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HEMODİYALİZDE
SU SİSTEMİ VE

ÖNEMİ



1-Kimyasal maddeler,

a-Varolanlar: Çinko, sülfat, nitrat, kurşun vb

b-Belediye tarafından eklenenler: Kloramin, florid, 

alüminyum

c-Hastanede eklenenler: Antimikrobiyal (hidrojen 

peroksit, klorlama)

2-Mikrobiyolojik bulaş,

3-Parçacıklar.



 Diyalizin uzun süreli tedavi olarak 

uygulanmaya başlanmasıyla:

 Bazı şikayet ve bulgular da su ile 

ilişkilendirildi:



Zararlı etkiler

Semptom Sorumlu maddeler



İçme suyu için izin verilen miktarlar 

diyaliz hastalarında zararlı etkilere yol açabilir



Hemodiyaliz Su Sistemi ve 
Kılavuzlar

 Hemodiyalizde su sistemi kılavuzu sadece Avrupa 
kılavuzlarında detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir,

 Avrupa kılavuzunda hem konvansiyonel hem de high-flux 
hemodiyalizde ileri derecede saf su ve diyalizat kullanılması 
önerilmektedir,

 Online tedavilerde ise (Hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon) 
replasman sıvısı ileri derecede saf su olmak zorundadır.

European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1), NDT, 2002;17



1. Ön işleme
 Filtrasyon

 Yumuşatma

 Karbon filtreleri

 Mikrofiltrasyon

2. Suyun saflaştırılması
 Ters ozmos (Reverse osmosis)

 Deiyonizasyon

3. Depolama
 Depolama tankları olabilir veya olmıyabilir

 Ultrafiltrasyon ve sub-mikronik filtrasyon

4. Diyaliz cihazına ulaşması 

SU SİSTEMLERİ
a-Saf su

b-İleri derecede saf su..Ultrapure



SU SİSTEMLERİ

 İçme suyu bölgesel farklılıklar gösterebilir,

 Aynı bölgede mevsimsel farklılıklar olabilir,

 Belediyeler içme suyuna koydukları dezenfektan 
yoğunluklarını değiştirebilir,

 Su sistemlerinden kaynaklanan kirlenme de 
olabilir (bakır, çinko, alüminyum, bakteriler).

 Hastanelerde haber vermeden eklenenler!!!!



1996 yılında Brezilya’da 131 hastalık merkezde 

116 hastada bulantı-kusma-görme bozk. ve kas güçsüzlüğü

100’ünde akut karaciğer yetmezliği

52 ölüm

Siyanotoksin













 Sistemin kurulması kadar takip edilmesi ve 

kriz anlarında neler yapılacağının bilinmesi 

de çok önemli!

 Önce kullanacağımız suyu örnekleyip sistemi 

kuralım,

 Sonra da kalite kontrolü tartışalım.



FİLTRASYON

 İçme suyundaki büyük 
parçacıkların (5-500 mm) 
tutulmasını sağlar,

 Rejenere 
edilemediklerinden 
aralıklı olarak 
değiştirilmeleri 
gerekmektedir.



YUMUŞATMA

 Kalsiyum ve magnezyum gibi 
iki değerlikli katyonlar için 
önemlidir.

 “Sert su sendromu” önlenmiş 
olur



 AVANTAJLARI

 Suyun sertliğini azaltır 

 Olması gereken: 0 dH (Alman 
sertliği)

 1 Alman sertliği= 1.78 Fransız 
sertliği

 Kolaylıkla rejenere edilir, reçine 
ömrü 2500 rejenerasyon veya 10 
yıldır

 Düşük maliyet.

 DEZAVANTAJLARI

 Organik bileşenleri, parçacıkları 
ve diğer iyonları uzaklaştırmaz,

 Sodyum salınımı,

 Dezenfekte etmede güçlük,

 Zamanla etkinliği azalabilir.

 Suyun sertliği her gün 
izlenmelidir.

YUMUŞATMA

Sistem geceleri diyaliz olmadığı zaman rejenere olduğu için

suyun sertliğine sadece sabah değil 

diyaliz bitimine yakın zamanda da bakılmalıdır.



AKTİF KARBON FİLTRELERİ



 Dezavantajları
 Küçük parçacıklar salınabilir; aktif karbon 

filtrelerinden sonra mikrofiltre yerleştirilmesi 
uygundur,

 Bakteriyel çoğalmayı uyarabilir, yüksek 
yoğunluktaki klor ile aralıklı yıkama 
yapılmalıdır,

 Filtrenin üst kısmı hızlı bir şekilde kloraminle 
doyabilir; temizleme oranın arttırmak için 
aralıklı “backwashing” yapılmalıdır,

 Rejenere edilemez. Ömrü ort. 18-24 ay.

AKTİF KARBON FİLTRELERİ



ÇİFT KARBON FİLTRESİ KULLANINIZ

İçme suyu

Örnek alın

Örnek alın

İŞLENMİŞ 

SU

İŞLENMİŞ 

SU
İçme suyu

Sisteme suyu verin ?

YENİ KARBON FİLTRESİ



 Filtreden sonra olması gereken: 0.1 ppm

 Şehir suyu. 0.3 ppm

KLORAMİN LİMİTİ



REVERSE OSMOSIS
(TERS OSMOS)

 Eriyik haldeki 
birçok organik 
ve inorganik 
maddelerin 
(%95-98), 

 Bakterilerin, 
virüslerin  ve 
endotoksinlerin 
(%99) etkili bir 
şekilde 
uzaklaştırılma 
yoludur.

 Klorine 



 Alüminyum!

 Ansefalopati ve 

osteomalazi

 Düzey bakan merkez?

 Florid!

 pH<7.. 

uzaklaştırılması 

azalır





 Suyun kimyasal özelliklerinden başka 

mikrobiyolojik özelliklerine de 

yönelim olmaya başladı.



BİYOFİLM:

Hemodiyaliz hastalarında 

süregen inflamasyonun 

sessiz nedeni



Biyofilm önleme çalışmaları:
DEPOLAMA ve SU DAĞITIMI

 Eğer mümkünse işlenmiş su depolanmamalıdır, doğrudan sisteme 
verilmelidir (on-line sistem)

 Depolanan suda bakteriyal çoğalma hızlıdır. Bu ise enflamasyona yol açar.

 Eğer depolama yapılacaksa: 
 Su üst kısımdan girmeli ve tankın iç yüzeyine püskürtülmelidir,

 Düz yüzey olacak (iç yapısı pürtüklü olmayacak),

 Su sürekli hareket halinde olmalıdır.

 Su dağıtımında özel boru sistemi kullanılmalıdır.

 Su hastaya verilmeden önce bakteri (0.2 m) ve endotoksin (0.05 m)  
filtresi ile temizlenmelidir.





Su dağıtımında hangi malzeme 
kullanılmalı?

 Paslanmaz çelik (AISI 316),

 PVDF (Polivinil diflorür): Plastik malzeme,

 PPn: (Polipropilen naturel)

 PPRC: Polipropilen cinsi

 cPVC: Sağlık sektörüne uygun

 Pirinç, bakır, alüminyum gibi parçalar 

içermemelidir,

 Isı veya ozon sterilizasyonuna da uygun 

olmalıdırlar,

 Düz yüzey; kısa mesafe; fazla kıvrım olmadan.



ULTRAVİYOLE IŞIĞI

 UV, sudaki bakterileri parçalar; fakat açık ortama 
göre bu etki daha zayıftır,

 Bakterilerden lipopolisakkarid ve peptidoglikan 
açığa çıkmasına neden olur; endotoksin filtresi!

 UV etkinliği değişkendir: 
 bakterilere ulaşan miktar 

 işlenmiş suyun kalitesi, suyun derecesi

 bakterilerin direnci

 elektrik voltajı

 Kullanım süresi (5.000-10.000saat veya 1 yıl)



MİKROFİLTRASYON

0.1-2 mm

SUB-MİKRONİK FİLTRASYON

0.1-0.45mm

ULTRAFİLTRASYON

 Sentetik membranlar (polyamide, 
polysulfone...) kullanılır; yüzey alanı, 
elektriksel aktivite, porların çapı, 
akım hızı, transmembran basıncı 
membran etkinliğini belirler,

 Mikroorganizmalar, pirojenler, sub-
mikronik parçacıklar vb 
uzaklaştırılır,

 Genellikle işlenmiş suyun hastaya 
verilmeden önce karşılaştığı bir 
bariyerdir,

 Düzenli olarak değiştirilmelidirler,

 Rejenere edilebilirler.

FİLTRASYON



2014



KISA DÖNEM 
KOMPLİKASYONLAR

 Pirojenik reaksiyonlar

 Üşüme ve titreme

 Septisemi

 Ciddi hipotansiyon ve şok

 Bulantı, eklem ve kas ağrıları



UZUN DÖNEM 
KOMPLİKASYONLAR

 Malnutrisyon, inflamasyon, 

ateroskleroz,

 b2-mikroglobulin amiloidozu,

 ESA ihtiyacı,

 Arta kalan böbrek işlevleri.



İleri derecede saf su ile CRP ve IL-6 düzeylerinde anlamlı azalma,

Kuru ağırlık ve serum albumin düzeyinde artma,

24’er hastada!



ERİTROPOİETİN

15-15…30 hasta

Saf su…ileri derecede saf su

Aynı hedef Hg düzeyini koruma

R-HuEPO dozu daha düşük



GERİ KALAN BÖBREK İŞLEVİ 
ÜZERİNE ETKİLER

30 yeni hemodiyaliz hastası,

 Saf su veya ileri derecede saf su,

 24 ay süreyle izleniyorlar,

 Diyalizatın mikrobiyolojik kalitesi geri kalan böbrek işlevinin 
korunmasında / ya da bozulmasında önemli bir faktör.



 Birçok klinik çalışmada ileri derecede saf suyun olumlu 

etkileri gösterildi,

 Büyük – randomize kontrollü çalışma yok,

 Az sayıda hasta, kontrol grubu çoğunda yok,

 Kardiyovasküler etkileri daha fazla araştırılmalı,

 Bununla birlikte birçok kılavuzda kullanılması 

öneriliyor.



MİKROBİYAL BULAŞ

 Intact mikroorganizmalar

 Pseudomonas                                                                       

(gram neg.- endotoksin kaynağı),

 Micrococcus - Staphylococcus

(gram pos. - peptidoglikan kaynağı)

 Alphaproteobacteria ve Betaproteobacteria,

 Mycobacteria



 High-flux membranlar:

 Bu membranların porları bakterilerin geçişi 
için çok küçüktür,

 Fakat pirojenik bakteriyal ürünlerin geçişine 
izin verebilirler.

*Re-use!



NANOBAKTERİLER

Kalsifikasyon oluşturan bakteri,

Böbrek taşı oluşumunda rol oynar,

0.1mikronluk filtrelerden geçebilir,

Standart kültürlerde saptanamaz,

Diyalizatta olup olmadığı bilinmiyor



NANOBAKTERİ VE DAMAR KALSİFİKASYONU









 Bakteri ve endotoksinleri saptamak için 

daha duyarlı yöntem arayışlarına geçildi,

 Kültür ve LAL..bakteri parçacıkları için geçerli

 Daha küçük parçacıklar nasıl saptanacak?

 Sitokin salınımı da önemli.

 Lipopolisakkaritler (LPS)

 Peptidoglikanlar - bakteriyal kısa DNA 

fragmanları



Endotoksinler 
Lipopolisakkaritler (LPS):

 LAL test (limulus amoebocyte lysate)

 Gel-clot (0.015-0.5EU/mL)..yeterli

 Turbidimetric

 Colorimetric

 Fluorescent

 Kinetic chromogenic assay *** (0.001 EU/mL)

 LPS<8000Da LAL ile saptanamaz 

(oligonükleotidler, peptidoglikanlar, DNA 

fragmanları vb)

 Bu nedenle LAL’ın negatif olması sistemde 

endotoksin olmadığı anlamına gelmez



Peptidoglikanlar …SLP test (silkworm larvae test)..Rutin 
değil

Bakteriyal DNA..Rutin değil
Bioassay…IL-1b ve TNF-a uyarımı



SU SİSTEMLERİNDE 
KALİTE KONTROLÜ

1- KİMYASAL AÇIDAN:

 Ayrıntılı kimyasal inceleme: İlk başlarda ayda bir; 
daha sonra 6 ayda veya yılda bir yapılmalıdır.  
Arıtılmamış su da analiz edilmelidir.

 Yumuşatıcı

 Günlük veya haftalık

 Su sertliği <1mg/l

 Filtreler

 Sistemdeki basınç ve su akım hızı

 Aktif karbon filtresi

 Klorid yoğunluğu ve basınçlar

 Ters osmos
 Günlük-sürekli

 Üretim oranı

 Rejeksiyon oranı

 Suyun rezistivitesi ölçülür



2-MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN:

I-Örnekler uygun şekilde alınmalı,

II-Hangi mikrobiyolojik yöntemler tercih 

edilmeli?



Mikrobiyolojik değerlendirme için yapılması 
gerekenler:

1-Uygun örnek alımı





Amerika’da standart teknik:Triptik soy agar 
besi yeri 37C..48 saat beklemeli. 

 Reasoner’s 2 agar (R2A) ve tryptone glucose 

extract  agar (TGEA) tekniği, 2014!

 Uzamış bekleme süresi: 5-7 gün,

 Düşük ısı: 17-20-23C,

 Daha duyarlıdır,

 İleri derecede saf su kullanılıyorsa: Membran 

filtrasyon metodu önerilmekte (<1CFU/mL 

kontaminasyonu bile saptar),

 0.22mm bakteri filtresinden (yada <45mm)  elde 

edilen 10-1000ml işlenmiş su ile yapılmalı.



Dezenfeksiyonun gerekli olup olmadığını değil; 
düzenli dezenfeksiyonun etkinliğini gösterir.

• Bakteriyal kültür
• Merkezde,

• Ayrı bir odada yapılabilir,

• 1 Avro maliyet

• Endotoksin
• Merkezde sadece “gel clot” sistemi bakılabilir,

• Sensitivitesi 0.015-0.5 EU/mL,

• Bu yöntem saf su ve standart diyaliz sıvısı analizi için uygun; ileri 
derecede saf su için uygun değil

• Pozitif veya negatif olarak rapor ediliyor,

• 12 Avro maliyet

• Bikarbonat diyaliz sıvılarının analizi sırasında test negatif çıkabilir 
(reaksiyon engellenebilir); örnekler dilüe edilmelidir!



ÖRNEK ALIM SIKLIĞI

 Su dağıtım sistemi:

 Aylık

 Kültür+endotoksin

 İleri derecede saf su:

 Aylık

 Kültür+endotoksin

 ?

 Arıtılmış su                 

(işlenmiş su):

 6 ayda bir

 Mikrobiyolojik

 Standard diyaliz suyu:

 Aylık

 Kültür+endotoksin

 Makineler arası 

dönüşümlü



ÖRNEKLER DEZENFEKSİYONDAN 
HEMEN ÖNCE ALINMALIDIR

• BİR BAŞKA BAKIŞ AÇISI:

• Örnekler rutin dezenfeksiyondan en az 1 hafta 

sonra alınmalıdır; dezenfeksiyon sonrası acilen 

alınması gerekiyorsa en az 24 saat beklenmelidir



Rutin dezenfeksiyon sıklığı
merkezlerde

• Su dağıtım sistemi
• Isı ile dezenfeksiyon (90C- en az 2 saat)

• STANDARD HD..EN AZ AYDA BİR (HDF..haftada3)

• HD makineleri de sisteme dahil ediliyor

• HD makineleri 
• ayrıca her seans bitiminde kimyasal olarak dezenfekte 

ediliyor

• Düzenli olarak ultrafiltreler de değiştiriliyor

• RO membranları bileşimlerine göre üretici 
firmanın önerileri doğrultusunda.



EV-HD

• RO ayda iki kez kimyasal dezenfeksiyon,

• HD makinesi her seanstan sonra kimyasal ve 

ısı dezenfeksiyonu,

• Makine ve su sistemini içine alan kombine 

ısı dezenfeksiyonu uygulanmıyor?



İzlenen parametreler öngörülen sınırları 

aştığında yapılacak eylemler önceden 

belirlenmiş olmalıdır.







SONUÇ OLARAK:

 Şehir suyu diyaliz amacıyla kullanılacaksa kısa ve uzun 
dönem komplikasyonları nedeniyle mutlaka işlenmelidir,

 Ülkemizde ters osmos  temel işlemdir,

 Kaba filtreler, yumuşatıcılar, aktif karbon filtreleri ve 
mikrofiltreler ile su işleme hazırlanmalıdır,

 Su sisteminin kalite kontrolü süreklilik arzeder; günlük 
kontroller ve aylık -3-6aylık vb ayrıntılı 
mikrobiyolojik/kimyasal analizler yapılmalıdır,

 İleri derecede saf su kullanımı ile ilgili sistemler ucuzlamalı 
ve yaygınlaşmalıdır,

 Su sisteminin kalitesi, diyaliz merkezinin kalitesini yansıtır.



TARTIŞILMASI GEREKEN 

DİĞER KONULAR…..





TAM OTOMATİK SİSTEMLER



OZON İLE DEZENFEKSİYON




