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Εισαγωγή



Προσοχή!!!

 Οι περισσότερες επείγουσες και επικίνδυνες επιπλοκές 

της αιμοκάθαρσης οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη

 Ένας μικρότερος αριθμός από αυτές οφείλεται σε ποικίλα 

άλλα αίτια
Saha & Allon, CJASN 2006



Οι επιπλοκές της αιμοκάθαρσης τη 10ετία του 2000 

ευθύνονταν για το 2,1% των θανάτων των 

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Bray & Metcalfe, Clin Kidney J 2015; 8: 262-264



Συστήματα ελέγχου και αλάρμ μηχανημάτων 
αιμοκάθαρσης

 Ανιχνευτής αέρα

 Μόνιτορ ελέγχου αρτηριακής και φλεβικής πίεσης

 Έλεγχος θερμοκρασίας

 Ανιχνευτής διαφυγής αίματος

 Μόνιτορ αγωγιμότητας

 Σύστημα ελέγχου υπερδιηθήματος



Οξείες επιπλοκές της αιμοκάθαρσης

Συμπτωματική υπόταση 20-50%
Cruz et al 1997

Αρρυθμίες 5-75%
Κοιλιακές αρρυθμίες 35%

Burton et al 2008

Κολπική μαρμαρυγή 27%
Genovesi et al 2008

Κράμπες 2%
Kobrin et al 2007

Ναυτία, έμετοι 5-15%
Κεφαλαλγία 5-10%

Jesus et al 2009
Mettang et al 2002



Επιπλοκές σχετιζόμενες με τον εξοπλισμό

Πήγματα αίματος στο κύκλωμα

Αιμόλυση

Εμβολή αέρα

Οξεία απώλεια αίματος

Αλλεργίες

Υλικά αιμοκάθαρσης

Φάρμακα (HIT)

Υποξαιμία αιμοκάθαρσης



Πήγματα αίματος στο κύκλωμα



Πήγματα αίματος στο κύκλωμα

Αίτια Ανεπαρκής αντιπηκτική αγωγή, βραδεία ροή αίματος στο
κύκλωμα και παρουσία αέρα στις γραμμές

Διάγνωση Αυξημένη φλεβική πίεση
Σκούρο χρώμα αίματος στις γραμμές-ποτηράκια
Ινική κατά την είσοδο του αίματος στα ποτηράκια

Αλάρμ Συναγερμός διαμεμβρανικής πίεσης

Αντιμετώπιση Έλεγχος για ύπαρξη χαλαρών συνδέσεων 
Επανεκτίμηση δόσης ηπαρίνης
Έλεγχος επαρκούς παροχής αίματος
Αλλαγή γραμμών-φίλτρου





Αιμόλυση



Αίτια αιμόλυσης

Σχετιζόμενα με το διάλυμα
 Επιμόλυνση με νιτρικά, χλωραμίνη, χαλκό και 

ψευδάργυρο
 Υπο-ωσμωτικό διάλυμα!!!!

Σχετιζόμενες με την εξωσωματική κυκλοφορία
 Κακή εφαρμογή γραμμής στην αντλία
 Μονή βελόνη με υψηλή ροή αίματος
 Μερική απόφραξη καθετήρα αιμοκάθαρσης
 Μικρή βελόνη (G), με μεγάλη ροή αντλίας

Sweet et al, Am J Kidney Dis 1996; 27: 262-266
Poaschegg, Semin Dial 2009; 22: 524-531

Junglee et al, Hemodial Int 2010; 14: 327-332
Yoon et al, BMC Res Notes 2014; 7: 475



Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά - Θεραπεία αιμόλυσης

Κλινική εικόνα
 Ναυτία, δύσπνοια, πόνο στη μέση και ρίγος
 Αρτηριακή υπέρταση

Murcutt, J Ren Care 2007; 33: 191-195

Διάγνωση
 Αύξηση LDH
 Μείωση Hct
 Ροζ χρώμα ορού

Θεραπεία
 Άμεση διακοπή αιμοκάθαρσης (χωρίς επιστροφή 

αίματος)
Saha & Allon, CJASN 2016



Εμβολή αέρα



Πιθανά σημεία εισόδου αέρα

Αισθητήρας



Εμβολή αέρα

 Τα συμπτώματά της εξαρτώνται από τη θέση του 

ασθενούς κατά την εισαγωγή του αέρα

 Αν ήταν καθιστός κυριαρχούν τα νευρολογικά σημεία

 Αν ήταν ξαπλωμένος κυριαρχούν η δύσπνοια, ο πόνος 

στο στήθος και αλλού



Εμβολή αέρα (νευρολογικά συμπτώματα)

 Θόλωση όρασης

 Μεταβολή της νοητικής κατάστασης

 Αποπληξία

 Ισχαιμικό ΑΕΕ
Saha & Allon, CJASN 2016



Άνω κοίλη

Κάτω κοίλη

Πνεύμονες

Αρ. κόλπος
Δεξιός  
Κόλπος

Δεξιά κοιλία Αριστερά 
κοιλία

Αέρας



Οι μικροφυσαλίδες που δημιουργούνται από την αρνητική 

πίεση που ασκείται στις γραμμές δεν δημιουργούν 

πρόβλημα, διότι συνολικά είναι ελάχιστα ml αέρα/συνεδρία
Keshavarzi et al, Artif Organs 2013; 37: E139-E144

Θανατηφόρος δόση στους ανθρώπους ισούται με 100-300 

ml αέρα
Palmon et al, J Clin Anesth 1997; 9: 251-257

Toung et al, Anesthesiology 2001; 94: 360-361

Εμβολή αέρα



Θεραπεία

 Κλαπάρισμα της φλεβικής γραμμής και διακοπή 

λειτουργίας της αντλίας

 Τοποθέτηση ασθενούς σε θέση αριστερά trendelenburg

 Χορήγηση Ο2 100%

 Διαδερμική αφαίρεση αέρα από την κορυφή της καρδιάς??







Πρόληψη εμβολή αέρα

 Αποφυγή υψηλών παροχών αίματος (υψηλή αντλία αίματος)

 Καλό σφίξιμο συνδέσεων γραμμών με φίστουλες ή καθετήρες

 Καλό γέμισμα φίλτρου με ορό πριν την έναρξη της συνεδρίας

 Διατήρηση υψηλού του επιπέδου αίματος στην αεροπαγίδα
Forsberg et al, Hemodial Int 2013; 17: 612-617

Wagner et al, Clin Kidney J 2015; 8: 400-404



Εμβολή αέρα

Προσοχή!!!

Στη γρήγορη διάγνωση παίζει μεγάλο ρόλο η 

αναφορά του γεγονότος, δηλαδή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ από 

τους νοσηλευτές



Οξεία απώλεια αίματος



Αφαίρεση φλεβικής φίστουλας

Σπάνια επιπλοκή, αλλά πολύ επικίνδυνη για τη ζωή
Με ροή αίματος 300-500 ml/min ο θάνατος από αιμορραγικό 
shock συμβαίνει μέσα σε min (απώλεια του 30-40% του ολικού 
αίματος)

Cherkas, Emerg Med Pract 2011; 13: 1-19

Αίτια
Χαλαρή η στερέωση της βελόνης στο δέρμα, όταν δεν είναι 
ορατή η φίστουλα και σε περιπτώσεις απότομων κινήσεων του 
ασθενούς

Axley et al, Nephrol Nurs J 2012; 39: 435-445

Κλινικά ευρήματα
Απότομη μείωση της φλεβικής πίεσης

Πρόληψη
Τα κατώτερα όρια της φλεβικής δεν πρέπει να απέχουν πολύ 
από την υπάρχουσα και πραγματική πίεση

Polaschegg, J Ren Care 2010; 36: 41-48



Αλλεργίες



Αλλεργικές αντιδράσεις κατά την αιμοκάθαρση

Αίτια

Μπορεί να οφείλονται σε αντίδραση στο υλικό του φίλτρου ή των 

γραμμών, στο αποστειρωτικό υλικό (αιθυλενοξείδιο), στην ηπαρίνη, 

σε φάρμακα (αντιβιοτικά, σίδηρος)
Fishbane, Am J Kidney Dis 2003; 41(Suppl): 18-26

Κλινική εικόνα

Οι τύπου Α αρχίζουν 5-20 min από την έναρξη της συνεδρίας και 

χαρακτηρίζονται από κνησμό, αίσθημα καύσου στο σώμα και τη 

φίστουλα, εξάνθημα, βρογχόσπασμο, οίδημα λάρυγγα, ρινόρροια, 

δακρύρροια και αναφυλακτικό shock
Saha & Allon, CJASN 2016



Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT)



Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT)

Η τύπου Ι εμφανίζεται σαν οξεία συστηματική αντίδραση με 
θρομβοπενία, θρομβώσεις, νεκρώσεις στο δέρμα

Kapa & Qian 2009

Διαπιστώνεται 5-20 min μετά την έναρξη της συνεδρίας με 
ηπαρίνη (κυρίως κλασική, αλλά και ΧΜΒ)

Syed & Reilly 2009

Διάγνωση
 Θρομβοπενία (τουλάχιστον 50% μείωση των αρχικών 

αιμοπεταλίων) μετά από 5-10 ημέρες από την έναρξη 
της ηπαρίνης

 Παρουσία θρομβωτικών επεισοδίων
Warkentin et al 2004



 Αφού είναι αντίδραση τύπου Ι (τύπου Α), μπορεί να 

εμφανιστεί και ως εξάνθημα, δύσπνοια, 

βρογχόσπασμος, μείωση της αρτηριακής πίεσης και 

εικόνα shock του ασθενούς

 Μπορεί να υπάρχει ναυτία, βήχας, πυρετός και ρίγος, 

παροδική αμνησία και έντονη διάρροια

Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT)



Θρομβοπενία από ηπαρίνη (αντιμετώπιση)

Αιμοκάθαρση χωρίς ηπαρίνη
Χρήση κιτρικών
Χρήση περιοχικού ηπαρινισμού
Χρήση ξεπλύματος φίλτρου με NaCI 0,9%
Χρήση Arixtra

Θεραπεία
Διακοπή συνεδρίας, χωρίς να επιστραφεί το 

αίμα στον ασθενή
Αντιισταμινικά,
Κορτικοειδή
Αδρεναλίνη



Αλλεργικές αντιδράσεις κατά την αιμοκάθαρση
(Πρόληψη)

 Καλό ξέπλυμα του φίλτρου πριν την σύνδεση με τον 

ασθενή

 Αποφυγή φίλτρων αποστειρωμένων με αιθυλενοξείδιο

(να προτιμώνται αυτά με γ-ακτινοβολία ή ατμό)
Sayeed et al, Nephro Dial Transplant 2004; 19: 293-296

Ebo et al, Allergy 2006; 61: 211-220



Υποξαιμία αιμοκάθαρσης



Υποξαιμία της αιμοκάθαρσης

Χαρακτηρίζεται από μείωση της PaO2 κατά 10-20 mmHg
Hakim & Lowrie 1982
De Backer et al 1983

Οφείλεται στην κατανάλωση Ο2 για την μετατροπή των 

οξικών σε διττανθρακικά και στη μείωση της PaCO2
Dolan et al 1981

Oh et al 1985

Θεραπευτικά βοηθά η προσθήκη CO2 στο διάλυμα, η 

χρήση διττανθρακικών αντί των οξικών και η χορήγηση 

Ο2 πριν την έναρξη της συνεδρίας
Hanly & Pierratos 2001
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Η μείωση της PaCO2 σχετίζεται με μείωση του κυψελιδικού 
αερισμού και αντίστροφα



CO2CO2

PaCO2
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Επιπλοκές σχετιζόμενες με την αγγειακή προσπέλαση

Πυρετός-Ρίγος κατά τη συνεδρία



Λοιμώξεις φλεβικών καθετήρων-μοσχευμάτων



Λοιμώξεις φλεβικών καθετήρων

 Συχνότερο αίτιο είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος

 Κλινικά εμφανίζονται σαν ρίγος που ακολουθείται από 

πυρετό μέσα στα πρώτα 30-45 min από τη σύνδεση με 

το φίλτρο

 Θεραπευτικά χορηγείται αντι-σταφυλοκοκκικό 

αντιβιοτικό για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα



Καρδιαγγειακές επιπλοκές

Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία

Υπέρταση

Αρρυθμίες

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Προκάρδιος πόνος



Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία



Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία

Αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για 

καρδιαγγειακή θνητότητα στους αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς
Shoji et al, Kidney Int 2004; 66: 1212-1220

Αποτελεί κλινικό πρόβλημα που προκαλεί χρόνια 

δυσφορία και αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα
Raja, Nephrol Dial Transplant 1996; 11(Suppl 8): 42-45



Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία
Συχνότητα 20-50%

Cruz et al 1997
Daugirdas 2001

Επιπτώσεις Επιδεινώνει την ποιότητα ζωής
Αυξάνει το κόστος θεραπείας
Αυξάνει τη δαπάνη χρόνου από τους νοσηλευτές
Οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα 

(στεφανιαία επεισόδια, αγγειακά ΕΕ, ισχαιμία 
μεσεντερίου)

Emili et al 1999
Daugirdas 2001

Μηχανισμοί Αδυναμία επαναπλήρωσης των αγγείων με αίμα
Δυσλειτουργία αυτόνομου νευρικού συστήματος

Ν. Parkinson
Σ. διαβήτης

Ανακατανομή αίματος (γεύμα κατά τη συνεδρία)
Έλλειψη αντιρροπιστικής απάντησης της 

υπερτροφικής ή ισχαιμικής αριστεράς κοιλίας
Υψηλή θερμοκρασία διαλύματος

Emili et al 1999



Συμπτώματα Κράμπες

Ζάλη

Ναυτία, έμετοι

Έντονη κόπωση, αδυναμία

Θόλωση διάνοιας

Εφιδρώσεις

Αίσθηση έλξεως στη μέση και κοιλιά

Αίσθημα κενού στο κεφάλι
Perazella 2001

Davenport 2006

Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία



Μέτρα σχετιζόμενα με τον ασθενή
 Επανεκτίμηση του ξηρού σωματικού βάρους
 Μείωση του κέρδους βάρους μεταξύ των συνεδρίων (<3% ΣΒ)
 Αποφυγή αντιυπερτασικών πριν τη συνεδρία
 Αποφυγή των μακράς δράσης αγγειοδιασταλτικών
 Αποφυγή γευμάτων πριν τη συνεδρία
 Διόρθωση αναιμίας (προκαλεί αγγειοδιαστολή)
 Έλεγχος για καρδιογενή αίτια

Μέτρα σχετιζόμενα με τη συνεδρία
 Αποφυγή επιθετικής υπερδιήθησης
 Χρήση απομονωμένης υπερδιήθησης (ξηρά) στην αρχή της 

αιμοκάθαρση
 Χρήση διαλύματος υψηλού ασβεστίου
 Profiling Na+

Maggiore et al 2002
Flyhe et al, Clin J Am Soc Nephrol 2014; 9: 1418-1425

Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία (πρόληψη)



Αντιμετώπιση Αποκατάσταση αιμοδυναμικής σταθερότητας
Θέση ασθενούς Trendelenburg
Χορήγηση υγρών bolus

NaCI 0,9%
NaCI 15%
Λευκωματίνη
Μαννιτόλη
HES (hydroxyethylstarch)

Emili et al 1999

Μείωση θερμοκρασίας διαλύματος (<36ο C)
Sakkas et al, World J Nephrol 2017; 6(3): 119-122

Φάρμακα Καρνιτίνη
Σερταλίνη (αναστολέας επαναπρόσ. σεροτον.)
Μιδοδρίνη (α1-αγωνιστής)

Perazella 2001

Συμπτωματική υπόταση κατά τη συνεδρία



Προσοχή!!!

Δεν είναι σωστό να μειώνεται η παροχή αίματος στο 

φίλτρο κατά το υποτασικό επεισόδιο



Υπέρταση



Η επίτευξη του ξηρού σωματικού βάρους είναι το πρώτο 

και σημαντικότερο βήμα στη ρύθμιση της αρτηριακής 

υπέρτασης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
K/DIGO, Am J Kidney Dis 2005; 45: 16-153

Charra, Hemodial Int 2007; 11: 21-31

Υπέρταση κατά τη συνεδρία



Υπέρταση κατά τη συνεδρία

Μία αύξηση της ΑΠ >10 mmHg έχει διαπιστωθεί στο 12-13% των 

αιμοκαθαιρόμενων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
Inrig et al 2007
Inrig et al 2009

Αιτία Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπερτασικοί 

ασθενείς με υπερογκαιμία
Kooman 2009



Υπέρταση κατά τη συνεδρία (πρόληψη)

 Μη χρήση φαρμάκων που καθαίρονται (οι 

περισσότεροι α-ΜΕΑ και η κλονιδίνη)

 Εφαρμογή ήπιας υπερδιήθησης



Αρρυθμίες



Αρρυθμίες

Στις ΗΠΑ το 26,9% του συνόλου των θανάτων στους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς αποδίδεται σε καρδιακή 

ανακοπή ή αρρυθμίες
US Renal Data System 2013



Η γρήγορη μείωση της συγκέντρωσης των ιόντων (καλίου και 

ασβεστίου κυρίως) κατά την αιμοκάθαρση, διεγείρει την 

εμφάνιση αρρυθμιών
Morrison et al, Kidney Int 1980; 17: 811-819

Saragoca et al, J Cardiovasc Pharmacol 1991; 17: S136-S138
Buemi et al, Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1148-1154

Santoro et al, Nephrol Dial Transplant 2008; 23: 1415-1421
Genovesi s, Europace 2008; 10: 771-777

Di Iorio et al, J Nephrol 2012; 25: 653-660



Αρρυθμίες στην αιμοκάθαρση

Συχνότητα 17-76%
Προδιαθεσικά αίτια Ισχαιμική καρδιακή νόσος

Υπερτροφία αριστεράς - Καρδιακή ίνωση
Αυτόνομη νευροπάθεια
Αυξημένη συμπαθητική δραστηριότητα

Αίτια Αφαίρεση αντιαρρυθμικών φαρμάκων
Μεταβολές pH και θερμοκρασίας

Θεραπεία Αντιμετωπίζονται όπως και οι μη νεφροπαθείς
 β-αναστολείς
 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
 Αμιοδαρόνη
 Αντιπηκτική αγωγή (σε κολ. μαρμαρυγή)

Wolk, Europace 2000; 2: 216-223
Zoccali et al, Circulation 2002; 105: 1354-1359

K/DOQI Workgroup 2005



Κολπική μαρμαρυγή

Είναι πολύ συχνή αρρυθμία στους αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς (>10%)
Goldstein et al, Circulation 2012; 126: 2293-2301

Zimmerman et al, Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 3816-3822



Αρρυθμίες - Κολπική μαρμαρυγή

 Η κολπική μαρμαρυγή είναι 3 φορές πιο συχνή τις ημέρες 

της αιμοκάθαρσης

 Το χαμηλότερο Κ+ διαλύματος και η μεγαλύτερη 

υπερδιήθηση σχετίζονται συχνότερα με κολπική 

μαρμαρυγή
Wong et al, Heart Rhythm 2015; 12: 2047-2055

Charytan et al, Clin J Am Soc Nephrol 2016; 11(4): 721-734



Αιφνίδιος θάνατος



Αιφνίδιος θάνατος

Τα καρδιαγγειακά αίτια ευθύνονται για το 62% των θανάτων 

των αιμοκαθαιρόμενων
Herzog et al 2008

Ωστόσο καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

συμβαίνει μία φορά/100.000 συνεδρίες αιμοκάθαρσης

Karnik et al, Kidney Int 2001; 60: 350-357



Αιφνίδιος θάνατος (προδιαθεσικοί παράγοντες)

Αυξημένος ρυθμός υπερδιήθησης (ισχαιμία μυοκαρδίου)
Tejce et al, Kidney Blood Press Res 2013; 37: 622-630

Ηλεκτρολυτικές μεταβολές (υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία)
Ozben et al, Nephron Clin Pract 2009; 112: c171-c176

Shimada et al, Circ J 2012; 76: 612-617
Gienovesi et al, Nephrol Dial Transplant 2009; 24(8: 2529-2536

Υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας
Haider et al, J Am Coll Cardiol 1998; 32(5(: 1454-1459

Green et al, Am J Kidney Dis 2011; 57(6): 921-929



Στη μελέτη DOPPS με 55.183 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, το 

υψηλό Κ+ ορού σχετίζονταν με αυξημένη θνητότητα, 

σχετιζόμενη με αρρυθμίες και αιφνίδιους θανάτους

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

Αιφνίδιος θάνατος



Αιφνίδιοι θάνατοι

Και το χαμηλό Ca2+ σχετίζεται με αιφνίδιους θανάτους
Pun et al, Kidney Int 2011; 79: 218-227

Pun et al, Clin J m Soc Nephrol 2013; 8: 797-803



Προκάρδιος πόνος



Αίτια
Ισχαιμία του μυοκαρδίου (στεφανιαία νόσος)
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Αναιμία
Υπόταση από την απώλεια υγρών (υπογκαιμία)
Άγχος
Σωματική άσκηση
Περικαρδίτιδα

Διάγνωση
Καρδιακή τροπονίνη
Ένζυμα (SGOT, SGPT, CPK-MB, LDH)
ΗΚΓ/μα (Προσοχή!!! Υπάρχει κατάσπαση του ST στο 
15-40% των ασθενών κατά τη συνεδρία χωρίς να 
υπάρχει ισχαιμική βλάβη)

Προκάρδιος πόνος



Πρόληψη 
Μείωση ρυθμού υπερδιήθησης
Διακοπή αιμοκάθαρσης αν ο πόνος είναι έντονος

Αντιμετώπιση
Νιτρώδη
Οξυγόνο
Κλήση καρδιολόγου

Προκάρδιος πόνος (σε ισχαιμία μυοκαρδίου)



Νευρολογικές επιπλοκές
Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Σπασμοί
Μυικές κράμπες
Κεφαλαλγία
Ναυτία - Έμετοι



Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας



Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας

Διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 1962
Kennedy 1970

Διαπιστώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας

Παθογένεια Προκαλείται εγκεφαλικό οίδημα λόγω:

 Γρήγορης μετακίνησης της ουρίας από το 

πλάσμα
Arieff et al, Kidney Int 1973; 4: 177-187

Kennedy 1970
Trinh-Trang-Tanet et al 2005

Attur et al 2008
Patel et al 2008



Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας

Έναρξη Στο τέλος περίπου της συνεδρίας

Κλινική εικόνα Κόπωση 
Ελαφρά κεφαλαλγία
Ναυτία, έμετοι
Άμβλυνση όρασης (θόλωση)
Μυικές κράμπες
Σύγχυση (αποπροσανατολισμός), ζάλη
Τρόμος
Σπασμοί, κώμα, θάνατος

Αντιμετώπιση Χρήση υπέρτονου NaCI 15% (10 ml) ή 12,5 gr
μαννιτόλης 

Levin & Goldstein 1996
Patel et al 2008



Στόχος Μείωση ουρίας ορού <40-45%

Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας

Πρόληψη συνδρόμου

1. Διάρκεια πρώτης συνεδρίας 2 ώρες (για 3-4 φορές)

2. Ροή αίματος στο φίλτρο 200 ml/min

3. Επιφάνεια φίλτρου μικρή (1,2-1,4 m2)

4. Αύξηση Na+ διαλύματος (143-146 mEq/)

5. Αύξηση γλυκόζης διαλύματος
Patel et al, Semin Dial 2008; 21: 493-498

Zepeda-Orozco & Quigley, Pediatr Nephrol 2012; 27: 2205-2211



Εγκεφαλικό οίδημα από σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας



Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)



Συχνότητα
 Αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της 

καρδιαγγειακής θνητότητας σε ασθενείς με ΤΣΧΝΝ 
(2-10 φορές πιο συχνό σε σύγκριση με το γενικό 
πληθυσμό)

Αίτια
 Υπέρταση
 Χρήση ηπαρίνης κατά τη συνεδρία

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο



Σπασμοί



Σπασμοί

Συχνότητα <10% των ασθενών

Διαφορική διάγνωση
 Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
 Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
 Υποξαιμία
 Υπόταση
 Αιμοδυναμική αστάθεια
 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία (ηπαρίνης)
 Αφαίρεση αντιεπιληπτικών φαρμάκων (αιμοκάθαρση)
 Ιστορικό σπασμών



Σπασμοί

Πρόληψη
 Αποφυγή απότομης μείωσης της ουρίας του 

πλάσματος
 Αναπλήρωση αντιεπιληπτικών φαρμάκων που 

αφαιρούνται
 Αποφυγή υπασβεστιαιμίας και υπογλυκαιμίας

Θεραπεία
 Ανάλογη της αιτίας



Κράμπες



Διαπιστώνονται στο 20% των αιμοκαθαιρόμενων 
ασθενών

Wilkinson et al, Clin Nephrol 1977; 7: 101-105

Συνήθως εντοπίζονται στα κάτω άκρα
Σχετίζονται με αυξημένους ρυθμούς υπερδιήθησης

Εξαφανίζονται γρήγορα με χορήγηση:
 Υπέρτονου ορού γλυκόζης (35%)
 1-2 gr NaCI (15%) και
 Με 100-300 ml NaCI 0,9%

Κράμπες στην αιμοκάθαρση





Κεφαλαλγία



Κεφαλαλγία

Ορισμός Διαπιστώνεται στο 50% των συνεδριών 
και υφίεται 72 ώρες μετά το τέλος της

Συχνότητα 6,7-48%
Goksan et al 2004
Goksel et al 2006

Jesus et al 2009

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Υπέρταση
Υπόταση
Χαμηλό Na+ διαλύματος
Χαμηλή ωσμωτικότητα πλάσματος
Χαμηλά επίπεδα Mg2+ ορού

Αντιμετώπιση Διόρθωση του υπεύθυνου παράγοντα, 
χορήγηση των ηλεκτρολυτών που 
λείπουν



Ναυτία - Έμετοι



Συχνότητα
 Διαπιστώνονται στο 10% των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Αίτια
 Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
 Υπόταση
 Αλλεργικές αντιδράσεις
 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
 Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Λοιμώξεις
 Δυσπεψία (γαστρίτιδα, 12/δακτυλίτιδα, πεπτικό έλκος και 

χολολιθίαση)

Αντιμετώπιση
 Ναυτία και έμετοι που δεν συνδέονται με αιμοδυναμικές 

διαταραχές μπορεί να βελτιωθούν από τη χορήγηση 5-10 
mg μετοκλοπραμίδης (primperan)

Ναυτία - Έμετοι



Σας ευχαριστώ πολύ


