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• Kronik Böbrek 
yetmezliği  (KBY) sıvı, 
asit-baz ve elektrolit 
dengesi bozuklukları 
sık karşılaşılan 
sorunlardır

• Diyaliz tedavisinin 
kendisi de sıvı, asit-baz 
ve elektrolit dengesi 
bozukluklarına yol açar



• Sıvı Değişiklikleri
– Hipovolemi

– Hipervolemi

• Elektrolit bozuklukları
– Sodyum

– Potasyum

– Kalsiyum

– Fosfor

– Magnezyum

• Asit-Baz Dengesi bozuklukları
• Asidoz

• Alkaloz



• Hipervolemi

• Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan bir sorundur

• En sık nedeni fazla oral veya parenteral sıvı alınmasıdır

• Hipovolemi

• Kusma, ishal gibi sıvı kayıpları, ağızdan yeterli sıvı 
alamama veya fazla ultrafiltrasyon gibi nedenlerle 
hastada hipovolemi gelişebilir. 

X



Sodyum (Na)



• Fizyolojinin korunabilmesi için günlük sodyum 
dengesinin “0” olması lazımdır

• Reziduel böbrek fonksiyon olan hastada günde 
3-4 gr , hiç idrarı olmayan hastada 1-2 grama 
kadar  azatılmalıdır

• HD sırasında hücre dışı sıvıda sodyum 
azaltılması hücre içine göre daha fazladır 
bundan dolayı hücre içine sıvı geçişi olur 

– 135 in altında bu geçiş daha belirgin (hipotansiyon)



• Literatür bilgisi olarak  diyalizat sodyumu 128-155 
mEq/L arasında  değişkenlik gösterir ancak pratikte 
137-144 mEq/L sodyum içeren diyalizatlar kullanılır

• Yüksek diyalizat sodyumu interdiyalitik 

• Düşük diyalizat sodyumu intradiyalitik dönemde 
problem yaratır

• İntradiyalitik hipotansif hastalarda sodyum profili ve 
yüksek sodyum uygulaması başarılı olabilir, ancak 
rutin uygulama önerilmemektedir  



Hiponatremi

• Diyaliz hastasında 

– Ağızdan fazla sıvı alınması  

– Fazla intravenöz (İV) hipotonik sıvı

– Hiperglisemi

• Her 100 mg/dl’lik artış hücreiçi alandan hücre dışı  alana 
sıvı geçişi sonucu serum sodyum konsantrasyonunda 1.3 
mEq/L azalmaya neden olur

– Hemodiyaliz sırasında düşük sodyumlu diyalizat 
kullanılması



• Hiponatremi akut geliştiğinde  serebral ödeme 
bağlı bulantı, kusma, nöbet, bilinç bulanıklığı 
gelişir

• Hiponatreminin hızla düzeltilmesinin fatal 
olarak sonuçlanabilen ozmotik  
demiyelinizasyon sendromuna olur



Hiponatremi

• Diyaliz öncesi serum sodyum <125 mEq/L ve uzun süreli 
hiponatremisi olan olgularda 
• Diyaliz solüsyonunun sodyum düzeyinin hastanın plazma 

düzeyinden 15-20 mEq/L’den daha fazla olmaması 
• Birkaç gün içerisinde yapılan peşpeşe diyalizlerle hiponatreminin

düzeltilmesi önerilmektedir

• Diyaliz öncesi serum sodyum konsantrasyonu >125 mEq/L 
olan olgularda ise 140 mEq/L olarak hedeflenen diyaliz sonrası 
serum sodyum düzeyine erişmek için basit bir formülle 
hesaplanabilir
• (140+140-diyaliz öncesi serum sodyum düzeyi) 



Hipernatremi
• Diyaliz hastalarında nadiren rastlanır

• Dehidratasyon 

• Diyaliz solüsyonunun hazırlanmasındaki hata

• Hipernatremiyi düşük sodyumlu diyaliz 
solüsyonu kullanarak tedavi etmek beraberinde 
önemli komplikasyon riskleri taşır



Hipernatremi

• Bu nedenle diyaliz solüsyonunun sodyum 
düzeyinin diyaliz öncesi serum sodyum 
konsantrasyonundan 3-5 mEq/L’den daha 
düşük olması önerilmez

• Şiddetli üremi ve hipernatreminin birlikte 
olduğu hastalarda önce üreminin şiddeti 
azaltılmalı, hipernatremi daha sonra 
düzeltilmelidir
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Potasyum (K)



• Hücre dışı 3.5-5.5 mEq/L düzeyinde olan 
potasyum hücre içerisi 155 mEq/L 
düzeyindedir

• K düştüğünde hiperpolarizasyon, 
yükseldiğinde hipopolarizasyon olur net sonuç 
her ikisinde aynı olup kas zaafı ve paralizidir



Hipokalemi

• Kardiyak disritmilere zemin hazırlaması, ani 
ölüme neden olabilmesi nedeniyle çok tehlikeli

• Nonoligürik akut böbrek yetmezlikli olgularda 
hipokalemi nadir değildir 

• Beslenme bozukluğu bulunan KBY’li oligürik 
hastalarda da hipokalemi bulunabilir



Hipokalemi

• Diyaliz ile asidozun düzeltilmesi ve diyalizattan 
glukoz emilimi serum potasyumunu düşürücü 
yönde etkilidir

• Sürekli hemodiyalize alınan olgularda diyaliz 
solüsyonunda 2-3 mEq/L potasyum 
bulunmalıdır 



Hipokalemi

• 2 mEq/L potasyum içeren diyalizatlarla yapılan 
diyalizlerde QT dispersiyonu 2 kat artar bu 
nedenle aritmi riski yüksek hastalarda 3-3.5 
mEq/L diyalizatların kullanılması tercih 
edilmelidir



Hiperkalemi

• Diyaliz programını düzenli sürdürmeyen

• Diyetle K dan zengin besinlerin alımına dikkat göstermeyen 

• Konstipasyon problemi bulunan  

• Diyabetik hastalarda da sık karşılaşılan bir sorundur

• KBY ilerledikçe potasyumun GIS ile atılımı artar (%10 
iken %30-40 a yükselir) ACE inhb ve ARBlere dikkat

• Hipertonisite

– Yüksek doz mannitol

– Radyokontrast madde kullanımı

– Yüksek diyalizat sodyumu



Hiperkalemi

• Bir hemodiyaliz seansında 50-80 mEq 
potasyum vücud dışına alınır

– Diyaliz sırasında temizlenen potasyumun %60 
hücre içinden gelir

– Diyaliz sonrası rebound K+ yükselmesi olur bundan 
dolayı kan potasyum düzeyi en az bir saat sonra 
bakılmalıdır

• Glukoz içermeyen diyalizatlar  %30 daha fazla 
potasyum klirensi sağlar



• Kan potasyumun hızlı düşürülmesi aritmi riski taşır

• Hiperpotasemik  bulgular gösteren hastalarda diyalizin 
etkisini beklemeden  hızla medikal  tedaviye geçmelidir

• HD hastalarında intradiyalitik aritmi riskini azaltmak için 
potasyum düzeylerini  

– Diyaliz  öncesi 6 mEq/L altında 

– Diyaliz sonrası 3 mEq/L üzerinde olmalıdır

• Akut diyaliz uygulamaları sırasında asidozun düzeltilmesi 
potasyumu düşüreceğinden  yüksek  potasyumlu 
diyalizatlar kullanılmalıdır
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Kalsiyum (Ca)



• Kalsiyum düzeyleri diyaliz hastasında 
dalgalanmalar gösterir

– Genellikle normalin alt sınırında veya normal 
düzeylerdedir

• Kalsiyum dengesini değerlendirirken fosfor ve 
PTH düzeyleride göz önünde bulundurulmalıdır

• Diyalizatlar 1.25-1.5-1.75 mmol/L kalsiyum 
içerir

– En uygun düzey hastaya göre belirlenmelidir



Hipokalsemi

• D vitamini eksikliğine bağlı olarak  gelişir.

– Bu durumda hiperfosfatemi ve hiperparatiroidizm ile 
birliktedir

• Hiperfosfatemi 

• Hipomagnezemi 

• Paratroidektomi sonrası  aç kemik sendromu

• Hipokalsemi konvülsiyon gelişimini 
kolaylaştırabilir



Hiperkalsemi

• Sıklıkla kalsiyum ve/veya D vitamini uygulaması 
sonucu iyatrojenik olarak gelişir

• Alüminyuma bağlı üremik kemik hastalığı 
bulunanlarda da hiperkalsemi gelişme eğilimi 
daha fazladır

• Yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanımı

• Sert su kullanımı

• Tersiyer hiperparatiroidi

• Tümör, sarkoidoz, multipl miyeloma... diyaliz 
olgularında da gelişebilir



Fosfor 



Hipofosfatemi

• 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



Hiperfosfatemi

• HD hastalarında en sık görülen fosfor 
bozukluğudur

• Diyaliz hastalarında pozitif bir fosfor 
metabolizması vardır

• Hipokalsemiye neden olur

• Ani yükselmeler hipokalsemi ve tetani 
yaratabilir
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Magnezyum



Hipomagnezemi

• Yeterli beslenmeyen 

• Parenteral beslenme uygulanan 

• Uzun süren ishallerde, 

• Yüksek kalsiyum içeren diyetlerle beslenmede,

• Paratiroidektomi sonrası hipokalsemi ile 
birlikte hipomagnezemi sıktır



• Klinikte ajitasyonlara, konfüzyon 
konvüzyon,istemsiz hareketler tetani kas 
krampları

• Hipomagnezemi aritmilere (takikardi,APS,VPS) 
neden olabilir 



Hipermagnezemi

• Magnezyum içeren ilaçların kullanılması 
sonucu gelişir. 

• 4 mEq/L kadar semptom vermez

• Başlıca belirtileri:hipotansiyon, halsizlik,kas 
güçsüzlüğü ve bradiaritmilerdir
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Asid-Baz 



• KBY’li hastalarda yetersizliğin ilerlemesine paralel 
olarak metabolik asidoz gelişir

• Protein katobolizma hızı 1 gr/kg/gün olan hastada 
plazma bikarbonat düzeyi iki diyaliz arası 4 mmol 
düşer

• Diyaliz öncesi plazma bikarbonat düzeyi 24 mmol dan 
düşük olmaması

• Diyaliz sonrası plazma bikarbonat düzeyi 28 mmol 

dan yüksek olmaması  



• Her hasta için için ideal olan diyaliz 
öncesi/diyaliz sonrası bikarbonat düzeyi farklıdır

• DOQI rehberine  serum bikarbonatı 22 mmol/L 
veya daha yukarıda tutulmalıdır
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Metabolik Asidoz

• Metabolik asidoz, pratik uygulamada sık 
karşılaşılan acil hemodiyaliz  endikasyonlarından 
birisidir

• Hemodiyaliz hastalarında asidozun şiddeti iki 
şekilde azaltılabilir
– İki diyaliz arası ağızdan alkali vermek 

– Hemodiyaliz
• Özellikle yüksek bikarbonat içeren diyalizatla yapılan diyalizde 

alkaloz riski vardır, diyaliz sonrası serum bikarbonat düzeyi 
yakın takip edilmeli ve serum bikarbonat düzeyi 27 mEq/L 
civarında tutulmalıdır



• Asidozun hızla düzeltilmesi merkezi sinir 
sisteminde paradoks asidoza yol açabilir

– Bu nedenle diyaliz sonrası serum bikarbonat  
düzeyinin başlangıca göre 15-20 mEq/L’yi aşmaması 
hedeflenir



• Diyalizler arası kilo artışı fazla olan olgularda 
ultrafiltrasyonun yüksek olarak planlanması 
hastaya bikarbonat transferini olumsuz olarak 
etkiler



Metabolik Alkaloz

• Diyaliz olgularında 
• kusma
• nazogastrik aspirasyon, 

• Yoğun bakım olgularında 
• total parenteral beslenme sırasında verilen laktat veya asetat

• 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



• Solunumsal alkalozu olan olgularda 35-40 
mEq/L baz içeren standart diyaliz solüsyonları 
kullanılmamalıdır.

• Respiratuar alkalozlu hastada amaç plazma 
bikarbonat düzeyini normale getirmek yerine 
pH'sını normal değerlere taşımak olmalıdır
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