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• Anemi; kronik böbrek hastalığı varlığında hastaların 
çoğunda kaçınılmaz sorun (Evre V> %70) 

      Diyalize yeni başlayan hastalarda Hb düzeyleri     

            ( TND Verileri  2011 ) 

 

ANEMİ 

• Kadınlarda < 12 g/dl 

 

• Erkeklerde < 13 g /dl 

 

 

  KDIQO/ERBP 



KBY’ de anemi tedavisi 

 1980’li yılların sonlarına dek kan transfüzyonu ile 

yapılmaktaydı 

  

 Dezavantajları 

 Enfeksiyon bulaşı 

 Demir birikimi 

 Allerjik reaksiyon 

 Tx Adaylarında allosensitizasyon riski 



Eritropoetinin (EPO) anemi tedavisinde yerini alması 

Bert (1882),Viault (1890),Niescher 

(1890) 

Hipoksi eritrosit sayısı arasında direk 

ilişki 

Reissmann,  Ruhenstroth-

Bauer(1950) 

EPO – Hipoksi – anemi ilişkisi 

Hodgson ve Toha (1954) EPO aktivitesinin idrarda  ilk kez 

gösterilmesi 

Jacobson Eugene Goldwasser  

(1957) 

EPO üretiminin böbrek orijinli 

olduğunun bildirilmesi 

Kuratowsha ve ark, Fisher ve 

Birdwell(1961) 

EPO’nun böbrekte yapıldığının 

konfirme edilmesi 

Katz ve ark (1968), Fried (1972) EPO’nun karaciğerde de 

sentezlendiğinin bildirilmesi 

Miyake ,Eugene Goldwasser (1977) EPO’nun ilk kez izolasyonu ve 

tanımlanması 

Jacobs ve ark (1985), Lin ve ark 

(1985) 

Rekombinant EPO’nun geliştirilmesi ve 

klinikte kullanımı 

   
1989  FDA tarafından EPO’nin renal anemide   

kullanımının onaylanması 



 
EPO tedavisi 

 
         

 

Kan transfüzyonlarına bağlı olumsuzlukları ortadan 
kaldırmıştır 

          

 

Hastaların %90’ında EPO tedavisinin 3. ayında hedef 
hemoglobin (>11 g/dl) düzeylerine 

ulaşılabilmektedir 

     %   10 EPO direnci (Costa A, Am J Nephrol 2008) 

 



  
 

 K/DOQI REHBERİ 2006 
 Sabit doz ESA uygularken Hb’de belirgin azalma olması 
 Hb’i belli düzeyde tutmak için ESA dozunda belirgin artış gerekliliği 
 ESA > 500 U/ kg dozda uygulanırken Hb düzeyinin 11 g/ dl üzerine çıkmaması 
  

  

 KDIQO 2012 
 Başlangıç ESA yanıtsızlığı: Kiloya uygun dozda ESA başlanmasına rağmen ilk bir 

ayda Hb düzeyinde bazale göre artış olmaması 
 
 Sonradan gelişen  ESA yanıtsızlığı: Stabil dozda tedavi devam ederken, Hb ‘ i 

sabit düzeyde tutmak için kullanılan dozun %50 sinden fazla olacak şekilde iki 
kez doz artımının gerekliliği 

  

 Avrupa Rehberi ERBP: 2004: 
• >sc 300 Ü/kg/hafta, i.v. 450 Ü/kg/hafta  (20000 Ü/kg/hafta) EPO ya da 1.5 

mcg/kg/hafta  (100 mcg/hafta) Darbepoetin uygulamasına rağmen hedef Hb 
düzeyine ulaşılamaması 

  
   
  
  

EPO CEVAPSIZLIĞI - DİRENCİ  



Sağlık Uygulama Tebliği  
ESA Uygulama Dozları 

Başlangıç Hemoglobin 
          <10 g/dl 

İdame Hemoglobin 
        11-12 g/dl 

Epoetin alfa, beta, zeta 50-150 U/kg/hafta 25-75 U/kg/hafta 

Darbepoetin 0.25-0.75 U/kg/hafta 0.13-0.35 mc/kg/hafta 

CERA 0.4-0.94 mcg/kg/hafta  
     (Ayda 2 kez) 

0.8-1.88 mcg/kg  
    (Ayda bir kez) 



Etyoloji 

Yetersiz 
Diyaliz 

İnflamasyon 

Enfeksiyon 

Tedaviye 
uyumsuzluk 

Sekonder 
hiperparatiroidi 

Malignensi 

Alüminyum 

Birikimi 

B12 vitamini 
Folat 

eksikliği 

Demir 
eksikliği 

ESA 
DİRENCİ 

Myelodisplazi PRCA 

Kronik kan 
kaybı/hemoliz 

Hemoglobinopati 

 



OLGU 1 

• 55 yaşında kadın hasta 

• Hipertansif nefroskleroza bağlı KBY 

• 3 yıldır 3/hafta hemodiyaliz programında 

• 68 kg ağırlığında 

• Kullandığı ilaçlar Ca asetat, amlodipin 10 mg, calcitriol 0.25 mcg 

• Anemi için sabit dozda haftada 4000 U EPO tedavisi ile Hb’i stabil seyreden 
hastanın Hb değerinde  Ekim ayında düşme gözleniyor, EPO dozu 2 kez 
arttırılmasına rağmen Hb yanıtı alınmıyor 

 

 

Eylül Ekim Kasım Aralık 

ESA dozu 4000 ü/hf 6000 ü/hf 8000 ü/hf 8000 ü/hf 
 

Hb g/dl 11.3 10.3  10.4 10.4 



İlk Yaklaşım 

  Hastaya EPO  yapılıyor mu ? 

 (Hastanın tedavi çizelgesi kontrol edilmeli ) 

 

  Kanama öyküsü var mı ? 

   Mutlaka sormak lazım !!!!! 

 

 

 

 



• EPO düzenli uygulanıyor 
   
  Öyküde;  
• GIS kanama tanımlamıyor 
• Damar giriş yolunda kanama yok 
• Ürogenital kan kaybı tanımlamıyor 
• Diyalizörde pıhtılaşma yok. 
 
 
  



 
Dirençli anemi varlığında istenecek tetkikler 

 

 Pratik Yaklaşım 

• Tam kan sayımı  (eritrosit  

indeksleri) 

• Fe/FEBK =TSAT 

• Ferritin 

• Mutlak Retikülosit sayısı (Kan 

kaybı, hemoliz) 

• Vit B12, Folik asit 

• Serum PTH düzeyi 

• Serum CRP düzeyi 

• Kt/V  

 İleri Tetkikler 

•    Serum alüminyum düzeyi  

•    Serum idrar immün fiksasyonu 

•    Hemoglobin elektroforezi 

•    Kemik iliği incelemesi 

 



Eylül Ekim Kasım Aralık 

ESA dozu 4000 ü/hf 6000 ü/hf 8000 ü/hf 8000 ü/hf 
 

i.v. Demir dozu  100 mg/ay 100 mg/ay 100 mg/ay 100 mg/ay 

Hb g/dl 11.3 10.3  10.4 10.4 

Serum ferritin ng/ml 380 350 

TSAT % 23 22 

OLGU 1 
• Hastanın fizik muayenesi normal 

• MCV:78 fl 

• Albumin: 4 g/dL (N) 

• Vit B12: 455 pg/ml ( N ) 

• Folik asit: 15 mg/dl ( N ) 

• iPTH: 275 pg/ml 

• CRP = 15 mg/ L (N: 0-6) 

• Kt/V:  1.4 



Belirteç Ne 

ESA  DOZUNU 
ARTTIRALIM ?  

           YAKLAŞIM ? 



ESA DOZUNU ARTTIRMAYALIM 
ÇÜNKİ;  

  Kg hesabına ( 68 X 150 = 10. 200 U) göre dozu arttırabiliriz ancak;  
  
 Hastanın EPO dozu arttırılmasına rağmen Hb düzeyi düşük seyrediyor = EPO 

Direnci 
 
• Hastada 4000 U ESA ile Hb stabil iken, direnç geliştikten sonra doz 8000 U’ye 

çıkıldı  
        
 ESA direnci varlığında Hb için  istenen düzeyi sağlayan dozun 2 katının üzerine 

çıkılmamalı 
       (KDIQO 2012) 

 



Belirteç Ne 

DEMİR  
DOZUNU 

ARTTIRALIM ?  

           YAKLAŞIM ? 



ESA direnci varlığında Demir Durumunun Değerlendirilmesi 

Ferritin ≥ 200 ng/ml 

TDBK≥ 200 mcg/dl  

TSAT < %25 

Fonksiyonel 
Fe eksikliği) 

Demir Tedavisi 
Başla/doz arttır 

TSAT ≥ %25 

Fe eksikliği 
değil 

Diğer ESA direnç 
nedenlerini araştır 

TDBK< 200 mcg/dl  

TSAT Tanısal 
olmayabilir 

Diğer 
kriterleri 

değerlendir 

Ferritin < 200 ng/ml 

Demir eksikliği 

 Demir tedavisi 
Başla/doz arttır 

Kalantar Zadeh, Adv  Chr Kidney Dis 2009 



Fonksiyonel demir eksikliği 

• Yüksek serum ferritini  +  düşük transferrin saturasyonu 

 

•  ESA tedavisi esnasında eritrosit üretim hızı, demirin 
depolardan salınımı ve transferrine bağlı demirin kemik 
iliğine sunum hızını geçer  

 

• ESA dozunun arttırılması transferrine bağlı demirin 
azalmasına yol açacağından Hb üretimi yeterince 
gerçekleşemez 



 

 
 

• Ferritin > 500 ng/ml iken rutin iv demir tedavisi önerilmiyor 
• Demir tedavisi için ferritinin üst sınırı ( - ), 500-800 ng/ml arası önerilmiyor 

 
 

        KDOQI – 2006  

 

 

• KBH + anemi bulunan hastalarda TS <%30, Ferritin <500 ng/ml iken demir tedavisi 
başlanmalı 
 

• TS > %30, Ferritin >500 ng/ml  olan hastalara rutin demir tedavisi önerilmiyor 
• Demir tedavisi için ferritinin üst sınırı ( - ) 

 
        KDIQO 2012 



Kalantar Zadeh, Adv  Chr Kidney Dis 2009 

• Ferritin < 200 ng/ml = Demir eksikliği 
 

• Ferritin 200 – 500 ng/ml = Demir depoları yeterli 
 

• Ferritin  500 – 1200 ng/ml = İnflamasyon, infeksiyon, 
malignensi, karaciğer hastalığı 
 

• Ferritin > 1200 ng/ml = Demir yüklenmesi 
 

  



Serum 
Ferritini 

  < 200  ng/ml ≥ 200  - < 500 ≥  500 - < 1200 ≥ 1200 

Sık Etken Mutlak demir 
eksikliği 

Mutlak - fonksiyonel 
demir eksikliği 
  

İnflamasyon, infeksiyon, 
malignite, kc hast. 

Demir yüklenmesi 
(İnfl.birlikte olb) 

Demir deposu 
 

↓ ferritin = ↓demir 
 

↑ ferritin, 
 ↑veya  ↓ demir 

↑↑ferritin  
↑veya ↓ demir 
 

↑↑↑ ferritin  , 
↑demir 
 

Ferritinin anlamı  = Demir = Demir + 
inflamasyon+diğer 

= Demir + inflamasyon+diğer 
 

= demir 

Yaklaşım Demir tedavisi başla 
veya doz arttır 

100 – 500 mg Demir 
ted 
TS %25- 50 olacak 
şekilde 

KC enzimleri, CRP düzeyi bak 
Malnutrisyonu, latent 
enfeksiyonu , maligniteyi 
dışla, TSAT < %25 ise Demir 
verilebilir 

Demir verilmemeli 
(Özellikle TS ≥ %50 ise) 

Kalantar Zadeh, Adv  Chr Kidney Dis 2009 



 
• Amaç:  Düşük TS, yüksek ferritin bulunan HD hastalarında i.v. Demir 

tedavisinin etkinliğini araştırmak 
 
• 134 anemik hasta  (Hgb < 11 g/dL), yüksek  ferritin (500 to 1200 

ng/mL), ldüşük TSAT düzeyi (≤25 %), yüksek ESA gereksinimi (≥225 
U/kg /hafta veya  ≥22,500  U/hafta) 

 
• Demir glukonat  ya da plasebo rastgele uygulanmış  (125 mg , 8 

diyaliz seansı 
 

• Enfeksiyon ve yakın zamanda kan kaybı olan hastalar dışlanmış 
 

• Her iki grupta EPO dozu %25 arttırılmış 
 
 



• i.v. Demir grubunda 6. hafta, hemoglobinde kontrol grubuna 
göre belirgin artış (1.6 ± 1.3 g/dl ,  1.1 ± 1.4 g/dl , P =0.028) ). 

 

• i.v. Demir alan grupta daha fazla hastada yanıt + (P  0.041). 

 

Hematolojik, biyokimyasal, demir parametrelerinin karşılaştırılması 

DRIVE  ÇALIŞMASI 
JASN 2007 



 
• Çalışmanın sonunda ferritin düzeyi kontrol grubunda azalırken , i.v. demir alan grupta artma + 
 

• i.v. Demir alan grupta TS’da belirgin artma (+) 
 

Bazal ve çalışma sonundaki demir parametrelerinin karşılaştırılması 





i.v. Demir kullanımı  
2002’de %64,  
2008’de %76 
 
Ort Demir dozu: 
2002: 500 mg, 2008: 650 mg   
 
Ort EPO dozu: 
2002:65 000 U 
2006: 77 000 U 
2008:71 000 U 
 
Ort Hb düzeyi:  
2002:11.7 g/dl 
2007:12.1 g/dl 
2008: 11.6 g/dl 
 



• CHOIR (Drüeke 2006),  
• CREATE (Sing 2006) 
• NORMAL HCT (Besarab 1998) 
• TREAT ( Pfeffer 2009) 

 Yüksek Hb = ↑morbidite- 
mortalite !!!! 

 
• CHOIR II  (Szczech 2008) 

 Mortalitenin nedeni    Hb 
düzeyinden çok yüksek doz EPO 
uygulaması 

 
• DRIVE  (Coyne 2007) 

     (i.v. Fe tedavisi ile anemiye yanıt 
alınması + EPO dozunda azalma 

 
• FDA 2007 
 Hastalara kan transfüzyonunu 

önleyecek  en düşük EPO dozu 
uygulanmalı 

  SONUÇ  ??? 

Demir 

  ESA 



İnfeksiyon sıklığında ↑  

KV morbidite ve mortalite artışı 

Malignensi gelişimi 

Dokularda birikim  

 

Demir tedavisi 



Demire bağlı dokularda birikim  ? 

  Kan transfüzyonu döneminde hemokromatozis + 

EPO + İV demir tedavisi ile diyaliz hastalarında bildirilmiş 
hemokromatozis  ya da  hemosiderozis olgusu-olguları yok 

 

   Dokularda birikim 
• Proksimal kas güçsüzlüğü 
• Kemik metabolizma bozukluğu 
• Oksidatif stres↑ 
  Ateroskleroz 
  Nötrofil fonksiyon bozukluğu 
  B2 mikroglobulin amiloidozunda ↑ 
• Hemokromatozis  
  Siroz 
  Diabetes mellitus 
  Hipotiroizim 
  Hipoparatiroidizm 
  Hipogonadizm 



 119 hastayı kapsayan çalışma. i.v. Demir tedavisi ile 100 (%84) hastada KC’de değişik derecelerde  
 Fe birikimi, %36 sında şiddetli birikim + 
  

Şiddetli demir birikimi olan hastalarda demirin 
azaltılması – kesilmesi ile birlikte karaciğer 
depolarında ↓ 

 11 Hastada aylık demir tedavileri ile karaciğer demir 
birikiminde ilerleyici artma 

  



  
Diyaliz hastalarında yüksek doz uzun süreli i.v. 

demir tedavisinin kliniğe yansıması tam 
olarak  bilinmiyor 

 
       Kontrollü kullanmakta yarar var 



Tedavi 

Aralık Ocak Şubat 

ESA dozu 8000 ü/hf 6000 ü/hf 4000 ü/hf 

i.v. Demir dozu, mg/hf 100 mg/hafta 
(5 hafta toplam 500 
mg) 

100 mg/15 gün 100 mg/15 gün) 

Hb g/dl 10.4 11.8 11.6 

Serum ferritin ng/ml 350 370 

TSAT % 22 25 

• 100 mg/hafta 5 hafta demir yüklemesinden,aylık dozun 200 mg’a çıkarılmasından  sonra HB 
düzeyinde artma, EPO dozunda azalma  



OLGU 2 

• 65 yaşında kadın hasta 

 

• 20 yıldır Tip 2 DM tanısı +, 3 yıldır HD’de, 3 kez fistül 
denemesi başarısız olunca sol kola AV greft takılmış, 
greftin tromboze olması sonucunda son 8  aydır kalıcı 
kateterden HD’e giriyor 

 

• Kullandığı ilaçlar: Ramipril 10 mg, Nifedipin 2x60 mg, 
Ca asetat, calcitriol  

 

• Vücut ağırlığı 70 kg 



Olgu 2 

 

 

Eylül Ekim 

ESA dozu 6000 ü/hf 6000 ü/hf 

i.v. Demir dozu,  100 mg/ ay 100 mg/ay 

Hb g/dl 11.2 9.8 

Serum ferritin ng/ml 490 970 

TSAT % 32 25 

• Hastanın 1 ay öncesideki 3 aylık süreçte Hb makul sınırlarda (11.4-11.8 g/dl) seyrederken, son 
tetkikte HB’de belirgin düşüş, serum ferritin düzeyinde belirgin artış, TS’da düşüş 



• AKŞ: 255 mg/dl 

• CRP = 86 mg/ L (> 20 mg/L = ESA direnci) 

• Albumin: 3.9 g/dL (N) 

• Vit B12: 746 pg/ml ( N ) 

• Folik asit: 12 mg/dl ( N ) 

• iPTH: 215 pg/ml 

• Kt/V:  1.35 

• BK: 11.500/mm3 

OLGU 2 



    Yaklaşım ?? 

 

 

 

 
ACEI  kesilmeli                    İnfeksiyon/inflamasyon  

               etkeni  araştırılmalı 

  



RAS (ACEI-ARB)  BLOKERLERİ  

    Tartışmalı 

  Olası Mekanizma; 

• ACE insersiyon/delesyon polimorfizmi 

• AT 2 bağımlı EPO salınımının baskılanması 

• Doğal eritropoez inhibitörünün (AcSDKP) yıkılmasının 
ACEI’lerı ile önlenmesi 

 

• Azaltılabilir - Kesilebilir 





RAS Blokerleri EPO direnci için 
bağımsız risk faktörü 



           ANCAK DAHA ÖNEMLİSİ !!! 
 



Enfeksiyon/inflamasyon  
odağı araştırılmalı  

     
 
 CRP: Yüksek   (86 mg/L), 
  BK:  Yüksek  (11.500/mm3) 
 Ferritin : Artmış 
 TSAT :Azalmış 
  

  
 
 



• FİZİK MUAYENE: Ateş: 36.6 C ( Normal olması hemodiyaliz 
hastasında enfeksiyonu dışlamaz) 

 

• Kateter çevresi temiz, tünelde enfeksiyon bulgusu yok,  kültür 
üreme ( - ) 

 

• Dişetleri hipertrofik, hiperemik, ağız hijyeni kötü 

 

•  Sağ ayağında enfekte diyabetik ayak ülseri  + (Yaklaşık 20 
gündür olduğunu belirtiyor) 

 

OLGU 2 



 
• (Diyaliz hastalarında Kateter veya AV greft olanlarda enfeksiyon ilişkili ESA 

direnci ↑ (Goicoechea M, NDT 2001) 

 

• *Katetere / AV grefte bağlı infeksiyon olmazsa bile inflamasyon ilişkili  ESA 
direnci olabilmekte (Goldstein SL, Kidney Int 2009) 

 

• Çözüm: Mümkünse doğal AV fistül oluşturulmalı, işlev görmeyen greft varsa 
çıkarılmalı 

 

• Periodontitis = dişeti iltihabı; Normal populasyonda %10-15, diyaliz 
hastalarında daha sık, ↑CRP ve EPO direncine yol açabilmekte (Kadiroğlu AK, Blood 
Purif 2006)  

 EPO duyarlılığını arttırmak için tedavi edilmeli  

 

• Diyabetik ayak : Diyabetik  diyaliz hastalarında sistemik inflamasyona yol 
açtığından dolayı EPO direnci oluşturabilecek potansiyel risk faktörü (Ahmad J, Foot 
2012) 

 EPO duyarlılığını arttırmak için tedavi edilmeli  

 

 

 

 

 



Olgu 2 

 

 Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

ESA dozu 6000 
ü/hafta 

6000 
ü/hafta 

6000 
ü/hafta 

9000 Ü/hafta 6000 Ü/hafta 4000 Ü/hafta 

i.v. Demir 
dozu,  

100 mg/ ay 100 mg/ay  - 100 mg/ 15 
gün 

100 mg/ 15 
gün 

100 mg/ 15 
gün 

Hb g/dl 11.5 9.8 9.7 9.9 11.8 11.7 

Serum ferritin 
ng/ml 

390 970 420 

TSAT % 32 25 25 

Uygun EPO yanıtı alınabilmesi için öncelikle hasta ayak yarası ve dişeti enfeksiyonu  
açısından gereken birimlerle konsülte edilerek tedavisi başlanıyor, KŞ düzenleniyor, AV 
greft çıkarılıyor, Fe tedavisi kesiliyor 

Enfeksiyonların tedavi edilmesinden ve greftin çıkarılmasından  sonra (CRP: 13 mg/L ↓, BK 7400 mm3↓) Epo 
dozunun arttırılması,  i.v. Demir tedavisi başlanması ile Hb düzeyinde anlamlı artış sağlanıyor, EPO dozu 
azaltılıyor   



 
OLGU 3 

 
• 22 yaşında erkek hasta  

• KBY ety: VUR 

• 13 yıldır SDBY tanısı +, 3 yıl SAPD, ardından 3/hf 
Hemodiyaliz tedavisi görüyor 

• VA: 38 kg,  

• Boy:133 cm 

• Kullandığı ilaçlar: Calcitriol 3 mcg/hf, amlodipin 10 
mg,sevelamer 3x 800 mg 



OLGU 3  

Eylül Ekim Kasım Ocak 

ESA dozu 4000 ü/hf 4000 ü/hf 6000 ü/hf 
 

6000 ü/hf 

i.v. Demir dozu, 
mg/hf 

100 mg/ay 100 mg/hafta 
(Toplam 1000 
mg) 

100 mg/hafta 100 mg/ay 

Hb g/dl 9.3 8.2  6.7 6.5 

Serum ferritin 
ng/ml 

250 520 

TSAT % 18 38 

B12 / Folik Asit 377/ 20 (N) 425/18  

CRP 8 10 

iPTH 650 1700  2300 

TSAT düşüklüğü nedeniyle 1000 mg demir yüklemesi yapılıyor, demir yüklenmesine rağmen Hb’de düşüş 
devam ediyor. 
PTH düzeyinde artış saptanması üzerine Paratiroid sintigrafisi- USG yapılıyor: Adenom -.  
Tedavide calcitriol dozunun arttırılması, cinacalcet tedavisinin eklenmesine rağmen PTH düzeyindeki artış 
devam ediyor 



OLGU 3  

 

 

Eylül Ekim Kasım Ocak Nisan Haziran 

ESA dozu 4000 ü/hf 4000 ü/hf 6000 ü/hf 6000 ü/hf 4000 ü/hf 2000 ü/hf 

i.v. Demir 
dozu,  

100 mg/ay 200 mg/hafta 
(Toplam 800 
mg) 

100 mg/ay 100 mg/ay 100 mg/ay 
 

100 mg/ay 

Hb g/dl 9.3 8.2  6.7 6.5 9.8 11.8 

Serum ferritin 
ng/ml 

250 490 520 498 

TSAT % 18 32 38 33 

B12 / Folik Asit 377/ 20 
(N) 

425/18  

CRP 8 11 

iPTH pg/ml 650 1700  2300 72 

Paratiroidektomi sonrası Hb düzeyinde belirgin artış ile birlikte EPO dozunda azalma + 

Hastada EPO direncine yol açabilecek etkenler dışlandıktan paratiroidektomi yapılıyor. 
   Patoloji: 4 bezde de Paratiroid hiperplazisi  



 
• iPTH düzeyi 0’dan 1000 pg/ml’ye doğru arttıkça ESA’ya karşı % 30’ a 

ulaşan direnç  (Gaweda AE,  JASN 2010) 

   
   Etki mekanizması 
 
• Eritroid serinin erken farklılaşmasında ve EPO sentezinde direkt  

inhibisyon,  
 

• Hiperfosfatemi 
 

• Vit D eksikliği 
 
 Cerrahi ya da medikal tedavi ile EPO duyarlılığında artış ( + ) 

Sekonder Hiperparatiroidizm 



OLGU 4 

• 28 yaşında kadın hasta 

• Tip 1 DM’a bağlı SDBY 

• HD tedavisine yeni başlanıyor 

• 44 kg 

• VKI: 18 kg/m2 

 



OLGU 4 

 

 

Eylül Ekim 

ESA dozu 6000 ü/hf 6000 ü/hf 

İV  Demir dozu,  100 mg/ay 100 mg/ay 

Hb g/dl 8.7 8.6  

 
Serum ferritin ng/ml 

 
690 

 
850 

Fe/TDBK 37 /137 

TSAT % 27 



• Enfeksiyon bulgusu yok 

• EPO düzenli uygulanıyor 

• Fe : 37 mcg/dl ↓(N:50-170) 

• TDBK 137 mcg/dl ↓(N: 205-525) 
TSAT : %27 ( > % 25) 

• Ferritin: 690 ng/ml↑ 

 

 

OLGU 4 



Diyaliz hastalarında sık yapılan hata 

 
 

• Normalde Demir eksikliği varlığında Demir↓, TDBK ↑, Ferritin ↓ 
 

• Demir ve TDBK ( Transferrin) Negatif akut faz reaktanı 
 
• İnflamasyon varlığında Ferritin ↑,  ek olarak Demir↓, TDBK ↓,  Bu nedenle TSAT 

(Fe / TDBK) normal bulunabilir, bu durum Fe eksikliğinin maskelenmesine, böylece 
ESA direncine  neden olabilir, bu hastalarda EPO dozunun arttırılması direnci daha 
da şiddetlendirir 
 
 

• Bu durumda demir eksikliği açısından diğer parametrelerin değerlendirilmesi gerekir 
 

 
  



Olgu 4 Laboratuvar 

• Eritrosit indeksleri değerlendirildiğinde ; MCV:71 fl  
bulunuyor 

• KCFT Normal 

• CRP = 46 mg/ L (İnflamasyon ) 

• Albumin: 2.6 g/dL  (Malnutrisyon-inflamasyon) 

• Vit B12: 526 pg/ml ( N ) 

• Folik asit: 8 mg/dl ( N ) 

• iPTH: 115 pg/ml 

• Kt/V:  0.9 ( Yetersiz diyaliz) 





Tablo:  Çoklu regresyon analizi  
Albümin ,   ESA direnci açısından en güçlü belirteç 

 Serum albumin düzeyinin > 3.5 g/l olması artmış ESA duyarlılığı 



• Malnutrisyon inflamasyon  kompleks sendromu EPO 
direnci açısından önemli bir risk faktörü 

 

• Inflamatuvar sitokinler (IL-1Beta, IL-6, TNF alfa)  

   EPO sentezini inhibe ederler 

   EPO’nin eritroid öncü hücrelerde  
  aktivitesini baskılarlar   
  Hepsidin yapımını uyararak demirin  
  kullanılabilirliğini azaltırlar 

 

 

Malnutrisyon-İnflamasyon 



EPO Direnci + Yetersiz diyaliz 

• Üreminin kendisi en önemli inflamasyon nedenlerinden bir tanesi 
  Üremik toksinler; EPO sentezi- EPO yanıtını azaltırlar 

 
• Üremide antioksidan enzimlerin etkinliği azalır, böylece artmış 

serbest radikallere bağlı hücre hasarı artar 
 

 
• İleri glikolizasyon ürünleri artar= İnflamatuvar sitokinlerin artması 
 

 

• Üremik klerensin arttırılması sitokin miktarında azalma (IL-6, CRP), 
ESA gereksiniminde azalma sağlar (Yuen D, ASAIO J 2005)   
      
 



Olgu-4  Yaklaşım  

 

• Etkin diyaliz yapılmalı Kt/ V > 1.2 çıkarılmalı 

 

• Beslenme desteği ile malnutrisyon düzeltilmeli, 
albüminin  >3.5 g/dL çıkarılması hedeflenmeli 

 

• i.v. Demir tedavisi  uygulanmalı  

  



VIT B12-FOLAT EKSİKLİĞİ  

• Görülme sıklığı < %10 

• Makrositik anemi + 

• Anemi değerlendirmesinde standart 
parametreler  (Özellikle makrositoz varlığında) 

• Tedavisi yerine koyma 

 



• Yeterli demir depoları varlığına rağmen hipokrom 
mikrositer anemi + 

  Toksisite için 2 önemli kaynak:  

  Al içeren fosfor bağlayıcı ajanlar 

  Diyaliz suyu 

  Etki mekanizması:  

 Kİ’de eritrositer seride inhibisyon  

 Demirin kullanılabilirliğini azaltıcı etki 

Alüminyum toksisitesi 



• 8 haftadan uzun süreli ESA kullanan hastada; 
• Hb düzeyinde 1-2 hafta içinde 0.5-1 g/dl düşüş olması ya da 1-2 hf’ da bir 

transfüzyon gereği ortaya çıkması) 

• Normal trombosit, beyaz küre sayısı 

• S.c uygulama ile sık i.v. Uygulamada oldukça nadir 

• Absolut retikülosit sayısı < 10 000/μl olması durumunda akla getirilmeli  (KDIQO 2012) 

 

• Görülme sıklığı 1.6/10 000 hasta/yıl  (Boven K, Kidney Int 2005) 

 

• Öneri: ESA tedavisinin kesilmesi 

 

• Peginesatide (Sentetik peptid bazlı EPO reseptör agonisti)  tedavisi verilmesi 

         (KDIQO 2012) 

Pure Red Cell Aplasia (PRCA) 



• Androjenler 

• Vit C, D, E 

• Folik asit 

• L karnitin 

• Pentoksifilin 

    Önerilmiyor    (KDIQO 2012) 

 

  

 Statinlerin antiinflamatuvar etki ile EPO yanıtını arttırdığını, 
inflamasyonu azalttığını gösteren çalışmalar (+)  

       
 

ESA direnci varlığında Adjuvan tedaviler 



EPO direncine potansiyel farmakolojik 
yaklaşım 

• Anti inflamatuvar ilaçlar 

• Uzun etkili EPO’lar 
» Darbepoetin alfa 

» SERA 

» EPO füzyon Human IgG 

» EPO mimetik peptid 

• Endojen EPO Yapımının indüksiyonu  
» HIF stabilizatörleri 

» Eritroid survival mediyatörleri 

» EPO gen tedavisi 



EPO duyarlılığını arttırmak için 

• Hastanın bütün olarak direnç odağı açısından 
değerlendirilmesi 

• Etkin diyaliz tedavisi yapılması 

• Yeterli dozda demir desteği yapılması 

• Hastanın iyi beslenmesinin sağlanması 

• Sekonder hiperparatiroidizm ile etkin mücadele 
günümüzün en önemli yaklaşımları 

 



  


