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• Hemodiyaliz (HD) halen dünyada en sık  
kullanılan renal replasman tedavisidir.

• Genellikle haftada 3 gün,  3-5 saat

• Ülkemizde 2015 TND verilerine göre



• İlk olarak 1960 yılında Scribner üremiye bağlı 
semptomlarda hemodiyaliz ile belirgin bir 
düzelme olduğunu tanımlamıştır.

• 70’lerin  sonunda 

– The US National Cooperative Dialysis Study (NCDS) 
çalışması yapıldı



Diyalizde Mortalite

• Mevcut co-morbid hastalıklar( DM, HT, KAH, CVO)

• Üremi 

• Anemi

• Hipervolemi

• Malnutrisyon, inflamasyon

• Diyaliz grubundaki hastaların mortalite oranı, aynı 
yaş grubundaki sağlıklı bireylerden 5 ile 20 kat 
daha yüksektir



Diyaliz Dozu-Yeterlilik

• Hastanın yaşam beklentisini ve iyi olma halini 
optimize eden diyaliz dozudur

• Çeşitli çalışmalarda hastanın diyaliz dozu  ile  
morbidite ve mortalite arasındaki korelasyon 
gösterilmiştir. 

• Held PJ, et al. Kidney Int 1996;50:550-6

• Owen WF, et al. JAMA 1998;280:1764-8

• Maduell F. Kidney Int. 2016 Dec;90(6):1332-1341.

• Kimata N. Hemodial Int. 2014 Jul;18(3):596-606.
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Üreminin Semptom ve Bulguları

Semtomlar

• Yorgunluk
• Letarji
• Konfüzyon
• Anoreksi
• Bulantı
• Tat ve koku duyusunda 

değişiklik
• Kramplar
• Huzursuz bacak
• Uyku bozukluğu 
• Kaşıntı
• Hıçkırık

Bulgular

• Nöbet

• Amenore

• Vucut sıcaklığında azalma

• İnsülin direnci

• Katabolizmada artış

• Serozit

• Trombosit disfonksiyonu

• Uyku hali





Rehber 1: Hemodiyalize Başlama  

• 1.1: GFR<30 ml/dak KBH ve RRT hakkında bilgilendirin

• 1.2: Böbrek fonksiyonlarındaki belirli bir seviyeden 
ziyade; 

– üremi ile ilgili semptom ve bulguların, 

– protein - enerji malnutrisyonunun değerlendirilmesi,

– metabolik sorunlar ve hipervoleminin medikal tedavi ile  
kontrol edilip, edilememesine göre diyalize başlamaya karar 
verilmeli.



HD reçeteleri için  isimlendirme

Günün vakti Süresi (saat) Sıklığı (haftada)

Geleneksel HD Gündüz 3-5 3-4

Sık HD

Kısa Gündüz <3 5-7

Standart Gündüz 3-5 5-7

Uzun Gece >5 5-7

Uzun HD

uzun haftada üç Gece/ Gündüz >5 3

Uzun gün aşırı gece Gece >5 3-5

Uzun Gece >5 5-7

Rehber 2: Sık ve Uzun Süreli Hemodiyaliz 



Kan Akım Hızı

Standart ≥300 mL/dak

Düşük Akım <300 mL/dak

Diyalizat Akım Hızı

Standart ≥500 mL/dak

Düşük Akım <500ml/dak



Rehber 2: Sık ve Uzun Süreli Hemodiyaliz 

• Merkezde sık HD 
• 2.1.  Kişinin   tercihi, potansiyel hayat  kalitesi ve fizyolojik faydaları 

dikkate alınarak , 3/7 HD ye alternatif  olarak sık kısa  süreli HD de  
önerilmeli (2C)

• 2.2. Vasküler giriş  yolu  işlemlerinde artış (1B),  diyaliz sırasında 
hipotansiyon (C) açısından bilgilendirilmeli 

• Evde uzun süreli diyaliz
• 2.3. 3-6 gece/ hafta, 6-8 saat (derecelendirilmemiş)
• 2.4. Vasküler giriş  yolu  işlemlerinde artış riski, RRF da azalmada artış, 

hasta bakıcıların yükünde artış riski  konusunda bilgilendirilmeli (1C)

• Gebelik 
• 2.5. Merkezde veya evde sık ve uzun süreli HD (derecelendirilmemiş)





The dose of hemodialysis and patient mortality



The dose of hemodialysis and patient mortality



Analysis of the Netherlands Cooperative Study on the 
Adequacy of Dialysis (NECOSAD)-2.
J Am Soc Nephrol. 2004;15(4):1061-1070.





Sık HD tüm nedenlere bağlı  ölüm, LVH, kan basıncı ve 
hiperfosfateminin kontrolü açısından daha iyi.
Sık HD,  daha sık hipotansif atak
Sık HD grubunda vasküler giriş yolu  ile ilişkili girişim daha sık.
Bilişsel performans, depresyon, albümin düzeyi, EPO kullanımı 
açısından fark yok











Rehber 3: Diyalizin Ölçümü, Üre Kinetiği

• 3.1. Haftada 3 HD e giren hastalarda her HD 
seansı için hedef tek havuzlu Kt/V (spKt/V) 
1.4, minimum spKt/V  1.2. (1B)

• 3.2. Belirgin RRF olanlarda HD dozu 
azaltılabilir. Ama yetersiz diyalizden kaçınmak 
için RRF periyodik olarak ölçülmeli 
(derecelendirilmemiş).



Rehber 3: Diyalizin Ölçümü, Üre Kinetiği

• 3.3. Haftada üçten farklı HD programlarında 
hedef Kt/V haftalık 2.3, minimum 2.1 olmalı ve 
ultrafiltrasyon ve RRF da içeren hesaplamalar 
yapılmalı. (derecelendirilmemiş)



Diyaliz Yeterliliği ve Formüller

• SpKt/V
• eKt/V
• StdKt/V

K= diyalizer ure klerensi (L/h)
t = diyaliz seansının süresi (saat)
v = ürenin dağılım volümü (L)

• URR: 100 x (1- postdiyaliz /prediyaliz BUN)
• Kondüktivite metodu



• Kt/V

• Matematiksel logaritmadır

• Kt/v = -Ln (R-0.008t)+(4-3.5xR) x UF/W

• Ln=natural logaritma

• R= postdiyaliz BUN/predialysis BUN

• UF =Ultrafiltrasyon volümü (L)

• W=Postdiyaliz ağırlık (kg)



Haftada 2  veya 7’ye  kadar olan HD

• spKt/V= -ln(R-GFACxT)+ (4-3.5xR) x UF/Wx0.55xkilo 
kaybı/volüm**

• eKt/V=spKt/V(t/t+30))

• **Daugirdas JT Nephrol Dial Transplant (2013) 28: 2156–2160



Haftada 2  veya 7’ye  kadar olan HD



Kan  Örneği Alma

• Kan  örnekleri  aynı  seansta  alınmalı

• Diyaliz öncesi  örnek; salin, heparin veya 
dilüsyon yapıcı bir solusyon enjekte edilmeden 
önce alınmalı

• Diyaliz sonrası örnek; kan akım hızı 15 saniye 
100  ml/dak’ya  düşürüldükten sonra 
diyalizöre giriş portundan alınır 

• En azından ayda bir  



Diyaliz sonrası Üre Artışı  (Rebound)

• Deri, kemik, kaslar gibi kan akım hızı az olan 
organlar total vucut suyunun %70 kadarını üre 
için rezervuar olarak kullanır. 

• Diyaliz sırasında iyi perfüze olan alanlardan 
üre kaybı olur, ardından diyaliz sonrası 60 
dakikada üre reboundu olur



Tek Havuzlu 

• Tek havuzlu (spKt/V)

• Sıvı kompartımanları arasındaki üre transferini 
hesaba katmaz.

• Diyalizer klerensi yüksek ise, ekstrasellüler 
sıvıdan temizlenen üre miktarı, intraselüler 
mesafeden transfer olan miktarı aşar

• Üre rebound (30-60 dak)



Equilibrated Kt/V

• Tek havuzlu modele göre 0,2 birim daha düşüktür. 
(Bazen 0,6).

• Hastaların çoğunda üre reboundu diyaliz sonrası 
15-30 dakikada tamamlanır. ( bazen 50-60 dak)

• Küçük yapılı hastalarda rebound derecesi 
yüksektir. 

• eKt/V= spKt/V - 0.6 x (spKt/V) / t + 0.03 (arteriyel 
giriş yolu)

• eKt/V= spKt/V - 0.47 x (spKt/V) / t + 0.02 (venöz 
giriş)



Kt/V ?, Kt?, Kt/VYA ?

HEMO çalışmasının subgrup analizinde, klirensler 
volümden ziyade  vücut  yüzey alanına göre 
düzenlendiğinde  yüksek  diyaliz dozuna  randomize  
edilen  kadın hastalarda  mortalite düşük diyaliz 
dozuna göre daha düşük saptanmış 

Erkekler de ise tam tersi. 

Depner T, et al. Kidney Int. 2004 Apr;65(4):1386-94



Kt/V Hatalı ölçülebilir mi?

• Küçük yapılı veya malnutre hastalarda 

Kt/V yüksek 

• Sonuç: Diyaliz dozu  yeterli, hatta fazla azaltalım !!!!



Kt/V Hatalı Olabilir mi?

• Yüksek  bir Kt/V değeri, Kt nin fazla ya da V nin  
küçük olmasından  kaynaklanabilir.  

• V nin  küçük  olması kas  kitlesinin azalmış 
olmasından veya malnütrisyondan kaynaklı  olabilir. 

• Bu durumda  eğer hastaların diyaliz dozu azaltılırsa  
aslında gerçekte yetersiz HD yapılmış  olur.



Üre Azalma Oranı 

• URR (Urea Reduction Ratio) =(pre-diyaliz BUN 
- post-diyaliz BUN)/pre-diyaliz BUN  

• Kt/V ile orantılıdır ama ultrafiltrasyona bağlı 
üre temizlenmesini  yada  RRF nu hesaba  
katmaz. 

• UF ile konveksiyonla üre düzeyi düşer bu Kt/V 
ye katkıda bulunurken URR de değişiklik 
olmaz.



Kondüktivite Metodu

• Kondüktiviteyi  sağlayan  sodyum ve  klorürdur

• Küçük iyonizer solütler olduğundan  diyaliz  
membranlarından üre  ile benzer  şekilde  geçerler

• Diyaliz  giriş ve  çıkışlarına  eklenen  problardan  
ölçülen  konduktivite  ile  kolayca  ölçülebilir.  

• İyonik diyalizansla ölçülen Kt/V, üre ile ölçülene 
koreledir.



Rehber 4: Volum ve Kan Basıncı 
Kontrolü—Tedavi Süresi ve 

Ultrafiltrasyon Hızı

• 4.1 Rezidüel renal fonksiyonu (<2ml/dak) düşük olan 
hastalarda haftada 3 defa, her seans en az 3 saat 
olacak  şekilde  HD tedavisi öneriyoruz.(1D)



• 4.1.1

– Fazla kilo alan, 

– Ultrafiltrasyon hızı fazla olan

– Kan basıncı kontrol edilemeyen

– Kuru ağırlığına ulaşılamayan

– Metabolik kontrolü zayıf  olan (hiperfosfatemi, 
metabolik asidoz, hiperkalemi) hastalarda 

ek hemodiyaliz seansı veya daha uzun HD tedavileri 
düşünün . (Derecelendirilmemiş)

Rehber 4: Volüm ve Kan Basıncı Kontrolü—
Tedavi Süresi ve Ultrafiltrasyon Hızı



Rehber 4: Volum ve Kan Basıncı Kontrolü—
Tedavi Süresi ve Ultrafiltrasyon Hızı

• 4.2 Hipertansiyon, hipervolemi, sol ventrikül 
hipertrofisini kontrol edebilmek için diyetle 
sodyum kısıtlaması ve diyalizde yeterli su ve 
sodyum temizlenmesi öneriliyor. (1B)



Rehber 4: Volum ve Kan Basıncı Kontrolü—
Tedavi Süresi ve Ultrafiltrasyon Hızı

• 4.2.1 Hemodinamik instabilite ve intradiyalitik 
semptomlara neden olmayan, övolemi, yeterli 
kan basıncı kontrolü ve solut klerensini 
sağlayan ultrafiltrasyon hızını reçete edin. 
(derecelendirilmemiş)



1846 hasta

1846 hasta





Ölüm riski yüksek doz grubunun en düşük eKt/V sinde en 
yüksek

Standart doz grubunda eKt/V değeri 1.14 ten 0.10 daha 
düşük değer mortalitede %58 artış

Yüksek doz grubunda eKt/V değeri 1.54 ten 0.10 daha 
düşük değer mortalitede %37 artış 



• 52 hasta (27 noktürnal, 25 konvansiyonel )

• SVH de belirgin azalmayı sağlıyor

• Hayat kalitesini iyileştirmiyor (bazale göre EuroQol 5-
D indexinde değişiklik) .

• Sistolik kan basıncında düzelme, kullanılan 
antihipertansiflerin sayısında azalma veya kesilmesi

• Fosfor düşürücü ilaç kullanımında azalma

• Anemi tedavisinde değişiklik yok 





The effects of frequent nocturnal home 
hemodialysis: the Frequent Hemodialysis 

Network Nocturnal Trial

• 87 hasta randomize edilmiş ( 45 hasta sık gece HD,  
42 hasta konvansiyonel HD)

• Daha sık ve  uzun süreli  HD, SVH de daha belirgin 
azalmaya neden olmuyor. ( hasta sayısı az)

• RAND  bileşik fiziksel sağlık indeksi açısından fark yok 
(bilişsel performans, depresyon)

• Sık HD grubunda hiperfosfatemi ve hipertansiyon 
daha iyi kontrol edildi

• Gece grubunda atmış vasküler girişim



• Konvansiyonel diyaliz  ile kıyaslandığında uzun 
süreli diyalizde sonuçlar daha  iyi.  

Ancak

• Sıvı  yüküne dikkat eden konvansiyonel diyaliz 
hastalarında sonuçlar aynı.

– Chazot C, Wabel P. Nephrol Dial Transplant 27(6):2404–2410, 2012 



• Gözlemsel çalışmalar interdiyalitik kilo alımının 
(İDKA), HD de Uf hızının fazla olması mortalite ile  
ilişkili.  

• İDKA vücut ağırlığının

%3-5 ini geçmemesi sağlanmalı

UF hızı arttıkça miyokardiyal perfüzyon
azalmaktadır.



• İDKA nı azaltmak  için günlük alınan tuz oranı  
2 gramı aşmamalı.

• Hastalara tuz  kısıtlamasının çok  önemli  olduğu ve  
her  8.5 gr sodyum  için 1L suya ihtiyaç  duyacakları 
anlatılmalı. 

• Günlük tuz  miktarı 6 gr  ile kısıtlanırsa sıvının da 500 
ml ile kısıtlanabileceği bilinmelidir.



• Fazla sodyum 

 susamayı artırır,  

 sempatik  hiperaktivite,  

 renin anjiotensin sistem aktivasyonu, 



Tedavi süresindeki eksiklikler

TEDAVİ  (dakika) HAFTA (dakika) AY (dakika)

5 15 65 (1.08 saat)

10 30 130 (2.17 saat)

15 45 195 (3.2 saat)

20 60 260 (4.3 saat)

25 75 325 (5.4 saat)

30 90 390 (6.5 saat)



Rehber 5: Hemodiyaliz Membranı

• 5.1 Aralıklı hemodiyalizde biyouyumlu 
membranların kullanımını öneriyor

– High flux veya low flux (1B)



Membranlar: Highflux/ low flux??

Yaşam beklentisi  açısından fark ??



F.Locatelli et al. J Am Soc Nephrol. 2009;20(3):645-654





Optimal Diyaliz 

• Fiziksel olarak aktif 

• Beslenmesi iyi 

• Normovolemik , normotansif 

• Anemi ve kemik mineral bozukluğunun iyi 
yönetimi

• Yeterli solut klerensi sağlanmış 

• Yaşam kalitesi  iyi



•Sağlıklı insanlara benzer 

yaşam beklentisi olan 

hastalar



TEŞEKKÜR EDERİM


