşük Hb değerleri saptanırsa altta yatan başka bir anemi nedeni 
araştırılmalıdır. Demir eksikliğine bağlı anemide, periferik yaymada hipokrom mikrositer eritrositler 
izlenir. Alüminyum birikimi ile ilişkili anemide de hipokrom mikrositer anemi izlenir. Böbrek 
yetmezliğinde eritrosit yaşam süresi de kısalmıştır. 
 
Tablo 1. Böbrek yetmezliğinde anemi nedenleri 
 
Eritropoietin yetersizliği 
Demir eksikliği   
Hemoliz 
Üremik toksinler 
Yetersiz diyaliz 
Kanama 
Alüminyum birikimi 
Hiperparatiroidi 
Folik asit eksikliği 
 
 

 ANEMİ TEDAVİSİ 
 
 Anemi tedavisinde öncelikle anemiye yol açan neden araştırılmalı ve nedene yönelik tedavi 
planlanmalıdır. Aneminin nedeni olarak EPO yetersizliği düşünülüyor ise hastaya EPO tedavisi 
başlanmalıdır. Demir eksikliği saptanan hastalarda ağızdan veya parenteral (intravenöz, intramüsküler) 
demir verilmelidir. Düzenli ve yeterli diyaliz tedavisine başlanması ile üremik toksinlerin kemik iliği 
üzerine olan olumsuz etkileri azaltılır. Hastada bir kanama odağı saptanır ise, kanamayı önlemeye 
yönelik girişimler yapılmalıdır. Alüminyum birikimine bağlı anemide desferrioksamine kullanılır ve 
alüminyum içeren fosfor bağlayıcı ilaçlardan kaçınmak gerekir. Hiperparatiroidi gelişiminin 
önlenmesi veya tedavisi için hiperfosfatemi-hipokalsemi önlenmeli, vitamin D tedavisi kullanılmalı, 
gerekirse paratiroidektomi yapılmalıdır Folik asit veya vitamin B12 eksikliği saptanırsa tedavi 
edilmelidir. Folik asit diyalizle kaybedilir, ancak 60 gram proteinli diyet alan bir hastada bu kayıp 
kolaylıkla karşılanır. Diyet sorunları olan veya hemoliz sonucu artmış folik asit ihtiyacı varsa hastalara 
ilave ağızdan folik asit verilebilir. Bu amaçla günde 1 mg folik asit verilmesi yeterlidir. 
 



 Üremik hastalarda anemi tedavisinde kullanılan diğer yöntemler kan transfüzyonu ve androjen 
tedavisidir. Bu iki tedavi yönteminden EPO ve demir tedavisinden sonra bahsedilecektir.  
  
 Hemodiyaliz hastalarında anemi tedavisinde en yaygın kullanılan iki ilaç EPO ve demirdir; bu 
nedenle diyaliz hemşirelerinin EPO ve demir tedavisinin özellikleri, kullanım ilkeleri, dozları ve yan 
etkileri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir.  
 
 ERİTROPOİETİN TEDAVİSİ 
 
 Eritropoietin, böbrek yetmezliğine bağlı anemi tedavisinde 1986 yılından beri tüm dünyada, 
yaygın olarak kullanılmaktadır ve son 15 yılda böbrek yetmezliği tedavisinde sağlanan en önemli 
gelişmedir. Eritropoietin tedavisi böbrek yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesini, egzersiz 
kapasitesi ve toleransını artırmıştır ve anemi tedavisi dışında da iştah artışı, kognitif fonksiyonlar ve 
seksüel fonksiyonlarda düzelme, uzamış kanama zamanını kısaltma ve sol ventrikül hipertrofisinde 
gerileme (kan basıncı kontrolu ile birlikte) gibi olumlu etkileri de vardır. Eritropoietin tedavisi ile 
hastaların kan transfüzyonu ihtiyacı azalmıştır; bunun sonucu kan transfüzyonuna ait komplikasyonlar 
(demir yüklenmesi, viral infeksiyonlar...) ve renal transplantasyon öncesi hastanın immün sisteminin 
uyarılması önlenmiştir. Eritropoietin tedavisinde istenen olumlu etkileri sağlamak ve yan etkilerden 
kaçınmak için gereken EPO kullanım prensipleri Tablo 2’de özetlenmiştir.   
 
 
Tablo 2. Eritropoietin (EPO) kullanım prensipleri 
 
1.Hastanın hematokrit (Htc) değeri % 30’dan düşük olmalı 
2.Vücut depo demir durumu değerlendirilmeli ve takip edilmeli 
3.Hastada anemiye yol açabilecek diğer hastalıklar değerlendirilmeli ve tedavi edilmeli 
4.Kan basıncı kontrol altında tutulmalı 
5.Hastalar diyete uyum konusunda eğitilmeli 
6.EPO uygun dozda ve cilt altı kullanılmalı 
7.Hedef Htc değeri % 30-33 olmalı, hastada angina pektoris, hipoksi, kalp yetmezliği gibi başka sorunlar varsa 
hedef Htc % 36’ya çıkılabilir 
8.Hastalar yakın izlenmeli ve tedavinin başarısız olduğu durumlarda EPO direncine yol açan hastalıklar (Tablo 3) 
araştırılmalı ve tedavi edilmelidir 
9.Olası yan etkiler bilinmeli ve hastalar yakından takip edilmelidir (Tablo 4) 
 
 
 Eritropoietin tedavisine başlamadan önce serum ferritin veya serum demir ve serum demir 
bağlama kapasitesi (transferrin) düzeyi ölçülerek vücut depo demirinin durumu (yetersiz, normal, 
fazla) değerlendirilmelidir. İdeal olarak serum ferritin düzeyi > 100 µg/lt ve transferrin doygunluk 
(saturation) derecesi (serum demiri/serum transferrin düzeyi) % 20’den fazla olmalıdır. Olanaklar 
ölçüsünde, EPO tedavisi süresince ilk 3 ay her ay, daha sonra ise 2-3 ayda bir serum transferrin, demir 
ve ferritin düzeyi ölçülmelidir. 
 
 Eritropoietin tedavisinden önce ve tedavi süresince kan basıncı kontrol altına alınmaya 
çalışılmalıdır. İdeal olarak diyastolik kan basıncı 90 mm Hg’nın altında tutulmalıdır. Hastalar diyete 
uyum konusunda da eğitilmelidir; yaşam kalitesinin artması iştah artışına yol açar. Diyette tuz 
miktarını artıran hastalarda hipertansiyon sorun olmaya başlayabilir. Diyete uyumsuzluk sonucu 
hiperpotasemi ve hiperfosfatemi ortaya çıkabilir, serum kreatinin ve kan üre azotu (blood urea 
nitrogen, BUN) düzeylerinde artış izlenebilir. 
 
 Eritropoietin tedavisi intravenöz (İV), cilt altı veya intraperitoneal uygulanabilir. 
Eritropoietinin molekül ağırlığı yaklaşık 30.400 dalton olduğu için diyalizerle kaybedilmez; bu 
nedenle hemodiyaliz tedavisinin başında, ortasında veya sonunda uygulanabilir. Ancak İV 
uygulamalarda, AN69 tipi membranların, EPO kaybına neden olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Günümüzde tercih edilen yol cilt altı uygulamadır. Cilt altı EPO uygulaması ile aynı etkinlik için 
gereken doz, İV uygulamaya göre % 10-50 daha azdır. Bu nedenle, diğer ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de maliyet faktörü düşünülerek EPO uygulaması cilt altı olmalıdır. Hastalar cilt altı 



uygulama konusunda bilgilendirilmelidir, yanlış ve yetersiz bilgilendirme sonucu EPO tedavisini 
ağızdan kullanan hastalar bile vardır (kişisel gözlem). Başlangıç EPO dozu haftada 3 kez, cilt altı 30-
45 Ü/kg veya İV 30-60 Ü/kg’dır. Cilt altı EPO verilen hastalarda haftalık toplam doz ikiye bölünebilir 
hatta nadiren bir defada da uygulanabilir. Pratik uygulamada başlangıçta EPO dozu sıklıkla haftada 2-
3 kez, cilt altı 4000-5000 ünitedir. İntravenöz EPO verilen hastalarda, haftada bir kez uygulamalarda, 
gereken toplam haftalık doz, haftada 2-3 kez uygulamalarda gereken haftalık toplam dozdan daha 
fazla olduğu için mümkünse kaçınılmalıdır. İntravenöz EPO verilen hastalarda, EPO uygulaması 
diyalizin sonuna doğru yapılmalıdır. 
 
 Eritropoietin tedavisinin başlangıç döneminde Hb ve Htc düzeyi her hafta, idame EPO 
tedavisine geçildikten sonra 2 haftada bir Hb ve Htc düzeyi bakılmalıdır; Hb ve Htc düzeyi için kan 
hemodiyaliz öncesi alınmalıdır. Herhangi bir 2 haftalık dönemde Htc düzeyi % 4 veya daha fazla 
artarsa EPO dozu 25 Ü/kg/doz azaltılmalıdır. Eritropoietin tedavisine başladıktan 3-4 hafta sonra, Htc 
düzeyinde bir artış izlenmezse haftalık EPO dozu 25 Ü/kg/doz artırılmalıdır ve hedef Hb ve Htc 
düzeyine ulaşılana dek EPO dozu 25 Ü/kg/doz artırılabilir. İdame EPO dozu Hb ve Htc düzeyine göre 
ayarlanır ve genellikle haftada 3 kez, 30-100 Ü/kg’dır. İdame doz, cilt altı EPO verilen hastalarda 
haftalık toplam doz ikiye hatta nadiren bire bölünerek de uygulanabilir. Sürekli Ayaktan Periton 
Diyalizi uygulanan hastalarda idame doz EPO gereksinimi daha azdır. Eritropoietin tedavisine 
başlamadan önce Hb düzeyi 6 gr/dl’den daha düşük olan hastalarda idame doz EPO gereksinimi daha 
fazladır. 
 
 Eritropoietin tedavisinde amaç hiçbir zaman Hb ve Htc düzeylerini normale getirmek değildir; 
hemodiyaliz hastalarında hedef Hb 10-11 gr/dl veya Htc düzeyi % 30-33’tür. Son zamanlarda hedef 
Hb’inin 11-12 gr/dl veya hedef Htc düzeyinin % 33-36 olmasını önerenler vardır. Hedef Htc anemi ile 
ilişkili kalp veya serebrovasküler sisteme ait belirti ve bulgular varsa hedef Htc düzeyi yükselebilir, 
ancak nadiren Htc düzeyini % 36’dan fazla yükseltmek gerekir. Hedef Hb veya Htc değerine 
ulaşıldıktan sonra idame doz EPO tedavisine geçilir.  
 
 Yeterli demir deposu bulunan, yeterli EPO dozu (150 Ü/kg/hafta veya daha fazla) ile 12 
haftada Hb değeri en az 2 gr/dl veya Htc düzeyi % 6 artış göstermeyen hastalarda EPO direncinden 
söz edilebilir. Hastalar yakın izlenmeli ve tedavinin başarısız olduğu durumlarda EPO direncine yol 
açan hastalıklar araştırılmalı ve tedavi edilmelidir (Tablo 3).  
 



Tablo 3. Eritropoietin tedavisinde dirence veya başarısızlığa yol açan nedenler 
 
1.Yetersiz doz 
2.Demir eksikliği 
3.Alüminyum birikimi 
4.Kan kaybı  
5.Eritrosit yaşam süresinde kısalma 
6.Hemoliz 
7.İnflamasyon veya infeksiyon (tüberküloz, kateter infeksiyonu, hepatit, vaskülit...) 
8.Hiperparatiroidi 
9.Hemoglobinopati 
10.Nakil sonrası reddedilmiş böbrek (failed renal allograft)  
11.Diğer nedenler: kansere bağlı kemik iliği tutulumu, amiloidoza bağlı kemik iliği tutulumu, diyalizerde formaldehit 
kalıntıları, folik asit eksikliği, vitamin B12 eksikliği, gebelik... 
 
 
 
 Eritropoietin tedavisinde en sık iki başarısızlık nedeni uygunsuz ve yetersiz dozda EPO 
kullanımı ile demir eksikliğidir. Tedavinin başlangıç döneminde hastaların demir depoları normal 
olabilir ancak EPO tedavisi demir tüketimini artıracağı için demir eksikliğine yol açabilir, bu nedenle 
hastaların depo demir durumu yakından izlenmelidir.  
 
 Hastalarda diyalizerde kan kalması, Htc artışına bağlı diyalizerde kan pıhtılaşması, laboratuvar 
incelemeleri amacı ile sık kan alma ve gizli gastrointestinal kanama (mide, duodenum, hemoroid...) 
nedeni ile sürekli bir kan kaybı olabilir; bu durum EPO tedavisinin etkisiz kalmasına yol açabilir. 
Eritropoietin tedavisi cinsel fonksiyon ve menstrüel bozuklukları düzeltebilir, bu nedenle daha önce 
adet görmeyen bir kadın hasta adet görmeye başlayabilir, bu durum kan kaybına yol açabilir. Anemik 
kadın hastalarda adet kanamaları mutlaka sorgulanmalıdır. 
 
 Üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi de EPO tedavisi ile birlikte antihipertansif amaçla 
angiotensin konverting enzim inhibitörü kullanımıdır. Angiotensin konverting enzim inhibitörü 
kullanımının EPO direncine yol açabileceğini bildiren yayınlar vardır ancak henüz kesin bir görüş 
birliği yoktur.  
 
 YAN ETKİLER 
 
 Eritropoietin tedavisi yukarda bahsedilen olumlu etkilerinin yanısıra istenmeyen bazı yan 
etkilere de yol açabilir (Tablo 4). Bu yan etkilerin çoğu yakın takip ve gerekli müdahelelerle 
azaltılabilir, şiddeti hafifletilebilir.  
 
 Eritropoietin tedavisi ile hastaların yaklaşık % 30-40’ında, genellikle tedavinin ilk 
dönemlerinde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya hipertansiyonun şiddeti artar ancak hastaların 
çoğunda uygun antihipertansif tedavi ve sıvı çekilmesi ile hipertansiyon kolaylıkla kontrol altına 
alınır.  
 
Tablo 4. Eritropoietin tedavisinin yan etkileri 
 
1.Hipertansiyon 
2.Demir yetersizliği 
3.Bayılma? 
4.Tromboembolik olaylar? 
5.Diyalizer klirensinde azalma 
6.Hiperpotasemi ve hiperfosfatemi 
7.Miyalji ve influenza benzeri semptomlar? 
8.Cilt altı injeksiyon yerinde arı sokması gibi ağrı 
 
 



 Eritropoietin tedavisi, demir tüketimini artırdığı için demir yetersizliğine yol açabilir. Bu 
nedenle, herhangi bir kontrendikasyon yoksa EPO tedavisi kullanan tüm hastalara rutin olarak ve 
sürekli her gün ağızdan demir tedavisi verilmelidir.     
 
 Bazı çalışmalarda, EPO tedavisini takiben bayılma nöbetleri olduğu bildirilmiştir. 
Eritropoietin tedavisinin bayılma sıklığını artırdığı tüm çalışmalarda doğrulanamamıştır. Bayılma 
nöbetleri, kan basıncı yükselmesi ile ilişkili olabilir.  
 
 Eritropoietin tedavisi üremide bozulmuş trombosit fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir, Htc 
yükseldiği için uzamış kanama zamanını kısaltabilir; ancak bu durum tromboembolik olaylara eğilimi 
artırabilir. Bazı çalışmalarda EPO tedavisinin arteriyovenöz fistül veya greft tıkanması gibi trombotik 
olayları artırdığı bildirilmiştir. Eritropoietin tedavisi ile ilişkili trombotik olaylar da bayılma nöbetleri 
gibi tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tromboz nedeni ile vasküler girişim yolu problemli 
hastalarda EPO çok dikkatli kullanılmalıdır. Eritropoietin tedavisi Htc düzeyini artırdığı için 
diyalizerde kan pıhtılaşmasını kolaylaştırabilir ancak bu durum antikoagülan ilaç dozunun artırılması 
ile kolaylıkla düzeltilir. 
 
 Eritropoietin tedavisi ile sağlanan Htc düzeyi artışı teorik olarak diyalizer üre, kreatinin ve 
fosfor klirensini olumsuz etkiler ve serum kreatinin, fosfor ve BUN düzeyinde hafif yükselmelere 
neden olabilir. Diyaliz isteminde yapılacak küçük değişiklikler ile bu durum kolaylıkla düzelebilir ve 
pratikte önemli sorun yaratmaz. Ayrıca hastalarda yaşam kalitesi arttığı için iştahları artar ve diyete 
uyum sorunları ortaya çıkar. Bu nedenlerle hiperpotasemi ve hiperfosfatemi ortaya çıkabilir. 
 DEMİR TEDAVİSİ 
 
 Demir tedavisi oral veya parenteral uygulanabilir. Tüm hemodiyaliz hastalarında aralıklı 
olarak vücut depo demiri değerlendirilmelidir. Toplam vücut depo demirinin 800-1200 mg ve 
hemoglobindeki toplam demirin 2500 mg olduğu akılda tutulmalıdır. Vücut depo demiri 4 yöntemle 
değerlendirilebilir. 
 
 1.Serum demir ve transferrin düzeyi: Normal serum demiri 60-190 µg/dl, serum demir 
bağlama kapasitesi (transferrin) 250-450 µg/dl ve normal doygunluk derecesi (serum demir/serum 
transferrin oranı) yüzde olarak % 20-45’tir. Serum demir ve demir bağlama kapasitesi ölçülerek 
doygunluk derecesi % olarak hesaplanır. Doygunluk derecesi % 15-20 arasında ise göreceli demir 
eksikliği, % 15’ten az ise mutlak demir eksikliği kabul edilir. 
 
 2.Serum ferritin düzeyi: Serum ferritin düzeyi, demir deposunun azlığı veya fazlalığını 
yansıtan bir parametredir. Ferritinin bir akut faz reaktanı olması, herhangi bir ateş, infeksiyon veya 
inflamasyon esnasında nonspesifik olarak artması pratikte bir takım yanılgılara neden olabilir. Serum 
ferritin düzeyine bakarak hastalar aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir; 
A.> 1000 µg/litre: Demir fazlalığı 
B.400-1000 µg/litre: Depo demiri yeterli 
C.150-400 µg/litre: Hb 8 gr/dl’den küçük ise demir yetersizliği olabilir 
D.100-150 µg/litre: EPO tedavisi alan hastalarda depo demiri sınırda    
E.<100 µg/litre: EPO tedavisi alan hastalarda depo demiri yetersiz 
 
 3.Eritrosit Hb konsantrasyonu ve hacminin hesaplanması: Kronik böbrek yetmezliğinde 
anemi tipik olarak normokrom normositerdir. Hipokrom mikrositer anemi saptanırsa öncelikle demir 
eksikliği düşünülür. Ayırıcı tanıda hipokrom mikrositer anemi yapan alüminyum birikimi, talassemi, 
sideroblastik anemi, piridoksin eksikliği, kurşun zehirlenmesi veya bakır eksikliği gibi diğer nedenler 
düşünülmelidir. 
 
 4.Kemik iliği aspirasyonu: Hastalara kemik iliği aspirasyonu yapılarak  Prusya mavisi   
boyası ile vücut depo demiri değerlendirilebilir. Kemik iliği aspirasyonu ile anemi yapan diğer 
nedenler de araştırılabilir ancak kemik iliği aspirasyonu diğer tanı yöntemlerine göre daha az pratiktir.   



 
 Demir eksikliği saptanan hastalarda EPO tedavisine başlamadan önce 1 ay süre ile demir 
tedavisi verilmelidir. Hemodiyaliz hastalarının vücut depo demiri yakından takip edilmeli, herhangi 
bir kontrendikasyon (serum ferritin düzeyi > 1000 µg/litre olmadıkça) yoksa rutin olarak ve sürekli her 
gün ağızdan demir tedavisi verilmelidir. Hemodiyaliz hastalarında demir kaybı fazladır. Her diyalizde 
20 ml’ye kadar kan kaybedilebilir. Hematokriti % 30 olan bir hastada 20 ml kan ile yaklaşık 6 ml 
eritrosit ve 6 mg demir kaybedilir (1 ml eritrosit kaybı yaklaşık 1 mg demir kaybına eşdeğerdir). 
Toplam vücut depo demirinin kadınlarda yaklaşık 800 ve erkeklerde 1200 mg olduğu hatırlanırsa, 
haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisi uygulanan bir hasta bir yıl içinde vücut depo demirinin önemli 
miktarını tüketebilir.  
 
 Demir hastalara ağızdan veya parenteral verilebilir. Ağızdan günde 100-150 mg elementer 
demir genellikle yeterlidir. İdeal olarak, demir preparatı herhangi bir öğünden en az 2 saat önce veya 
sonra, aç karnına alınmalıdır. Demir tedavisinin başlıca yan etkileri bulantı, dispepsi, karın krampları 
ve kabızlıktır. Bu gastrointestinal yakınmalar, aç karnına alınınca daha fazladır ve tedaviye 
uyumsuzluğa neden olabilir. Gastrointestinal yakınmaları azaltmak veya önlemek amacı ile günlük 
toplam doz küçük-sık dozlara bölünebilir, demir preparatı tok karnına alınabilir veya kullanılan demir 
preparatı değiştirilebilir. Diğer bir yöntem de oral demir preparatını gece yatarken vermektir. Demir 
preparatına bağlı kabızlığı önlemek için sorbitol (% 70’lik, 12-24 saatte bir 30 ml) kullanılabilir. Son 
yıllarda geliştirilen yavaş salınımlı demir preparatları ve polisakkarit-demir kompleksleri ile tolerans 
daha iyidir ancak bu preparatlar diğer oral preparatlardan daha pahalıdır. Oral demir tedavisini tolere 
edemeyen veya oral tedaviye rağmen demir yetersizliği düzeltilemeyen hastalarda parenteral demir 
tedavisi planlanmalıdır.  
 
 PARENTERAL DEMİR TEDAVİSİ 
 
 Parenteral demir intramüsküler (kas içine) veya İV verilebilir, günümüzde İV yol tercih 
edilmektedir. Ülkemizde hem intramüsküler hem de parenteral uygulanabilecek demir preparatları da 
mevcuttur. Parenteral demir tedavisinin avantajları hasta uyum problemini ortadan kaldırması, 
gastrointestinal yan etkisinin olmaması ve demir depolarının dolması ile birlikte EPO ihtiyacını 
azaltmasıdır. 
 
 Demir ihtiyacının hesaplanmasında hastanın Hb düzeyi ve depo demiri göz önünde tutulur. 
Hemoglobin değerini 1 gr/dl yükseltmek için gerekli olan elementer demir miktarı 2-2.5 mg/kg’dır. 
Toplam doz hesaplanırken, vücut depo demiri için de en az 500 mg eklenmelidir. İntravenöz demir 
tedavisi takibinde serum demir düzeyi, serum demir bağlama kapasitesi, doygunluk derecesi veya 
serum ferritin düzeyi kullanılır. 
 
 Demir dekstran, demir saccharate ve demir gluconate, İV olarak verilebilir. İntravenöz demir 
preparatlarının dozu ve sıklığı konusunda mutlak bir görüş birliği yoktur ancak bu ilaçların kullanımı 
konusunda yeterli deneyim sağlanmıştır. Bu bölümde İV demir dekstran ve demir saccharate 
uygulaması ile ilgili genel prensiplerden bahsedilecektir.  
 
 İntravenöz demir dekstran: İntravenöz demir dekstran tedavisinin en önemli ve korkulan 
yan etkisi anafilaksidir; bu nedenle önce test dozu uygulanmalıdır. 50 ml % 0.9’luk NaCl içinde 25 mg 
demir dekstran, diyalizden hemen sonra 5 dakika süre içinde verilir. Test dozu ile anafilaktik tipte 
reaksiyon olasılığı % 1’den azdır. Test dozunu tolere eden hastalarda her diyaliz sonunda 100 mg 
demir dekstran, 50 ml % 0.9’luk NaCl içinde 5 dakikada verilir. Tedavi süresi hesaplanan toplam 
demir ihtiyacına göre planlanır.   
 
 İntravenöz demir dekstran tedavisinin başlıca yan etkileri; 
1.Anafilaktik reaksiyon: Demir dekstran uygulaması sırasında İV epinefrin başta olmak üzere 
anafilaksi tedavisinde gerekebilecek tedavi yöntemleri hastanın yanında hazır bulundurulmalıdır. 
2.Hipotansif reaksiyonlar: Doz ile ilişkilidir. 



3.Gecikmiş reaksiyonlar: Genellikle 4-48 saatte başlayıp, 3-7 gün sürer. Lenfadenopati, miyalji, 
artralji, ateş ve baş ağrısına yol açabilir. 
 
 Bilinçsiz İV demir tedavisinin iyi bilinen diğer bir yan etkisi ise hemosiderozistir.  
 
 İntravenöz demir saccharate: Ülkemizde mevcuttur. İntravenöz demir saccharate ilk dozda 
25-50 mg, ikinci dozda 100 mg ve takibeden dozlarda 100-200 mg verilir; uygulama sıklığı genellikle 
haftada iki kezdir. Demir saccharate, hemodiyaliz seansı sonunda ven içine yavaş olarak dakikada 1 
ml (100 mg/5 ml’lik ampul) veya 100 ml % 0.9’luk NaCl içinde 15-30 dakikada verilebilir. Tedavi 
süresi hesaplanan toplam demir dozuna göre planlanır.   
 
 Ağızdan demir tedavisini tolere edemeyen veya tedaviye uyumu olan hemodiyaliz 
hastalarında düşük doz 10, 20 veya 40 mg İV demir saccharate sürekli olarak verilebilir ancak bu 
konuda henüz yeterli deneyim yoktur. 
 
 İntravenöz demir saccharate tedavisinin yan etkisi oldukça azdır; nadiren anafilaksi ve 
hipotansiyon gelişebilir. 
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