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HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite 

nedenidir. 

• Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları 

elektrolit dengesini etkileyebilmektedir. 
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VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• Hemodiyaliz hastalarında elektrolit bozukluğu akut ve kronik etkiler 

gösterebilir. 

• Akut dönemde en sık hastaların diyaliz konforunda ve kalitesinde azalma 

• Kronik dönemde kardiyovasküler risk artışı, kemik mineral hastalık  üzerine 

etki mevcuttur.  
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• Sodyum 

• Potasyum 

• Kalsiyum 

• Fosfor 

• Magnezyum 

 



Sodyum(Na) 



 
 
HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI  
 

• Sodyum plazmada en çok bulunan elektrolittir (135-142 mEq/lt).  

• Plazma ozmolaritesinin  önemli bir belirleyicisidir.  

• Diyet ile alınan tuz ve diyaliz sodyum klirensi serum sodyum dengesini 

oluşturmaktadır.  
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VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• Hemodiyalizde sodyum klirensi konveksiyon (%78) ve difüzyon yöntemi 

(%22) ile olmaktadır.   

• Ultrafiltrasyon miktarı ve diyaliz solüsyonu sodyum içeriği hemodiyalize 

bağlı sodyum klirensinde önemlidir.  

 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• Diyaliz makinelerinde iletkenlik ayarı ile diyaliz solüsyonu sodyum  

düzeyi değiştirilebilir. (Diyalizat Na: diyalizat iletkenliği*10) 

• Diyaliz solüsyonu sodyum miktarı teknik olarak 128-155 mEq/l 

arasında tutulabilir. 

• Klinikte genellikle bu oran 137-144 mEq/l düzeyindedir.  



Düşük sodyumlu diyaliz solüsyonu 

Plazma ozmolaritesinde ve intravasküler volümde hızlı 
azalma 

Klinikte hemodinamik dengesizlik ve disequlibrium 
belirtileri  

(bulantı, kramp, halsizlik, başağrısı) 

Negatif sodyum gradiyenti 
(Serum Na>Diyaliz Solüsyonu Na) 



Yüksek sodyumlu diyaliz solüsyonu 
(Sodyum konsantrasyonu sabit ya da azalıyor)  

Hastaya sodyum geçişine bağlı plazma ozmolaritesinde artma 
Susama hissi  

Diyaliz öncesi kilo alımında ve SKB da artma görülebilir.  

Pozitif sodyum gradiyenti 
(Serum Na≤Diyaliz Solüsyonu Na) 

Kardiyovasküler hemodinamide ve diyaliz sırasındaki 
semptomlarda düzelme  



Sodyum profilleme çalışmaları 

Çalışmalar Hasta 
Sayısı 

Na Profili İDH Diyalizler Arası Kilo Artışı 

Sadowski ve ark.  16  148-138//138 %13-%20 ARTMIŞ 

Oliver ve ark.  10 152-142//142 %20.4-
%30.6 

ARTMIŞ 

Flanigan ve ark.  40  155-135//140 - Antihipertansif ilaçlar azalmış 

Sang ve ark.  23 155-140//140 Azalmış  ARTMIŞ 

Levin ve ark.  16 155-140//140 - Yok 

Mendoza Munos J 
ve ark.  

1084  140//<140//>140 Fark yok ARTMIŞ 

Waikar Ss, Mc Causland Fr. Seminars in Dialysis-vol 27. No 2 pp128-134 2014 



Pozitif Sodyum Gradiyenti 
Diyaliz Na> Serum Na 

Diyaliz Seansları Arasında Alınan Kilo Artışı 

Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Kardiyovasküler 
Hastalık Risk Artışı 

Kardiyovasküler Mortalite Artışı   

Am J Kidney Dis.2011 december; 58(6)956-963 
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   Diyaliz solüsyonu sodyum konsantrasyonunun belirlenmesinde  

• Hastaların diyaliz sırasındaki semptomları, hemodinamik dengeleri 

• Beslenme durumları 

• Kardiyovasküler hastalık varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.  
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HİPONATREMİ  

• Oral ya da paranteral fazla hipotonik sıvı alınması  

• Düşük sodyumlu diyaliz solüsyonu kullanılması  

• HD cihazında sorun olması ve  

• Hiperglisemi neden olabilir. 

   (Her 100 mg/dl serum glukoz ↑ serum sodyumunda 1.3 mEq/l ↓ izlenir.) 
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 Klinik 

• Akut Hiponatremi (48-72 saatten kısa)  beyin ödemi gelişimine neden 

olarak nörolojik bulgular (bilinç bzk, konvülzyon, koma) oluşturabilir. 

• Kronik Hiponatremi uzun sürede daha yavaş gelişir. Asemptomatik olabilir.     

 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Tedavi (Diyaliz öncesi Na<125 mEq/L) 

• Uzun süreli bir hiponatremi mevcut ise hızlı düzeltmek tehlikelidir.  

• Ozmotik demiyelinizasyon sendromu (santral pontin myelinolizis) gelişebilir.  

• Diyaliz solüsyonu sodyum düzeyi 15-20 mEq/l den fazla olmamalıdır.  

• Serum sodyum düzeyi birkaç gün içinde yapılan diyalizlerle yavaş 

düzeltilmelidir.  
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 Tedavi (Diyaliz öncesi Na>125 mEq/l) 

• Hedef serum sodyum düzeyi 140 mEq/l dir. 

• Diyaliz solüsyonu için gerekli sodyum düzeyi : 

   140+(140-diyaliz öncesi serum Na)   formülü ile hesaplanır. 
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 HİPERNATREMİ (serum Na>145mEq/l) 

• Dehidratasyon  

• Diyaliz solüsyonun hazırlanmasında sorunlar 

• Hipertonik sodyum klorür uygulaması neden olabilir. 
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VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Klinik 

• Hücresel dehidratasyona bağlı nörolojik semptomlar ve subkortikal, 

subaraknoid kanamalar görülebilir. 

Tedavi  

• Hastanın volüm durumu değerlendirilerek diyaliz tedavisi uygulanır.   
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Tedavi  

• Kullanılan diyaliz solüsyonu sodyum düzeyi, serum sodyum düzeyinden 3-5 

mEq/l’den daha düşük olmamalıdır.  

• Şiddetli üremi durumunda (BUN>100 mg/dl) diyaliz solüsyonu sodyum 

düzeyi serum sodyumu ile eşdeğer olmalıdır.  

• HD sonrası izotonik ya da hafif hipotonik sıvılar gerek olursa verilmelidir. 

 

 

 



Potasyum (K)  
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• Potasyum hücre dışında 3.5-5.5 mEq/l, hücre içinde 155 mEq/l dir. 

• Hücre içi/hücre dışı potasyum oranı hücre membran potansiyelini belirler . 

• Sonuçta sinir, kas iletimi ve myokard etkilenir.  

• Diyaliz öncesi ideal serum potasyum düzeyi yaklaşık 5 mEq/l dir.  
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• Hemodiyaliz süresince oluşan serum potasyum düzeyindeki değişimler 

kardiyak elektriksel dengesizliğe yol açabilir . 

• Bu nedenle diyaliz solüsyonu potasyum konsantrasyonu ile kardiyak aritmi 

ve ani kardiyak ölüm arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.   

Geller D. Moledina D.Semiars in Dialysis-vol:27,no:3, Pp263-265 2014 



Çalışma Yıl  Hasta Sayısı  Ani ölüm Sayısı Sonuç  

Jadoul ve ark  2012 37.765  2351  KD≥3 mEq/l ani ölüm daha az 
Özellikle prediyaliz serum 
K<5 olanlarda  

Pun ve ark 2011 43.200 502 Prediyaliz serum K’u 5.1 
mEq/l üzerinde ve altında 
mortalite yüksek 
KD<2 avantaj mevcut değil  

Kovesdy ve ark  2007 81.013 Ani ölüm 
değerlendirilmemiş 

Prediyaliz serum potasyum  
4.6-5.3 mEq/l en yüksek 
yaşam oranı  

**Diyaliz hastalarında ani kardiyak ölüm ve potasyum  

**Retrospektif çalışmalar Geller D. Moledina D.Semiars in Dialysis-vol:27,no:3, Pp263-265 2014 
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• Çalışmalar serum potasyumu <(4.5)-5 mEq/l  olan hastalarda, kullanılan  

diyaliz solüsyonlarının en az 3 mEq/l potasyum içermesini tavsiye 

etmektedir.  

• Diyaliz öncesi serum potasyumunun yüksek olduğu durumlarda ise diyaliz 

solüsyonu potasyum düzeyi 2 mEq/l olması önerilmektedir.  

Geller D. Moledina D.Semiars in Dialysis-vol:27,no:3, Pp263-265 2014 



Hemodiyaliz öncesi serum K düzeyi 

<5.3mmol/L 5.3-6.3mmol/L 6.4-6.8mmol/L >6.8mmol/L 

Hiperkalemi Öyküsü 

Evet Hayır 

K2 K4 K2 K2 K2 

DİYET ÖNERİLERİ+ K BAĞLAYICI AJANLAR 

Hedef prediyaliz serum K:4.5-5.5 mmol/L 
 Seminars in dialysis vol:27,No 1pp:16-18 2014 
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 HİPOKALEMİ 

• Beslenme bozukluğu, malnütrisyon varlığı   

• Parenteral beslenme uygulanması 

• Gastrointestinal yolla potasyum kaybı (diyare, fistüller, laksatif kullanımı) 

• Diyaliz tedavisi ile asidozun düzeltilmesi  

• Diyalizat glukozunun emilmesi hipokalemi nedeni olabilir. 
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   Klinik 

• Kardiyak ve nöromuskuler bulgular ön plandadır. 

• EKG bulgusu olarak T dalga amplitüdünde azalma ve U dalgaları görülür.  

• Aritmi ve ani kardiyak ölüm sebebidir. 

• Dijital intoksikasyonunu kolaylaştırır. 

• Kas güçsüzlüğü, kas krampları, rabdomiyoliz oluşabilir.  
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  Tedavi 

• Diyaliz öncesi serum potasyum<4 mmol/l olduğunda diyaliz solüsyonu 

potasyum≥4 mmol/l olmalıdır. 

• Diyaliz sonrası serum potasyum kontrolü  bir saat sonra  yapılmalıdır.   

 

Handbook of Dialysis 4th Edition 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

• Hipokalemiyi acil düzeltmek gerekmiyorsa potasyum replasmanı oral yolla 

yapılmalıdır.  

• Parenteral tedavide infüzyon sıvısındaki potasyum konsantrasyonu 

40mEq/l’yi, saatlik miktar 20 mEq/l’yi geçmemelidir. 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

HİPERKALEMİ  

• Diyaliz programına ve diyete uyumsuzluk  

• Konstipasyon (KBY hastalarında GIS atılımı %30-40’a yükselir) 

• Enteral veya parenteral beslenme ürünlerinin kullanımı 

• İlaçlar (RAS blokajı, potasyum tutucu diüretikler) 

• Hemoliz  hiperkalemi nedeni olabilir. 
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• Hemodiyaliz hastalarında hiperkalemi sıklıkla (%4.5-6.3)  izlenmektedir. 

• Diyaliz hastalarında hiperkalemi; 

• Kardiyovasküler ve tüm sebeplere bağlı mortalite artışı ile yakından 

ilişkilidir. 

 

 Seminars in Dialysis Vol:26,No 5pp:597-603 2013 
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• Hiperkalemi ve mortalite ile ilgili olarak 74.000 HD hastasının 3 yıllık 

izleminde yapılan bir çalışmada; 

• Diyaliz öncesi serum K>6 mEq/l olması kardiyovasküler ve tüm sebeplere 

bağlı mortalite riskini %50 artırdığı görülmüştür. 

 

 CJASN 2:999-1007, 2007 

Seminars in Dialysis Vol:26,No 5pp:597-603 2013 
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  Klinik  

• Halsizlik, parestezi, paralizi  

• EKG bulguları 

 sivri T dalgası, uzun PR segmenti, geniş QRS kompleksi 

• Ciddi aritmi (ventriküler fibrilasyon)  

• Ani kardiyak ölüm 
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  Tedavi 

• Öncelikli olarak diyaliz tedavisidir.  

• Serum potasyum düzeyinin hemodiyaliz süresince hızlı düşürülmesi 

ventriküler taşikardi ve fibrilasyona yol açabilir.  

• Diyaliz solüsyon potasyumu 2 mEq/l olarak belirlenmelidir.  

 Seminars in dialysis vol:27,No 1pp:16-18 2014 
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   Tedavi 

• Akut ciddi hiperkalemide, hemodiyaliz başlayana kadar iv kalsiyum 

   glukonat, sodyum bikarbonat, glikoz-insülin solüsyonu verilmelidir. 

• Alternatif tedavi intravenöz ya da inhaler albuterol verilmesidir. 
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Kronik hiperpotasemili hastalarda  

• Diyette potasyum kısıtlaması (2-3gr) ve ilaçların kesilmesi (ACE-ARB) 

önerilir. 

• Sodyum polistiren sülfonat kullanılabilir. (1 gr kayeksalat yaklaşık 0.5-1 mEq 

potasyum uzaklaştırır.) 

• Konstipasyon tedavisi ve sık diyaliz uygulaması yapılabilir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalsiyum (Ca) 
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• Kalsiyum plazma da proteinlere bağlanmış (%45) ve serbest (%55) olarak iki 

formda bulunmaktadır.  

• Plazma da serbest olarak bulunan kalsiyumun %90’nı iyonize kalsiyum 

formunda bulunmaktadır.  

• Diyaliz ile filtre edilebilen form serbest kalsiyumdur. 
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• Plazma albümindeki değişim total kalsiyum düzeyinde etkilenme yapabilir.  

• Serum albümin düzeyindeki 1 gr azalma serum Ca seviyesini 0.8 gr 

düşürebilir.  

• Düzeltilmiş Ca:((4-alb)×0.8)+Ca) formülü ile hesaplanır. 
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• Serum kalsiyum düzeyi esas olarak PTH, 1.25-dihidroksi D vitamini ve 

kalsitonin kontrolü altında bulunmaktadır.  

• Diyaliz hastalarında önerilen hedef kalsiyum düzeyleri 8.4-9.5 mEq/L dir. 
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• Hemodiyaliz sırasında izlenen kalsiyum değişimleri esas olarak diyaliz 

solüsyonu kalsiyum içeriğine bağlıdır. 

• Diyaliz sonrası serum kalsiyum düzeyi etkilenmese de diyaliz sırasındaki 

akut değişimlerin klinik etkileri olduğu düşünülmektedir. 

Clin J Am Soc Nephrol. 2013 May /;8(5):797-803 

Seminars in Dialysisi-vol27,No 1 pp 4-7 20014  
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   Hemodiyaliz süresince oluşan kalsiyum dengesi bozuklukları;  

• Kısa dönemde kardiyovasküler fonksiyonları 

• Uzun dönemde ise vasküler kalsifikasyon ve renal kemik hastalığı gelişimini 

etkileyebilir. 

Toussaınt N. Et al hemodialysis International 2006;10:326-337 



Hipotansiyon olabilir. 

(Vazokonstriksiyon, myokardiyal 

kontraktilite yetersizliği) 

Aritmi riski artabilir. 

PTH salınımı indüklenebilir. 

Hiperkalsemi riski azalır. 

Adinamik KH da faydalıdır. 

Tedavide özgürlük sağlar. 

DÜŞÜK  KALSİYUMLU DİYALİZAT  

(<1.25,1.25-1.5 mmol/L Ca’lu) 

Negatif Ca Dengesi  

Toussaınt N. Et al hemodialysis International 2006;10:326-337 

HD süresince oluşan Kalsiyum Dengesi ve Diyaliz Solüsyonları  



Hiperkalsemi için risk artar. 

Kardiyovasküler kalsifikasyon olabilir. 

Hemodinami daha iyi sağlanır.  

PTH supresyonu izlenir.  

YÜKSEK  KALSİYUMLU DİYALİZAT  

(1.5,1.75 mmol/L Ca’lu) 

Pozitif Ca Dengesi  

Toussaınt N. Et al hemodialysis International 2006;10:326-337 

HD süresince oluşan Kalsiyum Dengesi ve Diyaliz Solüsyonları  



Pozitif Kalsiyum Dengesi  Negatif Kalsiyum Dengesi   

KVS MORTALİTE ARTIŞI  

Ani Kardiyak Ölüm Sıklığında Artma   

HD süresince oluşan Kalsiyum Dengesi ve Mortalite  

Kardivasküler Kalsifikasyon    

Clin J Am Soc Nephrol. 2013 May /;8(5):797-803 

Seminars in Dialysisi-vol27,No 1 pp 4-7 20014  
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   Diyaliz solüsyonu kalsiyum konsantrasyonu; 

• HD sırasındaki kalsiyum dengesi ve serum kalsiyum düzeyi üzerine olan 

olası etkilerine göre belirlenmelidir.  

Clin J Am Soc Nephrol. 2013 May /;8(5):797-803 

Seminars in Dialysisi-vol27,No 1 pp 4-7 20014  

 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

  HİPOKALSEMİ   

• Kalsitriol sentezinde azalma 

• İntestinal kalsiyum emiliminde azalma 

• Hiperfosfatemi, hipomagnezemi 

• PTH’nun kalsemik etkisine karşı iskelet direnci  

• Düşük Ca’lu diyaliz solüsyonu neden olabilir. 
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Klinik  

• Kas krampları, konvülsiyon, hipotansiyon, aritmi ve üremik kemik hastalığı 

görülebilir. 

Tedavi 

• 25 OH Vit D düzeyinin 30 ng/ml üzerine çıkarılması, kalsiyum preparatları 

ve kalsitriol verilmesi, yüksek Ca’lu diyaliz solüsyonu kullanılması 

düşünülmelidir. 
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HİPERKALSEMİ 

• En sık sebep kalsitriol ve kalsiyum içeren ilaçların kullanımıdır. 

• Adinamik kemik hastalığı, tersiyer hiperparatiroidizm, yüksek Ca içerikli 

diyaliz solüsyonları neden olabilir. 

• Malignite, Sarkoidoz, MM gibi diğer sebepler  de görülebilir. 
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   Klinik 

• Adinamik kemik hastalığı ve kardiyovasküler kalsifikasyon en önemli 

komplikasyonlardır. 

• Hiperkalsemi diyaliz hastalarında tüm sebeplere bağlı özellikle 

kardiyovasküler kaynaklı mortalite artışı ile yakından ilişkilidir. 
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  Tedavi  

• Öncelikle hiperkalsemiye neden olan ilaçlar kesilmelidir. 

• Düşük kalsiyumlu diyaliz solüsyonu kullanılmalıdır.  

• Tersiyer hiperparatiroidizimde paratiroidektomi düşünülmelidir. 

• Akut hiperkalsemi hemodiyaliz ile düzeltilmeye çalışılmalıdır.  



Fosfor (P) 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

  HİPERFOSFATEMİ 

• Diyet uyumsuzluğu  

• Diyaliz programına uyulmaması 

• Hiperparatroidizme bağlı kemik rezorpsiyonu  

• Kalsitriol tedavisi neden olabilir. 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

  Klinik  

• Diyaliz hastalarında hedef fosfor değerleri 3.5-5.5 mg/dl dir. 

• Hastalarda kaşıntı, kemik ağrıları, üremik kemik hastalığı ve vasküler 

kalsifikasyon yapabilir. 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

  Tedavi 

• Diyet ile fosfor alımının kısıtlanması 

• Hemodiyaliz seans sayısının ve/veya süresinin uzatılması 

• Fosfor bağlayıcıların kullanılması düşünülmelidir. 

 



 
Diyetle ortalama 4200 mg/hafta fosfor alınmaktadır. 

 

 
Hemodiyaliz tedavisi ile ort 2400 mg/hafta fosfor klirensi olmaktadır. 

 
1800 mg/hafta fosfor birikimi görülmektedir. 

 

HEMODİYALİZ HASTALARINDA FOSFOR KLİRENSİ  

GIS yoluyla fosfor klirensi 



Fosfor bağlayıcılar  Günlük doz Avantaj  Dezavantaj  

Alüminyum tuzları Güvenli dozu yok Efektif ucuz  Kognitif bzk, 
osteomalazi,anemi 

Ca Asetat  4-6 adet  
1000mg/250 mg Ca 

Efektif ucuz  
 

Hiperkalsemi, vasküler 
kalsifikasyon 

Ca Karbonat 4-6 adet 
1250 mg/500mg Ca 

Efektif ucuz  
 

Hiperkalsemi, vasküler 
kalsifikasyon 
 

Sevelamer HCl/Karbonat 3-9 adet  
800 mg/tb 

Efektif, antilipidemik 
Potansiyel 
kardiyoprotektif 

Pahalı, GIS yan etkileri, 
mtb asidoz 

Lantanyum Karbonat  1-3 adet 
500-750-1000 mg/tb 

Efektif ilaç yükü az Pahalı, GIS yan etkiler 

Gastrointestinal Fosfor Klirensi 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

   HİPOFOSFATEMİ 

• Malnütrisyonu bulunan,  

• Parenteral beslenme uygulanan,  

• Yoğun diyaliz tedavisi alan hastalarda görülebilir. 

 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

 Klinik  

• Solunum kaslarında güçsüzlük ve hemoglobinin oksijen afinitesinde 

değişiklik diyaliz sırasında solunum durmasına yol açabilir. Ayrıca hastalarda 

aritmi ve hemoliz görülebilir.  

Tedavi  

• Diyette fosfordan zengin gıdalar önerilir. Oral fosfor solüsyonları ve oral 

alamayan hastalarda intravenöz fosfor solüsyonu (glycophos) kullanılabilir. 

 

 



Magnezyum (Mg) 
 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

   HİPOMAGNEZEMİ 

• Malnütrisyonu olan veya parenteral beslenme uygulanan diyaliz 

hastalarında görülebilir. 

• Magnezyum miyokardın elektriksel dengesinde, vasküler düz kas hücresinin 

gevşeme ve kasılmasında rol oynar.  



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

  Klinik 

• Diyaliz sırasında hipotansiyon, aritmi, başağrısı, paratiroid hormon 

salınımında ve işlevinde bozulma yapabilir. 

• Tedavide oral yada parenteral magnezyum replasmanı planlanır. 

 



HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI  
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

   HİPERMAGNEZEMİ 

• Diyaliz hastalarında magnezyum içeren laksatiflerin, lavmanların veya 

antiasitlerin kullanımı ile gelişebilir.  

• Halsizlik, kaşıntı, bradiaritmi, hipoparatroidizme neden olabilir. 

• Tedavide diyaliz ve ilaçların kesilmesi etkilidir.  

 


