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HEMODİYALİZDE KAN BASINCI NASIL 
ÖLÇÜLMELİ  ?



Hemodiyaliz hastalarında,

Evde kan basıncı takibi ile hipertansiyon tayini daha doğrudur. 



Vaskuler access için çok sayıda cerrahi işlem yapılan hastalarda 
kan basıncı uyluk veya bacaklardan ölçülmelidir.

Uygun cuff büyüklüğü kullanılmalı ve kan basıncı sadece 
supin pozisyonda ölçülmelidir.



HEMODİYALİZDE HİPERTANSİYONU 
TANIMLAMA ÇALIŞMALARI



Kardiyovaskuler riskin en düşük olduğu
prediyaliz sistolik kan basıncı, 100-150mmHg
arası olarak belirlenmiştir.



Nabız basıncı ile kardiyovaskuler olaylar arasında lineer
ilişki vardır ve >70mmHg nabız basıncı, >2 kat

kardiyovaskuler olay riskine neden olur.



Diyaliz hastaları arasında çok düşük kan basıncı 
düzeylerinde mortalitenin arttığı rapor edilmiştir.

Bir kohort çalışmasında 40.933 HD hastası 15 ay takip edildi; 
Tüm sebepli mortalite riskinin prediyaliz sistolik kan basıncı <110mmHg olanlarda %60,

prediyaliz diastolik kan basıncı <50mmHg için iki kat arttığı rapor edildi.

İkinci bir kohort çalışmada 16.939 HD hastası 1-2 yıl takip edildi.
düşük sistolik kan basıncı (<120mmHg) ve sistolik kan basıncı >150mmHg olan
hastalarda mortalitenin arttığı gözlendi . 



4500 HD hastasında ayarlanmış mortalite riskinde,

prediyaliz sistolik kan basıncı düşük(<110mmHg)

postdiyaliz yüksek sistolik ve diastolik(>180/110mmHg)

kan basıncına sahip hastalarda önemli artış(U curve) belirlendi.



Gözlemsel bir çalışmada 56.338 insident ve 69.590 prevalent
hemodiyaliz hastasında,

sistolik kan basıncı <120mmHg ve 

sistolik kan basıncı  160-180mmHg arası olanlarda, 

mortalite riskinde belirgin artış tesbit edildi.



24.525 hastayı inceleyen DOPPS çalışmasında,
diyaliz öncesi sistolik kan basıncı

110-129mmHg arası olanlarda 130-159mmHg arası olanlara 
göre 

mortalite %20 daha yüksek bulundu.



HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
HİPERTANSİYON TANIMLAMALARI



Hemodiyaliz hastalarında,

Evde kan basıncı takibi ile ortalama sistolik kan basıncı >150mmHg  bulunması
HİPERTANSİYON TANISI için doğru bir yöntemdir. 

Evde kan basıncı ölçümü ile sistolik kan basıncının 125-145mmHg arası
olduğunda en iyi prognozun olduğu gözlenmiştir.



Kategori Kan basıncı İlaç kullanımı
____________________________________________________________
Normotensif ≤150/85mmHg YOK
HİPERTANSİYON(HT) >150/85mmHg     veya VAR
Tedavisiz Hipertansiyon >150/85mmHg YOK
Yetersiz kontrollü HT >150/85mmHg VAR
Kontrollü HT ≤150/85mmHg VAR



HEMODİYALİZDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI









HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
HİPERTANSİYON

PATOGENEZİ VE RİSK FAKTÖRLERİ





Diyaliz hastalarında HT Patogenezini
Etkileyen Faktörler
1. Sodyum ve volüm fazlalığı
2. Vasokonstriktörlerin aktivitesinde artma

- RAS - Sempatik sinir sistemi
- Endotelin - Oubain benzeri madde

3. Vasodilatörlerin aktivitesinde azalma
- Nitrik Oksid - Kininler
- Atrial Natriüretik Peptid

4. Eritropoetin kullanımı
5. İki değerli ionlar ve PTH
6. Arterlerde yapısal değişiklikler
7. Daha önce esansiyel HT olması
8. Renovaskuler hastalık
9. Çeşitli: Anemi, AV fistül, vasopressin,

serotonin, calcitonin



HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
HİPERTANSİYON TEDAVİSİ



HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

1- Volüm durumunun kontrolü
2- Uzamış ve/veya daha sık hemodiyaliz

3- Antihipertansif İlaçlar
- Kalsiyum kanal blokerleri
- ACE inhibitörleri
- ARB’ler
- Beta blokerler
- Santral sempatik agonistler

4- Diyalizat sodyum konsantrasyonunun azaltılması



Hemodiyaliz hastalarında ekstraselluler volüm genişlemesinin hipertansiyon 
gelişimindeki rolünü en güçlü destekleyen bulgu ,

Yavaş diyalizle(8 saat x 3 defa/ hafta) fazla vücut sıvıları uzaklaştırıldığında ve 

Kuru ağırlık başarıldığında, 

Kan basınçlarının hastaların %90’dan fazlasında normalleşmedir. 



Volüm kontrolü

Volüm kontrolü dializ hastalarının çok büyük bir kısmında kan basıncını normalize edebilir
veya hipertansiyonun daha kolay kontrol edilmesini sağlayabilir.

Dializler arası dönemde büyük kilo artışlarından kaçınılması istenir. 

Bu hedefi başarmak için tuzsuz diyet(750-1000mg/gün) 
verilmelidir. 

Ancak hasta uyumu genellikle suboptimaldir. 



Stabl kuru ağırlık başarılana kadar sıvı, günler ve haftalar boyunca 
yavaş yavaş azaltılmalıdır. 

Kuru ağırlığın kesin tanımı belirsizdir, fakat pek çok tanım yapılmıştır. 



Kuru ağırlığı klinik olarak tanımlayan örnekler aşağıdadır;

- Kan basıncının normalize olması  VEYA  ödemsiz olmanın yanısıra
hipovolemi semptomlarının görülmesi,

- Otururken ölçülen kan basıncı optimize olmuştur; 
ve diyaliz sonu semptomatik ortostatik hipotansiyonun yanısıra
klinik sıvı birikimi yoktur. 

- Bir diyaliz sonundan gelecek diyalize kadar hastanın antihipertansif
ilaçsız normotensif kalması.



Kuru ağırlığı ayarlayarak kan basıncının tedavisi

Diyaliz hastalarında hipertansiyonun tedavisinde sıvı durumunun tedavisi ve 
antihipertansif ilaçların ayarlanması dikkat gerektirir. 

Bu sağlık ekipleri arasında yakın koordinasyonu gerektirir.



Kuru ağırlığı daha doğru değerlendirmek için alternatif metodlar

Bioimpedans pletismografi

İnferior cava çapı ölçümü, 

Plazma natriüretik peptid konsantrasyonları tayini, 

Kan volümü ölçümü, 

Diğer parametrelerin ölçümünü içerir.



Kan volümü, hipertansiyon patogenezinde kritik bir rol oynar. 

Hastaların çoğunda dializ reçetelemede yeni paradigma, kronik 
volüm artışıdır.

Bu hastalarda kan basıncı ve volüm durumunun tedavisi klinisyenler için güçtür.



Volüm durumunu,

Klinik değerlendirme de tek problem, kuru ağırlığa eriştiği
düşünülen hastada volüm artışının devam etmesidir.

Yapılan bir çalışmada kan volümü, inferior vena cava çapı ve dializ sonu kuru ağırlık ile 
klinik olarak tesbit edilemeyen volüm fazlalığı araştırıldı.

Diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası,
Hipertansif hastaların kan volümü, normotensif hastalardan 

önemli ölçüde yüksek bulundu. 

Dializ sonu inferior vena cava çapının ölçümünün zamanlaması kritik önemde bulundu;
çünki plazma volümü ve intravaskuler boşluğun yeniden eski haline gelmesi 
pek çok saat almaktadır. 



Kuru ağırlığın başarılması ile kan basıncının düşmesi için 
belirli bir bekleme peryodu olabilir. 

Buna Lag fenomeni adı verilir. 

Lag fenomeninin nedenleri, hastanın katabolik durumdan anabolik
duruma geçmesi, ekstraselluler sıvı boşluğunun yavaş
stabilize olması için gereken süre olarak kabul edilmektedir.



Diyalizler arasında aşırı sıvı birikiminin tedavisi

Diyetisyen tarafından eğitim,
Düşük sodyum alımı(2-3g/gün sodyum alımı),
UF artırılması,
Daha uzun diyaliz,
Haftada 3 defadan fazla diyaliz,
Tuz iştahını azaltan ilaçlar.



HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

1- Volüm durumunun kontrolü

2- Uzamış ve/veya daha sık hemodiyaliz
3- Antihipertansif İlaçlar

- Kalsiyum kanal blokerleri
- ACE inhibitörleri
- ARB’ler
- Beta blokerler
- Santral sempatik agonistler

4- Diyalizat sodyum konsantrasyonunun azaltılması



Uzamış ve /veya daha sık Hemodiyaliz
Fransa Tassin’de bulunan büyük bir diyaliz merkezi ile 
Uzun, yavaş HD yapılan bazı ev HD 

hastalarında standart diyaliz süresi 8 saattir. 

Bu hastaların hemen hemen tümünde ilaçsız, normotansiyon vardır.

Normotansiyonun oluşum mekanizmaları :
Optimal volüm kontrolü, 
Üreminin daha iyi kontrolü, 
Afferentrenal sinir aktivitesi ve efferent sempatik aktivasyonda düşüş olarak 

ifade edilmektedir.



Gece Hemodiyalizi(haftada 6-7 gün 6-12 saat süreyle) mükemmel kan 
basıncı kontrolü sağlar.

Hemen hemen tüm hastalar ilaçsız normotensiftirler.

Kısa, günlük HD vasıtasıyla daha sık HD tedavileri ile 
ilaçsız normotansiyon sağlanabilir !

2007 yılında yayınlanan Avrupa en iyi uygulamalar klavuzunda, 
optimal volüm geri alımına rağmen hipertansiyonlu hastalarda 
diyalizin süresi ve/veya sıklığının arttırılması tavsiye edildi.



KDOQI Guideline :
Uzun ve yavaş diyalizin daha iyi kan basıncı kontrolü sağladığı 

gösterilmiştir.

Kısa günlük HD tedavisinin kan basıncında önemli bir azalma ve 
antihipertansif ilaç kullanımında azalma sağladığı bildirildi.



HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

1- Volüm durumunun kontrolü

2- Uzamış ve/veya daha sık hemodiyaliz

3- Antihipertansif İlaçlar
- Kalsiyum kanal blokerleri
- ACE inhibitörleri
- ARB’ler
- Beta blokerler
- Santral sempatik agonistler

4- Diyalizat sodyum konsantrasyonunun azaltılması



Yeterli volüm kontrolüne rağmen hipertansiyonun devam ettiği diyaliz hastalarında,
antihipertansif ilaçlarla tedavi %25-30 oranında gereklidir.

2009 sistematik derleme ve 8 randomize kontrollü çalışmanın meta-analizinde diyaliz

hastalarında antihipertansif ilaçlarla kan basıncı düşürmenin kardiyovaskuler
olay riskini, tüm sebepli mortaliteyi ve kardiyovaskuler mortaliteyi düşürdüğü
bulundu.

Diyaliz hastalarında renin-angiotensin sistem blokerleri, beta 
blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri benzer etki sağlar.



Kalsiyum kanal blokerleri diyaliz hastalarında etkilidir ve volüm fazlası olanlarda
bile iyi tolere edilir. 

Hipertansif diyaliz hastalarında Amlodipin’in tüm mortaliteyi iyileştirdiği bulunmuştur.

ACE inhibitörleri iyi tolere edilir ve özellikle kalp yetmezliği ve akut MI hastalarında etkilidir.

2006 K/DOQI guideline’larında, önemli residual renal fonksiyonlu diyaliz hastalarında 
ACE inhib. veya ARB’ler önerilmektedir.



Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında ACE inhibitörlerinin yan etkileri vardır;
Eritropoetin(EPO) ile etkileşebilir, ve AN69 diyalizeri ile diyaliz yapılan hastalarda

anafilaktoid reaksiyonu başlatabilir.

Eritropoez üzerinde ACE inhibitörlerinin etkisi eritrositozlu renal transplant alıcılarında 
en iyi tanımlanmıştır. Bu durumda ACE inh. hemen tüm hastalarda hematokriti
normale düşürebilir. Bu, EPO alanlarda EPO sekresyonunu azaltarak veya etkisi
ile etkileşerek meydana gelebilir.

ACE inhib. ile tedavi edilen kronik HD hastaları arasında hiperkalemi riskide artmıştır.



Son dönem böbrek yetmezliği ve hipertansiyonu olan hastalarda ARB’ler fatal ve nonfatal
kardiyovaskuler hastalık olaylarını azalttı.

ARB ve ACE inhib.leri benzer yan etkilere(hiperkalemi ve eritropoezin köreltilmesi) sahiptir.



Beta blokerler, özellikle yeni myokardiyal infarktüslü hastalarda gereklidir. 

Sistolik disfonksiyondan dolayı kalp yetmezliği olan son dönem kronik böbrek 
yetmezliği olan hastalar beta blokerle tedaviden yararlanabilir. 

Beta bloker, hemodinamik bozulma riskini minimize etmek için çok düşük dozlarda 
başlatılmalıdır.

Beta blokerlerin muhtemel yan etkileri santral sinir sistemi depresyonu, hiperkalemi, 
bradikardi ve kalp yetmezliğinin alevlenmesidir.  



Merkezi sempatik agonistler(metildopa, clonidine) merkezi sinir sistemindeki 
yan etkilerinden dolayı seyrek kullanılır.



Diyaliz hastalarında;
ACEI veya ARB’ler gibi RAS’ı bloke eden ilaçlar tercih edilmelidir; 

Antihipertansif ilaçlar tercihen gece verilmelidir;

Hipertansiyonu kontrol etme güçlüğü olan hastalarda, 
antihipertansif ilaçların diyalizle eliminasyonu
düşünülmelidir.





Hemodiyalizle Uzaklaştırılan İlaçlar

ACEI
Benazapril %100
Enalapril %35
Lisinopril %50
Ramipril %100

Beta-blokerler
Atenolol %75
Acebutolol %70
Metoprolol Yüksek

Antiadrenerjik ilaçlar
Metildopa %60

Vasodilatörler
Minoxidil %100



düzenle
Kuru ağırlığı 
başar

Yaşamı düzenle
Kuru Ağırlığı başar

Adım 1

Adım 2

ZZorunlu endikasyon yok Zorunlu endikasyon var

İlk ilacı ver

TA>140/90mmHg

Stage 1 HT(<160/90)
ACEinh. veya ARB 

Stage 2HT(>160/90)
ACEI/ARB veCCB

Zorunlu ilacı ver

TA hedefte değil

Β-bloker veya Clonidine ekle

İkincil sebepleri araştır;
Sebep yoksa Minoksidil

Adım 3

Adım 4

HİPERTANSİF DİYALİZ  HASTALARINDA TEDAVİ ALGORİTMİ



HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

1- Volüm durumunun kontrolü

2- Uzamış ve/veya daha sık hemodiyaliz
3- Antihipertansif İlaçlar

- Kalsiyum kanal blokerleri
- ACE inhibitörleri
- ARB’ler
- Beta blokerler
- Santral sempatik agonistler

4- Diyalizat sodyum konsantrasyonunun azaltılması



Sodyum alımı arttığında, ekstraselluler volüm(ECV), kan volümü ve 
kardiak output artarak kan basıncını yükseltirler.



HD’e alınan hastanın serum sodyum değerlerine göre 
hipernatrik diyalizat kullanılırsa,

Sodyum birikimi ve susuzluk nedeniyle fazla su 
içilmesi volüm artışına yol açar;  HİPERTANSİYON
meydana gelir.



470 Tassin hastasında, predializ serum 
sodyum konsantrasyonunun diyaliz 
süresi arttıkça yükseldiği tesbit edildi.

Dializ hastalarında HT patogenezinde
su ve sodyum birikimi predominant
faktördür.

Dializ sırasında sodyum, çoğunlukla 
konveksiyonla, 
ve daha az derecede diffüzyonla
uzaklaştırılır.



DİYALİZAT SODYUMUNU 
BİREYSELLEŞTİRMENİN ÖNEMİNİ 

İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR



Çalışma klinik olarak stabl, 1084 HD hastasında yapıldı.

Sodyum gradientini kullanarak diyalizat sodyumunu reçetelemenin
klinik sonuçları araştırıldı.

Sodyum gradienti :  dializat sodyumu (eksi )dializ öncesi plazma 
sodyumu olarak  tanımlandı. 



Hastaların ortalama HD öncesi plazma sodyumu(136.7mEq/L) , 
HD sonrası plazma Na’u hemen tüm hastalarda arttı (141.3mEq/L).

İnterdialitik kilo artışı ile sodyum gradienti arasında direkt bir ilişki 
bulundu. 

Sodyum gradienti ile kan basıncı arasında önemli bir ilişki yoktu.

Sonuç olarak,
HD yapılan stabl hastalarda, sodyum gradienti ile interdialitik kilo 

alımı arasında klinik ve istatistiki anlamlı ilişki bulundu.



Dializat sodyum reçeteleme ile interdialitik kilo artışı arasındaki ilişki konusunda yeni
çalışmalar yapılmaktadır.

Haftada 3 defa klasik HD yapılan 13 hastada yapılan çalışma.

Standart dializat sodyumu(140mEq/L) haftada 2-3mEq/L 
olmak üzere  sodyum gradienti -2mEq/L olana kadar azaltıldı.



Pre-HD dönemde hastalarda plazma sodyum konsantrasyonu 130-141mEq/L arasında
değişmekte idi. 

Standart’tan bireyselleştirilmiş dializat sodyum konsantrasyonuna değişim yapıldığı 
zaman interdialitik kilo alımının kuru ağırlığa indexlenmesi(%) %3.4’den
%2.5’e düştü; pre- veya post-HD sistolik ve diastolik kan basınçları değişmedi.

Kramplar, intradialitik hipotansiyon gibi komplikasyonların oranlarında önemli
değişiklik bulunmamıştır.

Sonuç olarak,

Dializat sodyumunun bireyselleştirilerek azaltılması,
kramplar veya hipotansiyon sıklığını önemli ölçüde artırmaksızın 

interdiyalitik kilo alımını düşürmüştür.



Haftada 3 defa gece HD yapılan hastalarda, dializat sodyumunun 
azaltılmasının etkileri araştırıldı.

12 haftalık tedavi süreçleri ile farklı dializat sodyum içerikleri 
kullanıldı.

Faz A…………  140mEq/L
Faz B…………  136 veya 134mEq/L
Faz A(+)…….  140mEq/L



Sonuçta,
Haftada 3 defa gece hemodiyalizi yapılan hastalarda, 

diyalizat sodyumu azaltılırsa,

- diyalizler arası kilo artışında,

- diyalizler arası kilo artış yüzdesinde,

- dializ sonu plazma sodyumunda,

- diyaliz öncesi sistolik kan basıncında,

yan etki artışı olmaksızın klinik ve istatistiki olarak önemli düşüş olduğu belirlendi.



442 HD hastasında 32295 diyaliz seansında, 
kan basıncı ile interdialitik kilo artışı arasında ilişki olup
olmadığı incelendi. 

İnterdiyalitik kiloda her %1 artışla diyaliz öncesi sistolik kan 
basıncında 1.00mmHg artış olduğu bulundu.



İnterdiyalitik kilo artışı ile diyaliz öncesi kan basıncı artışları arasında
ilişki bulunmuştur.

Ancak ilişkinin büyüklüğü orta derecededir ve diğer klinik faktörlerle modifiye edilmiştir.

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında, kan basıncı üzerinde
- volüm durumunun büyük etkisi olmasına rağmen,  
- kiloda günlük değişimlerin ortada derecede etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir.



DİYALİZAT SODYUMUNU DEĞİŞTİREREK
HİPERTANSİYONU TEDAVİ HAKKINDA

KLASİK DERLEME YAYINLAR



Diyalizat sodyum düzeyini progresif olarak arttırırsak, 

Hemodiyaliz nedenli semptomlar azalır fakat,

Diyalizler arası fazla kilo artışı ve HİPERTANSİYON meydana 
gelir.



Hasta karekteristikleri ve UF hızları benzer hale getirildikten sonra, 

Sık intradialitik morbid olay riski, pozitif sodyum gradienti olan 
hastalarda yükselmiştir.

+3 ile +6 mEq/L arasında 1.3 kat
> +6 mEq/L olanlarda 3.3 kat artış belirlenmiştir.



Diyalizat sodyumu yüksek reçetelenenlerde, 
- dializ sırasında sodyum kaybında düşüş ve
- diyaliz sonu serum sodyumunda hafif artışlar

meydana gelebilir.

Bunları önlemek için diyalizat sodyumunu reçeteleme
bireyselleştirilmelidir.



Diyaliz içi ve diyalizler arası morbiditeyi azaltmak amacıyla,

Diyalizler arası dönemde biriken sodyum ile
her diyalizde uzaklaştırılan sodyum miktarının

eşit olması(sıfır denge) gerekir.

Bunu başarmak öyle kolay değildir, çünki diyalizler arası
dönemde biriken sodyum miktarı çok değişkendir.



Klasik single-pool sodyum kinetik model günlük
pratikte uygulanamaz; çünki sık kan örnekleme
ve kompleks hesaplama gerekir.

Sodyum-konduktivite kinetik model vasıtasıyla
diyalizler arası dönemde biriken sodyum ve her
diyalizle uzaklaştırılan sodyum miktarı tesbit
edilebilir(On-line ionic dialysance tayini ile).



Diyalizat sodyum konsantrasyonunu azaltma;

Değişken diyalizat konsantrasyonu, antihipertansif ilaç gereksiniminde azalma ve
diyaliz sonu kan basıncında düşüş meydana getirebilir.

Randomize bir çalışmada, diyalizat sodyum konsantrasyonu programlı bir şekilde düşen
(155mEq/L’den 135mEq/L’ye düşen) hastalarla 
sabit standart 140mEq/L diyalizat sodyumu kullanılan hastalar karşılaştırıldı; 

Değişken sodyum reçeteleme yapılan hastalarda, 
diyaliz sonu kan basıncı ve ilaç kullanımını azaltmıştır.



Dietde tuz kısıtlamanın yanısıra, sabit bir şekilde düşük diyalizat
sodyumu kullanılırsa, hipertansiyonun kontrolüne yardımcı 
olabilir.

Kontrolsüz bir çalışmada, diyalizat sodyum düzeyinin tedrici olarak 
azaltılması sonucu,
(140mEq/L’den 135mEq/L’ye her 3-4 haftada 1mEq/L hızda),

Ortalama arteriel basınç önemli ölçüde düştü.
Antihipertansif ilaçlar bazı hastalarda tamamen kesildi.
Diyaliz sırasında kas krampları sıklığı arttı.



Pozitif sodyum gradient’li hastalarda sodyum birikimini ve
susuzluğu azaltmak için, diyalizatta seruma göre daha düşük
sodyum konsantrasyonu düşünülmelidir.

Sonuç olarak diyalizat sodyum düzeyinin azaltılması,
İnterdiyalitik kilo artışını azaltır,
Kan basıncı kontrolü iyileştirebilir,
İntradiyalitik hipotansif atakların sayısını azaltabilir.



Serum sodyum değerlerine göre dializat sodyumunu  azaltma 
daha az hipotansif ve intra-dialitik semptomlara yol açar. 

Diyalizat sodyumunu 138’den 135’e düşüren bir çalışmada, 
hipotansif semptomlarda %9’dan %2’ye düşüş oldu.

Diğerleride bireyselleştirilmiş sodyum ile intradiyalitik
semptomların hemen hemen tamamen ortadan kalktığını
rapor etti.



Hastanın sodyum yükünü azaltıcı tedbirler: 
# Diyet kısıtlaması ve
# Düşük diyalizat sodyum konsantrasyonlarının 

kullanımı 
hemodiyaliz hastalarının kan basıncının kontrolünde     
önemlidir.



Brenner 2011;  p:2322 SectionX Dialysis and Extracorporeal Therapies

Diyalizat sodyum konsantrasyonu kan sodyum 
konsantrasyonundan düşük tutulmalı;

Bu işlem, 
- Diyaliz sırasında diffusif sodyum kaybını kolaylaştırır,
- Diyalizler arası dönemde HİPERTANSİYONU önler,
- Susuzluğu önler,
- Diyalizler arası dönemde aşırı kilo alımını önler.

Sabit bir diyalizat sodyumu(137-138 mEq/L) makul olabilir; çünki pek çok 
diyaliz hastası hiponatremik olma eğilimindedir.



DİYALİZAT SODYUMU NE KADAR 
DÜŞÜRÜLMELİ ?



Çalışma klinik olarak stabl, 1084 HD hastasında yapıldı.

Sodyum gradientini kullanarak diyalizat sodyumunu reçetelemenin
klinik sonuçları araştırıldı.

Sodyum gradienti :  dializat sodyumu (eksi )dializ öncesi plazma 
sodyumu olarak  tanımlandı. 



Hasta karekteristikleri ve UF hızları benzer hale getirildikten sonra, 

Sodyum gradienti 0 ila ±3mEq/L, morbid olayların en 
az olduğu sınırdır.

İntradiyalitik morbid olay riski, pozitif sodyum gradienti olan 
hastalarda yükselmiştir(+3 ile +6 mEq/L arasında 1.3 kat

> +6 mEq/L olanlarda 3.3 kat artış belirlenmiştir).

Oysaki sodyum gradienti ≤ -6 mEq/L olanlarda morbid olay 
riskinde artış olmamıştır;



Diyalizat sodyum konsantrasyonu 140’dan 135 mEq/L ‘ ye düşürülen hastalarda 
intradiyalitik atakların oranında  önemli artış(%17’den %55’e) oldu.

Bu çalışmada hastaların serum sodyum değerleri  6mq/L’ den daha 
fazla düştü. 

Adım adım negatif sodyum gradienti yerine kısa sürede düşüş 
nedeniyle semptomlarda artış olduğu düşünülebilir.

İntradialitik semptomları minimize etmek için serum sodyum miktarı ile diyalizat
sodyumunun eşit olması tercih edilecek strateji olabilir.      

Kısa sürede serum sodyumunda düşüş olmamalı !!!



Diyalizat sodyum konsantrasyonu, natremiden
yaklaşık 4mmol/L daha düşük olduğu zaman 
tamamen sıfır diffusif denge meydana gelir.

Bu yöntem serum sodyumu fotometre ile ölçülürse 
kullanılmalı.



Hemodiyaliz sırasında ve dializler arası dönemde kardiyovaskulerstabilitede sodyum
dengesi önemli rol oynar.

Negatif bir sodyum dengesi, HD tedavisi sırasında kardiyovaskuler stabilitede
düşüş ve disequilibrium sendromu semptomlarının(yorgunluk, kas 

krampları, başağrısı) oluşumuna katkıda bulunabilir.

Pozitif sodyum dengesi, intradiyalitik yan etkileri  azaltabilir ama interdiyalitik
yan etkilerde artışa (susuzluk, kilo artışı, hipertansiyon ve sonunda

kardiyomyopati ve pulmoner ödem gelişimi) yol açabilir.  



Serum ve diyalizat sodum gradienti pozitifse, intradiyalitik
semptomlar  olsa da olmasa da diyalizat ve serum sodyum
düzeylerinin eşit olması önerilir.

Sodyum gradienti negatif ve intradiyalitik semptom yoksa diyalizat
sodyumunda artış düşünülmelidir.

Sodyum gradienti negatif ve intradiyalitik semptomları olan 
hastalarda diyalizat ve serum sodyum içeriklerinin eşitlenmesi 
önerilmektedir.



HEMODİYALİZDE HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
SERUMA GÖRE DÜŞÜK DİYALİZAT SODYUMUNUN

HASTA PROGNOZUNA  ETKİLERİ



29.593 diyaliz hastasında yapılan DOPPS çalışmasında,
interdiyalitik kilo artışı, 
bazal diyalizat sodyumu ve 
serum sodyum düzeyleri ile 

hospitalizasyonlarve ölümler arasındaki 
ilişkiler değerlendirildi.



DOPPS çalışmasında, 

Diyalizat sodyumunun hastanın serum sodyumuna göre 
reçetelenmediği belirlendi.

Diyaliz merkezlerinin %56’sında aynı diyalizat
sodyumu(DNa), %44’ünde ise çeşitli DNa seviyeleri
reçetelenmişti.



Diyaliz öncesi sistolik kan basıncı, 
bireyselleştirilmiş diyalizat sodyumu uygulanan

merkezlerde, bireyselleştirilmemiş 
merkezlere göre  4.8mmHg  daha düşük bulundu.

Bireyselleştirilmemiş diyalizat sodyumu kullanılan 
merkezlerde,  diyaliz öncesi sistolik kan basıncı 
daha yüksek idi.



Diyaliz öncesi serum sodyumu ile tüm sebepli mortalite
arasında ters ilişki bulundu.

Fazla kilo alımı olan hastalarda, mortalite artışı olmadı.

Serum sodyumuna göre daha yüksek diyalizat sodyumu 
olan hastalarda, daha yüksek mortalite bulunmadı. 



Bireyselleştirilmiş diyalizat sodyumu kullanan merkezlerde,

Tüm sebepli mortalite riski ve

Kardiyovaskuler mortalite daha yüksek bulundu.



Sonuç
Diyalizat sodyumunu azaltarak diyalizler arası kilo alımını 

azaltmanın yararına,
- Randomize prospektif çalışmalar olmadığından,
- Yan etkiler arttığından
temkinli yaklaşılmalıdır.



Bu çalışmada,  diyalizat sodyum düzeyleri
hastaların serum sodyum düzeylerine göre
ayarlanmadığı için,

diyalizat sodyumunun azaltılmasıyla 
diğer çalışmalardan farklı ve olumsuz
sonuçlar ortaya çıkmış olabilir.



HEMODİYALİZ ESNASINDA OLUŞAN 
HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİ



İntradiyalitik hipertansiyon yani hemodializ sırasında kan basıncı 
yükselmesi olan hastalarda, 

Kardiyovaskuler morbidite ve mortalite riskinin yüksek olduğu, 
endotelyal hücre fonksiyonunun kötü olduğu, 
dializler arası dönemde ambulatuar kan basınçlarının daha yüksek 

olduğu belirlendi.



Dializler arası dönemde 44 saat ambulatuvar kan basıncı 
ölçümünün intradiyalitik hipertansiyonu olan 
hastalarda  daha yüksek olduğu tesbit edildi.



Bazı hastalarda diyaliz işlemi yapılırken geç dönemde paradoks 
olarak HİPERTANSİYON gelişebilir. 

Patogenezi bilinmemektedir; 
Nitrik oksid/endotelin-1 denge değişikliği, ve/veya

Endotelyal disfonksiyon olduğu ileri sürülmüştür.



Diyaliz sırasında kan basıncının paradox yükselmesi nedenlerinin :

Hemodiyaliz sırasında bazı antihipertansiflerin uzaklaştırılması,
(Ramipril vb.)

Aşırı volüm düşüşü (RAS ve sempatik sinir sistemi aktivasyonu)
olduğu ileri sürülmektedir. 



Bu problemin optimal tedavisi yapılamamaktadır. 

Çeşitli tıbbi yöntemler etkili bulunmamıştır;

HT sırasında ACE inhib. veya alfa-bloker verilmesi 

Dializ öncesi kan basıncını düşürmek için antihipertansifler verilmesi vb.



İzotonik sodyum klorür infüzyonu hipovolemi nedenli aşırı refleks sempatik 
aktivasyonu ortadan kaldırarak  yararlı olabilir.

Carvedilol, endotelin-1 salınımını bloke edici olarak önerilmektedir.

Carvedilol ile intardialitik HT sıklığı %77’den  %28’e düşmüştür.



HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
DİRENÇLİ HİPERTANSİYON TEDAVİSİ



Diyaliz hastalarında kuru ağırlık başarılsa, yeterli ve uygun 
3 antihipertansif ilaca rağmen kan basıncı >140/90mmHg ise 
hipertansiyonun dirençli olduğu düşünülür.

Birkaç faktör dirençli hipertansiyon meydana getirebilir:

Hasta uyumsuzluğu Yalancı direnç
Yetersiz rejim Sekonder hipertansiyon
İlaç-ilaç etkileşimi Tanımlanamayan basınç mekanizmaları



Diyaliz hastalarında dirençli HT sebepleri

Tedavi uyumsuzluğu
Diyetle aşırı tuz veya alkol tüketimi, aşırı kiloyu azaltamama
İlaç seçimi
Yetersiz tedavi rejimi
İlaçla ilaç etkileşimi
Epoetin, steroidler, siklosporin veya NSAID verilmesi
Sekonder HT(renovaskuler, primer aldosteronizm, feokromositoma vb.)
Yalancı direnç
Madde bağımlılığı(kokain, amfetaminler vb.)



Dirençli Hipertansiyon

Bazı diyaliz hastaları volüm kontrolü ve antihipertansif ilaçlara rağmen hipertansiftir,
yani dirençli hipertansiyona sahiptir.

Bu duruma yol açan faktörler kan basıncını yükselten ilaç kullanımı(NSAID), renovaskuler HT,
ilaç rejimine uyumsuzluk, polikistik böbrek hastalığında kist hacminin genişlemesidir.

Tedavi edilebilir bir sebep bulunamazsa kan basıncını azaltmada 
MİNOXİDİL etkili olabilir.   



Daha önce bahsedildiği gibi uzun ve yavaş hemodiyaliz ve/veya 
nokturnal HD hemen tüm hastalarda antihipertansif ilaçsız 
normotansiyona ulaşmayı sağlar. 

Bu rejimler daha iyi sıvı kontrolü ve daha iyi renal afferent sinir 
aktivitesini azaltan üremik metabolitlerin uzaklaştırılmasını 
sağlar.



Hemodiyaliz hastalarında uyum kötü ise volüm durumu ve 
hipertansiyon kontrol edilemiyorsa, 
periton diyalizine geçmek yararlı olabilir.



Diyaliz yöntemleriyle kontrol edilemeyen yaşam tehdit 
edici hipertansiyona sahip kişide, 
bilateral nefrektomi düşünülebilir.

Bir çalışmada 6 hastada nefrektomiden 3-6 ay sonra kan basıncında önemli bir 
düşüş görüldü.    



ÖZET

Kronik hemodiyaliz yapılan hastalarda hipertansiyon sık karşılaşılan 
ve kardiyovaskuler komplikasyonlara yol açan problemdir.

Bu hastalarda hipertansiyon çoğunlukla su ve sodyum birikiminden 
dolayı oluşur.

Hipertansiyonun tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemler,
Tuz ve sıvı alımının kısıtlanması,
Hemodiyalizle vücutta biriken fazla sıvıların uzaklaştırılması,
Uzun ve sık diyaliz yöntemlerinin kullanılması,
Antihipertansif ilaçların kullanılması,
Diyalizat sodyumunun hastanın serum sodyumuna uygun ayarlanmasıdır. 


