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SUNUM PLANI

 Demir ve metabolizması hakkında bilgiler

 KBY’ de demir eksikliği tanımlaması ve nedenleri

 Demir tedavileri (oral, intravenöz)

 Yeni tedavi seçenekleri

 Öneriler (KDIGO, Upto Date)





Demirin Fonksiyonları 

 Oksijen taşınması

 Elektron transportu

 DNA, RNA , protein sentezi

 Pek çok enzimin yapı ve fonksiyonu

 Hücre solunumu



Sağlıklı İnsanda Eritropoez ve Demir

Eritropoez için gereken demir 

yaşlanan eritrositlerin yıkımından ve GİS emiliminden sağlanır

Anemik bireylerde 

hemoglobin konsantrasyonunu yükseltebilmek için 

ek demir gerekir 



 Günde GİS’den emilen demir 

miktarı 1 mg

 Eritropoezde kullanılan miktar 20 

mg/gün

 Total vücut demiri 3500-4500 mg

-3000 mg eritrositlerde

-1000 mg depo demiri



HEPSİDİN

 Karaciğerden sentezlendiği için Hep, antimikrobiyal aktiviteden 

dolayı sidin

 Makrofajlardan demir salınımı ve barsaklardan demir emilimi 

üzerinde negatif etkisi vardır. 



 Erken evrelerden itibaren sık görülür

 HD hastalarında daha sıktır

 Eksikliği giderilmezse Eritropoetin direncine yol açar

KBY Hastalarında Demir Eksikliği



Demir Eksikliğinin Nedenleri

BESLENME YETERSİZLİĞİ

Protein kısıtlı diyet, iştahsızlık

DEMİR EMİLİMİNDE BOZUKLUK

Hastaların çoğu demir emilimini bozan ilaçlar kullanmaktadır: 

fosfat bağlayıcı, PPI, antasit

KAN KAYBI

Tetkik amaçlı alınan kanlar

Hemodiyalize bağlı kayıplar (hemoliz, diyalizör ve setlerde kalan kan)

Kadınlarda menoraji

Artmış kanama eğilimi (heparin kullanımı, trombosit disfonksiyonu)

DEMİR GEREKSİNİMİNDE ARTIŞ

ESA kullanımı



Her diyaliz seansında ortalama 20 ml kan kaybı

Her seansta 6 ml eritrosit kaybı

1 ml eritrosit: 1 mg demir 

Her seansta 6 mg kayıp

Ayda 72-78 mg, yılda 800-1000 mg kayıp



Demir Eksikliği Anemisi Laboratuvar

Tam kan sayımı / eritrosit indeksleri

Retikülosit sayısı

Serum demiri

Total demir bağlama kapasitesi (TDBK)

Transferrin saturasyon yüzdesi (TSAT)

% TSAT = (Demir/TDBK) X 100

Serum ferritin düzeyi

Tetkikler: Demir dextran kullanımından 7 gün sonra

Demir sükroz ve demir glukonat kullanımından 24-48 saat sonra



KBY’DE DEMİR EKSİKLİĞİ GÖSTERGELERİ 
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Biyopsi ile gösterilmiş, kemik 

iliği demir içeriği
Altın  standart İnvaziv, semikantitatif

Biyopsi ile gösterilmiş KC demir 

içeriği
Altın  standart

İnvaziv, semikantitatif

Serum Demir düzeyi Dolaşan demir miktarını ölçer Diurnal dalgalanma

Transferrin satürasyonu
Ferritinden daha duyarlı

TIBC, malnütrisyon ve 

inflamasyonda düşük olabilir

Serum ferritin  
Düşük ferritin düzeyi oldukça 

spesifik
Akut faz reaktanı

Tanısal Test Güç Kısıtlılık



Tanısal Test Güç Kısıtlılık

Retikülosit Hb içeriği  
Retikülosit ihtiyacı olan demir 

miktarı? 
Yetersiz veri

Hipokrom eritrosit yüzdesi Retikülosit Hb içeriğine benzer Sonuçların güvenilirliği??

Solüble transferrin reseptörü  
Eritroblastlardaki transferrin 

reseptörlerini gösterebilir.

Yetersiz veri ve belirsiz cut-off 

değeri

Eritrosit çinko protoporfirin
İnflamasyondan daha az 

etkilenebilir.
Kurşun seviyesinden etkilenebilir.



TANI

 Mutlak Demir Eksikliği

- Transferrin satürasyonu ≦ %20

- Serum ferritin düzeyi < 100 ng/ml (prediyaliz ve PD)

- Serum ferritin düzeyi < 200 ng/ml (HD)

 Fonksiyonel Demir Eksikliği

- TSAT ≦ % 20

- Serum ferritin düzeyi > 200 ng/ml

.
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Demir depoları yeterli ancak yerinden ayrılması güç

Ek demir tedavisine cevap alınabilir

ESA doz artışına cevap alınabilir

Fonksiyonel demir eksikliği

Altta yatan inflamatuar süreç vardır

ESA doz artışı ve/veya ek demir tedavisine cevap alınamaz

IV demir tedavisine devam edilmemeli

Aktif inflamasyon varlığı araştırılmalı (CRP ölçümü…)

İnflamatuar blok



STRATEJİ

Demir eksikliği düzeltilmeli: Başlangıç

Yeterli demir depoları korunmalı: İdame

Aşırı demir yükünden  kaçınmalı

Hedef TSAT: %20-40

Ferritin:200-500



Başlangıç Tedavisi

İdame Tedavisi

TSAT < %20, ferritin < 100ng/ml
TSAT ≤ %30, ferritin ≤ 500ng/ml ve anemi

(infeksiyon dışlandıktan sonra)

ESA kullanan hastalarda demir depolarını korumak için

HD hastalarında hedef Hb değerlerine eriştikten sonra 

her üç ayda 250-500 mg demir gerekir



Demir İhtiyacının Belirlenmesi

Hb değerini 1 gr yükseltmek için 

2-2.5 mg/kg elementer demir gerekir

Ayrıca vücut depo demiri için

500 mg ek doz önerilir 

Tedavinin takibinde serum demiri, TSAT oranı, ferritin düzeyleri kullanılır



Demir İhtiyacının Tahmini

Toplam doz = [2.4 x {11 – 8.0} x 70] + 500

= [2.4 x 3 x 70] + 500

= 511.2+ 500

= 1139

Tahmini Demir Dozu = 1000-1100 mg

Toplam Demir Dozu = [2.4 x {Hedef Hb – Hb} x Ağırlık] + 500



 Ucuz

 Kolay (damar erişimine gerek yok)

 Prediyaliz hastalarda ilk tercih

Demir sülfat,Demir fumarat, Demir glukonat

Oral Demir Tedavisi

Önerilen doz 100-200 mg elementer demir

Ferritin ve hemoglobin düzeyini arttırmada zayıf etkili

Hasta uyumu kötü

Gastrointestinal yan etkiler, konstipasyon

Yemek aralarında alınmalı, fosfat bağlayıcılardan ayrı 

zamanlarda alınmalı



İNTRAVENÖZ DEMİR

Daha fazla hemoglobin yükselişi

Demir depolarını doldurma gücü daha yüksek

TSAT oranı ve ferritin düzeyini daha fazla yükseltiyor

Hücre içine demir geçişi daha fazla 

(Retikülosit Hgb içeriği belirlenerek yapılan ölçümlerle)



IV Demir Preparatları

Demir dekstran

INFeD®, Cosmofer®

Demir glukonat

Ferrlecit® 

Demir sükroz

Venofer®

Ferumoksitol

Feraheme®, Rienso®  

Demir karboksimaltoz

Ferinject®, Injectafer®  

Demir izomaltoz-1000  

Monofer®

Anaflaksi/hipersensenvite reaksiyonları 

nedeniyle terk edildi.

62.5-125 mg demir içeren dozlar.  

100-200 mg demir içeren dozlar.2 hafta 

içinde 5 doz önerilir  

Tek seferde yüksek doz 510 mg, 3-8 gün 

sonra 2.doz

Tek seferde yüksek doz, haftada iki defa 750 

mg gibi

Tek seferde yüksek doz, 100  1000 mg



Demir Sükroz

100 mg demir sükroz, 

100 ml %0.9 NaCl içinde, 15 dk’da infüzyon

Haftada 100 mg dozlarla devam

Hedefe 10 haftada ulaşılabilir

Demir Karboksi Maltoz

500-750 mg demir karboksi maltoz, 

100 ml %0.9 NaCl içinde, 15 dk’da infüzyon

İkinci doz 1 hafta sonra 

Tedavi hedefine 7-10 gün içinde ulaşılabilir



 Açık etiketli randomize kontrollü araştırma

Grup 1 (n=103):  Oral Demir sülfat 3x1 

Grup 1 (n=147):  IV Demir karboksimaltoz

 Takip süresi 8 hafta



IV demir karboksimaltoz daha etkili
istenmeyen etkileri kabullenilebilir düzeyde 



Prospektif, randomize, çok merkezli, Hasta sayısı: 626

GFH<60ml/dak

Hb<11g/dl

Ferritin<100 ng/mL veya ferritin<200 ng/ml ve  TSAT<%20

Grup 1: Demir karboksimaltoz 1000 mg, Hedef ferritin 400-600 ng/ml, 

Gerektikçe 4 haftada bir doz tekrarı

Grup 2: Demir karboksimaltoz 200 mg,Hedef ferritin 100-200 

ng/ml,Gerektikçe 4 haftada bir doz tekrarı

Grup 3:Oral demir sülfat 200 mg, 2x1



Hastaların %76,5’i Hb≥10 g/dl değerine ulaştı veya ESA 
veya diğer anemi tedavilerine gereksinim duymadı

Demir karboksimaltoz tedavisiyle 

400-600 ng/ml ferritin düzeyi hedeflendiğinde

Daha yüksek HB ve TSAT değerlerine ulaşıldı. 



Prediyaliz KBY Hastalarında 

Macdougall IC, Current Medical Research & Opinion Vol. 26, No. 2, 2010, 473–482 





HD HASTALARINDA 
DRIVE I VE II ÇALIŞMASI







19 kasım 2013…….4 yıl 

40 merkez 2080 hasta

- AMI

- İnme

- KKY

- Enfeksiyon

-Yaşam kalitesi

-Tüm nedenli ölüm

-ESA ihtiyacı





DEMİR TEDAVİSİ NASIL?



Anemi açısından stabil seyreden HD hastalarında genellikle ayda 100 mg 

idame demir ihtiyacı karşılamaktadır.



Non-Kardiyak Kardiyak 

Egzersiz kapasitesinde artma Sol ventrikül hipertrofisi azalır

Kognitif fonksiyonlarda iyileşme Angina da azalma 

İmmün cevap düzelir

Huzursuz bacak sendromunda  
iyileşme

Yaşam kalitesinde artış

Beslenmede düzelme

Uyku düzeninde iyileşme

Üremik kanama eğiliminde iyileşme

Seksuel fonksiyonlarda iyileşme

Menstruasyon periyotları düzelir

Demir Tedavisinin Yararları



Oral Demir Tedavisinin Zararları

 Akut oral demir intoksikasyonu

Mide ve barsakta mukozal erozyonlar

Kanlı kusma ve ishal (24 saatlik sessiz periyot sonu)

LD50 180-300 mg Fe/kg

 İntestinal lümende oksidatif stres artışı

 Aterogenik etki

 Demir ilişkili fibrosis

 Demir ve karsinogenesis: HCC, renal, kolon



IV Tedavi Yan Etkiler

 Anaflaktik reaksiyon

Demir dekstran tedavisiyle ilişkili

Anaflaksi tedavisinde gerekli ilaçlar hazır bulundurulmalıdır!

 Hipotansif reaksiyonlar

 Gecikmiş reaksiyonlar

Lenfadenopati

Miyalji

Artralji

Ateş ve baş ağrısı

 Enfeksiyon?

 Nefrotoksisite

 400 mg/ay üstü…artmış mortalite (DOPPS)

 Demir yüklenmesi





Yeni Tedavi Seçenekleri



















MESAJLAR

 Tanımlama ve hedef değerler bilinmeli

 Prediyaliz hastalarda öncelikle oral tedavi

 HD hastalarında IV yol, eksiklik giderilmeli ve idame tedavi

verilmeli

 İdame tedavi için standart protokol yok, merkez bazlı değişim 

gösterebilir

 Enfeksiyon durumlarında verilmemeli

 Demir yüklenmesi akılda tutulmalı




