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Fosfat Dengesi

1200 mg

130 mg700 mg
(< %1)

(%85)

(15%)

Yumuşak doku

Plazma
Kemik

Bağırsak

500 mg

130 mg
(< %1)

Böbrek

Bağırsak

700 mg

Goodman WG. Med Clin North Am. 2005;89:631-647.

Plazma PO4: 2.5–4.5 mg/dL 

Total vücut PO4 : 500–700 g



Ölüm riski ve serum fosfat 
düzeyi

58,058 HD hastası
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Kalantar-Zadeh K, et al. Kidney Int. 2006;70:771-780.



� PTH düzeylerinde artma (direkt ve
indirekt)

� Paratiroid bezde hiperplazi
� Ca × P ürünlerinde artma
� Vasküler kalsifikasyonu

Hiperfosfatemi

� Vasküler kalsifikasyonu
�Morbidite ve mortalite
�Konduksiyon bozukluğu, aritmiler
�Mitral and aort kapak kalsifikasyonu

� Diğer kalsifikasyonlar: periartiküler, 
akciğerde, …..

� Miyokardial fibrozis

Block GA, et al. Am J Kidney Dis. 2000;35:1226-
1237.



Ortalama günlük fosfor alımı = 1000mg

% 50-70 emilir = 500mg
PD hastalarında günde ortalama 300 mg fosfor 
vücuttan uzaklaştırılır. 

Diyaliz hastalarında fosfat Diyaliz hastalarında fosfat 
kontrolükontrolü

vücuttan uzaklaştırılır. 

HD hastalarında haftada 3 kez diyalize giriyorsa 

haftada 2500-3000 mg fosfor uzaklaştırılır.

Fosfatın emilimini önleyici
tedavi gereklidir



K/DOQI rehberi-2003

KBH 
evre

GFR 
(ml/dk)

PTH 
(pg/ml)

Kalsiyum

(mg/dl)
Fosfor
(mg/dl)

CaXP 
(mg2/dl2

)

3 30-59 35-70 Normal 2.7-4.5 < 55

Hedef

3 30-59 35-70 Normal 2.7-4.5 < 55

4 15-29 70-110 Normal 2.7-4.5 < 55

5 <15-
diyaliz

150-
300

8.4-9.5 3.5-5.5 < 55

National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(KDOQI™). Am J Kidney Dis. 2004;43:S1-S201.



KDIGO 2009 pratik rehberi 

� 4.1.1. KBH evre 3-5 hastalarında, serum fosfor 
düzeyinin normal aralıkta tutulmasını öneririz (2C). 

� KBH evre 5D hastalarında yüksek fosfor 
düzeylerinin normale doğru düşürülmesini öneririz 
(2C). (2C). 

� 4.1.2. KBH evre 3-5D hastalarında, serum 
kalsiyum düzeyinin normal aralıkta tutulmasını 
öneririz (2D). 

� 4.1.3. KBH evre 5D hastalarında, kalsiyum 
konsantrasyonu 1.25 ve 1.50 mmol/l (2.5 ve 3.0 
mEq/l) arasında olan diyalizat kullanılmasını öneririz 
(2D). 



Fosfor birikimini nasıl önleriz?

� Diyetle alınan fosforun 
kısıtlanması 800 - 1000 mg/gün

� Fosfor bağlayıcı ilaçlar 
kullanılmasıkullanılması

� Diyaliz tedavisi



••Fosforu bağlama kapasitesi yüksek olmalıFosforu bağlama kapasitesi yüksek olmalı
•• -- Düşük doz yeterli olmalı, tablet sayısı az Düşük doz yeterli olmalı, tablet sayısı az 
olmalıolmalı
•• Hızlı fosfat bağlamalıHızlı fosfat bağlamalı

•• Sistemik emilimi az olmalı Sistemik emilimi az olmalı ((tercihen hiç tercihen hiç 

İdeal bir fosfat bağlayıcının özellikleriİdeal bir fosfat bağlayıcının özellikleri

Sistemik emilimi az olmalı Sistemik emilimi az olmalı ((tercihen hiç tercihen hiç 

olmamalıolmamalı))

••Sistemik emilimi varsa böbrek dışında bir yerden Sistemik emilimi varsa böbrek dışında bir yerden 

atılmalıatılmalı

•• Toksik olmamalıToksik olmamalı

•• Solid oral formSolid oral form

••Fiyat uygunluğuFiyat uygunluğu



Geleneksel fosfat 
bağlayıcılar

Alüminyum,
Kalsiyum,
Magnezyum içeren fosfat 
bağlayıcılar



Alüminyum hidroksid

Avantajları
� Güçlü fosfor 
bağlayıcı

� Güçlü fosfor 
bağlayıcı

� Ucuz

Mide bağırsak düzeyinde P adsorpsiyonu



Dezavantajları

� Düşük döngülü kemik 
hst.
Vit D tedavisine � Vit D tedavisine 
dirençli osteomalasi

� Eritropoietine 
dirençli anemi

� Nörolojik bulgular



Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar

� Kalsiyum karbonat, 
� Kalsiyum asetat, 
Kalsiyum ketoglutarat, � Kalsiyum ketoglutarat, 

� Kalsiyum sitrat

�Aluminyuma göre daha zayıf olarak fosfor 
bağlarlar



CaCO3
� CaCO3 da bulunan elemental Ca % 40
� 1 mg CaCO3 0.57 mg fosforu bağlar. 

Bu değer 1 mg kalsiyum asetat için 1.04 mg fosfor
� Kalsiyum karbonat, fosfat bağlamak için 
hafifçe asidik bir pH'ya ve düzenli bir mide hafifçe asidik bir pH'ya ve düzenli bir mide 
asid salgısına ihtiyaç duyar.

� Yemekle birlikte alındığı zaman fosforun % 31'i, 
kalsiyumun %21'i emilir. 

� Yemekten 2 saat sonra alındığında ise bu oran fosfor 
için % 42, kalsiyum için % 40

� Kalsiyum karbonat asidozun düzelmesine katkıda 
bulunur



Kalsiyum asetat

� Maksimum fosfat bağlama kapasitesi pH 6 –
8 değerleri arasındadır. 

� Hipo ve anasidite hastalarında da uygundur.
� Metalik bir tadı 
� Gastrointestinal tolerabilitesi nispeten kötü



Kalsiyum ketoglutarat

� Glutamik asitin semi-sentetik bir 
analogudur

� Diyaliz hastalarının beslenme durumu 
üzerine de faydalı etkileri olabilir.
Diyaliz hastalarının beslenme durumu 
üzerine de faydalı etkileri olabilir.

� On iki aylık bir tedavi ile serum P 
seviyesinde düzelme, L-arginin, histidin 
ve prolin konsantrasyonlarında ve vücut 
ağırlığında artış olmuştur .



Tedavi Sonuç

PTHPTH

CaCa

PO4PO4
Fosfat 
bağlayıcı

(Ca-bazlı)

Goodman WG. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(suppl 3).



Kalsiyum içeren fosfat bağlayıcıların 
dezavantajları

� Hiperkalsemik epizodlar
� D vitamini ile birlikte kullanım zorluğu
� Extraosseal kalsifikasyonda artış� Extraosseal kalsifikasyonda artış
� GI yan etkiler nedeniyle tedaviye 
uyumsuzluk



öl
üm

 r
is
ki

1.8

1.4

1.6

1.2

Referans grup

Yüksek serum kalsiyumu ve mortalitede artış

<8.0

R
el
at
iv
e 
öl
üm

 

Serum kalsiyum konsantrasyonu (mg/dL)

1.0

0.6

0.0

1.2

0.8

8.0-8.5 8.5-9.0 9.0-9.5 9.5-10.0 10.0-10.5 10.5-11.0 >11.0

Multivariate analysis adjusted for age, gender, race, or ethnicity, diabetes, vintage, body weight, URR, serum 
albumin, creatinine, predialysis BUN, bicarbonate, cholesterol, hemoglobin, ferritin, and aluminum.
Adapted from Block GA et al. J Am Soc Nephrol. 2004;15:2208-2218. 

Young et al. Kidney Int 2005;67:1179Young et al. Kidney Int 2005;67:1179



Vasküler kalsifikasyon patogenezi

Hiperfosfatemi
hiperkalcemi

Anormal kemik Remodeling

Uremik Faktörler
Vasküler düz kas hücresi

kemiğin Ca x P tamponlama 
etkisinin azalması

hiperkalcemi
yüksek Ca x P

Matriks Depolanması

Osteoblast-benzeri hücre

Promoterler
•Cbfa-1
•BMP-2

Inhibitorlerin 
azalması
•Fetuin-A
•Matrix Gla Protein

Damar kalsifikasyonu



Akciğer kalsifikasyonu

Sanders C, et al. Am J Roentgenol. 1987;149:881-887.

Kuzela DC, et al. Am J Pathol. 1977;86:403-424.

KalsifiyeNormal



Periartiküler Kalsifikasyon

Slide courtesy of D. Sherrard.
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Kalsiyum içeren fosfat 
bağlayıcılar

� Serum Ca düzeyi aylık değerlendirilmeli
� Günlük elementer kalsiyum alımı 2000 mg aşmamalıdır

(1500 mg fosfat bağlayıcı & 500 mg diyet ) 

Hedef Ca: normal düzeyler :düzeltmiş� Hedef Ca: normal düzeyler :düzeltmiş
(8.4 – 9.5 mg/dl)

� > 10.2mg/dl üzerinde ise, Ca içermeyen P 
bağlayıcılar kullanılmalı

� ↓ Vit D  veya düşük Ca içeren diyalizat kullanılmalı



Fosfat bağlayıcılar
� Ca-içeren fosfat bağlayıcılar hiperkalsemik 
hastalarda veya PTH < 150 pg/mL ise 
kullanılmamalı

� Vasküler veya yumuşak doku kalsifikasyonu 
varsa Ca içermeyen fosfat bağlayıcılar 
kullanılmalı
varsa Ca içermeyen fosfat bağlayıcılar 
kullanılmalı

� Aluminyum kısa süre için kullanılabilir
(4 haftaya kadar) P >7.0 mg/dl, 
Bu hastalarda sık diyaliz kullanılabilir



Hiperkalsemiden sakınmak

�Aktif vitamin D3 kullanırken dikkatli olmak

�Düşük Ca++ lu (1.25 mmol/l) diyalizat 
kullanmakkullanmak

�Hiperkalsemi durumunda Ca++ içeren fosfor 
bağlayıcılardan sakınmak

�Al++ ve Ca++ içermeyen fosfor bağlayıcıları 
tercih etmek



•Magnezyum içeren fosfat bağlayıcılar

� Magnezyum hidroksit gibi fosfor 
bağlayıcılar daha az bir kullanım alanı 
bulmuşlardır.bulmuşlardır.



Fosfat-MgCO3

� 48 HD hastası
� MgCO3(n = 25) 
� CaCO3(n = 21) 6 ay. 
� MgCO3 grubunda diyalizat 

Mg konstrasyonu 0.30 mmol/l
� CaCO3 grubunda 0.48 mmol/l � CaCO3 grubunda 0.48 mmol/l 
� MgCO3 grubunda  2 hasta 

çalışmayı bıraktı 
� İshal ve hipermagnesemi 

nedeniyle
� P: 5.47 vs. 5.29 mg/dl, 
� P = ns

Aylar

Tzanakis et al. Int Urol Nephrol 2008



Aylar

Tzanakis et al. Int Urol Nephrol 2008

Ortalama Ca, 9.13 vs. 9.60 mg/dl,

P<<<<0.001



� Ca x P
� 50.35 vs. 
50.70 
(mg/dl)2,(mg/dl)2,

� P = ns;

Aylar

Tzanakis et al. Int Urol Nephrol 2008



Yan etkiler

� Sinir sisteminde toksisite,
� Aritmi
� Hiperkalemi,� Hiperkalemi,
� Diyare
� Uzun süreli sonuçlar bilinmiyor



Yeni fosfat 
bağlayıcılarbağlayıcılar



Sevelamer HCl-Sevelamer Karbonat

� Katyonik bir polimer, absorbe 
edilmez ve feçesle atılır. 

� Diyetteki fosfatı 
gastrointestinal kanalda iyon 
değişimi ile bağlar. değişimi ile bağlar. 

� Partikül boyutları ne kadar 
küçük ise bağlayıcı etki o 
kadar fazladır. 

� pH yükseldikçe bağlama oranı 
azalmaktadır.



Treat to Goal çalışması 200 HD hastası,
Benzer P düzeyleri, Sevelamer grubunda Ca daha 
düşük, kalsifikasyon skorunda daha az artış

Chertow GM ve ark. Kidney Int 2002



Treat to Goal çalışması



RIND Çalışması: Renagel  109 HD hastası
ortalama izlem süresi 44 ay, koroner arter kalsifikasyonunda 
daha az ilerleme



The Dialysis Clinical Outcomes Revisited (DCOR) study
75 merkez - 2103 HD hastası 
izlem süresi 45 ay
Mortalite yönünden fark yok, sevelamer grubunda hastaneye yatış daha az

Suki WN, et al. Kidney Int 72; 2007



� 203 HD hastası
� (Fosfor >5.5 mg/(mg/dl
� LDL >80 mg/dl))
� Sevelamer 100 olgu

Kalsiyum asetat 103 

Hemodiyaliz hastalarında sevelamer - kalsiyum asetat
Vaskülerler kalsifikasyon CARE-2 Study

� Kalsiyum asetat 103 

� İzlem süresi 12 ay

� Fosfor 3.5-5.5 mg/dl
� LDL <70 mg/dl olacak 

şekilde atorvastatin 

ekleniyor

Qunibi W, et al. AmJ Kidney Dis 2008



Meta-analiz çalışması 
( the DCOR çalışmasını da içeriyor),

Etkinlik için 10 çalışma:2991
Güvenirlik için 31 çalışma:4085

Ca içeren fosfat bağlayıcı-Sevelamer
� Kalsiyum, 
� Fosfor,
� Cax P � Cax P 
� PTH düzeyleri
� Tüm nedenlere bağlı mortalite,
� Kardiyovasküler mortalite
� Semptomatik kemik hastalığı
� Yaşam kalitesi benzer

Tonelli M,et al Nephrol Dial Transplat 2007



� 8 çalışmanın metaanalizi
� Koroner arter kalsifikasyonu
� Kardiyovasküler olaylar� Kardiyovasküler olaylar
� Bütün sebeplere bağlı mortalite benzer

Jamal SA, Nephrol Dial Transplant 2009



Sevelamerin kısıtlamalarıSevelamerin kısıtlamaları
� Doz

� Ortalama doz 4.8 g/gün (6 x 800 mg tablet gün)

� Suboptimal fosfat bağlama kapasitesi

� Optimum bağlama pH 7 de olur 

� Birlikte alınan vitamin K ve D tedavisinden etkilenebilir

� Özellikle yüksek dozlar gastrointestinal problemlere yol açabilir

� Sevelamer HCL metabolik asidoza yol açabilir.

� Yüksek maliyet

� US$3000 her yıl



Halen sevelamer için rutin kullanımı
destekleyen bulgulara gereksinim var
� •Hiperkalsemik 
� •CaXP>55’nin üzerinde
� •PTH’sı 150 pg/ml altı hastalarda (Adinamik 
kemik hastalığı şüphesi)
�Hastalarda kalsiyumlu fosfor bağlayıcı �Hastalarda kalsiyumlu fosfor bağlayıcı 
kesilmeli, sevelamere geçilmeli.

� Ca içeren fosfor bağlayıcılar ile hedef P 
düzeyine erişilemezse tedaviye sevelamer 
eklenebilir



•• Nadir birNadir bir elementelement

•• Atom numAtom numarasıarası 5757

•• AtomAtom ağırlığıağırlığı 139139

Proteinlere bağlanma > %99

LanthanumLanthanum

Proteinlere bağlanma > %99

%80 safra,

%13 barsak duvarı yoluyla 

atılır

Doz:750-3000mg

••



Lantanum karbonat

� CaCO3 ile benzer P kontrolü sağlar
� Kemik histomorfometrisinde düzelme� Kemik histomorfometrisinde düzelme
� Adinamik kemik hastalığına dönüşüme 
neden olmaz

� Asidoz üzerine olumlu etkileri var
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20 HD hst  1. yıl lanthanum karbonat, 2. yıl CaCO3, 3. yıl 
CaCo3 
0.-1.-3. yıllarda kemik biyopsisi

Spasovski, G. B. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2006 



Lanthanum dezavantajları
� Doku birikimi?
� Uzun dönem yan etki ve toksisitesi bilinmiyor
� Vasküler kalsifikasyon üzerine etkileri bilinmiyor
� Bulantı, kusma
� ishal� ishal
� Periferal ödem 
� Miyalji
� pahalı
� $ 2000-9000/ yıl



Results: 1 to 20 of 84
1.Lanthanum associated abnormal liver function tests in two patients on dialysis: 

a case report.Namagondlu G, Main N, Yates L, Mooney J, Sathyamurthy S, 
Daryanani I, Crowe A, Ledson T, Banerjee A. J Med Case Reports. 2009 Dec 
9;3:9321.PMID: 20062750 [PubMed - in process]Related articlesFree article

2.Sevelamer and the bone-vascular axis in chronic kidney disease: bone 
turnover, inflammation, and calcification regulation. Brandenburg VM, Jahnen-
Dechent W, Ketteler M. Kidney Int Suppl. 2009 Dec;(114):S26-33. Review.PMID: 
19946324 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related articles

3.Lanthanum deposition in a dialysis patient. Davis RL, Abraham JL.
Nephrol Dial Transplant. 2009 Oct;24(10):3247-50. Epub 2009 Jul 22. 7.Nephrol Dial Transplant. 2009 Oct;24(10):3247-50. Epub 2009 Jul 22. 7.
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Demir Tuzları

� 3 değerlikli demir tuzları diyetteki fosforu bağlar
� pH bağımlı reaksiyon olup maksimum etki pH 2-3 

arasındadırarasındadır
� 1 gram elementer demir ile 88-180 mg P 

bağlanabilmekte
� Polinuklear iron hydroxide ile ort. %20 fosfor azaltımı 

sağlanabilir(4 hf) 
� Yüksek dozda demir kullanımı gereksinimi?
� Yeterli çalışma yok



Nikotinik asid derivesi

� İnce barsak mukozasından P transportunu 
inhibe eder (Na-Fosfat transporter’ı)

� İntestinal P absorbsiyonunu engeller, 
� Üriner P atılımı arttırır� Üriner P atılımı arttırır
� Lipid düşürücü etkisi vardır
� Yeterli sayıda çalışma yoktur
� Trombositopeni ve anemi yan etkileri var
� Niceritrol

Takahashi et al. Kidney Int 2004;65:1099-1104



Sonuç

PTH

Ca

P

Kalsiyum içeren
bağlayıcı PTH

Ca

P

Kalsiyum 
içermeyen 
bağlayıcı

P P

PTH

Ca

P

Vitamin D
analog

NKF. Am J Kidney Dis. 2003;42(suppl 3):S1-S201.
Goodman WG. Kidney Int. 2001;59:1187-1201.
Goodman WG. Semin Dial. 2004;17:209-216.



Fosfat bağlayıcılar: Özet
Bağlayıcı Avantajları Dezavantajları

Aluminyum-
içeren Etkili

Doku birikimi;
Kemik hastalığı, 

ensefalopati, anemi

Kalsiyum-
içeren

Etkili;
En sık kullanılan

Hiper-Ca, kalsifikasyon
riski;

Daha az vasküler Fazla sayıda tablet

Cannata-Andia JB. Dial Trans. 2002;17(Suppl 11):16–19; Ritz EJ. J Nephrol. 2005;18;221-228. 

Goodman WG. Neph Dial Trans. 2003;18(Suppl 3):iii2-iii8; Block GA, et al. Kidney Int. 2007; 71(5):438-441.

Sevelamer

Daha az vasküler
kalsifikasyon; daha düşük

mortalite?
TG & LDL azalma

Fazla sayıda tablet
(orta derece etkili);

pahalı; Tolerabilite daha 
az

Lanthanum 
karbonate

Etkin;
Minimal emilim; 

Hiper-Ca; az sayıda tablet

Pahalı; Tat; uzun dönem 
yan etkileri bilinmiyor; 

Tolerabilite

Magnezyum
karbonate Ca yükünü azaltıyor Hiper-Mg; uzun süreli 

çalışma yok


