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 Ağrı; kronik hemodiyaliz hastalarının yaklaşık 

%50’sinde görülen bir semptomdur. 

 

 

 Ağrı; uyku kalitesinde azalma, depresif duygu 

durumu ve yaşam kalitesinde azalmayı 

beraberinde getirir. 

 



 Diyaliz yaşamı sürdürmeyi sağlasada, altta 

yatan sistemik hastalıklar ve ağrı devam 

etmektedir. 

 

 

 Ağrı; diyaliz hastalarında yaşamın bir parçası 

haline gelmiştir. Hemodiyalize giren 

hastaların %69’u benzer semptomları ve 

benzer ağrıları tariflemektedir. 

 







AĞRI SEBEPLERİ 
 Kas iskelet sistemi ilişkili 

 Osteoartrit 

 Osteoporoz 

 Renal osteodistrofi  

 Diskit/osteomyelit 

 Diyaliz prosedürü ile ilişkili 

 Periferik nöropatiye bağlı nöropatik ağrı 

 Periferik vasküler hastalığa bağlı iskemik ağrı 

  Karpal tünel sendromu (ß2 mikroglobulin amiloidozu) 

  Angina 

  Diğer: 

  Polikistik böbrek 

  Malignite 

  Kalsiflaksi 

  Travma 



AĞRI SEBEPLERİ 



AĞRI TİPLERİ 

 Nosiseptiv ve nöropatik ağrı farklıdır!!!!! 

 
 Nosiseptiv Ağrı 

 Ağrı reseptörleri aktivasyonu 

 Akut veya süregelen doku hasarı var 

 Keskin ağrı, kramp, sızlama 

 

 Nöropatik Ağrı 

 Sinir hasarı 

 SSS veya PSS hastalığı 

 Yanma, batma, elektrik çarpması, uyuşma 

 Hastalarda her iki tipte ağrı tanımlanmıştır. Farklı tedavi 
uygulanmalıdır. 



HEMODİYALİZ HASTALARINDA AĞRI 

TEDAVİSİ 

 World Health Organizaton (WHO) 

 Kanser hastalarında önerdiği ağrı 

kılavuzlarının SDBY hastalarında da 

uygulanmasını önermektedir. 

 



HEMODİYALİZ HASTALARINDA AĞRI 

TEDAVİSİ 
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ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL) 

 KC’de inaktif metabolitlerine metabolize olur. 

 Eliminasyon yarı ömrü renal yetmezlikli hastalarda uzar. 

 

 Otörler APAP sülfat ve glukronid konjugatlarının biriktiğinde 

yeniden ana bileşiğe hidrolize olacağını söylemektedir. Bu 

nedenle renal yetmezlikli hastalarda doz aralıklarının 6-8 saat 

olmasını önermekteler. 

 

 APAP diyalizabıldır. (diyaliz klirensi 169ml/dk) 



 Aşırı doz kullanımda akut tubuler nekroz 

 

 Terapotik dozlardada böbreğe toksik olabilir. Özellikle 

glutatyon seviyesi düşük kişilerde (kronik alkol 

kullananlarda)  

 

 

 

 Analjezik nefropatisi olan ve hala APAP kullanmakta 

olan hastalarda renal yetmezlik progresyonu, analjezik 

nefropatisi olan ve tüm analjezik ilaçların kesildiği 

hastalara göre çok daha hızlıdır. 



 Az ve orta derecede APAP, NSAİİ, aspirin 

kullanan 4494 sağlıklı erkek hastanın 14 yıl 

boyunca takipe dildiği prospektif bir 

çalışmada böbrek fonksiyonlarında bir 

değişiklik saptanmamış.  

 



ASETİLSALİSİLİK ASİT (ASPİRİN) 

 Plazma, doku esterazları ve KC’de hızlıca 

salisilik aside çevrilir ve %80’i değişmeden 

İdrara ekskrete edilir. 

 Antipiretik, analjezik, antiinflamatuar etkili. 

 Platelet inhibisyonu. 

 Yan etkiler salisilik asidin renal yetmezlikli 

hastalarda birikmesine bağlıdır. 



 SDBY hastaları hariç renal yetmezlikli hastalarda doz 

azaltımına veya doz aralıklarının arttırımına gerek 

yoktur. SDBY hastalarında (CrC<10 ml/dk) kaçınılmalı.  

 

 

 

 KBY hastalarında, aktif lupus nefriti olan hastalarda 

antiinflamatuar dozda aspirin kullanımı kreatinin 

klirensinde azalmaya neden olur. 



 Aspirin PG inhibisyonu nedeniyle renal fonksiyonlar 

üzerinde etkili  

 

 KBY olan yada başka hastalıklar nedeniyle sınırda renal 

perfüzyonu olan hastalarda aspirin kullanımı aspirinin 

indüklediği ABY’ne neden olabilir. 

 

 

 Sonuç olarak aspirin kullanımı çok gerekli ise, özellikle 

risk altındaki hastalarda böbrek fonksiyonları yakından 

monitörize edilmeli. 



NSAİİ 

 COX inh.PG sentezi    böbrek kan akımı    
GFR 

 Platelet inhibisyonu 

 Gastrik mukoza üzerine etkiler 

 ABY için ek risk faktörleri: 
 Dehidratasyon 

 Konjestif kalp yetmezliği 

 Kanama 

 Hipertansiyon 

 Siroz 

 ACE inh. Kullanımı 

 Risk altındaki hastalarda ilk doz nsaii ile ABY 
gelişebilir.  

 



 Yarı ömrü >12 saat ve yüksek doz NSAİİ ile 

fonksiyonel böbrek yetmezliği riski daha 

fazladır. 

 

 KBY’li hastalarda nsaii yerine asetaminofen 

yada düşük doz aspirin önerilmektedir. NSAİİ 

gerekli ise volüm azlığı yada ACE inh. 

kullanımı gibi faktörler elimine edilmelidir. 



COX-2 İNHİBİTÖRLERİ 

 COX-2 inhibitörlerinin kullanımıyla ilgili 

kreatinin klirensi 30ml/dk’nın altında olan 

hastalar için kesin farmakokinetik bilgiler yok. 

 

 Çalışmalar COX-2 inhibitörlerinin böbrek 

üzerine olan nefrotoksik etkilerinin NSAİİ ile 

benzer olduğunu belirtiyor. 



KODEİN  

 KC’de metabolize olur. 

 

 %40-70 serbest yada konjuge kodein  

 %5-15 serbest yada konjuge morfin 

 %10-20 serbest yada konjuge norkodein 

 

 Kodein metabolizma ürünleri aktif analjezik 

etkiye sahip. 

idrar 



 Böbrek yetmezlikli hastalarda hepatik metabolizmada 
azalma olabilir. Doz ayarlaması!! 

 

 

 Direk nefrotoksik değildir 

 

 Prospektif çalışmada sadece İbuprofen ve 
parasetamol+kodein+ibuprofen kullanan iki grup 
karşılaştırımış. İki grup arasında renal fonksiyonlarda 
benzer sonuçlar. 

 



TRAMADOL 

 KC’de metabolize olur. O-desmetiltramadol 

metaboliti aktif. 

 %30 değişmeden, %60 metabolitler şeklinde 

idrara atılır. 

 Kreatinin klirensi 10-30 ml/dk doz intervali 

12 saat - max. 100mg/ tek doz uygulama 



 Kreatinin klirensi 10 ml/dk 

                           hemodiyaliz 

 

 HD sırasında tramadolun önemli kısmı atılır. 

HD seansından sonra ek doz uygulaması 

yapılmalı. 

 

 Renal yetmezlikli hastalarda iyi tolere edilir. 

 

50mg/12 saat 



FENTANİL 

 KC’de hızlı metabolize olur. %70’i 

değişmeden idrar ekskrete edlir. 

 %60’ından fazlası inaktif ve nontoksik 

metabolitler olarak 72 saatte vücuttan atılır.  

 Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına 

gerek yoktur. 

 HD ile önemli miktarda ilaç atılmaz. 



 Ekstradural fentanil kullanımından sonra 

görülebilen üriner retansiyon dışında 

nefrotoksik etkisi yoktur.  

 

 

 Morfine alternatif analjezik ajan olabilir. 



MORFİN 

 KC’de metabolize olur. 

 Morfin-3-glukronid (%45)  

 Morfin-6-glukronid (%5) 

 Enterohepatik sirkülasyon sonucu biliyer 

ekskresyon görülür. 

 >%90 ekskresyon idraradır. 



 Morfinin farmakokinetik profili renal yetmezlikli 

hastalarda  değişmez. Fakat metabolitleri serum ve 

BOS’ta birikir. 

 

 M6G’in artan konsantrasyonları ciddi nörolojik yan etkiler 

gösterebilir. Morfin dozu renal yetmezlikli hastalarda 

ayarlanmalı!!! 



 Bazı otörler morfin, M6G ve M3G konsantrasyonları 

arasında kreatinin klirensini cockcroft-gault formülü ile 

hesaplayarak matematiksel bir ilişki kurmaya çalışmışlar. 

 

 

 En güvenli uygulama ise tedavi dozunun dörtte biri ile 

başlayıp hastanın klinik toleransına ve etkinliğine göre 

dozun arttırılmasıdır. 

 Hemodiyaliz sırasında morfin ve metabolitleri 

uzaklaştırılmaktadır. 

 



 Bir vaka sunumunda 2 yıllık narkotik analjezik bağımlılığı 

olan 16 yaşındaki kadın hastada diffüz glomeruler nefrit 

sonucu son dönem renal yetmezlik görülmüştür. Renal 

hasar narkotik ilaç ve matebolitlerine bağlanmıştır. 

 

 

 Başka bir vaka sunumunda yüksek doz morfin 

uygulamasından sonra rabdomiyolize bağlı akut böbrek 

yetmezliği bildirilmiştir. 



 Morfin sfinkter spazmında  ve ADH’da artma ile oligüri, 

disüri ve üriner retansiyona neden olabilir.  

 Düşük doz morfin uygulanması sonucu preterm 

infantlarda hidronefroz, oligüri ve kreatinin seviyelerinde 

artma bildirilmiştir. 

 

 

 Epidural veya intratekal morfinden sonra idrar 

retansiyonu  %15-%70 





OKSİKODON 

 Kronik ağrı kontrolünde morfine alternatif. 

 KC’de metabolize olur. 

 Renal yolla atılır. 

 Metabolitleri: noroksikodon, konjuge oksikodon, oksimorfon(aktif) 

 Oksimorfon HD ile elimine edilemez.  

 Zorunlu olmadıkça HD hastalarında kullanılmamalı. 

 

 

 Eliminasyon yarı ömrü; üremik hastalarda dağılım volümünün 
artmasına ve klirensin azalmasına bağlı artmıştır. 



MEPERİDİN       !!! 

 KC’de metabolize olur.  

 Metaboliti ve kendisi idrara ekskrete edilir. 

 Normeperidin tek aktif metaboliti. 

 Analjezik etkisi meperidinin yarısı miktarda, 

toksik etkisi ise meperidinin 2 katı güçte 

(konvülziyon!!) 

 Meperidin ve normeperidinin üriner ekskresyonu 

idrar asidifikasyonunun derecesine göre artabilir.  

 



 Renal yetmezlikli hastalarda meperidinin 

farmakokinetiği değişir. 

 Plazma normeperidin/meperidin    

 Eliminasyon yarı ömrü belirgin uzar. 

 Renal yetmezlikli hastalarda hem renal 

eliminasyon hemde hepatik metabolizma 

azalmıştır!!! 

 

 



 Meperidin plazma konsantrasyonlarının 

hemodiyaliz sırasında azaldığına dair yeterli 

veri yok. Fakat normeperidinin dializ ile 

plazmadan temizlendiği bildirilmiştir. 

 

 Diğer opioidler gibi üriner retansiyona neden 

olabilir. Fakat nefrotoksik değildir. 



METADON 

 KC’de metabolize olur. N-demetile formu 

idrara atılır.  

 Böbrek yetmezlikli hastalarda doz azaltılması 

gereklidir. 

 Fakat literatürdeki bilgiler kafa karıştırıcı 

niteliktedir. 



 Yapılan bir çalışmada böbrek yetmezlikli 

hastalarda doz aralıklarının uzatılması 

gerektiği önerilmiştir. Önerilen doz aralıkları: 

 GFR>50 ml/dk  6 saatte bir 

 GFR 10-50 ml/dk  8 saatte bir 

 GFR<10 ml/dk  12 saatte bir 

 

 



 Fakat başka bir çalışmada; 1 hemodiyaliz hastası, 1 
peritoneal diyaliz hastası ve kronik böbrek yetmezliği 
olan bir hasta metadon farmakokinetiği açısından 
karşılaştırılmış.  

 

 Hastalar arasında belirgin bir farklılık bulunamamış. 
Metadon ve metabolitlerinin renal ekskresyonundaki 
azalmanın feçesten artmış atılım ile kompanse 
edilebilmiş olabileceğini düşünmüşler.  

 

 Buradan yola çıkarak son dönem böbrek 
hastalarında bile doz azaltımına gerek olmadığını 
belirtmişler. 

 

 



 Metadonun diyaliz sırasında vücuttan önemli 

miktarda uzaklaştırılmadığı, bu şekilde diyaliz 

sırasında analjezik azalmasına bağlı ağrı 

ataklarının engellendiği gösterilmiştir. 

 

 Metadon fazla kullanımı sonucu 

rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği 

görülmüştür.  





ADJUVAN İLAÇLAR 

 Antikonvülzan ilaçlar 

 Karbamazepin 

 Gabapentin 

 Pregabalin 

 Antidepresanlar  

 TAD (amitriptilin)  

 Diğer ajanlar 

 Kortikosteroidler 

 Bifosfonatlar  

 Kalsitonin  

 Antihistaminikler  

     



GABAPENTİN 
 Nöropatik ağrıda kullanılan, analjezik etkisi olan bir 

antikonvülzandır. 

 

 Böbrek yolu ile değişmeden atılır. Doz ayarlanmalı!!! 

 

 KC enzim indiksiyonu yapmaz. 

 

 SSS depresyonu (sedasyon) 

 

 İlaç etkileşimi olmadığı için çoklu ilaç kullanan 
hastalarda güvenli. 

 

 Diyalizabl, HD sırasında %35’i uzaklaştırılır. 
 



 Diabete bağlı KBY nedeniyle takip edilen beş hastalık 

vaka sunumunda; gabapentin kullanan beş hastada 

gabapentin toksisitesi geliştiği bildirilmiş.  

 

 

 Sonuç olarak KBY’li hastalarda kreatinin klirensine göre 

doz ayarlaması yapılmalı!! 

Gabapentin Toxicity in Patients with Chronic Kidney Disease; 

Series of Our Cases / Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda 

Gabapentin Toksisitesi; Olgu Serimiz Karagöz A et all. 

Turk Neph Dial Transpl 2013; 22 (3): 297-299 



 Önerilen maksimum doz: 

 CrC <15 ml/dk  150 mg/gün 

 CrC 15-30 ml/dk  300 mg/gün 

 CrC 30-60 ml/dk  700 mg/gün 

 CrC >60 ml/dk 1400 mg/gün  



PREGABALİN 

 Sistemik dolaşımdan renal yolla değişmemiş 

şekilde atılır. 

 Pregabalin klirensi renal klirens ile doğru orantılı 

olduğu için renal yetmezlikli hastalarda doz 

ayarlanmalı. 

 HD ile plazmadan etkin olarak uzaklaştırılır.  

(4 saat içinde ilacın %50’si) 

  Günlük doza ek olarak her 4 saatlik HD 

ardından ek doz verilmeli. 





 Atalay ve ark.ının yaptığı çalışmada periferal nöropatisi 
olan kronik hemodiyalize giren 50 hasta çalışmaya 
alınmış.  

 

 6 hafta boyunca pregabalin veya gabapentin tedavisi 
uygulanmış. İlaçlar 2 hafta kesilmiş. Ardından 6 hafta 
boyunca alternatif ajanlar denenmiş. 

 

 Nöropatik ağrıda belirgin azalma gözlenmiş. 

 

 Her iki medikasyon sonrası ağrıda azalma ve hayat 
kalitesi skorlarında ise belirgin artış görülmüş.  



KARBAMAZEPİN 

  KC metabolize olur, SDBY’de doz ayarı yok. 

 

  Diabetik nöropatide ve TN’de etkili. 

 

  Sık görülen yan etkiler: Somnolans, baş 

dönmesi, ataksi, nadiren agranülositoz  

 

  Günlük doz 2 x 200mg. 

 



TAD (AMİTRİPTİLİN) 

 Nöropatik ağrı tedavisinde etkin. 

 

 Uzun süreli kullanımda serotonin 
reseptörlerinin duyarlılığını azaltıp, serotonin 
salınımında artış yapar. 

 

 KC’de metabolize olur. İdrarla atılır. 

 

 Metaboliti aktif bir form olan nortriptilin.  

 

 Tam analjezik etki 2 hafta 



 Yan etkiler: 

 Antikolinerjik etkiler (tolerans) 

 

 Kardiyak hastalarda dikkat!!! 

 

 Kalp kasında iletim sisteminde impuls iletimini 

yavaşlatır. 

 Uzun QT-kalp bloğu Toksisite işareti. 



DİĞER AJANLAR 

 

 Kortikosteroidler: İnflamatuar ağrılarda. 

    -Yan etkiler: Kilo artışı, Kan basıncı, Kan şekeri 

artışı  

 Bifosfonatlar ? , kalsitonin: Kemik ağrısı 

tedavisinde 

 Antihistaminikler: Diğer analjeziklerin etkinliğini 

arttırır ve kaşıntı kontrolü sağlanır. 









TEŞEKKÜRLER… 


