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KBH’da Demir Eksikliği Nedenleri 

Gıda ile yetersiz demir alımı

Üremiye bağlı anoreksi,Düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler

Artmış demir kullanımı

Eritropoez stimule eden ajanlarla tedavi

Kötü gastrointestinal demir emilimi

Bozulmuş demir transportu (hepsidin upregülasyonu ile düzenlenen)

Eş zamanlı kalsiyum içeren tuzlar, H2 blokörler ve fosfat bağlayıcılar

Kronik inflamasyonda hepsidin üretimine sekonder emilim inhibisyonu

Fonksiyonel aklorhidri,Kronik atrofik gastrit

Böbrek yetmezliği ve bakteriyel üremeye bağlı jeneralize
malabsorpsiyon

Gastrointestinal kanama-Diğer kan kaybı nedenleri

Menstruel kanama

Tekrarlayan venöz kan örenekleme

Proteinürili hastalarda idrar ile demir içeren protein kaybı





Kronik Böbrek Hastalarında Demir Deposu Belirteçleri - 1

Demir Deposu Belirteci Avantajları Kısıtlamaları

Biyopsi ile kemik iliği demiri Altın standart İnvaziv, ağrılı, semikantitiatif

Biyopsi ile karaciğer demiri Altın standart İnvaziv, komplikasyon riski, 
semikantitatif

SQUİD (süperiletken kuantum 
interferans aleti) ile karaciğer 
demiri

Noninvaziv, güvenli Araştırma aşaması; KBH’da sınırlı 
deneyim

Serum ferritini Düşük değerler demir 
eksikliği için çok spesifiktir

Hafif yüksek değerler genelde demir 
dışı durumlara bağlıdır

Serum transferrin saturasyon oranı 
(ISAT=demir saturasyon oranı)

Ferritinden daha güvenilir 
ve sensitiftir

Bölen (TIBC=total demir bağlama 
kapasitesi) malnutrisyon ve/veya 
inflamasyonda küçük olabilir

Serum demiri Dolaşımdaki demirin direkt 
ölçümü

Diurnal varyasyon, inflamasyonda
düşük olabilir



Kronik Böbrek Hastalarında Demir Deposu Belirteçleri - 2

Demir Deposu Belirteci Avantajları Kısıtlamaları

CHr
(retikülosit hemoglobin içeriği)

Demirin retikülositlere girişini 
kısa sürede gösterir

KBH’da sınırlı veri, cutoff değeri 
tartışmalı

PHRC
(hipokrom eritrosit yüzdesi)

Demirin retikülositlere girişini 
kısa sürede gösterir

Örnekler dış laboratuvarlara
gönderilemez

sTfR
(solubl transferrin reseptörü)

Eritroblastlardaki transferrin
reseptörleri ile koreledir

Karışık sonuçlar, cutoff değerleri 
belli değil

ZnPP
(eritrosit çinko protoporfirini)

İnflamasyondan daha az 
etkilenebilir

Kurşun düzeyi gibi demir dışı 
faktörlerden etkilenir

Hepsidin Fonksiyonel demir eksikliğini 
saptayabilir

Serum ölçümü için henüz güvenilir 
bir test yok

















Kronik Hastalık Anemisi ile İlişkili Olabilen Durumlar

Otoimmün hastalıklar

Romatoid artrit, polymyalgia rheumatica, sistemik lupus
eritematosus, inflamatuvar barsak hastalığı

Maligniteler

Solid tümörler (özellikle metastatik), hematolojik kanserler

Enfeksiyonlar

AIDS, infektif endokardit, tüberküloz, osteomyelit

Böbrek hastalığı

Kronik böbrek hastalığı



Gelişmekte olan eritrositlere demirin girişinde bozukluk

Anemiye yanıtın körelmiş olması

Eritroid prekürsörlerin eritropoetine sensitivitesinde azalma

Eritrosit yaşam süresinde kısalma

Kronik Hastalıkta Anemi Gelişimine Katkıda Bulunduğu 
Bilinen Dört Mekanizma Vardır



















VitB12 veya folat düzeyiVitamin desteği
evet

Tiroid disfonksiyonuTiroid disfonksiyonunu tedavi et
evet

Şiddetli hiperparatiroidi ?Hidroksikolekalsiferol ve Ca++
evet

Anemi devam ediyor

Anemi devam ediyor

Aluminyum
maruziyeti

Yetersiz 
diyaliz

Hemodiyaliz ile 
ilişkili nedenler

Kanser için daha 
fazla araştır

Kemik iliği 
çalışmaları

Kanser ve 
myelodisplazi
için daha fazla 

araştırma

Askorbik asit
Vitamin E
Statinler

Oxpentifilin

Düşün

Tedaviye uyumsuzluk ?

Kronik Böbrek Hastalığında ESA-dirençli Aneminin Tedavisi



EPO rezistansı ?

ERI > 0.02  μg/kg/hf/g Hb

Demir 
desteği

ARB veya ACE 
inhibitörü kullan ?

Demir 
eksikliği ? Hayır

CRP ve diğer 
parametreler

Retikülosit

Kan kaybı 
veya 

hemoliz

Tedaviye 
uyumsuzluk ?

Anemi 
devam 
ediyor

Araştır

Enfeksiyon 
veya 

inflamasyon

Antibiyoterapi







CKD

Aktif/doğal 
vitamin D 
eksikliği

Hepsidin sentez 
artışı

IL-6 artışı

BMP 
sinyalizasyon 

artışı 

İmmün
aktivasyon

Fonksiyonel demir 
eksikliği

Anemi

TNF-α, IFN-γ
artışı

Eritropoez
inhibisyonu

EPO rezistansı

?



Araştırma Konuları

Kronik hastalık anemisinde (ACD) veya ACD ile ACD+IDA 

(demir eksikliği anemisi) ayırımında serum hepsidin
konsantrasyonunun kulanılması

Kanser hastalarında ESAların tümör progresyonuna veya 
sürviye etkisi var mıdır?

ACD’de intravenöz demirin tek başına kullanılmasına ilişkin 
daha geniş randomize kontrollü çalışmalar yapılması

Hepsidin ve BMP sinyal yolunu antagonize eden yeni ajanlar


