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Yoğun Bakımda Nefroloji



Yavaş sürekli tedaviler (CRRT’ler)

Farklı RRT yöntemleri

RRT ne zaman başlatılmalı?

RRT gereken yoğun bakım hastası

YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ

Modalite seçimi ve reçeteleme

Nasıl takip edilmeli? 

Ne zaman son verilmeli? 



YOĞUN BAKIM
ya da 

• Yoğun bakımda akut böbrek hasarlı olgu:
• Hemodinamik dengesi kararsız 

• Sürekli ilaç desteği altında 

• Mekanik ventilatöre bağlı

• Bilinci kapalı

• Eşlik eden bozukluklar: Sepsis veya MOF veya …

• En uygun RRT hangisi?

‘BIÇAK SIRTI’



Akut Böbrek Hasarında Renal Replasman Tedavisi

Ciddi hastalık + akut böbrek hasarı 
mortalite > %50

RRT böbrek yetmezliği ve komplikasyonlarına  bağlı  
ani ölümü önler

sağkalım ve klinik sonuçları etkileyen
ÖNEMLİ KARARLAR

RRT’ye başlama zamanı

Olguya göre RRT modalitesinin seçimi

RRT dozu



Renal replasman tedavilerinin amacı?

• Çalışmayan böbreğin 

yapamadığını yapmak..

• İç ortamın sürekli aynı 

kalmasını sağlamak..

• Fazlalıklardan kurtulmak..



İdeal RRT

• Fizyolojiyi taklit etmeli

• Yıkıcı yan etkilere yol açmamalı

• Nativ organ iyileşmesini geciktirmemeli

• Uygulaması kolay olmalı

• Gecikmeden başlamalı



RRT ne zaman başlatılmalı?

RRT gereken yoğun bakım hastasının özellikleri

YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ



• 5.1.1: Initiate RRT emergently when life-threatening
changes in fluid, electrolyte, and acid-base balance exist. 
(Not Graded) 

• 5.1.2: Consider the broader clinical context, the presence 
of conditions that can be modified with RRT, and trends
of laboratory tests—rather than single blood urea
nitrogen (BUN) and creatinine thresholds alone—when
making the decision to start RRT. (Not Graded) 

Diyaliz ne zaman başlamalı?

Timing of Renal Replacement Therapy in AKI 

KDIGO



• Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinde hayatı tehdit eden 
değişiklikler olduğunda RRT'yi başlatın.

• RRT'ye başlama kararı verirken, daha geniş klinik bağlamı, 
RRT ile modifiye edilebilen koşulların varlığını ve tek 
başına tekli kan üre azotu (BUN) ve kreatinin eşiklerini 
değil, laboratuvar testlerinin eğilimlerini göz önünde 
bulundurun.

Diyaliz ne zaman başlamalı?

ABH'da Renal Replasman Tedavisinin Zamanlaması

KDIGO



AKUT BÖBREK HASARLI OLGU
Diyalize ne zaman başlayalım?

ACİL ELEKTİF

ENDİKASYONLAR



Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta

Mutlak endikasyon varsa diyalize başlayın!

• Azotemi (üre ≥ 100mg/dl)

• Üremik komplikasyonlar (ensefalopati, perikardit, kanama)

• Sıvı yüklenmesi (ABH+diüretik dirençli organ ödemi  AC ödemi)

• Asidoz (serum pH ≤7.15) 

• Oligo-anüri (idrar çıkışı <200ml/12 saat)

• Hiperkalemi (≥ 6 mmol/L ve/veya EKG bulguları)

• Hipermagnezemi (≥4 mmol/L ve/veya anüri/DTR’nin alınamaması)

Algorithm for initiation of renal replacement therapy in critically ill patients
Bagshaw SM, Cruz DN, Ronco C. ERA-EDTA 2017 



Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta

Mutlak RRT endikasyonu yok

Algorithm for initiation of renal replacement therapy in critically ill patients
Bagshaw SM, Cruz DN, Ronco C. ERA-EDTA 2017 

ABH var

ABH derecesi ve seyrini tahmin etmeye çalışın
Hastalık ciddiyeti ve gidişatını değerlendirin

Ciddi ABH  RIFLE – F veya AKIN III 

DİYALİZE BAŞLAYIN



Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta

Mutlak RRT endikasyonu yok

ABH var

ABH derecesi ve seyrini tahmin etmeye çalışın
Hastalık ciddiyeti ve gidişatını değerlendirin

Hafif / orta şiddette ABH  RIFLE – R/I veya AKIN I/II 

DİYALİZE BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜN

Hızla kötüye giden ABH
Alt hastalığın şiddetlenmesi

Hiperkatabolik durum
Sıvı yüklenmesi / Kararlı sıvı birikimi

Azalmış renal rezerv



Mutlak RRT endikasyonu yok

Algorithm for initiation of renal replacement therapy in critically ill patients
Bagshaw SM, Cruz DN, Ronco C. ERA-EDTA 2017 

ABH yok

DİYALİZE BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜN

DİYALİZ GEREKEBİLECEK DURUMLAR
Tümör lizis sendromu

Akut karaciğer yetmezliği
Refrakter septik şok / sepsis

Refrakter sıvı yüklenmesi
Elektrolit bozuklukları

Distermi

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta



Farklı RRT yöntemleri

RRT ne zaman başlatılmalı?

YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ



Yoğun Bakımda
Renal Replasman 

Seçenekleri

Periton Diyalizi

Aralıklı Hemodiyaliz

Yavaş Sürekli Yöntemler 

(CRRT)

SCUF
CAVH - CVVH 

CAVHD - CVVHD 
CAVHDF - CVVHDF Hibrid Yöntemler



Yöntemler Arası Farklar

• Vücuda giriş farkı
• Damardan 
• Peritondan

• Molekül transport mekanizması farkı
• Diffüzyon
• Konveksiyon
• Diffüzyon+konveksiyon

• Kan akış yönü farkı 
• AV
• VV

• Tedavi süresi ve hızı farkı
• CRRT’lerin tümü uzun süreli ve yavaş



Yöntemler Arası Farklar

Molekül Transport Mekanizmaları

difüzyon 

konveksiyon

adsorbsiyon



MOLEKÜL TRANSPORT MEKANİZMALARI

diffüzyon

konveksiyon

adsorbsiyon



Molekül Transport Mekanizmalarına Göre 
Renal Replasman Tedavileri

• Hemodiyaliz  Diffüzyon

• Hemofiltrasyon  Konveksiyon

• Hemodiyafiltrasyon  Diffüzyon+Konveksiyon

• CRRT’ler  Biri veya her ikisi



Yöntemler Arası Farklar

• AV – Arteriovenöz 
• CAVH

• CAVHD

• CAVHDF

• VV – Venövenöz 
• CVVH

• CVVHD

• CVVHDF

Kan Akış Yönü Farkı 



Kan Akış Yönü Alternatifleri
AV veya VV

• AV
• Sistemik kan basıncının itici etkisinden yararlanmak için
• Arter ponksiyonuna bağlı emboli ve yaralanma riski
• Tek lümenli iki kateter gerekli 
• Hipotansif olgu veya periferik damar hastalığı olanlarda 

yetersiz kan akışı riski

• VV 
• Ekstrakorporeal dolaşım için kan pompası gerekli

• Çift lümenli tek kateter yeterli

• Daha az sistemik antikoagülasyon yeterli



• Aralıklı hemodiyaliz ile CRRT arasındaki en önemli 
fark tedavi süresi

• Hemodiyaliz sırasında gelişen komplikasyonların 
önemli bir kısmının sebebi hızlı sıvı-solüt değişimi!

• CRRT’lerin tümü uzun süreli ve yavaş

Yöntemler Arası Farklar

Tedavi Süresi ve Hızı Farkı



CRRT

• Hemodinamik dengesizlikte daha iyi tolere edilir

• Durumu kritik standart hemodiyalizi tolere edemeyen 

hastalar için en güvenli tedavi

• Normal fizyolojiyle benzer: hız düşük, süre uzun

• Büyük miktarda sıvı uzaklaştırılması mümkün

• Yeterli klirens sağlar

• Orta molekül ağırlıklı solütlerin uzaklaştırılması daha etkin

• İnflamatuar mediatörlerin uzaklaştırılması daha iyi

• Ek sıvı tedavileri için uygun hareket zemini



Yavaş sürekli tedaviler (CRRT’ler)

Farklı RRT yöntemleri

YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ



Sürekli Renal Replasman Tedavileri
CRRT

Yavaş sürekli ultrafiltrasyon (SCUF)

Yavaş sürekli AV hemofiltrasyon (CAVHF)

Yavaş sürekli VV hemofiltrasyon (CVVHF)

Yavaş sürekli AV hemodiyaliz (CAVHD)

Yavaş sürekli AV hemodiafiltrasyon (CAVHDF)

Yavaş sürekli VV hemodiafiltrasyon (CVVHDF)

Yavaş sürekli VV hemodiyaliz (CAVHD)

Yavaş sürekli hemofiltrasyon (CAVHF/CVVHF)

Yavaş sürekli hemodiyaliz (CAVHD / CVVHD)

Yavaş sürekli hemodiafiltrasyon (CAVHDF / CVVHDF)



SCUF  

• Yavaş sürekli ultrafiltrasyon

• UF hızı düşük

• Sıvı fazlalığı olan olgularda 

• UF hızı 2 -8 ml/dk

• Kan akım hızı 100 ml/dk

• Diyalizat yok

• Toplam uzaklaştırılan sıvı 

(effluent) 2-8 L/gün

• Replasman sıvısı yok



Hemofiltrasyon
CAVH – CVVH

• Sıvı ve solütlerin

uzaklaştırılması konveksiyonla 

• Su içinde çözünmüş maddeler de 

molekül çapları uygun olduğu 

sürece sürüklenirler (‘solvent

drag’)

• Solüt uzaklaştırma hızı çok 

düşük çünkü difüzyon esaslı 

değil

• Tedavi süresi > 24 saat

• Amaç solüt + sıvı 

uzaklaştırılması 

• Kan akım hızı 100-200 ml/dk

• UF hızı 10-30 ml/dk

• Replasman sıvısı genellikle 

gerekir

• Diyalizat yok

• Toplam uzaklaştırılan sıvı 

(effluent) 36-48 L/gün

• Üre klirensi 15-45 L/gün



• Hemofiltrasyondan iki farkı var:

• Zıt yönlü düşük hızlı diyalizat

akımı..

• UF hızı maksimumda tutulmaz 

(hipotansiyon gelişmemesi 

için)..

• Amaç difüzyon ile solüt klirensi

• Kandan diyalizata veya 

diyalizattan kana geçiş mümkün 
• Üre, kreatinin ve potasyum 

kandan diyalizata
• Kalsiyum ve bikarbonat 

diyalizattan kana

CAVHD ve CVVHD

• UF hızı 2-4 ml/dk

• Diyalizat akım hızı 10-30 ml/dk

• Toplam uzaklaştırılan sıvı 
(effluent) 36-48 L/gün

• Kan akım hızı 100-200 ml/dk

• Replasman sıvısı yok

• Üre klirensi 24-30 L/gün



Hemodiyafiltrasyon
CAVHDF ve CVVHDF

• Diyaliz + filtrasyon

• CVVHDF = CVVH+CVVHD

• Solüt klirensi:

• %75 diyaliz 

• % 25 hemofiltrasyon

• UF hızı 20-50 L/24 saat

• Replasman sıvısı var

• Kan akım hızı 100-200 ml/dk

• Diyalizat akım hızı 10-30 ml/dk

• Toplam uzaklaştırılan sıvı 

(effluent) 36-72 L/gün

• Üre klirensi 20-50 L/gün 

• UF hızı övolemiyi koruyacak 

şekilde ayarlanır

• Solüt uzaklaştırılma hızı çok 

yüksek



Replasman Sıvısı

• Amaç olabildiğince ultrafiltrasyon..

• Filtre öncesi (Pre-dilüsyon)
• Faydası   hemokonsantrasyonun önlenmesi ve filtrede 

pıhtılaşmanın engellenmesi

• Çok fazla UF yapıldığı durumlarda gelişecek 
hemokonsantrasyona DİKKAT!

• Filtre sonrası (Post-dilüsyon)
• Ne verdiğimiz belli! (elektrolit ve tampon)

• UF sıvısının içeriği  Plazma içeriği 

• Antikoagülasyon dozu yüksek tutulmalı!



Yavaş sürekli tedaviler (CRRT’ler)
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Tedavi Seçimi

Tedavinin erişilebilirliği

Tedavi seçimi çok sayıda faktörden etkilenir

Klinisyenin deneyimi

Hemodinamik stabilite

Damara erişim 

Fazla sıvıdan kurtulmak? 

Öncelikli amaç nedir?

Fazla solütten kurtulmak?

Her ikisi birden?



• İyi yönleri
• Mükemmel tolerans

• Optimal sıvı kontrolü

• Optimal homeostatik kontrol

• Sürekli klirens

Tedavi Seçimi 

• İyi yönleri
• İş-yükü az

• Kısa tedavi süresi

İHD CRRT

•Kötü yönleri
• Ciddi intolerans

• Sıvı kısıtlaması gerekliliği

• Etkinliği sınırlı

• Kötü yönleri
• Uzun tedavi süresi

• Sürekli antikoagülasyon
• İş-yükü fazla ve maliyeti yüksek



• 5.6.1: Use continuous and intermittent RRT as 
complementary therapies in AKI patients. (Not Graded) 

• 5.6.2: The Work Group suggests using CRRT, rather than
standard intermittent RRT, for hemodynamically unstable
patients. (2B) 

• 5.6.3: The Work Group suggests using CRRT, rather than
intermittent RRT, for AKI patients with acute brain injury
or other causes of increased intracranial pressure or
generalized brain edema. (2B) 

Hangi RRT?

Modality of Renal Replacement Therapy for Patients with AKI 

KDIGO



Hangi RRT?

ABH’lı Olgularda  RRT Modalitesi

KDIGO

• 5.6.1: AKI hastalarında tamamlayıcı tedaviler olarak 
sürekli ve aralıklı RRT kullanın. 

• 5.6.2: Çalışma Grubu, hemodinamik olarak kararsız 
hastalar için standart aralıklı RRT yerine CRRT kullanmayı 
önermektedir. (2B) 

• 5.6.3: Çalışma Grubu, akut beyin hasarı veya artan 
intrakranyal basınç veya jeneralize beyin ödemi olan AKI 
hastaları için aralıklı RRT yerine CRRT kullanmayı 
önermektedir. (2B) 



CRRT Tercihinin Daha Uygun Olduğu Durumlar

Continuous Renal Replacement Therapy, 
Kellum JA, Bellomo R, Ronco C. 2010 by Oxford University Press

hipotansif veya hipotansiyon riski olan hastalar 
vazopressör desteği alan tüm hastalar

Hemodinamik Dengesizlik

standart hemodiyaliz ciddi sıvı kaymalarına 
yol açabileceği için kontrendike

İntrakraniyal Hipertansiyon 

4 saatlik hemodiyaliz ile 4L çekmek mi? 
24 saatlik CRRT ile (200-300 ml/saat) 5-7 L çekmek mi?

Aşırı Sıvı Yüklenmesi

diyaliz yapılmayan günlerde ‘weaning’ başarısız olabilir

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalar





Yavaş Sürekli Diyaliz Planı
Örnek



Toplam Uzaklaştırılan Sıvı
“EFFLUENT”

MODALİTE “EFFLUENT”

CVVH Toplam UF

CVVHD Diyalizat + UF

CVVHDF Diyalizat + UF

Hedef  en az 20 ml/kg/saat

Reçetelerken  30 ml/kg/ saat



Toplam uzaklaştırılan sıvı (Effluent) = CRRT dozu 

KLİRENS

solüt uzaklaştırma hızı / kan solüt konsantrasyonu

sıvı uzaklaştırma hızı X uzaklaştırılan sıvıda solüt konsantrasyonu
kan solüt konsantrasyonu

K = QE x CE/CB

K = QE

Hedef  uzaklaştırılan sıvı (Effluent) > 20 ml/kg/saat



YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ

Modalite seçimi ve reçeteleme

Nasıl takip edilmeli? 



Akut Böbrek Hasarında Renal Replasman Tedavisi

Hastaların tümüne genelleyebilecek yaklaşımlar yok

en iyi tedavi ? / optimal doz ? / optimal modalite ? 

teorik bilgi + klinik deneyime dayanan kararlar

her hastanın özellikleri ve bireysel ihtiyaçlarına göre 
tedavi şekillendirilmeli

hastanın ihtiyaçları değişken
tedavi takibi dinamik olmak zorunda



Yavaş sürekli diyaliz nasıl takip edilir? 
SIVI DENGESİ

Sıvı dengesini sağlamak tedavinin en önemli noktası 

mekanik ventilasyondan ayrılmada güçlük

hipovolemi ve renal iyileşmede gecikme

aşırı sıvı çekmek

yetersiz sıvı çekmek

hasta ve tedavi sık aralarla dikkatle gözden geçirilmeli 

sıvı giriş ve çıkışları tüm detaylarıyla titizlikle izlenmeli

tedavi hedefleri belirlenerek reçeteleme yapılmalı

makine ayarları açık anlaşılır belirtilmeli



israrlı sıvı yüklenmesi tehlikeli volüm deplesyonu

Yavaş sürekli diyaliz nasıl takip edilir? 
SIVI DENGESİ

reçetelenen tedavi
güvenli ve etkili yürüyor mu?

makine alarmları

filtrede pıhtılaşma

ünite dışı tetkikler veya işlemlerde geçen zaman

tedavi duraksamaları

TEDAVİDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ



Yavaş sürekli diyaliz nasıl takip edilir? 
SIVI DENGESİ

Hastanın durumu ve tedavinin seyri 
sık aralarla gözden geçirilmeli

SÜREKLİ TEDAVİ SÜREKLİ TAKİP GEREKTİRİR

Fazladan 100 ml/saat sıvı uzaklaştırılabilir
300-400 ml/saate kadar sıvı uzaklaştırma tolere edilebilir

HİÇBİR OLGU DİĞERİNE BENZEMEZ

Sıvı durumunda tehlikeli ‘gel-git’lerden kaçınmalı

TARTAN YATAKLAR KULLANILMALI
Vücut ağırlığının değişimine göre tedaviye yön vermeli

Hemşire ekibi deneyimsizse sıvı takibi saatlik yapmalı 

Tedavi duraksamaları 12-24 saat içinde telafi edilmeli



YAVAŞ SÜREKLİ 
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ

Nasıl takip edilmeli? 

Ne zaman son verilmeli? 



Diyalize ne zaman son vermeli?
Zor Karar

• RRT böbrek fonksiyonları iyileşinceye kadar sürdürülür

• Oligürik olgularda idrar çıkışında artış böbrek 
fonksiyonlarının geri gelmeye başladığının işareti 
sayılabilir. 

• Nonoligürik olgularda idrar çıkışı kullanışlı değil

• Sabit renal destek tedavisi altındayken serum kreatinin
düzeyinin giderek düzelmesi iyileşmeyi yansıtır 
• Serum kreatinin düzeyi yavaş sürekli tedavilerde günlük izlenir 

• Aralıklı diyalizde prediyaliz değerleri esas alınır 



• 5.2.1: Discontinue RRT when it is no longer required, 
either because intrinsic kidney function has recovered to
the point that it is adequate to meet patient needs, or
because RRT is no longer consistent with the goals of 
care. (Not Graded) 

• 5.2.2: The Work Group suggests not using diuretics to
enhance kidney function recovery, or to reduce the
duration or frequency of RRT. (2B) 

Diyalize ne zaman son vermeli?

Criteria for Stopping Renal Replacement Therapy in AKI

KDIGO



Diyalize ne zaman son vermeli?

ABH’da Renal Replasman Tedavisini Durdurma Kriterleri

KDIGO

• 5.2.1: Gerekli olmadığı zaman RRT'yi durdurun, çünkü 
intrinsik böbrek fonksiyonu hastanın ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli noktaya ulaşmıştır veya RRT artık 
tedavi hedefleriyle katkıda bulunmuyordur.

• 5.2.2: Çalışma Grubu, böbrek fonksiyonlarında düzelmeyi 
artırmak için diüretik kullanmamayı veya RRT süresi veya 
sıklığını azaltmamayı önermektedir. (2B) 



Diyalize ne zaman son verebiliriz?

Kreatinin Klirensi* RRT devam etmeli mi?
< 12 ml/dk Devam etmeli

12 – 20  ml/dk Klinik duruma göre karar vermeli

> 20 ml/dk Son vermeli

* Klirens hesabı 6 saat idrar toplayarak ölçüm yapılır.

The ATN Study, N Engl J Med 2008;359:7-20. 

İdrar miktarı  saatte 30 ml’yi aşan olgularda



Teşekkürler





HEDEF HEMODİNAMİK DURUM TEDAVİ

Sıvı uzaklaştırma
Dengeli
Dengesiz 

Aralıklı izole UF
SCUF

Üre klirensi

Dengeli
Dengesiz

Aralıklı HD
CRRT
- Konveksiyon  CVVH
- Difüzyon  CVVHD
- Her ikisi  CVVHDF

Ciddi hiperkalemi
Dengeli
Dengesiz

Aralıklı HD

Ciddi metabolik asidoz
Dengeli
Dengesiz

Aralıklı HD
CRRT

Ciddi hiperfosfatemi
Dengeli
Dengesiz

CRRT

Beyin ödemi 
Dengeli
Dengesiz

CRRT

Durumu Kritik ABH Olgusu
TEDAVİ SEÇİMİ


