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KBH’da Anemi: 

WHO ve KDIGO kılavuzuna göre anemi tanımı: 

• Erkeklerde ve postmenapozal kadınlarda Hb < 13 gr/dl 

• Premenapozal kadınlarda Hb < 12 gr/dl 

• 1839'da Sir Robert Christison böbrek yetmezliğinde anemi geliştiğini bildirmiştir. 

• Genel olarak GFH azaldıkça anemi insidansında ve şiddetinde kademeli artış 

oluyor. 

• 2 istisna hastalık var: DM ve PKBH 

 

 



GFH – Hb ilişkisi: 

• GFH azaldıkça Hb seviyeleri kademeli 

olarak azalıyor. 

• NHANES verilerine göre GFH erkekte <75 

ml/dk, kadında <45 ml/dk olunca Hb 

seviyeleri düşmeye başlıyor. 

• GFR < 30 ml/dk altındaki hastaların %90’ı 

anemik (birçoğunda Hgb <10 g/dL) 



Diyabetik nefropati’de anemi: 

Non-diyabetik hastalara kıyasla 

diyabetik nefropatili hastalarda 

daha erken evrelerde başlayan - 

daha derin anemi (+) 



TND Registry 2016: 



Patofizyoloji: 

1. Rölatif eritropoeitin eksikliği (en önemli sebep) 

2. Üremik toksinler eritropoezi inhibe eder. 

3. Eritrosit ömrü kısalmıştır. 

4. Eritrosit üretimi azalmıştır. 

5. Kronik hastalık anemisi. 

6. Kronik inflamasyon  HEPSİDİN artışı  

demirin emilim ve kullanımının blokajı 

 

Mechanisms of anemia in CKD. J Am Soc Nephrol. 2012 Oct;23(10):1631-4. Epub 2012 Aug 30. 



Etyoloji: 



Eritropoeitin: 

• 166 AA’li bir glikoprotein 

• Başlıca üretim yeri böbrekler (intertisyel 

fibroblastlar) 

• BY’de üretimi azaldıkça ilerleyici anemi gelişir 

• Rekombinan insan eritropoetini 1980’den beri 

klinik kullanımda 

• Cheetham et al, Nat.Struct.Biol. v5 pp.861-866 , 1998. 



KBH’da Demir Eksikliği: 

• KBH hastalarında EPO eksikliğinden sonra aneminin en sık 2. nedeni 

• Epo tedavisine yetersiz yanıtın en sık nedenidir. 

• Kronik inflamasyon ve hepsidin artışı nedeniyle demirin barsaktan 

emilimi azalmış + demir kullanımı bozulmuştur. 

• HD ile her seansta demir kaybı oluyor (PD hastaları bu konuda 

avantajlı). 



KBH’da Demir Eksikliği: 

• Genel popülasyonda serum ferritin < 30 ng/mL veya TSAT < %15 olması demir eksikliğini 

güçlü bir şekilde göstermektedir.  

KBH’da durum farklı: 

• KBH hastalarında ise TSAT < % 20, ferritin < 100 ng/mL (HD için < 200) olması demir 

eksikliği tanısı koydurur. 

1. Mutlak demir eksikliği: TSAT < %20, ferritin < 100 ng/mL (depo demiri eksik) 

2. Fonksiyonel demir eksikliği: TSAT < %20, ferritin > 100 ng/mL (inflamasyon – 

hepsidin artışı nedeniyle demir var ama kullanılamıyor) 

 



Klinik:  
• Halsizlik, yorgunluk, egzersiz intoleransı 

• Kognitif disfonksiyon, depresyon, uyku bzk 

• Yaşam kalitesinde azalma 

• Cinsel işlevlerde bozulma 

• Kanamaya meyil, immun disfonksiyon 

• Sol ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu, KY 

• KBH progresyonunun hızlanması 

• Hastaneye yatışlarda artış 

• Morbidite ve mortalitede artış  

Anemi Düzeltilince; 

• Kardiyak iyileşme (LV dilatasyon ve KY hariç) 

• Yaşam kalitesinde iyileşme 

• Egzersiz kapasitesinde artış 

• Bilişsel işlevlerde düzelme 

• Uyku düzeninde iyileşme 

• Cinsel işlevlerde ve adet düzensizliğinde iyileşme 

• İmmün yanıtta ve trombosit işlevlerinde düzelme 

• Aneminin düzeltilmesi ile mortalitenin azaldığı 

gösterilememiştir. 



Tanı:  

• Öncelikle anemi’nin diğer nedenleri dışlanmalı 

• Renal aneminin özellikleri: 

• Normokrom – normositer (MCV normal) 

• Hipoproliferatif (retikülosit düşük) 

• Lökopeni ve trombositopeni eşlik etmez 

• GFH ile korelasyon vardır (GFH <60 ml/dk iken başlar, <30 ml/dk iken belirgin olur) 

• ESA tedavisine genellikle yanıt verir 

• Anemi altta yatan başka bir hastalığın bulgusu olabilir (ör: malignite, myelom, 

MDS, beslenme bozukluğu, vitamin eksikliği, talasemi vb…). 



Tanı - Tetkikler: 

• Anemi tanısı (KDIGO ve DSÖ): 

• Premenopozal kadın için Hb < 12 g/dL 

• Erkek ve postmenopozal kadın için Hb < 13 g/dL  

• Hemoglobin  Ölçüm Sıklığı: 

• Anemi yok 
• KBH Evre 3 Yılda bir 

• KBH Evre 4-5 6 ayda bir 

• KBH Evre 5D 3 ayda bir 

• Anemi var 
• KBH Evre 3-5, PD 3 ayda bir 

• KBH Evre 5HD Ayda bir 

 

 

Rutin Bakılacak Tetkikler: 

• Tam kan sayımı (hemogram) 

• Mutlak retikülosit sayısı 

• TSAT (demir/TDBK) 

• Ferritin 

• Vitamin B12 

• Folat 



Tedavi: 

1. Eritrosit transfüzyonu 

2. Demir tedavisi 

3. Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA)  

4. Yeni tedaviler 



Eritrosit transfüzyonu: 

• Rutin kullanımı önerilmez. 

• Sadece acil durumlarda (ör: acil operasyon, akut koroner iskemi vb) 
ve semptomatik derin anemi varsa kullanılıyor. 

 
Avantajları: 

• Hb seviyesini hızlı yükseltir. 

• Semptomları hızla giderir. 



Demir tedavisi (KDIGO): 
 
 • Bireyselleştirilmiş tedavi uygula. 

• Olası yarar/riski değerlendirerek tedaviye başla. 

• Hedef değerler: 

• TSAT > %20  

• Ferritin > 100 (prediyaliz ve PD), >200 (HD) 

• TSAT > %30 ve Ferritin > 500 olanlarda rutin olarak demir kullanımı önerilmez. 

• TSAT < %30 ve Ferritin < 500 ise ESA almıyorsa geciktirmek, alıyorsa doz azaltmak için demir ver. 

• Hb düzeyini artırmak / ESA’yı kesmek veya doz azaltmak için ferritin > 500 olan hastalarda İV 1000 

mg demir (birkaç haftada) denenebilir. 

 

 



Demir tedavisi: 

• Prediyaliz KBH hastalarında öncelikle oral demir tedavisi denenmeli – yanıt alınamazsa parenteral 

tedavi uygulanmalıdır.  

• HD hastalarında öncelikle i.v demir tedavisi uygulanır (oral demir tedavisine yanıt yok, kayıplar fazla). 

• HD’de i.v demir tedavisi stratejileri: 

1. Replasman yaklaşımı: Demir eksikliği tespit edilirse toplam 10-12 seansta 1000 mg i.v demir 

2. Koruma tedavisi yaklaşımı: Henüz demir eksikliği gelişmeden haftalık IV demir uygulanır (50-100 

mg/hafta demir sükroz gibi). 

3. Tek bir dozda büyük miktarlarda demirin uygulanması: Hemodiyalizde yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Demir karboksimaltoz ile yapılabilir. 

 

 



Demir Tedavisi Komplikasyonlar: 

• Anaflaksi  

• Geçici hipotansiyon 

• Bulantı, kusma 

• Konstipasyon 

• Artralji 

• Ürtiker 

 

 

• Anaflaksi riski en yüksek: demir dextran (test dozu ve yavaş 

infüzyon şart) 

• Demir karboksimaltoz ile allerji anaflaksi riski düşük, 20-30 dk 

infüzyon ile yüksek miktarlar hızlı verilebilir. 

• Tüm parenteral uygulamalarda dikkatli olunmalı – hastane 

ortamında uygulanmalıdır. 

• Akut enfeksiyon tablosunda demir tedavisinden kaçınılmalı. 



Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA): 

• KBH anemi tedavisinde çığır açan ajanlardır. 

• FDA tarafından ilk onaylanan (1989): Epoeitin 

alfa. 

• Daha sonra diğer kısa - orta ve uzun etkili 

epo’lar üretildi. 

• Epo’nun keşfinden sonra transfüzyon ihtiyacı 

önemli ölçüde azaldı, hastaların Hb 

konsantrasyonları ciddi oranda arttı. 

 



KDIGO ESA Tedavi Önerileri: 

• Aneminin diğer olası sebeplerini dışla. 

• Olası yarar ve riski karşılaştır. 

• İnme ve malignite öyküsünde çok dikkatli kullan. 

• Tedaviye başlamadan önce demir durumu optimize edilmeli ve kan basıncı 

en uygun şekilde kontrol edilmelidir.  

• Hb konsantrasyonu arttıkça kan basıncı cevabı yakından izlenmelidir (HT gelişebilir). 

• İlk ESA tedavisi sırasında demir durumunu aylık olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. 



KDIGO ESA Tedavi Önerileri: 

• Optimal Hb hedefi 10-11.5 g/dl arası olmalı 

• Hb > 10 g/dL ise rutin olarak epo başlama. 

• Hb < 10 ise bireysel yaklaşım: 

Demire yanıt, anemi belirtileri, Hb düşüş hızı, 

transfüzyon gereği, ESA tedavisinin riskleri 

• Hb 9-10 g/dL arasında ise başla. 

• Hb > 11.5 g/dL ise genellikle ESA uygulanmamalıdır.  

• Bireyselleştirilmiş tedavide hasta olası riskleri 

kabul ediyor ve yaşam kalitesi artışı umuluyorsa 

verilebilir.  

• Hb > 13 g/dL hedeflenerek ESA verilmemelidir.  



ESA Başlarken Dikkat Edilecekler: 

• Azı karar, çoğu zarar. 

• Daha az EPO, daha fazla demir stratejisi. 



ESA tedavisi: 

• Yarı ömrüne göre kısa – orta ve uzun 

etkili ajanlar var.  

• Bu ajanların kullanımında önerilen 

başlangıç (yükleme) ve idame dozları 

birbirinden farklı. 

• S.c uygulada (i.v uygulamaya göre) aynı 

Hb değerine ulaşmak için daha az Epo 

gerekiyor [Darbopoeitin hariç]. 

 

 



ESA’lara Yanıtsızlık - Direnç: 



ESA Yanıtsızlık Nedenleri: 

• En sık: 

1. Demir eksikliği 

2. Enfeksiyon – inflamasyon 

3. Diyaliz yetersizliği 

• Diğer: 
• Tedaviye uyumsuzluk 

• Kan kaybı, hemoliz 

• Hiperparatiroidizm 

• B12, folat eksikliği 

• Alüminyum toksisitesi 

• Primer kemik iliği hastalıkları, 
hemoglobinopatiler, maligniteler 

• Ace inh, ARB tedavisi 

• Karnitin eksikliği 

• Pure red cell aplazi (PRCA) [anti Epo antikorları] 
 



Yeni Tedavi Yaklaşımları: 

Bonomini, Mario et al. New Treatment Approaches for the Anemia of CKD. American Journal of Kidney Diseases , Volume 67 , Issue 1 , 133 – 142. 



Sonuçlar - 1: 

• KBH’da GFH azaldıkça anemi insidansı ve şiddeti artar. 

• Özellikle diyabetik nefropati hastaları daha erken evrelerde daha derin 

anemik olmaktadır. 

• KBH’da anemi gelişmesinin en önemli sebepleri rölatif EPO eksikliği ve 

demir eksikliğidir. 

• Anemi KBH hastalarında egzersiz intoleransı, yaşam kalitesinde bozulma, 

kardiyovasküler olaylar, kognitif disfonksiyon, hospitalizasyonda artış, 

morbidite ve mortalitede artışa neden olmaktadır. 

• Aneminin düzeltilmesi ile semptomlar gerilemektedir. 



Sonuçlar - 2: 

• Öncelikle aneminin diğer nedenleri dışlanarak renal anemi 
olduğundan emin olunmalıdır. 

• Bireyselleştirilmiş tedavi ile kar/zarar oranları hesaba katılmalıdır. 

• Renal anemi tamamen normalize edilmemeli, Hb hedefi 10-11,5 gr/dl 
olmalıdır. 

• Anemi tedavisinde acil durumlar dışında transfüzyondan 
kaçınılmalıdır. 

• Demir ve epo tedavisi renal anemi yönetiminde köşe taşlarını 
oluşturmaktadır. 

• Daha çok demir – daha az epo stratejisi benimsenmelidir. 

• Yeni tedavi yaklaşımları – yeni ilaçlar geliştirilmektedir. 
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