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Εισαγωγή



Η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των ασθενών υπό 

αιμοκάθαρση εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα 

της παρεχόμενης κάθαρσης

Από την άποψη αυτή, η σύνθεση του διαλύματος, 

συμπεριλαμβανομένης της καθαρότητας του νερού, 

παίζει μεγάλο ρόλο
Locatelli et al, Clin Kidney J 2015; 580-589

Εισαγωγή



Η αποφυγή υπερ-και υπο-καλιαιμίας προστατεύει από 
τις απειλητικές για τη ζωή καρδιακές αρρυθμίες

Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις Ca2+ και Mg2+ του 
διαλύματος μπορούν να προστατεύσουν το 
καρδιαγγειακό σύστημα και τα οστά

Η επαρκής συγκέντρωση HCO3
- διατηρεί σταθερό pH 

στον οργανισμό για την καλύτερη λειτουργία 
πρωτεϊνών και μεμβρανών

Locatelli et al, Clin Kidney J 2015; 580-589

Εισαγωγή



Όμως τα υψηλά HCO3
- του διαλύματος και το χαμηλό K+

σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα
Jadoul et al, Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 765-774

Tentori et al, Am J Kidney Dis 2013; 62: 738-746

Εισαγωγή



Το ιδεατό διάλυμα κάθαρσης περιέχει όλα τα στοιχεία του 

φυσιολογικού πλάσματος, χωρίς τα τοξικά μεταβολικά 

προϊόντα της ουραιμίας

Στην πραγματικότητα το διάλυμα της αιμοκάθαρσης είναι 

διάλυμα ύδατος σαν το πλάσμα, ικανό να αφαιρεί τοξίνες 

και να αποδίδει χρήσιμα διαλυμένα μόρια στον ασθενή

Flanigan, Kidney Int 2000; 58(Suppl 76): S72-S78

Εισαγωγή



Σύνθεση τελικού διαλύματος αιμοκάθαρσης

Νάτριο (mEq/L) 135-145

Κάλιο (mEq/L) 0-4

Ασβέστιο (mg/dl) 5-8

Μαγνήσιο (mg/dl) 1,2-1,8

Χλώριο (mEq/L) 98-124

Διττανθρακικά (mEq/L) 30-40

Γλυκόζη (mg/dl) 0-200

pH 7,1-7,3

Εισαγωγή



Κινητική διττανθρακικών (HCO3
-)



Ιδεατά στους αιμοκαθαιρόμενους το διάλυμα δεν πρέπει να 

περιέχει >35 mEq/L HCO3
- και ο ασθενής δεν πρέπει να έχει 

HCO3
- μετά τη συνεδρία >28-30 mEq/L

Lowrie & Lew,  Am J Kidney Dis 1990; 15: 458-482
Bommer et al, Am J Kidney Dis 2004; 44: 661–671

Wu et al, Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1: 70-78
Gennari, Semin Dial 2010; 23: 253-257

Διττανθρακικά διαλύματος



Guidelines KDOQI 2003

ΙΙΙ.3. Maintaining acid-base balance (for HD and CAPD patients):

1. Τα HCO3
- του ορού πρέπει να προσδιορίζονται κάθε μήνα

2. Τα HCO3
- του ορού πρέπει να είναι πάνω από 22 mEq/L (αυτό 

επιτυγχάνεται και με χορήγηση NaHCO3 από το στόμα)

KDOQI, Am J Kidney Dis 2003; 42(4)(Suppl 2): S3-S201



Τα HCO3
- του διαλύματος δεν μπορούν να 

εξατομικευτούν αν δεν προσδιοριστούν, τόσο πριν, όσο 

και μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης

Perez-Gomez et al, Clin Kidney J 2015; 8(5): 576-579

Διττανθρακικά διαλύματος



Διότι τα HCO3
- του ορού ποικίλλουν πάρα πολύ από ασθενή 

σε ασθενή

Διττανθρακικά διαλύματος



Τα συνήθη διαλύματα αιμοκάθαρσης περιέχουν HCO3
-

(35 mEq/L) και οξικά (4 mEq/L)

Man et al, Artif Organs 1982
Ward et al, Trans Am Soc Artif Organs 1982

Hakim et al, Kidney Int 1985

Τα οξικά χρησιμεύουν για τη μείωση της υποξαιμίας

Διττανθρακικά διαλύματος



HCO3
-=20 mEq/L

AIMA

ΔΙΑΛΥΜΑ

Κινητική HCO3
- κατά την αιμοκάθαρση

HCO3
-=35 mEq/L

HCO3
-=20 mEq/L

Διάχυση

Συμμεταφορά

Sargent & Gotch, ASAIO J 1979; 2: 61-64
Ahrenholz et al, Int J Artif Organs 1998; 21: 143-146

Gennari, Semin Dial 2000; 13: 235-239

HCO3
-=35 mEq/L



Εμείς χρησιμοποιούμε:

 Στην αιμοκάθαρση διάλυμα με 35-39 HCO3
- mEq/L 

(εξατομικευμένα) και 4 mEq/L οξικά 

 Στην on-line HDF υποκατάστατο με 35 mEq/L 

HCO3
- και 4 mEq/L οξικών



Κατά τη συνεδρία HD η αύξηση των HCO3
- του 

ασθενούς διεγείρει την παραγωγή οργανικών 
οξέων

Gotch et al 1982
Ward et al 1987

Gennari 1996



Κατά την χρήση HCO3
- στην αιμοκάθαρση μεταξύ διαλύματος 

και αίματος αναπτύσσεται διαφορά συγκέντρωσης HCO3
- που 

κυμαίνεται από 6-20 mEq/L, η οποία και αποτελεί την 

κινητήρια δύναμη διάχυσης των HCO3
- από το διάλυμα στο 

αίμα

Williams et al, Nephrol Dial Transplant 1997; 12: 2633-2667

Διττανθρακικά διαλύματος



Τελικά τα HCO3
- του ορού αυξάνονται κατά μέσο όρο μόνο 

κατά ~5 mEq/L σε μία συνεδρία κάθαρσης, παρά την παροχή 

πολύ μεγάλης ποσότητας αλκάλεων κατά τη διάρκειά της

Διττανθρακικά διαλύματος



Διττανθρακικά 7 HD ασθενών στη διάρκεια της 4ωρης 

συνεδρίας κάθαρσης
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Αιμοκάθαρση



Ενδογενής παραγωγή οξέων 
(mEq/L)

HCO3
- πριν την κάθαρση 

(mEq/L)

40 24,1

55 22,8

80 20,7

110 18,1

Gennari 1996

Επίπεδα HCO3
- και ενδογενής παραγωγή οξέων



Ημερήσιο κέρδος υγρών 
(L/24ωρο)

HCO3
- πριν τη συνεδρία

(mEq/L)

0 26,5

0,5 24,6

1 22,8

1,5 21,3

2 19,8

Gennari 1996
Agroyannis et al 2002

Σημασία κέρδους βάρους μεταξύ συνεδριών



Με την πρόοδο της ηλικίας οι άνθρωποι έχουν μείωση της 

ενδογενούς παραγωγής οξέων, εξαιτίας της μικρότερης 

προσλαμβανόμενης ποσότητας λευκωμάτων, κάτι που 

εξηγεί την προοδευτική αύξηση των HCO3
- του ορού τους 

πριν την συνεδρία, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αύξηση 

των HCO3
- του διαλύματος

Tentori et al, Am J Kidney Dis 2013; 62: 738-746

Ηλικιωμένοι



Αντιμετώπιση ασθενών με τελικό στάδιο ΧΝΝ και 
χαμηλά επίπεδα HCO3

-

1. Εκτίμηση αιτίας

- Προσδιορισμός πριν και μετά την HD των επιπέδων των HCO3
-

- Κέρδος βάρους από συνεδρία σε συνεδρία

- Δίαιτα και ρυθμός καταβολισμού, άσκηση

2. Παρέμβαση

- Τροποποίηση συνθηκών HD (παροχή αίματος, υποτασικά)

- Ελαχιστοποίηση του κέρδους βάρους μεταξύ των συνεδριών

- Μείωση των αμινοξέων με θείο στη δίαιτα

- Χρήση συμπληρωματικά NaHCO3 από το στόμα

- Μεταβολή περιεκτικότητας HCO3
- του διαλύματος

Brady et al 1998



Na+ διαλύματος



Τις 10ετίες του ΄60 και ΄70 η αιμοκάθαρση αφαιρούσε το Na+

μεταξύ των συνεδρίων με διάχυση (Na+ διαλύματος ~126 

mEq/L)

Flanigan, Kidney Int 2000; 76(Suppl 1): S72-S78

Na+ διαλύματος



Το χαμηλό Na+ διαλύματος οδηγούσε σε απώλεια Na+ με 

διάχυση και μείωση της ωσμωτικότητας του πλάσματος, η 

οποία μπορούσε να οδηγήσει σε κυτταρική υπερυδάτωση 

λόγω ωσμωτικής μετακίνησης του Η2Ο από τον εξωκυττάριο 

χώρο (χώρος με χαμηλότερη ωσμωτικότητα) 
Locatelli et al,  Nephrol Dial Transplant 2004; 19: 785-796

Na+ διαλύματος



Na+=126 mEq/L Na+=140 mEq/L

H2O H2O

AIMA

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΩΡΟΣ

Na+ του διαλύματος χαμηλότερο από εκείνο του 
ασθενούς



Με Na+ διαλύματος 126 mEq/L μπορούσε κανείς να 

αφαιρέσει εβδομαδιαίως 450 mEq Νa+ και 5-8  L Η2Ο, 

οπότε ρυθμίζονταν και η αρτηριακή πίεση στο 70-90% 

των ασθενών
Kloopker et al, Blood Pur 1985; 3: 15-26

Flanigan, Kidney Int 2000; 58(Suppl 76): S72-S78

Na+ διαλύματος



Όμως το χαμηλό Na+ διαλύματος σχετίζεται κατά τη 

συνεδρία με ναυτία, εμέτους, κράμπες, κεφαλαλγία και 

υποτασικά επεισόδια
Raimann, Contrib Nephrol 2009; 161: 99-107

Munoz Mendoza, Nephrol Dial Transplant 2011; 26(4): 1281-1287
Peixoto, Semin Dial 2011; 24(4): 409-411

Ωστόσο το χαμηλότερο Na+ διαλύματος σχετίζεται με 

βελτίωση της επιβίωσης
Dunlop et al, Cochrane Database Systematic Review 2014; 7

Na+ διαλύματος



 Το 1970 βελτιώθηκε η αιμοκάθαρση, αφού σχεδιάστηκαν 

συστήματα που επέτρεπαν την υπερδιήθηση (ρύθμιση 

διαμεμβρανικής πίεσης)

 Το 1980 τα συστήματα αιμοκάθαρσης άλλαξαν δραματικά 

και μπορούσες να αφαιρέσεις ακόμη και >1 L Η2Ο/ώρα, 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης της ώσμωσης

 Τότε έφτασε τo διάλυμα αιμοκάθαρσης να έχει 

Na+=130-135 mEq/L
Flanigan, Kidney Int 2000; 58(Suppl 76): S72-S78

Na+ διαλύματος



Έτσι από το 1980-1995 κατά μέσο όρο το Na+ του διαλύματος 

που χρησιμοποιήθηκε κυμάνθηκε από 132-145 mEq/L

Σήμερα το Na+ του διαλύματος είναι γύρω στα 140 mEq/L
Hecking, Am J Nephrol 2011; 33(1): 39-48

Peixoto, Semin Dial 2011; 24(4): 409-411
McCausland, Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 1613-1618

Na+ διαλύματος



Το υψηλό Na+ διαλύματος έχει προταθεί για να μπορέσει 

να γίνει σημαντική αφαίρεση  Na+, χωρίς να προκληθεί 

καρδιαγγειακή αστάθεια (χωρίς υπόταση), εξαιτίας του 

ότι προκαλεί ταχεία ωσμωτική επαναπλήρωση των 

αγγείων με Η2Ο από τον ενδοκυττάριο χώρο

de Paula et al, Kidney Int 2004; 66: 1232-1238

Na+ διαλύματος και επαναπλήρωση τριχοειδών

Όμως σχετίζεται με μεγάλη αύξηση του κέρδους 

βάρους μεταξύ των συνεδριών!!!!



Συνέπειες υψηλού Na+ διαλύματος

Υπερνατριαιμικό διάλυμα κάθαρσης

 αφαίρεση Na+ από ασθενή

Υπερογκαιμία

Υπέρταση

 Na+ ορού ασθενούς

 Δίψας

Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
ΑΕΕ
Θάνατος

Santos & Peixoto, Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 522-530



Επιθυμητό Na+ διαλύματος

Σήμερα ένα Na+ διαλύματος κατά 3 mEq/L χαμηλότερο 

από εκείνο του ασθενούς είναι καλά ανεκτό, ακόμη και 

από ασθενείς με προϋπάρχουσα υπόταση
Thein et al, Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 263902639



Profiling Na+



Profiling Na+

Είναι τρόπος αιμοκάθαρσης με αύξηση του Na+ του 

διαλύματος αρχικά, με σκοπό τη μετακίνηση Η2Ο από τον 

ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο (βοηθά στην 

υπερδιήθηση), το οποίο στη συνέχεια μειώνεται
Sadowsky et al, J Am Soc Nephrol 1993; 4: 1192-1198

Paganini et al, Nephrol Dial Transplant 1996; 11(Suppl 8): 32-37
Raja, Nephrol Dial Transplant 1996; 11(Suppl 8): 42-45

Bonomin rt al, Nephron 1997; 75: 1-6



Na+=150 mEq/L Na+=140 mEq/L

H2O

AIMA

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΩΡΟΣ

Na+ διαλύματος υψηλότερο του ασθενούς



Profiling Na+

Στο profiling Na+ βοηθά να μη μειωθεί η αρτηριακή 

πίεση κατά τη διάρκεια της υπερδιήθησης

Αυτό όμως οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο Na+, δίψα και 

υπερυδάτωση
Levin & Goldstein, J Am Soc Nephrol 1996; 7: 242-246

Sang et al, Am J Kidney Dis 1997; 29: 669-677



Ώρες μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης

Na+ διαλύματος

Ποικίλα πρότυπα profiling Νa+



Κινητική Na+



Κινητική Na+ κατά την αιμοκάθαρση

Σήμερα το Na+ μετακινείται κατά την αιμοκάθαρση με 

συμμεταφορά (80%) και διάχυση (20%) (διαφορά κλίσης)
Kimura et al, Kidney Int 1983; 24: 542-548

Pozzoni et al, Hemodial Int 2007; 11: 169-177
Basile et al, J Nephrol 2013; 26: 1136-1142



AIMA

ΔΙΑΛΥΜΑ

Μετακίνηση Na+ στην αιμοκάθαρση στην κλινική πράξη

Διάχυση 

Συμμεταφορά

Na+=138 mEq/L

Na+=140 mEq/L

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

K+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+



Ρύθμιση Na+ του διαλύματος



34 - 1 - 1,83

Η2Ο Όξινο διάλυμα Διττανθρακικά 

Sam et al, Hemodial Int 2006; 10: 15-28



Νάτριο διαλύματος

NaHCO3 NaCI

Na+ διαλύματος=135-145 mEq/L

Αγωγιμότητα

Na+ Αγωγιμότητα

138 14,0

140 14,2

142 14,6

144 14,8



Κινητική καλίου (Κ+)



Ιδεατά το Κ+ του διαλύματος πρέπει να αφαιρεί το φορτίο Κ+

που συσσωρεύεται μεταξύ των συνεδριών κάθαρσης

(υπερκαλιαιμία), χωρίς να προκαλεί ένδεια Κ+

(υποκαλιαιμία) 
Feig et al, Nephron 1981; 27: 25-30

Zehnder et al, Nephrol Dial Transplant 2001; 16: 78-84
Basile et al, Nephrol Dial Transplant 2015;doi:10.1093/ndt/gfv084

Μία κλασική συνεδρία αιμοκάθαρσης αφαιρεί με διάχυση 

το 85% τoυ Κ+ που αφαιρείται και με συμμεταφορά το 15%
Grassman et al, Electrolytes. In: Grassman, Auhlenbusch-Koerwer, IBonnie-Schorn,

EVienken, Jeds. Composition and Management of Hemodyalisis Fluids 2000, pp. 124–132

Κινητική Κ+



AIMA

ΔΙΑΛΥΜΑ

Μετακίνηση Κ+ στην αιμοκάθαρση

Διάχυση (85%)

Συμμεταφορά (15%)

Κ+=2 mEq/L

Κ+=4-7 mEq/L

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

Κ+



Blumberg et al, Nephrol Dial Transplant 1997;12:1 629–1634

Διάρκεια αιμοκάθαρσης (ώρες)

Συνολική 
αφαίρεση Κ+

Με διάχυση

Με διάχυση και συμμεταφορά

Το 41,6% του αφαιρούμενου K+ προέρχεται από τον 
εξωκυττάριο χώρο και το 58,4% από τον ενδοκυττάριο



Σε μία 4ωρη συνεδρία αιμοκάθαρσης

 Αφαιρούνται συνήθως 70-90 mEq Κ+

Radaelli et al, Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 35-38

Κινητική Κ+



Σε υπερκαλιαιμία…



Ο αυξημένος κίνδυνος για απειλητικές για τη ζωή 

καταστάσεις εξαιτίας του υψηλού Κ+ του ορού 

υποστηρίζεται από την αυξημένη συχνότητα αιφνίδιων 

θανάτων κατά τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας (στο 

τέλος της μακράς περιόδου αιμοκάθαρσης όταν υπάρχει 

υπερκαλιαιμία)
Bleyer et al, Kidney Int 1999; 55: 1553–1559
Bleyer et al, Kidney Int 2006; 69: 2268-2273

Κινητική Κ+



Ώρες από την έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης
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Σε αιμοκαθαιρόμενο με υπερκαλιαιμία δεν χορηγούμε ποτέ:

 Ινσουλίνη + Γλυκόζη

 Σόδες (NaHCO3)

 Ένεμα με Kayexalate

Κινητική Κ+



Διότι:

Τα δύο πρώτα βάζουν το Κ+ ενδοκυττάρια, οπότε δεν μπορεί 

να απομακρυνθεί με την αιμοκάθαρση

Το τελευταίο επειδή με την έναρξη της αιμοκάθαρσης θα 

είναι δύσκολο αυτή να ολοκληρωθεί (θα θέλει ο ασθενής να 

πηγαινοέρχεται στην τουαλέτα)

Κινητική Κ+



Με διάλυμα χωρίς γλυκόζη χάνεται 24% 

μεγαλύτερη ποσότητα Κ+ σε σχέση με διάλυμα 

συγκέντρωσης γλυκόζης 200 mg/dl
Ward et al, Kidney Int 1987; 32: 129–135

Γλυκόζη διαλύματος σε υπερκαλιαιμία



Το ιδανικό Κ+ διαλύματος για τη σωστή 

αντιμετώπιση του αιμοκαθαιρόμενου 

ασθενούς είναι να τηρείται ο κανόνας των 7

Δηλαδή Κ+ ασθενούς + Κ+ διαλύματος = 7

Κινητική καλίου «κανόνας 7»



Κάλιο πλάσματος 

(mEq/L)

Κάλιο διαλύματος (mEq/L)

(για έναρξη αιμοκάθαρσης νέου ασθενούς)
<4 4

(απαιτείται εγρήγορση του προσωπικού αν το κάλιο 

πριν τη συνεδρία είναι σταθερά <3)

4,1-4,5

4,6-5,5

3

2

Η ομάδα αυτή έχει ένα εύρος οπότε το κάλιο του 

διαλύματος εξαρτάται από το κάλιο του ασθενούς

5,6-6,5 2 ή και ενίοτε 1

6,6-8 1 (για μία ώρα) και κατόπιν 2

Καλό είναι η συνεδρία να διαρκεί 5-6 ώρες (απαιτείται 

έλεγχος του καλίου πλάσματος 2 ώρες μετά ο τέλος της 

συνεδρίας)



Πολλά editorial συστήνουν να αποφεύγεται 

συγκέντρωση Κ+ διαλύματος <2 mEq/L
Labriola et al, Semin Dial 2014; 27(5): 463-471

Basile et al, Clin Kidney J 2015; 8(4): 393-399
Locatelli et al, Clin Kidney J 2015; 8(5): 580-589

Perez-Gomez et al, Clin Kidney J 2015; 8(5): 576-579
Hung et al, Am J Kidney Dis 2015; 66(1): 125-132

Thornley-Brown et al, Curr Opin Nephrol Hypertens 2015; 24(6): 557-562

Επιθυμητή συγκέντρωση Κ+ διαλύματος



Με την αιμοκάθαρση

Μπορεί να αφαιρεθούν 25-50 mEq Κ+/ώρα και να 

μειωθεί το Κ+ του ορού κατά 1-1,3 mEq/L (μέσα σε 

μία ώρα) και κατά 1 mEq/L τις επόμενες 2 ώρες



Figure 3 
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Blumberg et al, Nephrol Dial Transplant 1997;12:1 629–1634

Rebound K+



Παράγοντες που επηρεάζουν την απομάκρυνση 
του Κ+ κατά την αιμοκάθαρση

 Ροή διαλύματος/αίματος
 K+ διαλύματος
 Επιφάνεια και είδος του φίλτρου (καλύτερα τα high-flux)
 Διάρκεια συνεδρίας
 Επανακυκλοφορία αγγειακής προσπέλασης
 Οξεοβασική ισορροπία
 Είδος διαλύματος (με γλυκόζη, οξικά ή διττανθρακικά)
 Φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση της Na+-K+-ATPάσης

(ηπαρίνη, β-αναστολείς κ.ά)
 Ινσουλίνη

Blumberg et al, Nephrol Dial Transplant 1997;12:1 629–1634
Basile et al, Nephrol Dial Transplant 2015; 30: 505-513

Ζήκου και συν, Ελληνική Νεφρολογία 2015; 27(3): 249-264



Σε υποκαλιαιμία…



Η συχνότητα των αρρυθμιών είναι μεγαλύτερη το 

πρώτο 2ωρο της αιμοκάθαρσης, εξαιτίας του γρήγορου 

ρυθμού μείωσής του, λόγω της μεγάλης κλίσης του 

μεταξύ πλάσματος και διαλύματος
Basile et al, Nephrol Dial Transplant 2015; 30: 505-513

Κινητική K+



Ώρες από την έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης
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Η αρρυθμιογόνος επίδραση του χαμηλού Κ+ του 

ορού, ενισχύεται και από:

 την ταχεία διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης, 

 τη χρήση διαλύματος χαμηλού Ca2+ και από

 τον υψηλό ρυθμό υπερδιήθησης
Heguilén et al, Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 591-597

Pun et al, Kidney Int 2011; 79: 218-227

Κινητική K+



13 amp KCI 10% για αύξηση από 2 στα 3 mEq/L



26 amp KCI 10% για αύξηση από 2 στα 4 mEq/L



Karaboyas et al, Am J Kidney Dis 2017; 69(2): 266-277

Κάλιο διαλύματος σε διάφορες χώρες 



Κινητική ασβεστίου (Ca2+)



Το ασβέστιο του ορού:

 Σχετίζεται με την  συσταλτικότητα των λείων μυικών 

ινών των αγγείων  
Yoo et al, Korean J Intern Med 2004; 19: 27-32

 Είναι πολύ σημαντικό για την διαδικασία  της 

συστολής γενικά των μυοκαρδιακών κυττάρων

(αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς)
Maynard et al, Ann Intern Med 1986; 104: 358-361

Σημασία του ασβεστίου του ορού



Οι καρδιακές αρρυθμίες είναι πιθανότερες σε 

αιμοκαθαιρόμενους με χαμηλότερα επίπεδα ασβεστίου 

διαλύματος
Morrison et al, Kindey Int 1998; 17: 811-819
Nappi et al, Kidney Int 2000; 57: 2117-2122

Χαμηλή συγκέντρωση ασβεστίου στο διάλυμα είναι 

χρήσιμη σε αδυναμική νόσο (επειδή απαιτείται αυξημένη 

ανακατασκευή των οστών)
Toussaint et al, Hemodial Int 2006; 10: 326-337

Σημασία του ασβεστίου του ορού



Το υψηλότερο ασβέστιο του διαλύματος αυξάνει την 

καρδιακή παροχή (χωρίς να μεταβάλλει τις αγγειακές 

αντιστάσεις) και την αιμοδυναμική σταθερότητα 

(λιγότερα υποτασικά επεισόδια)
Toussaint et al, Hemodial Int 2006; 10: 326-337

Σημασία του ασβεστίου του ορού



Σήμερα η χρόνια υπερφόρτωση με Ca2+ θεωρείται ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

επασβέστωση των αγγείων των αιμοκαθαιρόμενων 

ασθενών

Και υπάρχει μία αντιπαράθεση απόψεων όσο αφορά την 

βέλτιστη συγκέντρωση Ca2+ του διαλύματος
Gotch, Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 2994-2996

Drüeke et al, Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 2990-2993
Basile & Lomonte, Clin Kidney J 2015; 8: 393-399



Πριν τη διάθεση της βιταμίνης D, οι ασθενείς βρίσκονταν σε 

αρνητικό ισοζύγιο Ca2+, εξαιτίας διαταραχής στην 

απορρόφησή του από το έντερο

Τότε επιλέχτηκε το Ca2+ του διαλύματος να είναι υψηλό (1,5-

1,75 mmol/L)
Johnson, Nephron 1976; 17: 241-258

Ασβέστιο διαλύματος πριν την βιταμίνη D



Αυτά όταν χορηγούνται μαζί με τη βιταμίνη D προδιαθέτουν 

στην εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας (ιδίως όταν το ασβέστιο 

του διαλύματος είναι υψηλό)

Ασβεστούχα φωσφοροδεσμευτικά



Η εισαγωγή της σινακαλσέτης (mimpara), η οποία μειώνει τα 

επίπεδα του Ca2+ και του Pi, απαιτεί υψηλότερα επίπεδα Ca2+

διαλύματος
Block et al, N Engl J Med 2004; 350: 1516-1525 

Σινακαλσέτη



Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση



Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση

Κατά την αιμοκάθαρση το Ca2+ μετακινείται προς δύο 

κατευθύνσεις

Με συμμεταφορά από τον ασθενή προς το διάλυμα και με 

διάχυση από το διάλυμα προς τον ασθενή
McIntyre, Semin Dial 2008; 21: 38-42



AIMA
ΔΙΑΛΥΜΑ

Ca2+ Διάχυση

Συμμεταφορά Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

↑Ca2+
↓Ca2+



Επιθυμητό ασβέστιο διαλύματος



1960 1,25 mmol/L ασβέστιο διαλύματος
Δεν προλαμβάνει την 
υπασβεστιαιμία και την οστική 
νόσο

1970 Εισαγωγή βιταμίνης D
Εξαιτίας της δεν χρειάστηκε τότε 
αύξηση του ασβεστίου του 
διαλύματος

1980
Εισαγωγή βιταμίνης D και 
δεσμευτικών με ασβέστιο

Διαπιστώνονταν πολύ συχνότερα 
υπερασβεστιαιμία (μείωση 
ασβεστίου διαλύματος)

1986

Slatopolsky: ασβεστούχα 
δεσμευτικά με ασβέστιο 
διαλύματος 1,75 mmol/L

Δεν συνοδεύεται από 
υπερασβεστιαιμία

1989

Χαμηλό ασβέστιο διαλύματος 
(1,25 mmol/L) μαζί με 
ασβεστούχα δεσμευτικά (μέση 
δόση 10,5 gr/24ωρο)

Δεν συνοδεύεται από 
υπερασβεστιαιμία



Η συγκέντρωση του ασβεστίου του διαλύματος πρέπει 

να είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες

Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση



 Το υψηλό επίπεδο Ca2+ στο διάλυμα είναι χρήσιμο στη 

διατήρηση σταθερού του Ca2+ του ορού, όταν οι 

ασθενείς δεν λαμβάνουν ασβεστούχα 

φωσφοροδεσμευτικά ή συμπληρώματα Ca2+

 Καταστολή του υπερπαραθυρεοειδισμού μπορεί να 

γίνει με αυξημένο Ca2+ διαλύματος (1,75 mmol/L), όμως 

υπάρχει ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας και εξωοστικής

εναπόθεσης Ca2+

Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση



Σήμερα με την εισαγωγή των φωσφοροδεσμευτικών χωρίς 

Ca2+ (renvela, fosrenol, velphoro), για την αποφυγή της 

υπασβεστιαιμίας,  η τάση είναι το Ca2+ του διαλύματος να 

είναι 1,5 mmol/L
Malberti et al, Am J Kidney Dis 1988; 6: 487-491

Argiles & Mourad, Nephrol Dial Transplant 1998; 13(Suppl 3): 62-64
Biswanger, Semin Dial 1990; 1: 1-2

Malberti & Ravani, Nephrol Dial Transplant 2003; 18(Suppl 7): 37-40

Τα K/DOQI συστήνουν 1,25 mmol/L Ca2+ διαλύματος και όχι 

1,5 mmol/L για αποφυγή της φόρτισης με Ca2+ (αποφυγή 

επασβέστωσης αγγείων)

K/DOQI, Am J Kidney Dis 2003; 42(Suppl 3): S1-S202

Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση



Στο Παρίσι η Accord Workshop υπό τον Locatelli πρότεινε το 

διάλυμα να έχει Ca2+ 1,5-1,75 mmol/L (το 1,75 για όσους 

δεν λάμβαναν βιταμίνη D ή δεσμευτικά με ασβέστιο)

Το διάλυμα 1,25 πρέπει να αποφεύγεται

Locatelli et al, Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 723-731

Κινητική Ca2+ στην αιμοκάθαρση



Σύμφωνα με την DOPPS η χρήση διαλύματος με υψηλό Ca2+

(1,75 mmol/L) πρέπει να περιοριστεί όταν υπάρχει 

συνδυασμός με ασβεστούχα φωσφοροδεσμευτικά, διότι 

σχετίζεται συχνότερα με αιφνίδιος θανάτους
Tentori, ASN 2011

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις Ca2+ διαλύματος 1,25 mmol/L είναι 

το καταλληλότερο για τους περισσότερους ασθενείς

Ασβέστιο διαλύματος με ασβεστιομιμητικά δεσμευτικά



Η καθημερινή μικρής διάρκειας κάθαρση και η νυχτερινή 

χρειάζονται υψηλότερα επίπεδα Ca2+ διαλύματος (1,75 

mmol/L), αν και αυτό δεν συστήνεται από όλους

Al-HejaiIi et al, J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2322-2328

Συχνές αιμοκαθάρσεις



Αιμοκάθαρση με διάλυμα χωρίς Ca2+ προκαλεί 

συμπτωματική υπασβεστιαιμία μέσα στα πρώτα 60 min της 

κάθαρσης και υπόταση 
Ermakova et al, Med Tekh 1991; 1: 27-29

Ulozas et al, Artif Organs 2004; 28: 229-231

Αιμοκάθαρση χωρίς Ca2+



Ασβέστιο διαλύματος

EBPG (οδηγία 3.2.3.)
Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με συχνά επεισόδια υπότασης κατά 
τη συνεδρία, συστήνει Ca2+ διαλύματος 1,5 mmol/L, εκτός κι αν υπάρχει 
αντένδειξη

Kooman et al, Nephrol Dial Transplant 2007; 22 (Suppl 2); ii22–ii44

NKF KDOQI
Συστήνει Ca2+ διαλύματος 1,25 mmol/L 

NKF KDOQI Guidelines, Am J Kidney Dis 2006; 48 (Suppl 1): S2–S90

KDIGO (οδηγία 4.1.3.5.)
Συστήνει ασβέστιο διαλύματος μεταξύ 1,25-1,5 mmol/L

KDIGO, Kidney Int Suppl 2009; 113: S1–S130

Gotch et al
Για το 80% των ασθενών συστήνει Ca2+ διαλύματος 1,25 mmol/L

Gotch et al, Βlood Purif 2007; 25: 139-149



Πρώτη συνεδρία αιμοκάθαρσης και ασβέστιο



Πρώτη συνεδρία αιμοκάθαρσης χωρίς συμπληρωματική 

ενδοφλέβια χορήγηση Ca2+ σχετίζεται με αρρυθμίες και 

αιφνίδιους θανάτους

Αυτό οφείλεται στη μείωση της κινητοποίησης του Ca2+

από τα οστά και στην αύξηση της σύνδεσής του με τη 

λευκωματίνη, λόγω βελτίωσης της οξέωσης

Πρώτη συνεδρία αιμοκάθαρσης και Ca2+



H+

Na-HCO3

K-HCO3

Ca-CO3

Ca-HPO4
H+

ΟΣΤΟΥΝ

CI-

HCO3
-

Leman et al, J Clin Invest 1966
Barzel & Jowsey, Clin Sci 1969

Krieger et al, Am J Physiol 1992

Na+

K+

HCO3
-

Ca2+

Τι συμβαίνει σε ΧΝΝ



ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ

Η+

Η+

Η+

Η+

Η+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Οξέωση Αλκάλωση

Ιονισμένο Ca2+
 Ιονισμένο Ca2+



Σχέση οξεοβασικής κατάστασης και επιπέδων 
ιονισμένου Ca2+



Κινητική φωσφόρου (Pi)



Φωσφόρος δίαιτας

Η δίαιτα των νεφροπαθών περιέχει 800-1.200 mg/24ωρο, 

από τα οποία απορροφώνται τα 300-1.000 mg
Ramirez et al, Kidney Int 1986; 30: 753-759
Musci et al, Kidney Int 1998; 53:1399-1404



Ισοζύγιο Pi

Τα δεσμευτικά του Pi δεσμεύουν το 30% της 

προσλαμβανόμενης ποσότητας (250-400 mg)

Η αιμοκάθαρση επίσης αφαιρεί το 30% της 

καθημερινά προσλαμβανόμενης ποσότητας Pi (500-

800 mg)



AIMA
ΔΙΑΛΥΜΑ

PiΔιάχυση

Συμμεταφορά Pi
Pi

Pi
Pi

Pi
Pi

Μετακίνηση Pi κατά την αιμοκάθαρση



Η αιμοκάθαρση έχει περιορισμένη δυνατότητα να ρυθμίσει 

τον Pi του ορού, αν και η αφαίρεσή του με αυτή είναι 

χρονοεξαρτώμενη διαδικασία

Musci et al, Kidney Int 1998; 53: 1399-1404

Φωσφόρος στην αιμοκάθαρση



Παράγοντες που επηρεάζουν την απομάκρυνση του 
Pi στην αιμοκάθαρση

 Παροχή αίματος προς το φίλτρο
 Επιφάνεια φίλτρου
 Είδος φίλτρου (καλύτερη η πολυσουλφόνη)
 Ρυθμός υπερδιήθησης
 Επίπεδα Pi πριν την κάθαρση
 Αγγειακή προσπέλαση
 Αιματοκρίτης
 Συχνότητα κάθαρσης
 Είδος κάθαρσης

Zucchelli & Santoro, Int J Artif Organs 1987; 10: 173-178
Man et al, ASAIO Trans 1991; 36:463-465

Maurizio et al, Artif Organs 1993 ; 17: 24-27
Kuhlmann, Hemodial Int 2006; 10(4): 338-345
Yu et al, Comput Mathem Method Med 2013



Διαλείπουσα αιμοκάθαρση (ΙΗD) 900 mg

Διαλείπουσα αιμοδιαδιηθήση  (ΙΗDF) 1030-1700 mg

Βραχεία ημερησία αιμοκάθαρση (SDHD) 900 mg

Βραχεία ημερησία αιμοκάθαρση (SDHD) 900 mg

Ποσότητα Pi που απομακρύνεται σε μία συνεδρία

Block et al, J Am Soc Nephrol 2004;15:2208-2218



Η οξέωση μετακινεί τον Pi στον εξωκυττάριο χώρο, 

αυξάνοντας τα επίπεδά του στον ορό, γεγονός που οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποβολή του με την αιμοκάθαρση
Coe et al, Kidney Int 1975; 8: 262-273

Φωσφόρος στην αιμοκάθαρση



Καλύτερη αφαίρεση Pi με κάθαρση

 Ο Pi αφαιρείται καλύτερα με παράταση της συνεδρίας 
αιμοκάθαρσης

Cutzwiller et al, Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 1037-1044

 Αυτό οφείλεται στο ότι με τον τρόπο αυτό εξέρχεται σιγά-
σιγά από τα κύτταρα (όπου κυρίως υπάρχει ο Pi) προς 
τον εξωκυττάριο χώρο, απ’ όπου στη συνέχεια μπορεί και 
αποβάλλεται

 Αυτό επιβεβαιώθηκε από μελέτες που έγιναν σε ασθενείς 
που υποβάλλονταν σε νυχτερινή μακράς διάρκειας 
αιμοκάθαρση

Pierratos et al, J Am Soc Nephrol 1998; 9: 859-868
Musci et al, Kidney Int 1998; 53: 1399-1404



Η νυχτερινή παρατεταμένη αιμοκάθαρση (nocturnal 

hemodialysis) είναι η μόνη τεχνική υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας, που περιόρισε σημαντικά την 

φαρμακευτική θεραπεία της υπερφωσφαταιμίας

Mucsi et al, Kidney Int 1998; 53:1399-1404

Νυχτερινή αιμοκάθαρση και Pi



Rebound Pi ορού μετά το τέλος συνεδρίας

Διαπιστώνεται δηλαδή ταχεία αύξηση του Pi του ορού 4-12 ώρες 

μετά το τέλος της συνεδρίας
Pogglitsch et al, Proc EDTAERA 1984; 21: 461-468

Zucchelli & Santoro, Int J Artif Organs 1987; 10: 173-178
Hou et al, Am J Kidney Dis 1991; 18: 217-224

De Soi et al, J Am Soc Nephrol 1993; 4: 1214-1218,
Harris et al, J Am Soc Nephrol 1995; 6: 1607-1612

Αυτή η αύξηση μετά το τέλος της συνεδρίας (rebound) είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται στην ουρία και στο Κ+

De Nicola et al, J Am Soc Nephrol 2000; 11: 2337-2343



Έχει διαπιστωθεί ότι όσο υψηλότερη είναι η ωσμωτικότητα 

του πλάσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η rebound αύξηση της 

τιμής του, επειδή είναι μεγαλύτερη η εκροή Pi από τα 

κύτταρα, οπότε και η αποβολή του Pi μαζί με τον διαλύτη 

είναι μεγαλύτερη

De Nicola et al, J Am Soc Nephrol 2000; 11: 2337-2343

Φωσφόρος στην αιμοκάθαρση



Minutolo et al, JASN 2002; 13:1046-1054

HDF

HD



Κινητική μαγνησίου (Mg2+)



AIMA
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Διάχυση

Συμμεταφορά Mg2+

Mg2+

Mg2+>2 mg/dlMg2+<1,7 mg/dl

Υπάρχει rebound μετά το τέλος της συνεδρίας αφού το Mg2+

είναι ενδοκυττάριο

Mg2+
Mg2+



Σήμερα το διάλυμα περιέχει 1 mg/dl Mg2+ (0,4 mmol/L)

Locatelli et al, Clin Kidney J 2015; 580-589

Εμείς χρησιμοποιούμε διάλυμα με Mg2+ 0,5 mmol/L (1,2 
mg/dl)

Κινητική Mg2+



Το Mg2+ του διαλύματος είναι ο κύριος καθοριστής του 

ισοζυγίου του Mg2+ των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Mg2+ διαλύματος 0,25 mmol/L (0,6 mg/dl) προκαλεί σημαντική 

μείωση της μέσης αρτηριακής πίεσης, ενώ Mg2+ διαλύματος  

0,75 mmol/L (1,8 mg/dl) δεν σχετίζεται με καλύτερη 

καρδιαγγειακή σταθερότητα
Kyriazis et al, Kidney Int 2004; 66: 1221–1231

Jefferies & McIntyre, J Am Soc Nephrol 2010; 21 (Suppl): 223A

Κινητική Mg2+



Η επιβίωση των αιμοκαθαιρόμενων με ήπια 

υπερμαγνησιαιμία είναι καλύτερη

Sakaguchi et al, Kidney Int 2014; 85: 174-181

Κινητική Mg2+



Κινητική μαγνησίου κατά την αιμοκάθαρση

Safranek et al, Kidney and Blood Pressure Research 2015; 40(1):13-21

Οξικά

Κιτρικά



Όξινο διάλυμα κιτρικών



Η αιμοκάθαρση με βάση τα διττανθρακικά περιέχει και 

μικρές ποσότητες οξικού οξέος. Ένα ζήτημα που συζητείται 

είναι και η δυνατότητα αντικατάστασης του οξικού με κιτρικό 

(αιμοκάθαρση χωρίς οξικά)

Η περιορισμένη κλινική εμπειρία δείχνει ότι η βραχυχρόνια 

(μήνες) χρήση αυτού του διαλύματος αιμοκάθαρσης με 

κιτρικό είναι ασφαλής 
Daimon et al, Ther Apher Dial 2011; 15: 460-465
Grundström Get al, BMC Nephrol 2013; 14: 216

de Sequera Ortiz et al, Nefrologia 2015; 35: 164-171

Όξινο διάλυμα κιτρικών



Αυξάνει τον χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (που σημαίνει 
ανάγκη για λιγότερη ηπαρίνη)

 Μπορεί να ολοκληρώσει τη συνεδρία χωρίς ηπαρίνη (50%)

Αυξάνει τα HCO3
- πριν την επόμενη συνεδρία

Αυξάνει το Kt/V και μειώνει τα επίπεδα της β2-μκροσφαιρίνης

Μειώνει την υπόταση και την κακουχία που προκαλείται από 
την συνεδρία, σε σύγκριση με την συμβατική αιμοκάθαρση

Kossmann et al, Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4(9): 1459-1464
Grundström Get al, BMC Nephrol 2013; 14: 216

Tai et al, BMC Nephrol 2015; 16: 147

Όξινο διάλυμα κιτρικών





Τις 10ετίες του ΄60 και ΄70 η αιμοκάθαρση αφαιρούσε τα 

υγρά με ώσμωση (γλυκόζη διαλύματος 1.800 mg/dl) και όχι 

με ρύθμιση της διαμεμβρανικής πίεσης (υπερδιήθηση)

Kolff et al, J Am Soc Nephrol 1997; 8: 1959-1965

Γλυκόζη διαλύματος



 Πολλά κέντρα δεν χρησιμοποιούν στην αιμοκάθαρση διάλυμα 

με γλυκόζη για:

 αποφυγή της υπερτριγλυκεριδαιμίας και 

 του πιθανού κινδύνου αυξημένης ανάπτυξης βακτηρίων 

στο διάλυμα
Parsons & Stewart 1983

 Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση εκθέτει τους διαβητικούς ασθενείς 

σε υπογλυκαιμία
Takahashi et al, Clin Nephrol 2004; 62: 362–368

Jackson et al, Clin Nephrol 1999; 51: 242–247
Jackson et al, Clin Nephrol 2000; 54: 30–34

Simic-Ogrizovic et al, Int J Artif Organs 2001; 24: 863–869
Burmeister et al, Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 1184–1189

Rodriguez et al, Semin Dial 1995; 8: 95–101

Γλυκόζη διαλύματος



Η αιμοκάθαρσης με διάλυμα χωρίς γλυκόζη βέβαια 

συμβάλλει στη μεγαλύτερη απομάκρυνση Κ+ κατά τη 

συνεδρία
Ward et al, Kidney Int 1987; 32: 129–135

Γλυκόζη διαλύματος



Σήμερα οι μονάδες χρησιμοποιούν διαλύματα:

 Χωρίς γλυκόζη

 Iσογλυκαιμικά (100 mg/dl) ή 

 Μέτρια υπεργλυκαιμικά (200 mg/dl)
Locatelli 2004

Στις ΗΠΑ ο FDA συστήνει τη χρήση διαλύματος με 100 mg/dl 

γλυκόζης
Locatelli et al 2015

Γλυκόζη διαλύματος



Σας ευχαριστώ πολύ


