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Hipervolemi & Mortalite 

Zadeh et al. Circulation 2009 119 (5) 671:9. 

Hazard ratios (95% CI)  
Tüm nedenlerden ölüm  

34 107 HD hastası 2 yıl (Tem 2001 -Haz 2003).  
 



Hipertansiyon & Mortalite 



Soru: 
 Hemodiyalizde HT etyolojisi multifaktöriyeldir.  

 HT tedavisi sadece volüm kontrolü ile HD 

hastalarında hangi orada sağlanabilir? 

 

a) %30 

b) %50 

c) %70 

d) %90 



HD hastalarında  
Volüm kontrolü & HT tedavisi 

 Hemodiyaliz tedavisinin erken yıllarında volüm kontrolü ile 

başarılı HT tedavisi (uzun diyaliz, düşük diyalizat Na)  

 

Kısa diyaliz seansları, yüksek diyalizat Na, diyetle artmış tuz 

alımı, antihipertansif ilaçların kullanımı ile.. 

 



Hipervolemi & Hipertasiyon  
kontrolü yapılabilir mi? 

 Tassin; Fransa 

Uzun diyaliz seansları 

Diyetle ciddi tuz kısıtlaması 

Hedef: Kuru ağırlığın hedef kan basıncı ve volüm 

durumuna gelene kadar azaltılması 



Konvansiyonel HD ile hedefe 
ulaşılabilir mi? 

 Ege Üniversitesi 

3x4 saat HD 

Sıkı tuz kısıtlaması 

Gerektiğinde izole UF seansları 

Hedef KB ulaşırken KTO 0.5’in altına inecek şekilde 

kuru ağırlık azaltılması 



Hipertansiyon & Hipervolemiyi  
nasıl tedavi edelim? 

 62 yaşında erkek hasta HD başlanıyor 

 VA: 78 kg, KB: 170/100 mmHg, periferal ödem+  

 (2 antihipertansif ilaç kullanıyor) 

 

 

 

 

 

 Kuru ağırlık kademeli azaltılır 

 

 

 



 
Kuru ağırlık düşüşü & Kan basıncı değişikliği 

 

 DRIP; 8.haftada 1 kg lık düşüş ile kan basıncında 

6.6 mmHg düşüş. 

Agarwal R et al. Hypertension 2009; 53: 500-7  



Hipertansiyon & Hipervolemiyi  
nasıl tedavi edelim? 

 

 62 yaşında erkek hasta HD başlanıyor 

 VA: 78 kg, KB: 170/100 mmHg, periferal ödem+  

 (2 antihipertansif ilaç kullanıyor) 

 Kuru ağırlık kademeli azaltılır 

 Antihipertansif ilaçları azaltır ya da keser misiniz? 

  

 

 

 



Antihipertansif tedaviye rağmen  
kötü kan basıcı kontrolü 

Antihipertansif tedaviye rağmen, HD hastalarının %60-70’i hala hipertansif 

Diyalizde antihipertansif tedavi ile başarı DÜŞÜK! 



Diyaliz hastalarında  
antihipertansif ilaçlar 

 KB kontrolü başarısız 

 KB kontrol alınsa dahi, volüm fazlalığı KVS 

mortalite ve morbiditesi için hala risk faktörü 

 Volüm yükünü azaltırken potansiyel engel 

 Kanıtlanmış mortalite düşüşü bulgusu yok 

 



Örnek olgu 

 27 yaşında, VA:48 kg, 1 yıldır hd programında, 

 KB: 140-150/90-100 mmHg, 

 Periferik ödemi yok, BVD  yok, HJR  negatif, 

 Tele KTI sınırda, KFS’ler açık, 

 Hd seansı sırasında gelişen hipotansiyon problemi yok, 

 İnterdiyalitik kilo artışı 1,5-2 kg 

 Losartan 50 mg/gün, doksazosin 4 mg/gün, carvedilol 12,5 mg/gün tdv.de 

 

  1. Hekim; 

  Amlodipin  10 mg/gün ekliyor, 

  2. Hekim; 

  Hastanın kuru ağırlığını tedricen  44 kg a kadar düşürüyor. 

 



Hipertansiyon & Hipervolemiyi  
nasıl tedavi edelim? 

 62 yaşında erkek hasta HD başlanıyor 

 VA: 78 kg, KB: 170/100 mmHg, periferal ödem+  

 (2 antihipertansif ilaç kullanıyor) 

 Kuru ağırlık kademeli azaltılır 

 Antihipertansif ilaçları azaltır ya da keser misiniz? 

 3 kg kilo azaltımından sonra ödem kayboldu, KB:160/90 mmHg 

 Kuru ağırlığı düşürmeye devam eder misiniz? 

 HD öncesi KB:150/90 mmHg intradiyalitik kan basıncı düşüşü 

mevcut, İDK: 3.5 kg   

 Kuru ağırlığı azaltmaya devam eder misiniz? 

 

 

 



İntradiyalitik hipotansiyon 



Diyalizde su geçişi 

üre/H2O 

280 

1.basamak 

uptodate 

2.basamak 

Diffüzyon ile ozmolalite  

320 mosmol/kg den  

290 mosmol/kg e  

düşer 

Su geçişi 

Ozmolalite  

320 mosmol/kg 

3.basamak 

Hücre içi Hücre dışı 
Diyalizer 



Ultrafiltrasyon hızı & Mortalite 

 <10ml/kg/saat ile kıyaslandığında, >13ml/kg/saat 
UF 

• Mortalite 1.59 kat 

• KV mortalite 1.71 kat 

 

Flythe JE et al. Kidney Int 2011; 79: 250-7  



Volüm yönetiminde  
intradiyalitik hipotansiyon 

 İntradiyalitik hipotansiyon  

gözlenmemesinin nedenleri ne olabilir?? 



Önerilen 
Volüm kontrolü stratejisi-1 

 12-15 saat HD / hft 

 Diyalizat Na konsantrasyonu: 135-138 mmol/l 

 Antihipertansif ilaçların kesilmesi 

 İDK alımımı 2 kg altında tutacak şekilde sıkı tuz 

kısıtlaması 

 Susadıkça su içilmesi 



Önerilen 
Volüm kontrolü stratejisi-2 

 Kuru ağırlığın; KB<140/90 mmHg, KTI<0.5 

olana kadar azaltılmaya devam edilmesi 

 Gerektiğinde izole UF seansları 

 Gereğinde kaptopril testi 

 

 

 



Kovansiyonel yaklaşımdan  
volüm kontrol stratejisine geçiş.. 

 Antihipertansif tedavi alan 67 HD hastası (ort. 

42±13 yaş, Hd süresi 42±25 ay) 

 Antihipertansifler kesiliyor 

 Tuz tüketimi 100-200 mmol/l den, 50mmol/Lye 

düşülüyor 

 Hedef kan basıncına ulaşana kadar ultrafiltrasyon 

 

Ozkahya M et al. Am J Kidney Dis 1999; 34: 218-21  



Sonuçlar… 

 Antihipertansif ilaç ihtiyacı %4 

 Hiçbir hastada KKY ve ödem bulgusu yok 

 İntradiyalitik hipotansiyon ve krampta azalma 

 

 

Ozkahya M et al. Am J Kidney Dis 1999; 34: 218-21  

Ozkahya M et al. Am J Kidney Dis 1999; 34: 218-21  



Soru 

 İD kilo alımı fazla olup intradiyalitik 

hipotansiyonun sık gözlendiği hastalarda kuru 

ağırlığa ulaşmak için ne yapılmalıdır? 

 

a) Tuz kısıtlaması  

b) HD seanslarının sıklaştırılması 

c) HD süresini uzatılması 

d) Hepsi benzer etkilidir 

 



FHN-daily çalışması 

 Sık diyaliz KB kontrolü ve LV kitle artışı  

bakımından üstün 

(HR 0.61, 95% CI 0.46-0.82 p<0.001)  
FHN Trial Group, N Engl J Med 2010; 363: 2287-300  



Gece Ev Diyalizi 

 KB kontrolü  

 (p=0.01) 

 LVK belirgin azalma 

 (p=0.04) 

 

Culleton BF, JAMA 2007; 298: 1291-9  



Uzun HD seanslarının volüm 
kontrolüne etkisi 

 Prospektif, eşleştirilmiş 

kontrol grubu 

 4 saat vs 8saat/ haftada 3 

Antihipertansif ilaç 

kullanımı %26.5%8.5 (8 

saat grubunda) p=0.002 

ECV de anlamlı düşüş!! 

 

Demirci C et al. Am J Nephrol 2013; 37: 559-67  



Yoğun HD tedavisinin kan basıncı üzerine etkisi 
Meta-analiz 

 Sist kan basıncında 15 mmHglik düşüş 

 Antihipertansif ilaç gereksiniminde azalma 

Susantitaphong P, Am J Kidney Dis. 2012; 59: 689-99  



Yoğun HD tedavisinin LV kitlesi üzerine etkisi 
Meta-analiz 

Susantitaphong P, Am J Kidney Dis. 2012; 59: 689-99  



Soru 

  Haftada 3 gün 4 saat hemodiyaliz tedavisi gören 

hastalarda İDK alımını azaltmak için ne önerirsiniz? 

 

a) Diyetteki tuzun kısıtlanması 

b) Su kısıtlaması 

c) Her ikisi 



İnterdiyalitik kilo alımı 

 Ana faktör; tuz tüketimi 

Diyalizat Na 

Hiperglisemi 

Sosyal nedenle sıvı tüketimi 

 Tuzsuz sıvı alımının etkisi sınırlı (hiponatremi) 

 

 Önerilmesi gereken su kısıtlaması değil, tuz 

kısıtlamasıdır. 



Diyalizat Na 

 426 HD hastası (diyalizat Na- diyaliz öncesi plazma Na) & ID kilo alımı, KB 

Yüksek diyalizat Na artmış ID kilo alımı ve HT 

Ercan Ok izniyle paylaşılmıştır 



Bireyselleştirilmiş diyalizat Na 



Tuz vs Tuz&Su Kısıtlaması 



Ülkemizde  



Diyet 

 Anürik hastlarda 8 gr tuz-1 lt su 

 

 <6 g/gün tuz kısıtlaması ile, interdiyalitik kilo 
alımı 0.8 kg/gün 

 

 

 UF toleransı düşük olan hastalarda <5 g/gün tuz 
kısıtlaması gereklidir.  

 

KDOQI 2006 
guidelines 



Diyet 

 

Ciddi tuz kısıtlaması-iştah azalması-malnütrisyon 

 

 Tuz kısıtlamasını tolere edemeyen hastalarda: uzun 

ve/veya sık diyaliz tedavisi 

 

Kdoqi 2006 guidelines  



Ülkemizde başlıca  
tuz alım kaynakları 

 

 Beyaz peynir, turşu, zeytin, erişte, ayçiçeği 

çekirdeği, salça ve yemeğin tadına bakmadan tuz 

atma 

 

 Ekmek ve hamur işleri 

 

 Yemeğin kendisi 



Diyet 



Tuz kısıtlamasında başarı için… 

 Hekimler: 
 Tuz alımı-susama hissi 

 İD kilo alımı su değil tuz ilişkili 

 Hipervolemi-mortalite ilişkisi 

 İD hipotansiyon KA’a ulaşıldığı anlamına gelmez 

 Hemşireler: 
 Her seansta tuz eğitimi 

 Kramp ve hipotansiyonun ID kilo alımı ve tuzla ilişkisi 

 İyi sonuçlarda motivasyon 

 Hasta ve yakınları: 
 Hasta yakını eğitimi 

 Tuz diyetine uyumun bir aylık süre alacağının anlatılması 

 Toplu eğitim toplantıları 



 
Rezidüel işlevlerin korunması 

 

Bragg-Gresham JL et al. (2007) Diuretic use, residual renal function, and mortality among 
 hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 49: 426–431 



 
Rezidüel işlevlerin korunması 

 

Bragg-Gresham JL et al. (2007) Diuretic use, residual renal function, and mortality among 
 hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 49: 426–431 



Diüretik kullanımı 

 Daha az İD kilo alımı  

 

 Azalmış intradiyalitik hipotansiyon 

 

 Daha iyi korunmuş rezidüel işlev 

 

 Kardiyak mortalitede RR azalması  

 

 Tüm nedenlerden ölümlarde azalmış 
risk eğilimi  

 

Bragg-Gresham JL et al. (2007) Diuretic use, residual renal function, and mortality among 
 hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 49: 426–431 



Sonuç 

 Diyaliz hastalarında HT’nun antihipertansif ilaçlarla 
tedavisi çoğunlukla başarısızdır.  

 

 Kan basıncı ilaçla kontrol altına alınsa bile, hipervolemi 
hala kardiyovasküler bir risk faktörü olmaya devam 
etmektedir. 

 

 Kan basıncı kontrolü çoğu hastada diyaliz çıkış ağırlığının 
azaltılması ve antihipertansif tedavilerin kesilmesi ile 
mümkündür. 



Sonuç 

 Diyaliz süresinin uzatılması, izole UF seansları, sıkı tuz 

kısıtlaması ile hedef kan basıncı ve övolemiye ulaşmak 

mümkündür.  

 

 Sıkı tuz kısıtlaması ID kilo alımının düşürülmesi için 

zorunludur. 

 

 Diyette tuz kısıtlamasına uyum mümkündür. 



Dikkatiniz için teşekkür ederim.. 


