
Hemodiyaliz Yeterliliği Kavramı ve 
Ölçütleri 

Prof. Dr. Nurhan Seyahi 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 
Nefroloji Bilim Dalı 



Diyaliz Yeterliliği Kavramı 

• İdeal şartlarda yeterli diyaliz yapılan bir HD 
hastasının 

– Fiziksel olarak aktif 

– Beslenmesi iyi 

– Normovolemik 

– Normotansif 

– İyi yaşam kalitesi 

– Sağlıklı insanlara benzer yaşam beklentisi 



Yaşam beklentisi 

• Bu iyimser hedeflere rağmen diyaliz 
hastalarının yaşam beklentisi sağlıklı insanlara 
göre belirgin olarak düşüktür 

• Hatta solid organ kanseri olan hastalar ile 
karşılaştırılabilecek kadar düşüktür. 



Yaşam beklentisi İle İlgili Faktörler 

–Hasta ile ilgili faktörler (yaş,cins, BMI, 
sosyal durum) 

–Komorbiditeler (DM, HT, KKY, Depresyon…) 
–Anemi 
–Kemik minearal metabolizması 
–Beslenme 
–Yaşam beklentisini belirleyen önemli bir 

faktör “diyaliz yeterliliğidir” 
 



Yeterlilik Kavramı 

• Günümüzde daha geniş anlamda kullanmakta 
olup böbreğin ekskretuar ve endokrin tüm 
fonksiyonlarını kapsamaktadır 

• Ancak klasik olarak küçük solüt uzaklaştırılması 
ile ölçülen diyaliz dozu olarak tanımlanmışdır 

 



Üremik Toksinler 

• Normalde sağlıklı böbrekler tarafından 
metabolize edilen veya uzaklaştırılan maddelerin 
birikmesi ile üremik sendrom oluşur. 

• Bu maddlere toplu olarak üremik toksinler adı 
verilir. (www.uremic-toxins.org) 

– Inorganik bileşenler 

– Organic bileşenler  
• Ufak suda çözünen solütler 

• Orta moleküller 

• Proteine bağlı solütler 



Üremik Toksinler 

• Mortalitenin azalmış üre klirensi ile ilişkili 
olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. 

• Orta büyüklükteki moleküllerden ise B2-
mikroglobulinin serum konsantrasyonu 
mortalite ile ilişkili bulunmuştur. 

 



Üremik Toksinler 

• Üremik toksisitenin sadece üre veya diğer 
suda çözünen maddelerin birikimine bağlı 
olmadığı bilinsede, klasik HD tedavisi ile 10-15 
kd’dan büyük moleküller 
uzaklaştırılamamaktadır. 

• Daha büyük molekülerin veya protein bağlı 
maddelerin uzaklaştırılması için diffüzyon ve 
konveksiyon yanı sıra bağlayıcı içeren 
diyalizörlerin kullanımı da gerekebilir  

 



Üremik toksisitenin bir göstergeçi 
olarak Üre 

• Amino asitlerin karaciğerde metabolize olması 
sonucu oluşan ufak bir molekül olan üre, 
üremik toksiklerin birikimi ve uzaklaştırıması 
için bir göstergeçtir. 

• Üre oluşumu, protein alımına ve protein 
anabolizması ile katabolizması arasındaki 
dengeye bağlıdır. 



Üre Kinetiği 



Üremik toksisitenin bir göstergeçi 
olarak Üre 

• Üre 60 dalton ağırlığında, suda çözünen bir 
maddedir, hücre membranından serbest olarak 
geçer ve böylece tüm vücut sıvılarında dağılır. 

• Hafif toksisik bir maddedir. Üre uzaklaştırılmasının 
diğer suda çözünen toksinlerin uzaklaşması için 
göstergeç olduğu düşünülsede aslında diğer 
maddeler üre gibi hızlı bir şekilde sıvı bölümleri 
arasında hızlı bir şekilde geçemezler ve kinetikleri 
üre kinetiğinden oldukça faklıdır. 



Üremik toksisitenin bir göstergeçi 
olarak Üre 

• üre klirensinin mortalite ile olan ilişkisi halen 
üremik hastalarda diyaliz tedavisinin bir 
yeterlilik ölçütü olarak kullanılmasının 
nedenidir 



Diyaliz Dozunun Değerlendirilmesi 

• Geleneksel olarak üre uzaklaştırılması ile 
ölçülür  

– URR (üre azalma oranı) 

– Kt/V 

• Tek havuz Kt/v 

• Dengelenmiş Kt/V 

• Haftalık standart Kt/V 

• Sadece üre seviyesini takip etmek nütrisyon 
durumundan etkilendiği için yanıltıcı olabilir.  



Mutlak değerden ziyade oransal 
değişim önemlidir 



Üre Azalma Oranı 

• Üre seviyesindeki azalmanın (Giriş-Çıkış) Giriş üresine 
oranı  

• (Giriş-Çıkış)/Giriş  
• Minimum %65-%70 olması tavsiye edilir 
• Avantajı 

– Hasta mortalitesi ile ilişkilidir 
– Basit 

• Dezavantajları 
– UF ile konvektif üre uzaklaşması 
– İntradiyalitik üre oluşumu 

• URR yapılan klirens işinin kendini değil sonucunu ölçer 
 



UF ile konvektif üre uzaklaşması 

• Ultrafiltrasyon ile olan solüt temizlenmesi 
gözlenemez 

– Ultrafiltrasyon ile olan solüt uzaklaşmasında 
(konvektif transport) sıvı ile beraber solüt 
uzaklaştığı için kalan çözeltide konsantrasyon 
değişimi olmayacaktır. 





İntradiyalitik Üre Oluşumu 

• Seans sırasında üre oluşumu nedeniyle  

• Uzaklaştırılan solüt miktarı (yapılan diyaliz işi) 
sabit olsa da daha uzun süreli tedavilerde 
daha düşük URR oranları elde edilir. 

• Böylece URR yapılan solüt uzaklaştırma işini 
doğru şekilde göstermemiş olur. 

• Bu özellikle CRRT gibi uzun süreli tedaviler için 
önemlidir 

 







Kt/V 

• Kt/V diyaliz dozunu değerlendirmek için en sık 
kullanılan parametredir. 

• Kt=Total temizlenen plazma hacmi 

– K=Diyalizerin kan üre klirensi (Litre/saat) 

– t=Diyaliz seans süresi (saat) 

• V=Dağılım hacmi (litre) 

• Kt/V=1 : Diyaliz uygulanan plazma hacmi = üre 
dağılım hacmi 



Kavram 
 
Geçen kandaki tüm solütü 
temizleyen hipotetik 
membran ile bile bir tam 
volüm döngüsü solüt 
konsantasyonunda %63’lük bir 
düşüş sağlar. Diyalizöre gelen 
her yeni sıvıda temizlenecek 
hacimden gelen solüt miktarı 
dilüsyona bağlı olarak 
azalmaktadır.  
 
 
Diyaliz süresi ile diyaliz işi 
(solüt uzaklaştırılması) 
arasında lineer değil 
logaritmik bir ilişki vardır. 
 
Kt/V=ln(G/Ç) 
 



Tek Havuz Kt/V 

• spKt/V 

• Üre oluşumu ve konvektif taşımayı hesaba 
katar 

• Daugirdas denklemi 

• -ln(R-0.008xt)+(4-3.5xR)xUF/W 
– R: çıkış-giriş üre oranı 

– t: tedavi süresi (saat) 

– UF: Ultrafiltrasyon hacmi (litre) 

– W: Ağırlık (kilogram) 



• Sp KT/V kararlı hale ulaşmamış üre değerine 
göre hesaplandığı için diyaliz dozunu 
olduğundan fazla gösterir. 

• Bu nedenle dengeye ulaşmış post HD üre 
seviyesi ile de Kt/V hesaplanabilir. 

 



Formül Sonuç Açıklama 

URR=(1-Ç/G)x100 %67 Üre oluşumu, ultrafiltrasyon ve üre 
rebound hesapta yok 

Kt/V=ln(G/Ç) 1.1 Üre oluşumu, ultrafiltrasyon ve üre 
rebound hesapta yok 
 

spKt/V=-ln((Ç/G)-0.008xt)+(4-
3.5x(Ç/G)xUF/W 

1.33 Tek havuz modeli, üre rebound 
hesapta yok 

eKt/V=spKt/V-0.6xspKt/V/t+0.03 1.16 Çift havuz, AV fistül ile erişim 

eKt/V=spKt/V-0.47xspKt/V/t+0.02 
 

1.2 Çift havuz, kateter ile erişim 
 



• URR 

• spKt/V 

• eKt/V aylık olarak değerlendirilmeli 

• Diyaliz dozu buna göre ayarlanmalıdır. 

• spKt/V 1.2’nin altına düştüğü durumlarda 
mortalitenin arttığı gösterilmiştir ve 1.3 
değerinin hedeflenmesi önerilmektedir. 



Haftalık Standart Kt/V 

• Seanslık Kt/V lerin toplamına eşit değildir. 

• Tedavi boyunca azalan üre seviyesine bağlı 
olarak devam eden tedavide uzaklaşan üre 
miktarı azalır 

 





• Haftalık std-Kt/V’nin reziduel renal fonksiyon 
dahil en az 2.0 olması hedeflenmelidir. 

• Bu spKt/V si 1.2 veya eKt/V’si 1.0 olan anürik 
bir hastada haftada 3 diyaliz seansı ile elde 
edilen değere denk gelmektedir. 



• Diyaliz dozunun en hassas değerlendirme 
yöntemi üre kinetik modelleme yöntemidir 

– Diyalizer klirensi (K) 

– Kan ve diyalizat akım hızı 

– UF hacmi 

– Süre 

– Üre dağılım hacmi 

• Bilgisayar yardımı ile hesaplanabilir 



Diyaliz dozunun belirlenmesi 

• Verilen diyaliz dozu şunlara bağlıdır 

– Diyalizat akım hızı (500-800 ml/dk)  

– Kan akım hızı (250ml/dk üstünde olmalı) 

– Diyalizer KoA, yüzey alanı 

– Zaman (en az 4 saat olmalı) 

– Üre’nin dağılım hacmi (üre tüm vücüt suyunda 
dağılır) 

• Vücut ağırlığının kadında %55’i erkekte %58’i 



• Diyaliz sonrası Kt/V ölçülür 

• Diyaliz dozu ile ilgili faktörler değiştirilerek 
hedef doza ulaşılması için ayarlamalar 
yapılabilir 

 

 



Düşük Kt/V’ye yaklaşım 

– Süre yeterli mi? (en az 4 saat) 

– Diyalizer özelllikleri (KoA, yüzey alanı?) 

– Damar erişim yolu problemi (iğne yerleşimi?, 
iğneler arası mesafe? Resirkülasyon?) 

– Kan akım hızı yeterli mi? (300 ml/dk üstüne çıkar) 

– Diyalizat akım hızı yeterli mi? (800ml/dk’ya 
çıkartılabilir) 

– Diyaliz sıklığı yeterli mi? (haftalık std-Kt/V’yi 
kontrol et) 

– İntradiyalitik egzersiz? 



Diyaliz Yeterliliği İçin Öneriler 

• EBPG önerileri 

– Anlamlı rezidü renal fonksiyon olmadığı sürece diyaliz 
en az haftada 3 kez ve en az süre 12 saat olmalıdır 

– Uygulanan diyaliz dozu en az ayda bir ölçülmelidir 

– Anürik hastalarda eKt/V hedefi en az 1.2 olmalıdır. 
Kadın ve komorbiditesi olan hastalarda 1.4 seviyesine 
kadar değerler hedeflenmelidir. 

– Haftada 3 kez diyalize girmeyen veya anlamlı rezidü 
renal fonksiyonu olan hastalarda haftalık std-Kt/V 2.0 
civarında olmalıdır 



Orta Molekül Uzaklaştırılması 

• Orta boy moleküllerin vücutta birikmesinin 
üremik durumun oluşması ve patogenezinde 
önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

• High flux diyalizerler ile daha büyük moleküller 
uzaklaştırılabilir, bu oran konvektif diyaliz 
stratejileri ile artırılabilir. 

• B2-mikroglobulin orta moleküllerin bir 
göstergecidir ve high-flux diyaliz ile 
uzaklaştırılabilir. 



Orta Molekül Uzaklaştırılması 

• Düşük ve orta ağırlıklı moleküller en kapsamlı 
şekilde online HDF ile uzaklaştırılabilir. 

• Yüksek verimlilikli HDF (seans başına 22 
litrenin üstünde sıvı replase edilir) 
konvansiyonel diyalize göre mortalitede %30 
kadar azalmaya neden olduğu görülmüştür. 



Beslenme Durumu 

• Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon riski 
artmıştır. 
– Protein enerji kaybı 

– Azalmış iştah 

– İnfeksiyon 

– Araya giren hastalık 

– Hastaneye yatış 

• Protein alımı 1-1.2g/kg 

• Enerji alımı 35 kcal/kg 



Rezidü fonksiyon 

• Diyaliz hastalarında sürviye önemli katkı 
sağlar. Üre ve kreatinin klirenslerinin 
ortalaması olarak kabul edilebilir. 

• Nefrotoksik ilaçlardan kaçınma ve intradiyalitik 
hipotansiyonun önlenmesi rezidü fonksiyonun 
korunması için önemlidir. 

• Rezidü üre klirensi: (idrar Üre/(Plazma 
üre*0.9))*idrar hızı(ml/dk) formülü ile 
hesaplanabilir 



Yaşam Kalitesi 

• Yaşam kalitesi ölçütleri muhtelemen diyaliz 
yeterliliği ölçütleri arasında en hassas 
endikatörlerdir. 

• Yaşam kalitesinine fiziksel ve zihinsel 
bileşenlerini değerlendiren ölçütler mevcuttur. 
Bunlar üremik durumdan etkilenir ve renal 
replasman tedavisi ile düzelebilir.  



Yaşam Kalitesi ve Depresyon 

• Yaşam kalitesi diyaliz yeterliliği dışında diyaliz 
ünitesinindeki organizasyonel durumlardan da 
etkilenir 

• Depresyon yaşam kalitesinin etkileyen önemli 
bir zihinsel bileşendir standart soru formları ile 
değerlendirilebilir. 

• Depresyon sıklıkla inflamasyon ve infeksiyon 
ile beraber bulunur ve bunların tedavisi ile 
iyileşme gösterebilir. 


