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DİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON
Kronik HD hastalarında hipertansiyon 
prevalansı n= 65 393 

∼∼∼∼ Dx süresi 8 yıl

∼∼∼∼Yaş: 61

Iseki et al. Ther Apher Dial  2007;11:183-188

Hipertansiyon sıklığı

Diyalize başlarken %80

Hemodiyaliz hastalarında %50-60

Periton diyalizi hastalarında %30 UpToDate2009



Patogenez

� Sodyum ve su birikimi
� Sempatik aktivitenin artması
� RAA sisteminin aktivasyonu
� Endotel fonksiyonlarında değişiklik

� Endotelin-1 ↑, Nitrik oksit ↓

� Eritropoetin uygulaması
� Hiperparatiroidiye bağlı intrasellüler Ca artışı
� Arteriel kalsifikasyon
� Eski hipertansiyon varlığı



Hemodiyaliz hastalarında ideal kan basıncı ?

� Diyaliz sırasında hemodinami stabil 
olmalı

� Diyaliz sonrası ortostatik tolerans � Diyaliz sonrası ortostatik tolerans 
sağlamalı

� Kardiyovasküler sağkalım süresi optimal 
olmalı

� Yaşam kalitesi iyi olmalı



Hangi hastalar hipertansif ?

� KDOQI 2005
� Diyaliz öncesi kan basıncı > 140/90 mmHg

� Diyaliz sonrası kan basıncı > 130/80 mmHg� Diyaliz sonrası kan basıncı > 130/80 mmHg

Am J Kidney Dis 2005;45:S49

� KDOQI 2007
� Evre 1-4 kan basıncı hedefi < 130/80 mmHg

� Diyaliz hastaları için hedef belirtilmemiş



Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyon 
tanısı ?

� Kan basıncı hastanın prognozunu nasıl etkiler?

� Hangi kan basıncı optimal?

� Hangi kan basıncı değeri kullanılmalı?
� Diyaliz öncesi ?

� Diyaliz sonrası ?

� Ortalama değer ?

� Evde kan basıncı ölçümü ?

� Ambulatuar kan basıncı ölçümü ?



Bazal prediyaliz sistolik kan basıncına göre sağkalım süresi 

Stidley et al. J Am Soc Nephrol 2006;17:513-520

Luther JM Kidney Int 2008;73:667-
668



Hemodiyaliz hastalarında nabız basıncı ve 
mortalite ilişkisi

•Retrospektif
•782 merkez
•34069 hasta
•1 yıl izlem

Klassen PJ, JAMA, 2002



40 933 kronik hemodiyaliz hastasında kan basıncı ile kardiyovasküler 
ölüm arasındaki ilişki (15 aylık izlem)- Reverse epidemiology?

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



Tedavi ile erişilen düşük kan basıncı ile altta yatan 
kardiyomiyopati veya diyaliz sırasındaki 

Kan basıncı düşüklüğü zararlı mı?

kardiyomiyopati veya diyaliz sırasındaki 
hemodinamik olaylara bağlı düşük kan basıncı 
birbirinden farklıdır.



Hangi kan basıncı değeri kullanılmalı?Hangi kan basıncı değeri kullanılmalı?



Prediyaliz sistolik kan basıncı ölçümü ile 
ambulatuar ölçümler farklıdır.

Agarwal R, et al. CJASN 1: 389-398, 2006



Prediyaliz diastolik kan basıncı ölçümü 
ambulatuar ölçümlerden yüksek olmaktadır.

Agarwal R, et al. CJASN 1: 389-398, 2006



Diyaliz ünitesinde postdiyaliz diyastolik kan 
basıncı ambulatuar ölçümlerden düşüktür

Agarwal R, et al. CJASN 1: 389-398, 2006



Hangi kan basıncı değeri kullanılmalı?

� Diyaliz ünitelerinde yapılan ölçümler Ayaktan Kan Basıncı 
Ölçümü ile uyum göstermemektedir.
� Agarwal R, CAJSN, 2006

� Sistolik ölçümlerin yarısında ve diyastolik ölçümlerin 1/3 
ünde  Standart ölçüme göre > 10 mmHg farklılık vardır. ünde  Standart ölçüme göre > 10 mmHg farklılık vardır. 
Rutin ölçüme göre standart ölçümde diyaliz öncesinde 
14.3/7 mmHg, sonrasında ise 13.6/4.4 mmHg daha düşük 
değer elde edilmiştir.
� Rahman M, Am J Kidney Dis, 2002

� Evde yapılan interdiyalitik kan basıncı ölçümleri sol ventrikül 
hipertrofisini belirlemede diyaliz ünitesinde yapılan 
ölçümlerden daha değerli bulunmuştur. 

� Agarwal R, Hypertension, 2006



Evde kan basıncı ölçümleri hemodiyaliz ünitesinde 
ölçülenlerden daha iyi prognostik değere sahiptir

Alborzi et al. CJASN 2007;2:1228-1234
125-145 mmHg 115-125 mmHg



Evde yapılan 1 haftalık kan basıncı 
ölçümlerinde AKB ≥ 150/90 mmHg bulunması ölçümlerinde AKB ≥ 150/90 mmHg bulunması 
ambulatuar kan basıncının > 130/85 mmHg 
olduğunu işaret eder.



HEMODĐYALĐZ HASTALARINDA OPTĐMAL 
HEDEF  KAN BASINCI NE OLMALIDIR?

� Diyaliz hastalarında 
� Prediyaliz SKB 100-125 mmHg olduğu hastalarda 
ölüm riski en düşük 

Zager PG, Kidney Int, 1998� Zager PG, Kidney Int, 1998

� Prediyaliz SKB > 150 mmHg artmış mortalite ile 
ilişkili

� Zoccali C, NDT, 2003

� Ciddi kardiyomiyopati, kan basıncı mortalite 
ilişkisini etkiliyor. Prediyaliz SKB < 115 mmHg 
sağkalım süresi düşük

� Li Z, Am J Kidney Dis, 2006



Hipertansif diyaliz hastalarında kan basıncının 
normalleştirilmesi sağkalım süresini olumlu 
etkilemektedir.

Tomita J, Am J Kidney Dis 25:405–412, 1995



Kan basıncını düşürücü tedavilerin kontrol rejimlerine 
göre kardiyovasküler olaylara etkisi

Meta analiz

Heerspink HJL, Lancet  2009;373:1009



Antihipertansif tedavinin kardyovasküler olaylara etkisi
Meta analiz

Agarwal R, Hypertens, 2009;53:860



Antihipertansif ilaç kullanımı

� Diyaliz hastalarında tüm antihipertansifler 
(diüretikler hariç- bazı hastalarda kullanılabilir) 
kullanılabilirkullanılabilir

� HEMO Çalışmasında hastaların %72 si 
antihipertansif kullanıyor:
� KKB %48

� ACEi %24

� BB %21



Diyaliz hastalarında antihipertansif 
tedavide nelere dikkat etmeli?

� Đlaçların farmakokinetikleri değişir
� Đlacın böbrekten atılımının azalması

� Đlacın diyaliz olabilme özelliği� Đlacın diyaliz olabilme özelliği

� Doz azaltılmalı mı? Ek doz gerekir mi?

� Bu hastaların çok sayıda ilaç kullanması tedaviye 
uyumu güçleştirir

� Đntradiyalitik hipotansiyon riski

� Damar yolu trombozu riski?

� Hangi ajan tercih edilmeli ?



Hemodiyaliz ile antihipertansif ilaçların 
uzaklaştırılması

ACEi BB Vazodilatör ARB KKB AB

Fosinopril
Benazepril

Metoprolol
Labetolol
Acebutalol

Diazoksid
Nitroprusid

Candesartan
Đrbesartan
Losartan
Olmesartan
Telmisartan
Valsartan

Tüm KKB 
ler

Doksazosin
Prazosin

UzaklaştırılmazValsartan

Quinapril
Ramipril
Trandolapril

Kaptopril
Enalapril
Lisinopril
Perindopril

Atenolol
Karvedilol
Nadolol
Satolol

Hidralazin

Uzaklaştırılmaz

% 30 uzaklaştırılır

% 50 uzaklaştırılır

Redon J, Blood Purif 2010;29:93



Diyaliz hastalarında antihipertansif ilaçların dozları

ACEi BB Vazodilatörler ARB KKB AB

Metoprolol
Labetolol
Pindolol

Diazoksid
Minoksidil
NP

Candesartan
Đrbesartan
Losartan
Olmesartan
Telmisartan
Valsartan

Tüm KKB 
ler

Doksazosin
Prazosin

Fosinopril
Benazepril

Acebutalol
Betaxalol

Atenolol Hidralazin

Tam doz

%25 doz azalt

Atenolol
Karvedilol

Hidralazin

Kaptopril
Enalapril
Lisinopril
Perindopril
Quinapril
Ramipril
Trandolapril

%50 doz azalt

%50 – 75 doz azalt

Redon J, Blood Purif 2010;29:93



Diyaliz hastalarında antihipertansif ilaç 
seçimi

� Karşılaştırmalı çalışmalar yok

� RAS blokajı, beta blokerler, KKB ler 
önerilmektedir.önerilmektedir.

� Đlaçların seçiminde farmakokinetik özellikleri, yan 
etkileri ve kardiyoprotektif etkileri dikkate 
alınmalıdır.

� Đlaç seçiminde genel  endikasyonlara dikkat 
edilmelidir.



Diyaliz hastalarında antihipertansif ilaç 
seçimi

� Đnter ve intradiyalitik dönemlerde devamlı kan 
basıcı yüksek olanlarda uzun etkili 
antihipertansifler tercih edilmelidir.

Gece kan basıncı düşmesi olmayan hastalarda � Gece kan basıncı düşmesi olmayan hastalarda 
yatmadan önce ek ilaç verilebilir

� Đntradiyalitik semptomatik hipotansiyonu 
olanlarda diyaliz seansı öncesi ilaç verilmemeli

� Đntradiyalitik hipertansiyonu olanlarda diyaliz 
olabilen ilaç kullanılmamalı



Beta blokerler

� Yakın geçmişte miyokard enfarktüsü 
geçirenlerde

� Sistolik disfonksiyonu olan kalp yetmezlikli 
hastalarda başlangıçta düşük dozda hastalarda başlangıçta düşük dozda 
başlanmalıdır.

� Hasta sağkalım süresini uzatırlar.
� Yan etkiler

� SSS depresyonu
� Hiperkalemi
� Bradikardi
� Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi



Dilate kardiyomiyopatili diyaliz hastalarında 
karvedilolün etkisi
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Kardiyovasküler mortalite

Hemodiyaliz hastalarında karvedilol
Kardiyovasküler mortalite ve tüm nedenlere bağlı hastaneye yatış
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RAS blokerleri

� Sistolik disfonksiyonu olumlu etkilerler

� Sol ventrikül hipertrofisini geriletirler

� Rezidüel renal fonksiyonları korurlar� Rezidüel renal fonksiyonları korurlar

� Antioksidan etkileri vardır

ACE inhibitörlerinin  hemodiyaliz hastalarında antihipertansif 
etkilerinden bağımsız olarak mortaliteyi azalttıkları 
gösterilmiştir.

Efrati S, Am j Kidney Dis, 2002, 40:1023



ARB’lerin hemodiyaliz hastalarında 
kardiyovasküler olaylara etkisi

Prospektif, randomize, kontrollü

ARB + / - karşılaştırılıyor

En az 12 ay diyaliz tedavisi gören En az 12 ay diyaliz tedavisi gören 
ve presistolik kan basıncı > 160 
mmHg olanlar çalışmaya alınıyor.

•Đntradiyalitik hipotansiyon ve 
hiperkalemi yönünden iki grup arasında 
fark yok

•ARB grubunda fatal ve nonfatal
kardiyovasküler olaylarda %48 azalma 
var Suzuki H, Am J Kidney Dis; 52:501, 2008



Kalsiyum kanal blokerleri

� Diyaliz hastalarında iyi tolere edilirler

� Hipervolemisi olan hastalarda da 
etkilidirleretkilidirler

� Sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik 
disfonksiyonu olanlarda yararlıdırlar

� Postdiyaliz doz gerektirmezler
HD hastalarında kardiyovasküler mortaliteyi 
azalttığı gösterilmiştir. Kestenbaum, Kidney Int, 2002



Hipertansif hemodiyaliz hastalarında 
amlodipinin kardiyovasküler etkileri

� Prospekif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü

� En az 3 ay hemodiyaliz tedavisinde olan 
hipertansif hastalar

251 hasta� 251 hasta
� Amlodipin 123

� Plasebo 128

� İzlem süresi 8-30 ay

� Primer sonlanım: Tüm nedenlere bağlı mortalite

� Sekonder sonlanım: Kardiyovasküler olaylar ve 
ölüm



Hipertansif hemodiyaliz hastalarında amlodipinin 
kardiyovasküler etkileri

%47 ↓↓↓↓

Tepel, M. Nephrol. Dial. Transplant. 2008 23:3605-3612; 

%47 ↓↓↓↓



Antihipertansiflerin intradiyalitik hipotansiyona etkileri

Davenport et al. Kidney International 2008; 73: 759-754



Hipertansif HD hastalarında kuru ağırlığın 
düşürülmesinin interdiyalitik ambulatuar sistolik ve 
diyastolik kan basıncına etkisi

Agarwal et al. Hypertension 2009; 53: 500-507



Tuz kısıtlamasının sol ventrikül hipertrofisine etkisi

Merkez A

(n = 190) 
Merkez B 
(n = 204) 

P değeri

Retrospektif, En az 1 yıl HD tedavisi, Ekokardiyograik izlem

Merkez A: Tuz kısıtlaması (5 g/gün) + yoğun UF

Merkez B: Kan basıncını kontrol için antihipertansif tedavi

(n = 190) (n = 204) 

SV kütle indeksi g/m2.7 * 59 ± 16 74 ± 27 0.0001 

SV EF(%) 68 ± 10 63 ± 09 0.0001 

Antihipertansif ilaç kullanımı % 7 % 42 < 0.01

İnterdiyalitik kilo alımı kg 2.29 ± 0.83 3.31 ± 1.12 < 0.001

*LVH= LVH mass index >50 g/m2.7 erkeklerde ve >47 g/m2.7 kadınlarda

Kayikcioglu, M. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2009 24:956-962



Diyaliz öncesi ve sonrası kan basıncı hedeflerine 
(<140/90 or <130/80 mm Hg) erişen hasta oranı

Davenport et al. Kidney International 2008; 73: 759-754



Hemodiyaliz hastalarında kan basıncı kontrol oranları
(n=2360)

Davenport et al. Kidney International 2008; 73: 759-754



Diyaliz sonrası hedef kan basıncına ulaşan hastalarda 
intradiyalitik hipotansiyon

Davenport et al. Kidney International 2008; 73: 759-754



Antihiperlipidemik tedavi



Üremik hastalarda dislipidemi

� Hipertrigliseridemi

� HDL-K düzeyinde azalma, LDL/HDL oranı ↑

� Lipoprotein (a) ↑� Lipoprotein (a) ↑

� LDL oksidasyonunda artış

� Artık lipoproteinlerde artış

� sdLDL oranında artış

Hastaların %10-45’inde LDL-K > 130 mg/dl



Hemodiyaliz hastalarında hipokolesterolemi, 
mortalite ilişkisi

Iseki K, Kidney Int, 2002 Lowrie EG, AJKD, 1990



İnflamasyon/malnütrisyon varlığına göre 
kolesterol düzeyi ile mortalite ilişkisi

Prospektif çalışma, Diyalize yeni başlayan 823 hasta

İzlem süresi 2.4 yıl

Liu Y, JAMA 2004; 291 : 451  



Diyaliz hastalarında kolesterol düzeylerine 
göre ölüm riski

Liu Y, JAMA, 2004



Statinlerin majör kardiyovasküler olaylara etlisi
Meta- analiz, 14 randomize çalışma

Baigent C, Lancet, 2005



Bazal hGFR ve DM varlığına göre ilk 
kardiyovasküler olaya kadar geçen süre

Statin etkisi

KAH ve Tip 2 DM olan 
10001 hasta 

(KBH (+) veya (-)

Çift kör çalışma, 4.8 yıl

Atorvastatin 10 & 80 
mg

Aggressif antilipid tedavi 
KV olayları azaltmaktaır

Shepperd J, Mayo 
Clin Proc, 2008



Orta dereceli KBY ve yüksek CRP düzeyi olan hastalarda statin tedavisi
JUPİTER çalışması

3267 hst. eGFR <60 
ml/dk

14528 hst. eGFR > 

Ridker, P. M. et al. J Am Coll Cardiol 2010;55:1266-1273

14528 hst. eGFR > 
60 ml/dk

İzlem 1.9 yıl



Hemodiyaliz hastalarında statinlerin mortalite 
üzerine etkisi

DOPPs çalışması sonuçları, Gözlemsel çalışma

7365 hemodiyaliz hastası

Tüm ölümlerde %31, Kardiak ölümlerde %23 azalma

Mason NA, Am J Kidney Dis, 2005;45:119



Hemodiyaliz tedavisi gören Tip 2 DM hastalarında 
atorvastatinin kardiyovasküler olaylara etkisi
4-D çalışması

� Çok merkezli, 
randomize, çift kör, 
prospektif

� Çalışmaya alınmama 
kriterleri:

� LDL<80 veya > 190 
mg/dl, TG > 1000mg/dl

� 18-80 yaş arası Tip 2 
DM’li ,hemodiyaliz 
süresi >2 yıl

mg/dl, TG > 1000mg/dl

� Sistemik hst., KKY, son 
3 ayda MI geçirenler

•Lipid düşürücüler kesilerek 4 hafta plasebo 
verildikten sonra atorvastatin (20 mg ve plasebo 
olarak iki gruba ayrılıyor.

Wanner C, N Engl J Med 2005;353:238



Çalışmanın başından sonuna kadar ortalama LDL-K 
düzeyleri

Wanner, C. et al. N Engl J Med 2005;353:238-248



Hemodiyaliz tedavisi gören Tip 2 DM hastalarında 
atorvastatinin kardiyovasküler olaylara etkisi, 4-D

1255 hasta, izlem süresi 4 yıl

KV ölüm, nonfatal 
MI, inme

Wanner C, NEJM, 2005



Hemodiyaliz hastalarında rosuvastatinin kardiyovasküler 
olaylara etkisi
AURORA çalışması

� Çok merkezli, randomize, 
çift kör, prospektif çalışma

� En az 3 ay HD tedavisi 
gören 50-80 yaşındaki 

� Çalışmaya alınmama 
kriterleri:

� Son 6 ayda statin 
kullanımı

hastalar � Ciddi hematolojik, 
GIS, enf., metabolik 
hst., malignite, aktif 
KC hast.

•Rosuvastatin 10 mg ve plasebo olarak iki gruba 
ayrılıyor.
•2773 hasta, ortalama izlem süresi 3.8 yıl

Fellstrom BC et al. N Engl J Med 2009;360:1395-1407



Çalışma süresinde Lipid ve CRP düzeylerindeki değişiklik

Fellstrom BC et al. N Engl J Med 2009;360:1395-1407



Gruplara göre primer sonlanım noktası

Fellstrom BC et al. N Engl J Med 2009;360:1395-1407



Hemodiyaliz hastalarında statin tedavisi 
LDL-K düzeyini düşürmekte ancak fatal 
veya non-fatal kardiyovasküler olayları 
azaltmamaktadır. 
Statinleri kullanalım mı?

Rabdomiyoliz, CK düzeyleri, karaciğer 
fonksiyonları açısından plaseboya göre 
farklılık saptanmamıştır.



Tedavi süresince trigliserit düzeylerinde bazal değerlere göre oluşan değişiklik
N= 30, “cross-over”

Yüksek akımlı hemodiyalizin trigliserit düzeylerine etkisi

LOW-
FLUX

Wanner, C. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2004 19:2570-2575; 

Grup A: modifiye selüloz 
ile başlıyor

Grup B: polisülfon 
ile başlıyor

6 hf.



KBY de fibratların kullanımı

� Hemodiyaliz hastalarında fibratların etkisini 
gösteren kontrollü çalışma yok.

� Kreatinin klirensi ≤ 75 ml/dk olan 1046 
hastada gemfibrozilin kardiyovasküler olayları 
%20 azalttığı gösterilmiştir.
� Tonelli M, Kidney Int 2004;66:1123

� Statinler ile birlikte kullanımları yan etkilerini 
artırmaktadır.



İlaçları nasıl tercih edelim?

� LDL-C yüksek olanlarda statinler kullanılmalıdır
� Renal atılımı en az olanlar atorvastatin ve fluvastatin

� Bileşik hiperlipidemide omega 3 yağ asitleri 
kullanılabilir. NKF GFR< 15 ml /dk olanlarda 
gemfibrozilin 600 mg/gün olarak 
kullanılabileceğini belirtmektedir.

� Fluvastatin dışındaki statinler gemfibrozilin 
maksimum konsantrasyonunu artırır.



SONUÇ
?

� KBY de kardiyovasküler olayların gelişiminde dislipidemi 
dışında mekanizmalar da rol almaktadır.

� Diyaliz hastalarında optimal lipid düzeyleri 
bilinmemektedir.bilinmemektedir.

� Yaygın olarak ölçülen TK, TG, LDL, HDL düzeyleri 
üremide gelişen lipid anormalliklerini (artmış Lp(a), IDL, 
modifiye LDL, HDL alt grupları) saptamamaktadır.

� Statinlerin Lp(a), TG ve HDL üzerine etkileri zayıftır. 
� Lipid anormallikleri KBY’nin erken dönemlerinden 

itibaren düzeltilmelidir.


