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TEMEL KAVRAMLAR 

 
 pH, hidrojen iyon konsantrasyonunun 

negatif logaritmasıdır. 
 Normalde arter kanının pH’sı 7.35-7.45 

arasında olmalıdır. 
 Bu pH aralığının altında asidemiden, 

üzerinde ise alkalemiden söz edilir.  



 



pH – [H+] ilişkisi 
pH [H+] nanomol/L 

7.80 16 

7.70 20 

7.60 26 

7.50 32 

7.40 40 

7.30 50 

7.20 63 

7.10 80 

7.00 100 

6.90 125 

6.80 160 



 Alınan besinlerin metabolizması sonucu 
endojen asid yük oluşur, doğal olarak 
asidemiye eğilim vardır. 

 Yağ ve karbonhidrat metabolizması 
sonucu günde 15 000 - 20 000 mmol CO2 
oluşur.  

 Akciğerler tarafından atılamaması 
durumunda su ile birleşerek H2CO3 
oluşacağı için CO2 bir asid olarak 
değerlendirilebilir. 



 
 Protein metabolizması ile oluşan asidler 

ise akciğerler tarafından atılamaz. Fiks – 
Non-karbonik asid olarak adlandırılır. 
Böbrekler tarafından ekskrete edilmek 
durumundadır.  

 1 mmol/kg/gün’lük oluşum, doğal olarak 
da atılım hızı söz konusudur.     
 



 pH değişikliklerine karşı 3 sistem 
savunucu rol üstlenmiştir: 
◦ Tampon sistemler 
◦ Akciğerler 
◦ Böbrekler 
 

 Bunlar arasında en geç işlerlik kazanan 
ama en kuvvetli olanı böbreklerdir. 



 
 Akciğerler ve böbreklerin pH’yı 

saptamadaki etkinlikleri Henderson-
Hasselbach eşitliğinden anlaşılabilir: 

 
pH=6.10 + log {[HCO3

-] / 0.03 PCO2} 







HEMODİYALİZ HASTASINDA 
TEMELDEKİ DURUM NEDİR?  

 
 

 Bir hemodiyaliz hastasında diyaliz tedavisi 
ile kontrol altına alınmağa çalışılan, 
süregiden, metabolik asidoz eğilimi söz 
konusudur. 
 



HD hastasında plazma bikarbonat 
konsantrasyonu bir hafta boyunca  
nasıl değişiyor? 



HD hastalarında prediyalitik 
bikarbonat düzeyleri değişik 
çalışmalarda hangi değerlerdedir? 



 Aynı merkezde (Vermont) yıllar içinde 
prediyalitik plazma bikarbonat düzeyinin 
artış nedeni nedir? 

 Diyalizat bikarbonat düzeyi 
değiştirilmemiş! 

 Hastaların ortalama yaşlarının artması, 
yaşla birlikte besinlerle alınan protein 
miktarının azalması ile açıklanmağa 
çalışılmış. 

Gennari FJ Semin Dial 23(3):253-57, 2010 



Prediyalitik plazma  
bikarbonat konsantrasyonunu  
etkileyen faktörler nelerdir?  

 
 

 Post-diyalitik plazma bikarbonat 
konsantrasyonu, 

 Besinlerle alınan protein miktarı, 
 İnterdiyalitik interval (Hafta sonu, hafta içi, 1 

mmol/L’lik fark!), 
 İnterdiyalitik ağırlık artışı (Her L sıvı için, 

karbonatta 0.5 mmol azalma!) 
 

Fabris A et al, ASAIO Trans 34:200–201, 1988 

 



METABOLİK ASİDOZUN  
SAKINCALARI NELERDİR? 

 
 Üzerinde tam olarak görüş birliğine 

varılamamış olsa bile, metabolik asidoz, 
◦ İştahsızlık,  
◦ Protein enerji malnütrisyonu,  
◦ Hiperkatabolizma,  
◦ Renal osteodistrofide ağırlaşma,  
◦ Çocuklarda büyüme gelişme geriliği ile 
ilişkilendirilmektedir.   

 



En önemlisi, yüksek olgu sayılı 
çalışmalarda prediyalitik serum 
bikarbonat konsantrasyonu-
mortalite ilişkisinin saptanması 

Çalışma Olgu 
sayısı 

En düşük 
riskli [HCO3

-] 

Riskin 
arttığı alt 

sınır 

Riskin 
arttığı üst 

sınır 

DOPPS 7,140 19-21 mmol/L <17 mmol/L >27 mmol/L 

Da Vita  
veri tabanı 

56,386 22-23 mmol/L <22 mmol/L >24 mmol/L 



 
 Bu verilere dayanılarak, DOQI rehberinde 

plazma bikarbonatının diyaliz öncesi 
ölçümde 22 mmol/L üzerinde, diyaliz 
sonundaki ölçümde ise 28 mmol/L altında 
tutulması önerilmektedir.  

 Euclid-Türkiye veri tabanına göre 
Türkiye’de prediyalitik bikarbonat düzeyi 
21.9±2.5 mmol/L’dir.  
 

 



 
Bir diyaliz seansında  
plazma bikarbonat konsantrasyonu  
ne kadar değişir? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feraini M, Nephrol Dial Transplant (1998) 13 [Suppl 6]: 62–65 



 
 Diyalizat bikarbonatı arttıkça, post-

diyalitik plazma bikarbonat 
konsantrasyonu da artar. 

 Diyalizat bikarbonatı ile postdiyalitik 
plazma bikarbonat konsantrasyonu 
arasında 4-7 mmol/L olması gereklidir. 

 Bu `fizyolojik’ artış olmuyorsa, diyaliz 
etkinliği mutlaka sorgulanmalıdır.  

 
 



 
 
DÜŞÜK PREDİYALİTİK PLAZMA 
BİKARBONAT KONSANTRASYONU 

 
 

 Etkin olmayan diyaliz, düşük prediyalitik 
bikarbonat konsantrasyonunun bir nedeni 
olabilir.  

 Bir başka metabolik veya respiratuvar 
asidoz oluşturan neden mutlaka 
aranmalıdır.  
 
 



 
 
Metabolik asidoz nedenleri 
 

◦ Alkali kaybı:Diyareler 
◦ Endojen asit üretim artışı: 
 Ketoasidoz (DM, açlık, alkol) 
 Laktik asidoz (Şok, akut AC ödemi, konvülziyon, 
ağır hipoksi, derin anemi, DM, ilaçlar, metanol-
etanol, KC yetmezliği 

◦ Entoksikasyonlar (Salisilat, etilen glikol, 
metanol) 

 



 
Respiratuvar asidoz nedenleri 

 
 Solunum merkezinin akut veya kronik 

inhibisyonu 
 Göğüs duvarı ve solunum kaslarının akut 

ve kronik hastalıkları 
 Hava yolunun akut-kronik obstrüksiyonu 
 Alveoler gaz değişiminin bozulması 



 
 Eşlik eden bir asid-baz denge bozukluğu 

yoksa: 
 Mutlaka interdiyalitik kilo alımı ve 

beslenme durumu gözden geçirilmelidir.  
 Besinlerle aşırı protein alınımını 

dengelemeğe kalkarken malnütrisyon riski 
de gözden uzak tutulmamalıdır.  
 

Gennari FJ Semin Dial 23(3):253-57, 2010 

 
 
 



 Düşük değerler sürerse son çare olarak 
prediyalitik bikarbonat konsantrasyonu >20 
mmol/L olacak şekilde diyalizat bikarbonat 
konsantrasyonu yükseltilmelidir. 

 Hafif düzeydeki metabolik asidozlu olgularda 
PO alkali verilmesi de düşünülebilir:2-4 gr/G 
(=25-50 mmol/gün). 

 Antiasidoz kapsül 500 mg sodyum bikarbonat 
içerir.    



 
Diyalizat bikarbonatını 
yükseltmenin sakıncaları olabilir 
mi? 

 
 Özellikle 38 mmol/L üzerinde, post-diyalitik 

alkaloza bağlı: 
◦ İyonize kalsiyumda azalma, tetani; 
◦ Myokard kasılmasında azalma, hipotansiyon; 
◦ Hemoglobin’in oksijen affinitesinde artış, dokulara 

oksijen sunumunda azalma ortaya çıkabilir.  
◦ Bu problemler sol ventrikül fonksiyonu bozuk olan 

olgularda klinik önem kazanabilir.  
 

KDOQI Am J Kidney Dis, 35(6 Supp 2):S1-140, 2000.  
 



 
PO Sodyum bikarbonat  
sakıncalı olabilir mi? 

 
 110 kronik HD olgusunu ilgilendiren bir 

çalışmada, PO sodyum bikarbonat 
tedavisinin: 
◦ Kuru ağırlık, 
◦ İnterdiyalitik ağırlık artışı, 
◦ Sistolik KB 
◦ Diyastolik KB 
◦ Plazma Na düzeyi  
açısından bir farklılık oluşturmadığı gösterilmiş.  

 
Movilli E et al, Blood Purif 23(5):379-383, 2005  

 
 

 



Plazma bikarbonatı  
10 mmol/L altında ise ne yapalım? 

 Kalp fonksiyonu bozulur, vazodilatasyon 
oluşur, hipotansiyon gelişir. 

 Enzimatik etkinlik, metabolizma durma 
noktasına gelir. 

 Diyaliz hayat kurtarıcıdır. 
 Kısmi düzeltme yapılmalıdır:Postdiyalitik 

bikarbonat düzeyi 15-20 mmol/L olacak 
şekilde.  
 



 
 Tam düzeltme  durumunda paradoksal 

SSS asidozu, laktik asid artışı ortaya 
çıkabilir.  

 Diyaliz olanaklı değil ise 7.1 altındaki pH 
değerlerinde IV bikarbonat tedavisi 
uygulanabilir.  



 
 
YÜKSEK PREDİYALİTİK PLAZMA 
BİKARBONAT KONSANTRASYONU 

 
 

 Oldukça nadir. 
 Alkalemi vardır. 
 Daha tehlikelidir. 
 Metastatik kalsifikasyon, letarji, aritmi, 

ölüm ortaya çıkabilir.   
Daugirdas JT et al, Handbook of Dialysis, 127-146, 2007 

 



 
METABOLİK ALKALOZ NEDENLERİ 

 
 Malnütrisyon 
 Kusma, nazogastrik aspirasyon, 
 Yüksek diyalizat bikarbonatı ile yoğun diyaliz, 
 PO aşırı sodyum bikarbonat verilmesi, 
 YB ünitelerinde laktat, asetat içeren 

solüsyonlarla parenteral tedavi,  
 Hipopotasemi. 
 Sodyum polisteren sulfonat – alüminyum 

preparatlarının birlikte verilmesi 



 
 
 
 

 Unutulmamalıdır ki, tek başına hafif olan 
metabolik alkaloz ve respiratuvar alkaloz 
birlikteliği tehlikeli alkalemilere neden 
olabilir! 



 
 
RESPİRATUVAR ALKALOZ 
NEDENLERİ 

 
 Çok nadir. 
 Akut, kronik hiperventilasyon:Anksiyete, 

SSS hst.ları, ateş, AC hst.ları-pnömoni, 
ödem, emboli, ağır anemi, CO 
zehirlenmesi, kronik KC hst.ları, 

 Hipoksi:AC hst.ları, konjenital kalp 
hst.ları, yüksek yerlerde yaşama, 

 YB ünitelerinde aşırı mekanik ventilasyon.  
 



Yüksek bikarbonat düzeyinin 
tedavisi 

 Altta yatan neden aranır. 
 Başarılı olunamıyorsa, alkalemi de derinse 

donanımlı bir hastanede, yavaş hızda (8-
24 saat içinde), HCl asid ile tedavi 
yapılabilir.  

 Mutlaka malnütrisyon aranmalı ve tedavi 
edilmelidir. 

 Diyalizat bikarbonatı 20 mmol/L’ye kadar 
çekilerek tedavi denenebilir.   



 

Wu DY et al, Clin J Am Soc Nephrol 1:70–78, 2006 (DaVita database)  



Wu DY et al, Clin J Am Soc Nephrol 1:70–78, 2006 (DaVita database)  



 Respiratuvar alkalozlu olgularda amaç 
pH’yı düzeltmektir. 

 Bu da pH=6.10 + log {[HCO3
-] / 0.03 

PCO2} eşitliğindeki oranı korumakla 
olanaklıdır.  

 Bu nedenle düşük diyalizat bikarbonat 
konsantrasyonları ile oran ve pH 
düzeltilmeğe çalışılır.  
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