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Reziduel renal fonksiyon (RRF)

 RRF, Gerek HD gerekse PD hastalarının nativ böbreklerinin su ve üremik 
toksinleri temizleyebilme yeteneğidir. 

 RRF’yi ölçebilen optimal metod olmasa da bazı ölçümlerle tahmin edilebilir. 

 Prediyaliz hastalarında böbrek fonksiyonlarını tahmin etmede (eGFR) MDRD, 
CKD-EPI ile eGFR bakılabilse de bu yöntem diyaliz hastalarında RRF’yi tahmin 
etmede kullanışlı değil. 

 Bu hastalardaki RRF, idrar toplanması sonucu (PD hastalarında random, HD 
hastalarında interdialitik dönme) idrar kreatinin ve üre klesensi formülize
edilerek hesaplanır. 



RRF Hesaplanması 

 KT/V total = KT/V diyaliz + KT/V renal

 KT/Vrenal = (KRU)/V 

 V= total vücut suyu (Watson formülü)

 KRU (ml/dk)= 2 (UID.VID) / tID(Cpost + Cpre)

 UID = interdiyalitik periyotta idrar üre konsantrasyonu

 VID = idrar volümü (ml)

 tID = interdiyalitik periyot (haftanın ilk diyalizi ile ikinci diyalizi arasındaki süre)

 Cpost = diyaliz sonrası serum üre değeri

 Cpre= diyaliz öncesi serum üre değeri



RRF var diyebilmek için

 1 kap idrar (250 ml)
 Shafi. AJKD. 2010, 348-358

 100 ml idrar
 ADMEKS çalışması

 Diyaliz hastalarında çıkartılan idrar miktarı mortalite açısından 24 saatlik idrar 
toplanarak eGFR hesaplanmasından daha belirleyici. Her 100 cc idrar çıkışında 
artış mortaliteyi 0.96 kat azaltıyor. 

 Lee MJ. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Mar



 Diyaliz tedavisine başlandığında, hastanın kendi böbreklerinin fonksiyonundan 
daha çok diyalize önem verilmekte ve bir çok nefrolog tarafından RRF ihmal 
edilmekte



RRF korunması niçin önemlidir?
 Sağlıklı olma ile ilişkilidir

 Hipertansiyonla ve intradiyalitik hipotansiyon ile ilişkilidir

 LVH ile ilişkili

 Orta molekül ağırlıklı toksinlerin klirensi için önemli

 Su ve tuz dengesini sağlayarak övolemiyi devam ettirir

 İntrinsik antiinflamatuar etki

 RRF varsa β2-mikroglobulin, ürik asit, K+ ve aliminyum düzeyleri daha düşük

 RRF varlığında endojen EPO ve D vitamini yapımı mevcut

 Serum fosfat atılımında etkili

 Yaşam kalitesi ve mortalite ilişkilidir.

 RRF kaybı ile
 Proinflamatuar sitokinlerin eliminasyonunda azalma

 CRP artışı



Maiorca ve ark. 3 yıllık 
takipte hayatta kalan 
hastalar ile ölen hastaların 
RRF’ların farklı olduğunu 
tespit ettiler

p<0.05

Nephrol Dial Transplant 1995 



Diyalitik klirens mi?

Renal klirens mi (RRF)?



Sağkalımla ilişkili olan Renal klerens, peritoneal
klerens sağkalımla ilişkili değil. 



Bammens et al, AJKD 2003

Üre nitojen- kreatinin gibi küçük molekül ağırlıklı 
solütlere göre β2 mikroglobülin gibi orta molekül 
ağırlıklı maddelerin peritoneal klirensi düşüktür. 
Buna karşılık orta molekül ağırlıklı maddelerin 
renal klirensi daha iyidir. 
RRF’nin sağkalıma etkisi küçük solüt klirensinden
çok orta-büyük-proteine bağlı solüt klirensi ile 
ilişkili



Rezidüel renal fonksiyonun önemi

 CANUSA çalışması (680 PD hastası, 2 yıllık izlem)

 İlk ayağında PD hastalarında total Kt/V’nin  (renal+peritoneal) olumlu 
sonlanımlarla ilişkili olduğu bulundu.

 Mortalite belirleyicileri

 Yaş, DM, kalp hastalığı, albumin, kötü beslenme, total KT/Vüre, total kreatinin klirensi

 Total Kt/Vüre ‘de her 0,1 birim azalma ile mortalitede %6 artış

 Total kreatinin klirensinde her 5 L/1.73m2 azalma ile mortalitede %7 artış
 Churchill et al J Am Soc Neprol 1996

 CANUSA çalışması re-analizi 
 Renal klerens ile peritoneal klerens ayrı ayrı değerlendirildi. Olumlu sonuçlar renal klerensle

ilişkili iken peritoneal klerens ile ilişkili değil. 

 Bargman et al J Am Soc Nephrol 2001



CANUSA çalışmasında mortalite: Renal vs
peritoneal karşılaştırma. 

 CANUSA çalışması renal vs peritoneal klerens

 Değişken Ölüm riski
 Yaş 1.02

 KVH 2.42

 SGA 0.74

 Peritoneal CrCl (5L/hafta) 1.00

 Renal GFR (5L/hafta) 0.88

 İdrar volümü (250 ml/gün) 0.64

Bargman et al J Am Soc Nephrol 2001



CANUSA çalışması sonuç

 Peritoneal küçük solüt klirensi ile sağkalım arasında bağımsız bir ilişki yok

 PD hastalarında mortalitenin tek belirleyicisi RRF

 Prognozu belirleyen renal klirens, peritoneal klirens değil



RRF-Mortalite ilişkisi

 ADAMEX (Adequacy of PD in Mexico) çalışması 965 PD hastası
 RRF (Renal klerens, p=0.013) mortalitenin bağımsız belirleyicisi. Buna karşılık peritoneal

klirens mortalitenin belirleyicisi değil (p=0.558)

 Paniagua R. JASN 2002 



RRF-Mortalite ilişkisi

 NECOSAD (The Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis) 740 HD hastası
 Kt/V’de her 1 ünite artış ölüm riskini %66 azaltıyor

 RRF (renal klirens) hem PD hem de HD hastalarında önemli. 

Thermorshuizen F. JASN 2004



RRF-Mortalite ilişkisi

 CHOICE (Choices for Healthy Outcomes in Caring for End-Stage Renal Disease).

 734 yeni başlangıçlı HD hastası. Hastaların %84’nde idrar çıkışı > 250 cc/gün. 
Hastaların %28’nde 1 yıl sonunda idrar çıkışları korunuyor. 

 İdrar çıkışı korunan hastaların daha iyi hayat kalitesi var(HR 0.7, CI 0.520.93, 
p=0.02) daha az Epo kullanıyorlar (p=0.001)

 İdrar çıkışı korunan hastaları daha az mortaliteye sahip (HR 0.7, CI 0.520.93, 
p=0.02) 

Shafi. AJKD. 2010, 348-358



A. Nongnuch et al. Clin Kidney J (2015)



PD hastalarında RRF ile hipertansiyon 
arasındaki ilişki

Değişken HR p değeri

RRF (CrCl) 3.02 <0.001

RRF (GFR) 4.13 <0.001

HT kardiyovasküler mortalite
açısından risk faktörü
PD hastalarında RRF ile HT arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

Menon Neph Dial Transpl 2001 
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RRF: anti-inlamatuar etki
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RRF – Beslenme ilişkisi

 Malnütrisyon
 Multifaktöriyel, diyaliz dozu ve inflamasyon ile ilişkili

 Protein-enerji metabolizması bozuk, iştah az, alım eksik

 RRF varlığında
 İştah, protein alımı, total kalori alımı daha iyi

 Subjektif global değerlendirme daha iyi



RRF olan ve olmayan HD hastalarında 
beslenme parametreleri

Suda, T. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2000 15:396-401



RRF ile obesite ilişkisi

NECOSAD çalışması: 
Obesite RRF azalması 

için güçlü bir risk 
faktörüdür. 



RRF Kaybı İçin Risk faktörleri

 Hemodiyaliz
 HD tedavisi

 PD’ye göre RRF kaybı için %65 
yüksek risk

 Biyouyumsuz membran
 sellülöz asetat

 Diyalizde hipotansiyon ve 
hipovolemi

 İlaçlar
 Konjestif kalp yetmezliği
 Diabet
 Proteinüri
 Hipertansiyon
 Obezite

 Periton Diyalizi
 Peritonit

 Yüksek geçirgen periton zarı

 Diyalizde hipotansiyon ve hipovolemi

 İlaçlar

 Konjestif kalp yetmezliği

 Diabet

 Proteinüri

 Hipertansiyon

 Obezite



RRF korunması için PD mi? HD mi?

 Diyalize başlarken PD ile mi? HD ile mi başlanmalı?

 HD ile başlayıp daha sonra mı PD?



CAPD (n=58)
HD (n=57)
RRF CAPD de daha iyi 
korunuyor

Lysaght MJ, et al, ASAIO Trans, 1991 



RRF kaybı HD mi PD mi?
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PD hastalarının HD hastalarına göre 
RRF kaybı riski %65 daha az

HD hastalarının RRF kaybı PD 
hastalarına göre 3 kat daha fazla 



RRF azalma oranı HD’de PD’ye göre daha fazla
Çalışma Tip HD/PD hasta sayısı RRF azalma oranı

Rottembourg Prospective 25/25 80%

Lysaght et al Retrospective 57/58 50%

Misra et al. Retrospective 40/103 69%

Lang Prospective 30/15 69%

Jansen et al Prospective 279/243 24%

 PD’de RRF HD’e göre daha iyi korunur (randomize çalışma yok)

 Bu çalışmalarda PD’nin RRF’yi HD’e göre daha iyi korunduğunu tespit edilmiş 
olsa da

 Yapılmış çalışmalarda diyaliz teknikleri eskidir ve

 Her iki diyaliz tipinde de uzun dönem de hasta mortaliteleri arasında fark 
yoktur.



HD ile başlanıp PD ile mi devam? 
PD ile mi başlangıç?
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Kim et al, Perit Dial Int 2000 



Neden PD HD’ye göre daha üstün?

 PD’de daha iyi hemodinamik stabilite, iskemik renal hasarın az olması

 HD’de ekstrakorporal kan akımı nedeniyle inflamasyon, oksidatif stres

 Ultrapür diyalizat ve biouyumlu diyalizörler ile PD’ye benzer sonuçlar



RRF-Diyaliz ilişkisi

Gerek HD hastalarında 
gerekse PD hastalarında 

zamanla RRF kaybı 
hızlanıyor. 

McKane W. Kidney Int 2002; 61: 256-65



RRF’nin korunması açısından PD solüsyonları 
arasında fark var mı?
 Çalışmalarda biyouyumlu solüsyonlarla RRF’nin korunduğu bulunmuştur. 

 D/P kreatinin artışı ve azaltılmış UF ile olumlu sonuçlar alınmıştır

 Rölatif volüm fazlalığı idrar volümünün ve GFR’nin artışına neden olabilir. 
 Williams et al Kidney Int 2004
 Haag Weber Neph Dial Transpl 2010
 Weiss et al. Perit Dial Int 2009
 Kim et al. Am J Nephrol 2012

 Diğer çalışmalarda biyouyumlu solüsyonlar ile RRF’nin korunamayabileceği 
bulunmuştur

 Szeto et al Neph Dial Transpl 2007
 Fan et al Kidney Int 2008
 Johnson et al J Am Soc Nephrol 2012
 Bajo et al. NDT 2011
 Cho et al. NDT 2009



NECOSAD Çalışması
PD hastalarında dehidratasyon RRF 

kaybını hızlandırır.

Jansen MAM. Kidney Int 2002; 62: 1046-53.



RRF korunmasında icodextrin rolü?
 Icodextrin

 7.5%, izoosmolar glikoz polimeri, 

 Yüksek ultrafiltrasyon kapasitesine sahip. 

 Gün içi uzun periyod APD ile yada CAPD hastalarında gece kullanılır. 

 ESS volümünü azaltarak dehidratasyona, RRF kaybına neden olabilir. 



RRF korunmasında icodextrin rolü?
 RKÇ, icodextrin ESS volümünü azaltıyor, buna karşılık idrar çıkışını ve GFR’yi azaltıyor. 

 Konings CJ. Kidney Int 2003

 Tek merkezli çalışmada icodextrin RRF’yi koruyor. 
 Adachi Y. Perit Dial Int 2006

 5 çalışma da icodextrinin RRF’ye etkisi yok. 
 Posthuma N. NDT 1997
 Plum J. Am J Kidney Dis 2002
 Wolfson M. Am J Kidney Dis 2002
 Takatori Y. Clin J Am Soc Nephrol 2011
 Posthuma N. Perit Dial Int 2000

 Cochrane metaanaliz çalışması, icodextrin standart 2.27 g/dL glikoz solüsyonuna göre UF 
miktarını arttırıyor ama RRF’ye etki bakımından arada fark yok.

 Cho Y. Cochrane Database Syst Rev 2014

 Başka bir çalışmada icodextrin ESS volümünü azaltır. Dehidratasyona yol açarak akut 
böbrek hasarına neden olur ve RRF’de kayıp meydana geliyor

 Johnson DW. Perit Dial Int 2003



Nötral pH’lı solüsyonların RRF ile ilişkisi

 Standart PD solüsyonlarında yüksek glukoz yıkım ürünleri, düşük pH düzeyi, 
yüksek laktat, ileri glikasyon son ürün oluşumuna ve renal hasara yol açabilir. Bu 
nedenle RRF korunumu daha kötü

 Nötral pH’lı yeni jenerasyon solüsyonlarda daha iyi RRF sağlanır. Böbrekte AGE 
birikimleri ve sistemik inflamasyon daha az.

Williams JD, et al. Kidney Int 2004



PD hastalarında ampirik peritonit tedavisi
RRF ilişkisi
 102 CAPD hastası

 42 günlük takip, antibiyotik etkinliği ve 

RRF üzerine etki 

 Sefazol+ seftazidim (14 gün)

Sefazol+ netilmisin (14 gün)

 PD hastalarında peritonit tedavisinde 
aminoglikozidler (Netilmisin) RRF ve idrar 
volümü üzerine diğer grup antibiyotiklere göre 
etki benzer etkiler mevcut. 

(Kidney Int. 2005;68(5):2375-80) 



İYOTLU RADYOKONTRAST MADDE-RRF ilişkisi

 CAPD hastalarına 60-430 ml iopromide (iodinated, non-ionic hypo-osmolar 
kontrast madde) verilmesinden ilk 6 günde RRF azalıyor fakat 30. gün sonunda 
RRF’nin bazal değere geldiği görülüyor. 

 Dittrich E. Nephrol Dial Transplant. 2006 

 PD hastalarında ortalama 100 ml iyotlu kontrast madde kullanımı RRF’yi
değiştirmiyor

 Moranne O. Nephrol Dial Transplant. 2006 

 HD hastalarında ortalama 99.3 ml iopromide (iodinated, non-ionic hypo-
osmolar kontrast madde) kullanımı olan grupta RRF azalıyor ama aynı oranda 
azalma hemodiyalize giren fakat kontrast madde olmayan kontrol gurubunda da 
mevcut. 

 Janousek R. Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 



RRF korunması açısından SAPD mi? APD mi?

Rodriguez-Carmona, AJKD 2004



RRF korunması açısından SAPD mi? APD mi?



RRF-HD Biyouyumlu membran ilişkisi

 HD’in ekstrakorporeal sisteminden kaynaklanan sistemik inflamasyon, oksidatif
stres ve takip eden renal hasar mekanizmaları söz konusu

 Biyouyumlu (sentetik) membranlarla oksidatif stres artışı selülozik 
membranlara göre daha az

Hartman J. Et al. AJKD 1997;30:366



Ultrapür diyaliz sıvısı ile kombine high flux selülöz
membran kullanımı standart diyaliz sıvısı kullanılan HD 
hastalarına göre inflamasyon ve RRF kaybını yavaşlatır



Yüksek akımlı sentetik 
membran ve ultrapür
diyalizat ile HD yapmak 
CAPD ile benzer RRF 
kaybı.

Gerek HD gerekse PD RRF 
kaybını hızlandırıyor. 

McKane W. Kidney Int 2002; 61: 256-65



Biyouyumsuz membran ile HD > Biyouyumlu yüksek akımlı membran ile HD > CAPD 



Haftada 3 kez 2.5 saat noktürnal HD (Kt/V>2)

Haftada 6 kez 6 saat noktürnal HD (Kt/V>4)

Daguirdas JT et al. Kidney Int 2013 May;83(5):949-58



Hemodiyaliz sıklığının RRF’ye etkisi

Daguirdas JT et al. Kidney Int 2013 May;83(5):949-58



 Gece sık diyaliz (6/hafta) de haftada 3 HD alan gruba göre 4. ve 12. aylarda 
rezidü idrar miktarı daha fazla azalmış

 Fakat haftada 6 diyaliz yapılanlarda sistolik kan basıncı 12. ayda daha kontrollü 
ve kreatinin klerensi daha iyi.

 Mortalite üzerine Kreatinin klerensi mi? RRF mi? 

(Daguirdas JT et al. Kidney Int 2013 May;83(5):949-58.) 



Haftada 2 HD (median RRF:4.8 
ml/dk;idrar vol:1150 ml)

Haftada 3 HD (median RRF:3.04 
ml/dk; idrar vol:800 ml) 

İlk 1 yıl haftada 2 diyaliz 
grubunda rezidüel üre klerensi

(%16) ve idrar volumunde (%15) 
daha az düşüş

İlk 1 yıl 2/H ve 3/H diyaliz 
grupları arasında sürvi farkı yok. 

Ancak 2/H diyaliz grubunda 
başlangıç renal üre klerensi <3 

ml/dk ise mortalite riskinde 1.6 
kat artış



PD hastalarında Sıkı volüm kontrolü mortaliteyi azaltıyor



HD’e yeni başlayanlarda agresif UF ve hipotansiyon 
RRF’de azalmaya yol açar



PD hastalarında ARB’ler ile RRF’nin korunması

Suzuki et al, Am J Kidney Dis 2004

ARB’ler PD hastalarında RRF’yi ve idrar volümünü koruyor. 



PD hastalarında ACEİ’ler ile RRF’nin korunması

PD hastalarında ACEİ’ler RRF ve  idrar volümünü koruyor.



Ratlarda diyette fosfat kısıtlaması RRF’yi koruyor.
Koizumi T. Biochem Biophys Res Commun 2002.

Prediyaliz hastalarında yüksek fosfat düzeyleri RRF’yi azaltır. Artmış mortalite ile 
ilişkili
Kusano K. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2008

Fakat düşük kan fosfat düzeyinin RRF’yi koruduğunu gösteren randomize
kontrollü çalışmalar prediyaliz yada diyaliz hastalarında yok. 
Navaneethan SD. Am J Kidney Dis 2009

Kan fosfat düzeyleri RRF ilişkisi 



Buna karşılık PD hastalarında RRF olmayanlarda 
olanlara göre serum fosfor düzeyleri daha yüksek
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RRF korunmasında diüretiklerin rolü 
nasıldır?
 Diüretikler renal su ve tuz atılımını sağlarlar.

 GFR’de akut değişiklikler yapmazlar

 Uzun dönemde eGFR’de düzelme yada bozulma yaptıklarına dair deliller yoktur. 

 1 yıla kadar idrar volümünü koruduğu bilinmektedir

 Asıl kullanım amacı volüm durumunu düzenlemektir. 



Diyaliz başlangıcından 1 yıl sonrasına kadar 
furosemid idrar volümünü koruyor

Medcalf Kidney Int 2001
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RRF’nin korunmasında diğer önlemler 

 Başarısız bir renal transplantasyon sonrası hemodiyaliz başlangıcında kalsinörin 
inhibitörlerinin kesilmesi MMF ve/veya kortikosteroidler devam edilebilir. 

 Davies Perit Dial Int 2001
 Jassal et al Am J Kidney Dis 2002

 NSAİD’ler HD’de RRF’yi azaltıyor. PD hastalarında yeterli veri yok. 
 Bailie GR. Kidney Int 2004



RRF’nin korunması için yapılması gerekenler

 Hemodiyaliz
 İlk diyaliz tedavisi olarak PD

 Biyouyumlu membranlar

 Ultrapüre diyalizat

 Nefrotoksik ilaçlardan kaçınılması

 Hipotansiyon ve hipovolemiden
kaçınılması (optimal kan basıncı)

 ACEI ve ARB kullanımı

 Diüretik kullanımı?

 Periton Diyalizi
 Erken diyalize başlama

 Peritonitin önlenmesi

 Nefrotoksik ilaçlardan kaçınılması

 Hipotansiyon ve hipovolemiden
kaçınılması (optimal kan basıncı)

 ACEI ve ARB kullanımı

 Diüretik kullanımı?

Zachary, A J Med Sci 2010



Sonuç

 RRF diyaliz hastalarında sağkalım ile ilişkilidir

 HD hastalarına göre PD hastalarında RRF daha iyi korunmuştur. 

 RRF varlığında PD ile başlanması, gereğinde HD’e geçiş düşünülebilir

 Ancak RRF koruma çabalarının
 Hipertansiyon

 Sıvı yüklenmesi

 Diyaliz yetersizliği gibi riskleri vardır

 Gerek HD gerekse PD hastalarında RRF korunması için yeni jenerasyon 
klavuzlara ihtiyaç olabilir.



Teşekkür ederim 


