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Anemi kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) önemli klinik semptomlarından 

birisidlr(1) Son dönem böbrek yetmezliği anemisinin patogenezinde çok çeşitli faktörler 

rol oynar. Bu faktörlerin başlıcaları, kısalmış eritrosit ömrü ve eritropoezin 

azalmasıdır(2,3). Fakat renal anemi patogenezinde en önemli neden böbrekte yapılan 

eritropoetin!n üretimindeki azalmadır(2,4,5). 

Hemodiya!iz!e tedavi edilen son dönem böbrek yetmezlikli hastaların büyük bir 

kısmında kardiyak output yüksektir. Yüksek kardiyak output'un esas nedeni anem!dir. 

Fakat arterlovenöz fistütler ve extrasellüler sıvı artışı da buna katkıda bulunabilir(6}. 

Rena! aneminin sol ventrikül hipertrofisine yol açtığı çeşitli çalışmalarda tesbit 

edilmiştir(7-9). Sol ventrikül hipertroflsinin ise mortalite açısından KBY'li hastalarda 

önemli bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir(1 O). 

Keza bu hastaların pekçoğu ilerlemiş koroner arter hastalığına sahiptir. Orta 

derecede bir anemi bile miyokardiyal iskemiye yol açabilir(1 ). Bu bulgulardan 

anlaşılacağı gibi son dönem böbrek yetmezliğinde mortalltenin başlıca nedenleri 

kardiyovasküler kompfikasyonlardır(S, 11 ). Aneminin tedavisi bu komplikasyon tarı 

azaltarak hastalarda mortalite ve morblditeyi düşürecektir(?). 

Daha önceki yıllarda renal anemi tedavisinde androjenler kullanılmış ancak 

virilizasyon, karaciğer disfonksiyonu gibi yan etkiler görülmüştür. Eritrosit 

suspansiyon transfüzyonları da bir di~er tedavi yöntemidir. Bu transfüzyonlar alıcıya 

Hepatitis B ve C virusuyla HIV (AIDS virusu) nakli ihtimalini arttırır. Ayrıca HLA 

antikorlarının oluşumuna yol açarak hastanın renal transplantasyon şansını azaıtır(S). 

son yıllarda memeli hücrelerine rekombinant teknikle gen nakli yapılarak 

eritroprotein hormonu (rHuEPO) üreti!miştir(S,12). Renal anemi de eksik olan 

eritroproteinin yerine konma tedavisinde rHuEPO oldukça başarılı 

bulunmuştur{2,5, 13). Böylece yan etkileri çok olan kan transfüzyonları ve 

androjenlere ihtiyaç ortadan kalkmıştır. 

Ancak rHuEPO ile renal anemi tedavisinin ve vasoaktif hormon (atria\ 

natriüretik peptid, renin vb) düzeylerinde meydana getirdiği değişiklikler konusunda 

çelişkili sonuçlar bildirilmiştir(?,14,15). Bu nedenle. renal anemili hastalarımızın 

rHuEPO tedavisinin hemodinamik fonksiyonlar ve bazı vasoaktif hormon seviyelerinde 

meydana getirdiği değişiklikleri incelemek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 



RENAL ANEMi PATOGENEZI 

Anemi, renal yetmezliğin önemli klinik semptomlarından birisidir. Kronik 

böbrek yetmezlikli hastalarda anemi kreatlnln klirensi yaklaşık olarak 40 ml/dk/1.73 

m2 vücut yüzeyine düştü{ıünde (1) ya da serum kreatinini 3 mg/dl'yi aştığında(16) 

belirgin olur. Eksretuvar renal fonksiyonun daha fazla bozulmasıyla ciddiyeti artar. 

Renal yetmezlik anemisi normokrom normositer ve hiporejeneratifdir. Normal 

hematokrite göre düzeltildiği zaman retikulosit sayısı yeterslzdir{1 }. 

Akut böbrek yetmezliğinde aneminin esas nedeni Eritropoetin eksikliği olarak 

bildirilmiş1ir(3). Kronik böbrek yetmezli{ıine bağlı aneminin oluşumunda rol olan esas 

nedenler ise a) Eritropoetin eksikliği, b}Eritrosit yaşam süresinde kısalma, c} 

Eritropoezi inhibe eden maddeler veya diğer toksik metabolitler, d) Aşırı kan 

kaybıdır(1-3,5, 16). 

a) Eritropoetin eksikliği: Renal aneminin en önemli nedeni eritropoetin 

(EPO) üretiminde azalmadır(2,5, 18). Normalde EPO'nun % 90'ı böbrekte yapılır ve 

sadece % 1 0'u karaciğerde üretilir(5). Renal hastalıktan dolayı renal üretim 

yerlerinin progressif yıkımı sonucu EPO üretimi azalrr(1 ). 

Geliştirilmiş radioimmunassay metodlarıyla kronik böbrek yetmezliği (KBY) 

tan I ıı anemili hastalarda serum EPO düzeyleri normal sa{ılıklı insanlardaki 

sınırlardadır(13-21 mU/ml). Ancak renal fonksiyonları iyi olan aynı derecede anemili 

hastalarda serum EPO seviyeleri normalin 10-100 kat daha fazlasıdır. Yani KBY'ne 

bağlı anemili hastalarda relatif bir EPO eksikliği vardır(5, 19,20). 

Eritropoetinin residual üretimi 0remik hastalarda görülen oksihemoglobin 

dissosiasyon eğrisinin sağa doğru kaymasıyla daha fazla suprese olabilir(1,5). Bu 

durum asidoz, 2-3 difosfogliserat (2-3 DPG) ve diğer fosfatların eritrosit içi 

seviyelerinde artış meydana getirir. Oksijen için hemoglobinin afinitesini artırarak EPO 

üretimini düzenleyen oksijen alıcılarına oksijen serbestleşmesini bozar. Bu mekanizma 

EPO üretimini azaltabilmesine ra{ımen doku oksijenasyonunu bozmaz(1 ). 

b) Eritrosit yaşam süresinde kısalma: Terminal kronik böbrek 

yetmezliğinde Cr51 veya C14 ile yapılan radyoizotopik çalışmalarda eritrosit ömrünün 

% 25-30 azaldığı tesbit edilmiştir(1, 18). Hemolizin sebebi ekstrasellüler toksik 
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maddelerdir. Çünki KBY'li hastaya verilen normal eritrositlerin yaşam süresinin 

kısaldığı, aksine böbrek yetmezliği bulunan hastalardan sağlıklı insanlara verilen 

eritrositlerin ise normal yaşam süresine sahip olduğu bulunmuştur(1,5). KBY 

plazmasında bulunan bazı maddelerin eritrosit membranındaki Na•K ATP ase ve pentos 

fosfat shunt enzimlerine olan etkileri hemolize katkıda bulunan faktörlerdir(1, 18). 

Segonder hiperparatiroidizmde kanda yükselen parathormon 1da {PTH) KBY1de eritroslt 

ömrünün azalmasına katkıda bulunur. Serbest PTH ve onun N-terminal parçası selluler 

rijiditeyi artırarak eritrositin osmotik frajilitesini ve hemolizini artırır. KBY'li 

hastalarda paratiroidektomiden sonra hemoglobin seviyelerinin yükseldiğini bildiren 

klinik çalışmalarla bu bulgunun doğruluğu desteklenmiştir( 1 ). 

c) Erltropoezin fnhiblsyonu: Dializ yapılmayan, üreminin değişik 

derecelerine sahip hastalar ile uzun süre hemodiyaliz yapılan hastalar üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda, dializ yapılmayan hastaların böbrek fonksiyonları 

bozuldukça inhibitör oluşumunun arttığı ve hematokrit seviyesinin düştüğü gözlenirken 

uzun süreden beri hemodiyaliz yapılanlarda inhibitör maddelerin seviyesinde azalma ve 

h ematokritte yükselme tesbit edilmiştir{1,21). 

Eritropoez inhibitörlerinin varı ığı yapılan diğer yayınlarda da 

vurgulanmıştır(18,22). 

KBY'liği olan hastalarda eritropoez inhibitörlerinin varlığını gösteren kanıtlar 

şunlardır: 

a) Sıçan kemik iliği hücreleriyle Oremik serum inkube edildiği zaman EPO 

varlığında dahi invitro eritropoez bozulmuştur, 

b) Anemik bazı hemodiyaliz hastasında plazma biyoaktif EPO seviyeleri 

yükselmiştir, 

c) Aplastik anemili bir hastadan ilerlemiş böbrek yetmezlikli birkaç hastaya 

EPO'dan zengin plazma infüzyonu yapıldığında retikulositoz meydana getiremediği 

izlenmiştir, 

d) Hemodiyaliz hastalarına göre kronik ambulatuar peritoneal diyaliz (CAPD) ile 

tedavi edil en hastaların çok büyük bir kısmında normal hematokrlt seviyeleri 

başarılı r(S). 

Eritropoezi inhibe eden maddeler olarak kabul edilenler: poliaminler, spermin, 

spermidin, ribonukleaz ve parathormon'dur(1,5). 
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Paratiroid glandın ekstraktıarı gerek BF.U-E (Burst forming unit•erythroid) 

gerekse granulosit progenitor hücrelere (CFU-GM) karşı inhibitör etki yaptığı tesbit 

edilmiştir. Bununla birlikte saflaştırılmış PTH, EPO varlığında kemik iliği kültür 

hücrelerine ilave edildiği zaman invitro eritropoezi inhibe etmemiştir(S). 

Diğer yandan aluminyum toksisilesininde erilropoezi azalttığı ve lnhibe ettiği 

gösterilmiştir. Fosfat bağlayıcı olarak aluminyum ihtiva eden antasidlerin kullanımı ya 

da yüksek oranda aluminyum içeren dializat kullanımı aluminyum toksisitesine yol 

açar(1). 

e) Aşırı kan kaybı: Son dönem böbrek yetmezBkli hastalarda kanama eğilimi 

artmıştı r. Nedeni tro m bo si t fonksiyon anormal li ki eridir( 5, 1 6). T rom bos it sayısı 

normal iken kanama zamanı uzamıştır. Bunun nedenleri anormal trombosit agregasyonu 

ve adhezyonu ile trombosit faktör 3 salınımında düşüştür(16,23). Bu hastalarda kanama 

genellikle gastrointestinal sistem, cilt ve mukozalardan olabilir. Kan kaybı aneminin 

oluşumuna veya derinleşmesine katkıda bulunur(S). 

ERITROPOETIN 

Eritropoetin, kemik il iğ inde eritrosit prekü rsö rlerin in farklılaşmasını, 

çoğalmasını ve olgunlaşmasını sağlar(24). Eritropoetin yaklaşık olarak 36.000 Dalton 

al} 1 rlığ ı nda bir g likoproteindir( 4, 16,25). Protein 165 ami noasidte n teşekkü ı 

etmiştir(4,5). Molekülün tüm ağırlığının yaklaşık olarak % 40'1 glikozillenmiştir(4). 

Glikozllasyon yerleri 24,38 ve 83.cü pozisyonlardaki asparaginler ile 126. cı 

poz ıs yon undaki serindir( 4 ,5). Mo !ek ü lü n karbonhidrat bölümü e ritro poeti ni n i nvi tro 

aktivitesi için gerekli olmamasına rağmen invivo biyolojik aktivitesi için 

gereklidir(3). Serum eritropoetinin % 90'1 böbreğin interstisyel hücreleri ile korteks 

ve dış medullasındaki peritubuler kapillerler boyunca uzanan endolelyal hücreler 

tarafından üretilir(4,5,24,26). Ekstrarenal EPO üretimi {%1 O) karaciğerde tesbit 

edilmiştir(16,26). 

Erit ro poetl n in ü retl m mekan lzma I arı: Normal insanlarda serum 

eritropoetinin titresi radioimmunoassay metoduyla yapılan tetkiklerde 15~20 mU 

olarak tesbit edilmiştir( 4, 16). 

Re'nal ve ekstrarenal eritropoetin sekresyonu için temel uyaran 

hipoksidir(4,24-26). Böbreğin ilk oksijene duyarlı reaksiyonu birkaç mekanizmayla 
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başlatılır: {a) Çevre p02'de düşüş (hipobari, yüksek irtifa), (b) Akciğerde kesintiye 

uğramış gaz değişimi (KOAH), {c) Hemoglobinin 0 2 taşıma kapasitesinin azalması 

(anemi), {d) Moleküler 0 2 'nin azalması (Kobalt intoksikasyonu), (e) Renal kan 

akımında azalma (arteriosclerozis. trombozis veya renal arter darlığı)(26), (f) 

Norepinefrin, angiotensin il veya vasopressin gibi vazokonstriktörler tarafından 

meydana getirilen dolaşım deQişiklikleri(24). 

Hipoksiyi algılayanla sentez faaliyetini yapan hücrenin aynı olup_ olmadığı 

bilinmez, fakat 30 dakika süren hipoksi eritropoetin üretimini uyarır, 60 dakika içinde 

serumda eritropoetin mRNA'sı tayin edilir ve 2 saat içinde serum EPO düzeylerinde artış 

tesbit edilir(12). 

fskemik hipoksiyi takiben böbrekten adenosin üretimi hızla artar. Daha sonra 

selluler ATP (adenosin trifosfataz)'de düşüş, ADP'de (Adenosin di fosfat) ve NADH'da 

artış gibi biyokimyasal değişiklikler meydana gelir. Adenozin yüksek konsantrasyonlarda 

EPO üretimini artırır. Adenilat siklaz aktivitesinde artış siklik adenosin monofosfat 

(cAMP) oluşumuna yol açar. cAMP'de spesifik nükleer proteinlerin fosforilasyonuna 

sebep olur. Bu fosfoproteinler hücreden EPO serbestleşmesini sağlar. Adenilat siklaz 

stimulasyonuyla EPO sekresyonunu stimule eden diğer maddeler: prostanoidler (PGE2 , 

PGı2 ve 6 keto PGE1) H2 02 , oksijen serbest radikalleri (Superoxid 0 2) ve (} 

adrenerjik agonistlerdir{26). Karaciğerde EPO hipoksik şartlarda sentezlenir. 

Fetusta EPO üretiminin karaciğerde olduğu, doğumdan sonra ilk 4~6 hafta içinde 

böbrek EPO yapımının başladığı ve karaciğerde EPO üretiminin azaldığı tesbit 

edilmiştir. Karaciğerde EPO üretiminin invitro şartlarda kuppfer hücrelerinde olduğu 

rapor edilmiştir(16,26). 

Yapılan çalışmalarda erkek sıçanların dişi sıçanlara göre daha fazla eritropoetin 

ürettiği ve insanlarda da erkeklerin bayanlara göre daha fazla biyolojik aktif 

e ritropoetin salgıladığı tesbit edilmiştlr{16). 

E ritropoetin salınımının diu mal ritmin in olup olmadıQını araştırmak için 

yapılan bir çalışmada insan serum EPO düzeylerinde belirgin bir sirkadian ritmin 

olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada serum EPO seviyelerinin sabah oaOO•de en düşük 

olduğu, saat 1500'da % 42 artış gösterdiği ve 20°0•cte % 60'lık artışla en yüksek 

seviyeye çıktıaı tesbit edilmiştir. Ancak serum EPO'sunda gözlenen dlurnal ritmin 
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arkasında yatan mekanizmalar tesbit edilememiştir. Sirkadian ritmli hipofiz 

hormonlarının, ya da 24 saatte böbrekten geçen kan akımındaki değişikliklerin EPO'nun 

sirkadian ritmini etkiliyebileceği ileri sürülmüştür(27). 

Fa rma kok inet iki eri 

Bazı hormonlar veya farmokolojik ajanlar EPO'nin kan düzeylerini veya kemik 

iliği hücrelerinin hassasiyetini etkileyebilir. 6-keto-prostaglandin E1 ( PG E 1}, 

15-metil PGE2 ve 16, 16-dimetil-PGE2 gibi ajanlar residual renal kitleyi veya EPO 

üretiminin ekstra renal taraflarını uyarırlar. rHuEPO ile kombine kullanıldığında 

anemi tedavisinde yararlı bulunmuşlardır(26). Eritropoez veya eritropoetin üretimi 

üzerinde etkili olan hormon ve farmakolojik ajanlar Tablo I ve Tablo ll'de 

özetlenmiştir(16,26). 

Tablo 1: Eritropoetin üretimini etkileyen hormonlar(16) 

Hormon 
EPO üretimi Etki 

üzerindeki etkisi Mekanizması 

ACTH Artırır Doku 0 2 kullanımı artar 

Thyroxine Artırır Doku 0 2 kullanımı artar 

Renin Artırır Renal kan akımını azaltır 

Angiotensin Artırır Renal kan akımını azaltır 

Epinefrin Artırır Renal kan akımını azaltır 

cAMP Artırır Bilinmez 

Androjenler Artırır Renal hipertrofi meydana getirir 

Prolaktin Artırır Bilinmez 
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Tablo il: Eritropoezi uyaran farmakolojik ajanlar(26) 

Etki Şekli 
Ajanlar 

Direkt" lndirekt** 

Eritropoetin + 
Kobalt + 
Tiroid hormonları + + 
Growth hormon + + 
Testosteron + + 
Prolaktin + 
~ - adrenerjik agonistler + + 
cx , adrenerjik blokerler + 
Renin -angiotensin + + 
Eicosanoidler + + 

• Direkt etki : CFU-E hücre artışı üzerinde direkt etkiye sahip olmak. 

** lndirekt etki: EPO'nun 0retimi ile sekresyonunu artırmak ve CFU-E'nin 

EPO hassasiyetini artırmak. 

Kemik iliği Hücreleri . Üzerindeki Etkileri 

Eritropoetinin hedefledi{ıi kemik iliği hücreleri CFU-E (Colony-forming 

Unit-erythroid) olarak adlandırılan koloni oluşturan bölümün eritroid hücre kısmıdır. 

Bazen BFU-E olarak adlandırılan eritroid prekürsör hücreleride etkiler(16,26). 

CFU-E ve BFU-E'den genç eritrosit oluşumu için growth faktörler gereklidir. Bunlar 

burst ilerletici aktivite (BPA) ve erythropoetindir. BPA, en az 8 gün süreyle gereklidir. 

Primitif 8 günlük BFU-E relatif olarak erythropoetine duyarsızdır, halbuki daha matür 

3 günlük BFU-E farklılaşması için EPO, primitif 8 günlük BFU~E farklılaşması için ise 

BPA gerektirir(26). EPO için primer hedef hücre CFU-E1dir. CFU-E hücre yüzeyinde 

EPO için reseptörler tesbit edilmiştir(12, 16,25,26). Eritropoetinin CFU-E'nin 

sayısını artırarak eritrosite doğru farklılaşıp olgunlaşmasını sağladığı 

gösterilmiştir(16). 

Eritropoetinin majör hedefi eritron olmasına rağmen megakaryositleri kapsayan 

diğer non-eritroid prekürsörler üzerinde de minör bir etkiye sahip olduğu 

sanılmaktadır(12). 

Eritropoelinin metabolizması ve elimasyonu: Do{ıal insan 

eritropoetininin yarı ömrü 6,7 saat olarak bulunmuştur(S). insanda eritropoetinin 

metabolizasyonu ve eliminasyonunun karaci{ıer, böbrek ve kemik iliğinde olduğu tesbit 
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edilmiştir. Ancak üremideki metabolizması konusunda bilgi yoktur. Normal ve üremik 

tavşanlar üzerinde yapılan bir çalışmada üreminin plazma eritropoetin yarı ömründe 

uzama meydana getirdiği ve bifazik plazma klirensinin olduQu gösterilmiştir. Hepatik 

fonksiyon bozukluğunun da eritropoetln katabolizmasının azalmasında ana faktör 

olabileceği ileri sürülmüştür(28). 

REKOMBINANT HUMAN ERITROPOETIN (rHuEPO) 

Renal anemi etyolojisinde rol oynayan en önemli faktör eritropoetin sentez 

azlığıdır. Tedavi ise eksik olanı yerine koyma şeklinde düş0n0lür{16). Klinik kullanım 

için eritropoetin üretiı:rıinde en önemli keşif, insan fetal karaciQer genomlk haritasından 

EPO geninin izolasyonu olmuştur{S). 

Kromozom 7'nin uzun kolunda lokalize olan gen, 5 dış ve 4 iç zincir şeklinde 

organize olmuş olup insan genomunda tek bir kopya olarak mevcuttur(S, 12). 

Eritropoetin geni 193 aminoasidli bir polipeptid olarak şifrelenmiş olup sekresyonu 

sağlayan lider zincir ilk 27 aminoasidtir(S). Bundan sonra C-terminal aminoasidi 

alınarak 165 aminoasidli fonksiyonel bir protein ortaya çıkar. Karbonhidrat yan 

zincirleri eritropoetinin karaciğer tarafından hızlı klirensini önleyerek hormonun 

invivo stabilitesini sağlar(12). 

Memeli hücre zincirinin ya da Çin hamsterlerlnin over hücrelerinin 

nukleuslarına EPO içeren gen transfer edilir. Memeli hücre zincirinin kullanımı, gen 

transferi sonrası in vivo hormona! aktivitede önemli olan proteinin glikozilasyonunu 

sağlar. rHuEPO bu hücreler tarafından ortalama sekrete edilir ve daha sonra 

saflaştırılır(5, 19). rHuEPO, immunolojik ve biyolojik olarak doğal insan idrar 

EPO'sundan ayırt edilemez, yapısal olarak birbirine çok benzer(5). 

Tarihçe: Eritropoetinle ilgili gen 1983'de bulundu. Rekombinant hormon 

1985'de AMGen Corporation tarafından üretilerek fare ve köpeklerde test edilmiştir. 

Hemodiyaliz yapılan böbrek yetmezlikli hastalarda ilk klinik deney Aralık-1985'de 

yapılmıştır ve 1986'da rHuEPO'nın etkili olduğuna dair ön raporlar 

yayınlanmıştır(S, 19). 

Farmakokinetiklerl: SaQlık gönüllülere 150 veya 300 Ü/kg intravenöz (iV) 

bolus veya subkutan (SC) rHuEPO verildiğinde verilme yoluna bağlı olmadan 

hematokritte dozla ilişkili artış saptanmıştır(29). Hemodiyaliz hastalarında 
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rHuEPO'nun farmakokinetiklerinin değerlendirildiği çalışmalarda iV verilen 

rHuEPO'nun yarıömrü 9,3±3,2 saat tesbit edilmiştir(19,30). Ortalama dağılım volümü 

vücut ağırlığının % 5,S'dur. Subkutan rHuEPO verildiğinde peak seviyeye 8-12 saat1de 

ulaşıldığı ve bu seviyenin 12-16 saat süreyle devam ettiği görülmüşt0r(30). 

Yapılan bir çatışmada çeşitli derecelerde renal fonksiyonlara sahip 10 hastada 

. (>80 m 1/dk; 10-50 mi/dk; <3 mi/dk kreatinin klirensi olan) 150 Ü/kg iV tek doz 

rHuEPO'nun farmakokinetik profili incelendi. Serum ve idrar EPO konsantrasyonları 48 

saat süreyle takip edildi. rHuEPO'nun ortalama yarı ömrü 9.03 saat bulundu ve gruplar. 

arası fark yoktu. rHuEPO'nun eliminasyonunun non-renal mekanizmalarla sağlandığı 

sonucuna varıldı(31). 

Dializ sıvısıyla intraperitoneal olarak verilen EPO'nin biyoyararlılığı yaklaşık 

% 3-B'dir(32). CAPD hastalarına intraperitoneal olarak verilen rHuEPO'nun peritoneal 

kaviteden emilimi çok düşüktür(33). Buna karşın subkutan EPO'nun biyoyararlılı{ıı 

yaklaşık % 20-30'dur ve verildikten sonra 4 gün süreyle küçük seviyelerde de olsa 

serum konsantrasyonları devam eder. lntravenöz verilen EPO 2-3 günde bazal 

seviyelere döner(32). 

Uzun süren çalışmalarda, 155 Ü intravenöz rHuEPO'nun etkisinin subkutanöz 

rHuEPO'nun 80 Ü'ne eşdeğer olduğu bulunmuştur. Subkutanöz rHuEPO'nun intravenöz 

uygulamadan daha etkili olduğu ve intravenöz rHuEPO'nun subkutanöz rHuEPO'e göre 

daha sık aralıklarla injeksiyon yapılmasına ihtiyaç gösterdi{ıi bildirilmiştir(34}. 

Subkutanöz eritropoetin tedavisinde injeksiyonun üç farklı yere uygulanarak 

karşılaştırılmasının yapıldı{ıı bir çalışmada sağlıklı gönüllülere rHuEPO kol, abdomen 

ve uyluğa yapılmıştır. Sonuçta EPO'nun subkutanöz verilmesi için en uygun yerin uyluk 

olduğu tespit edilmiştir(28). Ancak hemodiyaliz ve CAPD tedavisindeki hastalarda bu 

konuda bir bilgi tesbit edilememiştir(35). rHuEPO'nin katabolizmasında karaci{ıer ve 

böbreğin rolleri hakkında tartışmalar vardır. rHuEPO'nin yaklaşık % 3-10'u idrarla 

değişmeden sekrete edilir. Bu hormonun metabolizması ve eliminasyonunu tam olarak 

ortaya çıkaracak daha ileri çalışmalar gerektirir(32). 

rHuEPO'nin eritrofd progenitörler üzerindeki etkileri: Reid ve 

arkadaşları (~ 987) rHuEPO tedavisinden sonra kemik iliğinde CFU-E sayısında 

değişiklik yokken BFU-E'de azalma tesbit etmişlerdir. Aksine Dessypris ve arkadaşları 
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ise (1987) rHuEPO verilmesini takiben kemik iliğinde CFU-E ve BFU-E sayısında 

önemli bir artış olduğunu bildirmişlerdir(12. 19). Son yıllarda yapılan bir araştırmada 

BFU-E ve pluripotent stem hücre (CFU-GEMM)'de rHuEPO tedavisini takiben artış 

olduğu bildirilmektedir(36). 

Renal anemide rHuEPO tedavisi sonuçları 

Predlyallz hastaları: Son dönem böbrek yetmezlikli 24 anemili. prediyallz 

hastasına rHuEPO, 50 Ü/kg, 100 Ü/kg ve 150 Ü/kg iV haftada üç defa verildiğinde hb 

değerlerinde anlamlı bir artış olurken bazı hastaların antlhipertansif ilaçlarında 

artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böbrek yetmezliğinde ilerleme olmamış ve tüm 

hastalarda kendini iyi hissetme duygusu ortaya çıkmıştır. rHuEPO'nun predializ 

hastalarında da etkili olacağı sonucuna varılmıştır(37). Aynı bulgular dlijer 

çalışmalarda da tesbit edilmlştlr(38,39). 

Hemodiyaliz hastaları: rHuEPO, hemodiyaliz hastalarında predlyaliz 

hastalarınkine benzer etkilere sahip olarak bulunmuştur(4). 50-150 Ü/kg dozda 

haftada üç defa rHuEPO intravenöz verildiğinde hemen hemen tüm hastalarda anemi 

tedavi edilebilmiştir. Bununla birlikte kan transfüzyon ihtiyacı azalmış ve 

hipertansiyona oldukça sık rastlanmıştır (5,40). Sundal E. ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu Avrupa'yı kapsayan, çok merkezli, 150 hemodiyaliz hastasını kapsayan çalışmada 

hastanın yaşına, ağırlığına, böbrek durumuna veya dializ tedavisinin süresine bağlı 

olmadan rHuEPO tedavisine anlamlı cevap alınmıştır. 1 yıllık tedavi boyunca 

hemoglobini (Hb) 10-12 gm/dl seviyesinde devam ettirmek için 200 Ü/kg hafta 

rHuEPO dozu gerekli bulunmuş ve rHuEPO'e karşı antikor tesbit edilmemiştir(13). 

rHuEPO'nun hemodiyaliz hastalarının tümünde anemiyi düzeltmede etkili olduğu çok 

merkezli 247 hastalık diğer bir çalışmada da gösterilmiştir(41). 

CAPD hastaları: CAPD hastalarının anemisinin tedavisinde rHuEPO'nun etkili 

olduğu bildirilmiştir(42). rHuEPO, en yararlı ve komplikasyonsuz bir şekilde subkutan 

yoldan verilir(43,44). CAPD hastalarında rHuEPO, intravenôz ve subkutan yoldan aynı 

etkiyi göstermiştir (45). 

rHuEPO ile renal aneminin başarıyla tedavisi kan transfüzyonu ihtiyacını çok 

azaltmış veya ortadan kaldırmıştır, Böylece kan transfüzyonu ile Hepatitis B ve C, HIV ve 
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sitomegalovirus gibi infeksiyon ajanlarının hastaya geçişi, demir aşırı birikimi ve HLA 

histokompatibilite antijenlerine duyarlılık gelişimi şeklinde istenmeyen olumsuz 

etkilerde ortadan kalkmıştır(4,46}. 

rHuEPO'nin Diğer Bazı Sistemler Üzerindeki Etkileri 

Hemopoetik Sistem: rHuEPO kemik iliğindeki eritrold prekOrsörler dışında 

hemopoetik sistemin diğer elamanlarına da etki eder. SaQlıklı erkeklere verilen 20-40 

Ü/kg rHuEPO'nun lenfosit sayısında önemli azalma meydana getirdiği bildirildi(47). 

Buna karşın rHuEPO'nun B lenfositleri direkt olarak uyararak immunglobulin üretimini 

arttırdığı gösterilmiştir(48,49). Oremide görülen trombosit adhezyon ve agregasyon 

defekti rHuEPO tedavisi ile iyileşmiştlr(S0-52). 

Endokrin sistem: Kokot F. ve arkadaşlarının (1989) yapmış oldukları 

çalışmada hemodiyaliz hastalarında rHuEPO tedavisiyle Prolaktin, Glukagon ve Gastrin 

bazal seviyelerinin tedavi öncesi yüksek iken 3 aylık tedavi sonrası normale döndüğü; 

yükselmiş olan FSH, LH, ACTH, Plazma Renin aktivitesi ve Aldosteron hormon 

düzeylerinin rHuEPO tedavisiyle azaldığı; TSH ve Vasopressin'ln tedaviyle etkilenmediği; 

Parathormon, Calcitonin ve lnsulin seviyelerinin ise tedavi sonrası yükseldiği rapor 

edilmiştir(53). 

Daha sonra yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarındaki aneminin rHuEPO 

tedavisiyle düzeltilmesinin pituiter gonadal hormon sisteminde herhangi bir deQlşikliğe 

sebep olmadığı bildirilmiştir(54). 

En son yapılan araştırmada dializ hastalarında rHuEPO ile anemi düzeltildikten 

sonra TRH' ya TSH cevabı, bazal Growth hormon ve prolaktin seviyeleri ile gonadotrop 

serbestleştirici hormona FSH cevabının normalleştiği görOlmüştür(55). 

Kardiyovaskuler Sistem: Dialize alınan renal anemili 0remik hastaların 

rHuEPO ile tedavi edilmesi sonucu ventrikOI end•diastolik çap, lnterventriküler septum 

kalınlığı, sol ventrikül posterior duvar kalınlıklarında azalma ile birlikte kardiyak 
' 

outputun yüksek iken normal seviyelere döndüğü ve ejeksiyon fraksiyonlarının arttığı 

çeşitli çalışmalarla tesbit edilmiştir(S,56,57). 

rHuEPO tedavisiyle diastolik kan basıncının yükseldiği bildirllmiştir(SB) . . 
rHuEPO tedavisi sırasında ortaya çıkan hipertansiyonun etyopatogenezini açıklamak için 

yapılan çalışmalarda total periferik damar direncinin arttığı gösterilmiştir(59·61 ), 
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Dialize girmeyen (prediyaliz) kronik böbrek yetmezlikli hastaların rHuEPO ile 

tedavisi sonucunda anemi başarıyla tedavi edildi, total periferik direnç arttı ancak 

hemodiyalize giren hastalardan farklı olarak kardiak indeks'te değişiklik saptanmadığı 

bildirildi(62). 

Merkezi Sinir Sistemi: Son dönem böbrek hastalıklı anemik hastaların 

rHuEPO ile tedavisi sonucu serebral kan akımının yüksek iken normal seviyelere 

döndüğü ve Wechsler adult zeka. skalası parmak sembol test skorunun önemli olarak 

düzeldiği tesbit edilmiştir(63,64). 

Aneminin düzeltilmesiyle beyin ve kavrama fonksiyonlarındaki değişiklikleri 

inceleyen çalışmalarda beyin olaylarıyla ilişkili potansiyeller ve nöropsikolojik 

testler kullanılmıştır. Olay ilişkili potansiyelin P3 komponentinde artış, dikkatin 

devamlılığında artma, derinlemesine tetkik etkinli{ıinde, idrakle ilgili motor 

fonksiyonlarındaki hız ve etkinlikte artış ve öğrenme ile hafızada artış tesbit edilmiştir. 

su bulgular aneminin direkt veya indirekt olarak beyin fonksiyonlarını bozabildiğini 

gösterm iştir(2 ,65). 

Diğer Etkileri: rHuEPO tedavisiyle aneminin düzeltilmesinin dialfzer 

klirensini düşürdüğü buna karşın protein katabolizma hızını azaltarak kuru vücut 

ağırlığında artış meydana getirdiği tespit edilmiştir(66·68). 

Aksine CAPD uygulanan hastalarda ise rHuEPO ile aneminin düzeltilmesinin 

peritoneal ultrafiltrasyonu artırarak dializ etkinliğini iyileştirdiği 

bildi ril m iştir(69). 

Renal yetmezlikli hastalarda aneminin rHuEPO ite tedavisinin renal 

fonksiyonlardaki bozulmayi hızlandırmadığı bildirilmlştir(39, 70,71 }. Ancak son 

yıllarda rHuEPO tedavisiyle aneminin düzeltilmesinin glomeruler· kapiller basıncı 

yükseltebileceği, hipertansiyon yan etkisinin de bu basıncın artışına katkıda 

bulunabileceği ve böylece yapısal renal hasarın ilerleyerek hastanın son dönem böbrek 

yetmezliğine hızla gireceği idda edilmektedir(4,72). 

rHuEPO ile renal aneminin tedavisi hastanın iştahında düzelme, kendini daha iyi 

hissetme, eksersiz kapasitesinde artış gibi yaşam kalitesinde iyilikler· meydana getirdiği 

bildirilmiştir(4, 73· 75). 

Kansere bağlı kronik anemide, kemoterapi ile meydana gelen anemide, 

Azidotymidine (AZT) ile tedavi edilen AIDS hastalarının anemisinde, kemik iliği 
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naklinden sonra graft'i uyarmak için, otolog kan vericilerinin anemisinde, postpartum 

anemide rHuEPO tedavisinin başarılı olduğu tesbit edilmiştir(76). 

rHuEPO Tedavisinin Yan Etkileri 

Konvulslyonlar: Grand mal tipinde olup oldukça ciddidir. rHuEPO ile 1 yıllık 

• tedavide %2 sıklıkta görülmüştür. rHuEPO dozu azaldıkça konvulsiyon sıklıaıda azalır. 

Konvulsiyonun nedenleri ani kan basıncı yüksekliği ve tam kan viskoziteslnde artışdan 

dolayı serabral hipoksi olarak bildirilmiştir(2, 77). 

Hipertansiyon: r Hu E PO ile tedavi edilen hemodiyaliz hastalarının yaklaşık 

olarak üçte birinde ya önceden var olan hipertansiyon şiddetlenmiştir ya da yeni 

hipertansiyon ortaya çıkmıştır(2,5, 19). 

Kan basıncındaki artışın nedeni olarak periferik damar direncinin artışı 

gösterilmiştir. Periferik damar direncinin artışının nedenleri ise kan vizkozitesinde 

yükselme ve doku hipoksisi ile meydana gelen vasodilatasyonun tedavi sonrası düzelmesi 

olarak bildirilmiştir(12). 

Tromboz: rHuEPO tedavisi ile arterio venöz fistülün veya diğer vasküler 

access'lerin tromboz komplikasyonunda artış olduğu gör0lmüştür (2,78). Ancak bu 

vakalarda daha önceden vasculer access'de anatomik problemler olduğu ve uzun süreli, 

çok sayıdaki hasta üzerinde yapılan çalışmalarda rHuEPO tedavisinin access 

yetersizliğine neden olmadığı bildirilmiştir(12). Renal transplantasyon uygulanacak 

hastalara daha önce rHuEPO verilmesinin graft reperfüzyonu ve erken fonksiyonunda 

gecikme meydana getirdi{ıi gösterilmiştir(2). 

Diğer Yan Etkiler: Hiperkalemi ve hiperfosfatemi hemodiyaliz uygulanan bazı 

hastalarda görülmüştür. Bunların nedenleri hücre volümünde artış ve hastanın iştahının 

artmasına bağlı olarak potasyumdan zengin gıda alımının artması olarak kabul 

edilmiştir. Hatta hemoglobin konsantrasyonlarının artışıyla birlikte potasyumun 

dializer klirensinde düşme olması da nedenler arasında sayılmıştır(78). 

rHuEPO injeksiyonu sonrası kemik ağrısı, hafif ateş yükselmesi, gribe benzer 

sendrom ve daha nadiren allerji olması gibi yan etkilere de rastlandığı 

bildi rilm iştir(2). 



14 

ATRIAL NATRiÜRETIK PEPTID 

Tanıtımı, Özellikleri ve Salınım Yerleri 

Atrial natriüretik peptid (ANP) kardiak atriumlardan salınan bir 

hormondur(79,80-82). Atrial basıncın yükseldiği durumlarda plazmaya 28 

aminoasidli bir peptid hormon şeklinde sekrete edildiği gösterilmiştir(83,84). Daha 

... sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda ANP'nin sol. ventrikülden de büyük miktarlarda 

sentezlendiği tesbit edilmiştir(BS). Bir başka çalışmada ANP'nin ekstra kardiyak 

sentezinin de olduğu ispatlanmıştır. Genetik olarak kardiyomyopatili hamsterler 

üzerinde yapılan bir çalışmada atrial ANP oluşumu ve depolanmasının azalmış olduğu 

gösterilmiştir. Dolaşımdaki yüksek atrial natrlüretlk peptidin akciğerlerde 

sentezlendiği ve hem kromatografik hem de biyolojik olarak atrial ANP ile aynı 

ôzelllklerde olduğu tesbit edilmlştir(B6). 

Atrial natriüretik peptid, güçlü natri0retik, diüretik ve vazoaktif özelliklere 

sahip olup su-elektrolit dengesi ve kan basıncı üzerinde güçlü ve seçici olarak etkilidir. 

Bu nedenlerle renal ve kardiyovaskuler homeostaz üzerinde oldukça önemli rol oynadığı 

pek çok çalışmayla gösterilmiştir(79,87,88). 

Sahnım Mekanizmaları 

Atrium içi basınç ve atrial duvar gerginliği arttıkça lineer olarak plazma ANP 

seviyelerinin de arttığı gösterilmiştir. Fazla sodyum alımı, intravaskuler volüm artışı, 

egzersiz, yatar pozisyon gibi sağ atrial basıncın yükseldiği durumlarda plazma ANP'sinin 

arttığı tesbit edilmiştir(B0,87,89,90). Bunlara ilave olarak atrial ve ventriküler 

kontraksiyon artışınında plazma ANP'sini yükselttiği gösterilmlştir{91,92). 

Diğer hormonlarda olduğu gibi ANP'de de diurnal ritmi olduğu ve sabah 

saatlerinde düşük, gece saatlerinde ise yüksek olduğu tesbit edilmiştir(93,94). 

Etki Mekanizması 

ANP'nin hücresel düzeyde en önemli etkisi intraselluler cGMP konsantrasyonunu 

artırmaktır. cGMP'nin adenilat siklaz ve siklik adenozin monofosfat(c•AMP) oluşumunu 

inhibe ettiği tesbit edilmiştir(90,95). NA+ • K+ •ATP' az (ATP: Adenozin Trifosfat) 

üzerinde ANP'nin etkisi yoktur(88}. 
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ANP'nin Metabolik Klirensi 

ANP'nin metabolik klirensini sağlayan en önemli organlar karaciğer ve 

böbrektir. 100 µg sentetik cx-human ANP'nin normal insana verilmesiyle ortalama 

plazma klirensi 25±2 mi/dk/kg tesbit edilmiştir(90). 

Yapılan bir çalışmada normal insan böbre{ıl ile ANP ekstraksiyon oranı % 35± 

4, karaciğer ile % 30±3 ve akciQerlerle % 24 bulunmuştur. Böylece akciQerlerinde 

ANP'yi metabolize ederek elimine etti{ıi gösterilmiştir(96). 

ANP ve Böbrekler 

ANP'nin böbrekler üzerindeki en önemli etkileri glomeruler fiftrasyon hızını ve 

filtrasyon franksiyonunu artırmasıdır{B7,88). Bu artış çoğunlukla ANP'nin efferent 

arterioller üzerindeki daraltıcı etkisiyle gerçekleşmektedir(97). ANP, böbrekte idrar 

miktarını, kalsiyum, potasyum ve magnezyum atılımını artırır(B7). Kronik böbrek 

yetmezlikli hastalarda plazma ANP seviyeleri yüksek bulunur(87,98). 

ANP ve Kardiyovaskuler Sistem 

Konjestif kalp yetmezliği (KKY) olan hastalarda plazma ANP seviyelerinin 

yüksek olduğu gösterilmiştir. Ancak yükselmiş endojen ANP'nin su ve tuz tutulumu ile 

ödem oluşumunu engelleyemediği ileri sürülmüştür. Bunun nedenleri KKY'de ANP'ye 

renal cevabın yetersizliği ve Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAS) sistem 

aktivasyonunun artması olarak bifdirilmiştir(90,99-101 ). Oysa ki injeksiyonla 

eksojen verilen a-h ANP KKY olan hastalarda kardiyak output, kardiak indeks, kalbin 

atım volümü, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu artırırken, sağ kalp ve pulmoner 

arter basıncını düşürmüştür(102). 

Valvüler kalp hastalığında (90) ve kronik sol kalp yetmezliği olan hastalarda 

sol ventrikül doluş basınçlarıyla plazma ANP seviyeleri arasında anlamlı pozitif bir 

ilişkı olduğu tesbit edilmiştir(103). 

Koroner arter hastalığı ve myokard infarktüsünde plazma ANP seviyeleri 

sağlıklı insanlara göre yüksek bulunmuştur(104). 

ANP, cGMP vasıtasıyla arteriel vaskuler düz kasları direkt olarak gevşetir. En 

etkili olarak aort, renal ve iliak arterler gibi büyük çaplı arterleri gevşetir.Arteriel 

ağın daha periferik bölümleri ANP'ye daha az duyarlıdır. Farmakolojik dozlarda ANP, 
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periferik damar direncini ve intravaskuler volümü azaltarak ortalama arteriel basıncı 

düşürür(105). Bu nedenlerle esansiyel hipertansiyon ve renovaskuler hipertansiyonda 

plazma ANP seviyeleri yüksek tesbit edilmiştir(20, 106,107). 

ANP ve Renin-Angiotensin-Aldosteron Sistemi (RAAS) 

ANP'nin Renin-Angiotensin-Aldosteron sistemini çeşitli seviyelerde etkilediği 

tesbit edilmiştir ANP'nin renin sekresyonunu azalttıöı, Angiotensin il uyarısıyla 

meydana gelen aldosteron salınımını lnhibe ettiği, Angiotensin ll'nin vasokonstriktif 

etkisini önlediği, mevcut aldosteronun sodyum tutucu etkisini inhlbe ettiği 

gösterilmiştir(108). 
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları, Nefroloji kliniği ve 

Hemodiyaliz merkezinde Şubat 1992~ Ağustos 1992 tarihleri arasında takip edilen 

kronik böbrek yetmezliği ve anemisi olan 17 hasta {8 erkek, 9 bayan) ile 10 sağlıklı 

gönüllü (B erkek, 2 bayan) üzerinde bu çalışma gerçekleştirildi. Hastaların yaş 

ortalaması 40.5±15.8 yıl (17-65 yıl), kontrol grubunun ise 31.6±8.2 yıl (25-48 

yıl) bulundu. Hastaların hepsi kronik hemodiyaliz programında idi. 

Renal etyoloji dışında anemi oluşturabilecek akut veya kronik kan kaybı, kan 

hastalığı ve demir eksikliği anemisi gibi hastalıkları olanlarla renal anemili fakat 

infeksiyon, ciddi hipertansiyon, segonder hiperparatiroidizm ve aluminyum 

intoksikasyonu gibi klinik bulguları olan hastalar çalışmaya alınmadı. 

Çalışmaya alınan hastalarda rHuEPO {Eprex(A)) tedavisine başlama kriterleri 

olarak Hemoglobin'in (Hb) < 8 gm /dl ve Hemotokrit'in (Htc) < % 25 olması kabul 

edildi. 

Hastalar tuzsuz, 1 gm/kg. vücut ağ./gün esansiyel aminoasidten zengin protein 

ile uygun kalori desteği verebilecek karbonhidrat ve yağ içeren diyetle beslendiler. 

Günlük sıvı alımları ise dehidrate olmayan hastalarda çıkardığı sıvı(ml)/gün + 500 mi. 

şeklinde düzenlendi. Tedaviye başlamadan önce en az 1 hafta antihipertansif ilaç, diüretik 

ve anabolizan almaması sağlandı. 

Hasta ve sağlıklı gönüllerin arteryel kan basıncı 1. 5 dakika istirahat sonrası 

yatar pozisyonda, sağ koldan sphygmomanometre ile ölçüldü. Hasta ve sağlıklı 

gönüllülerin tedavi öncesi ve sonrası vücut ağırlığı, günlük idrar miktarları, nabız 

sayısı ve klinik muayene bulguları tesbit edildi. 

Tedavi öncesi ve sonrasında yapılan laboratuvar tetkikleri fakültemizin 

biyokimya ve hematoloji laboratuvarlarında gerçekleştirildi. 

Tedavi öncesi ve sonrasında hastaların BUN, serum kreatinin, kan glikozu, 

serum sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, SGOT, SGPT, Alkalen fosfotaz, total 

bilirubin, direkt bilirubin, total protein, albumin, serum demiri ve total demir bağlama 

kapasitesi, günlük idrarda protein, kreatinin, sodyum tayinleri biyokimya 

laboratuvarındaki HITACHl~Automatic Analyzer 705 cihazı ve BECKMAN marka 

cihazlarda gerçekleştirildi. Hemoglobin, hematokrit, lökosit sayısı ve formülü tetkikleri 

hastanemiz hematoloji laboratuvarlarında yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası hastaların 
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ekokardiyografi ve gözdibi tetkikleri yapıldı. Ekokardiyografi kardiyoloji uzmanınca 

doopter ekokardiyografi cihazında (Toshiba Sono!ayer SSH-160A) Teicho!z metoduyla 

yapıldı. 

Hasta ve sağlıklı gönüllülerin plazma ANP ve Renln aktivitesi ile serum 

aldosteronu ve eritropoetin seviyelerinin tayini için sabah saatlerinde, 15 dakika yatar 

pozisyonda istirahat sonrası, kolun antekubital bölgesindeki bir venden kan alındı. 

Plazma ANP ve Renin aktivitesi için polystrene 2 tüpe kanın her mililitresi için 1 mg 

ethylnediamine tetraasetik asit (EDTA) konuldu; ANP tayini yapılacak tüpe ise kanın her 

mili litresi için 400 Klü Aprotinin (TrasyloJ(R)) ilave edildi. Her tüpe 10 mi olmak 

üzere 3 tüpe kan alınarak konuldu. Alınan kanlar, içinde buz bulunan kapla santrifüj 

yapılacak yere nakledildi. 1800 devirle 15 dakika santrifüj yapılarak plazma ve 

serumlar ayrıldıktan sonra plain tüplere işaretlenerek konuldu. Parafilmle 

kapatıldıktan sonra -85 °C'de deep-freeze'de deney yapılana kadar saklandı. Tedavi 

öncesi ve sonrasında tüm hastaların femoral arterinden kan gazlarını değerlendirmek 

için kan alınıp biyokimya laboratuvarında incelendi. Hasta ve kontrollerin ortalama 

arteryel basınçları, dlastollk kan basınçlarına nabız basıncınrnın üçte biri eklenerek 

hesaplandı(109). 

Hastaların glomeruler filtrasyon hızı aşağıdaki formülle tesbit 

edildi(110-112). 

(140-yaş) x Vücut Ağırlığı (kg) 
Glomeruler Filtrasyon Hızı (ml / dk) "' -------------

72 x Serum Kreatinini (mg/dL) 

Bayanlar için bulunan değer 0.85 ile çarpıldı. 

Fraksiyona! sodyum ekresyonunun tayinindi ise şu formül ku!lanıldı{113). 

idrar SodyumU/Plazma Sodyumu 
Franksiyone! Sodyum Eksresyonu(%) "' ---- x 100 

idrar Kreatinini/Plazma Kreatinini 

Vücuı yüzey alanları (VYA) aşağıdaki formülle tesbit edildi (114). 

VYA (rıı2) = Vücut ağırlığı (kg)0- 425 x Boy (cm)0.725 x 0.007 

Ekokardiyografide tespit edilen stroke volüm ve kardiyak output vücut yüzey 

alanına bölünerek stroke ve kardiyak indeksler hesaplandı(115).Hasta ve kontrollerin 

total periferik dirençleri ortalama arteryel basınçların kardiyak output'a oranıyla 
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hesaplandı(14}, total periferik direnç indeksleri ise ortalama arteryel basınçların 

kardiyak indekse oranıyla elde edildi(115-117). Ejeksiyon fraksiyonları ve 

fraksiyonel shortening değerleri teicholz metoduyla yapılan ekokardlyografik incelemede 

cihaz tarafından hesaplanarak verildi. Sol ventrikül fonksiyonunu _preload'a bağlı 

olmaksızın daha doğru gösteren sistol so_nu basınç/ sistol sonu volOm oranı için sfigmo 

manometre ile arteriyel sistolik basınç ve ekokardiyografi ile de sistol sonu volOm tespit 

edildi (118}. 

Sol ventrikül kas kitleleri ise şu formülle hesaplandı: Sol ventrikOI kas kitlesi 

(gram) ... 1.05 ([sol ventrikül diastol sonu çap + interventriküler septumun diastolik 

kalınlığı + sol ventrikülün arka duvarının diastollk kalınlı{ıı]3 ~ [sol ventrikül diyastol 

sonu çap]3) (8). 

Tedavi sırasında serum ferritin seviyeleri 100-1000 ng/d L arasında olan 

hastalara oral ferrous sulfat, 100 ng/dL altındakilere ise intravenöz demir dextran 

infüzyonu yapıldı(78). Tüm hastalara B kompleks, C vitamini ve talik asid içeren oral 

preparatlar verildi. 

Tüm bu hazırlıklardan sonra rHuEPO, 50 Ü/kg vücut ağırlığı dozunda intravenöz 

olarak haftada üç defa başlanıldı. Tedaviye yetersiz cevap veren hastalarda doz her ay 25 

Ü/kg vücut ağırlığı olmak üzere maximum 1 oo Ü/kg vücut ağırlıQı haftada üç defa'ya 

kadar yükseltildi. Tedavide amacımız hemoglobini 10 gm/dL'ye hematokrit değerini ise 

% 30'a yükseltmekti. 

Hastalar ve sağlıklı gt.inüllOlerde ki ANP, Eritropoetin, Renin ve Aldosteron tayin 

işlemleri aşağıda anlatıldığı gibi yapıldı. 

PLAZMA ATRIAL NATRIÜRETIK PEPTID ÖLÇÜMÜ 

Plazma atriel natriüretik peptid seviyelerinin tayini için Jncstar Corporation 

Stillwater, Minnesota 55082 firmasının katalog numarası 22750 olan ANP I12s RIA 

Kit'i kullanıldı. 

Plazmalar deep-freeze'den alındıktan sonra + 4 °C'de buzdolabında tutularak 

erftildi. Deney ekstraksiyon ve radioimmunoassay olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştirildi. 
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005 (Octa decasilyl)• Silica kolonlarla plazmanın ekstraksiyonu 

a) Örneklerin hazırlanması: 

12x75 mm polystrene test tüplerine kontroller ve bilinmeyen örneklerin 

plazmasından 1 ml'si konuldu ve 3 mi %4 asetik asid ilave edilerek dikkatlice 

karıştırıldı. 10 ml'lik steril şırıngaların pistonları çıkarıldı. Her ODS silika kolonunun 

uzun ucu şırıngaların ucuna takıldı. 

b) ODS-Slica kolonların hazırlanması: 

1 b- Her şırıngaya % 86'1ık etanolde %4'fük asetik asidin 5 mrsi konularak 

ODS-Silika kolonlar olduruldu. 

2 b. Sıvı yerçekimiyle kolonlar boyunca süzüldü. Kalan sıvıyı almak için 

şırıngalara pistonları takılarak basınç uygulandı. Daha sonra şırıngalardan 

o DS-Silika kolonlar ayrıldı. Pistonlar çıkarıldıktan sonra tekrar 

şırıngalar ODS-Silika kolonlara takıldı. 

3 b. Her şırıngaya % 100 Methanol'den 5 mi konuldu ve 2 no.ıu işlemler 

yapıldı. 

4 b. Daha sonra distile su'dan 5 mi konularak 2 no.Ju işlemler yapıldı. 

5 b. Distile suda% 4 asetik asid'ten 5 mi konularak 2 no.lu işlemler yapıldı. 

c) örneklerin uygulanması ve ekstrakslyonu 

1 c - Daha önce asidifiye edilmiş plazma örnekleri ODS-Silica kolonlara takılmış 

şırıngalara hastalara göre işaretlenmiş olarak uygulandı. Daha sonra 2b'de 

ki işlemler yapıldı 

2 c. Distile suyun 3 ml'si ile iki defa tutuldu. Her iki yıkamada da 2b'de 

belirtilenler uygulandı 

3 c. % 86 Ethanol'de % 4 asetik asidin önce 2 ml1si daha sonra ı ml'si ilave 

edilerek ANP elue edildi. Her ilave arasında 2b'de ki işlemler tekrarlandı. 

Eluatlar 12x75 mm polystrene tüplere işaretlenerek toplandı. 

4 c. Eluatlar 37°C'lik su banyosuna konularak 1 saat süreyle azot gazı veya 

komprese havayla buharlaştırıldı. 

5 c. 1 saat sonra % 95 Ethanol'ün 1 ml'siyle her tüpün 1/3 alt iç kenarı 
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yıkanarak tüp kenarlarında bulunan artıklar toplandı. 

6 c - 37 °C'deki su banyosunda tamemen kuruyana kadar azot gazı veya komprese 

havayla ethano! buharlaştı rıldr. 

7 c - Kurutulmuş hasta örneklerine ANP "O" standardı konuldu. 

Radioimmunassay işlemi 

Tüm reagent'ler dikkatli olarak va rtex cihazıyla karıştı rı ld r, kırı im ış buz 

içeren kaba yerleştirildi. 12x75 mm polstrene tüpler işaretlenerek kırılmış buz içeren 

kaba yeri eştiri ldl. 

Nonspesifik bağlanma tüpüne "O" standartın 300 µL'si konuldu. "O" standart 

tüpüne 100 µL "O" standardı pipetlendi. ANP standartlarını (20-1.000 pg/ml arasında 

altı adet) içerecek tüplere 100 µL konuldu. Kontrol vakaları ve bilinmeyen, incelenecek 

örnekler için işaretlenmiş tüplerede ekstraktların 100 µL'si konuldu-Nonspesifik 

bağlanma ve total sayı tüpü dışında "O" standart'ı ve diğer ANP standartlarıyla 

bilin meye n örnekleri içe ren tüplere 200 µ L AN P antikoru ilave edildi. Tüm. tüpler 

vortex cihazıyla karıştırıldıktan sonra + 4°C'de 20-24 saat süreyle inkube edildi. Total 

sayı tüpü, Nonspesifik bağlanma, "O" ve ANP standartlarıyla bilinmeyen ekstraktları 

içeren her tüpe ıt 25 ANP'nin 200 µL'si ilave edildi. + 4 °C'de 20-24 saat inkube edildi. 

Total sayı tüpü hariç diğer tüplerin her birisine 500 µ L Herse anti-sheep 

precipitating Complex (HAS-PPT) konuldu. Oda ısısında 20-30 dk. süreyle inkube 

edildi ve 20-25 °C'de 20 dk süreyle 1800 devirde santrifüj yapıldı. ÇökeJtin in 

üzerindeki sıvı hemen aspire edildi. Total sayı tüpleri de dahil olmak üzere tüm tüpler 

gamma ışın sayıcı cihazıyla 60 saniye süreyle sayıldı. Gamına sayıcı standart eğri çizip 

gerekli işlemleri yaparak sonucu yazıcı bölümü ile yazarak verdi. 

SERUM ERITROPOETIN ÖLÇÜMÜ 

Serum eritropoetin seviyelerinin tayini için RD Systems- CUNIGEN 

ERYTHROPOJETIN EIA (Enzyme lmmunoassay) test kit'i (Catalog No: ADC06096) 

kullanıldı. 

Testin Prenslpleri: Clinigen Erythropoietin EIA tstinin prensibi çift antikor 
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sandvic metoduna dayanır. Mikrotitreli kuyular, eritropoetin için spesifik monoklonal 

(murine) antikorla daha önceden kaplanmıştır. Bu kuyular serum veya standart'la 

inkube edilir. Eritropoeitin immobilize antikora bağlanır. 

Fazla serum veya standart alındıktan sonra kuyular anti-eritropoetin polyclonal 

{rabbit) antikor ve horseradish peroxidase'ın bir konjugatıyla inkube edilir. Bu ikinci 

.. inkubasyon sırasında antikor-enzim konjugatı immobilize eritropoetlne baı}fanır. Aşırı 

konjugat yıkama ile geri alınır. Kuyulara bir kromogen ilave edilir ve mavi renkli bir 

komplex oluşturmak için enzim reaksiyonuyla oksldize edilir. Reaksiyon mavi rengi 

sarıya dönd0ren asidin ilavesiyle durdurulur. Oluşan renk miktarı eritropoetin antikor 

kompleksine baOlanan konjugatın miktarıyla direkt olarak lllşkflidir. Dolayısıyla serum 

veya standarttaki eritropoetin miktarıyla direkt olarak ilişkilidir. 

Bu kompleksin absorbansı ölçülür ve standart bir eğri çizilir. Serum 

örneklerinin eritropoetin konsantrasyonu standart eğriden tayin edilir. Deneyde 

kullanılan standartlar doğal değil rekombinant'dır. 

Deneyin Yapılışı: Kutulardan mikrotltre kuyucuklar alındı ve kuyucuklar 

için özel hazırlanmış bölümlere sıra ile yerleştirildi. · Kuyucuklar işaretlendi. 

örnekler, standartlar ve kontroller için hazırlanmış olan kuyucuklara 200 µL olarak 

konuldu. 

Standartlar O, 10,20 ,35,50, 100,200 mU/ml'dir. Kuyuların üzeri düz bir 

tabaka halinde parafilmle kapatıldı ve oda ısısında (18-28 °C) düz bir yüzeyde 3 saat 

süreyle inkube edildi, lnkubasyon sırasında karıştırma veya sarsıntıya neden olacak bir 

işlem yapılmadı. 

Her kuyunun içeriği geri alındı. Kuyular ters çevrildi ve çok az kalmış artıklar 

kı1ğıt havlu ile kurutularak uzaklaştırıldı. 

Her kuyu içine Anti-Eritropoetin Poliklonal (rabbit) antikoru: Horseradish 

Peroxidase Conjugate'den 200 µL pipetlendi. 

Kuyular yeni bir tabaka halinde parafilmle kapatıldı ve 37 °C'de ki su 

banyosunda 2 saat sOreyle lnkube edildi. Bekleme süresi sonunda su banyosundan 

kuyucuklar geri alındı ve her kuyucuğun muhtevası alınarak uzaklaştırıldı. 20 X yıkama 

solusyonu konsantratınının 100 ml'sine 2000 ml'de iyonize su katılarak hazırlanan 1 X 

yıkama solusyonunu kullanarak 4 defa kuyucuklar yıkandı. Her yıkama sırasında 

kuyucukların hepsinin içeriği bir kaba boşaltıldıktan sonra kaQıt havlu üzerine ters 
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çevirerek konuldu ve artıkların da kurutulması sağlandı. Kuyucuk\arda hava 

kabarcıkları bırakılmadı. 

Kit'de bulunan Substrat solusyon 1_ ile substrat solusyon 2_ eşit volümlerde 

karıştırıldı Meydana gelen substrat solusyonundan her kuyucuğa 200 µI konuldu. 

18·28°C oda ısısında 30 dk süreyle kuyıicuklar lnkube edildi. Substrat solüsyonu 

hazırlandıktan sonra 30dk içinde kullanıldı. Her kuyucuğun içine substrat stop 

solüsyonunun 100 µ\'si kullanılarak enzim reaksiyonu durduruldu. Her kuyucuğun 

absorbansı 610 nm dalga boyu kullanan HYPERION/Mlcro-Reader 1, Model No: 

4025-056-Manufactured by Hypeiron, !ne. Miami-Florida 33186 USA marka 
1 

spektrofotometre ile okundu. Yüzey okuyucu. hava üzerinde sıfırlandı. 

Sonuçların Hesaplanması: Kitin içinde bulunan lineer grafi kağıdı 

kullanılarak o, 10,20,30,50 mU/ml'lik har standart için tesbit edilen ortalama 

absorbans vertikal (Y) axise işaretlendi. Bunlara karşı gelen standart eritropoetin 

değerleride horizontal (X) axisine işaretlenerek cetvelle noktalar birleştirilip standart 

eğri çizildi. 

Daha sonra bilinmeyen örneklerden elde edilen absorbanslar cetvelle horizontal 

olarak standart eğriyle kesiştirildi. Bu noktadan vertikal çizgi çekilerek X axisini 

kestiği yerdeki eritropoetin seviyesi o örneğin serum eritropoetin düzeyi olarak okundu. 

PLAZMA RENiN AKTIVITESI (PRA) ÖLÇÜMÜ 

Plazma Renin Aktivitesinin tayıni için RIANEN Assay System Angiotensin 1[!1251 

Radioimmunoassay Kiri (Catalog Number NEA-022t026) kullanıldı. 

Reagent solusyonlar protokole uygun olarak hazırlandı. Deney Angiotensin l'i 

zenginleştirme işlemi ve Radioimmunoassay bölümü olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştirildi. 

A nglotensln 1 Zenginleştirme işlemleri: 

Hastaların dondurulmuş plazma örnekleri deep-freeze'den alınarak +4 °C'de 

buzdolabına konulup erimesi sağlandı. Buz banyosundaki temiz polistren tüpler içine her 

hastanın plazma örneğinin 1 mrsi kondu. Her tüpe 8- Hldroksikinolon'dan 1 O µL ve 
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Dimerkaprol solusyonundan 1 O µL ilave edildi. 

Her tüpe pH=6.0 Maleate tamponunun 2ml'si ilave edildi ve vortex cihazıyla 

karıştırıldı. Aynı numaralarla işaretlenmiş polistren tüplere her tüpün muhtevasının 1 

mL'si aktarıldı. 1 saat süreyle 37 °C'de inkube edildi, buna karşın her solusyondan arta 

kalanı bir buz banyosunda aynı süre bekletildi. 

37 °C'de inkube edilen hasta örnekleri inkubasyon peryodunun sonunda + 4"C'lik 

buz banyosundaki kontrollerle eşleştirilerek Angiontensin l radioimmunoassay'Je tayin 

edildi. 

Radlolmmunoassay Protokolü 

Tüm reagent'ler ve tüpler işlemler sırasında bir buz banyosunda tutuldu. 

Standart e~ri için 16 tüplük bir seri ve her klinik örnek için 4 tüplük bir seri 

numaralandı. Standartlar O, 1-0,25-0,5-1,0-2,5-5,0 ng/ml idi 

1 ve 2. tüplerin (boş tüpler) içine deney tamponunun SOOµL'si konuldu. 1. den 

4. tüpe kadar 4 tüp içine (boş ve "O" standart) % 5 BSA'nın 100 µL'si pipetle konuldu. 

Uygun tüpler içine her standartrn 100 µL'si konuldu (Örn: 5 ve 6. cı ya o, 1 

ng/mL; 7 ve 8. tüplere 0,25 ng/mL; 9. ve 10. tüplere ,5 ng/mL vb). Daha sonra klinik 

örneklerin 100 µL'si pipetlendi (Örn: 17. ve 18. tüplere 37 °C'de zenginleştirilmiş 

örnek, 19-20. tüplere + 4 °C'deki örnek vb). Bu aşamadan sonra tüm tüplerin içine 

Tracer solusyonunun 1 OOµL'si pipetlendi. 1 ve 2 nolu tüpler hariç tüm tüplere 

Anti-serum solüsyonunun SOOµL'si konuldu. 2-5 saniye süreyle tüm tüpler vortexle 

karıştırıldı ve 18-24 saat süreyle + 4°C de inkube edildi. 

lnkubasyon tamamlanmadan önce dilue edilmiş Charcoal suspansiyona bir 

magnetik karıştırıcı demir çubuk konuldu ve aktif karıştırmaya başlanıldı. + 4 oc•ıik 

inkubasyonun sonunda her tüp içine Charcoal suspansiyonun 1 mL'si pipetlendi. Tüm 

tüpler vortexle karıştırıldı. +4 °C'de 15-20 dk süreyle 1200 devirde santrifüj edildi. 

Sayım için uygun olarak numaralanmış olan polistren tüplere her tüpün supernatant 

fraksiyonu dekanı edildi. Charcoal partiküllerinin olmadığı superna1ant'ı transfer etmek 

için çok dikkatli olmalıdır. Supernatant traksiyonunda antikor bağlı angiotensin 

mevcuttu ve bağlanmayan angiotensin l, charcoal tarafından absorbe edildi. 

Kuyucuk tipindeki supernatant tüpleri 5 dk süreyle gamma ışın sayıcı ile 
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sayıldı. Gamma ışın sayıcı standart eğri çizip gerekli işlemleri yaparak sonuçları yazıcı 

bölümü (printer) ile yazarak verdi. Her plazmada ki Angiotensin l'in konsantrasyonunu 

tayin etmek için +4 °C ve 37 °C'deki örneklerin ng/mUsaat konsantrasyonlarını tesbit 

için bu değerler 3'1e çarpıldı. Buradan elde edilen değerleri kullanarak 37 °C'deki 

değerler +4 °C'deki değerlerden çıkarılarak Plazma Renin Aktiviteleri ng/mUsaat 

·· · olarak hesaplandı. 

SERUM ALDOSTERON SEViYELERiNiN ÖLÇÜMÜ 

Bu deney için DPC (Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, CA 90045) 

firmasının COAT-A-COUNT Aldosterone- NO extraction isimli TKAL 1 Katalog numaralı 

Kiti kullanıldı. 

Has1a serumları derin dondurucudan çıkarılarak oda ısısında eritildi. 

Antikor kaplı olmayan 12x75 mm. polipropylen tüplerden 4'0 total sayı ve 

nonspesifik bağlanma (NSB) için çift olarak numaralandı. Aldosteron antikoru kaplı 

tüplerden 7'si A (maximum bağlanma)'dan başlamak üzere B-C-D-E-F-G şeklinde 

numaralandı. 

Diğer antikor kaplı tüplerde kontrol ve hasta serumları için numaralandı. 

NSB ve A tüplerine sıfır kalibratör A'nın 200µL'si pipetlendi ve geri kalan 

kalibratör kontrol ve hasta serumları için hazırlanan tüplere 200µL olarak kondu. 

Kontrol ve hasta serumları da işaretlenmiş tüplere 200µL olarak pipetlendi. Her tüpe 

ı 125 Aldos1eronun ı mL'si ilave edildi. 37 °C'de 3 saat süreyle inkube edildikten sonra 

tamamen dekanı edildi. Gamma ışın sayıcıda 1 dk süreyle sayıldı. Standart eğri bu cihaz 

tarafından çizilerek sonuçlar yazıcı bölümü ile yazılarak verildi. 

SONUÇLARIN (STATISTIKI DEĞERLENDiRiLMESi 

Elde edilen sonuçların istatlstiki yorumunda sutudent-t testi, korelasyon ve 

regresyon analizi kullanıldı(119). 

1- iki ayrı gözlem grubundan elde edilen ortalamaların kıyaslanmasında 

aşağıdaki formül kul!anılarak t-testi uygulandı. Sonucun anlamlı olup olmadıQı, 

serbestlik derecesine göre t-tablosuna bakılarak değerlendirildi(119). 
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m1 - m2 L(X1 - m1 )2 + L(X2 - m2)2 
t= --------

j S2 S2 ı 

\11 ~+-~;-
m 1 = Birinci grubun artalanı ası, 

m2= ikinci grubun ortalaması, 

S 2 =iki gruba ilişkin varyans!arı n serbestlik derecelerine göre tartılı 

ortalaması 

n 1 = Birinci gruptaki elemanların sayısı. 

n2= ikinci gruptaki elemanların sayısı. 

L = Toplam işareti. 

x1 = Birinci gruptaki elemanların kantitatif değerleri. 

x2== ikinci gruptaki elemanların kantitatif değerleri. 

2- Aynı bir diziye ilişkin birikimlerin iki ayrı halde değerlendirilmesinde 

eşlenmiş seriler için kullanılan t-testi formülü kullanıldı(t 19}. Sonucun anlamlı olup 

olmadığı serbestlik derecesine göre t-tablosuna bakılarak değerlendirildi. 

m- 0 

I=---
n - 1 

m = Aynı diziye ait birinci ve ikinci inceleme sonuçlarının karşılaştırılmasıyla 

ortaya çıkan farkın ortalaması. 

n = Dizideki elemanların sayısı, 

S2= Grubun iki ayrı halde incelenmesine ait farkın varyanslarının serbestlik 

derecelerine göre tartılı o rtalamasr. 

T 1 = Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan farkın kantitatif 

toplamı. 

T 2 = Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan kantitatif farkın 

kareleri toplamı. 
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3- iki kantitatif değişken arasında anlamlı bir uygunluk halinin mevcut olup 

olmadığını anlamak için Pearson-Bravais korelasyon katsayısı şu formülle tesbit 

edildi(119). 

r= 
✓(J:.x2 - T2x/n) . (l;y2 - T2y/n) 1 

r .. korelasyon katsayısı, 

n = korelasyon yapılan değişkenlerin toplam sayısı, 

T x .. x değişkeninin (n) sayıdaki müşahade değerleri toplamı. 

T y .. y değişkeninin (n) sayıdaki müşahade değerleri toplamı. 

tx2 .. x değerleri kareleri toplamı 

:Exy = x ve y değerleri çarpımı toplamı. 

Bulunan korelasyon katsayısına göre aşağıdaki formülle (t) değeri tesbit edilipt 

korelasyonun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre t-tab/osuna bakılarak 

değerlendirildi(119). 

r 
t = ----- • ..Jn-2' 

✓ 1-r2 ' 

n = x veya y değ!şkenlerindeki değer çiftleri sayısı. 

r .. Pearson-Bravais korelasyon katsayısı. 

Bu iki değişken arasındaki bağlılığın şeklini belirleyen çizgi diyagramı 

(regresyon doğrusu) Y= a x + b formülüne göre çizildi. a ve b değerleri: 

8= 
l:xy - Tx T yln 

:Ex2 • T2x/n 

mx = x değerlerinin aritmetik ortalaması 

my = y değerlerinin aritmetik ortalaması 

form ü ileriyle tesbit edildi( 119). Bu işi em lerl yapmak için Casio-Fx 36 00 Sc len ı ific 

hesap makinesi ve Macintosh bilgisayarında Statwiew programı kullanıldı. 
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Çalışmamız renal anemili 17 hasta ile 10 sağlıklı gönüllü üzerinde yapıldı. 

Renal anemili hastaları tedavi için rHuEPO {EprexR) intravenöz olarak uygulandı. 

Aneminin tedavisiyle kardiyak yapı ve hemodinamideki değişiklikler tesbit edildi. Buna 

paralel olarak serum eritropoetlni ve bazı vazoaktlf hormon (plazma atrial natrlOretik 

peptld, plazma renin aktivitesı. aldosteron) düzeylerindeki deQlşlklikler incelendi. 

Sağlıklı gönüllülerle bulgular karşılaştırıldı. 

GENEL BULGULARIN DEĞERLENDiRiLMESi 

· Hastalar ve sağlıklı gönüllülerin demografik özell!klerl Tablo 3'de özetlenmiştir. 

Tablo 3: Hastalar ve sağlıklı gönüllülerin demografik özellikleri (x±SD) 

HASTALAR KONTROLLER 

Sayı 1 7 1 O 

Cinsiyet (E/K) 8/9 8/2 

Yaş {yıl) 40,5 ± 15,8 31,6 ± 8,2 

Vücut ağırlığı (kg) 62,3 ± 10,3 69,4 ± 7,0 

Boy (m) 1,67 ± 0.,08 1,70 ± 0,07 

Vücut yüzey alanı (~) 1,71 ± 0,15 1,76 ± 0,10 

Hastalar ve kontrol grubunun yaş ortalamaları ve vocut yüzey alanları 

istatistiksel olarak farklı bulunmadı (sırasıyla t: 1,66; t: 0,938, p>0.05). Vücut 

ağırlıkları tedavi sonrasın da (61.7±10.6 kg) anlamlı değişiklik göstermedi (t=0.736; 

p>0.05). 

Sağlıklı gönüllülerde ve hastaların birisinde gözdibi normal iken, 4'0nde Grade 1 

hipertansif, 9'unda Grade il hipertanslf, 3'ünde ise 'Grade III hlpertansif retinopati 

tesbit edildi. 

Kronik böbrek yetmezlikli 17 hastamızda normokrom normoslter renal anemi 

tesbit edilmiştir. Bulgularımız Tablo 4'de özetlenmiştir. 
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Tablo 4: Hastalarda renaı anemi ile ilgili bulgular (x±SD) 

Hemoglobin (gm/dL) 6.81 ± 0.65 

Hematokrit (%) 

Eritrosit sayısı (milyon/mm 3 ) 

Ortalama eritrosit hacmi {mikronk0b) 

Ortalama eritrosit hemoglobini 

(pikogram / hücre) 

Ortalama eritrosit hemoglobin 

konsantrasyonu (%) 

Serum demiri ( µ g/dL) 

Total demir bağlama kapasitesi 

(µ g/dL) 

Ferritin (ng/m L) 

20.9 ± 1.98 

2.34 ± 0.20 

89.1 ± 2.60 

29.0 ± 2.20 

32.5 ± 1.90 

77.4 ± 21.1 

384.9 ± 79.60 

202.1 ± 133.6 

Kontrol grubunun da anemisi yoktu ve hematokrit değerleri ortalaması 

%44.9±4.1 (%37-52) bulundu. 

rHuEPO ile renal aneminin tedavisi 42,2 ± 20,7 gün (21-109 gün) sürdü. 

Haftada üç defa 50 Ü/kg rHuEPO dozu 8 hastada (%47) yeterli olurken 3 hastada (%18) 

75 Ü/kg'a, 6 hastada {%35) ise 100 Ü/kg dozuna yükseltilmiştir. Tedavi süresince 

kullanılan rHuEPO'nin ortalama dozu haftada üç defa 72t05 ± 23 Ü/kg olarak tesbit 

edi im iş tir. rHu EPO tedavisi süresince 14,5 ± 11 , 9 seans ( 4-41 seans) 4 saatlik 

standart dializerle (0,8 m2 Hollow-fiber), ultrafiltrasyonsuz hemodiyaliz uygulandı. 

rHuEPO hemodiyaliz sonrası intravenöz olarak verildl. Tedavi süresince serum ferritin 

seviyelerine göre tüm hastalara oral ferrous sulfat verilirken 6 hastaya intravenöz 

demir-de x tran u yg ulandı {78). 

Tedavi öncesi hastaların hemoglobın (Hb) değeri 6,81 ± 0,65 gm/dL (5,7 - 7,8 

g m/d L) ve He motokrit ( H tc) değeri ise %20 f 9 ± 1, 98 (% 1 8 • 24) te sbit edilmiş Ur. 

Kontrol grubunun ise hemalokrit değeri %44,9 ± 4,1 (%37-52) bulunmuştur. 

rHuEPO (Eprex) tedavisiyle hastaların Hb değeri 9,76 ± 0,76 gm/dL (8,6 - 11 

gm/dL)'ye Htc değerleri ise ,%29,5 ± 1,87 {%26-32)'ye yükselmiştir. Tedavi sonu Hb 

değ erleri ( t: 18, 68; p<0. 00 O 1 ) ve H le değerleri önemli ölçüde ( 1: 16f 93; p<0.0001) 

artmıştır. Ancak tedavi sonu hematokrit değerleri kontrol grubundan anlamlı ölçüde 
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düşük bulunmuştur (t: 13,43; p<0.0001 ). Yani anemi parsiyel tedavi edilmiştir. 

rHuEPO tedavisiyle hastaların böbrek fonksiyonlarında değişiklik olmamıştır. 

Bulgular Tablo 5'de özetlenmiştir. 

Tablo 5: rHuEPO tedavisinin böbrek fonksiyonlarına etkileri .{x±SD) 

Tedavi öncesi Tedavi Sonrası 

Serum kreatinin {mg/dl) 7.01 ± 2.6 6.22 ± 2.69 

Kreatinin klirensi (mUdk) 13 ± 7.4 14.3 ± 5.30 

Fraksiyonel sodyum 

eksresyonu (%) 1 ± 0.8 1.46 ± 0.90 

Kreatlnin klirensleri {n=17, t= 0.689, p>0.05) ve fraksiyonel sodyum 

eksresyonları (n= 17, t= 1.77, p>0.05) rHuEPO tedavisiyle deOişmemiştir. 

Hastalardan alınan arteryel kanda tedavi öncesi pO2 : 71,6 ± 12,36 mmHg, pCO2 

: 30,04 ± 5,03 mmHg, pH ise 7,33 ± 0,070 idi. rHuEPO ile aneminin tedavisinden 

sonra pO2: 80,7 ± 7,55 mmHg, pCO2: 26,1 ± 6,1 mmHg, pH ise 7,34 ± 0,052 bulundu. 

pO2 anlamlı ölçüde artarken (t: 3,960; p<0.01); pCO2 anlamlı ölçüde azaldı (t: 2,960; 

p<0.01 ). pH'da anlamlı değişiklik saptanmadı (t: 0,390; p>0.05}. 

Hastaların tedavi öncesi radial nabız sayıları 89 ± 13 vuru/dk (66·109 

vuru/dk), tedavi sonrası ise 84,2 ± 13,1 vuru/dk (62-109 vuru/dk) tesbit 

edilmiştir. Tedavi öncesine göre tedavi sonrası nabız sayıları istatistiksel fark 

arzetmemektedir (t: 1,248; p>0.05). Kontrol grubunda ise nabız sayısı 80±8 vuru/dk 

tesbit edilmiştir. 

Hastaların tedavi öncesi nabız sayıları ile kontrol grubunun nabız sayıları (t: 

1,971; p>0.05} ve tedavi sonrası nabız sayılarıyla kontrol grubunun nabız sayıları 

arasında (t: 0,914; p>0.05) istatistiki anlamlı fark saptanmamıştır. 

Tedavi öncesi sistolik kan basınçları ortalaması 138,2 ± 23,2 mmHg, diastolik 

kan basıncı ortalaması 84, 1 ± 8,7 mmHg bulundu. Tedavi sonrası sistolik kan basınçları 

ortalaması 135,2 ± 22,3 mmHg, diastolik kan basınçları ortalaması ise 82,3 ± 9,7 

mmHg tesbit edilmiştir. Tedavi öncesi ortalama arteryel basınçlar (OAB) 102,1 ± 12,4 

mmHg, tedavi sonrasında 99,9 ± 13,2 mmHg bulunmuştur. Ortalama arteryel basınçlar 
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tedavi öncesi ve sonrasında anlamlı farklılık göstermemiştir (t: 0,621; p>0.05). 

Kontrol grubunun sistolik arteryel kan basınçları ortalaması 121,0 ± 11,9 

mmHg, diastolik kan basınçları ortalaması ise 79 ± 7,3 mmHg tesblt edildi. Aynı grubun 

ortalama arteryel basınçları 92 ± 7,98 mmHg olarak saptanmıştır. Tedavi öncesi 

OAB'larla kontrol grubunun OAB'ları arasında anlamlı fark (t: 2,301; p<0.05) tesbit 

. edilirken tedavi sonrası OAB'larla kontrol grubunun OAB'ları arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (t: 1,709; p>0.05). Hasta ve kontrollerdeki arteriyel basınçlar D0nya 

Sağlık örgütünün kabul ettiği normal arteriyel kan basıncın (maksimum 160/95)'dan 

yüksek değildi. 

Tedavi öncesi ortalama arteryel basınçların kontrol grubundan fazla olmasının 

nedeni sistolik kan basınçlarının kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek 

olmasındandır (t: 2,170 ; p<0.05). Oysaki tedavi öncesi diastolik kan basınçları kontrol 

grubundan farklı bulunmamıştır (t= 1,556; p>0.05). Çalışmamızda renal anemili 

hastaların tedavi öncesi total periferik damar direnç indeksi 24.38 ± 7.77 mmHg / (L / 

dk / m2) bulunurken tedavi sonrası 38.23 ± 15.93 mmHg / (L / dk / m2) anlamlı 

derecede yükselmiştir (t = 2.881; p<0.02). Tedavi sonrası değerler kontrollerin total 

periferik damar direnç indeksinden (34.81 ± 8.98 mmHg / (L / dk / m2) anlamlı fark 

göstermemiştir {t= 0.621; p<0.05). 

BAZI HORMON DÜZEYLERiNiN DEĞERLENDiRiLMESi 

Atrial Natrlüretik PepUd (ANP): Renal anemili hastaların tedavi öncesi 

ortalama plazma ANP düzeyleri 100,47 ± 77,35 pg/mL (44,50 - 260,44 pg/mL) iken 

tedavi sonrası 63,00 ± 19.77 pg/mL (39,55 - 113,24 pg/mL) tesbit edildi. Tedavi 

öncesi ve sonrası plazma ANP ortalamaları anlamlı farklılık göstermiyordu (t: 1,95; 

p>0.05). Kontrol grubunda ise plazma ANP seviyeleri 47,87 ± 7.42 pg/mL tesbit edildi. 

Tedavi öncesi plazma ANP düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek (t: 

2, 127; p<0.05) bulundu. Aynı şekilde tedavi sonrası plazma ANP seviyeleri de kontrol 

grubundan yüksek idi (t: 2,310; p<0.05). 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrasıyla kontrol grubunun plazma ANP düzeyleri 

Şekil 1 'de gösterilmiştir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617 

Hastalar 

111 Tedavi öncesi 

.El Tedavi sonrası 

■ Kontrol 

Şekil 1. Hastalar ve kontrollerde tespit edilen ANP düzeylerinin dağılımı 

ERITROPOETIN (EPO) 

Renaı anemili hastaların tedavi öncesi serum eritropoetin düzeyleri ortalaması 

(15,05 ± 2.48 mU/mL) tedavi sonrası (22,29 ± 7,5 mU/mL) anlamlı ölçüde yükseldi 

(t: 4,260, p<0.001). Kontrol grubunun serum eritropoetin düzeyi 13,5 ± 2.41 mU/mL 

tesbit edildi. Tedavi öncesi serum eritropoetin düzeyleri kontrol grubundan farklı 

değilken (t: 1,584, p>0.05); tedavi sonrası serum eritropoetin seviyeleri kontrol 

grubundan yüksek bulunmuştur (t: 3,574; p<0.01). 

Hastalar ve kontrol grubunun serum eritropoetin düzeyleri Şekil 2'de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Hastalar ve kontrollerde serum EPO d0zeylerlnin dağılımı 

Plazma Renin Aktivıtesl (PRA) 

Tedavi öncesi PRA düzeylerinin ortalaması (S,16 ± 4,41 ng/ml/saat) tedavi 

sonrasına göre (1,27 ± 0,96 ng/ml/saat} anlamlı derecede yüksekti (t: 3,842; 

p<0.01). Aynı şekilde tedavi öncesi PRA, kontrol grubunun PRA'den (1,21 ± 0,86 

ng/ml/saat) yüksekti (t: 2,779; p<0.01 ). Tedavi sonrası PRA düzeyleri kontrol 

grubundan farklı değ ildi (t: O, 16 2; p>0. 05). 

Hastalar ve kontrol grubunun PRA'leri Şekil 3'de özetlenmlştir. 

1 6 

14 
1 2 

1 O 

PRA 8 

(ng/mUsaat) 6 
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2 
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E3 Tedavi sonrası 

■ Kontrol 

Şekil 3. Hastalar ve kontrollerde tespit edilen PRA düzeylerinin dağılımı 
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ALDOSTERON 

Hastaların tedavi öncesi serum aldosteron düzeyleri 55,36 ± 51,25 ng/dL 

( 4,0 2 • 164, 19 ng/dl) tedavi sonrasında 21 ,23 ± 22,8 ng/dL (3,88 . 82 ,61 

ng/d L) 'ye an lamlı ölçüde dO ş tü (t: 3,618; p<O. O 1). Kontrol grubun un serum atdos t~ro n 

düzeyleri 12,07 ± 3,97 ng/dL (6,08 - 16,90 ng/dL) tesbit edilmiştir. Tedavi öncesi 

düzeyler kontrol grubuna göre yüksek iken (t: 2,644; p<0.02) tedavi sonrası düzeyler 

kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermiyordu (t: 1,249; p>0.05). Hastalar ve 

kontrollerin serum aldosteron seviyeleri Şekil 4'de özetlenmiştir. 
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Şekil 4. Hastalar ve Kontrollerde serum aldosteron düzeylerinin dağılımı 

EKOKARDIYOGRAFIK BULGULAR 

iki boyutlu Doopler ekokardiyografinin teicholz metoduyla baş eğimi 30 derece 

olacak şekilde sol yanına yatmış hastanın sternumunun sol kenarındaki 3. veya 4. 

interkostal aralıktan ventrikülün duvar kalınlıklarıı boşluklarının çapları ile diastolik 

ve sistolik volümleri ölçülerek yorumlandı. 

A) Sol Ventrikül Anatomik Duvar Yapılarının Değerlendlrllmesl 

Renal anemili hastaların tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikül duvar 

kalınlıkları ve boşluklarının çapları Tablo 6'da gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 
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Tablo 6: Renal anemili hastalarda tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikül . 

duvar yapıları (x±SD) 

Tedavi Öncesi 

LVIDD (1) 51,66 ± 6,20 mm 
LVIDS (2) 32,6 ± 6,6 mm 

LVPWD (3) 13,10 ± 2,48 mm 

LVPWS (4) 16.4 ± 2,27 mm 

IVSTD (5) 14,78 ± 3,35 mm 

IVSTS (6) 18,15 ± 3,27 mm 

(1) Sol ventrikülün diastolik iç çapı 
{2) Sol ventrikOIOn sistolik iç çapı 

Tedavi Sonrası 

45,16 ± 7,38 mm 

32,7 ± 1,70 mm 

13,13 ± 1,70 mm 

16,6 ± 2,36 mm 

13,17 ± 3,38 mm 

14,9 ± 3,28 mm 

(3) Sol ventrikülün diastolde arka duvar kalınlığı 
(4} Sol ventrikülün sistolde arka duvar kalınlığı 
(5) lnterventriküler septumun diastoldeki kalınlığı 
(6} lnterventriküler septumun sistoldeki kalınlığı 

t p 

3,433 <0.01 

0,095 >0.05 

0,053 >0.05 

0,311 >0.05 

4,273 <0.001 

5,503' <0.001 

Tablodan da görüleceği üzere rHuEPO tedavisiyle sol ventrikülün diastolik iç 

çapında ve interventriküler septumun diastolik ve sistolik kalınlıklarında azalma 

meydana gelmiştir. Sol ventrikül posterior duvar kalınlığında ise değişiklik olmamıştır. 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikülün anatomik duvar yapıları 

kontroller ile kıyaslanmış, Tablo 7 ve 8'de özetlenmiştir. 

Tablo 7: Tedavi öncesi sol ventrikülün anatomik duvar yapılarının 

kontrollerle kıyaslanması (x±SD) 

Tedavi Öncesi Kontroller t 

LVIDD (mm) 51,66 ± 6,20 47,82 ± 5,85 1,585 

LVIDS (mm) 32,6 ± 6,6 33,5 ± 3,85 0,391 

LVPWD (mm) 13,10 ± 2,48 9,46 ± 1,47 4,208 

LVPWS (mm) 16,4 ± 2,27 11,37 ± 2,80 4,859 

IVSTD (mm) 14,8 ± 3,4 11,3 ± 2,43 2,847 

IVSTS (mm) 18, 15 ± 3,27 12,83 ± 2,40 4,472 

p 

>0.05 

>0.05 

<0.001 

<0.001 

<0.02 

<0.001 
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Tablodan da görüleceği gibi tedavi öncesi renal anemili hastaların sol ventrikül 

posterior duvarı ve interventriküler septumu kontrollere göre önemli derecede 

kalınlaşmıştır. 

Tablo 8: Renal anemili hastaların tedavisi sonrası sol ventrikül duvar 

yapılarının kontrollerle kıyaslanması 

Tedavi Sonrası Kontroller t 

LVIDD (mm) 45,16 ± 7,38 47,82 ± 5,85 0,971 

LVIDS (mm) 32,7 ± 6,9 33,5 ± 3,85 0,335 

LVPWD (mm) 13,13 ± 1,70 9,46 ± 1,47 5,681 

LVPWS (mm) 16,6 ± 2,36 11,37 ± 2,80 5,193 

IVSTD (mm) 13,17 ± 3,38 11,3 ± 2.43 1,527 

IVSTS (mm) 14,9 ± 3,28 12,83 ± 2,40 1,735 

p 

>0.05 

>0.05 

<0.001 

<0.001 

>0.05 

>0.05 

Tedavi sonrası sol ventrikOI arka duvarı kontrollerden daha kalın olarak tesbit 

edi ı mi ştir. Hal bukl interventrikül er septum un kalı nl ığı kontrollerin seviyesine 

azalmıştır. 

Sol ventrikülün kas kitlesi hasta ve kontrollerde hesaplanarak 

değerlendirilmiştir. Renal anemili hastaların tedavi öncesi sol ventrikül kas kitlesi 

( L VM} o rtal aması 3 92 ,5 0±1 24 ,25 g m {205-6 79,5_7 g m}, tedavi_ sonrası 

ortalamalardan 293,35±97,75 gm (132,61 - 446,62 gm) anlamlı derecede yüksek 

tesbit edilmiştir {t: 3,312; p<0.01). Tedavi öncesi sol ventrikOI kas kitlesi kontrol 

grubunun ortalamalarından 230,41 ± 75 gm (96,09 - 344,89 gm) anlamlı ölçüde 

fazla bulunmuştur {t: 3,727; p<0.01). Oysa tedavi sonrası sol ventrikül kas kitlesi 

kontrollerden farklı tesbit edllmemlştir (t: 1,750; p>0.05). 

Vücut yüzey alanları gözönüne alınarak sol ventrikül kas kitle indexi (LVMI) 

hesaplandı. Tedavi öncesi LVMl'i 229,85±71.42 gm/m2, tedavi sonrası 171,03±53,94 

gm/m2, kontrol grubunda ise 128,81 ± 36,66 gm/m2 tesbit edilmiştir. LVMl'i tedavi 

öncesine göre tedavi sonrası anlamlı azalma göstermiştir (t:3,290; p<0.01}. Tedavi 

sonrası LVMl'i kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (t:2, 187; p<0.05). Tedavi öncesi 

L VMl'de kontrol grubundan önemli derecede fazladır (t: 4,141; p<0.001 ). Sonuç olarak, 

rHuEPO'la renal aneminin tedavisi sol ventrikül kas kitlesinde azalma meydana getirmiş 
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ancak sağlıklı gönüllülerin seviyesine indirmemiştir. 

Hastalar ve kontrollerin sol ventrikül kas kitle indeksini gösteren Şekil s 
aşağıda gösterilmiştir. 

L 

400 

350 
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V 250 

M 200 

I 150 
{gm/m2) 

100 ......... 

50 

O ..JlillllM~--lilU~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617 

Hastalar 

il Tedavi öncesi 

B Tedavi sonrası· 

■ Kontrol 

Şekil 5. Hasta ve kontrollerde sol ventrikül kitle indekslerinin dağılımı (LVMI) 

B) Sol Ventrikül Fonksiyonlarının DeOerlendlrllrrıesi 

Diastol sonu volüm (E0V), sistol sonu volüm (ESV), atım (stroke) volümü {SV), 

kardiyak output (CO), kardiyak indeks (CI), stroke indeks (Si), ejeksiyon fraksiyonu 

(EF), fraksiyonel shortening (FS}, arteriyel sistolik kan basıncı / sistol sonu volüm 

oranı (ASB/ESV) sol ventrikülün fonksiyonlarını gösteren parametrelerdir. 

rHuEPO ile renal anemili hastaların tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikül 

fonksiyonlarını gösteren bulgular Tablo 9'da özetlenmiştir. 
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Tablo 9: Tedavi öncesi ve sonrası sol ventrikülün fonksiyonları (x±SD) 

EDV (ml) 

ESV (ml) 

SV (mL} 

CO (Udk) 

cı (Udk/m 2 ) 

Si {mUm 2 ) 

EF(%) 

FS(%) 

ASBIESV 

(mmHg/mL} 

ml : mllllitre 
L : Litre 

Tedavi Öncesi 

133,96±34,37 

46,86±17,23 

87, 1 ±21,6 

7, 72±2,05 

4,502±1, 16 

49 ,39±13,25 

0,65±0,06 

0,37±0,09 

3,276±1,45 

Tedavi Sonrası t p 

1 02,07±29,58 4,113 <0.001 

42,34±18,28 0,964 >0.05 

59, 7±15,9 6,747 <0.001 

5,10±1,79 5,858 <0.001 

2,97±1,02 5,941 <0.001 

33,89±9,71 5,838 <0.001 

0,59±0,08 2,636 <0.02 

0,289±0,07 5,296 <0.001 

3, 792±1 ,81 1,173 >0.05 

Tablodan da görüleceği gibi rHuEPO ile tedavi sonrası sistol son_u volüm ve 

ASB/ESV oranlarında değişiklik _olmazken atım volümO, kardiyak output, ejeksiyon 

fraksiyonu ve fraksiyonel shortening anlamlı derecede azalmıştır. 

Tedavi öncesi sol ventrikül fonksiyonları kontrol grubuyla Tablo 1 O'da 

karşılaştırıldı. 

Tablo 1 O: Tedavi öncesi ve kontrol grubu sol ventrikül fonksiyonları (x±SD) 

Tedavi ôncesi Kontrol t p 

EDV (mL) 133 ,96±34,37 1 07 ,64±26,60 2,077 <0.05 

ESV (mL) 46,86±17,23 45 ,67±14,03 o, 184 >0.05 

SV (mL) 87, 1 ±21,6 62,44±15,60 3,154 <0.01 

CO (L/dk} 7,72±2,05 4,94±1,20 3,899 <0.001 

cı (L/dk/m 2 ) 4,502±1, 16 2, 773±0,60 4,360 <0.001 

Si (ml/m 2) 49 ,39±13,25 35,01 ±7,83 3,112 <0.01 

EF(%} O ,65±0,06 0,58±0,05 3,111 <0.01 

FS (%) 0,37±0,09 0,298±0,04 2,384 <0.05 

ASB/ESV 3 ,276±1,45 2,900±1,11 0,705 >0.05 

(mmHg/mL} 
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Sol ventrikül fonksiyonlarından ESV ve ASB/ESV oranı renal anemili hastalarla 

kontrol grubu arasında farklılık arzetmezken atım volümü, kardiyak output, ejeksiyon 

fraksiyonu ve fraksiyonel shortening anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. 

Tedavi sonrası sol ventrikül fonksiyonlarını gösteren parametreler kontrollerle 

kıyaslanarak Tablo 11 'de özetlendi. 

Tablo 11: Tedavi sonrası sol ventrikül fonksiyonlarının kontrollerle 

kıyaslanması (x±SD) 

Tedavi Sonrası Kontrol t 

EDV (mL) 1 02 ,07±29,58 107 ,64±26,60 0,489 

ESV (mL) 42,34±18,28 45,67±14,03 0,495 

SV (mL) 59, 7±15,9 62,44±15,60 0,435 

CO (Udk) 5, 10±1, 79 4,94±1,20 0,495 

cı (Udk/m 2 ) 2,97±1,02 2,773±0,60 0,554 

Si (mUm 2 ) 33,89±9, 71 35,01±7,83 0,309 

EF(%) 0,59±0,08 0,58±0,05 0,355 

FS (%) 0,289±0,07 0,298±0,04 0,370 

ASB/ESV 3, 792±1,81 2,900±1, 11 1,404 

(mmHg/mL) 

p 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

Tedavi sonrası sol ventrikül fonksiyonları kontrol grubundan farklı 

bulunmamıştır. 

KORELASYONLAR 

Tedavi öncesi 

Tedavi öncesi Htc değerleriyle {%20,9 ± 1,98) • serum eritropoetln düzeyleri 

(15±2,48 mU/mL) arasında pozitif, anlamlı bir ilişki tesbit edilmiştir (n: 17, 

r:0,507; y: 0,636 X +1,730; t: 2,280; p<0.05). 

Bu ilişkiyi gösteren regresyon eğrisi Şekil 6'da gösterilmiştir. 
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y = .636x + 1.731 R-squared: .258 

• 

• • 

• 
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Htc (%) 

Tedavi öncesi re nal anemili hastaların serum EPO düzeyleriyle 

hemotokrit değerlerinin arasındaki anlamlı ilişkiyi gösteren 

regresyon doğrusu 

Tedavi öncesi Hb değerleriyle (6,81 ± 0,65 gm/dl) p02 basıncı değerleri 

(71,60 ± 12,36) arasında anlamlı, pozitif ilişki vardı (n: 17, r: 0,667, y: 12,67 x 

-14,7, t: 3,466, p<0.01 ). 

Hematokrit değerleriyle ejeksiyon fraksiyonu (0,65 ± 0,06) arasında (r: 

0,484; y: 0,017 x +0,296, t 2,142, p<0.05), ve yine hematokrit (Htc) değerleriyle 

fraksiyonel shortening (0,37 ± 0,09) arasında (r: 0,675; y: 0,03 x -0,275, t: 3,547, 

p<0.01) anlamlı, pozitif ilişki tesbit edildi. 

Yani aneminin derecesi azaidıkça kalbin kontraktilite gücü artmaktadır. 

Tedavi öncesi atrial natriüretik peptid (ANP) seviyeleri (100,47±17,35 

pg/ml) ile kalbin atım volümü (stroke voıom-SV) (87, 1 ± 21,6 ml) arasında anlamlı 

zıt bir ilişki tesbit edilmiştir (r: -0,580, t:2, 759, y: 103,38 - 0, 162 x, p<0.05). 

ANP ile SV arasındaki ilişki Şekil ?'de gösterilmiştir. 
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y = ·.162x + 103.384 R-squared: .337 
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Tedavi öncesi renaı anemili hastaların plazma ANP düzeyleri ile stroke 

volümleri arasındaki anlamlı ilişkiyi gösteren regresyon doğrusu 

istirahat ve egzersizde sol ventrikülün fonksiyonunu en iyi gösteren ASB/ESV 

oranı (3,276 ± 1,45) ile end diastolik vol0m (EDV) (133,96 ± 34,37 mL) arasında 

zıt anlamlı bir ilişki mevcuttur (n: 17, r: -0,723, y: 190 - 17,1, t: 4,058, p<0.01). 

Yani sol ventrikül fonksiyonu iyi olmayan hastalarda EDV artmaktadır. 

Tedavi Sonrası 

Tedavi sonrası Hb değerleriyle (9,76 ± 0,76 gm/dL) p02 değerleri (80,7 ± 

7,55) arasında anlamlı, pozitif bir ilişki tesbit edildi (n: 17, r: 0,738 1 y: 7,26x + 

9,75, t: 4,240, p<0,001). Yani Hb değerleri tedaviyle yükseldikçe p02 seviyelerinde de 

artış tesbit edildi. Bu ilişki Şekil B'de gösterildi. 
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Şekil 8. Tedavi sonrası renal anemili hastaların hemoglobin düzeyleri ile pO2 
değerleri arasındaki anlamlı ilişkiyi gösteren regresyon doğrusu 

Sol ventrikül fonksiyonunu gösteren ASB/ESV oranlarıyla (3,792 ± 1,81) sol 

ventrikül diastol sonu volümler (102,07 ± 29,58 ml) arasında anlamlı, zıt bir ilişki 

mevcuttur (n: 17, r: -0,811, y: 152,09 - 13, 19x, t: 5,369, P<0.001 ), 

Aynı şeklide ASB/ESV oranlarıyla ejeksiyon fraksiyonları (%0,59 ± o,08) 

arasında da anlamlı, pozitif ilişki tesbit edildi (n: 17, r:0,544, y: 0,026x + 0,49, t: 

2,511, p<0.05). Burada ventrikül kontraktilite gücü arttıkça ejeksiyon fraksiyonunda 

arttığı görülmektedir. 

Tedavi sonrası ejeksiyon fraksiyonları ile fraksiyonel short8ning (%0,289 ± 

0,07) değerleri arasında da önemli, pozitif bir ilişki tesbit edilmiştir (r: 0,759, y: 

0,67x -0,108, t: 4,515, p<0,001). 

Kontrol Grubu 

Kontrol grubunun serum eritropoetin seviyeleriyle (13,5 ± 2,41 mU/mL) hct 

de~erleri (%44,9 ± 4,12) anlamlı, pozitif bir ilişki gösteriyordu (n: 10, r: 0,831, y: 

1,41x + 25,7, t: 4,225, p<0.01). Yine kontrol grubunun sol ventrikül end-dlastolik 

volümüyle (107,64 ± 26,60 mL) ASB/ESV oranları (2,900 ± 1,11) arasında önemli 

zıt bir ilişki tesbit edildi(n: 10, r: -0,884, y: 168,67 - 21x, t: 5,353, p<0.001). 

Kalbin kontrak1ilite fonksiyonunun artışıyla EDV'de azalma olduöu sonucuna varıldı. 

Renal anemili hastalarımızır.ı rHuEPO tedavisi sırasında kemik ağrılan, konvulsiyon ve 

hiperkalemi gibi komplikasyonlar gözlenmemiştir. Tedavi süresince kan transfüzyonu da 

yapılmamıştır. 



'b\ ,1 1i" " ~ ile b\ 

Anemi kronik böbrek yetmezliğinin önemli komplikasyonlarından biridir ve pek 

çok hastada rehabilitasyonu kısıtlar(4). Kronik böbrek yetmezliği (KBY) anemisinin en 

önemli nedeni böbrekten eritropoetin (EPO) sekresyonunun azalmasıdır(4,18). 

Dolaşan üremik lnhibitör maddelerin varlığı ve protein düşüklüğü üretimi azaltarak 

eritropoetin eksikliğine katkıda bulunabillr(18). Radyolmmunoassay yöntemiyle tayin 

edilen serum EPO seviyeleri KBY'de normal seviyelerde bulunmuştur {15-25 mU/mL). 

Bununla birlikte bazı KBY'i hastalarında serum EPO seviyeleri yüksek olarak teshil 

edilmiştir( 4, 18, 19,120). 

Nitekim bizim hastalarımız da da tedavi öncesi serum eritropoetin seviyeleri 

anemisi olmayan kontrol grubundan farklı bulunmamıştır (p>0.05). Yanı normal 

sınırlarda tesbit edilmiştir (15.05±2.48 mU/mL). 

Yapılan bazı çalışmalarda renal fonksiyonları normal olan ve anemisi bulunan 

hastalarda serum eritropoetini çok daha yüksek sınırlarda tesbit edilmiştlr. Yani KBY'de 

relatif bir EPO eksikliği bulunduğu bildirilmiştir(S, 19). 

Çalışmamızda renal anemHi hastaların tedavi öncesi hematokrit (htc) 

değerleriyle serum EPO seviyeleri arasında anlamlı ilişki (rı::a:0,507; p<0.05) tesbit 

edilmiştir. Bu sonuç renal anemili hastalarımızda hematokrit değerlerinin oluşumunda 

serum eritropoetin düzeylerinin etkili olduğunu ancak anemiyi ortadan kaldıracak 

düzeylerde bulunmadığını, yani relatif bir EPO eksikliği olduğunu göstermektedir. 

KBY'i anemisinin kronik hemodiyaliz programında sıklıkla düzeldiği 

bildirilmektedir(4, 16, 121, 122). Hematokritte yükselmenin erllroprotein üretiminin 

stimulasyonundan dolayı olmadığı aksine eritropoetine normal cevabı inhibe eden bazı 

dolaşan faktör veya faktörlerin hemodiyaliz!e geri alınmasından dolayı meydana geldiği 

savunulmaktadır(122). 

Ancak aneminin hemodiyalizle kısmi olarak iyileştlği ve rHuEPO ile elde edilen 

iyileşmenin çok gerisinde kaldığı kabul edilmektedir. Ayrıca rHuEPO ile aneminin daha 

hızlı iyileştiği bildirilmektedir(1, 121 ). 

Bu görüşlerin ışığında hemodiyaliz8 giren renal anemili 17 haStamıza lntravenöz 

rHuEPO uyguladık. Hastalarımızda normokrom normositer anemi mevcut olup demir 

eksikliği anemisi yoktu. Tedavide hedefimiz Hb'i 10 gm/dL'ye, Htc'i ise %30'a 

yükseltmekti. 
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Ç ü nki hematokri t %25-30 arasında idame ettirildiği zaman renal anemili 

hastalarda belirgin klinik iyilik hali elde edilmiştir, Daha yüksek hct seviyelerinin 

hipertansiyon, başağrıları ve bazen konvulsiyon gibi yan etkilere yol açacağı tesbit 

edilmiştir(1, 122,123). 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerin de 131 hasta üzerinde yapılan çok merkezli 

bir çalışmada haftada 3 defa 25, 100, veya 200 IU/kg rHuEPO hastalara verilmiş, 138 

günlük tedavi sonrasında 200 IO/kg alan hastalarda hemoglobinin (hb) daha çabuk 

yükseldiği ancak ulaşılan Hb konsantrasyonu yönünden 100 IÜ/kg alan grupla farkın 

olmadığı bulunmuştur. 25 IO/kg alanların ise daha düşük hb konsantrasyonuna sahip 

olduğu tesbit edilmiştir. Aynı çalışmada hemoglobin konsantrasyonunun hızla yükseldiği 

hastalarda baş ağrısı, hipertansiyon gibi yan etkilerin daha fazla gözlendiği 

bildirilm iştir(123). Bu bulgular diğer çalışmalarda da tesbit edilmiştir(3, 13). 

Bu nedenlerle çalışmamızda rHuEPO hastalara 3x50 Ü/kg vücut ağırlığı/hafta 

düşük dozlarda intravenöz olarak verilmeye başlanmış cevap alınamayan vakalarda ayda 

25 Ü/kg vücut ağırlığı artırılarak maximum 3 x 100 Ü/kg vtlci.ıt ağırlığı/hafta dozunda 

uygulanmıştır. Tüm hastalarımızda hedeflediğimiz hb ve hct değerlerine 42.2±20.7 gün 

de ulaşılmıştır. Tedavi boyunca ortalama 3 x 72.05±23 Ü/kg vücut ağırlığı/hafta dozda 

rHuEPO kullanılmıştır. 

150 hemodiyaliz hastasını kapsayan multisentrik bir çalışmada da vakaların 

yarısında 3 x 96 lü/kg/hafta dozlarından daha azıyla hedeflenen hb ve hct değerlerine 

ulaşıldığı ve 200 IÜ/kg vacut ağırhQ ı/hafta'lık idame dozlarının tüm hastalarda yeterli 

olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada ki hastaların çoğunda 8-12 hafta tedaviyle hedef 

hb değ erine ulaşıldığı görü im üştür(13). 

24 prediyalize renal anemili hastanın üç gruba bölünerek incelendiği bir 

çalışmada her gruba farklı olarak haftada üç defa 50 lü/kg., 100 10/kg ve 150 lütkg 

rHuEPO verilmiş. 8 haftanın sonunda tüm gruplarda hb'nin 11 gm/dL'ye yükseldiği 

tesbit edilmiştir(37}. 

Pek çok Amerikalı otör tarafından da rHuEPO'nun idame dozunun 3 x 70 Ü/kg/ 

hafta olması tavsiye edilmiştir(3). Bizim çalışmamızda kullandığımız ortalama rHuEPO 

dozu (72±23 Ü/kg) yukarıdaki çalışmalarda tesbit edilen dozlarla benzer bulunmuştur. 

Muirhead N. ve ark.(1991)'nın yapmış oldukları çalışmada 22 son dönem 

böbrek yetmezlikli hastalara 3x50-200 Ü/kg/hafta dozunda rHuEPO verildiği ve hedef 
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hb değerlerine ortalama 6.1 ±2.6 hafta'da ulaşıldığı bildirilmiştir(124). 

Çalışmamızda hedeflediğimiz hb ve hct değerlerine ulaşma · suremiz yukarıdaki 

çalışmalarda bildirilen sürelerle benzerlik göstermektedir. 

rHuEPO tedavisiyle hastalarımızda renal anemi kısmi olarak iyileşirken 

ortalama arteryel basınçlarda (OAB) değişiklik olmamıştır (p>0.05). Tedavi öncesi 

ortalama arteryel basınçlarda kontrol grubuna göre anlamlı yükselme tesbit edilmiştir. 

Bunun nedeni tedavi öncesi slstolik kan basınçlarının kontrol grubuna göre yüksek 

olmasındandır (p<0.05). Oysa tedavi öncesi ve sonrası diastolik kan basınçları kontrol 

grubundan farklı bulunmamıştır(p>0.05). Tedavi öncesi sistolik kan basınçlarının ve 

nabız basıncının kontrollere göre yüksek olması anemi ve yüksek kardiyak output•a 

bağlı olabilir. Bizim çalışmamıza benzer olarak rHuEPO tedavisiyle OAB'larda 

deOişikliğin olmadığını bildiren çalışmaların yanında(14,37,53, 115,125), OAB'larda 

ve özellikle diastolik kan basınçlarında önemli artışların olduğunu bildiren çalışmalarda 

yayrnlanmıştır(58-60, 117,123). OAB'ların tedaviyle yükseldiği tesbit edilen 

çalışmalarda total periferik direncin ve buna bağlı olarak diastolik kan basınçlarının 

arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmalarda bildirilen arteriyel kan basınçlarındaki 

yüksekliklerin nedenleri hastaların tedavi öncesi hipertansif olması, ve nispeten daha 

yüksek rHuEPO dozlarıyla daha kısa zamanda aneminin tedavi edilmesi olabilir. 

Bizim çalışmamızda tedavi sonrası OAB'lar tedavi öncesine göre anlamlı 

farklılık göstermezken total periferik damar direnç indeksi tedavi sonrasında anlamlı 

bir artış gösterdi (p<0.02). Ancak tedavi sonrası total periferik direnç indeksleri 

kontrol grubundan farklı değildi (p>0.05). Yani artış sağlıklı gönüllülerin seviyesine 

kadar olmuştur ve bu nedenle kan basınçları normalin üzerine çıkmamıştır. 

Heri Kei ve arkadaşlarının 6 hemodiyaliz ve 7 prediyalize renal anemili hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada rHuEPO tedavisi uygulanmış. Hemodiyaliz hastalarında 

OAB tedaviyle değişiklik göstermezken total periferik damar direncinde artış. kardiyak 

indeksde (CI) ise düşme gözlenmiştir(62). Total periferik damar direncinde yükselmeye 

rağmen OAB değerlerinde değişme olmaması Cl'de ki düşüşle kompanse edilmesine 

bağlanmıştır. Aynı şekilde Akiba T. ve arkadaşları tarafından 12 hemodiyalize renal 

anemili hastanın rHuEPO ile tedavi sonuçlarının açıklandığı çalışmada da OAB'larla 

sistem ik damar direnci arasında ilişkinin olmadıQ ı bildirllmiştir(127). Bu sonuçlar 

bizim çalışmamızın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 
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Çalışmamızda rHuEPO tedavisiyle radial nabız sayılarında da değişiklik tesbit 

edilmemiştir (p>0.05). Ayrıca tedavi öncesi ve sonrası radial nabız sayıları kontrol 

grubundan farklı bulunmamıştır (p>0.05). 

Yapılan bazı çalışmalarda da nabız sayılarının rHuEPO tedavisiyle değişmediği 

bi idi rilm iş tir(14, 128). rH uEPO ile re nal anemili hastalarımızın tedavisi böbrek 

fonksiyonlarında (kreatinin klirensi, franksiyonel sodyum eksresyonu vb.} anlamlı 

değişiklik meydana getirmemiştir(p>0.05}. 

Yapılan diğer çalışmalarda da rHuEPO tedavisinin glomeruler filtrasyon hızı ve 

re nal kan akımı gibi böbrek fonksiyonlarını değiştirmediği bildirilmlştlr(37, 70, 117). 

Bu çalışmalarda rHuEPO tedavisiyle hb 12 gm/dL1yi hct ise %31 'i geçmemiştir. 

Lafferty HM. ve arkadaşlarının (1991) yayınlamış oldukları makalede ren al 

aneminin glomeruler hipertansiyon ve hiperfiltrasyonu azaltarak glomerulosklerozu 

önlediği ve böylece böbrek yetmezliğinin progresyonunu yavaşlattığı iddia edilmektedir. 

Anemideki hipoksi nedeniyle meydana gelen efferent arterlol dilatasyonunun glomeruler 

hipertansiyonu ortadan kaldırdığı bildirilmektedir(72). 

Aynı makalede fareler üzerinde yapılan bir deneyden bahsedilmiştir. Böbreğinin 

bir krsmı alınarak fareler yetmezliğe sokulmuştur. Hct düzeyi %35'in altında olan 

renal anemili farelere göre, rHuEPO ile renal anemileri tamamen ortadan kaldırılan 

diğer grup farelerin böbrek yetmezliğinin daha hızla ilerlediği tesbit edilmiştir(72). 

Bu makaleden renal anemi tedavisinin kısmi yapılmasının gerektiği, hct değerlerinin 

rHuEPO tedavisiyle %35'in üzerine yükseltilmesinin, böbrek yetmezliğini hızla 

ilerletebileceği sonucu çıkarılabilir. Nitekim rHuEPO tedavisiyle böbrek 

fonksiyonlarında değişiklik olmadığı bildirilen çalışmalarda hedef hct değerlerinin 

%35'i geçmemesi bu makaledeki görüşleri desteklemektedir. 

Çalışmamızda rHuEPO ile renal aneminin tedavisi arteriyel parsiyef o2 

basınçlarını (p02 ) anlamlı ölçüde yükseltirken (p<0.01) parsiyel C02 basınçlarını 

azaltmıştır(p<0.01 ). Parsiyel arteriyel 02 basınçlarının artmasının nedeni rHuEPO 

tedavisiyle hemoglobin deQerlerindeki artıştan dolayıdır. Tedavi öncesi hb deQerleriyle 

pO 2 değerleri arasında (p<0.0 1) anlamlı pozitif ilişkinin tedavi sonrasında çok daha 

anlamlı oranda tesbit edilmesi (p<0.001) bu görüşümüzü desteklemektedir. 

Renal anemili kronik hemodiyalize giren normotenslf 7 hastada yapılan bir 
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çalışmada da eritrosit sayısında artışla birlikte doku oksijenasyonunun iyileştiği tesbit 

edilmiştir(129). 

Hematokrit %25'in altına düşmeye başlayınca kardiyak output'da tedrici bir 

artış olur. Anemi ve yüksek kardiyak output•ıa birlikte sol. ventrikOI. afterload11, kan 

viskozitesi ve sistemik arterioler tonusda düşme· meydana gelir. Kronik ciddi anemide 

kalp hızı normaldir ve stroke volüm de artış vardır. Stroke volom artışi kardiyak 

hipertrofi ve dilatasyona yol açar. 

Ciddi anemide dahi kalp yetmezliği gelişmedikçe sol ventrikOler end-diastolik 

basınçları normal sınırlar içinde kalır. Hematokrllin %20-25 arasında olduğu orta 

derecede ciddi anemili normal insan kalbi, fon.ksiyonda herhangi bir bozulma 

göstermeksizin birçok yıllar anemiyi tolere edebilir. Bu derecedeki anemililerde kalp 

yetmezliCi daha önceden bir kalp hastalığının varlığında gelişir. Hct %15tin altında ise 

altta yatan bir kalp hastalığı cim adığ ı halde kalp yetmezliği görülebilir( 130). 

Kronik anemide ortaya çıkan hiperkinetik sirkulatuvar duruma cevap olarak 

ekokardiyogramda kalbin tüm boyutlarında orta derecede ve simetrik kalınlaşma olur. En 

çok septum ve sol ventrikOI posterior duvarının sistolik kalınlıklarında artış tesbit 

edilir( 130). 

Anemi nedeniyle meydana gelen sol ventrikOI hipertrofisi mortalite açısından 

önemli bir risk o la rak tes bit edilmiştir( 1 O). 

Bizim çalışmamızdaki hastalarda da tedavi öncesi sol ventrikül posterior 

duvarının diy a stolik ve si st elik kalınlık I arı kontrollerden önemli ölçü de artmıştı 

{p <O.001 ) . Aynı şe ki ide i nte rve ntriküler sep tu mun diyastolik (p<O. 02) ve s Is tolik 

kalınlı ki arı da (p< O.001 ) kont re ile re göre an lamlı ölçüde fazla bulundu. rH u EPO ile 

renal anemili hastalarımız tedavi edildikten sonra sol ventrikül posterior duvarının 

diyastolik ve sistolik kalınlıklarında değişiklik olmamış (p>0.05) ancak 

interventriküler septumun diyastolik ve sistolik kalınlıklarında anlamlı azalma 

meydana gelmiştir (p<0.001 ). Ayrıca tedavi öncesi sol ventrikOlün diyastolik iç çapı 

kontrollerden farklı bulunmamış ancak tedavi sonrası anlamlı küçülme göstermiştir 

(p<0.01 }. Tedavi sonrasındaki sol ventrikül diyastolik iç çap kontrollerden farklı 

bulunmamıştır (p>0.05). Sol ventrıkülün sistolik çapında ise tedavi öncesi1 sonrası ve 

kontrol grupları arasında anlamlı fark tesbit edilmiştir (p<0.05). 

Hastalarımızın tedavi öncesi sol ventrikül kas kitle indeksleri kontrol grubundan 
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önemli oranda fazla bulunmuş {p<0.001 ), fakat rHuEPO tedavisiyle anlamlı bir azalma 

göstermiştir (p<0.01). Ancak tedavi sonrası sol ventrikül kas kitle indeksleri kontrol 

grubunun seviyelerine gerilememiştir (p>0.05). 

Renal anemili hastaların rHuEPO ile tedavisini inceleyen çalışmaların hepsinde 

sol ventrikül kitlelerinde aneminin tedavisi sonrası · anlamlı azalma 

gözfenmiştir{7-9,56). Ülkemizde Slndel Ş. ve arkadaşları (1992) 17 renal anemili 

hastayı rHuEPO ile tedavi etmişler ve sol ventrikOI kas kitlelerinde anlamlı azalma 

tesbit etmişlerdir{131). Bu çalışmaların sonuçları KBY'de sol ventrikıll hipertrofisine 

yol açan nedenlerden birisininde anemi olduğunu göstermiştir. 

Bizim çalışmamızda olduğu gibi Cannella G. ve arkadaşlarının (1990) yapmış 

oldukları çalışmada da renal anemili hastaların sol ventrikOI diastol sonu çapında, 

posterior duvar ile interventriküler septum kalınlıklarında· artış · olduğu 

belirti lmiştir{56). 

rHuEPO tedavisiyle sol ventrikül duvar kalınlıklarında azalma olduğunu bildiren 

çalışmaların yanısıra herhangi bir değişikliğin olmadığını iddia eden çalışmalarda 

yayınlanmıştır. Bu konuda çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. 

Pascual J. ve arkadaşlarının (1991) 15 hemodiyaliz hastası üzerinde yaptıkları 

çalışmada ortalama 165 Ü/kg/hafta'lık rHuEPO dozuyla 1 yıllık tedavinin sonunda sol 

ventrikül diyastol sonu çaplarında ve interventriküler septumla sol ventrikül posterior 

duvar kalınlıklarında azalma olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca daha önce hipertansif olup 

antihipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrol altında olan hastalarda sol ventrikül 

hipertrofisindeki düşmenin daha az olduğu gözlenmiştir(B). 

Cannella G. ve arkadaşları (1990)'nın yapmış olduğu çalışmada 9 normotensif 

hemodiyalize alınan renal anemili hastanın rHuEPO tedavisiyle· 3. ayda sol ventrikül 

posterio r duvar kalınlığı azalma -gösterirken 6. ayda sol ventrikülün diyastolik çapı. 

interventriküler septum ve sol ventrik0I posterior duvar kalınlığı azalma 

gösterm iştir(56). 

Tagawa H. ve arkadaşlarının (1991) yapmış oldukları çalışmada 28 

hemodiyalize, renal anemili hasta rHuEPO ile tedavi edilmiştir. 9 haftada hct %25'e, 18 

haftada ise %30'a çıkmıştır. Ancak sol ventrikül posterior duvarıyla lnterventriküler 

septum kalınlıklarında değişme olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni tedavi süresinin 

kısalıOr ve hastalarda özellikle diastolik hipertansiyonun gelişmesi olarak kabul 
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edilmiştir(132). 

Löw-Friedrich 1. ve arkadaşları (1991) tarafından 25 hemodiyaliz yapılan ve 

renal anemisi olan hasta rHuEPO ile 4 ay tedavi edilmiştir. Aneminin iyileşmesine 

rağmen interventriküler septum ve sol ventrikOI posterior duvar kalınlıklarında 

değişme olmadığı tesbit edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların 1 0'u kan basıncı 

antihipertansif ilaçlarla kontrol altında olanlar, B'sı hipertansif, S'i koroner arter 

hastası ve geri kalanıda rHuEPO tedavisiyle hipotansif _olarak bildirllmiştir(7). 

Çalışmamızda renal anemili hastalarımızın rHuEPO. tedavisiyle sof ventrikülün 

diyastol sonu çaplarında ve interventriküler septum kalınlıkların da azalma olurken sol 

ventrikülün posterior duvar kalınlıkları tedaviyle değişmemiştir. 17 hastamızın 

hepside normotensif tesbit edilmiş ve tedaviyle kan basınçlarında artış olmamıştır. 

Sonuçlarımız Cannella G. ve arkadaşlarının çalışmalarıyla uyumluluk 

göstermektedir. Ancak bu çalışmada tedaviyle 3.· ayda sol ventrikül posterler duvar 

kalınlığı azalmış bizim çalışmada ise interventriküler septum kalınlığı azalmıştır. 

Hemodiyalize alınan hastalarda sol ventrikül0n progressif hipertrofiye uğradığı ve sol 

ventrikül duvar hipertrofisinin sürekli artışından özellikle septumun etkilendiği 

bildirilmektedir(B). Buradan da anlaşılacağı gibi sol ventrik0I hipertrofisinin 

nedenlerinden birisi olan renal aneminin rHuEPO ile tedavisinin progresyonu 

durdurarak önce interventriküler septumun incelmesine yol açacağı düşünülebilir. Bu 

yorum bizim bulgularımız içinde geçerlidir. Çalışmamızda posterler duvar 

kalınlıklarında azalma olmaması tedavi süresinin kısalığından olabilir. Nitekim Pascual 

J ve arkadaşlarının rHuEPO tedavisi 1 yıl sürmüş ve posterior duvar kalınlıklarında da 

azalma tesbit edilmiştir(B). 

Tagawa H ve arkadaşları ile Löw-Friedrich I ve arkadaşlarının çalışmalarında 

interventriküler septumla sol ventrikül posterior duvar kalınlıklarında rHuEPO 

tedavisiyle değişiklik olmaması çalışmalara alınan hastaların daha önceden veya tedavi 

sırasında hipertansif olması olabilir. Hemodiyalize alınan kronik böbrek yetmezliği 

hastalarında renal anemi, a-v fistül, vücut sıvı · miktarında artış olması kardiyak 

outputun yükselmesine neden olan faktörlerdendir(56,130). Renal anemide kardiyak 

output artışı stroke volüm fazlalığındandır(130). 

rHuEPO ile renal anemi tedavisinin kardiyak hemodinamikler üzerindeki 

etkilerini araştıran çalışmalarda da kardiyak output'un tedavi öncesi yüksek oldu0u ve 
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tedavi sonrasında azaldığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda kalp hızında da tedaviyle 

değ iş iki ik gözlen memiştir(7 ,8 ,56, 132,133). 

Verbeelen D. ve arkadaşlarının ( 1989} 8 hemodiyalize alınan re nal anemili 

hasta üzerinde yaptıkları çalışmada rHuEPO tedavisiyle kardiyak output'un arttığı tespit 

edilmiştir(14 ). Bunun nedeni end-diastolik volüm artışı ile birlikte hastaların dializ 

sonrası vücut ağırlıklarının artışı yani vücutta sıvı birikimi olabilir. Ayrıca çalışmada 

hb artışına rağmen total periferik rnzistansların düştüğü ve kardiyak output'un arttığı 

bildirilmektedir. Bu bulgular tezat teşkil etmektedir. Çünkl, rHuEPO ile renal aneminin 

tedavisi kan vizkozitesini artırmaktadır(134). Kan vizkoziteslnln arttığı durumlarda 

anemi olsa bile kardiyak output'da yükselme olmadığı blldirilmektedir(130). Ayrıca 

anemi tedavisiyle hipoksinin ortadan kalkmasına bağlı olarak total periferik direncin 

arttığı pek çok çalışmada gözlenmiştir(59,60, 132). 

Bizim çalışmamızda ise rHuEPO tedavlsiyle gerek kardiyak output gerekse 

kardiyak indeks azalmış ve sağlıklı insanların seviyesine düşmüştür. Bununla birlikte 

stroke volüm, stroke indeks, diastol sonu volümde de düşüş tesbit edilmiştir. Çalışmamız 

boyunca kalp hızı ve kan basınçlarında anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. 

Löw-Friedrich I ve arkadaşlarının {1991) yapmış. oldukları çalışmada ise 

bulgularımıza uygun sonuçlar elde edilmiştir{?}. 

Sol ventrikülün kontraktilite fonksiyonunu gösteren parametrelerden bazıları 

ejeksiyon fraksiyonu, fraksiyonel shorteni~g ve circumferential fiber shorteningdlr. 

Sol ventrikül kontraktilite fonksiyonunun bozulduğu durumlarda bu değerlerde aşağı 

düşe r{11 8. 135}. Ancak bunlar preloadla çok yakından ilişkili olduklarından bazı 

durumlarda yanlış değerlendirmelere yol açabilirler. Sol ventrlkülün kontraktilite 

fonksiyonunu preload'tan bağımsız olarak end sistolik basınç / end slstolik volüm 

oranının çok daha iyi gösterdiği bildirilmektedir{118,135). End sistolik basınç sistolik 

kan basıncı olarak sfigmomanometre ile, end sistolik volüm ise ekokardiyografi ile tesbit 

edilebilir(118). 

Çalışmamızda bu oranın rHuEPO ile renal aneminin tedavisi sonrası anlamlı 

olarak de0işmedi{ıi {p>0.05} tesbit edilmiştir. Ayrıca gerek tedavi öncesi gerekse tedavi 

sonrası sistol sonu basınç J sistol sonu volüm oranları kontrollerden farklı 

bulunmamıştır (p>0.05). Yani sol ventrikülün kontraktilite fonksiyonu rHuEPO 

tedavısinden etkilenmemiş ve sağlıklı insanlar düzeyinde tesbit edilmiştir. 
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Nitekim sol ventrikülün kontraktilite fonksiyonunu gösteren ejeksiyon 

fraksiyonu ( E F) ve fraksiyonel shortening ( FS) değerleri tedavi öncesi kontrollerden 

yüksek iken (sırasıyla p<0.01, p<0.05) tedavi sonunda kontrol grubunun düzeylerine 

düşmüştür (p>0.05). 

Bu sonuçlarımız renal anemide ejeksiyon fraksiyonununda normal sınırlar 

içinde olduğunu bildiren klasik bilgilerin doğrultasındadır(130). Aynı şekilde Tagawa H. 

ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da renal anemili hastaların rHuEPO ile 

tedavisi sonrası ejeksiyon fraksiyonlarının azaldığı tesbit edilmiştir(132). 

Çalışmamızda rHuEPO tedavisiyle sol ventrikülün diyastol sonu çaplarının 

azalması na ba{ılr olarak fraksiyonel shortening'te de kontrol grubunun seviyelerine 

azalma meydana gelmiştir (p<0.05). 

Verbeelen D. ve arkadaşları (1989} ejeksiyon fraks!yonlannın değişmediğini 

bildirmişlerdir. Bunun nedeni hastaların diasto! sonu volümlerinin rHuEPO tedavisiyle 

değişmemesi hatta azda olsa artması ve stroke volümlerinln yükselmiş olması olabilir. 

Löw• Friedrich r. ve arkadaşları ( 1991) ise EF ve FS değerlerin in yükseldiğini 

bildirmektedirler(?). Bunun nedenleri çalışmaya seçilen hastaların renal anemi 

yanında tedavi öncesi hipertansif olması ve kullanılan antihipertansiflerin (B bloker 

vb.) myokardiyal kontrakti!ileyi bozmuş olması olabilir. Bu çalışmaya benzer şekilde 

Abdulhadi M.H. ve arkadaşlarının (1990) yapmış oldukları çalışmada hemodiyalize 

alınan renal anemili 13 hastanın rHuEPO tedavisiyle stroke volüm, kardiyak output ve 

ejeksiyon fraksiyonunun arttığı tesbit edilmiştir. Hastaların 1 O'unun {%77) 

antihipertansif ilaç kullandığı bildirilmiştlr. Yani hastaların sol ventrikül kontraktilite 

fon ks iyonun u anemi, h ipertanslyo n ve kul/anı lan antih ipertansif ilaçlar bozuyor 

olabilir(115). 

Renal anemi ve bunun rHuEPO ile tedavisi kardiak yapılarda ve fonksiyon/arda 

değişiklikler meydana getirdiğinden vazoaktif hormonlar olarak bil!nen atrial 

natriüretik peptid, renin aktivitesi ve aldosteron üzerinde de değişikliklere yol açabilir. 

Biz de çalışmamızda renal anemili ve normotensif hastalarımızın plazma renin 

aktiviteleri ile aldosteron düzeylerini inceledik ve kontro/!ere göre yüksek olarak tesbil 

ettik (PRA ıçin p<0.01; Aldosteron /çın p<0.02). 

Jensen G · ve arkadaşları renin~anjiotensln sistemi (RAS) ile erltropoetın 

arasında bir illşkinin olduğunu tek veya iki taraflı renal arter stenozlu 20 hasta 
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üzerinde yaptıkları çalışmada gözlemişler ve renin sekresyonu yüksek olan hastalarda 

eritropoetin seviyelerinin de yüksek olduğunu tesblt etmişlerdir(136). 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da renin ve . anjiotensin ll'nin 

eritropoetin artışı için gerekli olduğu tesbit edilmiştir(137). 

Normotensif renal anemili hastalarda serum eritropoetin düzeyleriyle 

renin-angiotensln-aldosteron sistemi arasında şöyle bir mekanizmanın varlığı 

düşünülebilir. Anemi nedeniyle kan pO2 düzeyleri düşer, pCO2 düzeyleri ise hafifçe 

yükselir. Meydana gelen hafif asidoz iyonize kalsiyum seviyelerini düşürür. Periferik 

damarlarda vasodilatasyon ortaya çıkar, total periferik damar direnci düşer. Bu durum 

renal perfüzyonu azaltacağından plazma renin aktivitesi ve Angiotensin il düzeylerini 

artırır. Angiotensin il efferent arteriol de vasokonstriksiyon meydana getirir. 

Peritubufer kapiller ağa yeterli kan gitmemesi ve pO2 düşüklüğü proximal tubulusun 

peritubuler hücrelerinden eritropoetln sentezinin artmasına yol · açar. Yükselen 

eritropoetin seviyeleri kan hemoglobin ve pO2 düzeylerini artırır, pCO2'i ise azaltır. 

Asidoz ortadan kalkarak iyonlze kalsiyum seviyeleri yükselir. Daha sonra vasodilatasyon 

ortadan kalkar ve total periferik damar direnci yükselir. Renal perfüzyon artacağından 

renin salınımı da azalacaktır. Bu mekanizmanın doğruluğunu aşağıdaki çalışmaların 

sonuçları desteklemektedir. 

Angiotensin konverting enzim lnhibitörlerinin angiotensin il oluşumunu inhibe 

ederek eritropoetin düzeylerini düşürdüğü yapılan çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir(138• 140). Son yıllarda verapamif gibi kalsiyum antagonistferinin 

hipoksiye cevapta EPO üretimini artırdığı gösterilmiştir(141). Washio ve arkadaşları 

(1990} hemodiyaliz hastalarında paratiroidektomiden hemen s0:ıra serum EPO 

seviyelerinde geçici bir artış göstermişlerdir. Bu sonuç operasycrıcan hemen sonra 

iyonize kalsiyum seviyelerinde hızlı bir düşüşe bağtanmıştır(14;~;. Nihayet en son 

yapılan araştırmalardan Yagoob M. ve arkadaşlarının (1992) çalışmasında reninin 

angiotensin il vasıtasıyla EPO salgılanmasına neden olduğu ve rHuEPO verilmesinin 

normotensif renal anemililerde dolaşan renini suprese ederek negatif feedback loop'unu 

tamamladığı gösterilmiştir(137}. 

Çalışmamızda normotensif ve renal anemili hastalarımızın rHuEPO ile tedavi 

edilmesi plazma renin aktivitelerini ve serum aldosteron seviyelerini anlamlı ölçüde 

kontrollerdeki normal seviyelere düşürmüştür (p<0.01). 
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Diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir(53,56, 115,137, 

144, 145). Yapılan başka çalışmalarda ise rHuEPO tedavisinin plazma renin aktivitesini 

ve aldosteron düzeylerini değiştirmediği rapor ed!lmişlir(14, 15,143,146). 

Bu çalışmaların hepsinde hastaların ortalama arteryel basınçlarının yüksek 

olduğu tesbit edilmiştir. B bloker gibl antihipertansiflerle kan basınçlarının kontrolde 

tutulduğu(143, 146), bazı çalışmalarda kardiyak outpulların yüksek, total periferik 

damar direncinin ise düşük olduğu(14) ve PRA'nin değişmediği bildirilmiştlr. Kısacası 

kan basınçları yüksek olan gruplarla yapılan çalışmalarda antihipertansif ilaç, volüm ve 

periferik damar değişiklikleri gibi pek çok değişken rHuEPO tedavisine rağmen 

Renin-Angiotensin-Aldosteron sistem aktivasyonunun devamına neden olabilir. Nitekim 

CAPD tedavisi uygulanan hlpertansif, renal anemili 20 hastanın rHuEPO tedavisiyle 

PRA'nın değişmediği, yüksek kaldığı belirlenmiş ve ANP ile PRA değerleri arasında 

pozitif ilişki tesbit edilmiştir. Bu durum hastalarda aşlkAr konjestif kalp yetmezliği 

olmamasına rağmen kardiyak fonksiyonun bozulmuş olma ihtimaline 

bağlanmıştır( 144). 

Diğer önemli vazoaktif hormon olan ANP'nin plazma düzeyleri çalışmamızda, 

tedavi öncesi ve tedavi sonrasında kontrollere göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu 

(p<0.05). Tedavi öncesi plazma ANP değerleri rHuEPO tedavisi sonrası azalma 

göstermekle birlikte düşüş istatistiksel anlam taşımıyordu (p>0.05). 

Kronik böbrek yetmezliğinde plazma ANP düzeyleri yüksek bulunur. Bunun 

nedenleri vücutta su ve tuz birikimi, hipertansiyon, böbrekten ANP elimlnasyonun 

yetersizliği ve B•bloker gibi ilaçların antihipertansif olarak kul/anılması olarak 

bildirilm iştir(14 7). 

Bunlara ilave olarak hipoksinin de henüz bilinmeyen bir mekanizmayla ANP 

seviyelerini artırdığı tesbit edilmişlir(148). 

ANP böbrek glomerul efferent arteriolünü daraltıcı etki gösterir(97, 108,149). 

Peritubuler kapiller ağa yetersiz kan geçişi ve böylece hipoksinin artması EPO 

salınımını daha da artırır. Böylece ANP'nin de Angiotensin il gibi EPO salınımını 

uyardığı söylenebilir. Ayrıca yapılan diğer bir çalışmada ANP'nin erltropoetinin 

varlı~ında insan erilroid ön hücrelerini (BFU, CFU) in vitro olarak yaklaşık dört_ kat 

artırdı{ıı tesbit edilmiştir(150). Bu çalışmaların sonuçlarıyla ANP'nin erilropoezle 

yakın ilişkisinin olduğu düşünülebilir. 
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rHuEPO ile renal anemi tedavisinin plazma volümünü azalttığı ancak total kan 

volümünde ve vücut su kompozisyonunda değişiklik meydana getirmediği gösterilmiştir 

(56,151). 

Kalp yetmezliı}i olmadıkça ciddi anemide bile sol ventrikül end-diastolik 

basınçların normal sınırlar içinde kaldığı bildlrilmektedir(130). Sol ventrikül diastol 

sonu basınçların arttığı hallerde plazma ANP'slnin de arttığı tesbit edilmiştir(103). 

Renal anemili, hemodiyalize alınan 7 hastanın rHuEPO ile anemi tedavisinin 

kardiyak basınç/ardaki etkileri Swan-Ganz-thermodilutıon kateteri yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Sağ atrium basıncı ve pulmoner kapiller wedge basınçlarında 

(dolayısıyla sol ventrikül diyastol sonu basınç) rHuEPO tedavisinin değişiklik meydana 

getirmediği tesbit edilmiş ve plazma ANP düzeylerinde de değişiklik olmadığı 

bildirilmiştir(152). 

rHuEPO ile renal anemi tedavisinin total kan volümü, total vücut su 

kompozisyonu ve kardiyak basınçlarda değişiklik meydana getirmediği bulguları 

çalışmamızda plazma ANP düzeylerinde değişiklik meydana gelmemesi sonucunu 

desteklemektedir. Ayrıca çalışmamızda tesbit ettiğimiz rHuEPO tedavisinin kardiyak 

kontraktilite fonksiyonunu değiştirmediği bulgumuzda plazma ANP düzeylerinin 

değişmemesi sonucunu destekler. Çünki kardiyak kontraktilitenin bozulduğu yetmezlik 

hallerinde plazma ANP düzeyleri yüksek tesbil edilmiştir(153). Çalışmamızda rHuEPO 

tedavisiyle plazma ANP düzeylerinin önemsiz de olsa düşüş göstermesi aneminin kısmen 

düzeltilmesiyle hipoksinin kısmen ortadan kalkmasına bağlanabilir. 

rHuEPO ile renal anemi tedavisinin plazma ANP düzeylerini değiştirmediği diğer 

çalışmalarda da bildirilmiştir(14,144). 

Bazı çalışmalarda ise plazma ANP düzeylerinin yükseldiği tesbil 

edilmiştir(15,53,143). Bunun nedeni hastaların ortalama arter basınçlarının yüksek 

olması ve vasopressin yüksekliği olabilir(15). 

rHuEPO tedavisiyle plazma ANP düzeylerinin düştüğünü bildiren çalışmalarda 

mevcuttur(125, 154). Bunun nedenleri tam ortaya konulmamış ancak hipokslnln 

düzelmesi(125) olarak izah edilmiştir. 

Sonuç olarak rHuEPO renal anemi tedavisinde etkin olan bir ilaçtır. Böylece kan 

transfüzyonlarının olumsuz scinuçlarından da hastalar korunabilir. Tedaviyle sol 

ventrikül kas kitlesi azalmış ve hiperkinetik kalp durumu normale dönmüştür. Böylece 
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hastaların iş kapasitesinin iyileşeceği ve uzun dönemde hastalık prognozunun olumlu 

yönde etkileneceği düşünülebilir. Aneminin iyileşmesiyle hipoksinin ortadan kalktığı ve 

plazma renin aktivitesiyle aldosteron seviyelerinin düştüğü tesbit edilmiştir. Kardiyak 

kontraktilite fonksiyonunun aynen korunması, hipokslnin kısmende olsa düzelmesi 

plazma ANP seviyelerin de önemsiz düşüşle birlikte anlamlı bir değişiklik meydana 

getirmemiştir. 



Çalışmamızda kronik böbrek yetmezliği olan renal anemili 17 hastanın 

anemisinin tedavisi için rekombinant human eritropoetin (rHuEPO) preparatı (Eprex) 

intravenöz olarak uygulandı. Plazma atrial natriüretik peptid (ANP), Renin Aktivitesi 

(PRA), serum aldosteron ve eritropoetin (EPO) seviyeleri tespit edildi. Sol ventrikülün 

anatomisi ve hemodinamisindeki değişiklikler ekokardiyografik olarak incelendi. 

Bulgular 10 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) ile kıyaslanarak yorumlandı. 

Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler 

- Hastalarımızdaki anemi normokrom normositerdir. 

- Anemi tedavisinde hedeflediğimiz hb (10 gm/dL) ve htc (%30) değerlerine 

ortalama 42,2±20,7 gün'de ulaşıldı. Tedavi için haftada üç defa ortalama 72,05±23 

Ü/kg rHuEPO kullanıldı. 

- rHuEPO tedavisiyle hastaların Hb değerleri ve Htc değerleri önemli ölçüde 

yükseldi (p<0.0001 ). 

- Renal anemili hastaların tedavi öncesi serum EPO düzeyleri kontrol grubundan 

farklı değildi (p,0.05). Ancak tedavi sonrası anlamlı ölçüde yüksekti (p<D.001 ). 

- Serum EPO seviyeleri arttıkça hematokrit değerleri de artıyordu (P<D.05). 

Bu sonuçlarla serum EPO seviyelerinin sağlıklı insanlar düzeyinde olmasına 

rağmen hastalarımızda anemiyi önleyemediği, rHuEPO ile yerine koyma tedavisinin ise 

renal anemiyi tedavi edebileceği tespit edildi. 

- Arteryel kanda p02 seviyeleri tedavi sonrası anlamlı ölçüde yükselirken 

(p<D.01) pCO2 düştü (p<D.01 ), pH'da değişiklik olmadı ( p,0.05). 

Renal aneminin tedavisiyle kreatinin klirensleri ve fraksiyonel sodyum 

eksresyonlarında değişiklik olmadı (p>0.05). 

Hemodlnamlk ve Mlyokardlyal Parametreler 

- Hastalarımız normotenslf idi. Tedavi öncesi ortalama arteryel basınçlar (102 

mmHg) Dünya Sağlık ôrgütü'nün bildirdiği normal sınırlar (maksimum 117 mmHg) 

içinde tesbit edildi. 

- rHuEPO tedavisiyle ortalama arteıyel basınçlar (OAB) değişmedi (p,0.05). 

- Renal aneminin tedavisi total periferik direnç indekslerini artırdı (p<0.02}. 

Ancak tedavi sonrası değerler kontrollerden farklı bulunmadı (p>0.05). 
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- Tedavi öncesi OAB'lar kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek iken 

(p<0.05) tedavi sonrası OAB'lar kontrol grubundan farklı değildi {p>0.05). Tedavi 

öncesi OAB'ların kontrol grubundan fazla bulunması sistolik kan basınçlarının yüksek 

olmasına bağlı olabilir(p<0.05). 

- Hastaların radial nabız sayıları tedaviyle değişiklik göstermedi (p>0.05). 

Ayrıca kontrol grubundan da farklı değildi (p>0.05). 

- Renal anemili hastalarda sol ventrikül posterior duvar kalınlıkları 

(p<0.001) ile lnterventrikOler septum kalınlıkları artmış ve sol ventrikill kitle 

indeksi yükselmiş (p<0.001) olarak tespit edildi. 

- Tedavi ile interventriküler septum kalınlığı kontrollerin seviyesine 

gerilerken (p<0.01) sol ventrikül kitle indeksi ve diyastol sonu çaplar azaldı (p<0.01 ). 

Sol ventrikül posterior duvar kalınlığı ise değişmedi (p>0.05). 

- Tedavi öncesi kalbin diyastol sonu volümü, atım volümü, kardiyak output, 

ejeksiyon fraksiyonu ve fraksiyonel shortenlg kontrollere göre yüksek bulundu. Tedavi 

sonrasında bu parametreler kontrollerin seviyesine düştü (p<0.05). Sol ventrikülün 

sistol sonu volümleri ile arteryel sistolik basınç / sistol sonu volüm oranları tedaviyle 

değişmedi ve bu değerler kontrollerin seviyesinde idi. 

Bu sonuçlarla, normotensif renal anemili hastalarımızda rHuEPO tedavisinin 

OAB ve radial nabız sayılarını değiştirmediği, sol ventrikül kltlesini azalttığı, 

hiperkinetik kalp fonksiyonlarını normale dandürdüğü tesbit edildi. Sol ventrikülün 

kontraktilite fonksiyonunun ise normal sınırlarda kaldığı gösterildi. 

Vazoaktif Hormonlar 

- Tedavi öncesi plazma ANP (P<0.05), renin aktivltesi ve serum aldosteron 

düzeyleri (p<0.02) kontrol grubundan yüksekti. 

- Tedavi sonrası plazma renin aktivitesi ve serum aldosteron değerleri 

kontrollerin seviyesine düşerken (p<0.01), plazma ANP düzeyleri değişmedi (p>0.05). 

Çalışmamızda elde edilen bu sonuçlarla eksik olan erıtropoetinin yerine 

konmasıyla renal aneminin tedavi edilebileceği, sol ventrik0I hipertrofisl ile 

hiperklnetik kalp fonksiyonlarının kontrol seviyelerine gerlledl0i ve kalp 

kontraktilitesinin normal sınırlarda olup değişmediği tespit edildi. 

Renin-Angiotensin-AldoSteron sistem fonksiyonlarının normale döndüğü, plazma ANP 

düzeylerinin ise tedavi ile değişmediği gösterildi. 



(ğ)~:E'T 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefro!oji bil!m dalınca Şubat-Eylül 1992 

tarihleri arasında takip edilen kronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek 

yetmezliği ve normokrom normositer anemisi olan 17 hasta i!e 1 o sağlıklı gönüllü 

çalışmaya alındı. 

Renal anemisi olan hastaların serum eritropoetln (EPO) düzeyleri sağlıklı 

gönüllülerin seviyelerinde tesbit edildi. Serum EPO düzeyleri arttıkça hematokrit 

değerlerinin de yükseldiği gözlenen hastalarımızda, endojen EPO düzeylerinin yetersiz 

olduğu ve renal anemiyi önleyemediği sonucuna varıldı. 

Bu nedenle hastalarımıza rekombinant human eritropoetin (rHuEPO) 3 x 50 ü / 
kg / hafla intravenöz başlandı. 3 x 100 Ü / kg / hafta dozuna kadar yükseltilerek 

ortalama 42.2 ± 20. 7 günde hedeflenen hemoglobin (1 O gm / dl) ve hematokrit (%30) 

değerlerine ulaşıldı. 

Aneminin kısmen de olsa tedavisi ortalama arteryel basınçlar, krealinin 

klirensleri ve radiyal nabız sayılarında değişiklik meydana getirmezken arteryel 

oksijen basınçlarında artışa yol açtı. Buna paralel olarak total periferik dirençler 

normal sınırlara yükseldi. 

Uygun doz ve sürelerde kullanılacak olan rHuEPO'nun renal anemisi olan 

hastaların tedavisinde oldukça başarılı olduğu ve yan etkiye rasl!anmayacağı sonucuna 

varıldı. 

Hastalarımızda tedavi öncesi artmış olan sol ventrikül kas kitleleri tedavi 

sonrasında azalma gösterdi. Tedavi ile sol ventrlkül kontrakti!ite fonksiyonu ve kalp 

ritminde değişiklik meydana gelmezken yükselmiş kardiyak output düzeyleri normal 

seviyelere düştü. 

Kardiyak kontraktilite ve nabız sayıları norma! düzeylerde olduğundan vazoaktif 

hormonlardan atrial natriüretik peptid (ANP) seviyeleri tedaviyle anlamlı değişiklik 

göstermedi. Aneminin tedavisi ile hipoksinin azalmasına bağlı olarak total periferik 

dirençlerin normale dönmesi tedavi öncesi yüksek olan plazma renin aktiv!tesi ve 

aldosteron seviyelerini sağlıklı gönüllülerin seviyesine düşürdü. 

Sonuç olarak renal anemisi olan hastaların rHuEPO ile tedavisinin hematolojik 

ve hemodinamik parametreler üzerinde iyileştirici rol oynadı~ı tespit edilmiştir. Bunun 

da kardiyak morbidite ve mortalite de azalmaya yol açabileceği düşünülebilir. Vazoaktif 

hormonlardan ANP seviyelerini etkilemediği buna karşın plazma renin aktivitesi ve 

aldosteron düzeylerini normale düşürdü~ü tesbit edilmiştir. 
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Ek il: Hasıalarda Ekokardiyografik Bulgular 

ö LVIOS LVIOO LVPMJ LVPWS IVSTO IVSTS BJJ ESV Sol en EF FS ASBIESV LVMI 
z : j (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ml} (ml} (ml) (mlfdk) {%) (o/. ) (mmllg/ml) (gm/M 2 ) 
s - >. (mm) 
:ı ~ı& 

T.ô T.Ô T.ô T.ô T.ô T.Ô T.S T.ô T.S 

:r T.ô T.S T.ô T.S T.ô T.S T.ô T.S T.ô T.S T.ô T.S T.ô T.S T.S T.S T.S T.S T.S 1 FE 32.9 25.6 51.6 42.5 10 13.7 16.4 19.2 15.5 14.6 20.6 14.2 12.2 80.8 43.8 23.7 83.4 57.1 9.17 5.14 0.66 0.71 0.36 0.40 2.283 4.641 200.57 171.78 2 G.P 19.8 23.1 52.3 46.2 17.4 16.7 15.2 16.7 17.2 15 18.4 17.3 164.9 98.3 56.3 18.3 108.6 80 7.6 6.4 0.66 0.81 0.62 0.50 2.131 5.464 288. 14 217.02 3 EB 32.4 37 54.4 51.2 11 14.2 18.7 14.2 11.9 10.5 17.4 14.2 143.7 114.9 42.2 48,1 101.5 66.8 7.4 5.6 0.71 o.sa 0.40 0.28 3.791 3.326 175.52 176.76 4 K.EN 33.3 36.5 47.5 48.9 13.7 15.5 19.6 18.7 17.8 18.2 20.6 19.2 104.9 112.3 45.1 56.3 59.8 56 4.54 4.37 0,57 0.50 0.30 0.25 3,104 2.841 217.82 240.l 1 5 G.P 23.8 31.1 45.8 40.2 16.4 13.2 13.2 15. 1 17.6 15.5 23.7 19.2 113 70.8 23.8 28.2 89.2 42.6 5.92 2.87 0.79 0.60 0.48 0.25 S.882 4.255 277.37 155.49 6 Y.ô 38.4 42.5 58.9 57.1 15.5 14.2 14.6 20.1 16.4 15.5 22.8 17.B 172.5 160.7 63.S 80.8 109 79.9 8.50 6.23 0.63 0.50 0.35 0.26 2.834 1,980 344.27 26l.27 7 o.v 41.5 39,3 58.9 53 13.3 13.7 16.2 1S.5 13.3 13 17.3 16 172.5 135.3 76.4 67.1 96.1 68.2. 9.99 7.09 0.56 0.50 0.30 0.26 1.701 2.086 281.35 233.08 8 H.A 26 39.4 47 44.4 14.2 12.1 16.9 17.3 14.2 13.3 19.2 14.4 102.4 89.6 24.6 33.3 77.8 56.3 7.31 6.19 0.76 0.63 0.45 0.34 6.504 4,204 198.29 255.06 9 A.Ç 32 32,9 56.2 52.5 9.6 10 16.4 17.4 12.8 9.6 17.4 15.S 154.9 132.4 41 43.8 113.9 88.6 10.2 9.39 0.74 0.67 0.43 0.37 3.414 2.739 175.80 132.02 10 H.A 38.4 34 56.2 44.8 10 14.2 11.9 12.3 18.8 15.1 18.7 18.7 154.9 91.5 63.5 41.6 91.4 49.9 7.31 4.31 0.59 0.54 0.32 0.24 1.732 2.403 235.10 169.79 11 F.K 30.8 28.7 44.1 36.2 12.3 11.8 13.7 16.7 9.1 7.8 9.6 8.6 104.9 70 36.8 21.8 68.1 48.2 6.53 4.24 0.65 0.69 0.30 0.20 3.632 6.422 117.14 75.77 12 A.T 47 43.8 63 43.4 14.6 13.7 15. 1 16.4 10.5 6 16.4 7.8 201.2 84.9 84.6 36.8 116.6 48.1 10.87 3.43 0.58 0.57 0.25 0.22 1.367 3.804 243.54 94.65 13 S.0 31.5 39.3 49.3 53 9.6 10.5 16.9 12.8 '1 11.9 16 13.7 114.4 135.3 39.4 67.1 75 68.3 7.50 6.14 0.66 0.50 0.36 0.26 3,553 1,937 151.16 199.84 14 O.G 32.9 20.9 55.7 31.1 16 11.9 19.2 19.2 21.9 18.7 21 13.8 151.8 115.2 43,8 43,4 108 71.3 10.8 6.10 0.71 0.62 0.41 0.32 2.283 2.745 399.74 126.4!1 15 S.A 30 29,2 47.9 37 12.7 12.3 17.9 15.S 12.7 11.4 14.4 11.6 107 68.1 35 32.8 78 35.3 7.49 2.53 0.67 0.52 0.37 0.21 3.428 4.S73 168.42 110.75 16 M.C 36.5 38.6 50.7 50.7 12,3 11.9 17.8 1 s.1 14.2 14.6 17.4 14.6 122. 1 122.1 50. 1 56.1 72 66 6.97 4.08 0,59 0.54 0.28 0.24 2.841 2.310 227.79 233.95 17 GC 26.9 24.2 38.8 35.6 14.2 13.7 19.6 20.t 16,4 13.2 17.8 16.4 65.1 53 26.8 20.6 38.3 32.4 3.34 2.7 2 0.59 0.61 0.31 0,32 S.223 8.737 205.41 153.65 



Ek 111: Kontrollerde Ekokardiyografik Bulgular 
... 
a:ı - ->...J o (1) 

en E !e] >,. 

w cı 
... ·w 

IVSTS 
LVMI 

- LVIDS LVIOD LVPWO LVPWS IVSTD E[)ı/ ESV sv CD EF FS ili :c 
ı:: 

- >,. C 

(/) E (gm/M 2) 

o ,:ı o ö (mm} (mm) (mm} (mm) (mm) (mm) {mL) (ml) (mL) (mltdk) (%) (%) 
:::ı:: <en 

<e -1 L.K E 32.1 46.2 9.4 7.2 9 12.3 98.3 41.3 57 4.27 0.58 0,31 2.905 99.73 2 M.B E 29.7 46.6 11.9 16.4 9.6 13.7 103.3 34.2 66.1 4.62 0.66 0.36 4.320 126.60 3 M.A E 37.5 51.6 8.2 9.1 9.6 12.3 127.2 60 67.2 9.97 0.53 027 2.166 120.18 4 ME E 31.5 42.9 9.6 13.7 9.6 9.6 82.6 39.4 43.2 3.45 0.52 0.27 3.045 97.99 5 I.Y K 26.7 34.3 7.6 7.9 9 8.7 48.5 20.4 28.1 2.66 0.58 0.22 5.392 63.21 6 S.D K 32 48.4 8.7 13.2 13.2 15.1 109.6 36.8 72.8 6.62 0.66 0.34 2.581 132.22 7 E.S E 39.7 54.8 9.1 12.8 15.1 13.2 136.2 68.8 72.1 5.65 0.53 0.28 2.034 181.52 8 E.T E 35.6 51.6 10 11 15.1 1 6 127.2 53 74.2 5.78 0.58 0.31 2.075 175.27 9 C.E E 34.7 51.6 11.9 1 1 10.5 11.9 127.2 49.8 77.4 5.73 0.61 0.33 2.409 159. 78 10 1.1 E 35.6 50.2 8.2 11.4 12.3 15.5 119.3 53 66.3 5.64 0.56 0.29 2.075 1 131.61 



Ek iV: Kontrollerde Vazoaktif Hormonlar ve Genel Bulgular 

... 
ırı 

ö 
!i!] 

VYA 
... 

üi ANP PRA ALD EFO OAB Hct Nabız -C: 
- >,, C: 

(mU/ml) (%) (vuru/dk) (M2 ) 
0 'C 0 Ü (pg/mL) (ng/ml/h) (ng/dL) (mmHg) ::ııı: <en 

1 L.K E 34.99 1.08 6.08 13 87 44 75 1.80 
2 M.B E 61.66 0.24 7.11 1 7 100 52 . 70 1.78 
3 M.A E 50.38 1.44 15.97 1 6 87 44 74 1.72 
4 ME E 50.42 1.96 6.52 13 93 44 80 1.72 
5 I.Y K 55 2.64 16.90 12 90 46 95 1.52 
6 S.D K 43.44 0.12 16.71 1 4 83 45 91 1.77 
7 E.S E 40.71 0.84 14.21 1 O 107 37 78 1.90 
8 E.T E 46.56 2.16 14.64 16 83 49 78 1.88 
9 C.E E 49.28 0.48 15.16 10 100 41 74 1.76 

1 O 1.1 E 46.31 2.16 6.44 14 90 47 85 1.81 




