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Olgu 

48 yaşında, kadın, ev hanımı 
Şikayetleri; Karın ağrısı, bulantı, kusma 
Hikayesi; 1.5 yıldır 3/7 HD e giriyor. Son 5-6 gündür 
karın ağrısı ve kusma şikayetleri oluyormuş. Son 
diyaliz seansından sonra genel durumu kötüleşmesi 
üzerine hastanemize sevk edilmiş. 
Özgeçmiş; 
10 yıldır Tip 2 DM + HT   
Soygeçmiş; 
Bir özellik yok 
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Fizik Muayene 

GD orta, bilinç açık, kooperasyon zayıf, ajite, 
solukluğu mevcut, zayıf görünümde 
Ödem yok 
Ateş: 36.6 °C, SS:20/dk 
TA: 100/60, NDS:90/ritmik 
KVS: Normal 
SS: Normal 
GİS: Epigastrik bölgede hassasiyet mevcut, 
rebound, defans, HSM yok 
Diğer sistem muayeneleri özellik arz etmiyor. 
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Laboratuar 
•  Glikoz: 458 
•  HbA1c: 8.7 
•  BUN: 67 
•  Kreatinin: 4.96 
•  AST: 12 
•  ALT: 8 
•  Albumin: 2.8 
•  Na: 133 
•  Cl: 98 
•  K: 3 
•  Ca: 7.5 
•  PO4: 6.85 
•  PTH:307 

•  WBC: 11.690 
•  Hgb: 7.1 
•  MCV: 96 
•  PLT: 349.000 

•  Sedim: 10  
•  CRP: 10 mg/L 

•  TİT: idrarı yok 
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Soru 
Kan gazı;  
pH:7.10, pO2:80, SO2: 90, pCO2: 15, HCO3: 4.7 
 
Bu hastada mevcut olan ciddi asidozun nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olabilir ? 
 

A- Üremik asidoz 
B- Laktik asidoz 
C- İntoksikasyon 
D- Diyabetik ketoasidoz 
E- Diyaliz yetersizliği 
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Cevap 
Bu hastada mevcut olan ciddi asidozun 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir ? 
 

A- Üremik asidoz 
B- Laktik asidoz 
C- İntoksikasyon 
D- Diyabetik ketoasidoz 
E- Diyaliz yetersizliği 
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Laboratuar 

Kan	  gazı;	  
–  pH:7.10	  
–  pO2:80	  
–  SO2:	  90	  
–  pCO2:	  15	  
–  HCO3:	  4.7	  
–  Laktat:	  2.4	  

–  AG:Na-‐	  (Cl+HCO3)	  
–  	  AG:	  133-‐103=30	  

 
 
 
Anyon açığı artmış 
metabolik asidoz 

–  Üremik asidoz 
–  Laktik asidoz 
–  Ketasidoz 
–  Intoksikasyonlar  
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Tanı 

•  Kanda keton düzeyi; 4 (+) 

• Diyabetik ketoasidoz  

•  İnsülin infüzyonu başlandı. 
•  Kan şekeri takibi ve serum keton düzeyi 

takibi 
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DiyabeRn	  akut	  komplikasyonları	  

•  Hipoglisemi	  
•  Hiperglisemi	  

– Hiperosmolar	  hiperglisemik	  durum	  

•  DiyabeRk	  ketoasidoz	  
– PG	  >	  250	  mg/dl	  
– Arteriyel	  pH<7.30	  
– Serum	  bikarbonat	  <	  15	  mEq/L	  
– Orta,	  ağır	  ketonemi	  /	  ketonüri	  

10	  TEMD	  DİABETES	  MELLİTUS	  VE	  KOMPLİKASYONLARININ	  TANI,	  TEDAVİ	  VE	  İZLEM	  KILAVUZU-‐2013	  



SDBY	  -‐	  Hiperglisemi	  ve	  ketasdioz	  

•  Anürik	  hastalarda	  glukozüri	  olmadığından	  
hipovolemi	  ve	  hipernatremi	  olması	  beklenmez	  

•  Hiperkalemi	  belirgin	  olabilir	  
•  Tedavi;	  

– Sıvı	  replasmanı	  minimal	  
–  	  Düşük	  doz	  insülin	  infüzyonu	  (genellikle	  2	  U/saat)	  
– Serum	  K	  ve	  glukoz	  takibi	  

11	  Uptodate	  2014	  



Hedef Değerler 

•  Diyabetik hemodiyaliz hastalarında; 

•  HbA1c (%); 
ü < 50 yaş, komorbidite ê; 7-7.5 
ü > 50 yaş, komorbidite é; 7.5-8 

•  APG < 140 mg/dl 
•  PPG < 200 mg/dl  
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Olgu 

•  39 yaşında, erkek hasta 
•   İki yıldır nedeni bilmeyen SDBY nedeni ile 

3/7 HD e giriyor.  
•  Seans sırasında kan basınçları yükseliyor.  
•  Giriş tansiyonu 140/90 mmHg, çıkış 

tansiyonu 160/100 mmHg.   
•  Hafta içi seanslarda interdiyalitik kilo alımı 

3 kg.  
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Fizik Muayene 

•  GD iyi 
•  VA: 60 kg 
•  Boyun venleri dolgun 
•  KB: 160 / 100 
•  NDS: 80 / ritmik 
•  Solunum sesleri doğal 
•  Minimal hepatomegali, SM yok 
•  Ödem yok 
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Laboratuar 
•  Glikoz: 110 
•  BUN:28 
•  Kreatinin: 6 
•  Na:139 
•  K: 5.2 
•  Ca: 10 
•  Albumin: 3.6 
•  ALT: 25 
•  AST:17 

•  ALP: 450 
•  Hgb:10 
•  PTH:255 
•  CRP:18 
•  Kt/V:1.4 
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Soru	  

•  Bu	  hastada	  paradoks	  HT	  nedeni	  aşağıdakilerden	  
hangisi	  değildir?	  	  	  

A-Hipervolemi  
B- Metabolik asidoz 
C- İnterdiyalitik kilo alımının fazla olması 
D- Sempatik sistem aktivasyonu 
E- RAS aktivasyonu 
 

16	  



Cevap	  

•  Bu	  hastada	  paradoks	  HT	  nedeni	  aşağıdakilerden	  
hangisi	  değildir?	  	  	  

A- Hipervolemi 
B- Metabolik asidoz 
C- İnterdiyalitik kilo alımının fazla olması 
D- Sempatik sistem aktivasyonu 
E- RAS aktivasyonu 
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Olgu	  

•  52	  yaşında,	  erkek	  hasta	  
•  ŞikayeR:	  Halsizlik,	  nefes	  darlığı,	  diyaliz	  sırasında	  
kan	  basıncı	  yüksekliği	  

•  Hikayesi:	  1	  yıldır	  3/7	  HDe	  giriyor.	  Son	  1	  aydır	  
giderek	  artan	  halsizlik	  ,	  nefes	  darlığı	  olmaya	  
başlamış.	  İnterdiyaliRk	  kilo	  alımı	  ortalama	  2-‐3	  kg.	  
Son	  hamalarda	  diyaliz	  sırasında	  kan	  basınçları	  
sistolik	  180	  diyastolik	  90	  mmHg	  ya	  kadar	  
yükseliyormuş.	  	  

•  Özgeçmiş:	  Hipertansiyon,	  hiperRroidi	  
•  İlaç:	  Verapamil	  80	  mg,	  Doksazosin	  4	  mg,	  
Nebivolol	  8	  mg	  
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Fizik	  muayene	  

•  Şuur	  açık	  akRf	  koopere	  
•  Zayıf	  kaşekRk	  görünümde,	  VA:	  48	  kg	  
•  Ödem	  yok	  
•  TA:140/70	  mmHg	  
•  KVS:	  S1,	  S2	  normal,	  S3,	  S4	  yok	  
•  SS:	  Bilateral	  bazallarde	  solunum	  sesleri	  azalmış.	  
Ral,	  ronküs	  yok	  

•  GİS:	  Traube	  açık,	  HSM	  yok,	  batn	  rahat	  
•  Diğer	  sistem	  muayeneleri	  tabii	  
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Laboratuar 
•  Glikoz: 65 
•  BUN: 62 
•  Kreatinin: 6 
•  AST: 16 
•  ALT: 16 
•  Albumin: 2.2 
•  Na: 137 
•  K: 4.7 
•  Ca: 7.8 
•  PO4: 4 
•  PTH:491 
•  Serbest T4:1.3 ng/dl 
•  TSH:0.00 

•  WBC: 15.690 
•  Hgb: 12 
•  MCV: 88 
•  PLT: 208.000 
 
•  CRP: 16 mg/L 

•  TİT 
–  Dansite: 1005 
–  Eritrosit: 1.8 
–  Lökosit: 3 
–  Protein: 2 (+) 

20	  PA	  akciğer	  grafisi	  



Soru	  

Diyaliz	  sırasında	  kan	  basınçları	  yükselen	  bu	  
hastada	  tedavi	  yaklaşımınız	  hangisi	  olurdu	  ?	  

A- Sık, uzun süreli hemodiyaliz 
B- UF azaltılması 
C- Diyalizat kalsiyumunun arttırılması 
D- Diyalizat sodyumunun arttırılması 
E- Hemodiyafiltrasyon yapılması 

21	  



Cevap	  

•  Diyaliz	  sırasında	  kan	  basınçları	  yükselen	  bu	  
hastada	  tedavi	  yaklaşımınız	  hangisi	  olurdu	  ?	  

A- Sık, uzun süreli hemodiyaliz 
B- UF azaltılması 
C- Diyalizat kalsiyumunun arttırılması 
D- Diyalizat sodyumunun arttırılması 
E- Hemodiyafiltrasyon yapılması 
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İntradiyaliRk	  Hipertansiyon	  

•  Tanım;	  
– HD	  in	  başlangıcına	  göre,	  HD	  sırasında,	  sonunda	  KB	  é	  

•  HD	  başındaki	  SKB	  dan	  ≥10	  mmHg	  
•  HD	  başındaki	  OKB	  dan	  ≥15	  mmHg	  

•  Tanım	  için	  ortak	  bir	  değer	  yok	  
•  UF	  yapılan	  HD	  seansının	  sonunda	  KB	  artşı	  olması	  
tanı	  için	  yeterli	  

23	  Hörl	  MP,	  Am	  j	  Kidney	  Dis;	  2002;39:227-‐44	  



İntradiyaliRk	  hipertansiyona	  yatkınlığı	  
olan	  hastaların	  özellikleri	  

•  Düşük	  BKİ	  
•  İnterdiyaliRk	  kilo	  alımı	  düşük	  
•  Serum	  albumin,	  kreaRnin	  ve	  fosfor	  düzeyleri	  
düşük	  	  

•  Bu	  hastalar	  genellikle	  çoklu	  anRhipertansif	  
ilaçlar	  kullanmakta	  

Inrig	  JK,	  AJKD	  2009	  



İntradiyaliRk	  Hipertansiyon	  Nedenleri	  
•  Volüm fazlalığı 
•  Sempatik sistem aktivitesi ↑ 
•  RAS aktivasyonu (UF nin tetiklediği hipovolemi) 
•  Endotel hücre disfonksiyonu 
•  NO/Endothelin ê nedenli vazokonstriksiyon 
•  Vasküler stiffnes 
•  Diyalizle ilişkili nedenler (K/Ca değişiklikleri) 

–  Hipokalemi 
–  Yüksek iyonize Ca 

•  İlaçlar 
–  EPO (Hemokonsantrasyon + vazokonstriksiyon) 
–  Antihipertansif ilaçların HD ile uzaklaştırılması 

•  Kardiyak output ↑ 
–  Hipervolemi - Kardiyak performans düzelmesi 



İntradiyaliRk	  Hipertansiyonda	  Tedavi	  

•  Volüm	  fazlalığının	  azaltlması	  
–  UF	  arxrılması	  (sık	  HD,	  HD	  süresi	  ↑)	  
–  Tuz	  kısıtlaması	  

•  Elektrolit	  değişikliklerinin	  kontrolü	  	  
–  Diyalizat	  Ca	  azaltlması	  
–  Serum	  Na	  düzeyine	  benzer	  diyalizat	  sodyumu	  

•  SempaRk	  sistem	  hiperakRvitesinin	  kontrolü	  
–  RAS	  blokörü	  
–  Alfa,	  beta	  blokör	  (Karvedilol)	  

•  RAS	  inhibisyonu	  
–  RAS	  blokörleri	  

•  Diyalizle	  uzaklaşabilen	  anRhipertansiflerin	  
değerlendirilmesi	  

Inrig	  JK,	  CJASN	  2012;7:1300-‐1309	  
Hörl	  MP,	  Am	  j	  Kidney	  Dis;	  2002;39:227-‐44	  



HD	  hastasında	  hedef	  kan	  basıncı	  
değerleri	  nedir	  ?	  

•  Prediyaliz	  <	  140	  /	  90	  
•  Postdiyaliz	  <	  130	  /	  80	  
•  Ortalama	  ambulatuar	  KB	  

– Gün	  içinde	  <	  135	  /	  85	  
– Gece	  <	  120/80	  
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Soru	  

41 yaşında, kadın hasta. 3/7 HDe giriyor. HD seansı 
sırasında kan basınçları düştüğü için tuzlu ayran 
içmesi öneriliyor. Interdiyalitik kilo alımı artan hastanın 
intradiyalitik hipotansiyon sıklığı artıyor.  
Aylık testlerde fosfor değerinin arttığı da gözlemlenen 
bu hastada tedavi yaklaşımınız aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır ? 
 

A- Yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması 
B- Et, süt, yoğurt, peynir tüketiminin azaltılması 
C- Fosfor bağlayıcı ajanın dozunun arttırılması 
D- Kuru ağırlığının yavaşça azaltılması  
E- Kuru ağırlığının arttırılması 
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Cevap	  

41 yaşında, kadın hasta. 3/7 HDe giriyor. HD seansı 
sırasında kan basınçları düştüğü için tuzlu ayran 
içmesi öneriliyor. Interdiyalitik kilo alımı artan hastanın 
intradiyalitik hipotansiyon sıklığı artıyor.  
Aylık testlerde fosfor değerinin arttığı da gözlemlenen 
bu hastada tedavi yaklaşımınız aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır ? 
 

A- Yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması 
B- Et, süt, yoğurt, peynir tüketiminin azaltılması 
C- Fosfor bağlayıcı ajanın dozunun arttırılması 
D- Kuru ağırlığının yavaşça azaltılması  
E- Kuru ağırlığının arttırılması 
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Soru	  

75 yaşında erkek, 1 yıldır 3/7 HD e giriyor.  
Diyalizin son saatinde SKB ı 150 mmHg dan 90 
mmHg ya kadar düşüyor ve izotonik infüzyonu 
yapılmak zorunda kalınıyor.  
Interdiyalitik kilo alımları ortalama 2 kg, olan bu 
hastada yaklaşımınız nedir? 
	  

A- Diyalizat ısısını 36.5 °C ye ayarlamak 
B- Tuzlu ayran içmesini önermek 
C- Haftada 4 kez diyaliz yapmak 
D- Periton diyalizine geçmek 
E- Kuru ağırlığını arttırmak 
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Cevap	  

75 yaşında erkek, 1 yıldır 3/7 HD e giriyor.  
Diyalizin son saatinde SKB ı 150 mmHg dan 90 
mmHg ya kadar düşüyor ve izotonik infüzyonu 
yapılmak zorunda kalınıyor.  
Interdiyalitik kilo alımları ortalama 2 kg, olan bu 
hastada yaklaşımınız nedir? 
	  

A- Diyalizat ısısını 35 °C ye azaltmak 
B- Tuzlu ayran içmesini önermek 
C- Haftada 4 kez diyaliz yapmak 
D- Periton diyalizine geçmek 
E- Kuru ağırlığını arttırmak 
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Hemodiyalizde	  Akut	  Komplikasyonlar	  

•  Hipotansiyon (%20-30) 
•   Kramplar (%5-20) 
•   Bulantı-kusma (%5-15) 
•   Kaşıntı (%5) 
•   Göğüs ağrısı (%2-5) 
•   Sırt ağrısı (%1-4) 
•   Baş ağrısı (%1-2) 

–  Titreme-ateş (< %1) 
–   Hemoliz (< % 1) 
–   Hava embolisi (< %1) 
–   Disequlibrium sendromu (< %1) 
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Hemodiyaliz	  Hastalarında	  
Hipotansiyon	  	  

1. Akut epizodik hipotansiyon  

  %20-25 oranında gözlenir 
  

2.  Kronik sürekli hipotansiyon 
   
  Kronik hastaların %5’inde gözlenir 

v   Hipotansiyon, kramp, bulantı ve kusma gibi diğer akut 
hemodiyaliz komplikasyonları ile beraber olabilir.   
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Hipotansiyon	  Nedenleri	  
•  Yüksek ultrafiltrasyon hızı (>15 ml/kg /saat) 

–  Fazla miktarda interdiyalitik kilo alımı 
•  Uygunsuz olarak düşük kuru ağırlık 
•   Plazma ozmolaritesinde hızlı azalma 
•  Ototom nöropati 

–  Diyabetes Mellitus 
–  Amiloidoz 

•  Altta yatan kalp hastalığı 
–  Sistolik & Diyastolik disfonksiyon 
–  Aritmi 

•  İlaçlar 
–  Beta blokerler, alfa blokerler, nitratlar 

•  Diyaliz sırasında yemek alımı 
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Hipotansiyon	  Nedenleri	  

•  Nadir nedenler; 
– Septisemi 
– Miyokard infarktüsü 
– Perikard tamponadı 
– Diyalizör reaksiyonu 
– Kanama 
– Doku iskemisi sonucu adenozin salınımı 
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Başlıca	  Predispozan	  Faktörler	  

 
•  Düşük vücut kitle indeksi (sıklıkla 

kadınlarda) 
•  İleri yaş 
•  Diyabetes mellitus 
•  İki diyaliz seansı arası aşırı kilo alımı 
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Hipotansiyonda	  Tedavi	  (Acil)	  
•   Trandelenburg pozisyonu 
•   100 ml SF IV (Gerekirse daha fazla) 
•   Venöz basınç düşürülerek UF hızı 0’a 

getirilmeli 
•   Atağın ilk dk’larında kan akım hızı 

düşürülebilir. 
•  Nazal oksijen yararlı olabilir. 
•  % 3’lük NaCl, Glukoz, mannitol, albuminà 
şiddetli kramplar da varsa tercih edilirler 
(SF’e üstünlüğü gösterilememiştir). 
Susama!!! 
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İntradiyalitik hipotansiyonun 
tedavisi (1)	  

1. Hastanın “kuru ağırlığı” sık olarak değerlendirilmeli 

2. Mümkünse, diyaliz günleri antihipertansif tedavi almamalı 

3.   Hızlı UF’ den kaçınılmalı 

4.   Diyaliz esnasında beslenmeden kaçınılmalı 

5.   Diyaliz başında ilk 1- 2 saat içinde daha yüksek diyalizat 

Na ( ≥140 mEq/l) ile başlanıp, son 1-2 saatinde daha 

düşük diyalizat Na’una (135 mEq/l) geçilmesi 
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İntradiyalitik hipotansiyonun 
tedavisi (2)	  

6. Hemoglobin düzeyinin 11 gr düzeylerinde 

tutulması  

7. Diyalizat ısısının 37 0C ‘nin altında tutulması 

8. Hastanın perikard effüzyonu varlığı açısından 

değerlendirilmesi 

9. Gereğinde Midodrin gibi medikal tedavilerin 

uygulanması 
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Soru 

•  48 yaşında kadın hasta,  
•  9 aydır 3/7 HD e giriyor.  
•  Son 3-4 aydır vücutta yaygın kaşıntı şikayeti var. 
•  Laboratuar; Hgb;10.2, Ca; 8.5, PO4:5.2, PTH:155. 
Kalsiyum asetat 3X1 kullanıyor. Bu hastada kaşıntı 
tedavisinde yaklaşımınız  aşağıdakilerden hangisi / 
hangileri olabilir ? 
 

A- Levosetirizine 
B- Gabapentin 
C- UV B fototerapi 
D- Topikal kapsaisin 
E- Hepsi 
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Cevap 

•  48 yaşında kadın hasta,  
•  9 aydır 3/7 HD e giriyor.  
•  Son 3-4 aydır vücutta yaygın kaşıntı şikayeti var. 
•  Laboratuar; Hgb;10.2, Ca; 8.5, PO4:5.2, PTH:155. 
Kalsiyum asetat 3X1 kullanıyor. Bu hastada kaşıntı 
tedavisinde yaklaşımınız  aşağıdakilerden hangisi / 
hangileri olabilir ? 
 

A- Levosetirizine 
B- Gabapentin 
C- UV B fototerapi 
D- Topikal kapsaisin 
E- Hepsi 
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Üremik	  Pruritus	  

•  Hemodiyaliz	  hastalarının	  yaklasık	  %	  40-‐50’si	  
kaşıntdan	  şikayet	  etmektedir.	  

•  Kaşınt	  sıklıkla	  generalizedir	  ancak	  sır~a	  daha	  
belirgin	  olabilir	  

•  Bazı	  hastalarda	  diyaliz	  esnasında,	  bazılarında	  
geceleyin	  semptomlar	  en	  şiddetlidir.	  	  

•  Bazı	  hastalarda	  her	  gün	  bir	  kaç	  dakika	  süren	  
kaşınt	  atakları	  olabilir	  

42	  
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Üremik	  Pruritus	  -‐	  Nedenler	  
•  Sekonder	  hiperparaRroidizm	  
•  Yetersiz	  diyaliz	  
•  Hiperfosfatemi	  (cil~e	  artmıs	  kalsiyum	  fosfat	  
birikimi	  sonucu)	  	  

•  Kuru	  cilt	  (ter	  bezlerindeki	  atrofi	  sonucu)	  
•  Periferik	  nöropaR	  
•  Yüksek	  Al	  ve	  Mg	  düzeyleri	  

– Artmıs	  beta	  2	  mikroglobulin	  düzeyi	  
– Anemi	  
– Hipervitaminoz	  A	  

43	  
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Üremik	  Pruritus	  

•  Diyaliz	  hastalarında	  sık	  görüldüğü	  için	  
genellikle	  kaşıntsı	  olan	  hastalarda	  ilk	  tanı	  
üremik	  pruritus	  olur	  

•  Üremik	  pruritus	  bir	  dışlama	  tanısı	  olduğundan	  
hastalarda	  diğer	  olası	  kaşınt	  sebepleri	  de	  iyice	  
arastrılmalıdır	  

•  Cilt	  biyopsisi	  üremik	  hastalarda	  aydınlatcı	  
değildir	  
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Üremik	  Pruritus	  -‐	  Tedavi	  
•  Tüm	  hastalarda;	  

– Yeterli	  diyaliz	  
– Kemik	  mineral	  bozukluklarının	  düzelRlmesi	  (PTH,	  
Ca,	  PO4,	  Mg	  kontrolü)	  

– Nemlendiricilerin	  uygulanması	  (merhem	  
formunda	  olanlar)	  

•  Üremik	  prurituslu	  diyaliz	  hastalarının	  kesin	  
tedavisi	  böbrek	  transplantasyonudur	  
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Üremik	  Pruritus	  -‐	  Tedavi	  
•  Diğer	  tedaviler	  

– AnRhistaminik	  kullanımı	  
– GabapenRn	  (100	  mg-‐	  400	  mg	  HD	  seansı	  sonrasında)	  
– AnRdepresanlar	  (Sertralin)	  
–  Topikal	  kapsaisin	  
– UVB	  fototerapi	  

•  Deneysel	  tedaviler	  ?	  
– Opioid	  antagonistleri	  (Naltrekson,	  Nalfurafin)	  
– AkRf	  kömür	  
–  Talidomid	  
–  KolesRramin	  	   46	  
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Soru	  

51 yaşında erkek hasta, 10 aydır 3/7 HD e 
giriyor. 0, 1. ve 6. aylarda 3 doz hepatit B aşısı 
yapılmış.  1 ay sonra bakılan Anti HBs düzeyi < 
10 IU/L. 3 dozluk bir seri daha aşılama sonrası 
kontrol Anti HBs düzeyi < 10 IU/L. 
Bu hastada yaklaşımınız nasıl olmalıdır ? 
 

A- 1 doz daha aşılama 
B- 3 dozluk bir seri daha aşılama 
C- Tekrar aşılamaya gerek yoktur 
D- HBIG uygulaması 
E- 2 ay sonra Anti HBs kontrolü 
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Cevap	  

51 yaşında erkek hasta, 10 aydır 3/7 HD e 
giriyor. 0, 1. ve 6. aylarda 3 doz hepatit B aşısı 
yapılmış.  1 ay sonra bakılan Anti HBs düzeyi < 
10 IU/L. 3 dozluk bir seri daha aşılama sonrası 
kontrol Anti HBs düzeyi < 10 IU/L. 
Bu hastada yaklaşımınız nasıl olmalıdır ? 
 

A- 1 doz daha aşılama 
B- 3 dozluk bir seri daha aşılama 
C- Tekrar aşılamaya gerek yoktur 
D- HBIG uygulaması 
E- 2 ay sonra Anti HBs kontrolü 
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HepaRt	  B	  aşı	  şeması	  

49	  
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HepaRt	  B	  aşı	  şeması	  

•  Hemodiyaliz	  hastalarında	  aşılamaya	  karşı	  
oluşan	  immun	  yanıt	  düşüktür	  (%50-‐60)	  

•  Aşılama	  sonrası	  zirve	  anRkor	  Rtreleri	  düşüktür	  
•  AnRkor	  düzeyleri	  çok	  hızlı	  düşer	  
•  Önerilenden	  daha	  sık	  aralıklarla	  yapılan	  
aşılamalarda	  yeterli	  anRkor	  yanıt	  sağlanamaz	  

•  Doz	  aralıkları	  önerilenden	  daha	  uzun	  olursa	  
aşılamaya	  yeniden	  başlamak	  gereksizdir.	  

50	  
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HD	  hastalarında	  HBV	  aşılaması	  
•  ACIP	  son	  aşılamadan	  1-‐2	  ay	  sonra	  aşı	  yapılan	  tüm	  
hastalarda	  serolojik	  yanıt	  değerlendirilmesini	  
öneriyor	  

•  AnR	  HBs	  <	  10	  IU/L	  ise	  	  
–  3	  dozluk	  bir	  seri	  tekrarı	  öneriliyor	  

•  Son	  dozdan	  1-‐2	  ay	  sonra	  serolojik	  yanıt	  tekrar	  
değerlendirilmesi	  öneriliyor	  

•  Hala	  anRkor	  Rtresi	  düşük	  olanların	  tekrar	  
aşılanmasının	  yararı	  yok	  

•  AnR	  HBs	  >	  10	  ise	  yıllık	  takip,	  anRkor	  Rtresi	  10	  IU/L	  
altna	  düşerse	  40	  mcg	  rapel	  doz	  yapılması	  
öneriliyor	  
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Soru	  

45 yaşında kadın hasta, 2 yıldır 3/7 HD e giriyor. Anti 
HCV pozitif, HCV RNA pozitif olan hasta 48 hafta 
süreyle IFN tedavisi alıyor. Tedavi sonrası Anti HCV 
pozitif, HCV RNA negatif bulunuyor.  
Bu hastada yaklaşımınız ne olmalıdır ? 
 

A- Anti HCV (+) olduğu için HCV (+) makinede devam 
edilmesi 
B- Negatif makineye geçilmesi 
C- 6 ay sonra tekrar HCV RNA bakılması, sonuç negatif 
ise negatif makineye geçilmesi 
D- AST, ALT düzeyi normalse negatif makineye 
geçilmesi 
E- Karaciğer biyopsisi yapılması 
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Cevap	  

45 yaşında kadın hasta, 2 yıldır 3/7 HD e giriyor. Anti 
HCV pozitif, HCV RNA pozitif olan hasta 48 hafta 
süreyle IFN tedavisi alıyor. Tedavi sonrası Anti HCV 
pozitif, HCV RNA negatif bulunuyor.  
Bu hastada yaklaşımınız ne olmalıdır ? 
 

A- Anti HCV (+) olduğu için HCV (+) makinede devam 
edilmesi 
B- Negatif makineye geçilmesi 
C- 6 ay sonra tekrar HCV RNA bakılması, sonuç negatif 
ise negatif makineye geçilmesi 
D- AST, ALT düzeyi normalse negatif makineye 
geçilmesi 
E- Karaciğer biyopsisi yapılması 
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HCV	  Tarama	  	  

54	  KDIGO	  PracRce	  Guidelines	  for	  the	  PrevenRon,	  Diagnosis,	  EvaluaRon,	  
and	  Treatment	  of	  HepaRRs	  C	  in	  Chronic	  Kidney	  Disease,	  2008	  



HD	  Hastalarında	  HCV	  

55	  

Test sonucu Yorum İleri tetkik 

Anti HCV (-) HCV antikoru yok İleri tetkike gerek yok. 
Ancak HCV temas şüphesi varsa HCV 
RNA bakılmalı 

Anti HCV (+) Muhtemel HCV 
enfeksiyonu 

Aktif yada geçirilmiş HCV enfeksiyonu ya 
da yanlış pozitiflik 
HCV RNA bakılmalı 

Anti HCV (+) 
HCV RNA (+) 

Aktif HCV 
enfeksiyonu 

Tedavi açısından değerlendirilmeli 

Anti HCV (+) 
HCV RNA (-) 

Aktif HCV 
enfeksiyonu yok 

Çoğu vakada ileri tetkike gerek yok 
Gerçek pozitiflik veya biyolojik yanlış 
pozitiflik ayrımı yapılmak isteniyorsa 
başka  yöntemlerle (RIBA) test 
tekrarlanmalı 

AnR	  HCV:	  Temastan	  6-‐8	  hama	  sonra	  poziRfleşir	  
HCV	  RNA:	  Temastan	  1-‐3	  hama	  sonra	  poziRfleşir	  



HCV	  Tedavisi	  

56	  

Tedavi	  süresi	  
GenoRp	  1-‐4;	  48	  hama	  (12.	  hamada	  erken	  viral	  yanıt	  alınırsa)	  
GenoRp	  2-‐3;	  24	  hama	  

KDIGO	  PracRce	  Guidelines	  for	  the	  PrevenRon,	  Diagnosis,	  EvaluaRon,	  
and	  Treatment	  of	  HepaRRs	  C	  in	  Chronic	  Kidney	  Disease,	  2008	  



HCV	  -‐Tedavi	  sonrası	  takip	  

•  Tedavi	  sonrası;	  
– 6	  aylık	  aralıklarla	  HCV	  RNA	  takibi	  
– 2	  kez	  HCV	  RNA	  negaRf	  saptanan	  hastalar	  negaRf	  
makinede	  hemodiyalize	  alınabilir	  

57	  Covic	  A,	  NDT,	  ERBP,	  2009	  	  



Olgu 

•  68 yaşında, kadın hasta,  
•  1 yıldır 3/7 HD e giriyor.  
•  Nodüler guatr nedeniyle tiroidektomi 

yapılmış. 
•  PTH düzeyleri çok düşük saptandığı için D 

vitamini almıyor.  
•  Fosfor bağlayıcı olarak Sevelamer HCl 

800 mg 3X1 alıyor.  
•  Son 2 aydır Serum Ca ve PO4 düzeyleri 

giderek yükseliyor.  
58	  



Soru 

Serum Ca düzeyi 13.5 mg/dl ve PO4 düzeyi 
8 mg/dl olan bu hastada hiperkalsemi 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

A- Multipl miyelom 
B- 1.75 mmol/L kalsiyum içeren diyalizat 
kullanımı 
C- Adinamik kemik hastalığı 
D- Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ajan 
kullanımı 
E- Diyete uyumsuzluk 59	  



Cevap 

Serum Ca düzeyi 13.5 mg/dl ve PO4 düzeyi 
8 mg/dl olan bu hastada hiperkalsemi 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

A- Multipl miyelom 
B- 1.5 mmol/L kalsiyum içeren diyalizat 
kullanımı 
C- Adinamik kemik hastalığı 
D- Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ajan 
kullanımı 
E- Diyete uyumsuzluk 60	  



Hiperkalsemi	  Nedenleri	  

•  ParaRroid	  ile	  ilgili	  olanlar	  
–  Primer	  hiperparaRoidizm	  
–  Lityum	  tedavisi	  
–  Familiyal	  hipokalsiürik	  
hiperkalsemi	  

•  Malign	  hastalıklarla	  ilgili	  
olanlar	  
–  Metastazlı	  solid	  tm	  
–  Hümoral	  yolla	  hiperkalsemi	  
yapan	  solid	  tm	  

–  Hematolojik	  maligniteler	  

•  Vitamin	  D	  ile	  ilgili	  olanlar	  
–  Vitamin	  D	  intoks.	  
–  1.25-‐OH-‐D3	  düzeyinin	  yüksek	  
olduğu	  durumlar	  (Sarkoidoz,	  
TB,	  Histoplazma)	  

•  Yüksek	  turnoverlı	  durumlar	  
–  HiperRroidizm	  
–  İmmobilizasyon	  
–  Tiyazidler	  
–  Vit	  A	  intoks.	  
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KBY	  -‐	  Hiperkalsemi	  Nedenleri	  
•  Tersiyer	  hiperparaRoidi	  
•  Malign	  hastalıklar	  

–  Solid	  organ	  tümörleri;	  Akciğer,	  Meme,	  Böbrek	  ….	  
– Hematolojik	  tm:	  MulRple	  myelom,	  Hogkin	  lenfoma	  

•  Granülomatöz	  hastalıklar	  
–  Sarkoidoz	  
–  Enfeksiyonlar;	  TB,	  Histoplazmoz	  

•  Hipereozinofilik	  sendrom	  
•  Adinamik	  kemik	  hastalığı	  
•  Alüminyum	  intoksikasyonu	  
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TEŞEKKÜR	  EDERİM	  
İLGİNİZ	  İÇİN	  
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Hiperkalsemi	  	  
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