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İnflamasyonİnflamasyon

Hepcidin

Eritropoiez Demir mevcudiyeti EPO üretimi 

KBH Anemisi

Eritrosit yaşam süresi 

PO4PTH

Üremik toksinler



KBH’lı pediatrik ve erişkin hastalarda eritropietin rezistansı risk 
faktörleri  patogenezi ve terapötik modülasyonufaktörleri, patogenezi ve terapötik modülasyonu

Risk faktörleri ESA rezistans mekanizması Terapötik girişim

Üremik toksinler EPO sentezi / Eritroid yanıt Daha uzun etkin diyaliz

Oksidatif stres HIF’in downregülasyonu Vit E, vit C

İnflamasyon Sitokinler: IL-1, IL-6, TNF- Sepsis ve malnutrisyona engel ol

Demir eksikliği Hemoglobin sentezi Demir replasmanı / kan kaybını azalt

Hi ti idi Vit D i ji i ( it i ) Dü ük f f t di ti/ 1 25 OH itDHiperparatiroidizm Vit D sinerjizmi (eritropoiez) Düşük fosfat diyeti/ 1,25 OH vitD

Aluminyum toksisitesi Aluminyum kemik hastalığı Aluminyum alımından kaçın

Hemoliz Üremi/HbSS/G6PDD/AIHA Üremik klirens/ vit E ve vit C

İlaçlar: ACE, ARB Eritroid ANG II reseptörlerinde / 
d j EPO i hibitö ü d   A SDKP ACE/ARB dozunu azaltİlaçlar: ACE, ARB endojen EPO inhibitöründe , AcSDKP ACE/ARB dozunu azalt



Klinik değerlendirme: KBH’da eritropoietin (EPO)-stimule edici 
ajanlara rezistansın nutriyonel prediktörleriajanlara rezistansın nutriyonel prediktörleri

Klinik ve/veya laboratuvar Sekonder değerlendirme Tanı
kriteri

MCV < 80 fl, RDW > %15 ± Howell
Jolly cisimciği ± Kan kaybı: HD, 

Serum Fe < 100 mg/dl, serum ferritini < 100 
ng/ml, ve transferrin saturasyonu < %20

Demir eksikliği
y ğ y ,

cerrahi ve flebotomi
g/ , y

Düzeltilemeyen Fe eksikliği (optimal 
Fe tedavisi)

±GI semptomlar; dışkıda gizli kan x 3; Helicobacter
pylori testi

Üremik gastrit

MCV > 96 fl, MCH < 25 pg, RDW > 
%15; hipersegmente nötrofiller

Düşük eritrosit folatı + yüksek plazma homosisteini
GI cerrahisi; uzun PPI kullanımı; serum vitB12 < 
200 pg/ml

Folat eksikliği
VitB12 eksikliği

Nutrisyonel yüksek riskli hastalar 
(ör. TPN-bağımlı/malabsorpsiyon
sendromu)

Protein alımı: Düşük s/alb, düşük nPNA, düşük 
s/transferrin, mikronutrient eksikliği: folat; vit A, 
vit C ve vitB12; çinko; bakır

Protein enerji 
malnutrisyonu

Düşük serum kalsiyumu  düşük Serum 25 OH-vitamin D < 65 nmol/l Vit D eksikliğiDüşük serum kalsiyumu, düşük 
serum fosforu, yüksek intakt
paratiroid hormonu

Serum 25 OH vitamin D < 65 nmol/l Vit D eksikliği



Klinik değerlendirme: KBH’da EPO-stimule edici ajanlara rezistansın 
non nutrisyonel prediktörlerinon-nutrisyonel prediktörleri

Klinik ve/veya Laboratuvar S k d d ğ l di TKlinik ve/veya Laboratuvar
kriteri Sekonder değerlendirme Tanı

Kt/V < 1.2; order edilene karşın 
uygulanan doz > %20

BFR, DFR, AP/VP, kötü uyum, 
resirkülasyona erişim

Yetersiz diyaliz

S/Ca < 9.6 mg/dl, s/P > 5.5 mg/dl, 
iPTH

Kemik biyopsisi (diagnostiktir ama garanti 
verilmez)

Hiperparatiroidizm

Ateş±Kateter malfonksiyonu Pozitif kan (± kateter yolu) kültürleri Kateter sepsisi

S/ferritin > 500 mg/dl, TSAT < 
%20± enfeksiyon

CRP, IL-1, IL-6, TNF-α ± enfeksiyon 
kaynağını sapta

Akut inflamasyon

Yük k CRP  t  h  ft ± ISA’ h l  b k l  ± G ft fü All ft j k iYüksek CRP, ateş, hassas graft ± ISA’nın hızla bırakılması ± Graft perfüzyonu
ile renal tarama

Allograft rejeksiyonu

Eski evler, MCV < 80 fl ± bazofilik
stippling

S/Pb > 50 mcg/l ± Diz filmi (Pb çizgisi) ±
Kemik x-ray fluoresansı

Kurşun toksisitesi
pp g y

Hemoglobinde hızlı düşüş > 
1gm/hafta

Retikülosit indeksi > 1.5, s/haptoglobulin, 
LDH, Coomb’s testi

Akut hemoliz



Kronik böbrek hastası pediatri hastalarında sık kullanılan ve 
eritropoietin stimule edici ajan (ESA) etkinliğini değiştiren ilaçlareritropoietin stimule edici ajan (ESA) etkinliğini değiştiren ilaçlar

İlaçlar Etkileri İlaçlar Etkileri

Antibiyotikler Antihipertansif ajanlar

Sefalosporinler; penisilinler; 
bactrim; furadantin

Hemoliz; 
pansitopeni

ACE inhibitörleri; tiazidler Pansitopeni; 
hemoliz

Ciprofloxacin; vancomycin Pansitopenip ; y p

Antiviraller Antilipidemik

Valganciclovir; didanosine Pansitopeni HMG-CoA redüktaz inhibitörü Hemoliz;
pansitopeni

Antifungal ajanlar Analjezik/antipiretikler

Amfoterisin; fluconazole, 
ketoconazole

Anemi Aspirin/NSAID Pansitopeni

İmmün supresanlar Antasidlerİmmün supresanlar Antasidler

Tacrolimus; siklosporin Microanjiopati; 
anemi

Esomeprazole Hipokromi; 
pansitopeni

Steroidler Anemi Ranitidin/simetidin; Omeprazol Pansitopeni; 
hemolizhemoliz

Mycophenolate motefil; rituximab; 
methotrexate; azathioprine

Pansitopeni

Anksiyolitikler Bisfosfonatlar

Lorazepam Pansitopeni; 
hemoliz

Pamidromat Pansitopeni



KBH’da eritropoietin stimule edici ajanlara rezistansın non-
nutrisyonel risk faktörlerinin terapötik yolla düzeltilmesinutrisyonel risk faktörlerinin terapötik yolla düzeltilmesi

Ri k f ktö l i Eritropoietin stimule edici ajanlara T ötik/d t kl i i kRisk faktörleri Eritropoietin stimule edici ajanlara 
rezistansın nedeni Terapötik/destekleyici seçenek

Yetersiz diyaliz Üremi: BFU-E, IL-1, IL-6, ve TNF-α’yı
azaltır

Yüksek akım dializeri; hemodiyaliz 
süresi ± sıklığını artır

Başarısız renal transplant İnflamatuvar sitokinler/oksidatif
hemoliz

Steroidler ± NSAID’ler ± transplant
nefrektomisi

Aluminyum toksisitesi Hem sentezinin enzimatik inhibisyonu Aluminyum kaynağını 
önle/deferoksamin şelasyon tedavisiönle/deferoksamin şelasyon tedavisi

Kurşun toksisitesi ∆-ALAD/ferroşelatazı inhibe eder: hem 
sentezi

Kurşun kaynağını önle/EDTA şelasyon
tedavisi

ACE i hibitö ü/ARB A SDKP’ i t it i hibitö ü D  lt (  dik d d )ACE inhibitörü/ARB AcSDKP’yi artırır; eritropoez inhibitörü Dozu azalt (veya medikasyonu durdur)

Hemodiyaliz kateterleri Rekürren enfeksiyon/kateter
malfonksiyonu

Antibiyotik tedavisi başla; erken AV 
fistülüy

Hiperparatiroidizm 1,25 vitamin D eksikliği; kemik 
iliğinde PTH reseptör azlığı

Düşük P alımı, diyaliz dozunu artır ±
1,25 vit D ± paratiroidektomi



OL-HDFOL-HDF

Kemik iliği eritropoiez
Putatif inhibitörleri kaldırır
Demir sunumunu artırır

Anemi tedavisi
EPO’ya cevabı artırır

Dolaşımdaki eritrositler
Eritrosit yıkımını azaltır

Demir sunumunu artırır

KBH Anemisi

İnflamasyonÜremik toksisite Oksidatif stres

Etkilerini azaltır

OL-HDF









EPO - Kanser

•Kanser hücrelerinin yüzeyindeki EPO reseptörlerinin 
ktiaktivasyonu

•EPO ile indüklenen yüksek hemoglobinin sebep olduğu 
tromboembolik olaylar

•EPO’nun indüklediği, tümörün büyüme ve yayılmasını ğ , y y y
hızlandıran anjiogenez





Onkolojik hastalarda EPO kullanımı Onkolojik hastalarda EPO kullanımı 
(Kasım 2010-ASH/ASCO)

•Transfüzyon: Sadece kan transfüzyonlarına gereği ortadan 
kaldırmak için tedavi et

K t i  S d  k t i l  h t l  (dü ük i kli •Kemoterapi: Sadece kemoterapi alan hastalar (düşük riskli 
myeloblastik sendrom ve bazı lenfoproliferatif hastalıklar hariç)

Kür: Eğer hedef kür ise ESA kullanma•Kür: Eğer hedef kür ise ESA kullanma

•Hastayı aktif olarak izle: Hemoglobin değerinin 12 g/dl’yi
aşmasına izin verme  hemoglobini hızlı yükseltme (iki haftada aşmasına izin verme, hemoglobini hızlı yükseltme (iki haftada 
>1g/dl yükselmemeli)

•10-12 aralığı: Hemoglobin 10 g/dl’nin altına düşünce tedaviye 10 12 aralığı: Hemoglobin 10 g/dl nin altına düşünce tedaviye 
başla

•6-8 hafta: 6-8 haftada yanıt alınamamışsa EPO’yu kes.6 8 hafta: 6 8 haftada yanıt alınamamışsa EPO yu kes.



Hastayla İlişkili 
Faktörler:
G ik f k ö l•Genetik faktörler

•Yaş
•Cinsiyet
•İmmün durum
E lik d  h t l kl•Eşlik eden hastalıklar

•Diğer ilaç kullanımları

Ü İ

Uygulama Yolu:
•SC veya IV
•Uygunsuz saklama koşulları/ 

Ürünle İlişkili Faktörler:
•Saf olmayanlar (ör. 
leçatlar)
•Formülasyonlar (ör. ESA İle •Uygunsuz saklama koşulları/ 

evde saklama
stabilizerler)
•Tungsten ile indüklenmiş 
agregasyon

ESA İle 
İndüklenmiş 

PRCA

Tedavi Süresi
Uygun Olmayan Transport, 
Depolama, ve İşleme



ESA Uygulamasını Sonlandır

Peptid bazlı EPO reseptör 
agonisti ile tedaviyi düşün 
( )(varsa)

İmmünosupresif tedavi 

Hayır

başla (kortikosteroidler ±
siklosporin/siklofosfamid)

Evet

Hasta böbrek nakline uygun mu?

HayırEvet

Transplantasyonu düşün Antieritropoietin antikorları var mı?

Evet

Yeniden ESA dene
Peptid bazlı EPO reseptör 
agonisti ile tedaviyi düşün 

Evet Hayır

Yeniden ESA deneagonisti ile tedaviyi düşün 
(varsa)



Gelecekteki ESA’lar

Ajan Aktif bileşik Üretim prosesi Gelişim evresi

Peginesatide (Hematide) Dimerik pegile Sentetik peptid kimyasal Faz 3’ü Peginesatide (Hematide) peptid Sentetik peptid kimyasal tamamlandı

HIF stabilizatörleri Prolil hidroksilaz
inhibitörü Kimyasal sentez Faz 1-2

Hepsidin modülasyonu Değişken Değişken Faz 1’i planlanıyor

GATA 2 inhibitörleri Küçük molekül Kimyasal sentez ?GATA-2 inhibitörleri Küçük molekül Kimyasal sentez ?

EPO gen tedavisi 
(EPODURE)

EPO geniyle 
tranfekte cilt 
hücreleri

Biopump teknolojisi, cilt 
biyopsi harvesti ve vektör 
olarak adenovirüs Faz 2( ) hücreleri kullanarak



PEGINESATIDE



Peginesatide’in Faz 3 Klinik Çalışmaları

ÖÇalışma Tanım Örnek 
büyüklüğü Sonlanım

PEARL 1 Diyalize girmeyen hastalarda peginesatide ile 
d b l h k l l (SC)

330 / 165
( )

Peginesatide, PEARL 1 darbopoietin alphanın karşılaştırılması (SC) (ABD) darbopoietin le eşit 
etkinlikte. Birleşik 
sonlanım noktasında 
peginesatide 1.32 
kat daha riskliPEARL 2

Diyalize girmeyen hastalarda peginesatide ile 
darbopoietin alphanın karşılaştırılması (SC) 330 /165

(ABD ve Avrupa) kat daha riskli.(ABD ve Avrupa)

EMERALD 1 İdame çalışma: Diyaliz hastalarında 
peginesatide ile epoietin alpha (IV)

540 / 270
(ABD) Peginesatidepeg esat de e epo et a p a ( ) ( ) Peginesatide,

epoietin alpha ve 
beta ile eşit etkinlik 
ve güvenlikte

EMERALD 2
İdame çalışma: Diyaliz hastalarında 
peginesatide ile epoietin alpha - beta (IV) 540 / 270

(ABD ve Avrupa)





Demir Tedavisi







KBH’da Demir Depolarının Değerlendirilmesi

Demir depo marker’ı Avantajları Limitasyonları

K ik iliği d i d l Alt  t d t İ i  ğ l  ik tit tifKemik iliği demir depoları Altın standart İnvaziv, ağrılı, semikantitatif

Karaciğer demir depoları Altın standart İnvaziv, riskli, semikantitatif

Serum ferritini Düşük değerleri demir eksikliği Orta-yüksek değerler genellikle demir Serum ferritini Düşük değerleri demir eksikliği 
için yüksek spesifik

Orta yüksek değerler genellikle demir 
dışı nedenlerle ilişkilidir

Serum transferrin saturasyonu Ferritinden daha güvenilir ve 
daha sensitif

TIBC malnutrisyon ve/veya 
inflamasyonda düşük olabilir

S  d i i D l d ki d i i  di kt Di l d l l  i l dSerum demiri Dolaşımdaki demirin direkt 
ölçümü

Diurnal dalgalanma, inlamasyonda
düşük olabilir

Retikülosit hemoglobin içeriği Demirin retikülositlere o 
andaki bağlanışını ölçer

KBH’da sınırlı veri, cut-off değeri 
tartışmalı

Hipokromik eritrosit yüzdesi Retikülosit hemoglobin 
içeriğininkine benzer

Örnekler dış laboratuvara yollanamaz

Soluble transferrin reseptörü Eritroblasttaki transferrin
reseptörleri ile korele

Karışık sonuçlar, cut-off değeri belirsiz

Eritrosit çinko protoporfirini İnflamasyondan az etkilenir Kurşun düzeyi gibi demir dışı 
faktörlerden etkilenir

Hepcidin Fonksiyonel demir eksikliğini 
saptayabilir

Serum düzeyini ölçmede güvenli bir 
metodu yokp y y



Vasküler Kalsifikasyon ve Demir Tedavisi



Gelecekten beklentiler

• Hedef hemoglobin, ulaşılan hemoglobin ve ESA dozu arasındaki ilişki

• İdeal düzeltme fazı süresi ve maksimal hematokrit yükseltme hızı• İdeal düzeltme fazı süresi ve maksimal hematokrit yükseltme hızı

• Demir ve ESA kullanımlarının zamanlaması

• ESA ile ilgili riskli hasta grubunu belirleyecek kardiyak biyomarkerlar

• Hastadan hastaya hatta hastanın kendi içinde bile dönemsel olarak Hastadan hastaya hatta hastanın kendi içinde bile dönemsel olarak 
ideal hematokrit düzeyinin değişebileceğine ait kanıtlar

• Demir tedavisi ile ilgili güvenlik sınırlarıg g
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