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HEMODİYALİZ

• Kanda birikime uğramış maddelerin yarı 
geçirgen bir membran aracılığıyla diyaliz 
solüsyonuna geçmesi ve bu maddelerin diyaliz 
solüsyonuyla vücuttan uzaklaştırılması veya 

• Kanda eksik olan maddelerin diyaliz solüsyonu 
aracılığıyla kana geçmesi prensibine dayalı bir 
tedavi şeklidir.



HEMODİYALİZDE AMAÇ

• Hemodiyalizde uzun dönem için;

-mortalite ve morbiditenin azaltılması 

-yaşam kalitesinin artırılmasıdır.

• Bunun sağlanması için etkin ve yeterli bir 
hemodiyaliz işlemi uygulanmalıdır.



Hemodiyaliz yeterliliği (2006 DOQİ)

• Anlamlı rezidüel renal fonksiyonu olmayan 
hastalar (Kr˂ 2 ml/dk/1.73 m²) haftada 2 kez 
hemodiyaliz uygulanmamalıdır

Diyaliz dozu minimal spKt/v hedef spKt/v 

3/7 1.2 1.4

4/7 0.8 Minimal dozun en az  
% 15 fazlası

6/7 0.5



Hemodiyaliz yeterliliği (2006 DOQİ)

• Anlamlı rezidüel renal fonksiyonu olan hastalar 
(Kr ˃2 ml/dk/1.73 m²)

Diyaliz dozu minimal spKt/v hedef spKt/v 

2/7 1.2 Minimal dozun en az  % 
15 fazlası

3/7 0.9

4/7 0.6



2012 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının 
Kt/V değerlerine göre dağılımı.

n                      %
≤1.20 6628              13.55
1.21-1.40 10723             21.93
>1.40 31549             64.52
Toplam 48900 100.00

National Hemodialysis, Transplantation and 
Nephrology Registry Report of Turkey, 2012



DİYALİZ YETERLİLİĞİ

• Yeterli üremik toksin klirensi

• Asit-baz dengesinin kontrolü

• Kalsiyum-fosfor dengesinin kontrolü

• Volüm ve kan basıncının kontrolü

• Aneminin kontrolü

• Yeterli beslenme



HEMODİYALİZİN REÇETELENMESİ

• Hemodiyalizde hasta sonuçlarının iyileştirilmesinde izlenecek yollar
• Kateter kullanımının azaltılması ve natif fistüllerin kullanımının 

arttırılması
• Diyaliz süresinin uzatılması, diyaliz sıklığının arttırılması
• Hastanın volüm durumunun doğru tespiti ve yönetilmesi
• Orta ve büyük molekül ağırlıklı solütlerin uzaklaştırılması
• Biyouyumlu bir diyaliz işlemi ve  Ultra saf diyaliz sıvısının kullanımı

• Diyaliz reçetesini değiştirerek ve sürekli bir kalite güvencesi 
programı uygulayarak diyaliz hasta sağkalımını geliştirmek mümkün 
görünmektedir.

Blood Purif 2010;29:366–374



Hemodiyaliz bileşenleri

• Damar giriş yolu

• Diyaliz membranı

• Kan akım hızı

• Diyalizat akım hızı

• Ultrafiltrasyon miktarı

• Diyaliz süresi ve sıklığı

• Diyalizat içeriği ve diyalizat ısısı

• Antikoagülasyon



Diyalizerin seçimi

Diyalizer tipleri

• Plate diyalizerler

• Coil diyalzer

• Hallow fiber diyalizerler

• Yüzey alanı: 0.8-2.1 m²



Diyalizer performansı

• ETKİNLİK: Düşük molekül ağırlıklı solütleri
uzaklaştırma kapasitesi

• GEÇİRGENLİK: Genellikle orta büyüklükteki 
moleküllerin membranlardan uzaklaştırılması 
kapasitesi

• ULTRAFİLTRASYON: Diyaliz membranından su 
geçişini ifade eder

• Yüksek etkinlikli, Yüksek akımlı, Konvansiyonel



Diyalizer performansını etkileyen 
fiziksel özellikler

• Gözenek: sayı-büyüklük

• Yüzey alanı

• Adsorbsiyon kapasitesi



Guideline III.1

A. Dialyzer membranes with the lowest degree of 

complement and leukocyte activation should be applied. 

Dialyzer membranes that induce strong complement and

leukocyte activation, inflammatory reactions, and/or a 

blunting of the response of leukocytes to stimuli should

be avoided. (Evidence level: B)

Nephrol Dial Transplant (2002) 17 [Suppl 7]: 32–44

• HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ 
UYGULAMA KILAVUZU



HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ UYGULAMA 
KILAVUZU

Nephrol Dial Transplant 2002;17,Supll7:32-34

• Klavuz III.2

• Morbidite ve mortalite ile ilişkili düzelmiş klinik 
sonuçlara ulaşmak için geniş porlu/high-flux
biyokompatibl diyalizerlerin kullanımı tercih 
edilmelidir (Kanıt derecesi: B).



HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ UYGULAMA 
KLAVUZU

Klavuz III.4.1
Etilen Oksit ile sterilize edilen setlerin ve diyalizerlerin
kullanımından kaçınılmalıdır (özellikle de IgE artışı,
eozinofili veya anaflaktoid reaksiyonun başka türlü
açıklanamayan bulguları olan hastalarda) (Kanıt derecesi:
B ve C).

Klavuz III.4.2
ETO’dan sakınılmasına rağmen uzamış alerjik 
reaksiyonlar devam ediyorsa, ftalat’lar ve set/ 
diyalizerlerin diğer potansiyel alerjik bileşenlerinden 
sakınılmalıdır (Kanıt derecesi: B).



İdeal diyalizer

• Diyaliz yeterliliği için orta ve düşük molekül 
ağırlıklı solüt klirensi fazla olmalı

• Β2-M indüksiyonu düşük, Β2-M eliminasyonu 
fazla olmalı

• Yaşam için gerekli solütlerin diyalizle kaybı 
minimum olmalı

• Yeterli sıvı uzaklaştırılabilmeli

• Antikoagülasyon dozu düşük olmalı



İdeal diyalizer

• Yüzey alanı geniş ancak boyut ve priming
volümü daha az olmalı

• Biyouyumluluğu daha yüksek olan sentetik 
veya modifiye sellüloz membranlar öncelikli 
olarak tercih edilmeli

• Işınlanmış veya buharla sterilize edilmiş olmalı

• Fiyatı ucuz olmalı



Kan ve diyalizat akım hızı

• Hasta; 

-kateterli ise; 300-350 ml/dk

-fistül yeni ise; 200-280 ml/dk

-fistül olgunlaşmış ve sorunsuz ise 300-400 
ml/dk

• Diyalizat akım hızı genel olarak kan akım 
hızının iki katıdır



Kan ve diyalizat akım hızı

• Damar yolundaki resirkülasyon, solüt klirensini
etkiliyebilir.

• Resirkülasyon, arteriyel hattaki kandan alınan 
örnekte diyalizabl solüt miktarının sistemik 
dolaşımdan düşük olduğunun belirlenmesi ile 
tanınır.



Diyaliz esnasında kan akımının üre klirensine etkisi 

www.uptodate.com; ©2012 UpToDate® Prescribed versus delivered dialysis: Importance of dialysis time



ULTRAFİLTRASYON HIZI

• Hedef, tahmini kuru ağırlığı sağlamaktır. 
(Hipovolemi bulguları gelişmeksizin hastanın 
tolere ettiği en düşük ağırlık)

• Kan hacmindeki değişikliklerin on-line
izlenmesi yardımcı olabilir.

• Ultrafiltrasyonun modellenmesi ile 
intradiyalitik komplikasyonlar azaltılabilir.



ULTRAFİLTRASYON HIZI

• Diyaliz süresinin uzatılması, diyaliz süresinden 
ayrı olarak izole ultrafiltrasyon yapılması fazla 
sıvının uzaklaştırılması için uygun olabilir.

• Diyaliz seansı boyunca 10 ml/kg/saat dan daha 
fazla ultrafiltrasyon yapılmaması uygundur.

Blood Purif 2010;29:366–374



Antikoagülasyon

• Diyalizerin plazma ile etkileşimi koagülasyon kaskadının
aktivasyonuna yol açar.

• Diyalizerin trombojenitesi;

- Diyalizerin yapısına 

- Diyalizerin yüzey elektriksel yüküne, alanına ve  
konfigürasyonuna 

-Kan akım hızına

-UF hızına ve miktarına 

- Kan setlerinin uzunluğuna, çapına ve yapısal içeriğine 

- Hastaya ait kişisel özelliklere  bağlıdır.



Antikoagülasyon

• En yaygın olarak kullanılan standart 
heparindir.(Kullanımının kolay olması, ucuz 
olması, biyolojik yarı ömrünün kısa olması gibi 
nedenlerle)

• Düşük molekül ağırlıklı heparinlere ait veriler 
daha sınırlıdır.

• Riskli durumlarda heparinsiz veya bölgesel 
heparinizasyonla diyaliz işlemi yapılabilir.



Heparinsiz diyaliz 

• Aktif kanama

• Son 7 gün içinde büyük operasyon 

• Son 14 gün içinde beyin cerrahisine ait operasyon

• Son 72 saat içinde organ biyopsisi öyküsü varsa

• Perikardit

• Büyük cerrahi girişimlerden 7, biyopsi veya küçük 
cerrahi girişimlerden sonra 3 günlük süre 
geçmişse düşük molekül ağırlıklı heparinle diyaliz 
işlemi yapılabilir.



Diyalizat ısısı

• Diyalizer girişinde 36.5-38 °C arasındadır.

• Düşük ısı diyaliz sırasında hipotansiyon 
gelişimini azaltır, myokard kasılması artar, 
oksijenizasyon düzelir, venöz tonüs artar ve 
kompleman aktivasyonu azalır.

• Yeni geliştirilen vücut ısısı monitörleri 
izotermik diyaliz yapmayı mümkün kılar.



Diyalizat içeriği

kimyasal Birim En az En çok

Sodyum mmol/L 135 145

Kalsiyum mmol/L 1.25 1.75

Magnezyum mmol/L 0.25 0.75

Potasyum mmol/L 0 4

Klorür mmol/L 105 105

Asetat mmol/L 2.5 4

Glukoz mg/dl 0 200

Bikarbonat mmol/L 20 40



Diyalizat içeriği

• Diyaliz hastaları değişik özelliklere ve farklı 
komorbid hastalıklara sahiptirler.

• Her hastada tek tip diyaliz çözeltisi kullanmak 
doğru olmaz.

• Her hasta için uygun hemodiyalizat
hazırlanmalıdır.

• Hemodiyalizat kullanımı hastaya göre 
bireyselleştirilmelidir.



EBPG guideline on dialysis strategies, Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 2]: ii5–ii21

Diyaliz süresinin 
uzaması ile bazı 

solütlerin klirensi
artabilir.

Süre volüm dengesi 
açısından da 

önemlidir.

Diyaliz süresi ve sıklığı



Diyaliz süresi ve sıklığı

• Ultrafiltrasyon hızının düşürüldüğü hipotansif
atak sayısının azaltıldığı daha uzun diyaliz 
süresinin mortaliteyi diyaliz dozundan 
bağımsız olarak azalttığı gösterilmiştir.

• Diyaliz süresinin % 30 arttırılması 
mortalitedeki göreceli riski % 7 azaltmaktadır.

• Diyaliz süresinin 4.5-4.9 saatlere çıkarılması 
mortalite riskinde önemli azalmalar 
sağlamaktadır.

Kidney Int 2006;69:1222-1228, Blood purif 2009;27:253-260, Kidney Int 2006;69:1229-1236.  



ÖZET

• Yeterli kan akımının sağlanabildiği, 
resirkülasyon oranlarının düşük olduğu uygun 
bir damar yolunun temin edilmesi

• Biyouyumlu, yeterli solüt klirensine sahip, 
gerekli ultrafiltrasyonu sağlayabilen 
membranların kullanımı

• Hasta gereksinimine göre uygun 
antikoagülasyonun uygulanması



ÖZET

• Ultrasaf suyun kullanıldığı, içeriği hasta 
ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş diyalizat
solüsyonlarının hazırlanması

• Diyaliz esnasında hipotansif atakların 
önlendiği sıklığı ve süresi yeterli diyaliz 
seanslarının sağlanması

• İki seans arası fazladan sıvı alınmasının 
önlenmesiyle beraber hastanın kuru 
ağırlığında tutulması önemlidir.



Teşekkürler 


