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Toplantının sonunda hayatınızdaki bir 
karmaşanın çözümlendiğini görüyorum



Diyaliz

• Akut Böbrek Yetersizliğinde 

• Kronik Böbrek Yetersizliğinde



• KBY’de problem uzun sürelidir.

• GFR ve üremik semptomlara göre diyaliz 
kararı verilir.

• Akut hecme olup olmadığı değerlendirilmeli



Üremik semptom ve bulgular
• Perikardit veya pleurit 

• Progresif üremic ensefalopati  veya nöropati,  

• Üremiye bağlı ciddi kanama  

• Diüretiğe dirençli hipervolemi  

• Antihipertansif tedaviye yanıt vermeyen HT

• Hiperkalemi, metabolik asidoz 

• Dirençli bulantı ve kusma

• Malnutrisyon
•K/DOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice 

Recommendations 2006 

Am J Kidney Dis 2006; 48 



Reversible faktörler
• İnfeksiyon
• Obstrüksiyon
• ECV’ de azalma
• Nefrotoksik ajanlar
• Konjestif kalp yetmezliği
• Hipertansiyon
• Perikardiyal tamponat
• Hiperkalsemi
• Hiperürisemi (>15-20 mg/dl)
• Hipokalemi



Ne Zaman Diyaliz

Teknolojik gelişme ve bilimsel 
ilerlemelere rağmen ne zaman diyalize 

başlanacağı konusunda fikir birliği 
yoktur



Erken başlama avantajlımı?

Geç başlayan grupta  mortalite fazla

Bonomini V, et al Nephron. 1986;44(4):267-71
Bonomini V, et al Kidney Int Suppl. 1985 ;17:S57-9.   
Bonomini V, et al Contrib Nephrol. 1984;37:45-51.
(2 yıl çok düşük proteinli diyet ile takip!!!)



Erken başlama avantajlımı?

• 63 hasta
• 6 ay takip
• Başlangıç  KtV lerine göre mortalite 

karşılaştırılmış
• Yaş, komorbidite yüksek, ktv düşük olanda

ölüm fazla

Tattersall J, et all Am J Nephrol. 1995;15(4):283-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Tattersall J"[Author]�


CANUSA çalışması
• Çalışmanın başlangıcında haftalık 

ortalama Cr CL 38 L (3.8 ml/min)
• 12 ve 24 aylık survey < 38L olanlarda 

sırasıyla % 82.1 ve %73.6, >38L 
olanlarda ise % 94.7, %90.8

• Düşük GFR ile diyalize başlamanın 
yaşam süresini kısalttığını göstermiş.

Churchill DN, Thorpe KE, Vonesh EF, Keshaviah PR: Lower
probability of patient survival with continuous peritoneal 

dialysis
in the United States compared with Canada. Canada-USA 

(CANUSA)
Peritoneal Dialysis Study Group. J Am Soc Nephrol 8:

965–971, 1997



Klavuzların gelişimi

• 1997 DOQI--- haftalık kTV < 2 (GFR 
10.5 ml/dk) diyaliz başlatılabilir
nPNA > 0.8 olan hastalarda daha 
düşük rakamlara ertelenebilir

• 1997 Kanada klavuzu DOQI benzeri 
öneri ancak Cr CL bazlı öneri

• 2001 DOQI update benzer öneriler



Klavuza uygun diyaliz??
• Netherlands cooperative study 
• %37 hasta Amerika klavuzunda 

önerilenden daha geç diyalize başlıyor
• Erken başlama 3 yılın sonunda 2,5 ay 

kazanım
• İlk 6 ay erken ve geç başlananların yaşam 

kalitesinde düzelme var, erken 
başlananlarda daha iyi, 

• 12 ay sonra yaşam kalitesi iki gruptada 
aynı



Erken Diyaliz???

• Early initiation of dialysis fails to prolong 
survival in patients with end-stage renal 
failure.

• Traynor JP, Simpson K, Geddes CC, 
Deighan CJ, Fox JG.

• J Am Soc Nephrol. 2002 Aug;13(8):2125-
32

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12138145�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12138145�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12138145�


Erken Diyaliz???
• 235 hasta
• 10 yıl takip
• Prospektif randomize değil
• Erken ve geç başlamanın mortalite 

farkı yok
• Erken başlananda komorbidite fazla
• Diabetikler daha erken diyalize 

başlamış
Traynor JP, et al J Am Soc Nephrol. 2002



Kısayol fdr.lnk



EBPG 2002
• A. GFR < 15 ml/dk üremik semptom ve 

bulguların varlığında, GFR < 6 ml/dk 
hemen başla

• B. Diyabet gibi yüksek riskli 
populasyonda daha erken başlanabilir 
(kanıt düzeyi: C)

• C. GFR 6 ml/dk düşmeden diyalize 
başlanmasından emin ol, GFR 8-10 ml/dk 
arasında başlamaya çalış (kanıt düzeyi: C)



CARI –Australians -2005
• GFR <10 ml/ dk ve üremik semptom veya bulgular 

varsa başlanmalı, nadiren daha yüksek değerlerde 
başlamak gerekir (Düzey III)

• Üremik semptom veya bulgular yoksa GFR < 6 
mL/dk(Düzey III)

• Hastaların ve çalışanların erken diyaliz başlanılması 
konusunda eğitimi

• GFR 15-20 ml/dk arası hastalar 3 ayda bir, <10 ml/ 
dk hastalara ise ayda bir kontrol



K-DOQI-2006

• GFR <15 ml/dk ‘nın altında hastalar 
yarar-zarar hesabına göre diyalizi 
başlatılmalı

• Bazı durumlarda evre V olmadan da 
diyaliz başlatılabilir



Canadian Society of Nephrology-
2008

• eGFR  < 12 ml/dk diyaliz başlanabilir

• Üremik semptom ve bulguların 
yokluğunda renal replasmanın 
başlatılması konusunda kanıt yoktur 
(düzey D).

• eGFR  <20 ml/dk iken şiddetli üremik 
semptom ve bulguların varlığında diyaliz 
başlatılabilir(düzey D).



U.S. Renal Data System

• 1996’da %19
• 2005’de %45 hasta GFR > 10 ml/dk iken 

diyalize başlatılmış

• Maliyet artışı 
• Klinik sonuçlarda iyileşme yok



Original Article

A Randomized, Controlled Trial of Early versus 
Late Initiation of Dialysis

Bruce A. Cooper, M.B., B.S., Ph.D., Pauline Branley, B.Med., Ph.D., Liliana 
Bulfone, B.Pharm., M.B.A., John F. Collins, M.B., Ch.B., Jonathan C. Craig, M.B., 

Ch.B., Ph.D., Margaret B. Fraenkel, B.M., B.S., Ph.D., Anthony Harris, M.A., M.Sc., 
David W. Johnson, M.B., B.S., Ph.D., Joan Kesselhut, Jing Jing Li, B.Pharm., 

B.Com., Grant Luxton, M.B., B.S., Andrew Pilmore, B.Sc., David J. Tiller, M.B., B.S., 
David C. Harris, M.B., B.S., M.D., Carol A. Pollock, M.B., B.S., Ph.D., for the IDEAL 

Study

N Engl J Med
Volume 363(7):609-619

August 12, 2010



•Diyalizin başlatılma zamanı 
ile ilgili randomize kontrollü 
çalışma yoktu



• Çok sayıda gözlemsel çalışma erken 
diyalizin surveyi, yaşam kalitesini  
arttırdığını düşündürsede 

• Diyalizin başlatılma zamanı ile ilgili 
randomize kontrollü çalışma yok

• IDEAL çalışması bu amaçla dizayn edilmiş



IDEAL- amaç

• Primer amaç evre V KBH’da erken diyalize 
başlamanın herhangi bir nedene bağlı 
ölümü azaltıp azaltmadığı

• Sekonder amaç erken diyalize başlamanın 
kardiyovasküler ve infeksiyöz olayları ve 
diyaliz komplikasyonlarını azaltıp 
azaltmadığını değerlendirmek



Çalışma Dizaynı
• eGFR 10-15 ml/dk/1.73 m² yetişkin evre 

V KBH erken ve geç başlama grubu olarak 
rastgele gruplandırıldı

• Erken başlama eGFR 10-14 ml/dk

• Geç başlama eGFR 5-7 ml/dk

• Primer sonlanım herhangi bir nedenden 
ölüm



Dışlama kriterleri

• 18 yaş altı
• eGFR 10 ml/dk altı
• 12 ay içinde tx planı varsa
• Yeni kanser tanısı alanlar
• Çalışmaya katılmak istemeyenler



Dahil edilme, Randomizasyon, ve Takip

Cooper BA et al. N Engl J Med 2010;363:609-619

2154 dışlandı

868 katılmak istemedi

340 hekim kararı ile 
dışlandı

106 diğer nedenler

159 katıldı ama devam 
etmedi

195 PD

188 HD

171 PD

215 HD

Presenter
Presentation Notes
Figure 1 Enrollment, Randomization, and Follow-up. The reasons that 159 patients were registered but did not undergo randomization are listed in Table 1 in the . The reasons that patients randomly assigned to a group did not start dialysis were death (10 in the early-start group and 22 in the late-start group) and the following other reasons (11 in the early-start group and 16 in the late-start group): the GFR remained stable, the patient emigrated or transferred to a nonparticipating hospital, the patient withdrew consent, the patient underwent transplantation, or the patient could not be contacted. Patients could have more than one reason for not completing follow-up.



Başlangıç hasta özellikleri

Presenter
Presentation Notes
Table 1 Baseline Characteristics of the Patients.



Takip süresi

• Erken başlanan grupta 3,64 yıl

• Geç başlanan grupta 3,57 yıl

• İki grup arasında farmakolojik 
önlemler açısından fark yoktu



Diyalize başlama

• Erken başlanan grupta 
randomizasyondan 1,8 ay,

• Geç başlanan grupta 
randomizasyondan 7,4 ay



Kaplan–Meier Curves for Time to the Initiation of Dialysis and for Time to Death

Presenter
Presentation Notes
Figure 2 Kaplan–Meier Curves for Time to the Initiation of Dialysis and for Time to Death. The data for time to the initiation of dialysis (Panel A) were censored at the time of death, transplantation, or withdrawal of consent or at the time a patient transferred to a nonparticipating hospital, emigrated, or could not be contacted. The curves for time to death (Panel B) are truncated at 7 years of follow-up and a cumulative hazard of 60%.



Effect of the Timing of Dialysis Initiation in Subgroups

Presenter
Presentation Notes
Figure 3 Effect of the Timing of Dialysis Initiation in Subgroups. The forest plot shows the hazard ratio (and 95% confidence intervals) for the primary outcome of death from any cause, with early initiation as compared with late initiation of dialysis, according to each of the prespecified subgroups. The body-mass index (BMI) is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters. GFR C–G denotes glomerular filtration rate estimated with the Cockcroft–Gault equation, and GFR MDRD the glomerular filtration rate estimated with the Modification of Diet in Renal Disease equation.



Primer ve sekonder sonlanımlar

Presenter
Presentation Notes
Table 2 Primary and Secondary Outcomes, Including Adverse Events.



Sonuçlar

• Erken diyalize başlama 
kardiyovasküler veya herhangi bir 
nedenden ölüm, infeksiyöz olayları ve 
diyaliz komplikasyonlarının sıklığını 
değiştirmemekte



Sonuçlar

• Diyaliz dikkatli klinik takiple e GFR 7
ml/dk altına düşene veya önemli 
klinik endikasyonlar olana kadar 
ertelenebilir.



Sonuçlar
• Bu sonuçlar daha önceki gözlemsel çalışma 

sonuçlarından farklı

• Geçmiş çalışmalar randomize değil, çeşitli 
tartışmalara açık (Takip süresi, hasta seçimi, 
bekleme süresi )

• Bu çalışmalarda kötü sonuçlar ileri yaş ve 
komorbidite ile açıklanmış

• Ancak IDEAL çalışmasında comorbidite ve yaş 
açısından gruplar arasında fark yok



Sınırlamalar
• GFR Cockcroft-Gault ile hesaplanmış

• Ancak MDRD ilede yapılan ölçüm 
karşılaştırmasında fark yok

• Kreatinin ölçümünde aynı metod 
kullanılmamış

• İki grubun diyalize başlatılma süresi 
arasında yaklaşık 6 aylık fark var



Yorum
• Ancak bu sonuçlar  diyaliz başlatılmasının 

bütün hastalarda 5-7 ml/dk’a kadar 
ertelenmesi anlamına gelmemeli

• IDEAL çalışmasının dizaynı diyalize 
başlatma kararı için eGFR ve üremik 
semptomların birlikte değerlendirilmesini 
destekler



Yorum 2

• Progresif KBH yakın takip edilmeli, 
• Erken nefroloğa yönlendirilmeli
• Renal replasman tedavileri seçimi ve 

bunların hazırlığı için gerekli zaman 
sağlanmalı

• Örneğin bu çalışmada hastalar diyalize 
başlamadan 2.5 yıl önce nefroloğa 
yönlendirilmiştir



• Association between estimated 
glomerular filtration rate at initiation of 

dialysis and mortality. 

Clark WF, et al CMAJ. 2011 11;183(1):47-53. 

Canada.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Clark WF"[Author]�


• 2001-2007 arası Canadian organ 
replacement register

• 25.910 hastanın analitik kohortu

• Ortalama takip süresi 2.3 yıl

• 18 yaş üstü



• 2001-2007 arasında diyalize başlama 
GFR 9.3’den 10.2ml/dk’ya artmış 
(p<0,001)



•Erken diyalize başlama yüzdesi ise %28’den %36’ya yükselmiş



• eGFR 10,5 ml/dk erken başlama olarak 
tanımlanmış

• %32.6 erken başlayan

• %67.4 geç başlayan

• Erken başlayanlarda ortalama eGFR 
15.5ml/dk, geç başlayanlarda ise 7.1 
ml/dk



A:Unadjusted (p < 0.001). B: Adjusted for baseline 
characteristics (p < 0.05). Erken ve geç başlayan 

grupta mortalite farkı 1. yılın sonunda daralmış 24 
ay sonrasında fark açılmış



Erken başlayanlarda 6-12-30 ve 36. aylarda istatistiksel 
anlamlı fark var



SONUÇ

• Diyaliz oldukça yüksek eGFR’de 
başlatılıyor

• Başlangıçtaki yüksek eGFR yüksek ölüm 
oranı ile ilişkili

• Bu ilişki başlangıç hasta özelliklerinden 
bağımsız



TAVSİYELER

• KBY hastalarda klinisyenler üreminin 
semptom ve bulgularının takibinde 
dikkatli olmalı

• Hastalar üremik semptom ve bulgular 
açısından bilgilendirilmelidir

• Diyalize başlama kararı GFR ve klinik 
faktörlerle birlikte değerlendirilmeli
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