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Diyaliz 

• Bir  solüsyonun solüt içeriğinin yarı geçirgen 
bir membranın diğer tarafına konulan farklı 
kompozisyondaki bir diğer solüsyon aracılığı ile 
değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. 

• Bu yarı geçirgen membran büyük molokülleri 
geçirmezken su ve küçük moloküllü solütleri 
geçiren porları olan bir kağıda benzetilebilir. 

• Diyaliz esnasında solüt klirensi diffüzyon ve 
ultrafiltrasyon mekanizmalarıyla gerçekleşir. 







Küçük suda çözünen 
moleküller<500 Dalton 

Orta büyüklüklükteki 
moleküller >500 Dalton 

Proteine bağlı taşınan 
moleküller>500 Dalton 

Sodyum (23) Adrenomedullin (6032): Güçlü 
hipotansif etki 

Hippurik asit (insülin direnci) 

Fosfor (31) İleri glikolizasyon ürünleri Homosistein 

Potasyum (35) 
 

İleri oksidasyon ürünleri Indoksil sülfat (proinflamatuar 
etki, endoteliyal disfonksiyon) 

Üre (60) 
 

Vitamin B12 (1355) -p-cresülfat –pcresol 
(proinflamatuar etki) 

Kreatinin (113) 
 

Endotelin (4238) Poliaminler ( eritrosit 
prekürsörleri üzerinde 
baskılayıcı etki) 

Ürik asit (160) PTH (9225) 

Glukoz (180) β2 mikroglobin (11800) 
 

Leptin (16800) 
 Sitokinler (15000-30000) 
Ig hafif zincirleri 

Unidin adenosin tetrafosfat 
(Güçlü vazokonstriktör)                                        



Diyalizde solüt uzaklaştırma 
mekanizmaları 

• Diffüzyon 

• Konveksiyon (ultrafilrasyon) 

• Absorbsiyon 

 



Solütlerin diffüzyon ile klirensini 
etkileyen faktörler 

• Membranın etkinliği 

– Yüzey alanı 

– Por çapları 

– İnceliği 

• Solütün molekül ağırlığı 

• Kan akım hızı 

• Diyalizat akım hızı  

• Resirkülasyon  

 



Molekül Ağırlığının Etkisi 

•  Diffüzyon moleküllerin serbest ve rastgele hareketlerine 
bağlıdır.  

• Bir molekülün diffüzyon ile klirensine etki eden temel 
özelliği molekülün ağırlığıdır. 

•  Molekül ağırlığı küçük olan solütler daha hızlı hareket 
ederek membrandaki porlar ile daha sık çarpışır.  

• Daha ağır moleküller ise porlardan rahat geçebilecek 
büyüklükte olsa bile yavaş hareket nedeniyle membranın 
diğer tarafına daha az geçer. 

• Low flux membranların porları küçük çaplı olduğu için 
ma>500 Dalton’un üstünde moleküller etkili bir şekilde 
uzaklaştırılamaz. ma>5000 Dalton olan solütlerin klirensi 
yok denecek düzeydedir.  



Giriş Çıkış Azalma oranı 
(%) 

Klirens (kan 
akımı 
200ml/dk) 

Üre (60) 100mg/dl 25mg/dl 75 150ml/dk 

Kreatinin (113) 10mg/dl 4mg/dl 60 120ml/dk 

Vit B12 (1355) 25 50ml/dk 

Β2m  (11800) 
 

0 0 

Low flux membranda solüt büyüklüğü ve klirens ilişkisi örneği 



High Flux Diyaliz 

• Low flux membranlardan daha geniş porları 
olan bu nedenle de ma>500 Dalton olan 
middle moleküllerin klirensini sağlayabilen 
membranlardır. 

• Küçük solüt klirensleri low flux membranlara 
benzerken sembol molekülleri β2 M olan 
middle molekül klirensleri çok daha yüksektir. 

• High flux membran demek için 
KUF>15ml/h/mmHg ve klirensi>20ml/dk 
olmalıdır. 

 



Proteinlere bağlı maddelerin 
temizlenmesi 

• Normal böbrekte proteinlere bağlı taşınan 
toksinler çok az miktarda glomerüler filtrasyona 
uğrar. 

• Bu maddeler peritübüler kapillerden geçerken 
proteinlerden ayrılıp tubulusa sekrete edilerek 
uzaklaştırılırlar. 

• Hemodiyalizde proteine bağlı maddelerin sadece 
serbest fraksiyonları temizlenebilir. 

• Serbest fraksiyonu düşük, proteinlere sıkı 
bağlanan maddelerin hemodiyalizle klirensleri 
ancak çok düşük oranlarda gerçekleştirilebilir. 



Kan akım hızının etkisi ve diyalizör 
performans ölçüsü olarak KoA kavramı 

• Kan akım hızının artışıyla klirensde aynı oranda 
artış meydana gelmez. 

• Kan akım hızı artınca üre azalma oranında 
düşüş meydana gelir. 

• Bir diyalizerin mümkün olan en yüksek kan ve 
diyalizat akım hızlarında gerçekleştirdiği 
klirens değeri KoA (ml/dk) olarak adlandırılır. 

 



• Membranın performansını gösteren iyi bir 
parametre olan KoA değerlerine pratikte 
ulaşılamayabilir. 

• Üre için KoA değeri <500ml/dk olan 
membranlar düşük, 500-700ml/dk arası 
normal, >700ml/dk olanlar yüksek etkinlikli 
olarak sınıflandırılır. 

 





Membranın 
KoA değeri 

QK200 QK400 Klirensdeki 
değişim 

400 137 173 %26 

800 166 235 %42 

  Kan akım hızının üre klirensine etkisi için örnek 



Diyalizat Akım Hızının Etkisi 

• Diyalizat akım hızının artırılması konsantrasyon 
gradyentinin korunması yanısıra membranın KoA 
değerinde de bir miktar artış sağlar. 

• Bu etki fiberlerin arasına daha fazla diyalizat 
girişiyle etkin yüzey alanı artışıyla 
açıklanmaktadır. 

• Yüksek etkinlikli (KoA>700) bir membran 
kullanılan bir hastada kan akım hızı>350ml/dk ise 
diyalizat akımı 500ml’den 800ml’ye çıkarıldığında 
üre klirensinde %12’ye ulaşan artış sağlanabilir. 



Eritrositlerin Etkisi 

• Üre gibi küçük ma olan pekçok solüt 
eritrositler içinde de çözünmüş halde bulunur. 

• Ürenin plazma hacminin protein dışı kısmı 
olan %93’ünde ve eritrosit hacminin %80’nide 
çözünmüş halde bulunur.  

• Ürenin çözünmüş bulunduğu hacim kan suyu 
olarak adlandırılır.  

• Kan suyu klirensi =tam kan klirensiX0,894 
olarak hesaplanabilir. 

 



• Üre hücre membranından hızla geçip eşitlendiği 
için hematokritteki değişimler üre klirensini 
belirgin olarak etkilemez. 

• Kreatinin gibi hücre membranından üre kadar 
hızlı geçemeyen maddeler için bu etki daha 
fazladır. 

• Hemotokritin %20’den %40 yükselmesi kreatinin 
klirensinde %8 azalmaya yol açar 

• Benzer Htc artışı eritrosit içi konsantrasyonu daha 
düşük ve hücre zarı geçişi yavaş olan fosfor 
klirensinde %13’e varan azalmaya yol açar. 
 



Ultrafiltrasyon ve Konvektif Klirens 

• Su moleküllerinin hidrostatik kuvvet etkisiyle 
sürüklenip karşı tarafa geçişini ifade eder. 

• Tüm diyaliz membranları suya çok geçirgen 
olmakla beraber suya geçirgenlik porların çapı 
ve membranın inceliği ile ilişkilidir. 

• Suya geçirgenlik düzeyi  KUF ile ifade edilir. 
KUF 1mmHg transmembran basınca 1 saatte 
oluşacak UF volümünü ifade eder.  

 



• Su molekülleri beraberinde solütleri de 
sürükleyerek diğer tarafa geçirir. Porlardan 
geçebilecek büyüklükteki tüm moloküller 
ağırlıkları ne olursa olsun eşit miktarda 
sürüklenirler. 

• Ultrafiltrattaki küçük solütlerin 
konsantrasyonu seruma eşdeğerdir. 

• Yapılan konvektif klirens miktarı 
gerçekleştirilen UF volumüyle orantılıdır. 

 





Online hemodiyafiltrasyon 

• Konvektif klirenste suyla beraber porlardan 
geçebilecek tüm maddelerin eşit olarak 
sürüklenerek karşı tarafa geçmesi orta ve büyük 
ma solüt klirensini artırmak için geniş porları olan 
membranlar ile yüksek UF volümleri elde edip 
bunu uygun sıvılarla replase etme tekniğini 
doğurmuştur.  

• Öncelikle akut diyalizde kullanılan teknik 
ultrapure su ile online replasman sıvısı 
üretilmesiyle kronik hemodiyaliz tedavisi için de 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. 





• Diffüzyon ve konveksiyonun avantajlarını bir 
arada kullanan yöntemde KUF>50ml/h/mmHg 
ve KoA>700ml/dk olan yüksek performanslı 
membranlar kullanılmaktadır. 

• Kt/V’de ve fosfat klirensinde ılımlı artış 
gözlenir. 

• En önemli avantajı ise β2 M ve diğer büyük ma 
solüt klirenslerinin sağlanan artıştır. 



Diyaliz etkinliğinin değerlendirilmesi 
URR ve spKt/V ilişkisi 

• Üre azaltım oranı (prediyaliz BUN-postdiyaliz 
BUN/prediyaliz BUN) diyaliz etkinliğinin en basit 
ölçütüdür. 

• spKt/V vucut sıvılarının tek kompartman olarak 
kabul edilerek belirlenmiş bir diyaliz etkinlik 
parametresidir. 

• K=Diyalizer kan suyu üre klirensi (L/saat) 
• T=Diyaliz süresi (dk) 
• Volüm=Total vücut sıvısı (L) 
• Kt/V: boyutsuz oran 

 



• Membrandan dönen azaltılmış üre oranı olan kan 
geri havuza dahil olduğu için Kt/V=ln(1-URR) 
hesaplanabilir. 

• Güncel Kt/V formüllerinde iki düzeltme katsayısı 
mevcuttur 

• Kt/V=ln (R-0,08*)+4-3,5XR)XUF**/V 

• *=g: diyaliz süresince devam eden üre sentezi 

• **Ultrafiltrasyon volümüyle uzaklaştırılan üre 
miktarı 

 



spKt/V-eKt/V 

• spKt/V tüm vucut sıvılarının tek kompartman olarak 
kabul edildiği bir hesaplama tekniğidir. 

• Bu durum hesaplama kolaylığı sağlamakla beraber 
gerçekle tam olarak uyumlu değildir.  

• Diyalizin seansının başlangıcında BUN değeri 
beklenenden çok daha hızlı düşüş gösterir. 

• Bu durum solütlerin kana geçişinin yavaş olduğu 
sekestrasyon alanlarıyla açıklanabilir (inbound). 

• Bu alanlar tüm hücre içi kompartman ve dolaşımın 
nispeten yavaş ve kitlesi büyük çizgili kas dokusudur. 

• Diyaliz sonrasında ise BUN değerinde yeni sentezlenen 
üre ile açıklanamayan bir yükselme gözlenir (rebound). 



• Bu durum sekestrasyon alanlarındaki ürenin dolaşıma 
geçişi ve kan düzeyinin dengelemesi ile açıklanır. 

• Bu süreç 30-60dk içinde tamamlanır. Diyalizden 30-
60dk sonra alınan kanla hesaplanan Kt/V’ye eKt/V 
(dengelenmiş) denmektedir. 

• eKt/V<spKt/V olup gerçek klirensi daha iyi yansıtan bir 
parametredir 

• Bu süreyi beklemeden aşağıdaki formüllerle eKt/V 
hesaplanabilir: 
– eKt/V=spKt/V-0.6X(spKt/V/t+0.03 (arteriyel giriş) 

– eKt/V=spKt/v=0.47X(spKt/V/t+0.02 (venöz giriş) 

 



spKt/V T saat spKt/V/t Rebound eKt/V 

1.2 6 0.2 0.09 1.11 

1.2 3 0.4 0.21 0.99 

1.2 2 0.6 0.33 0.87 

Diyaliz süresi kısaldıkça rebound fenomeninin önemi artar ve spKt/V ile eKt/V makası büyür.  



Rezidü Klirens ve Eşdeğer Klirens 
Kavramı 

• Hemodiyaliz hastalarında rezidü klirens diyaliz öncesi 
gün toplanan 24 saatlik idrardan hesaplanan üre ve 
kreatinin klirenslerinin ortalaması alınarak 
hesaplanabilir.  

• Rezidü klirens haftalık filtrasyon volümü üzerinden 
eşdeğer Kt/V’ye dönüştürülebilir. 

• Özellikle Kt/V üzerinden nPCR hesaplanacaksa rezidü 
klirensin eklenmesi gerekir. 

• Aynı şekilde diyalizde gerçekleşen eKt/V değerinden de 
eşdeğer üre klirensi hesaplanabilir. 

• spKt/V 1,2 olan bir hasta için eşdeğer üre klirensi 10-
12ml/dk civarındadır. 



Online Diyaliz Klirensi  

• Diyalizat kondüktivitesini kısa sürelerle artırıp 
çıkan diyalizattaki kondüktivite değişiminden anlık 
klirensi hesaplanabilir. 

• Modern makinelerde kullanılan bu sistemde 
teknik sonuçlar büyük oranda çözülmüştür. 

• Diyaliz esnasında birçok kez tekrarlanabilen 
klirens tahmini yapma imkanı sağlamaktadır. 

• Hastadan çok makinedeki değişimlere 
dayanmakla beraber klasik Kt/V ile iyi bir 
korelasyon gösterdiği söylenmektedir. 



Damar Yolu Resirkülasyonun Etkisi 

• İyi fonksiyonlu bir AVF’de kan akım hızı 1000ml/dk 
civarındadır. Bu durumda 250-500ml/dk arasındaki 
diyaliz kan akımı uygun iğne girişi yapıldığında 0’a yakın 
resirkülasyonla yapılabilir. 

• AVF kan akımı kan pompa hızının 2 katından daha az 
olacak şekilde düşükse diyalizöre giren üre 
konsantrasyonu %5-40 aranında düşebilir ve klirensi 
önemli ölçüde azaltabilir.  

• spKt/V ölçümünde bu etkinin çıkış kanı üzerindeki 
etkisini kaldırmak için kan akımı 20sn için 50-100ml’ye 
düşürülmeli veya diyalizat akımı 3dk için durdurularak 
kan örneği alınmalıdır. 



Kardiyopulmoner Resirkülasyon 

• AVF damar yolu olarak kullanıldığında kalbe 
dönen kan periferik dokulardan geçmeden 
aortaya ulaşır ve buradaki üre oranını düşürerek 
fistüle daha düşük üre ulaşmasına yol açar. 

• Bu durum venöz kateterler için söz konusu 
değildir. 

• AVF ile yapılan HD venöz yola göre %5-10 daha az 
etkindir. 

• Ancak bu oran venöz kateterlerdeki düşük akım 
ve access resirkülasyonundan daha az önemlidir. 



Protein Katabolik Hızı 

• Üre modeli kullanılan sistemlerin bir başka 
kullanımı nPCR’in tahmin edilebilmesidir. 

• Azot ortaya çıkma hızından protein yıkım 
hızının hesaplanması esasına dayanır. 

• Doğru sonuç alınabilmesi için hastanın idrarı 
varsa rezidü idrar klirensinin ve proteinürinin 
hesaba katılması gerekir. 



Asid-baz dengesi 

• Böbreğin sentez fonksiyonlarında HD ile replase 
edilebilen tek molekül bikarbonattır. 

• Bikarbonat gereksinimi nPCR ile orantılıdır. Sağlıklı 
kişilerde yaklaşık olarak 1mmol/kg/gün düzeyinde 
iken diyaliz hastalarında gereksinimin belirgin 
olarak azaldığı gösterilmiştir. 

• Prediyaliz HCO3>20mmol/L olan hastalarda 
albumin ve kas kitlesinin daha iyi olduğu 
gösterilmiştir. 

• Son rehberlerde hedef prediyaliz 
HCO3>22mmol/L olarak gösterilmektedir. 
 



• Postdiyaliz alkalozdan kaçınılması için postdiyaliz 
HCO3 düzeyi olarak 27mmol/L hedefi yeterli 
gözükmektedir. 

• Bu hedefleri yakalamak için haftada 3X4 saat 
diyaliz yapılan bir hasta içiin 35-38mmol/L 
diyalizat HCO3 seviyesi uygun olacaktır. 

• UF miktarı yüksek ve Kt/V düşük hastalarda 
nispeten daha yüksek diyalizat HCO3 düzeyi 
gerekirken sık ve uzun diyaliz uygulanan 
hastalarda daha düşük diyalizat HCO3 düzeyi 
yeterli olabilir. 
 



Akılda kalması gerekenler 

• Güncel HD tedavisi hastaların çoğu ihtiyacını 
karşılamaktan uzak eksik bir tedavi yaklaşımıdır. 

• Konvansiyonel low flux HD ile sadece proteinlere 
bağlanmayan küçük ma solütlerin klirensleri 
sağlanabilmektedir.  

• Daha büyük ma solütlerin klirenslerini sağlamak 
daha geniş porlu membranlar ile high flux HD 
veya online HDF ile mümkün olabilmektedir. 



• Haftada 3 gün X 4 saat HD ile rehberlerde 
önerilen spKt/V değerleri (>1.2-1.4) yakalansa 
bile eşdeğer klirens 10-15ml/dk aralğındadır. 

• Diyaliz etkinliğinin en önemli unsuru zamandır. 
Kısa diyalizde reboundun etkisi artar ve eKt/V-
spKt/V makası açılır. 

• Etkin HD için hastanın kitlesiyle membranın 
KoA’sı, kan akım hızı ve diyalizat akım hızı 
uyumlu olmalıdır. 

 


