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Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun 

ve bozuklukların bir kısmı uzun süreli tedavi ve hemodiyaliz işleminden kaynaklanabilir. Bu 
sorunların önceden hekim ve hemşire tarafından bilinmesi gereksiz incelemeleri önler ve doğru tanı ve 
tedaviye ulaşılmasını sağlar. Bu bölümde hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan sorunlar (aşılama, 
ruhsal sorunlar, gastrointestinal problemler, kardiyovasküler hastalıklar...), özellikleri ve tedavileri 
anlatılmıştır. Üremik kemik hastalığı, anemi, hepatit, malnütrisyon.... gibi konular başka bölümlerde 
anlatılmıştır.    

 
AŞILAMA 

 
 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda birçok infeksiyonun gelişme riski ve şiddeti 
artmıştır; bu nedenle bu hastalarda bir aşılama programı uygulanmalıdır. Bu hastalarda aşılara alınacak 
yanıtın yetersiz olabileceği de akılda tutulmalıdır. Tablo 1’de hemodiyaliz hastalarında önerilen aşılar, 
aşı programı ve aşı dozları gösterilmektedir. Bu aşı programının hasta hemodiyaliz tedavisine 
başlamadan önce uygulanması tercih edilir.   
 

Streptococcus pneumoniae, toplumda sık rastlanan bir pnömoni etkenidir ve kronik böbrek 
yetmezliği gibi risk faktörü olan hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Hastalar, 
pnömokok için aşılandıktan sonra antikor titreleri ile takip edilmelidir ve koruyucu antikor titresi 
200’ün altına inince ikinci kez aşılanmalıdır.  
 
 



Tablo 1. Aşılama programı 
 
AŞI       SIKLIK     
  DOZ 
 
İnfluenza A,B     Her yıl, sonbaharda   
 Olağan doz 
Tetanoz      10 yılda bir rapel    
 Olağan doz 
Difteri       10 yılda bir rapel    
 Olağan doz 
Pnömokok     Metni okuyunuz     
 Olağan doz 
Hepatit B      Başlangıçta 0,1,2 ve 6.   Çift 
doz (40 mikrogram) 
        aylarda    
   Her iki deltoid kasa 
            
     bölünerek 
 
 
  
 Hepatit B aşısı, eritropoietin tedavisi ve kan ürünlerinin daha iyi kontrolu nedeni ile Hepatit B 
yüzey antijeni (HBs Ag) pozitif diyaliz hasta oranı giderek azalmaktadır. 1997 yılı verilerine göre 
ülkemizde 7878 hemodiyaliz hastasının 563 tanesinde  (% 7.1) HBs antijeni pozitif olarak 
saptanmıştır. 
 

Hepatit B aşısı ile oluşan maksimum Anti-HBs titresi ile aşının koruyuculuk süresi 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hemodiyaliz hastalarında immün sistem baskılandığı için 
hepatit B aşısı çift dozda deltoid kasa yapılmalıdır; yine de çift dozda yapılmasına rağmen 
aşılama hastaların ancak % 33-92’sinde koruyucu olabilmektedir. Hemodiyaliz hastalarında 
rapel hemodiyaliz aşısının ne zaman yapılması gerektiği konusunda kesin bir bilgi yoktur; 12-
18. ayda bir rapel yapılabilir. Anti-HBs titresi 10 U/litre’nin altına inince rapel hepatit B aşısı 
yapılmalıdır.  
 
 Hepatit B aşısı ile yetersiz bağışıklık sağlanmış veya aşılanmamış hemodiyaliz 
hastalara kaza ile HBs Ag pozitif kan verilir veya hepatit B virusu içeren materyel hastanın 
mukozası ile temas eder ise, tek doz hepatit B virusuna özgü (spesific) immünglobülin 
verilmelidir. 
 
 Günümüzde hepatit C ve AIDS viruslarına karşı ne yazık ki aşı yoktur.  
 
 RUHSAL SORUNLAR 
 

Diyaliz hastalarında normal hayat düzeni önemli ölçüde bozulmuştur. Bu hastalar kendilerini 
sıkıntılı bir diyaliz işlemine, tıbbi bakıma ve tıbbı personele bağımlı  bulurlar ve sıvı-diyet kısıtlaması, 
ilaç alımı, sık hastalanma, cinsel fonksiyon bozukluğu, iş kaybı gibi streslere maruz kalırlar. Bir 
hastanın hastalığına reaksiyonu onun premorbid kişiliği, aile ve arkadaş desteği ve altta yatan 
hastalığın seyrine bağlıdır. Yapılan çalışmalar diyaliz tedavisine başlanılan ilk yılda herhangi bir 
nedenle psikiyatrik desteğe % 70 oranında ihtiyaç duyulduğunu, zaman ilerledikçe muhtemelen bir çe-
şit adaptasyon sağlandığı için bu oranın % 30'lara düştüğünü göstermektedir. Bu hastalarda sık 
karşılaşılan psikiyatrik sorunlar depresyon,  tıbbi tedaviye uyumsuzluk, cinsel fonksiyon bozukluğu ve 
rehabilitasyondaki zorluklardır.  
 
 DEPRESYON 
 



 Diyaliz hastalarında en sık karşılaşılan ruhsal sorundur. Belirtileri sürekli depresif mizaç, 
benlik-değeri düşüklüğü ve ümitsizlik hisleridir. Fiziksel şikayetler de eşlik edebilir. Bunlar uyku 
bozukluğu, iştah ve kilo değişikliği, ağız kuruluğu, kabızlık ve cinsel istek ve performansta azalmadır. 
Yaklaşık her 500 diyaliz hastasından biri intihar eder. Başarısız intihar girişimleri daha sık olup bu risk 
daima akılda tutulmalıdır. Çok sayıda diyaliz hastasının ölümü intihar eğilimi ile ilgili olarak tedaviye 
uyumsuzluğa bağlıdır. 
 
 TEDAVİYE UYUMSUZ DAVRANIŞ 
 
 Bütün kronik hastalarda olduğu gibi diyaliz hastalarında da öfke sık görülür ve hastanın 
ailesine veya diyaliz personeline yönelik olabilir. Hastanın öfkeli olduğu durumda hastayı 
kışkırtmamak, onu anlamaya çalışmak doğru olur. Öfkenin nedeni çoğu kez hasta tarafından da 
bilinmez ve ev veya iş hayatı ile bağlantısının araştırılmasına ihtiyaç gösterir. Hastanın diğer hastalara 
veya diyaliz personeline zarar verebilecek davranışları karşısında psikiyatrik konsultasyon 
istenmelidir. 
 

CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU 
 

 Her iki cinsiyetten diyaliz hastalarının da cinsel sorunları vardır. Erkeklerde empotans % 70 
oranına  ulaşabilir. Kadınlar da buna yakın oranda orgazm inhibisyonu tanımlamaktadırlar. Cinsel 
ilişki sıklığı azalmıştır. Ayrıca vaginal kuruluğa bağlı ağrılı cinsel temas (dyspareunia) vardır. Cinsel 
fonksiyon bozukluğunda psikolojik faktörlerin önemli rol oynadığı kabul edilir. Erkeklerde depresyon, 
iş kaybına bağlı olarak aile içindeki rolünün tersine dönmesi, idrar yapma fonksiyonunun kesilmesi 
cinsel fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunabilir. Bununla beraber empotans genellikle organik 
nedenlere bağlıdır. Bunlar üremi ile birlikte olan hormonal değişiklikler, diyabet, vasküler bozukluk 
veya antihipertansif ilaçların kullanımı gibi faktörlerdir. 
 
  

REHABİLİTASYON SORUNLARI 
 
 Hastaların yaklaşık 2/3’ü böbrek yetmezliği ortaya çıkmadan önceki işine dönemezler. Bu 
hastaların işlerine dönebilmeleri büyük oranda sosyoekonomik koşullarla bağlantılıdır. Diyaliz hastası 
bir üniversite profesörünün veya bir işadamının işine dönmesi kalifiye işçiye göre daha kolaydır. 
Genellikle kadınların, özellikle ev işine dönecek evli kadınların erkeklere göre şansları daha fazladır. 
Şahsın önceki işinden olan memnuniyeti önemlidir. İşlerinden zaten hiç hoşlanmamış olan şahıslar 
diyalizin başlamasından sonra kısa zamanda iş aktivitelerini bırakma eğilimi göstermektedirler. 
Ülkemizde diyaliz hastalarının rehabilitasyon sorunları hakkında yapılmış ayrıntılı bir çalışma ne 
yazık ki yoktur. 
 
 TEDAVİ 
  
 Ruhsal sorunların tedavisinde psikoterapi ile anksiyolitik, antidepresan, majör trankilizan ve  
lityum karbonat gibi ilaçlardır. Bu ilaçlar psikiyatrist tarafından ve uygun dozda  (Konu 34) 
verilmelidir.    

 
 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 
 
 Diyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalık sıklığı artmıştır; bu artışın en önemli nedeni, 
hastalarda diyabetes mellitus ve hipertansiyon sıklığının artmış olmasıdır. Kardiyovasküler 
problemler, diyaliz hastalarında en çok karşılaşılan ölüm nedenidir; diyaliz hastalarında ölümlerin 
yaklaşık % 40-50’sinden kardiyak nedenler sorumludur. Hemodiyaliz hastalarında, iki diyaliz arası 3-
4 kilogramdan fazla kilo alınması kardiyovasküler mortaliteyi belirgin şekilde arttırır. Diyaliz 



hastalarında sık karşılaşılan kardiyovasküler problemler koroner arter hastalığı, perikardit, sol 
ventrikül fonksiyon bozukluğu ve hipertrofisi, kalp yetmezliği, endokardit ve aritmilerdir. 
 
 KORONER ARTER HASTALIĞI 
 
 Üremik hastalarda koroner arter hastalığı için başlıca risk faktörleri hipertansiyon, diyabetes 
mellitus, sigara, insülin direnci, lipid metabolizması bozuklukları ve vasküler kalsifikasyondur. 
Diyaliz hastalarında angina pektoris tedavisi, üremik olmayan hastalardaki gibidir; nitratlar, beta-
blokörler ve kalsiyum antagonistleri kullanılabilir. Hastalarda anemi kontrol altına alınmalıdır, 
hemoglobin ve hematokrit düzeyleri mutlaka angina oluşumunu önleyecek düzeyde tutulmalıdır. 
 
 Hemodiyaliz seansı esnasında ortaya çıkan angina pektorisin tedavisinde, nazal oksijen 
verilmeli ve varsa hipotansiyon düzeltilmelidir. Klinik olarak kan basıncı kabul edilebilir bir düzeye 
yükseltilince, dil altı nitrogliserin verilebilir. Hemodiyaliz esnasında tekrarlayan angina pektorisi olan 
hastalarda diyaliz öncesi % 2'lik nitrogliserinli krem veya patch (parça, yama) yapıştırılabilir, oral 
nitratlar, beta-blokörler veya kalsiyum antagonistleri (tercihen diltiazem) verilebilir ancak 
hipotansiyon riski akılda tutulmalıdır. Asetat diyalizi esnasında tekrarlayan anginası olan hastalarda 
bikarbonat diyalizine geçilmelidir. 
 
 Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan anginası olan hastalarda, anjiyoplasti veya cerrahi 
düşünülmelidir. Şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda perioperatif mortalite daha yüksektir. Diyaliz 
hastalarında anjiyoplasti ve koroner cerrahi prensip ve endikasyonları üremik olmayan hastalarla 
benzerlik gösterir. 
 
 Akut miyokard infarktüsünden sonra diyaliz gereken hastalarda, hemodiyaliz esnasında 
hemodinamik açıdan dengesizlik oluşabileceği düşünülerek mümkünse periton diyalizi yapılmalıdır. 
Periton diyalizi yapılamıyor ise, hemodiyaliz esnasında hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Ayrıca, kan 
transfüzyonu ile hematokrit acilen % 30'a çıkarılmalıdır. 
 
 PERİKARDİT 
 
 Perikardit, kalp tamponadı, kardiyak aritmiler ve kalp yetmezliğine yol açar ve diyaliz 
hastalarında tüm ölümlerin % 3-4'ünden sorumludur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, perikardit, 
üremi ile ilişkili ve diyaliz ile ilişkili olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bu hastalarda nadiren 
konstriktif (constrictive, sıkıştırıcı) veya pürülan perikardit gelişebilir.  
 
 Üremi ile ilişkili perikardit: Düzenli diyaliz tedavisi uygulanmayan hastalarda görülen 
perikardittir. Diyaliz tedavisi uygulanmayan bir hastada üremi ile ilişkili perikarditin ortaya çıkması 
acil diyaliz endikasyonudur. Ayrıca bu hastalarda hemen kronik diyaliz tedavisine başlanmalıdır. 
 
 Diyaliz ile ilişkili perikardit: Düzenli diyaliz programında olan hastalarda ortaya çıkan 
perikardit şeklidir. Diyaliz ile ilişkili perikarditin en sık nedenleri yetersiz diyaliz ve hipervolemidir. 
Bu hastalarda perikarditin olası diğer nedenleri bakteriyel veya viral infeksiyonlar, tüberküloz, artmış 
katabolizma, hiperparatiroidi, hiperürisemi, miyokard infarktüsü ve malnütrisyondur. Hipervolemik 
hasta sayısının yüksek olduğu ve olanaksızlıklar nedeni ile bazı merkezlerde kısa süreli hemodiyaliz 
tedavisinin uygulandığı ülkemizde perikardit önemli ve nadir olmayan bir sorundur. 
 
 Perikarditte ilk belirti genellikle göğüs ağrısıdır; göğüs ağrısının özelliği hastanın sırtüstü 
yatınca artması, oturunca azalmasıdır. Perikardit tanısı fizik incelemede kardiyak frotman duyulması 
veya ekokardiyografi ile konur. Elektrokardiyografi (voltaj düşüklüğü, aritmiler) ve akciğer grafisi 
(çadır manzarası)(Şekil 1) tanıda yardımcıdır. Açıklanamayan hipotansiyonu olan hastalarda akla 
perikardit gelmelidir. 
 



 Tedavide kullanılan başlıca yöntemler yoğun diyaliz tedavisi veya cerrahi drenajdır 
(perikardiyostomi, perikardiyosentez veya perikardiyektomi). Hemodiyaliz hastalarının çoğunda 100 
ml'den az perikardiyal sıvı bulunur, bu sıvının genellikle klinik olarak bir önemi yoktur. Perikardiyal 
sıvı miktarının fazla olduğu hastalarda 2-4 hafta, haftada 5-7 kez yoğun diyaliz tedavisi uygulanır. 
Yoğun diyaliz tedavisi uygulanan hastalar dehidratasyon, hipopotasemi, hipofosfatemi veya metabolik 
alkaloz yönünden yakın takip edilmelidir ve bu hastalarda diyaliz tedavisi uygulanırken sistemik tam 
heparinizasyondan kaçınılmalı, mümkünse heparinsiz hemodiyaliz uygulanmalıdır. Yoğun diyaliz 
tedavisi ile kontrol altına alınamayan veya kardiyak tamponad gelişme riski olan perikarditli 
hastalarda cerrahi drenaj yapılmalıdır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların veya intraperikardiyal 
kortikosteroid uygulamasının perikardiyal sıvı üzerine bir yararı gösterilmemiştir ancak nonsteroid 
antiinflamatuvar ilaçlar hastanın ağrısını azaltabilir.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Perikarditte çadır manzarası (Arka-ön akciğer grafisi) 
  SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ VE  FONKSİYON 
 BOZUKLUĞU 
 
 Sol ventrikül hipertrofisi hemodiyaliz hastalarında yaşam süresini etkileyen parametrelerden 
birisidir ve erken ölüm, kardiyak olaylar, diyaliz hipotansiyonu ve aritmilerle birliktedir. Hemodiyaliz 
hastalarında hipertansiyon, sıvı birikimi, anemi, koroner arter hastalığı, arteriyovenöz fistül, 
miyokardiyal kalsifikasyon, üremi, malnütrisyon ve sistemik hastalıklar (amiloidoz, periarteritis 
nodosa, skleroderma) gibi nedenlerle sol ventrikül fonksiyon bozukluğu gelişir. Öte yandan, sol 
ventrikül fonksiyon bozukluğu, hipervolemi ile karışır. 
 
 Sol ventrikül hipertrofisi ve fonksiyon bozukluğu tanısında en duyarlı yöntem 
ekokardiyografidir. Tanıda kullanılabilecek diğer yöntemler elektrokardiyografi ve akciğer grafisidir. 
 
 Sol ventrikül hipertrofisi ve fonksiyon bozukluğunun önlenmesi için kan basıncı kontrol 
edilmeli, hipervolemi önlenmeli, anemi düzeltilmeli ve yüksek debili arteriyovenöz fistül ve greftler 
onarılmalıdır. Tedavide ilk dikkat edilmesi gereken nokta hipovolemi ve hipervoleminin önlenmesidir. 
Bazı hastalarda digital preparatları yararlı olabilir ancak bu ilaçlar aritmi riskini arttırabilirler. Ayrıca 
angiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) ve diğer vazodilatör ilaçlar kullanılabilir. Digital ve 
ACEİ gibi ilaçların uygun dozda kullanılmalıdır (Bakınız Konu 34). Digoksin, böbrekte metabolize 
edilmesine rağmen, yarılanma ömrünün digitoksinden daha kısa olması nedeni ile uygun dozda 
verilmesi şartıyla bu hastalarda kullanılabilir. Ayrıca hematokrit % 30-33 düzeyinde tutulmalıdır. 
 
 ENDOKARDİT 
 



 Hemodiyaliz hastalarında nadir olmayan bir infeksiyondur. Geçici hemodiyaliz kateterlerinin 
yaygın kullanımı bu hastalarda bakteriyemi ve endokardit sıklığını arttırmıştır. Bu nedenle geçici 
kateterleri olan hastaların infeksiyon yönünden yakın takibi ve uygun tedavi edilmesi gerekir. 
 
 Endokardit etkeni sıklıkla stafilokok aureus'tur; belirti ve bulgular böbrek fonksiyonları 
normal olan hastalara benzer. Tedavide uygun antibiyotik 4-6 hafta süre ile verilir. Kapak değiştirme 
endikasyonları üremik olmayan hastalardaki gibidir. 
 
  
 

ARİTMİ 
 
 Hemodiyaliz hastalarında sol ventrikül hipertrofisi, koroner arter hastalığı, elektrolit 
değişiklikleri, hipoksemi, hipofosfatemi, kalsifikasyon gibi nedenlerle değişik aritmiler ortaya 
çıkabilir. Düzenli diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda da aritmi sık karşılaşılan bir sorundur; 
hastaların % 68-88’inde atriyal aritmi, % 59-76’sında ventriküler aritmi ve % 14-21’inde kompleks 
ventriküler ekstrasistol mevcuttur. Bu aritmiler muhtemelen diyaliz hastalarındaki ani ölümlerden 
sorumludur. Tedavi öncelikle altta yatan nedene yöneliktir, varsa elektrolit bozukluğu düzeltilmelidir. 
Antiaritmik ilaç gerekirse uygun dozda verilmelidir. 
 
 CERRAHİ 
 
 Kronik diyaliz programında yaşamını sürdüren hastalar vasküler veya peritoneal giriş yolu 
oluşturulmasından, açık kalp cerrahisine kadar değişen pekçok operasyonla karşılaşabilirler; bu 
hastalarda uygulanması gerekli olan operasyonların, morbidite ve mortalite oranlarında artış 
oluşturmaması hastanın cerrahi müdahale öncesi ve sonrası çok yakından ve dikkatli takibiyle 
mümkündür. Uygun hazırlık ve takiple hemodiyaliz hastalarında her türlü ameliyat yapılabilir.  
 
 Hastalarda ameliyat öncesi iyi bir öykü alınmalı, fizik muayene yapılmalı, sıvı-elektrolit ve 
asit-baz dengesizlikleri düzeltilmeli, üreminin derecesi ve kanama riski azaltılmalı ve anemi ve 
hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır.  
 
 Ameliyat öncesi hastanın varsa hipovolemi veya hipervolemisi mutlaka düzeltilmelidir. 
Hipervolemi yara iyileşmesine ve dokuların birbirine yaklaşmasına engel olur, ameliyat sonrası erken 
dönemde diyaliz gereksiniminin ortaya çıkmasına neden olabilir. Hipovolemi ise ameliyat esnasında 
veya sonrasında hipotansiyona yol açabilir. 
 
 Ameliyat sonrası erken dönemde yapılacak olan bir diyaliz hipotansiyon, heparin kullanımına 
bağlı kanama gibi sorunlara yol açabilir. Acil olmayan ameliyatlardan önce hastaya yeterli diyaliz 
yapılmalıdır. Bu nedenle ameliyattan 12-24 saat önce bir diyaliz yapılması uygundur ancak üreminin 
kontrol edilmediği hastalarda peşpeşe 2-3 gün diyaliz yapmak gereklidir. Ameliyat öncesi yapılan 
yeterli diyaliz, ameliyat sonrası erken dönemde diyaliz ihtiyacını geciktirmekte ve ameliyata bağlı 
morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır.  
 
 Ameliyat öncesi dönemde hiperpotasemi ve hipopotasemi düzeltilmelidir; sıklıkla karşılaşılan 
sorun hiperpotasemidir. Ameliyat öncesi ideal serum potasyum düzeyi yaklaşık 4 mEq/L’dir. Dengeli, 
düzenli diyaliz programında olan ve diyetine uyan bir diyaliz hastasında serum potasyum düzeyi 
genellikle günde 1-1.5 mEq/L yükselir. Sepsis, kanama veya yanık gibi katabolik hastalarda günlük 
serum potasyum artışı 2-2.5 mEq/L olabilir. Bu hastalarda diyalizat potasyum konsantrasyonu 
azaltılarak diyaliz yapılmalıdır.    
 
 Eğer var ise, hipopotasemi de ameliyat öncesi düzeltilmeli, aritmi riskini azaltmak için serum 
potasyum düzeyi 3.5 mEq/L’ye çıkarılmalıdır. Hiponatremi, özellikle düşkün ve hastanede yatan 



hastalarda sık karşılaşılan bir sorundur. Ameliyat öncesi yüksek sodyum konsantrasyonu olan diyalizat 
kullanılarak hiponatremi düzeltilmelidir. 
 
 Ameliyat öncesi hematokrit düzeyinin kaç olması gerektiğine dair bir görüş birliği yoktur. 
Editörlerin fikri her türlü cerrahi girişimden önce hematokrit düzeyinin en az % 30 olmasıdır. 
Hastalarda, trombosit fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar ameliyattan en az iki hafta önce kesilmelidir. 
Kanamayı azaltmak için alınabilecek diğer bir önlem de ameliyat öncesi uygulanacak son hemodiyaliz 
tedavisinin heparinsiz veya bölgesel (regional) sitrat ile yapılmasıdır. Heparin kullanılıyor ise son 
diyaliz tedavisinin ameliyattan 12 saat önce tamamlanmasına dikkat edilmelidir.  
  
 Ameliyat esnasında vasküler girişim yolu mutlaka korunmalı, hiçbir girişim bu yolla 
yapılmamalıdır. Anestezide kullanılan premedikasyon ilaçları, kas gevşeticiler ve anestetik ilaçlar 
uygun dozda ve yan etkileri göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır. Rezidüel (residual, kalan) 
böbrek fonksiyonları olan hastalarda nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalıdır.  
 
 Sıvı-elektrolit dengesi yakından takip edilmeli, diyaliz tedavisi uygun zamanda yapılmalı, 
diyaliz esnasında uygun antikoagülasyon yapılmalıdır. Vasküler, beyin veya göz ameliyatlarından 
sonra ilk 1-2 hafta tercihen heparinsiz diyaliz yapılmalıdır.  
 
 Ameliyattan sonra 24-48 saatten fazla süren ateş infeksiyon belirtisi olabilir. Üremik 
hastalarda, infeksiyona ait belirti ve bulguların silik olabileceği akılda tutulmalıdır.  
 
 Ameliyat sonrası dönemde aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını etkileyen analjeziklerden 
kaçınılmalıdır. Özellikle torakoabdominal bölge ameliyatlarından sonra erken dönemde oral veya 
parenteral beslenme planlanmalıdır. 

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 
 
 Böbrek sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesinin düzenlenmesinde hayati rol oynayan organlardan 
birisidir. Böbrek yetmezliğinde sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesi bozuklukları sık karşılaşılan 
sorunlardır. Ayrıca diyaliz tedavisinin kendisi de sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesi bozukluklarına yol 
açar. Bu konuda hemodiyaliz hastalarında karşılaşılan hipervolemi, hipovolemi, sıvı-elektrolit 
dengesizlikleri ve asit-baz metabolizması değişikliklerinden bahsedilecektir. 
 
 HİPERVOLEMİ 
 
 Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan bir sorundur. Özellikle ülkemizdeki hemodiyaliz 
hekimlerinin en sık karşılaştığı problemlerden birisidir. Hipervoleminin en sık nedeni fazla oral veya 
parenteral sıvı alınmasıdır. Hipervolemi hastaya yapılması gereken ultrafiltrasyon miktarının 
artmasına yol açar. Bir diyaliz seansında yapılması gereken ultrafiltrasyon miktarı artınca,  
hipotansiyon, kas krampları, kan akımının azaltılması ile ilişkili yetersiz diyaliz gibi sorunlar ortaya 
çıkar ve diyaliz tedavisi planlanandan daha erken ve yeterli ultrafiltrasyon yapılmadan 
sonlandırılabilir. Bu durum hipervoleminin devam etmesine katkıda bulunur ve bir kısır döngü oluşur. 
Hastanın yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Bu nedenlerle hastalarda hipervolemi önlenmeli, hastalar 
‘Kuru Ağırlık’larına ulaştırılmalıdır.  
 
 HİPOVOLEMİ 
 
 Kusma, ishal gibi sıvı kayıpları, ağızdan yeterli sıvı alamama veya fazla ultrafiltrasyon gibi 
nedenlerle hastada hipovolemi gelişebilir. Hipovolemi, hipotansiyon ve arteriyovenöz fistül tıkanması 
gibi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle gelişmesi önlenmeli, gelişmişse tedavi edilmelidir.  
 
 HİPONATREMİ 
 



 Hiponatremi, hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan bir elektrolit bozukluğudur. Bu 
hastalarda hiponatreminin en sık nedeni ağızdan fazla sıvı alınması veya fazla intravenöz (İV) 
hipotonik sıvı verilmesidir. Hemodiyaliz hastalarında diğer bir hiponatremi nedeni ise ciddi 
hiperglisemidir. Ciddi hiperglisemisi bulunan hemodiyaliz olgularında serum glukoz 
konsantrasyonundaki her 100 mg/dl’lik artış hücre içi (intracellular) alandan  hücre dışı (extracellular)  
alana sıvı  geçişi  sonucu serum  sodyum    konsantrasyonunda  1.3 mEq/L  azalmaya  neden  olur. 
 
 Nadiren, hemodiyaliz tedavisinin kendisi de hiponatremi nedeni olabilir. Teknik bakımı yeterli 
yapılmamış veya bozukluğu giderilememiş hemodiyaliz makineleri ile yapılan diyaliz de 
hiponatremiye yol açabilir. Bu durumda aynı makine ile diyaliz yapılan tüm hastalarda hiponatremi 
izlenir.  
 
 Hiponatremi, acil hemodiyaliz endikasyonlarından birisidir ve acil hemodiyaliz gerektiren 
hiponatremilerin en önemli nedeni İV hipotonik sıvı uygulamasıdır. Bu nedenle böbrek yetmezliği 
olsun veya olmasın, özellikle ağızdan beslenemeyen hastalara İV sıvı verilirken dikkatli olunmalı ve 
hiponatremi gelişmesi önlenmelidir. Hiponatremi tedavisi planlanırken hiponatreminin gelişme hızı ve 
derecesi esas alınmalıdır. Uzun sürede gelişmiş hiponatremiler hızla düzeltilmemelidir. 
 
 HİPERNATREMİ 
 
 Hemodiyaliz olgularında hipernatremi, hiponatremiye oranla daha nadirdir. Hipernatremi 
genellikle dehidratasyon veya diyaliz solüsyonunun hazırlanmasındaki hatadan kaynaklanır. 
 
 Ciddi hipernatremik hemodiyaliz olgularının tedavisi için serum sodyum düzeyinden 3-5 
mEq/L kadar düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonu kullanılarak diyaliz yapılmalı, hemodiyalizi 
takiben yavaş bir şekilde izotonik veya hafifçe hiponatrik sıvılar uygulanmalıdır. Şiddetli üremi ve 
hipernatreminin birlikte olduğu hastalarda önce üreminin şiddeti azaltılmalı, hipernatremi daha sonra 
düzeltilmelidir.  
 
 HİPOKALEMİ  
 
 Hemodiyaliz olgularında hipokalemi kardiyak aritmilere zemin hazırlaması, ani  ölüme   
neden   olabilmesi   nedeniyle  çok  tehlikelidir. Beslenme bozukluğu bulunan kronik böbrek 
yetmezlikli oligürik hastalarda da hipokalemi bulunabilir. Hipokaleminin diğer bir riski de paralitik 
ileustur (Şekil 2). 
 
 Akut hemodiyalize alınan normokalemik veya hipokalemik bir olguda diyaliz sırasında yeterli 
serum potasyum düzeylerini korumak için diyaliz solüsyonuna 4 mEq/L veya daha yüksek potasyum 
ilavesi gerekebilir.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Hipokalemiye bağlı paralitik ileus 
 
 Sürekli hemodiyalize alınan olgularda diyaliz solüsyonuna 2-3 mEq/L potasyum rutin olarak 
ilave edilir. Digital alan hastalarda hipokalemi eşliğinde aritmi riski daha çok arttığından bu düzey 
yaklaşık 3 mEq/L olmalıdır. Total parenteral beslenme uygulanan hastalarda da hipokalemi gelişebilir; 
bu hastalara, serum potasyum düzeyi takibi ile İV potasyum verilmelidir. 
 
 HİPERKALEMİ 
 
 Hiperkalemi; özellikle diyaliz programını düzenli sürdürmeyen, diyetle K’dan zengin 
besinlerin alımına dikkat göstermeyen ve konstipasyon problemi bulunan hemodiyaliz olgularının 
sorunudur. Hiperpotasemi, ülkemizde hipervolemi ile birlikte diyaliz hastalarında sık karşılaşılan, 
hayatı tehdit edici boyutlara ulaşan sıvı-elektrolit dengesi bozukluklarından birisidir. Diyabetik 
hastalarda da sık karşılaşılan bir sorundur. EKG değişiklikleri gösteren ciddi hiperkalemisi bulunan 
diyaliz olgularına hemodiyaliz başlıyana kadar İV kalsiyum glukonat, sodyum bikarbonat, 
glukoz+insülin solüsyonu verilmelidir. Alternatif bir tedavi yöntemi de İV veya inhaler albuterol gibi 
betamimetiklerin kullanılmasıdır.  
 Hemodiyaliz hem konsantrasyon gradiyenti sonucu potasyumu vücuttan uzaklaştırarak hem 
asidozun düzeltilmesi ve glukoz aracılığıyla potasyumu  hücre içine yönlendirerek serum potasyum 
düzeyini etkili bir şekilde düşürür. Glukoz içermeyen diyaliz solüsyonlarıyla daha fazla miktarda 
potasyumu  uzaklaştırmak mümkün olsa da kronik hiperkalemi problemi olan olgularda 100 mg/dl 
glukoz içeren diyaliz solusyonları tercih edilir. 
 
 HİPOKALSEMİ 
 
 Hemodiyaliz olgularında hipokalsemi sık karşılaşılan bulgular arasındadır. Tedavi olarak  oral  
kalsiyum tuzları ve D vitamini verilir (Bakınız Konu 25). Bazen 3-3.5 mEq/L kalsiyum içeren diyaliz 
solüsyonlarının kullanılması gerekebilir. Hipokalsemi olgularda konvülsiyon gelişimini 
kolaylaştırabilir. 



 
 HİPERKALSEMİ 
 
 Hemodiyaliz olgularında hiperkalsemi sıklıkla kalsiyum ve/veya D vitamini uygulaması  
sonucu iyatrojenik olarak gelişir. Özellikle fosfat bağlayıcı olarak kullanılan kalsiyum tuzları öğün ile 
beraber değil de öğünler arasında alınırsa bu komplikasyonun  gelişme olasılığı daha fazladır. 
Alüminyuma bağlı üremik kemik hastalığı bulunanlarda da hiperkalsemi gelişme eğilimi daha fazladır. 
A vitamini içeren polivitamin preparatlarının kullanılması da hiperkalsemi riski taşır. Paratiroid 
bezinin otonomi kazanması da hiperkalsemiye yol açabilir. Böbrek hastalığı olmayan olgularda 
görülen hiperkalsemi nedenleri (tümör, sarkoidoz, multipl miyeloma...) diyaliz olgularında da 
gelişebilir.           
 
 Hiperkalsemik olgularda verilen kalsiyum tuzları ve D vitamini preperatları geçici bir süre için 
kesilir. Hemodiyaliz solüsyonunun kalsiyum düzeyini ayarlamak yoluyla serum kalsiyum düzeyi etkin 
bir şekilde düşürülebilir. Diyaliz solüsyonunun kalsiyum içeriği azaltılarak (2-2.5 mEq/L) kalsiyum 
tuzu ve  D vitamini tedavisi daha emniyetli bir şekilde sürdürülebilir. 
   
 HİPOFOSTATEMİ 
 
 Nadir karşılaşılan problemlerden biri olmasına karşılık aritmi ve solunum durması   gibi ciddi 
sonuçları vardır. Özellikle yeterli beslenemeyen, parenteral beslenme uygulanan, aşırı fosfor bağlayıcı 
ilaç verilen, sık ve etkin hemodiyalize alınan olgular hipofosfatemi gelişme riski taşır.  
 
 
 HİPERFOSFATEMİ 
 
 Yeterli hemodiyaliz tedavisi uygulanan olguların serum fosfor değerleri 2.5-6 mg/dl arasında 
olmalıdır. Hiperfosfatemi önlenmesi ve tedavisi için ilgili konuya bakınız (Konu 25).  
 
 METABOLİK ASİDOZ 
 
 Böbrek yetmezliği genellikle metabolik asidozla birliktedir. Metabolik asidoz protein 
katabolizmasını arttırır. Asidoz, ayrıca osteopeni oluşmasına da yol açabilir. Hemodiyaliz hastalarında 
asidozun şiddeti iki şekilde azaltılabilir; 
 
1.İki diyaliz arası ağızdan alkali vermek: Bu amaçla yaklaşık 80 mEq sodyum bikarbonat veya 
sodyum sitrat verilebilir. Ancak, bu yaklaşımın yararı gösterilememiştir, ayrıca alkaloz, hipervolemi, 
sodyum yüklenmesi gibi yan etkileri vardır.  
 
2.Hemodiyaliz: Asidozun şiddetinin azaltılmasında temel tedavi yöntemi diyaliz aracılığı ile hastaya 
alkali verilmesidir. Bu amaçla hastaya diyaliz esnasında asetat veya bikarbonat verilir; verilen asetatın 
büyük çoğunluğu özellikle kas hücresi mitokondriumunda, diyalizin bitimini takiben bir saat içinde 
bikarbonata dönüşür. Bikarbonat diyalizi ile hastaların diyaliz öncesi kan bikarbonat düzeyi asetat 
diyalizine göre daha yüksektir yani normale daha yakındır.  
 
 Asetat ile yapılan hemodiyalizi takiben kan bikarbonat düzeyinin 22-25 mEq/L’ye, bir saat 
sonra ise 24-27 mEq/L’ye yükselmesi beklenir. Bikarbonat diyalizinde, özellikle yüksek bikarbonat 
içeren diyalizatla yapılan diyalizde alkaloz riski vardır, bu nedenle diyaliz sonrası serum bikarbonat 
düzeyi yakın takip edilmeli ve serum bikarbonat düzeyi 27 mEq/L civarında tutulmalıdır.  
 
 Metabolik asidoz, pratik uygulamada sık karşılaşılan acil hemodiyaliz endikasyonlarından 
birisidir. Konservatif tedavi ile düzeltilemeyen hastalarda diyaliz tedavisi yapılmalıdır. Asidozun hızla 
düzeltilmesi merkezi sinir sisteminde paradoks asidoza yol açabilir. Bu nedenle diyaliz sonrası serum 
bikarbonat düzeyinin 15-20 mEq/L’yi aşmaması hedeflenir. Ciddi asidozların düzeltilmesinde 



bikarbonat diyalizi tercih edilmelidir. Hastalara gerekirse diyaliz esnasında İV sodyum bikarbonat da 
verilebilir. 
 
 Öte yandan, diyalizler arası kilo artışı fazla olan olgularda ultrafiltrasyonun yüksek olarak 
planlanması hastaya bikarbonat transferini olumsuz olarak etkilemektedir, böyle sürekli aşırı kilo artışı 
gösteren olgularda bikarbonat düzeyi yüksek diyaliz solüsyonları tercih edilmelidir. 
 
 METABOLİK ALKALOZ 
 
 Diyaliz olgularında alkalozun en sık nedeni kusma veya nazogastrik aspirasyon, yoğun bakım 
olgularında ise özellikle total parenteral beslenme sırasında uygulanan laktat veya asetattır. Alkalozun 
(özellikle kan pH'sının 7.50'den büyük olması) organizma için asidozdan daha tehlikeli olduğu akılda 
tutulmalıdır. Eğer diyaliz öncesi bikarbonat düzeyi 28 mEq/L veya daha yüksekse standart asetat veya 
bikarbonat diyaliz solüsyonları (35-38 mEq/L) kullanılmamalıdır. Bunların yerine alkalozun 
derecesine uygun olarak 15-28 mEq/L asetat veya bikarbonat içeren diyaliz solüsyonları 
kullanılmalıdır. 

 
  

İNFEKSİYONLAR 
 
 Hemodiyaliz hastalarında infeksiyon en sık ölüm nedenlerinden birisidir (ülkemizde ölümlerin 
% 9.3’nden, Amerika Birleºik Devletlerinde % 12.5’inden infeksiyonlar sorumludur). Serum albümin 
düzeyi 3.5 gr/dl veya daha azsa ve hematokrit düzeyi % 29’dan daha düşükse infeksiyonlara bağlı 
mortalite artar. İnfeksiyonlar ayrıca eritropoietin tedavisine de bir direnç oluşturabilir. 
 
 Üremik hastalarda bakteriyel infeksiyonların sıklığının yanısıra şiddeti de artmıştır. Üremik 
hastalarda bazal vücut ısısı düşüktür ve infeksiyonlarda beklenen ateş yükselmesi daha azdır, hatta ateş 
hiç yükselmeyebilir. Üremik hastalarda infeksiyona ait lokal bulgular da daha silik olabilir.  
 
 VASKÜLER GİRİŞİM YOLU İNFEKSİYONLARI 
 
 Hemodiyaliz hastalarında bakteriyeminin % 50-80 nedeni vasküler girişim yolu 
infeksiyonlarıdır. Vasküler girişim yolu infeksiyonları, yetersiz ve başarısız vasküler girişim yolunun 
da önemli bir nedenidir. Vasküler girişim yolu infeksiyonları, geçici kateterler, arteriyovenöz fistül 
veya arteriyovenöz grefte (graft) bağlı olarak gelişebilir. Femoral ven kateterlerinde 3 gün, 
subklaviyan (subclavian) ve internal juguler ven kateterlerinde 3 haftadan sonra infeksiyon riski artar. 
Arteriyovenöz greftlerde infeksiyon riski arteriyovenöz fistülden daha fazladır. Vasküler girişim yolu 
infeksiyonlarında etkenler sıklıkla stafilokoklar ve streptokoklardır ancak gram negatif bakteriler ve 
difteroidler de etken olabilir.  
 
 Hastalarda genellikle ateş, titreme ve toksik bir tablo vardır ancak bazen sistemik bulgular çok 
silik olabilir. Vasküler girişim yolunda kırmızılık, hassasiyet ve eksüda tanıda yardımcıdır ama birçok 
hastada lokal bulgular yoktur. Hastalardan mutlaka kan kültürü alınmalı, kateter çıkarılırsa kateter ucu 
kültürü yapılmalıdır.  
 
 Arteriyovenöz fistül veya greft infekte ise vasküler girişim yolu hemodiyaliz amacı ile 
kullanılmamalıdır. Femoral, subklaviyan veya internal juguler veninde kateter olan bir hastada ateş 
nedeni bulunamaz ise kateter hemen çıkarılmalıdır. Tedaviye, kültür sonuçları çıkana kadar 
antistafilokok bir ilaç (örneğin vancomycin) ve aminoglikozid kombinasyonu ile başlanabilir. Tedavi 
kesinlikle parenteral olmalı, en az 2 hafta, stafilokok bakteriyemisinde 4 hafta sürmelidir. 
 
 Burunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı, Staphylococcus aureus’a bağlı vasküler girişim 
yolu infeksiyonu için bir risk faktörüdür, bu nedenle burnunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı 
tespit edilen hastalara koruyucu tedavi (rifampicin veya mupirocin ile) planlanabilir. Hemodiyaliz 



hastalarında diş tedavileri, sistoskopi veya kolonoskopi gibi girişimlerden 1/2-2 saat önce önleyici 
(prophylactic) tedavi uygulanabilir ancak bu konuda kesin bir görüş birliği yoktur. Örneğin dişle ilgili 
işlemler için penicillin, sistoskopi için aminoglikozid, kolonoskopi için cephalosporin veya 
amoxicillin verilebilir. 
 
 BAKTERİYEMİ 
 
 Kronik hemodiyaliz hastalarında bakteriyemi prevalansı % 3.8-20 arasında değişir. Hastalarda 
genellikle ateş, titreme ve toksik bir tablo vardır ancak bazen bulgular çok silik olabilir. Bakteriyemide 
etken mikroorganizmalar daha çok gram pozitif bakteriler (% 50-74), özellikle Staphylococcus 
aureus’tur. Bakterinin giriş yolu ise vasküler girişim yolu, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, 
cilt... gibi yerlerdir. Bakteriyemi tanısı için kan kültürü alınması gerekir, bu nedenle bakteriyemi 
düşünülen hastalarda mutlaka kan kültürü alınmalıdır. Bakteriyemi, endokardit, osteomiyelit, artrit, 
metastatik apse ve pulmoner emboli gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bakteriyemik hastalarda 
tedavi süresi, etken özellikle Staphylococcus aureus ise genellikle 4 haftadır. Antibiyotik seçiminde 
kültür ve antibiyogram sonuçlarının gözönünde alınması ideal olanıdır ancak bakteriyemi düşünülen 
hastalarda kültür sonuçları beklenmeden antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Tedavide gecikme 
morbidite ve mortaliteyi arttırır.   
 
  
 

PNÖMONİ 
 
 Pnömoni, hemodiyaliz hastalarında önemli bir ölüm nedenidir. Hastanede pnömoni gelişen 
diyaliz hastalarında mortalite % 50-60’a kadar çıkabilir. Hemodiyaliz hastalarında, pnömoninin en sık 
etkeni Streptococcus pneumoniae’dir. Özellikle hastanede kazanılmış pnömonilerde gram negatif 
bakteriler etken olabilir. Pnömoni ayırıcı tanısında tüberküloz da düşünülmelidir. 
 
 Hemodiyaliz hastalarında pnömoni ile ilişkili öksürük, balgam gibi belirti ve bulgular daha 
silik olabilir. Balgam incelemesi, özellikle gram boyası, pnömoni etkeninin saptanmasında çok 
yararlıdır. Pnömoni tanısında akciğer filmi de kullanılır ancak hemodiyaliz hastalarında akciğer 
filminde birçok nedenle (metastatik kalsifikasyon, hipervolemi, plevral sıvı...) anormallikler olabilir. 
Pnömoni tanısının şüpheli olduğu durumlarda hastanın akciğer filmi varsa eski bir akciğer filmi ile 
kıyaslanmalı veya hipervolemi giderildikten sonra yeniden çekilmelidir. Tanıda geç kalınırsa kısa 
sürede ampiyem gelişebilir. 
 
 Tedavi etkene yöneliktir, tercihen parenteral olmalıdır. Tedavi süresi genellikle 10-14 gündür.  
 
 İDRAR YOLU İNFEKSİYONU 
 
 Diyaliz hastalarında idrar yolu infeksiyonu sıklığı artmıştır. İdrar yolu infeksiyonu, sistit, 
pyocystis, prostat apsesi, üst idrar yolu infeksiyonu, perinefritik apse ve tekrarlayan idrar yolu 
infeksiyonu şeklinde olabilir. Etken sıklıkla gram negatif bakteri, özellikle E.coli’ dir.  
 
 Belirti ve bulgular idrar yolu infeksiyonun tipine bağlıdır; idrar yaparken yanma, suprapubik 
rahatsızlık, kötü kokulu üretral akıntı, ateş, terleme, yan ağrısı, karın ağrısı, kostovertebral açı 
duyarlılığı, sepsis, kitle veya lökositoz olabilir. Nedeni bilinmeyen ateşi olan hastalarda akla idrar yolu 
infeksiyonu gelmelidir.  
 
 Tanıda en yararlı yöntemler idrarın mikroskopik incelemesi ve idrar kültürüdür. Hemodiyaliz 
hastalarında idrarın mikroskopik incelemesinde, idrar yolu infeksiyonu olmadan da lökosit ve lökosit 
silendirleri görülebileceği unutulmamalıdır. Anürik hastalarda üretral kateterizasyon veya mesane 
yıkaması (lavage) gerekebilir ancak infeksiyon riski nedeni ile sadece semptomatik hastalarda 



yapılmalıdır. Komplike idrar yolu infeksiyonu veya apse düşünülüyorsa abdominal ultrasonografi, 
gerekirse bilgisayarlı tomografi yapılmalıdır. 
 
 İdeal tedavi, kültür ve antibiyogram sonucuna göre planlanmalıdır. Tedavide seçilecek 
antibiyotiğin idrarda konsantrasyonunun yeterli olmasına dikkat edilmelidir; penicillin, ampicillin, 
cephalexin, ciprofloxacin, norfloxacin veya trimethoprim bu amaçla kullanılabilir. Tedavi süresi 
komplike olmayan infeksiyonlarda genellikle 7-14 gündür. Apse veya kist infeksiyonu varsa en az 3 
hafta parenteral tedavi planlanmalıdır.  
 
 

TÜBERKÜLOZ 
 
 Hemodiyaliz  hastalarında tüberküloz insidansı genel popülasyondan en az 10 kat fazladır ve 
tüberküloz infeksiyonu çoğunlukla ekstrapulmoner yerleşim gösterir.  Diyaliz hastalarında tüberküloz 
asemptomatik olabileceği gibi sıklıkla atipik ve nonspesifik semptomlarla seyreder. Erken tanı ve 
tedavi ile mortalite düşüktür, ancak  gecikmiş tanı ile morbidite ve mortalite çok artar. 
 
 Üremik hastalarda tüberkülin deri testinin (PPD) değeri ile ilgili veriler çelişkilidir. Bazı 
araştırmacıların tüberkülin deri testinin hep negatif olduğunu bildirmesine karşın, diğer araştırmacılar 
tüberkülozlu hemodiyaliz hastalarında % 40-62'ye varan oranlarda pozitif sonuç bildirmişlerdir.  
 
 Hemodiyaliz hastalarında tüberküloz infeksiyonunun çoğunlukla akciğer dışı yerleşim 
göstermesi ve nonspesifik klinik bulgular nedeniyle tanı koymak zordur. Hastalarda yalnızca asit, 
aralıklı ateş, hepatomegali, kilo kaybı, iştahsızlık veya eritropoietin tedavisine direnç olabilir. 
Hemodiyaliz hastalarında akciğer grafisi normal olmasına karşın tüberküloz yaygın olabilir.  Diyaliz 
hastalarında tüberküloz tanısı sıklıkla gecikir, tanı genellikle hasta kaybedilmeden kısa süre önce veya  
otopsi ile konur. Hafif ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı, halsizlik, kırgınlık, apati, hafif dispne, 
öksürük, gece terlemesi başlıca şikayetlerdir. Akciğer tüberkülozlu hastalarda plevral sıvı saptanabilir. 
Tüberküloz lenfadenit (servikal, aksiller, inguinal) ve peritonit en sık görülen akciğer dışı tüberküloz 
yerleşim yerleridir. Tüberküloz peritonitte hastalarda karın ağrısı, distansiyon şikayeti olabilir. Periton 
sıvısı saman renginde olup eksüda niteliğindedir. Periton sıvısı incelemesi, periton biyopsisi, 
laparotomi veya omentum biyopsisi ile kesin tanı konulabilir.  Vertebra tüberkülozuna (Pott hastalığı) 
bağlı bel ağrıları üremik kemik hastalığına bağlanabilir. Ateş, gece terlemesi gibi sistemik belirtiler 
olmayabilir. Geç tanı konması nedeni ile vertebrada düzeltilemeyecek lezyonlar ve ağır nörolojik hasar 
oluşabilir. Yüksek riskli hastalarda vertebranın bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans 
görüntüleme incelemesi ile erken tanı konulabilir. Tüberküloz düşünülen hastalarda lenf bezi, 
karaciğer, periton, plevra, kemik iliği biyopsisi gibi invaziv işlemler yapılmalıdır. Tanı biyopside tipik 
kazeifik granülomların gösterilmesi veya kültürde tüberküloz basilinin üretilmesi ile konur. Biyopsi 
örneklerinin tüberküloz yönünden kültürü en uygun ve yararlı tanı yöntemidir. Çok yüksek 
sedimantasyon düzeyi (100 mm/saat üzerinde) kan, plevra, periton sıvısında lenfosit hakimiyeti 
saptanabilir. Tüberküloz şüphesi fazla ise kültür sonucu beklemeden tüberküloz tedavisine başlanması 
düşünülmelidir. 
 
 Ülkemizde, hemodiyaliz hastalarında tüberküloz tedavisi 3-4 ilaçla (örneğin isoniazid, 
rifampin ve pyrazinamide'e ilaveten ethambutol veya streptomycin) 9-12 ay süre ile yapılmalıdır. 
Tedavi planlanırken ülkemizdeki isoniazid direnci, hastanın karaciğer durumu değerlendirilmeli ve 
hasta ilaç yan etkileri bakımından yakın takip edilmelidir. Ülkemizde hemodiyaliz hastalarında sık 
karşılaşılan  hepatit C virusuna bağlı kronik karaciğer hastalığı sorun olabilir. 
  

 GASTROİNTESTİNAL SORUNLAR 
 
 Hemodiyaliz hastalarında gastrointestinal sorunlara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hastalarda 
akut karın ve safra kesesi hastalıklarına yaklaşım üremik olmayan hastalardaki gibidir. Böbrek 
yetmezliği olan hastalarda ayrıca metalik tat, tat duyusu kaybı ve ağızda üremik koku izlenebilir. 



 
 SIK RASTLANILAN ŞİKAYETLER  
 
 İştahsızlık: Sıklıkla üremik sendromun bir belirtisi ve yetersiz hemodiyalizin göstergesidir. 
 
 Bulantı ve kusma: Üremik sendromun bir belirtisi olabileceği gibi, aşırı miktarda sıvı alan 
hastalarda hemodiyaliz sırasında bu sıvının süratle çekilmesiyle oluşan hipotansiyonla da ortaya 
çıkabilir. Bu hastalarda aşırı sıvı alımının kısıtlanması ve hemodiyaliz sırasında süratli sıvı çekilmesini 
önleyici yöntemlerin uygulanması çoğunlukla yeterlidir. Hemodiyaliz seansları dışında bulantı ve 
kusma şikayeti olan hastalarda ise altta yatabilecek nedenlerin titiz bir şekilde araştırılması gerekir. 
Bulantı ve kusma, yetersiz diyalizin bir göstergesi de olabilir. 
 
 Dispepsi: Diyaliz hastalarının çoğunun kullandığı kalsiyum karbonat ve alüminyum tuzları ya 
da demir bileşikleri dispeptik şikayetlere neden olabilir. Bunun yanısıra, kronik böbrek yetmezliğinin 
en önemli nedenlerinden birisini oluşturan diyabetes mellitusta da gastropareziye bağlı birtakım 
dispeptik şikayetlerin ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Kabızlık: Kronik diyaliz hastalarında kabızlık en sık karşılaşılan ve bazen sıkıştırma ve bağırsak 
delinmesi gibi ciddi komplikasyonlar oluşturabilen bir sorundur. Bu sorunun başlıca nedenleri yetersiz 
sıvı alımı, hareketsizlik ve kalsiyum ya da alüminyum içeren fosfor bağlayıcı ajanların kullanılmasıdır. 
Ayrıca, hastaların potasyum yüklenmesi endişesiyle taze meyve-sebze gibi posalı yiyeceklerden 
kaçınmaları da bu soruna katkıda bulunur. Hastaların büyük bir kısmında kullanılan ilaçlar ve diyette 
düzenlemeler yapılması ve özellikle diyete posalı yiyeceklerin eklenmesi yeterli olmaktadır. Bunun 
yeterli olmadığı durumlarda laksatif ilaçlardan yararlanmak mümkündür. Ancak, eğer bu ilaçlar 
kullanılacaksa, hipermagnezemi riskinden dolayı magnezyum bileşiklerinden kaçınmak gerekir. 
Hemodiyaliz hastalarında vücuttan potasyum uzaklaştırılmasında gastrointestinal sistem önemli bir rol 
oynar; bu nedenle bu hastalarda kabızlık önlenmelidir. 
 
 İshal: Kronik diyaliz hastalarında zaman zaman görülen akut ishal atakları amip, salmonella, 
viral nedenler yanında bağırsak nekrozu gibi ciddi durumların erken işareti olabilir. Ağır ve inatçı 
ishalle birlikte ateş, dehidratasyon, hipotansiyon veya rektal kanama gibi belirtilerin varlığında 
ayrıntılı inceleme gerekir. 
  
 Bu hastalarda kronik ishal sık görülmez. Rastlandığı olgulardaki nedenler arasında; diyabetik 
otonomik nöropati, amiloidoz, malabsorpsiyon, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, uzun süreli 
antibiyotik kullanımına bağlı Clostridium difficile infeksiyonu ya da aşırı miktarda kalsiyum karbonat 
kullanımı dikkate alınmalıdır. 

 
ÜST  GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  
HASTALIKLARI  

 
 Kronik diyaliz hastalarının yarıdan fazlasında üst gastrointestinal sistemde bazı anormallikler 
saptanabilir. Bunların en önemlileri gastrit, duodenit, özofajit ve mukozal erozyonlardır. Tüm bu 
lezyonlar, hastalarda sık görülen epigastrik ağrı, yanma, bulantı, kusma ve dispepsi gibi belirtilere 
neden olur.   
  
 Kronik diyaliz hastalarında görülen üst gastrointestinal lezyonların tedavisinde büyük oranda 
mide asit salgısını baskılayan ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bu tür hastalarda tercih edilecek başlıca 
ilaçlar ranitidin ve omeprazoldür. Omeprazol dozunda ayarlama gerekmemesine karşın, ranitidin 
dozunun olağan 300 mg/gün yerine 150 mg/gün olarak belirlenmesi ve ilacın yatarken verilmesi 
uygun olur. Famotidin de uygun dozda kullanılabilir. Sukralfat ve özellikle alüminyum içeren 
antasitlerin kullanımından, çeşitli sakıncaları dolayısıyla kaçınılmalıdır. Helicobacter pylori 
eradikasyonu gerektiren durumlarda bizmut bileşikleri, metronidazol ve tetrasiklin’den oluşan standart 
üçlü tedavi verilebilir. Ancak üremik hastalarda bu tedavinin etkinliği ve doz ayarlaması konusunda 



yeterli veri bulunmamaktadır. Alternatif bir tedavi de klaritromisin veya amoksisilin, metronidazol ve 
omeprazol kombinasyonudur. 
  
 Diyaliz hastalarında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de üst gastrointestinal sistem 
kanamalarıdır. Bu tür kanamalar genellikle yüzeyel mukozal lezyonlara bağlı olup; sıklıkla aspirin ve 
diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidler ya da demir bileşiklerinin kullanımı 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda sık 
rastlanan gastrik angiodisplazilerin de dikkate alınması gereklidir. Kronik diyaliz hastalarında görülen 
üst gastrointestinal kanamaların tanı ve tedavi prensipleri genel olarak nonüremik kişilerden farklı 
değildir. Ek olarak hemodiyaliz tedavisinin heparinsiz veya bölgesel sitrat protokolüyle yapılması 
(Bakınız Konu 18), tekrarlayan kanama tanımlayan hastalarda ranitidin ile idame tedavisi veya 
vagotomi planlanması yararlı olur. 
 
  ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

HASTALIKLARI 
 
 Diyaliz hastalarında alt gastrointestinal sistemle ilgili bazı sorunlarla da karşılaşılabilir. 
Bunlardan başlıcaları; özellikle  polikistik hastalıkla birlikte sık görülen divertikülozis ve divertikülit, 
hemodiyaliz hastalarında akut karın tablosuyla ortaya çıkan ve yüksek mortaliteyle seyreden spontan 
kolon perforasyonu, apandisit ya da kolon kanserini taklit eden belirtilere neden olabilen kolon 
ülserleri, kolon ve ince bağırsak telenjektazilerine bağlı rektal kanama, iskemik bağırsak hastalığı ve 
bağırsak duvarında β2-mikroglobülin tipi amiloid infiltrasyonudur.   
 

ASİT (ASCITE) 
 
 Hemodiyaliz hastalarında aşırı sıvı alımı ve kapiller geçirgenlik artışına bağlı olarak asit 
oluşabilir. Asitin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte hipervolemi ve yetersiz diyaliz en olası asit 
nedenleridir. Hastaların sıvı kısıtlamasına uymamaları, karında biriken sıvının kalp ve vena cava 
inferiora baskısı sonucunda venöz dönüşün engellenmesi, bu sıvının yüksek protein içeriği gibi 
nedenler asitin ultrafiltrasyon ile tedavisini güçleştirebilir. Asit sıklıkla eksüda niteliğindedir. Asit 
tedavisinde öncelikle yoğun diyaliz tedavisi uygulanır. Üremik hastalarda ayrıca siroz, kalp 
yetmezliği, tüberküloz ve periton tümörleri gibi nedenlerle de asit birikebileceği unutulmamalıdır. 
Hemodiyaliz ile ilişkili asitin tanısında temel yöntem diğer nedenlerin ekarte edilmesidir.   
 
 PANKREATİT 
 
 Kronik diyaliz hastalarında serum amilaz düzeyinde 2-3 kat kadar artış görülebilir. Ancak, bu 
artışın normalden 2 - 3 kat daha fazla olması ve beraberinde akut karın ağrısının bulunması akut 
pankreatit gelişimini akla getirmelidir. Tedavisi nonüremik hastalardan farksızdır. 
 
  

DİYABETİK HASTA 
 

Diyabetes mellitus genel popülasyonun % 3-6’sını etkileyen bir hastalıktır. Diyaliz tedavisi 
uygulanan son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) olguların yaklaşık % 15-35’ini diyabetik hastalar 
oluşturmaktadır.  
 
 Diyabetik hastalarda serum kreatinin düzeyi 5 mg/dl iken vasküler giriş oluşturulmalıdır. 
Ancak, eşlik eden ateroskleroz nedeniyle vasküler giriş oluşturulması güçtür ve arteriyovenöz greft 
gerekebilir. Diyabetik hastalarda sıklıkla erken diyaliz endikasyonu vardır ve glomerüler filtrasyon 
değeri 10-20 ml/dk arasında iken diyaliz tedavisine başlanabilir. Bu yaklaşım, özellikle volüme bağlı 
hipertansiyon, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu, iştahsızlık ve bulantı-kusmanın kontrolü 
bakımından önemlidir. 



 
 Diyabetik hastalarda sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) veya hemodiyaliz tedavisi 
uygulanabilir. Diyabetik hastalar hipertansiyon ve diyaliz hipotansiyonu açısından yakın takip 
edilmelidir. 
  

METABOLİK KONTROL 
  
 Metabolik kontrol genellikle çok önemli bir sorun oluşturmaz. Kronik böbrek yetmezliğinde 
hem hiperinsülinemi hem de insülin direnci vardır. Diyaliz tedavisine başlanmasıyla birlikte, 
muhtemelen insülin etkisini inhibe eden toksinlerin uzaklaştırılması sonucu insülin gereksinimi azalır. 
Daha sonra iştahın artması ve hastaların kilo alması sonucu insülin gereksiniminde bir artış ortaya 
çıkabilir. Hemodiyaliz hastalarında normoglisemik (200-250 mg/dl) diyaliz solüsyonlarının 
kullanılması önerilir. Glukozsuz diyaliz solüsyonu kullanımı ile daha iyi kan şekeri kontrolü 
sağlanabileceği ileri sürülmüşse de, bu uygulama hipoglisemi riskini arttırabilir ve diyaliz sırasında 
artan amino asit kayıpları beslenme durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, diyaliz günleri 
insülin şemasında değişiklik yapılması gerekir.    Metabolik kontrol açlık kan şekeri ve HbA1c 
ölçümleriyle değerlendirilir. İyi bir metabolik kontrol için açlık kan şekeri 100-160 mg/dl ve HbA1c 
% 6-8.5 düzeyinde tutulmalıdır. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda HbA1c ile değerlendirilen uzun 
süreli metabolik kontrolun SAPD hastalarından daha iyi olduğu kabul edilmektedir. 
  

MORBİDİTE VE MORTALİTE  
  
 Kronik diyaliz hastalarında prognozu olumsuz yönde etkileyen en önemli iki faktör ileri yaş ve 
başta diyabet olmak üzere eşlik eden hastalıkların varlığıdır. Bu açıdan, diyabetik diyaliz hastalarında 
yaşam süresi diyabetik olmayanlara göre daha kısadır. Diyaliz uygulanan diyabetik hastalarda en sık 
mortalite nedeni kardiyovasküler olaylardır, bunu infeksiyonlar izler. Diyaliz uygulaması diğer makro 
ve mikrovasküler komplikasyonların doğal seyrini anlamlı olarak etkilemez ve özellikle retinopati 
sıklıkla ilerler.  
  
  
 TİROİD HASTALIKLARI 
      
 Üremik hastaların, tiroid fonksiyon testleri genellikle bozuktur. Total tiroid hormonları (T3 ve 
T4), serbest T3 azalmış olmakla birlikte, serbest T4 normal sınırlardadır. Serum TSH düzeyi normaldir, 
fakat TRH’a TSH yanıtı azalmıştır. Tiroid fonksiyonlarındaki bu bozukluklara rağmen, hasta klinik 
olarak ötiroiddir. Öte yandan üremik sendrom ile hipertiroidi veya hipotiroidi kliniği arasında 
benzerlik olabileceği için, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, tiroid hastalıklarının kliniğini 
değerlendirmek oldukça güçtür. 
 
 Diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda, nontoksik guatr ve soliter tiroid nodülü gibi tiroid 
hastalıklarına sık rastlanmaktadır. Bunlara diagnostik yaklaşım ve tedavi nonüremik kişilerdeki 
gibidir.  
 
 LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 
 
 Sıklıkla karşılaşılan lipid metabolizması bozukluğu hipertrigliseridemidir. Hiperkolesterolemi 
ise daha az sıklıkta görülür. 
  
  

HİPERTRİGLİSERİDEMİ  
 
 Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3'ünde hipertrigliseridemi mevcut olup genellikle  200-300 
mg/dl civarındadır. Bazen 600 mg/dl'ye kadar çıkabilir. En önemli nedeni lipoprotein lipaz 



eksikliğidir. Birlikte bulunan diğer anormallikler; yüksek dansiteli lipoproteinlerde (HDL) azalma, 
şilomikron kalıntıları ve orta dansiteli lipoproteinler (IDL)'de artış ve apolipoprotein A-I seviyelerinde 
azalmadır. 
 
 Serum trigliserid düzeyi ölçümü için en az 12 saatlik bir açlıktan sonra  ve heparin verilmeden 
önce kan alınmalıdır. 
 
 Tedavide temel ilkeler diyet, düzenli egzersiz ve hiperlipidemiyi artıran ilaçlardan 
kaçınmaktır. Diyaliz hastalarında trigliserid düşürücü ilaçların  kullanımı tartışma konusu olmaya 
devam etmektedir. 
 
 HİPERKOLESTEROLEMİ 
 
 Diyaliz hastalarının çoğunda kolesterol seviyeleri normaldir. Serum kolesterol seviyelerinin 
düşük olması kötü beslenme göstergesi olabilir ve mortalite artışı ile birliktedir. Total kolesterol 
seviyeleri normal olsa bile HDL kolesterol düşük olma eğilimindedir. Hastaların % 10'undan daha 
azında ilaçla tedavi gerektiren boyutta hiperkolesterolemi mevcuttur. Tedavide temel prensip diyettir. 
Son yıllarda HMG CoA redüktaz inhibitörleri kullanılmaktadır. 
  
 NÖROLOJİK SORUNLAR 
 
 Hemodiyaliz hastalarında görülen nörolojik sorunlar üremi, metabolik bozukluklar ve 
hemodiyaliz tedavisi ile ilişkili olabilir; bu nörolojik sorunlar merkezi ve periferik sinir sistemini 
etkileyebilir.  
 
 ÜREMİK ENSEFALOPATİ  
 
 Akut veya kronik böbrek yetmezliğinde izlenen merkezi sinir sistemi bozukluklarına ait belirti 
ve bulguları kapsar. Kronik hemodiyaliz programında olan hastalarda üremik ensefalopati nadir olarak 
izlenir. Üremik ensefalopatide bilinç, davranış, düşünme, bellek, algılama ve emosyon (emotion) 
etkilenebilir. Hastalarda bilinç bozuklukları, halsizlik, letharji (lethargy, uyuşukluk), oryantasyon 
bozukluğu, psikoz, konfüzyon (confusion, bilinç bulanıklığı), kranial sinir tutulumu, nistagmus, 
konuşma bozukluğu (dysarthria), anormal yürüme, derin tendon reflekslerinde değişiklik ve kas 
anormallikleri izlenebilir. İleri vakalarda flapping tremor, reflekslerde artma, konvülsiyon, koma ve 
ölüm izlenebilir. Üremik ensefalopati ayırıcı tanısında akut alüminyum zehirlenmesi, merkezi sinir 
sistemi infeksiyonları, hipertansif ensefalopati, kafa içi kanama, diğer metabolik ensefalopati nedenleri 
ve ilaç intoksikasyonları düşünülmelidir. Üremik ensefalopatinin tedavisi diyalizdir. 
 
 DİYALİZ DEMANSI (BUNAMA) 
 
 Diyaliz hastalarında demans gelişebilir, bu demans sıklıkla ilerleyici ve ölümcüldür (fatal). 
Başlangıç semptomları konuşma bozukluğu, hareket bozukluğu (apraxia) ve kekelemedir. İleri 
vakalarda kişilik değişikliği, psikoz, sürekli spazm (myoclonus) ve konvülsiyon görülür. Demansa ait 
belirti ve bulgular başladıktan 6 ay sonra, genellikle demans yerleşir ve hasta kaybedilir. Diyaliz 
demasında en çok sorumlu tutulan faktör alüminyumdur.  
   
 DİYALİZ DISEQUILIBRIUM (DENGESİZLİK)  SENDROMU 
 
 Hemodiyaliz veya periton diyalizi esnasında veya diyaliz sonrasında ortaya çıkan, baş ağrısı, 
kusma, kas krampları, irritabilite, ajitasyon, deliriyum ve konvülsiyonla karakterize önemli nörolojik 
bir komplikasyondur. Sendrom sıklıkla hemodiyaliz tedavisine yeni başlayan, ürenin hızla 
düşürüldüğü hastalarda, erken dönemde görülmesine rağmen kronik diyaliz programlarını takiben de 
ortaya çıkabilir. Diyaliz sonucu kan üresindeki hızlı azalma, kan beyin bariyerinin özelliklerinden 



dolayı beyin üresindeki değişikliklerle paralel olmayabilir. Bu durum kan ve beyin arasında ozmotik 
gradiyent farkı meydana getirir. Bu ozmotik gradiyent farkı beyine doğru sıvı hareketine neden olur. 
Ortaya çıkan beyin ödemi ile birlikte, kafa içi basınç artması ve papil ödemi görülür. Tedavisi daha 
çok önlemeye yöneliktir, gelişen hastalarda diğer merkezi sinir sistemi patolojileri ekarte edildikten 
sonra hasta konservatif bir şekilde izlenebilir.  
 
 NÖROPATİ 
 
 Üremik nöropati tipik olarak distali tutar, simetriktir ve hem motor hem de sensöriyal 
(sensorial, duygusal) tiptedir. Alt ekstremite tutulumu daha fazladır. Belirtileri ayaklarda parestezi 
(paresthesia, duyarlılık), ağrılı distezi (dysesthesia), ataksi (ataxia, sendeleme) ve halsizliktir. Pozisyon 
ve vibrasyon duyusunda azalma, derin tendon reflekslerinde azalma izlenebilir. İleri dönemlerde flask 
(gevşek) tetrapareziler ve kas atrofisi gelişebilir. Üremik nöropati gelişiminde sorumlu tutulan 
faktörlerden en önemlisi orta molekül ağırlıklı toksinlerdir. Yeterli diyaliz yapılan hastalarda klinik 
nöropati nadirdir ancak elektromiyografi gibi testlerle subklinik nöropati saptanabilir. Tedavisi etkin 
diyaliz, geçirgenliği yüksek (high-flux) membran kullanılması ve bazen SAPD'dir (sürekli ayaktan 
periton diyalizi, continuous ambulatory peritoneal dialysis). Üremik nöropati ayırıcı tanısında 
diyabetes mellitus, amiloidozis, malnütrisyon, thiamine eksikliği, poliarteritis, sistemik lupus 
eritematozus... gibi hastalıklar düşünülmelidir. 
 
 Üremik hastalarda ayrıca mononöropati, restless-leg (huzursuz bacak) sendromu ve otonomik 
nöropati de izlenebilir. En sık izlenen mononöropati mediyan (median) sinir tutulumuna bağlı karpal 
tünel (carpal tunnel) sendromudur. Karpal tünel sendromu arteriyovenöz fistül veya amiloidoz ile 
ilişkili olabilir. Huzursuz bacak sendromunda bacaklarda istirahat halinde bir rahatsızlık vardır, bu 
rahatsızlık hareketle azalır. Huzursuz bacak sendromu olan hastalar benzodiazepin türevlerinden yarar 
görebilir. Otonomik nöropati sonucu postüralhipotansiyon, impotans, terlemede azalma ve 
gastrointestinal sistem bozuklukları izlenebilir.   
 
 KONVÜLSİYON 
 
 Konvülsiyon diyaliz hastalarında nadir olmayan bir sorundur. Diyaliz hastalarında 
konvülsiyon nedenleri üremik ensefalopati, diyaliz disequilibrium sendromu, alüminyum birikimi, 
hipertansif ensefalopati, kafa içi kanama ve hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hipoglisemi, 
anoksi (anoxia) gibi metabolik nedenlerdir. Kronik hemodiyaliz hastalarında üremik ensefalopati 
görülmesi nadirdir; bu nedenle bu hastalarda konvülsiyonları öncelikle üremiye bağlamaktan 
kaçınılmalıdır. Konvülsiyonlar, fokal veya generalize olabilir. Genellikle kafa içi kanamalarda fokal, 
üremi ve diğer metabolik ensefalopatilerde generalizedir.  
 
 Tedavide öncelikle konvülsiyonlar önlenmeye çalışılmalıdır. Temel tedavi yöntemi altta yatan 
hastalığa yönelik olmalıdır. Hemodiyaliz esnasında konvülsiyon gelişirse diyaliz sonlandırılmalı, ek 
antikoagülasyondan kaçınılmalı, hava yolu açıklığı sağlanmalı, sodyum, glukoz, kalsiyum için kan 
örneği alınmalı, intravenöz diazepam (örneğin 5-10 mg, 5 dakika aralarla 30 mg'a çıkılabilir), 
gerekirse phenytoin (örneğin yavaş intravenöz infüzyon şeklinde 10-15 mg/kg) yapılmalıdır. 
Tekrarlayan konvülsiyonu olan hastalarda antikonvülsif ilaçlar uygun dozda verilmelidir.  
 
  
 

KAFA İÇİ KANAMA 
 
 Özellikle hipertansif hastalarda, diyaliz esnasında antikoagülasyon nedeni ile kafa içi kanama 
görülebilir. Bazı serilerde hemodiyaliz hastalarında subdural hematomun ölüm nedenlerinin % 5-
15'inden sorumlu olduğu bildirilmiştir. 
 



 BAŞAĞRISI 
 
 Hemodiyaliz hastalarında görülen önemli bir problemdir, hastaların yaklaşık yarısında görülür. 
Başağrısının diyaliz esnasında başlayıp diyalizden sonraki 24 saat içerisinde sonlanması en önemli 
özelliğidir. Başağrısının nedeni diyaliz sonucu görülen geniş orandaki su ve elektrolit değişiminin, 
kan-beyin bariyeri ve venöz alandaki vasküler volüm üzerinde değişikliklere yol açması veya asetat 
diyalizi olabilir. Tedavide acethaminophen (örneğin ağızdan 650 mg) kullanılabilir.  

 
CİLT SORUNLARI 

  
Deri lezyonlarının sıklığı ve şiddeti, genellikle böbrek yetmezliğinin derecesi ile doğru orantılı 

olmaktadır ve ciddi dermatolojik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Deri, deri ekleri ve mukoza belirtileri 
genellikle ileri dönemlerde ortaya çıkar (Tablo 2). Bunların içinde en önemlisi kaşıntıdır. Kronik 
böbrek yetmezliğindeki (KBY) bu kaşıntı “üremik pruritus” olarak bilinir. Kaşıntının derecesi 
hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda dayanılması çok güç, uykusuzluğa neden olan ve 
tedaviye dirençli yaygın kaşıntı varken, bazı hastalarda kaşıntı lokalize ve geçicidir.  
 
 Günümüzde üremik kaşıntının etiyopatogenezi kesin olarak anlaşılamamakla beraber, üremi, 
cilt kuruluğu (xerosis), serum A vitamini seviyesindeki artış, sekonder hiperparatiroidizm, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum gibi iki değerli iyonlar, ilaçlar, derideki mast hücrelerinin proliferasyonu ve buna 
bağlı olarak plazma histamin seviyesinde artış, damarsal tonus anomalileri ve hemodiyaliz esnasında 
kullanılan gereçlere, diyalizata ve sterilizasyon amacıyla kullanılan etilen oksite, formaldehide karşı 
gelişen duyarlılık üzerinde durulmaktadır. Ayrıca dezenfeksiyon için kullanılan antiseptik solüsyonlar, 
nikel içeren iğneler, epoksi resin, kollofan, formol ve tiuram gibi diğer allerjenik maddelerinde üremik 
kaşıntıya neden olabileceği düşünülmektedir.  
 
 Üremik kaşıntıda suçlanan nedenlerin başında üreminin kendisi gelmektedir. Ancak üremi 
kaşıntıdan tek başına sorumlu değildir. Gerçekten de diyaliz tedavisi ile üre düzeyi azalsa bile, bazı 
hastalarda kaşıntı daha da artmaktadır. Hastaların bir kısmında ise kaşıntı, diyaliz tedavisi ile 
azalırken,  bir kısmında hiç değişmemektedir.  
 
 TEDAVİ 
 
 Tedaviye başlamadan önce kaşıntının gerçekten üremiye bağlı olup olmadığına karar 
verilmelidir. Çünkü hemodiyaliz hastalarında, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gereken 
skabies (uyuz), allerjik deri hastalıkları gibi kaşıntı nedeni olan diğer deri hastalıkları da oldukça sık 
görülmektedir.  
 
 Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamayan diğer hastalıklarda olduğu gibi üremik kaşıntıda da 
kesin ve etkin bir tedavi yöntemi yoktur. Üremik kaşıntıda günümüze kadar uygulanan tedaviler; aktif 
kömür, kolestiramin, sodyum heparin, lidokain, antihistaminler, nikergolin, ketotifen, naloksan, 
nörotropin, magnezyumsuz diyaliz, hemodiyaliz-hemoperfüzyon, paratiroidektomi, topikal 
nemlendiriciler, topikal kapsaisin, eritropoietin, akupunktur ve bir fototerapi yöntemi olan ultraviyole 
B’dir. Bu tedavilerin çoğunda yeterli sayıda kontrollu çalışma yapılmamıştır. 
 
 Subtotal paratiroidektomi: Üremik kaşıntılı hastalarda paratiroidektomiden sonra kaşıntının 
tamamen geçmesi, parathormon veya iki değerli iyonların üremik kaşıntı patogenezinde rol 
oynayabileceğini desteklemektedir. Paratiroidektomi yapılan hastaların çoğunda hipokalsemi 
oluşmakta ve kaşıntı azalmaktadır. Ancak daha sonra serum kalsiyum seviyeleri normale döndüğünde 
kaşıntı tekrar başlamaktadır. Bunun yanısıra sekonder hiperparatiroidizmli hastaların hepsinde üremik 
kaşıntının olmaması, paratiroidektominin üremik kaşıntıda tedavi yöntemi  olarak öneminin 
azalmasına neden olmuştur. 
 



  
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Görülen Deri, Tırnak ve Mukoza 
Bulguları 
 
1)Deride görülen semptom ve bulgular 
Üremik kaşıntı, Kserozis(Xerosis, deri kuruluğu), Deride kirli sarı, soluk renk, Deride 
peteşi ve purpuralar, Folliküler hiperkeratoz, Hiperpigmentasyon, Fototoksik reaksiyonlar,  
Büllöz dermatozlar, İnfeksiyonlar, Metastatik kalsifikasyon, Perforating dermatoz 
 
2)Tırnak Lezyonları 
Tırnaklarda longitüdinal çizgilenme, Half and half nail, Tırnaklarda çabuk, kolay kırılma,  
Tırnak distrofisi, Beyaz tırnak, Onikoliz, Splinter hemoraji, Beau çizgileri, Tırnaklarda 
lineer pigmentasyon, Yüksük tırnak 
  
3)Oral Mukoza Lezyonları 
Kserostomi, Oral kandidiyazis, Gingivostomatit, Halitozis 
 

 AKCİĞER VE PLEVRA HASTALIKLARI 
 
 Hemodiyaliz hastalarında akciğer ödemi, plevral effüzyon (effusion) ve infeksiyonlar en sık 
karşılaşılan akciğer ve plevra sorunlarıdır. Ayrıca, hemodiyaliz sırasında çeşitli nedenlere bağlı nefes 
darlığı, solunum yetmezliği ve hipoksi görülebilir. 
 
 AKCİĞER ÖDEMİ   
 
 Nefes darlığı, ortopne, taşikardi, gallop ritmi, akciğerlerde yaş raller, boyunda venöz 
dolgunluk ve akciğer grafisinde tipik kelebek tarzında dansite artışı ve kardiyomegali ile kendini 
gösterir. Pulmoner kapiller basıncı artmıştır. En sık görülen neden hipervolemidir. Hipervolemi, 
hemodiyaliz hastalarında iki diyaliz arasında aşırı kilo (uyumsuz hastaların fazla tuz ve sıvı alımına 
bağlı) artışı sonucu ortaya çıkar. Kontrolsuz hipertansiyon, mevcut kalp hastalığı ve anemi akciğer 
ödeminin ortaya çıkışını kolaylaştıran diğer nedenlerdir.   
   
 Yine yetersiz diyalizi olan hastalarda, üremik akciğer (Şekil 3) diye adlandırılan, pulmoner 
kapiller geçirgenliğin artmasına bağlı akciğer ödemi tablosu da görülebilir. Burada pulmoner kapiller 
geçirgenliğin artışı üremik toksinlerin etkileri sonucunda olmaktadır.  Bu vakalarda pulmoner kapiller 
basıncı hafif artmış veya normal olabilir. Akciğer ödeminin ortaya çıkmasında sıklıkla hipervolemiye 
bağlı sol kalp yetmezliği  ve yetersiz diyalizin etkileri bir arada görülebilmektedir. 
 
 Akut akciğer ödeminde izole ultrafiltrasyonla fazla sıvının uzaklaştırılması hastayı kısa 
zamanda rahatlatır. Uzun dönem önlemleri olarak, hastaların iki diyaliz arasında fazla kilo alınmaması 
konusunda eğitilmeleri (2-2.5 kg’ı geçmemeli), yeterli dozda diyalizin yapılması ve anemi ve kardiyak 
hastalıklar gibi kolaylaştırıcı faktörlerin düzeltilmesi gereklidir. 
  
 PLEVRAL EFFÜZYON 
 
 Plevral effüzyon diyaliz hastalarında sık görülen problemlerden biridir. En sık rastlanan 
nedenler hipervolemi, tüberküloz plörezi, yetersiz diyaliz ve  SAPD hastalarında diyalizatın plevral 
boşluğa geçmesidir. Ancak belirgin bir neden olmaksızın da diyaliz hastalarında (idiyopatik olarak) 
eksüda tarzında plevral effüzyon gelişebilir. Plevral effüzyonların ayırıcı tanısında kanser ve pulmoner 
tromboemboli de akılda bulunmalıdır. 
 
 Hipervolemiye bağlı olarak gelişen plevral effüzyonlar sıklıkla eksüda (protein ve LDH 
düzeyleri yüksek) şeklindedir, ancak transüda da görülebilir. Plevral sıvı hemorajik karakterde olabilir. 
Bu hastalarda hipervoleminin yanısıra, sık olarak yetersiz diyaliz söz konusudur. Tedavide, 
ultrafiltrasyonla hipervoleminin düzeltilmesi ile birlikte yeterli dozda diyaliz yapılması da önemlidir.     
 



 Diyaliz hastalarında hipervolemi ve bilinen başka bir neden olmaksızın da (pulmoner emboli, 
kanser, tüberküloz) seröz, serö-hemorajik ve hemorajik plevral effüzyon gelişebilir. Aynı zamanda 
perikardiyal effüzyon da bulunabilir. Plevral biyopside fibrinöz  plörit görülür. Tedavide plevral 
effüzyonun boşaltılmasının yanısıra, yoğun diyaliz tedavisi yararlı olabilir.  
 
 Tüberküloz plörezi diyaliz hastalarında effüzyon gelişmesinin bir diğer nedenidir ve tanısı 
zorluk gösterebilmektedir. Bu vakalarda akciğer parankiminde infiltrasyon saptanmayabilir.  
 
 SOLUNUM YETMEZLİĞİ 
 
 Şiddetli hipofosfatemi ve hiperpotasemi akut solunum yetmezliğine yol açabilir.  
 

Diyaliz hastalarında potasyum içeren öksürük ilaçlarından kaçınılmalıdır. Bu hastalarda kodein 
kullanımından kaçınılmalı veya dozu azaltılmalıdır. Sempatomimetik aminlerden ise hipertansiyonu 
şiddetlendirebileceklerinden dolayı kaçınılmalıdır. 
 DİYALİZ AMİLOİDOZU 
 
 Diyaliz amiloidozu veya diyaliz ile ilişkili amiloidoz son yıllarda farkedilen ve diyaliz 
hastalarında intakt beta-2-mikroglobülin (β2-M) protein ve modifiye β2-M polipeptitlerinin amiloid 
birikimleri şeklinde depolanması ile gelişen bir amiloidoz biçimidir. İlk yıllarda hastalık diyalize bağlı 
amiloidoz olarak isimlendirilmesine rağmen son yıllarda bu düşünce değişmiş ve üremiye bağlı 
amiloidoz (uremia associated amyloidosis), beta-2 mikroglobüline (β2-M) bağlı amiloidoz olarak da 
anılmaya başlanmıştır.  
 
 Diyaliz amiloidozunun temel klinik gösterileri kas iskelet sistemini ilgilendirmektedir ve en 
sık karşılaşılan bulgular karpal tünel sendromu ve osteoartropatidir. 
 
 KARPAL TÜNEL SENDROMU 
 
 Distal median sinirinin inerve ettiği bölgede ağrı ve motor sinir iletim hızının azalması ve 
distal motor latensisinin kaybolması ile karakterizedir. Çoğunlukla çift taraflıdır. Hemodiyaliz 
tedavisinin ilk 5 yılı içinde bulgu vermesi ender olmakla birlikte, elektromiyografi uygulandığında 5 
yıldan önce de karpal tünel sendromunun subklinik bulgularını belirlemek olasıdır. Genellikle cerrahi 
tedavi ile transvers ligamentin serbestleştirilmesini ve/veya sinovektomi yapılmasını gerektiren bir 
komplikasyondur. Cerrahiye rağmen hastalık sıklıkla tekrarlar ve genellikle 2-3 yıl sonra tekrar cerrahi 
gerekebilir.  
 
 PERİFERİK EKLEMLERDE OSTEOARTROPATİ 
 
 Tekrarlayan ve sürekli eklem ağrısı, orta ve büyük eklemlerde tutukluk ve komşu kapsül ve 
tendonlarda şişme ile karakterizedir. Eşlik eden belirti ve bulgular sinovit ve tekrarlayan 
effüzyonlardır. Ortaya çıkışı akut artritten, yavaş eklem hasarına dek değişkenlik gösterir. En sık 
etkilenen eklemler omuzlar ve dizlerdir, ama kalça, el ve ayak bileği ve akromioklaviküler eklem de 
tutulabilir. Radyolojik incelemede, tutulan eklemin kemiklerinde veya komşuluğunda amiloid 
birikimine bağlı kistik lezyonlar izlenir. Ayrıca patolojik kırıklar gelişebilir. 
 
 SPONDİLOARTROPATİ 
 
 İntervertebral disklerde, özellikle servikal bölgede β2-M birikimine bağlı radikülopati, 
parapleji ve tetrapleji olguları gelişebilir. 
 TANI 
 



 Tanı için altın standart biyopsi ile elde edilen materyelin polarize ışık altında incelenmesi ve 
daha sonra immünhistokimyasal yöntemle amiloid birikiminin β2-M yapısında olduğunun 
gösterilmesidir. Tanıda kullanılan diğer yöntemler direkt radyolojik görüntüleme, ultrasonografi ve 
sintigrafidir. 
 
 TEDAVİ 
 
 Tedavi semptomatiktir. Nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, topikal steroid merhemlerin 
kullanılması ve karpal tünel sendromunda olduğu gibi cerrahi girişimler hastada semptomatik 
rahatlama sağlamaktadır. Kolşisinin etkinliği gösteren bir çalışma yayınlanmamıştır. Renal 
transplantasyon, hastalığın ilerlemesini engelleyen yöntemlerden bir tanesidir. Transplantasyon çok 
hızlı bir semptomatik iyileşme sağlar ancak daha önceden birikmiş olan amiloid birikimi üzerine olan 
etkisi tartışmalıdır.  
 
 Daha uyumlu bir membranla diyaliz yapılması konusunda yapılmış olan çalışmalarda görüş 
birliği sağlanamamıştır. Biyouyumluluğu ve geçirgenliği yüksek olan membranlarla yapılan 
hemodiyaliz tedavisinin bu komplikasyonu önlemekteki rolü tartışmalıdır. Üzerinde anlaşma sağlanan 
en önemli konu kullanılan diyalizat ve su sisteminin apirojen, deiyonize ve ultrasaf olmasının 
gerekliliğidir. Bugünkü yaygın yaklaşım geçirgenliği ve biyouyumluluğu yüksek membran 
kullanımının, beklenen yaşam süresi 10 yıldan fazla ve transplantasyon şansı olmayan olgularla 
sınırlanmasıdır. 
 
 KANSER 
 
 Diyaliz hastalarında bazı tip kanserlerin gelişme riski artmıştır. Diyaliz hastalarında renal 
hücreli kanser (hipernefroma), multipl miyeloma, uterus ve prostat kanseri gelişme riski, böbrek 
hastalığı olmayan insanlara kıyasla daha yüksektir. 
 
 KAZANILMIŞ RENAL KİSTİK HASTALIK   
 
 Daha önce böbreklerinde kist olmayan diyaliz hastaları ve diyaliz tedavisi uygulanmamış 
hastalarda çok sayıda kortikal ve medüller kistler gelişebilir. Kazanılmış renal kistik hastalık insidansı, 
diyaliz tedavisinin süresi arttıkça yükselir; 3 yıl diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda KRKH insidansı 
% 50-80 civarında iken, 8 yıl sonunda bu oran % 90’a çıkabilir. Kazanılmış renal kistik hastalık, 
genellikle asemptomatiktir ancak kist infeksiyonu, kist içine kanama, böbreğin spontan rüptürü 
(yırtılması), nefrolitiyazis ve renal hücreli kanser gibi komplikasyonlara yol açabilir. 
 
 İMPOTANS 
 
 Erkek hemodiyaliz hastalarının en az % 50’sinde impotans vardır. Tedavi, neden biliniyorsa 
ona yöneliktir. Beta-blokör, metildopa gibi ilaçlardan kaçınılmalıdır. Anemi varsa düzeltilmelidir; 
eritropoietin tedavisinin impotansı olumlu etkilediğine dair çalışmalar mevcuttur. Serum testesteron 
düzeyi 300 ng/ml’nin altında ise testesterone enanthate verilebilir. Kullanılabilecek diğer tedavi 
yöntemleri otoinjeksiyon, cerrahi veya çeşitli cihazlardır. En başarılı tedavi yöntemi ise renal 
transplantasyondur. 
 
 
 KADINLARDA SEKSÜEL FONKSİYON 
 BOZUKLUĞU 
 
 Hemodiyaliz hastalarında cinsel isteksizlik artmış, orgazm olma olasılığı azalmıştır. Ayrıca 
vaginal kuruluğa bağlı ağrılı cinsel temas (dyspareunia) vardır. 



 
 UTERUS KANAMASI 
 
 Normal adet kanaması uzamış veya miktarı artmış olabilir. Kanamanın nedeni endometriyal 
kanser olabilir. Kadın hastalarda adet zamanı hemodiyaliz esnasında antikoagülasyondan 
kaçınılmalıdır. Eritropoietin tedavisinde direnç olan hastalarda anormal uterus kanaması 
sorgulanmalıdır. 
 
 İNFERTİLİTE 
 
 İnfertilite gerek erkek, gerekse kadın hastalarda oldukça yaygın bir sorundur. Erkek hastaların 
yaklaşık yarısında sperm sayısı düşüktür, sperm motilitesi ve morfolojisi bozuktur. Kadın hastalarda 
ise infertilite kuraldır ancak nadiren de olsa gebelik olabilir. Erkek hastalarda ayırıcı tanı ve tanı, 
böbrek hastalığı olmayan hastalardaki gibidir. Her iki cinste de en başarılı tedavi yöntemi renal 
transplantasyondur. 
 
 
 DOĞUM KONTROLU VE GEBELİK 
 
 Diyaliz hastaları nadiren de olsa gebe kalabilirler. Rezidüel böbrek fonksiyonları olan ve 
düzenli adet gören hastalarda, gebe kalma olasılığı daha fazladır. Doğum kontrolünde diyafram, 
prezervatif ve kan basıncı yüksekliği sorun değilse oral kontraseptif ilaçlar kullanılabilir. Hemodiyaliz 
esnasındaki antikoagülasyon bağlı kanamalar nedeni ile rahim içi araç kullanımından kaçınılmalıdır.  
 
 Gebelikler genellikle komplike ve risklidir; terapötik düşükler göz önüne alınmadığı zaman 
canlı doğum şansı en iyi olasılıkla % 20 civarındadır. Bebeklerin çoğu da immatüredir. Bu hastalarda 
sıvı yüklenmesi, kontrolsüz kan basıncı ve preeklamsi gibi risk faktörleri vardır; gebe kalmış diyaliz 
hastalarının takibinde diyaliz tedavisi etkin ve yoğun şekilde uygulanmalı, kan basıncı dengesizlikleri 
(hipo veya hipertansiyon) kontrol altına alınmalı, anemi düzeltilmeli ve uygun diyet verilmelidir. 
 
 ARTRİT 
 
 Diyaliz hastalarında amiloidoz dışındaki nedenlerle de artrit gelişebilir. Artritin en sık nedeni 
kristal birikimidir. Kalsiyum pirofosfat (yalancı gut, pseudogout), monosodyum ürat monohidrat (gut), 
hidroksiapatit ve kalsiyum oksalat biriken başlıca kristallerdir. Kristal birikimine bağlı artritte tedavide 
eklemin immobilizasyonu sağlanır ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. Gut’a bağlı artritte 
ayrıca kolşisin ve hiperürisemi varsa allopürinol kullanılır. 
 
 Kristal birikimi dışında, bakteriyel veya viral nedenlerle de artrit olabilir. Bakteriyel veya viral 
artritte eklem bulgularını klinik olarak kristal birikimine bağlı artritten ayırdetmek mümkün değildir; 
bu nedenle akut artriti olan tüm hastalarda sıvı alınıp gerekli mikrobiyolojik inceleme (bakteri, 
tüberküloz ve mantar için) yapılmalıdır. Bakteriyel artrit tipik olarak tek taraflıdır ve etkenler sıklıkla 
streptococcus, staphylococcus, gonococcus, pseudomonas, E. Coli ve klebsiella’dır. Tedavi 
mikrobiyolojik etkene yöneliktir ve süresi en az 2-3 hafta, parenteral tedavi şeklindedir. 
 
 MİYOPATİ 
 
 Üremik kemik hastalığında ciddi şekilde proksimal kaslarda zayıflık ortaya çıkabilir. 
Patogenezi tam bilinmemekle birlikte, suçlanan faktörler hiperparatiroidi, vitamin D yetersizliği, 
karnitin eksikliği, nöropati, hiperpotasemi, hipopotasemi, fosfat eksikliği, hemosiderozis ve 
alüminyum birikimidir. Kas zayıflığı genellikle alt ekstremitelerde daha belirgin olmakta ve yavaş bir 
seyir izlemektedir. Belirtiler  merdiven çıkmakta, oturur pozisyondan kalkmakta ve kolları kaldırmakta 
güçlük ile penguen tarzında yürüme bozukluğudur. Renal transplantasyon, birikmiş alüminyumun ve 



demirin uzaklaştırılması ile kalsitriol (0.5-1.5 mikrogram/gün) tedavileriyle olumlu sonuçlar alınabilir. 
Karnitin tedavisinin etkinliği konusunda görüş birliği yoktur ancak yararlı olduğunu bildiren 
çalışmalar vardır. 
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