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Hemodiyaliz tedavisi 30 yıldan daha fazla süredir, son dönem böbrek 
yetmezliği (SDBY) hastalarında uzun süreli renal replasman tedavisinde 
başarıyla uygulanmaktadır. Bir çok hasta 10 yılı aşkın süredir hemodiyaliz 
tedavisi almaktadır ve hatta bazılarında 25 yıldan fazla sağkalım sağlan-
mıştır.11' ABD Renal Veri Sisteminin 1998 yılı raporu, ABD'de yaklaşık 
283.000 SDBY hastası olduğunu ve bunların %62'sinin hemodiyalize de-
vam ettiğini göstermektedir.'2' 

SDBY veya üremik sendrom tedavisinin diyaliz ile yapılmasına rağmen, 
üremik toksinler henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Üremik sendrom, 
vücutta fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonları engelleyen çeşitli madde-
lerin anormal birikimi sonucu gelişir. Bu biriken maddelerin boyutları, 
molekül ağırlığı 300 dalton'dan az olanlardan (üre gibi), 12000 dalton'a 
(orta moleküller, beta2 mikroglobin, miyoglobin gibi) kadar değişebilmek-
tedir. Üremik toksin gruplarının herbirinin ayrı ayrı önemi hala tam olarak 
anlaşılamamıştır. 

Bu maddeler uzaklaştırılmak istenmekle birlikte hangi spesifik maddele-
rin ne miktarda elimine edilmesi gerektiği bilinmemektedir. Ayrıca, üremik 
sendrom, sadece solut veya toksinlerin birikimi şeklinde tanımlanamaz. 
Üremik sendromun kapsadığı durumda, kritik role sahip maddelerin (bikar-
bonat, eritropoetin,(3)1,25 dihidrokalsiferol(4) gibi) ve eser elementlerin (çin-
ko, karnitin(5) gibi) eksikliği de söz konusudur. Üreminin patobiyolojisinin 
henüz tam anlamıyla bilinmemesi ve anlaşılamaması, diyaliz yeterliliğini 
tarif etmeyi güç hale getirmekte ve diyaliz yeterliliğinin ölçümü konusun-
da uzlaşma sağlanması güç olmaktadır. Yeterli diyalizin klinikte en çok 
kabul edilen tanımı, uzun ve kısa süreli mortaliteyi azaltan, rutin olarak 
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uygulanabilen, hastanın yaşam kalitesinde önemli ölçüde iyileşme sağla-
yan ve mali açıdan da elverişli bir tedavi olması şeklindedir. 

ABD'de son yıllarda hemodiyaliz yeterliliği değerlendirilirken diğer ge-
lişmiş ülkelere göre mortalitenin artmış olduğu saptanmıştır. Bu durum-
dan, hastalarla ilgili veya diyalize bağlı bazı faktörler sorumlu tutulmuştur: 

• ABD'de SDBY populasyonunun daha yaşlı ve diabetes mellitusun da 
ha sık olması. 

• Hemodiyalizle solut kliresinin yeterli ölçüde sağlanmaması ve diya- 
lizörün yeniden kullanımı. 

• Yeterli diyaliz sağlanmasındaki engeller: az reçetelendirme, damar 
giriş yolu yetersizliği ve hastanın uyum problemleri. 

Yeterli doz hemodiyaliz kavramına bakıldığında, bu kavramın i97o'ler-
de ortaya çıktığı görülür. Hemodiyaliz yeterliliği konusunda matematiksel 
modeller veya formüller geliştirilmiştir. 

Periton diyalizi olan hastaların, daha yüksek üre ve kreatinin değerle-
rine sahip olmalarına rağmen, üremik nöropatinin, gelişmediğinin göz-
lenmesi periton zarının daha büyük molekül ağırlığı olan toksinleri daha 
iyi uzaklaştırdığı düşüncesini doğurmuş,'7' bu düşünce de m2- saat hipo-
tezini ortaya çıkarmıştır. Bu hipotezde, diyaliz yeterliliğinin, uygulanmak-
ta olan hastalık tedavi süresi ve diyaliz membranının yüzey alanı ile ilişkili 
olduğu iddia edilmektedir. 

Daha sonra, aynı araştırmacılar, diyaliz indeksi kavramını ortaya at-
mışlardır. Bu indeks sağlığın devamı için, bir molekülün, gerekli minimal 
uzaklaştırılma miktarını yansıtır. Kolay ölçülebilen moleküller bulunmadı-
ğından motor sinir ileti hızı, EEG, hematokritve hastanın aktivitesi, perfor-
mans düzeyi ve diyeti dikkate alınmış ve yetersiz diyaliz bu verilere göre 
anlaşılmak istenmiştir. 

Orta molekül ağırlıklı solütlerin, SDBY hastarında gözlenen bir çok ko-
morbid olaylardan sorumlu olabileceği görüşü vardır.'8' Örneğin, diyalize 
bağlı amilodioz, beta2 mikroglobulin birikimi ile karakterizedir ve bu has-
talığın ortaya çıkışı beta2 mikroglobulin için daha yüksek klirense sahip 
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membranlar ile önlenebilir. Yine bu hastalardaki lipoprotein lipaz eksikli-
ği yüksek etkinlikli hemodiyaliz membranları ile azaltılabilir. 

Orta moleküllerin üremik toksin olduğu görüşüne ve diyaliz yeterliliği 
konusunda ölçümlerin önerilmesine rağmen, bu solütlere klinikte pek 
önem verilmemektedir. Ayrıca bir çok çalışmada hemodiyaliz yeterliliği 
için üremik toksin olarak ufak molekül ağırlıklı (üre gibi) solütler kullanıl-
mıştır.(9) Yüksek etkinlikli ve düşük akımlı diyalizörlerin mortalite ve mor-
bidite üzerine olan etkisini gösteren uzun süreli, kapsamlı, prospektif ça-
lışma bulunmamaktadır. Halen devam eden (National Institute of Diabe-
tes, Digestive ve Kidney Disease Hemodialysis (HEMO), çalışmasının bu 
etkileri ortaya çıkarması umut edilmektedir.'10' 

(National Cooperative Dialysis Study (NCDS), diyaliz dozu ve hasta 
morbiditesi arasındaki ilişkiyi belirleyen tek gerçek ve kapsamlı randomi-
ze çalışmadır.'"' Bu araştırmada 2 parametrenin önemli olduğu düşünül-
müştür. 

1. BUN konsantrasyonunun değişimi (ufak mol. ağırlıklı solut klirensi- 
nin bir göstergesi olarak) 

2. Her hemodiyaliz seansının uzunluğu (orta moleküllerin göstergesi 
olarak) 

Daha büyük ve daha az difüzyona uğrayan solütlerin temizlenmesinin, 
diyalizin süresi ve membran yüzey alanından etkilendiği düşünülmüştür. 
Üre klirensi için, çok kullanılan ve basit bir metod olan hafta ortası pre-di-
yaliz BUN yerine, haftalık diyaliz siklusu boyunca, zaman ortalamalı ola-
rak ölçülen BUN konsantrasyonu (TAC) (ÜRE) kullanılmıştır. SDBY'de 
uzun süreli üremik toksisite, zirve plazma üre konsantrasyonundan çok, 
(hafta ortası pre -diyaliz BUN), toksine maruz kalma ortalaması ile ilgili-
dir. Hafta ortası pre diyaliz BUN değeri hemodiyaliz'in miktarı kadar has-
tanın diette protein alımıyla da yakından ilişkili olduğundan, yukarda be-
lirtilen görüş önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada 165 hasta, 4 gruba ayrılmıştır. Tüm hastalar haftada 3 kez 
hemodiyalize girmektedirler. 
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Grup1 ve grup3'te TA üre konsantrasyonu 50 mg/dl, grup2 ve 4'de ise 
100 mg/dl dir. Grupı ve 2 4,5-5 saat (daha uzun), grup3 ve 4 ise 2,5-3,5 
saat diyalize girmektedirler. Tüm hastalar için izlem süresi 24 haftadır. (6 
ay) TA üre değeri, hasta morbidetesi veya çalışmadan çıkarılmanın en 
önemli belirleyicisi olarak öne çıkmıştır. Grup ı'de (uzun süreli diyaliz) ça-
lışmadan ölüm veya medikal sorunlar nedeniyle çıkarılmayan hasta oranı 
%89, grup3'te (kısa süreli) %94, grup2'de %55, grup 4'te %54 bulunmuş-
tur. Bu sonuçlara bakıldığında diyaliz süresinin, hastanın çalışmadan çı-
karılmasıyla ilişkili olmadığı görülmektedir. 

Buna karşın düşük TAC üresi olanlar daha az hastaneye yatmışlardır: 
grup 1 <grup 3, grup 2 < grup 4 Sonucun ikinci önemli belirleyicisi, protein 
katabolizma hızı (PCR) olarak bulunmuştur. Bu, diyaliz hastalarında protein 
alımının eşdeğeridir. 

NCDS çalışması da, ürenin, hemodiyaliz esnasında ufak molekül klirensi-
ni yaklaşık olarak gösteren bir belirleyici olduğunu ve temizlenme miktarının 
da hasta sürvisini ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber, bu çalışmada 60 ya-
şından büyük ve diyabetik hastalar bulunmamaktadır. Bir başka önemli nokta 
ise daha çok sellülotik membranların kullanılması ve sürenin kısa olmasıdır. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, NCDS (1981) çalışması hemodiyaliz 
yeterliliği ile hasta morbidite ve mortalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması 
fikrini doğuran ve ürenin hemodiyaliz yeterliliğinin ölçümü için kullanılması-
nı başlatan ilk geniş kapsamlı çalışma olması nedeniyle önemlidir. 

HEMODİYALİZ DOZLARININ  MİKTARININ TESBİTİNDE KULLANILAN 
YÖNTEMLER VE İLKELER 

Üre, klinikte ufak moleküllerin klirensini tayin etmede en sık kullanılan 
maddedir. Bir çok zararlı üremik toksin, protein metobolizması sonucu olu-
şur. Ancak bunları rutinde ölçmek mümkün olmadığından, en popüler prote-
in yıkım göstergesi olarak üre olarak kullanılmaktadır. Üre, iki diyaliz arasın-
daki dönemde biriken nitrojen atıklarının %90'nı oluşturur. 
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NCDS analizinin sonucuna göre, hemodiyaliz dozunun ölçümünde kulla-
nılan ve geniş ölçüde kabul edilen metod Kt/V oranıdır. Kt fraksiyonel üre kü-
resini (ürenin dağılım hacmindeki, bu da yaklaşık vücut suyuna eşittir) yan-
sıtır. K, ürenin diyalizör klirensidir ve t dakika cinsinden diyaliz süresidir. 

Hemodiyaliz esnasında ürenin uzaklaştırılmasını gösteren, matematiksel 
terimler (Kt/V) klinikte üre kinetik modelleri olarak adlandırılır. Bütün üre ki-
netik modelleri, bir maddenin sistemde birikiminin, giriş ve atılış arasındaki 
farklılığına eşit olduğu ilkesine dayanır. Bir maddenin birikimi, metobolizma-
sı ve atılımı bilinirse, o maddenin kinetik modeli oluşturabilir. 

Bu prensipleri üre'ye uygularsak, Ürenin sistemik birikimi: input / oluşan 
üre - output /ürenin klirensidir. Veya farklı bir eşitlik olarak (D+C)/ d+ =[G-
(kd+kr] x C [d(V+C/dt) Üre oluşumu (G) ve diyalizör ile (kd) ve reziduel renal 
fonksiyon (Kr) arasındaki farklılığın sonucu olur.  

C-> Ürenin konsantrasyonu  

V-> Ürenin dağılım volumu 
Çoğu oligoanürik hastalar için, her iki parametre (C ve V) de diyaliz es-

nasında ve arasındaki dönemde değişir. Bu basit görüşten yola çıkarak, 
değişken volümde tek havuz üre kinetik modeli ortaya çıkmış ve klinikte 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modelde: 

ı. Üre, diyaliz sonrası dönemde basit bir havuzda birikir. 

2. Diyaliz esnasında, üre uzaklaştırılması, tüm vücut konpartmanla- 
rında eşittir. 

3. Üre konpartmanları, hemodiyaliz tedavileri arasında sıvı retansyo- 
nuna bağlı olarak genişler, hemodiyalizde ise ultrafiltrasyona bağlı olarak 
daralır. 

Üre Kinetik Modelinin Formüllendirilmesi: 

Avantajları: Dikkatli olarak yapılırsa,üre kinetik formülü modeli hemo-
diyaliz sırasında uzaklaştırılan üreyi niceliksel olarak gösterir. Diğer me- 
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todlara göre bir çok avantajı vardır. Değişken volümde basit bir üre havuzu 
olarak düşünüldüğünde, üre kinetik modelinin yararlan, ı. Bireysel 
hemodiyaliz verilmesinde kullanılabilir. 

2. Dozdaki hataları kontrol edebilirsiniz. 
3. Rezidüel renal fonksiyonu hesaba katılabilir 
4. Normalize protein katabolizma hızı (nPCR) hesaplanabilir. 

Hemodiyaliz Reçetelenmesi: 
Bireysel hemodiyaliz tedavisi için üre kinetik modeli kullanılacaksa, he-
modiyaliz miktarı (Kt/V) bazı hastaya özgü parametrelere dayanmalıdır. 
1. Rezidüel böbrek fonksiyonu 
2. nPCR 

DOZAJ HATALARININ KONTROLÜ 

Üre kinetik modeli, verilen hemodiyaliz miktarındaki hataları denet-
lememizi sağlar. Üre kinetik modeli için, pre ve post diyaliz BUN kon-
santrasyonunu, hemodiyaliz süresini ve üre'nin diyalizör klirensini 
(kan ve diyalizat akım hızlarına göre) hesaplamak gerekir. 

FORMÜL 

Tablo 1-1 önerilen Hemodiyalizin Dozunun Altında Hemodiyaliz Yapıl-
masının Nedenleri 

Üre Kliresinin Yetersizliği: 
• Fistül resirkulasyonu 
• Vasküler giriş'ten yetersiz kan akımı 
• Diyalizör etkinliğinin yanlış ölçümü 
• Yetersiz diyalizör 
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• Diyaliz esnasında diyalizörde pıhtılaşma 
• Kan pompasının değişkenliğine bağlı olarak kan ve diyalizat akım 

hızları hataları 
• Uygunsuz sete bağlı, düşük diyalizat akım hızı 
• Diyalizat akımının yanlış kalibrasyonu 
• Diyalizörde kaçaklar 

Tedavi süresinin kısa tutulması: 
• Etkin diyaliz süresinin kol saatine göre yanlış hesaplanması 
• Ünite sorumluları tarafından diyalizin erken sonlandırılması 
• Hasta ve yakınlarının arzusu ile diyalizin erken sonlandırılması 
• Hastaya bağlı nedenlerle diyalize geç başlanması 
• Diyaliz süresinin yanlış hesaplanması 
• Merkez farklılıkları 

Laboratuar Veya Kan örnekleme Hataları: 
• Prediyaliz BUN'nun serum fizyolojik ile seyrelmiş olması 
• Prediyaliz BUN'nun diyaliz başladıktan sonra alınması 
• Post diyaliz BUN'nun diyaliz bitmeden alınması 

 

• Laboratuar hataları 
• Post diyaliz BUN'nun diyaliz bitmeden 5 dakika önce alınması 

Rezidüal Renal Fonksiyon: 
Üre kinetik modelinde verilecek hemodiyaliz dozu açısından Rezidüal 

Renal Fonksiyon da (RRF)'da hesaba katılmalıdır. Üremik hastaların pek 
azında RRF vardır. Dikkate alınmazsa, gerçek total üre klirensi ve nPCR 
hesaplanabilir. Hemodiyaliz esnasında, rezidüal renal fonksiyonun, üre 
klirensine etkisi çok az olacaktır. Ancak diyaliz arası dönemde, RRF pre di-
yaliz BUN'unu belirgin şekilde azaltacaktır. 

Belirgin olarak katabolik veya anabolik olmayan hastalarda, net protein 
katabolizması diyetle protein alımıyla yakından ilişkilidir.Ancak diyetteki 
öykü sıklıkla doğru olmadığından, PCR, diyetteki protein alımına göre 
daha doğru bir hesaplama yapılmasını sağlar. 
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Daha iyi protein alınımını gösteren nPCR yüksekliğinin daha az morbi-
dite ile beraberlik gösterdiği saplanmıştır. Ancak çeşitli çalışmalar bes-
lenme durumunu gösteren testlerin kronik hemodiyaliz hastalarının 
yaşam süresinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymuştur. Örne-
ğin, Serum albumini 3,5 gr/ di altında olanlarda ölüm riski, diabetik has-
talarda 1,83 kat, olmayanlarda 2,07 kat artmaktadır. Bu farklılık Kt/ V ye 
göre hesaplandığında daha az bulunuyor. Yani Kt / V diyaliz yeterliliğini 
tek başına göstermiyor. 

13.473 SDBY hastasının analizinde, serum albumin düzeyinin 
hemodiyaliz dozuna göre ölüm açısından 21 kat daha güçlü bir 
belirleyici olduğu saptanmıştır. Bundan dolayı serum albumin 
konsantrasyonu, bağımsız risk faktörüdür. Serum albümün düzeyi 
hemodiyaliz yeterliliği ile yakından ilişkilidir. Gerçekten yetersiz diyaliz 
olanlarda iştah ve protein- kalori alımı azalmaktadır. Yani, yeterli 
diyaliz temini hastanın beslenmesini ve yaşam süresini düzeltebilir. 

Dezavantajları: Üre kinetik modelin, en belirgin dezavantajları lojis-
tiktir. Bunun için komputürlere ve bilgisayar programlarına ihtiyaç var-
dır. Elde edilen veriler yanlış olabilir ve diyaliz merkezi ne kadar büyük-
se bu modeli uygulamak için gerekecek süre o kadar uzun olacaktır. Bü-
tün zorluklara rağmen üre kinetik modelinin diyaliz tedavisinin reçete-
lendirilmesi ve dozunun kontrülünde en etkili model olduğu kabul edil-
mektedir. 

Üre Azalma Oranı: (URR)  
URR (%) = ıoox (1- Ct / Co)  
Ct-> post diyaliz BUN  
Co-> pre diyaliz BUN  
Kt/V = ln(ı-URR/ıoo) 

URR metodu diyaliz dozunu basit bir şekilde ölçebilir. Daha önemlisi ya-
pılan bir çok çalışmada URR hasta sürvisiyle ilişkili bulunmuştur. Ayrıca 
URR'nin hemodiyaliz hastalarının mortalite risklerinin tayininde Kt /V 'ye 
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göre daha iyi veya daha kötü olduğundan söz edilemez. Kolaylığına rağ- 
men UF ve nPCR'yi hesaba katmadığı için hemodiyaliz yeterliğinin tayin 
edilmesinde bazı sınırlamalara sahiptir. 
Tedavi Süresi: Hemodiyaliz seansının süresinin Kt/ V veya URR den ayrı 
olarak, hemodiyaliz yeterliliği için bağımsız bir risk faktör olduğuna ina- 
nılmaktadır. Diyaliz süresi uzadıkça, üreden daha büyük solütlerin (orta 
moleküller) klirensi orantısız olarak artmaktadır. Boyutlarından ötürü, bu 
moleküllerin temizlenmesi, üreye göre, difüzyonla klirense daha az 
bağlıdır. Üre, üremik toksinlerin tek göstergesi değildir ve orta molekül 
ağırlıklı solütlerle aynı biofiziksel özelliklere sahip değildir. Bundan dola- 
yı, diyaliz süresi büyük moleküllerin klirensini gösteren kaba bir faktör 
olarak kabul edilebilir. Diyaliz süresinin uzunluğu hasta sürvisini artırabi- 
lir. 

Hemodiyaliz seansının uzunluğunun damar içi völümü daha iyi kontrol 
edebilmek gibi bir avantajı da vardır. Bu şekilde hastanın kuru ağırlığının 
temini daha iyi başarılabilir. Böylelikle kardiyovasküler komplikasyon ris- 
kini azaltabiliriz. 

Resirkülasyon: Hemodiyaliz dozunun hesaplanmasında, biyofiziksel de- 
ğişkenliğe yol açan ek bir faktör resirkülasyonun varlığıdır. Hemodiyaliz 
esnasında, diyalizör girişine gelen kanın bir miktarı kapillerden ilk geçişe 
uğramadan geri dönebilir. Diyalizör çıkışından girişine doğru olan önce- 
den diyaliz olmuş kanın akımına resirkülasyon adı verilir. Bu da üre rebo- 
unduna sebep olan bir faktördür. Üre reboundu iki faza ayrılabilir. Erken 
ve geç faz. Bu fazları belirleyen diyalizin bitiminden 3 dk önce veya sonra 
oluşmasıdır. Erken reboundun ilk komponenti damar giriş yolundaki kan 
resirkülasyonunun oluşturduğu giriş resirkülasyonudur. Erken üre rebo- 
undunun ikinci komponenti ise kardiyopulmoner resirkülasyonudur. Giriş 
resirkülasyonu, önemli ölçüde kanın venöz iğneden hastaya geri dönme- 
si sonucu olur. Giriş resirkülasyonu 

1. Arteryal iğne venöz iğnenin akımı boyunca yanlış olarak konulmuşsa, 
2. Damar girişinin venöz yolu, arteryel yol olarak kullanılırsa, 
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3. Kan pompası, fistüldeki akım hızını aşarsa görülür. Bu durum, da- 
mar yolunda belirgin darlık olduğunda görülür. 

Access resirkülasyonu hemodiyalizin bitimi ile başlar ve bir dakikadan 
az süre (ortalama 20sn) de tamamlanır. Kan arteryal hattaki resirküle 
eden kandan temizlenmeden alınırsa ve resirkülasyon varsa veya diyaliz 
sonrası 30 sn'den önce post diyaliz BUN için kan alınırsa, ölçülen BUN ha- 
talı olarak düşük tesbit edilebilir. 

Erken üre reboundunun ikinci komponenti, kardiyopulmoner resirkü- 
lasyondur. Şayet hemodiyalizde A-V damar yolu kullanılırsa oluşması ka- 
çınılmazdır. Henüz temizlenmiş kanın kalp ve akciğer dolaşımına girmesi 
ve üreden zengin etraf dokulara uğramadan damar yoluna geri dönmesi 
sonucu oluşur. Diyalizden 20 sn sonra başlar ve 2-3 dakika sürer. 

Hemodiyaliz Dozunu Hangi Sıklıkla ölçeceğiz? 

Bir çok çalışmada, hemodiyaliz dozunun hasta morbidite ve mortalite- 
siyle ilişkili olduğu bulunmuştur'12'. Hemodiyaliz dozu diyaliz yeterliliğinin 
tespiti için düzenli olarak ölçülmelidir. Çünkü, klinik bulgular diyaliz ye- 
terliliğini göstermede her zaman gerçekçi olmayabilir. Hemodiyaliz dozu- 
nun ölçümü aylık olarak yapılmalıdır. Hasta uyumlu olmadığında, hemo- 
diyalizin yapılmasında sorunlar (düşük kan akımı gibi) olduğunda veya di- 
yaliz reçetelenmesi değiştirildiğinde, doz ölçümü daha sık tekrarlanmalı- 
dır. 

Yeterli Hemodiyaliz Miktarının Tanımlanması ve Temini: 
1993 yılında, Renal Physicians Association (RPA) ilk defa kanıtlara da- 

yalı olarak, Hemodiyaliz yeterliliği için kullanılabilecek pratik bir rehber 
oluşturmuştur.'13' Buna göre, yeterli hemodiyaliz, hastaların hemodiyaliz- 
den tam anlamıyla yarar görmesi için gerekli hemodiyaliz miktarı olarak 
tanımlanmıştır. Bu belgeden önce bu anlamda yapılan tek randomize ve 
kontrollü çalışma NCDS (1981 yılında) idi.(14) Buna göre, Kt/ V 0,8'in altın- 
da olduğunda morbidite oranı yüksek iken, 1,0-1,2 arasında düşüktü. 
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RPA, verilecek Kt /V miktarının en az 1,2 olması gerektiğini ifade etti. 
Hornberger'in analizinde beklenen yaşam kalitesi Kt /V 2'ye çıkarıldığında 
artmıştır.(13) Kt/ V 1,4 ve üzerinde olduğunda hemodiyaliz maliyeti artmakla 
beraber, hastaneye yatma gereksinimi azaldığından genel anlamda maliye- 
t azalmaktadır. 

Hakim ve arkadaşları, 1988-1991 yılları arasındaki dönemde 130 hasta- 
nın Kt/ V Merini o,8'den 1,3'e arttırmışlardır.(14) Bu artışla beraber, genel 
mortalitede belirgin düşüş olmuştur. Aynı zamanda hastaneye yatma ora- 
nı azalmıştır. Ancak bu çalışma randomize olarak yapılmamıştır. 

Literatüre bakıldığında,hemodiyaliz tedavisi için, RPA nın hazırladığı 
Guideline ve DOQI Hemodialysis Adequancy Work Group şunları öneriyor- 
lar: 

1. Gereken en az hemodiyaliz miktarını gösteren tanımlayıcı ve sabit 
bir kanıt yoktur. 

2. Eldeki veriler, optimal hemodiyaliz dozunu tanımlamakta yeter- 
sizdir. Yine de, hemodiyaliz dozu Kt / V en az 1,2 olacak şekilde temin 
edilmelidir. URR kullanıldığında ortalama hedef değer %65 olmalıdır An- 
cak URR, çekilen sıvıya bağlı değişkenlik gösterebilir. 

Bazı Hasta Gruplarında Hemodiyaliz Yeterliliği: 
Diabetes Mellitus'lu Hastalar: Collins ve arkadaşları, Kt /V 1,0'den 1,2'ye, 
1,4'e veya daha fazla artırıldığında ölüm riskinde %40 azalma olduğunu 
saptamışlardır.(15) Bununla beraber bu gözlem başka araştırmalarda tesbit 
edilememiştir. Dolasıyla, diyabetik hastalar için rutin olarak önerilecek en 
yüksek minimal hemodiyaliz miktarını söylemek güçtür. 
Haftada İki Kez Hemodiyalize Giren Hastalar: Şayet reziduel böbrek 
fonksiyonu yoksa (GFR 5 ml / dk 'nın altında), haftada iki gün diyaliz ge- 
nellikle yetersiz kalır. Zamanla reziduel böbrek fonksiyonu azalacağı için 
bu hastaların yakın takibi yapılmalı, yapılamıyorsa hafta üç kez diyalize 
alınmalıdır. 
Halen Varolan ölçümler Sürviyi Belirlemede Yeterli mi ? 
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Kt/v ve URR, halen hemodiyaliz yeterliliği konusunda, klinikte standart 
olarak kullanılan yöntemlerdir. Yapılan araştırmalarda, Kt/V ve URR üro- 
kinetik modelleri, morbidite ve mortalite ile değişik oranlarda ilişkili bu- 
lunmuştur.(16) Bununla beraber son yıllarda, hastanın tıbbi durumu, Kt/v 
veya URR şeklinde değerlendirildiğinde, bazı klinik problemler ve zıtlıklar 
ortaya çıktığını ifade eden yayınlar da mevcuttur. Koppler ve arkadaşları, 
hastaları, kilo-boy persentili olarak gruplandırdıklarında, yaşam süresinin 
arttığını gözlemişlerdir.(17) Çünkü, düşük kilolu hastalar, en yüksek URR' 
ye sahip iken, ölüm oranları da yüksek olmaktadır. Bu bulgular dikkate 
alındığında, URR ile tesbit edilen yüksek klirens, beslenmenin kötüleşti- 
ğini ve ölüm riskinin artabileceğini yansıtabilir. 

Yine Cherlovv ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, URR'nin %70'in 
üzerine yükseldiği durumlarda ölüm riskinin arttığı görülmüştür.(18) Düşük 
total vücut suyu ve azalmış vücut kitlesi kötü beslenme durumunu yansı- 
tır ve ölüm riskinin artmasından sorumlu tutulabilir.URR'nin %70'in ve 
Kt/V'nin 1,25'nin üzerinde olduğu durumlarda mortalite riskinin arttığını 
belirten bazı gözlemlerde mevcuttur.(19) 

USRDS (89561 hastayı kapsayan) çalışması veri olarak ele alındığında, 
hemodiyaliz dozu (Kt/V) ve vücut hacmi ile mortalite arasında bir ilişki ol- 
duğundan söz edilebilir. 

Kt/v (diyaliz dozunun ölçümü) ve vücut hacmi (beslenmenin gösterge- 
si), mortalite açısından birbirinden bağımsız önemli faktörler olarak kabul 
edilmektedir. 

Diyaliz hastalarına uygulanacak tedavi yöntemlerinde amaç, reziduel 
böbrek fonksiyonunu korumak, kan basıncını kontrol etmek, yaşam kali- 
tesini artırmak ve hastalara psikososyal destek vermek olmalıdır. 

Sonuç olarak; 21. yüzyılda hemodiyaliz tedavisi gelişmeye devam ede- 
cektir. Süresinin ne kadar olması gerektiği konusunda ve yeterli diyalizin 
teminini belirlemede yeni standartlar geliştirmek için, yeni araştırmalara 
ve bilgilere ihtiyaç vardır. 
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