


 Ekstrasellüler volümün fizyolojik olarak 

uygun miktarda olduğu durumdaki vücut 
ağırlığıdır. 
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• Otonomik disfonksiyon                                    
Nöropati- UF/damar içi volümü uyumsuzluğu. 

• Plazma ozmolalitesinde düşüklük.                    
Diyalizatta <135 mEq/L, hiponatremi 

3-4 

•Kardiyak rezervin düşüklüğü                                      
Myokard iskemisi, LVH, perikard tamponadı, amiloidozis, fibrozis, aritmiler. 

•Antihipertansif kullanımı                                                                   
Özellikle nondiyalizabl olanlar. 

5 
•Negatif inotrop kullanımı                                                  

Beta blokerler 



Sol Ventrikül Hipertrofisi 



Hücre içi sıvısı 

volümü: 

Potasyuma 

bağımlıdır 

Hücre dışı 
sıvısı 
volümü: 

Sodyuma 
bağımlıdır 

45 g tuz alan 
hastanın hücre 
dışı sıvısı 5 L artar 



Koomans HA. Kidney Int, 1986 

Hücre dışı 

sıvı artışı 

arteriel kan 

basıncı artışı 

ile 

sonuçlanıyor 



0

2

4

6

8

10

12

14

Posm  Posm 
(280-295 mOsm/kg H2O) 

Posm  

280 290 300 285 295 305 310  

P
la

z
m

a
 A

D
H

 (
p
g

/m
l)
 

Susama 

Uosm  Uosm  

Posm 



Figure 1. Schematic representation of the bidiurnal variation of fluid status in chronic 
hemodialysis patients. 

Kalantar-Zadeh K et al. Circulation 2009;119:671-679
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Kuru ağırlık= Prediyaliz ağırlığı-UF 

UF=Kilo artışı 

Pzt         Salı          Çrş           Prş       Cuma 
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Yüksek tuz alımında: 

Normal insanda Vücut ağırlığı 

%11 arttığında ekstrasellüler sıvı 

%20 artar! 

 

Hipoproteinemi durumunda 

vücut ağırlığı %4-11 arttığında 

ekstrasellüler sıvı %60 artar 

 

%11…………………%20 

%11…………………%60 

 

Dolayısı ile hipoproteinemik 

hastalarda tuza yanıt daha 

dramatiktir! 

 

 
Geers AB, Koomans HA, Roos JC, Dorhout Mees EJ. Preservation of blood volume during edema 
removal in nephrotic subjects. Kidney Int. 1985; 28:652–657. 
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Figure 2. Hazard ratios (and 95% confidence interval error bars) for all-cause death for the entire 
range of interdialytic fluid gain categories in 34 107 hemodialysis patients over 2 years (July 

2001 to June 2003). 

Kalantar-Zadeh K et al. Circulation 2009;119:671-679
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*34 107 HD 

hastası. 

*2 yıllık izlem 

KİLO ARTIMI 

MORTALİTE 



Figure 3. Hazard ratios (and 95% confidence interval error bars) for cardiovascular death for the 
entire range of interdialytic fluid gain categories in 34 107 hemodialysis patients over 2 years 

(July 2001 to June 2003). 
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Copyright © American Heart Association

*34 107 HD 

hastası. 

*2 yıllık izlem 

KİLO ARTIMI 

MORTALİTE 



Figure 4. Hazard ratio of all-cause mortality for interdialytic weight gain >1.5 kg or 1.5 L (vs <1.5 
kg or L) between 2 subsequent dialysis sessions in 34 107 hemodialysis patients, adjusted for 

case mix and laboratory surrogates of malnutrition and inflam...

Kalantar-Zadeh K et al. Circulation 2009;119:671-679

Copyright © American Heart Association



Sistolik 100 mm Hg altı ve 150 

mm Hg üstü değerlerde mortalite 

artmakta ve bu durum U ya da J 

şeklinde bir eğri ile 

tanımlanmaktadır.  

 

Zager, PG, Nikolie, J, Brown, RH, et al: 'U' 
curve association of blood pressure and 
mortality in haemodialysis patients. Kidney 
Int 1998 54: 561–569  
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100mmHg     150mmHg 

ACABA  DOĞRU MU? 



 1-ESA’lar HD hastalarında sağkalımı arttırmaz!  
 (Besarab A, Bolton WK, Browne JK,et al The effects of normal compared with low hematocrit values in patients 

with cardiac disease who are receiving hemodialysis and epoetin. N Engl J Med 1998;339:584-590.)  
 

 2-Statinler HD hastalarında sağkalımı arttırmaz!  
 (Fellstrom BC,Jardine AG, Schmieder RE, et al; AURORA Study Group. Rosuvastatin and cardiovascular events in 

patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med ) 
  

 3-Diyaliz dozunu arttırmak dahi HD hastalarında sağkalımı arttırmaz                                                                                             
(Eknoyan G, Beck GJ, Cheung AK,et al. Effect of dialysis dose and membrane flux in maintenance hemodialysis. 

N Engl J Med 2002;347:2010-2019).             

 4-Homosistein düzeylerinin düşürülmesi HD hastalarında sağkalımı arttırmaz!                                                                    
(Wrone EM, Hornberger JM, Zehnder JL, McCann LM, Coplon NS, Fortmann SP. Randomized trial of folic acid for prevention 
of cardiovascular events in end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol. 2004;15:420–426.  

 5- Obez ve yüksek kolesterollü hemodiyaliz hastaları daha uzun yaşarlar 
 Kamyar Kalantar-Zadeh.Survival advantages of obesity in dialysis patients.Am J Clin Nutr March 

2005 vol. 81 no. 3 543-55 

 6-Yüksek kreatininli diyaliz hastaları daha uzun yaşarlar.                    
Fleischmann, Erwin H. Risk Factor Paradox in Hemodialysis: Better Nutrition as a Partial Explanation. 
ASAIO Journal;January 2001 - Volume 47 - Issue 1 - pp 74-81 



Kalantar-Zadeh K,Kilpatrick RD, McAllister CJ,et al. Reverse 

epidemiology of hypertension and cardiovascular death in 

the hemodialysis population. Hypertension 2005;45:811-817 

 



Kalantar-Zadeh K et al. Hypertension 2005;45:811-817 

40933 hemodiyaliz hastasında kan basıncı mortalite 

ilişkisi: Kan basıncı yükseldikçe mortalite düşüyor! 



The association between BP and mortality in patients on chronic peritoneal dialysis  
Alexander S. Goldfarb-Rumyantzev1, Bradley C. Baird1, John K. Leypoldt1,2 and Alfred K. 
Cheung1,2 Nephrology Dialysis Transplantation 2005 20(8):1693-1701;  





Therapeutic Apheresis and Dialysis Volume 16, Issue 6, pages 554-559, 7 AUG 2012 

191 kronik 

HD hastası 

2001-2007 

arası takip. 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-9987.2012.01087.x/full


 Diyaliz hastalarında nötr bir sodyum 

dengesine ulaşmak her diyaliz rejiminde 

temel hedef olmalıdır. Vücut sodyumu 

artmamalı.  

  

Her hastada ulaşılması optimal bir prediyaliz 

sodyum düzeyi vardır. Bu düzey o hasta için 
ideal su/sodyum dengesini belirler. 

 Keen ML, Gotch FA. The association of the sodium “setpoint” to interdialytic 
weight gain and blood pressure in hemodialysis patients. Int J Artif Organs. 2007; 
30:971–979.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full


Song JH, Park GH, Lee SY, Lee SW, Kim MJ. Effect of sodium balance and the combination of ultrafiltration 
 profile during sodium profiling hemodialysis on the maintenance of the quality of dialysis and sodium and fluid balances. 
 J Am Soc Nephrol. 2005; 16:237–246.  

 

 Diyaliz giriş ve çıkış sodyum düzeyi aynı 

tutulabiliyorsa diyaliz seansları 

arasındaki kilo alımı azalmaktadır! 

 

 Sıvı durumu iyi olan hastadaki giriş-çıkış 

sodyum değerini aynen devam 

ettirmeye çalışalım. Bunu yapabilirsek 

sıvı dengesi de iyi olmaya devam 
edecektir. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full


 Kuru ağırlığı düşürürken daha nazik 

olalım! 

 Her diyaliz seansında  50-100 g’lık kuru 

ağırlık azaltımı yeterlidir. 



OLAY OLASI VOLÜM 

DEĞİŞİKLİĞİ 

YAKLAŞIM 

Akut hastalıklar, 

malnutrisyon, düşük KT/V 

Gizli hipervolemi Primer sorunu 

çözümleyiniz 

Akut hastalıktan, 

malnutrisyondan düzelme 

dönemi, KT/V’de düzeltme 

sonrası, albümin, iştah iyi! 

 

Hipovolemi 

Kuru ağırlığı arttırınız 

Ödem, kalp yetersizliği Semptomatik 

hipervolemi 

Kuru ağırlığı 

azaltınız 

Sepsis, diyalizde 

hipotansiyon 

Hipovolemi Kuru ağırlığı arttırınız 

 



ANTİHİPERTANSİF KULLANIMI GEREKİYOR! 



IV ilaç kullanımı Oral ilaç kullanımı Diğer yollardan ilaç kullanımı 

Genel dolaşım DEPO (yağ,vücut sıvıları 

Aktif ve inaktif 

metabolitler 

Diyaliz Bilier Diğer(AC,Cilt) Renal 
Eliminasyon 

Biyotransformasyon 

Dağilım volümü 

Biyoyararlılık 

SDBY’li hastalarda  ilaçların farmakokinetiği 

(Ramipril, kinapril: liposolubl 

Trandolapril: Non-liposolubl) 

AntiasitXbeta bloker 



RRF(+) hastalarda 

diüretikler 
Thiazidler etkisiz! 



KB 140-159/90-99 

mmHg 

KB 160/100 

mmHg 

ACEI   

veya 

ARB 

Β bloker 

Klonidin 

ACE veya 

ARB +KKB 
Β bloker 

Klonidin 

NDOQI  



1-Antihipertansif ilaç 

türlerinin birbirine grup 

olarak üstünlüğü YOK.  

 

2-RAS blokerleri= β 

blokerler=Kalsiyum kanal 

blokerler.                          

Alfa blokerler ve santral 

etkili ilaçlar ikincil seçim 

olmalı. 

 

3-İntradiyalitik 

hipotansiyonu arttırıyor 

olmaları antihipertansiflerin 

mortalite üzerine olumlu 

etkilerini gölgeliyor olabilir. 

 

4-Antihipertansif ilaç 

kullanımı HD hastalarında 

yıllık mortaliteyi %10’dan   

% 8’e düşürebilir 



  Bu çalışmanın en önemli çıkarımı: 

 

 

 Antihipertansif ilaç kullanımı HD 

hastalarında yıllık mortaliteyi %10’dan   

% 8’e düşürebilir 

 



Hemodiyaliz hastalarında ARB’lerin mortalite üzerine etkisi (OCTOPUS Çalışması) 

Iseki K et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;ndt.gfs590 

BP (140–199/90–99 mmHg) 

Olmesartan (10–40 mg/gün 

 n = 235 hemodiyaliz hastası 

3.5 yıl takip  



Iseki K et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;ndt.gfs590 

Hemodiyaliz hastalarında ARB’lerin mortalite üzerine etkisi (OCTOPUS Çalışması) 



Antihipertansif 

ilaç kullanan 

hastalarda 

interdiyalitik  

volüm artışı ile 

KB ilişkisi 

bozulmuştur 

(Ventura JE, 1997) 

NİÇİN BÖYLE? 

Antihipertansif 

tedavi ile kan 

basıncını 

düşürüyoruz, 

ancak volüm aynı 

kalıyor, kalbin 

işi,yükü pek de 

değişmiyor! 



 

- Volüm bağımlı (%95)  

- Renin bağımlı (%5) 

HD hastasında antihipertansifler diyastolik 

kan basıncını beklendiği kadar düşüremez!



Non-

dipper 

Dipper 
wwwwww

wwwwww

w 



 UF ile genelde KB düşerken bazen ciddi 

yükselmeler de görülebilir (paradoks 

hipertansiyon) 

› RAS aktivasyonu 

› ACE-İ’lerinin diyalizabl olması. 

› UF’a devam edilerek KB kontrolü sağlanabilir. 
(Cirit M, 1995) 

 



 

 HD hastalarında hedef kan basıncı 

değerleri: 

 Diyaliz öncesi   AKB ≤ 150/85 mmHg  

 Diyaliz sonrası AKB ≥ 110/70 mmHg  

 

  



Charra B. Blood Purif., 1994 



• İskemik kalp hastalığı  

     olmayanlarda       
SKB <160 mmHg 
olanlar daha uzun 
yaşıyor  

 

• İskemik kalp hastalığı 
(+) olanlarda ise    
SKB> 160 mmHg 
olanlar daha uzun 
yaşıyor. 

Kimura G. American J ournal of  

Hypertension. 1996 

KB hedefi ne olmalı?



 

 Diyaliz hastalarında thiazidler dışında tüm 

antihipertansif ilaç grupları kullanılabilir.  

HD hastalarında “Co” ve “Plus”’ların kullanımı  anlamsız! 



 CRP’yi düşürebilirler, 

 Diyabetiklerde uygun, insülin direncini 

azaltabilirler, 

 Sol ventrikül hipertrofisinde, kalp 

yetmezliğinde faydalı etkiler, 

 İndometasin ve diğer nonsteroidal 

antienflamatuar ilaçlar ACE 

inhibitörlerinin etkilerini 

azaltabilmektedirler. 



 AN 69 ile anafilaksi, 

 Hiperkalemi,  

 Nadiren empotans, 
 Fosinopril dışında hepsi renal yolla atılıyor 

 Hepsi diyalizabl, dozları azaltılmalı. 

 Eritropoez inhibisyonu yapabilirler. 

 Öksürük 
 Çarpıntı 

 Taşikardi, 

 Nötropeni 
 Agranulositoz 



 Valsartan  kandesartan ve olmesartan 

SKB’yi anlamlı olarak azaltır, DKB’yi fazla 

düşürmezler.  

 Losartan-valsartan kullanımında cinsel 

işlevler üzerinde olumlu etki görülür. 

 Losartan HD hastalarında diyalizabl 

değildir, doz ayarlaması gerekmez. 

 Eritropoez üzerine olumsuz etkileri yok.  

 

 



 İlk dozda baş dönmesi 

 Baş ağrısı, 

 Sırt ağrısı, 

 Diyare, 

 Halsizlik, 

 Burun tıkanıklığı, 



 Kalsiyum kanal inhibitörleri diyalizabl 
değildirler, 

 Hipervolemisi olan HD hastalarında da 
etkilidirler, 

 SVH ve diastolik disfonksiyonu ola 
hastalarda uygundurlar. 

 Eritropetine bağlı hipertansiyonda da 
etkilidirler. 

 Cinsel işlev üzerine olumsuz etkileri yok. 

 



 Dilaltı nifedipin ’ den kaçınılmalıdır, 

 Restless leg yapabilirler, 

 Diltiazem hiperkalemi yapabilir. 

 Başağrısı, başdönmesi, 

 Ödem, 

 Konstipasyon, 

 Ortostatik hipotansiyon, 

 Refleks taşikardi 



 Non-dihidropiridin grubu kalsiyum 

antagonistleri beta reseptör blokerleri ile 

sinerjik etki geliştirirler. 

 Verapamilin prazosin ile sinerjik etkisi vardır, 

prazosin kan düzeyleri verapamille birlikte 

kullanım durumunda yükselmektedir.  



 Hemodinamik etkilerinin asgariye inmesi 

için en düşük dozla başlanmalı. 

 Karvedilol dilate kardiyomyopatisi olan 

HD hastalarında yararlı.  

 Karvedilol hospitalizasyon  sıklığını 

azaltabilir.  

 



 Bradikardi,  

 Post eksersiz hiperkalemi yapabilirler,  

 Uyku bozuklukları, 

 Halsizlik, 

 Soğuk el ve ayaklar, 

 Paresteziler, 

 Bronkospazm, 

 Depresyon, 

 Empotans, cinsel işlevleri en çok bozan ilaçlar:  Atenolol, 
karvedilol, propranololdür, 

 Rifampisin hepatik mikrozomal enzim aktivitesini 
arttırarak metoprolol ve propranolol ‘ün etkisini 
azaltabilmektedir, 

 Antiasitler betablokerlerin emilimlerini bozmaktadırlar.  

 

 

 



 HD hastalarında hipertansiyon tedavisi volüm 
kontrolü ile başlar ve volüm kontrolü çoğu hastada 
yeterli olur. 

 Ancak medikal tedavinin  gerektiği önemli bir 
hasta grubu mevcuttur. 

 Medikal tedavide thiazidler dışında hemen tüm ilaç 
grupları kullanılabilir. 

 İlaç doz ayarlamaları ihmal edilmemelidir. 

 İlaç-ilaç etkileşimleri, yan etki profilleri iyi 
bilinmelidir. 

 Prensip olarak tedavi verilebilecek en düşük dozla 
tedaviye başlamalı, alınan cevaba göre doz titre 
edilmelidir. 



ACE INHİBİTÖRLERİ ELİMİNASYON DOZ AZALTIMI EK DOZ 

Benazepril R(H) %50 HAYIR 

Kaptopril R %25*50 EVET 

Silazapril R(H) %25 EVET 

Enalapril R(H) %50 EVET 

Fosinopril RH HAYIR 

Lisinopril RH %25 EVET 

Perindopril R(H) %25*50 EVET 

Kinapril R(H) %25*50 HAYIR 

Ramipril R(H) %25*50 EVET 

Trandolapril R(H) %50 EVET 

ARB’ler 

Irbesartan H Aynı HAYIR 

Losartan R(H) Aynı HAYIR 

Olmesartan R(H) Aynı HAYIR 

Telmisartan H Aynı HAYIR 

Valsartan H Aynı HAYIR 



ACE INHİBİTÖRLERİ ELİMİNASYON DOZ AZALTIMI EK DOZ 

Benazepril R(H) %50 HAYIR 

Kaptopril R %25*50 EVET 

Silazapril R(H) %25 EVET 

Enalapril R(H) %50 EVET 

Fosinopril RH YOK HAYIR 

Lisinopril RH %25 EVET 

Perindopril R(H) %25*50 EVET 

Kinapril R(H) %25*50 HAYIR 

Ramipril R(H) %25*50 EVET 

Trandolapril R(H) %50 EVET 

ARB’ler 

Irbesartan H Aynı HAYIR 

Losartan R(H) Aynı HAYIR 

Olmesartan R(H) Aynı HAYIR 

Telmisartan H Aynı HAYIR 

Valsartan H Aynı HAYIR 



Kalsiyum Kanal 
Blokürleri’leri 

Eliminasyon Doz azaltımı HD sorası ek doz 
gerekliliği 

Amlodipin H Aynı Hayır 

Diltiazem H Aynı Hayır 

Felodipin H Aynı Hayır 

İsradipin H Aynı Hayır 

Lasidipin H Aynı Hayır 

Nifedipin H Aynı Hayır 

Nikardipin H Aynı Hayır 

Nitrendipin H Aynı Hayır 

Verapamil H %50-75 (aktif 
metabolit) 

Hayır 



ARB’ler 

Irbesartan H Aynı HAYIR 

Losartan R(H) Aynı HAYIR 

Olmesartan R(H) Aynı HAYIR 

Telmisartan H Aynı HAYIR 

Valsartan H Aynı HAYIR 



Vazodilatörler 

Diazoksid R(H) Aynı Evet 

Hidralazin H(NR) Doz aralığını uzat Hayır 

Minoksidil H Aynı Evet 

Nitroprussid NR KB’na göre ayarla Evet 



Hedef KB 

• Genel önerilen  

• Prediyaliz KB < 140/90 

• Ambulatuar KB:  

-gündüz KB < 135/85 mmHg 

-Gece < 120/80 mmHg 

• Ancak 

• Prediyaliz KB<130/80 mmHg daha 
uygun görünüyor. 



Vücut Kompozisyon Ölçümü 

• Tracer Teknikler– referans metod 

– 2H, 3H, 18O, NaBr 

• Deuterium (2H) H2O ile yer değiştirir – 
referans metod (TBW) 

• NaBr dilüsyonu hücre membranını geçmez 
– ECF 

• pre-ve post- dilüsyon örneği gerektirir 
(serum, idrar) 

• C1 x V1 = C2 x V2 
 

• Electriksel Teknikler 

– BIA (single & multi- frequency) 1969 Hoffer ve ark-
TBW ölçümü 

– BIS  (BCM-Fresenius) – Cole-Cole Model 

• Deri Kalınlığı & Antropometrik 

• Total vücut potasyum ölçümü 
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Vücut kompozisyon modeli 

ESV sıvı fazlalığı (OH) sağlıklı kontrollerden referans 

verilerin karşılaştırılmasıyla belirlenir 

  ESV sıvı fazlalığı 
   (yaklaşık sıfır) 





VOLÜM 

DENGESİ 

Sıvı alımı 

Tuz alımı 

Rezidüel renal fonksiyon 

Ultrafiltrasyon 



OZMOLALİTE  

SU 

HİPERVOLEMİ 

DİYETLE SODYUM ALIMI 

HÜCRE DIŞI ORTAM HÜCRE İÇİ ORTAM 

HÜCRE DIŞI ORTAM 

SUSAMA MERKEZİ 



Aşırı interdiyalitik 

ağırlık artışı 

Diyalizde aşırı 

ultrafiltrasyon 

Hipotansiyon 

ve kramp 

Kuru ağırlığa 

ulaşılamaması 

Aşırı susama 

ve polidipsi 

Postdiyalitik 

aşırı sıvı alımı 

HİPERTANSİYON 

YETERSİZ 
DİYALİZ 
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Foley RN, et al. Kidney Int 1996;49:1379-85 

Ortalama KB’ında 10 mmHg Yükselme 

432 DİYALİZ HASTASI – 41 AY İZLEM 
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2535 STABİL HD HASTASI 

HT sıklığı  % 86 

HT kontrol oranı % 30 

Agarwal R, et al. Am J Med 2003;115:291-7 

HT 

KB >150/85 mmHg 

İlaç kullanımı 



HR % 95 CI P 

Diyaliz öncesi SKB 0.99 0.97-1.02 AD 

Diyaliz öncesi DKB 0.95 0.91-0.99 <0.05 

Diyaliz sonrası SKB 1.03 1.00-1.05 <0.05 

Diyaliz sonrası DKB 0.94 0.90-0.98 <0.01 

Diyaliz arası kilo artışı 1.02 1.01-1.03 <0.01 

Foley RN, et al. Kidney Int 2002;62:1784-90 

11.142 HD HASTASI – 6 YILLIK İZLEM USRDS WAVE 3-4 STUDY 

COX REGRESYON ANALİZİ - MORTALİTE İLE İLİŞKİLER 
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p=0.005 



Hemodiyaliz hastalarında 
ultrafiltrasyon hızının mortaliteye etkisi 
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Saran R, et al. Kidney Int 2006;69:1222-8 

DOPPS I ve II çalışmalarına dahil edilen 15.536 hemodiyaliz hastası 

UF >10 ml/kg/saat 

RR P 

Tüm ölümler 1.09 0.02 



Stockinger J et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28:170-175 



KURU AĞIRLIK: 

Böbreği olan bir insan için, onun 
sağladığı normovolemi hali... 

HD hastasında:  
- hipervoleminin fizik bakı bulgularının 

(ödem, hepatomegali, BVD) olmadığı, 

- Tele (KTO< 0.50, hatta 0.48), (G) EKO da 
normal sol atrium çapı (< 20 mm/m2) 
vb.., 

- HD seansı başında normotansif (<130/80 
mmHg), …. 

- HD seansında hipotansif atak 
olmayacağı ağırlıktır. 

 



 Sorunlar: 

 Prediyaliz değerlerinin yüksek, post diyaliz 
değerlerinin düşük olması,  

 KB’nın diyaliz arası dönemde  gittikçe 
yükselen bir seyir izlemekte olması, 

 HD hastalarında geceleri yüksek 
kalmaya devam eden non-dipper 
hipertansiyon tipinin sık görülmesi. 





Ambulatuvar kan basıncı 

ölçümleri daha güvenilir bulgular 

verir. 

Ev kan basıncı ölçüm ve takibi de 

diyaliz hastalarının kan basıncı 

takibinde önemlidir.  

 Conion PJ, Walshe JJ, Heinle SK et al. Predialysis systolic blood pressure correlates 
strongly with mean 24-hour systolic blood pressure and left ventricular mass in 
stable hemodialysis patients. J. Am Soc Nephrol 1996; 7: 2658-63. 



 

1. Böbrek yetmezliğine bağlı sodyum 

retansiyonudur: 

› SDBY hastası olmayan hipertansif 

bireylerden farklı olarak hemodiyaliz 

hastalarında non fizyolojik yollardan 

intravasküler volümü ayarlama şansımız 

vardır. 

 



 RAS aktivasyonu, 

 Sempatik aktivitede artış, 

 Endojen vazokonstriktör aktivitede artış 
(Endotolin-1, Na-KATPase inhibitörleri, 
adrenomedullin) 

 Endojen vazodilatör aktivitede azalma (NO, 
vazodilatör prostaglandinler) 

 Hiperparatiroidiye bağlı artmış intrasellüler 
kalsiyum düzeyleri, 

 Vasküler kalsifikasyon ve buna bağlı 
arterlerde esnekliğin azalmış olması, 

 European Society of Hypertension. Update on Hypertension Management. 2004.5.N021 



 Eritropoetin kullanımı, 

 Uyku apne bozukluklarına bağlı gece 

hipoksisi, 

 Daha önceden mevcut hipertansiyon.  

 Diyaliz dışı hastalarda görülebilecek her 

çeşit sekonder hipertansiyon nedeni 

 Tedaviye uyumsuzluk. 

 

 



VOLÜMLE İLİŞKİLİ YA DA DEĞİL, 

SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, 

HER ÇEŞİT  

YÜKSEK KAN BASINCINI  

YETERLİ MİKTARDA SIVI  

UZAKLAŞTIRARAK AŞAĞI ÇEKEBİLİRMİYİZ? 

EVET! 



Ancak: 

1. Etyolojik bir tedavi yaklaşımı yapmamış oluruz: 

 
› Eritropoetin kullanımı, 

› Uyku apne bozukluklarına bağlı gece hipoksisi, 

› Her çeşit sekonder hipertansiyon, 

› Hiperparatiroidiye bağlı artmış intrasellüler kalsiyum düzeyleri, 

› Vasküler kalsifikasyon ve buna bağlı arterlerde esnekliğin 
azalmış olması, 

 

1. Yaptığımız tedavi hasta açısından sıkıntılı bir süreç yaratabilir. 

 
› Daha çok diyaliz içi komplikasyon, 

› Daha çok yaşam kalitesi kaybı 

  



1. Kuru ağırlığın değerlendirilmesi, günlük 

tuz alımının kısıtlanması (750 to 1000 mg 

of sodyum/gün). 

2. Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç dışı 

tedavi yöntemlerinin kullanılması, 

3. İlaç tedavisi, 

Fishbane S, Maseka JK, Goreja MA et al. Hypertension in Dialysis Patients In Cardiovascular Disease in End-stage 
Renal Failure. Loscalzo J, London GM. Oxford University Press, New York,USA, 2000. pp 471-84. 



1. İlaç tedavisinin yeniden 

değerlendirilmesi, 

2. Hala kontrol dışı ise periton diyalizi ya da 

daha sık HD  olasılığının 

değerlendirilmesi  

3. Sekonder hipertansiyon olasılığının 

araştırılması. 

 



 

1.İlaç doz  aralığı  ayarlama 

2.İlaç dozu ayarlama 

 



 57 yaşında kadın hasta 

 Günlük proteinüri 12 gr, seru Cr: 8.1 mg/dl 

 1 ay önce hemodiyalize başlamış 

 Serum albümin düzeyi 1.9 gr/dl 

 Steroid ve sitostatik tedaviye cevapsız FSGS 

 Renal shut-down planlandı 

 Naprosyn 275 mg 2x1 başlanıyor 

 2 gün sonra hastada kulak çınlaması ve 
ardından işitme güçlüğü ortaya çıkıyor. 



Farmakolojik olarak aktif olan ilaç,  proteine bağlanmamış 

kısımdır! 



 

 

 Propranolol 

 Nifedipin 

 Verapamil 

 Prazosin 

 



Kuru ağırlığın tesbiti Ucuz, güvenilir, tekrarlanabilir ölçüm metodları 

Metodların kullanım zorlukları, sıvı dengesi 

değişkenlerinin hastadan hastaya değişmesi,, 

ideal metodun henüz bulunamamış olması. 

İdeal kuru ağırlığın 
sürdürülebilmesi 

Vücut bileşim analizi metodları ile tekrarlanan 

ölçümler. 

Zaman , metod ve deneyimli personel 

eksiklikleri. 

Seanslar arası kilo alımının kontrolü 

Iatrojenik ve diyet nedenli aşırı tuz kullanımı, 

bunlara bağlı susuzluk hissi., hastanın uyumu, 

sağlık personelinin tuz konusundaki 

hassasiyetinin yetersizliği. 

KBH hastalarında tuz 
kısıtlanması 

2006 NKF-K/DOQ klinik pratik kılavuzlarında HD 

hastaları için günlük tuz alımının 5 gram ile 

sınırlanması önerilmektedir (2 g sodyum). 

Yerel yemek kültürünün etkisi, tıp personelinin 

konuyu önemsememesi. 

RRF’un korunması 

RRF  hastanın yaşam kalitesi,  solüt ve su klirens 

hedeflerini sürdürülebilmesi açılarından gereklidir. 

Aşırı sodyum tüketimi KBH’nın gidişini 

hızlandırabilir. 

  
Yetersiz ultrafiltrasyon ve yüksek kan basıncı 

renal parankimin tahribatını hızlandırır. 

Diyaliz uygulamasında 
önemli noktalar 

Düşük UF hedefleri ile de yeterli toplam UF 

sağlanabilir. (<10 mL/saat/kg) 

Short treatment times due to patient 

preference and socioeconomic constraints 

 

Bunu sağlayabilmek için diyaliz süresini arttırmak, 

özellikle iki diyaliz arasında uzun bir süre geçen 

durumlarda , diyastolik disfonksiyonu, ve otonom 
nöropati gibi komorbiditeleri olan hastalarda 

önemlidir. 

  

 

Diyalizat sodyum konsantrasyonları hastanın 

sodyum konsantrasyonuna göre ayarlanmalıdır. 

“Herkese aynı” diyalizat sodyum düzeyi adeti 

bırakılmalıdır (Bu düzey genelliklşe 

gerekenden yüksektir). 

  

Ayda bir kere plazma sodyum düzeyine 

bakılması yeterli değildir daha sık takip 

gerekmektedir. 

Sodyum profilinden kaçınılmalıdır. Hala faydalı bir teknik gibi görülmektedir. 

Daha soğuk diyalizat kullanımı yaygınlaşmalıdır. Teknik olanaksızlıklar? 

İntradiyalitik komplikasyonların hipertonik tuzlu su 

yerine hiperosmolar glukozla tedavisi. 
Kontrollü çalışma yok, ihmal ediliyor. 

         HEDEF NE?                   NE GEREKİYOR?                    SORUN NE? 

Clinical practice guidelines for hemodialysis adequacy, update 2006. Am J Kidney Dis: Off J Nat Kidney Fdn. 2006; 
48:S2–S90.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-4758.2008.00302.x/full
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İlaçlar Ana endikasyon Yan etki Uyarı 

ACE inhibitörleri Sol ventrikül 
hipertrofisi, 

kalpyetmezliği,
diabetes mellitus 

AN 69 ile 
anafilaksi,hiperkalemi, 
nadiren empotans 

Fosinopril dışındahepsi
nin dozuazaltılmalı.
Hepsi diyalizabl. 

Eritropoez inhibisyonu. 

CRPdüzeyini
düşürebilirler. 

Dihidropiridin 
kalsiyum kanal 
blokerleri 

Koronerkalphastalığı Restless leg Diyalizabl değiller 

Non dihidropiridin 
KKB 

Koronerkalphastalığı Bradikardi,dalblokları Beta blokerlerle 
kombinasyonundan 
kaçınılmalı.Diyalizabl 
değiller. 

Beta blokerler Koronerkalphastalığı Liposoluble olanlarda 
bradikardi,empotans,po
st eksersiz hiperkalemi 

NDHP KKB ile 
kombinasyondan 
kaçınılmalı 

Santral etkili anti 
adrenerjik ilaçlar 

Yok HDsonrasıhipertansif
rebound (metildopa) 

Tercih edilmemeli 

Alfa adrenerjik 
reseptör blokerleri 

İnsülinrezistansı,
hiperlipidemi 

Tercih edilmemeli 


