


Hemodiyaliz olgularında yaklaşık yaşam süresi 
 
 
 Yaş grubu Hdx hasta grubu Normal popülasyon 
 

 40-44  8 yıl   30-40 yıl 
 
 60-64  4,5 yıl   17-22 yıl 
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Hemodiyalize başlayan evre V KBH 
olgularının;  
 hepsi ZORDUR, 
 hepsi sürprizi bol olgulardır. 

Konuşmacı yorumu 



Örnek olgu: 
Kronik glomerülonefrit nedeniyle SDBH gelişmiş ve 3 aydır hdx 
programında olan 27 yaşındaki bayan hasta adetlerinin 3 aydır 
aksadığını belirtiyor. Hastanın serum hCG testi ve US muayenesi ile 
hamile olduğu belirleniyor.  Haftada 3 kez hdx  (12 saat/hafta) 
tedavisi alan olgunun Kt/V değeri 1.3, prediyaliz BUN değeri 68 
mg/dl bulunuyor.  
Bu olgudaki seyri iyileştirmek üzere aşağıdakilerden hangisini 
seçersiniz? 
 

a. Hızla böbrek nakli yapılmalı, 
b. Peritoneal diyalize geçilmeli, 
c. BUN düzeyini 55-65 mg/dl arasında tutmak için hdx sıklığı 

artırılmalı, 
d. Prediyaliz BUN düzeyini <50 mg/dl tutmak için haftada 5 veya 7 

kez noktürnal diyaliz uygulanmalı, 
e. Paralel şekilde bağlanmış high-flux hdx membranları kullanılmalı.   
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Pregnancy in chronic renal insufficiency and end-stage renal disease. Am J Kidney 
Dis. 1999;33(2):235. 
Frequency and outcome of pregnancy in women on dialysis. Am J Kidney Dis. 
1994;23(1):60. 

Hemodiyaliz ve hamilelik 
 

• Doğurganlık çağındaki hdx olgularının hamile kalma 
şansları düşüktür (% 0.3-1.5/yıl) 

• Hdx olgularında beta-hCG testi hamilelik tanısı için 
yeterli değildir. 

• Hdx tx sırasında hamile kalanların canlı bebek doğurma 
olasalıkları yaklaşık % 50 (% 40-75) (bu değer KBH 
olgularında % 70, RTx olgularında %100). 



Hamile bir hdx olgusunun hdx tedavisi 
 

• Prediyaliz BUN değeri <50 mg/dl, polihidramnios riski 
nedeniyle, 

• Haftada 5-7 seans hdx uygulanmalı, 
• Bikarbonat hdx tercih edilmeli, 
• Minimal heparinizasyon yapılmalı, 
• UF yavaş yapılmalı (hipotansiyon riski nedeniyle),  
• Noktürnal hdx süreyi uzatması ve hipotansiyon riskini 

azaltması bakımından avantajlıdır, 
• Yakın izlemle kuru ağırlık ayarlanma zorunluluğu. 

 
• Dikkat! Qb, Qd ile ilgili öneri yok. 

Successful pregnancies on nocturnal home hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol 3:392-
396, 2008  
UpToDate, 19.2  
Kidney Int 1997; 52:871. 



Hamile hdx olgularında kuru ağırlık belirlenmesi 
 

Başarılı bir hamileliğin seyrinde kilo artışı esastır. 
 

Önerilen kilo artışı 2 ve 3. trimestrlarda  0,3-0,5 kg/hafta 
arasındadır. 
 

Hamilelik nedenli kilo artışı mı?  
Aşırı tuz ve su tüketimi nedenli kilo artışı mı? 
 

Haftada 5-7 seans hdx bu açıdan da çok önemlidir. 
 

Haftalık kuru ağırlık değerlendirilmesi önerilir. 

UpToDate 19.2 



Örnek olgu: 
Kronik glomerülonefrit nedeniyle SDBH gelişmiş ve 3 aydır hdx 
programında olan 27 yaşındaki bayan hasta adetlerinin 3 aydır aksadığını 
belirtiyor. Hastanın serum hCG testi ve US muayenesi ile hamile olduğu 
belirleniyor.  Haftada 3 kez hdx  (12 saat/hafta) tedavisi alan olgunun Kt/V 
değeri 1.3, prediyaliz BUN değeri 68 mg/dl bulunuyor.  
Bu olgudaki seyri iyileştirmek üzere aşağıdakilerden hangisini seçersiniz? 
 
a. Hızla böbrek nakli yapılmalı, 
b. Peritoneal diyalize geçilmeli, 
c. BUN düzeyini 55-65 mg/dl arasında tutmak için hdx sıklığı artırılmalı, 
d. Prediyaliz BUN düzeyini <50 mg/dl tutmak için haftada 5 veya 7 kez 

noktürnal diyaliz uygulanmalı, 
e. Paralel şekilde bağlanmış high-flux hdx membranları kullanılmalı.   

Successful pregnancies on nocturnal home hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol 3:392-
396, 2008  
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Hamile hdx olgularında dikkat edilmesi gereken 
diğer özellikler 
 

Antihipertansif ilaç seçimi (metil dopa, beta blokerler), 
 

Protein ve suda eriyen vitaminlerden zengin beslenme, 
 

Eritropoetin kullanılmalı, Hb değeri en az 10-11 g/dl 
arasında tutulmalı, 
 

Demir, folik asit ve çinko desteği yapılmalı, 
 

Metabolik asidozdan sakınılmalı, 
 

Hipokalsemi kalsiyum karbonat ile tedavi edilmeli, 
hiperkalsemiye neden olunmamalı (özellikle hdx sonunda) 



Örnek olgu: 
 

Diabetik SDBH nedeniyle hdx programında olan 57 yaşındaki erkek 
hastada yaklaşık 2 aydır ciddi kaşıntı yakınması gelişiyor.  
Lab verileri:  
Hb : 11,2 g/dl Ferritin: 400 ng/ml 
TSI : % 25  Kt/V : 1,5 
Ca : 9,2 mg/dl Pi : 5,8 mg/dl iPTH : 222 pg/ml 
 

Bu olgu için aşağıdaki tedavi seçeneklerinden en uygun olanı 
seçiniz. 
 

a. Oral cinacalcet (PTH düşürmek amacıyla) 
b. Sevalamer (Ca*Pi düşürmek amacıyla) 
c. Su-bazlı yumuşatıcı kremler 
d. Oral naloxone 
e. Oral gabapentin 
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Üremik kaşıntı 
 

Görülme sıklığı %42, DOPPS 
 

Patofizyoloji ? 
 

 İmmunolojik hipotez ? 
 

 Opioiderjik hipotez ? (mu ve kappa reseptörleri) 
 

 Pruritojen salınımı/mast hücreleri 

1. Pruritus in haemodialysis patients: International results from the Dialysis Outcomes 
and Practice Patterns Study (DOPPS). NDT 2006;21(12):3495. 
2. The role of micro-inflammation in the pathogenesis of uraemic pruritus in 
haemodialysis patients. NDT 2006;21(3):749. 
3. The neurobiology of itch. Nat Rev Neurosci. 2006;7(7):535. 



Üremik kaşıntı, hangi hdx olgularında daha sık 
görülür? 
 

• Yetersiz hemodiyaliz, 
• Hiperparatiroidizm, 
• Ca*Pi  (↑↑) olgular 
• Cilt kuruluğu 
• Serum Mg ve Al düzeyi (↑↑) olgular 
 

1. Optimal dialysis improves uremic pruritus. AJKD 1995;25(3):413. 
2. Etiology and prognostic significance of severe uremic pruritus in chronic hemodialysis  

patients. Kidney Int. 2006;69(9):1626. 
3. Intractable pruritus as a manifestation of secondary hyperparathyroidism in uremia. 

Disappearance of itching after subtotal parathyroidectomy. N Engl J Med. 1968;279(13):697. 



Üremik, kaşıntılı olgularda non-üremik kaşıntı 
nedenleri atlanmamalıdır. 
 

• Kolestatik hastalıklar 
 Taş, tümör 
 Viral hepatitler 
 Primer bilier siroz 
• Lenfomalar (paraneoplastik belirti) 
• Polisitemia vera (aquagenic pruritis) 
• Gastrik karsinoid 
• Tirotoksikozis (Graves ), hipotiroidism 
• İlaçlar (kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat) 



Üremik kaşıntıda başlangıç tedavisi 
 

• Optimal diyaliz 
 

• Hiperparatiroidi tedavisi 
 

• Hiperfosfatemi tedavisi 
 

• Hipermagnesemi tedavisi 
 

• Topikal tedavi 
 

• Cilt yumuşatıcılar (yüksek su içerikli) 
• Analjezikler (pramoxine) 



Dirençli  üremik  kaşıntıda  tedavi 
 

Hangi üremik kaşıntı olgularını dirençli olarak 
tanımlıyoruz? 
 

Oral antihistaminikler 
• Hydroxyzine, 25 mg 3-4 kez/gün 
• Diphenhydramine, 25 mg 3-4 kez/gün 
• Loratidine 
 

Gabapentin 
• Antikonvülzan, «3-aminobutyric acid» analoğu 
• Her hdx tx sonrası 100-300 mg  

1. Gabapentin therapy for pruritus in haemodialysis patients: a randomized, placebo-
controlled, double-blind trial. Gunal AI, Ozalp G, Yoldas TK, Gunal SY, Kirciman E, 
Celiker H. NDT 2004;19(12):3137. Department of Nephrology, Firat University 
Medical School, 23200 Elaziğ, Turkey. 





Tedaviye yanıtsız  dirençli üremik kaşıntıda 
tedavi 
 

• Ultraviyole B ışın tedavisi 
 

• SLE olgularında kontrendike 
 

• Immunosupressif tx alanlarda kontrendike 
   



Üremik kaşıntıda en etkili tedavi 
 

Böbrek nakli 



Örnek olgu: 
 

Diabetik SDBH nedeniyle hdx programında olan 57 yaşındaki erkek 
hastada yaklaşık 2 aydır ciddi kaşıntı yakınması gelişiyor. Lab verileri:  
Hb : 11,2 g/dl Ferritin: 400 ng/ml 
TSI : % 25  Kt/V : 1,5 
Ca : 9,2 mg/dl Pi : 5,8 mg/dl iPTH : 222 pg/ml 
 

Bu olgu için aşağıdaki tedavi seçeneklerinden en uygun olanı 
seçiniz. 
 

a. Oral cinacalcet (PTH düşürmek amacıyla) 
b. Sevalamer (Ca*Pi düşürmek amacıyla) 
c. Su-bazlı yumuşatıcı kremler 
d. Oral naloxone 
e. Oral gabapentin 
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Örnek olgu: 
 

Yaklaşık 2 yıldır Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00 
sularında 2. vardiyada düzenli hdx tx alan 55 yaşındaki  diabetik 
erkek hasta sürekli uykusuzluktan yakınıyor. Uykuya dalmakta 
zorlandığını ve uyandığında kendini uykusunu almış hissetmediğini 
tanımlıyor. 
 

Bu olgunun uyku kalitesini iyileştirmek için mevcut kontrollü 
çalışmaları da dikkate alarak aşağıdaki tedavi seçeneklerinden en 
uygun olanı seçiniz. 
 

a. Hdx seansını ilk vardiyaya kaydırmak. 
b. Zolpidem tedavisi 
c. Fluoxetine  tedavisi 
d. Melatonin tedavisi 
e. Diphenhydramine tedavisi 

NephSap, 09; 06:2010 



Distribution of SQ scores among prevalent HD patients in DOPPS I (1996–2001).  

Elder S J et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2008;23:998-1004 

© The Author [2007]. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights 
reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oxfordjournals.org 



Hemodiyaliz olgularında uyku bozukluğu  
 

• Gün boyu uykusuzluk, yaşam kalitesinde azalma, 
 

•  Mortalitede ↑ 
 

• İlk seans hdx tedavisi alanlarda total uyku süresi daha kısa, 
 

• Antihistaminikler, antidepresanlar ve hipnotiklerin uyku kalitesi 
üzerine etkileri tartışmalı, yan etkiler önemli, 

 

• Noktürnal hdx uyku kalitesini artırıyor. 
 

• Noktürnal melatonin salınımını kısmen düzeltiyor. 
• Uyku apne ve RLL sendromunu azaltıyor. 

 
1. Sleep quality predicts quality of life and mortality risk in haemodialysis patients: results 
from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). NDT 23:998-1004, 2008 
2. Sleep disorders in end-stage renal disease. KI 2006;70(10):1687  



Relative risk of mortality for HD patients by SQ score.  

Elder S J et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2008;23:998-1004 

© The Author [2007]. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights 
reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oxfordjournals.org 



      24 olgu, 
     Gece saat 22:00 de, 3 mg melatonin veriliyor, 
     Melatonin uyku kalitesinde objektif düzelme sağlıyor, 
     Total uyku süresi artıyor, 
     Gündüz uykululuk hali azalıyor, 
     Uyku bölünmeleri azalıyor.   

Koch, B, Nagtegaal, J, Hagen, E, et al.: The effects of melatonin 
on sleep-wake rhythm of daytime haemodialysis patients: a 
randomized, placebo-controlled, cross-over study (EMSCAP 
study). 
 Br J Clin Pharmacol 67:68-75, 2009  

Hemodiyalizolgularında melatonin çalışması 



Örnek olgu: 
 

Yaklaşık 2 yıldır Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00 
sularında 2. vardiyada düzenli hdx tx alan 55 yaşındaki  diabetik 
erkek hasta sürekli uykusuzluktan yakınıyor. Uykuya dalmakta 
zorlandığını ve uyandığında kendini uykusunu almış hissetmediğini 
tanımlıyor. 
 

Bu olgunun uyku kalitesini iyileştirmek için mevcut kontrollü 
çalışmaları da dikkate alarak aşağıdaki tedavi seçeneklerinden en 
uygun olanı seçiniz. 
 

a. Hdx seansını ilk vardiyaya kaydırmak. 
b. Zolpidem tedavisi 
c. Fluoxetine  tedavisi 
d. Melatonin tedavisi 
e. Diphenhydramine tedavisi 
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Örnek durum 
Bir hdx ünitesinin sorumlu hekimisiniz ve bir hdx hastanıza 
mikrobiyolojik olarak da teyidli, aktif akciğer tüberkülozu tanısı 
konuyor. Bu durumda diğer hdx hastalarınız ve çalışan personelinizin 
hangilerine isoniazid profilaksisi kullanma kararı  öncesinde, literatür 
taradığınızda diyaliz olgularında latent tüberküloz tanısı için IFN-ϒ 
testleri ile ilgili çalışmalara rastlıyorsunuz. 
Bu çalışmalar ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi 
doğrudur?  
 

a. Bu alanda mevcut 2 testin (Quantiferon ve T Spot TB) sonuçları arasında 
yüksek dereceli bir uyum vardır. 

b. Üremi nedenli immunite bozukluğu tüberkülin deri testinde olduğu 
üzere bu testlerde de yanlış negatif sonuçlara neden olur. 

c. Tüberkülin deri testinin aksine bu testler önceden yapılmış olan BCG 
aşısından etkilenmezler. 

d. Bu testler gelecekte hastalık reaktivasyonu gelişecek diyaliz hastalarını 
göstermek için uygun testler olarak tanımlanmaktadır. 

NephSap, 09; 06:2010 



Hemodiyaliz olgularında «Mycobacterium 
tuberculous»  infeksiyonu (TBI) 

 
 

• Genel popülasyonda yıllık yeni olgu bildirimi 9 milyon, 
yıllık ölen olgu 2 milyon, 
 

• Hdx olgularında TBI görülme olasalığı 6-25 kat daha 
fazla 

• Bozulmuş sellüler immunite 
 

• Hdx olgularında akciğer dışı TBI oranı % 38-80, 
 

• TBI lu hdx olgularında mortalite oranı % 17-75. 
 
• Sıklıkla tanı ve tedavide gecikme yaşanıyor. 

 



• TBI tanısında kullanılan yöntemler; 
 

• Asid-fast basil yayma boyaması 
 

• Asid-fast basil kültürü 
 

• Polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testi 
 

• Görüntüleme yöntemleri 
 

• Histopatolojik incelemeler 
 

• Tuberkülin deri testi 
 

• IFN-ϒ release assays (IGRAs)/Kültür filtrat protein 10 (CFP-
10), Erken sekrete edilen antijen 6 (ESAT-6) 

 
 

• QuantiFERON-TB Gold Test (QFT-G) 
• Enzyme-Linked Immuno Spot Assay (ELISPOT)/T SPOT TB 



• IFN-ϒ testleri 
• QuantiFERON-TB Gold Test (QFT-G) 
• Enzyme-Linked Immuno Spot Assay (ELISPOT)/T SPOT TB 
 

• Tuberculin skin test (TST) /PPD 

Winthrop, K, Nyendak, M, Calvet, H, et al.: Interferon-gamma release assays for 
diagnosing mycobacterium tuberculosis infection in renal dialysis patients.  
Clin J Am Soc Nephrol 3:1357-63, 2008  



• Hdx olgularında yüksek anerji durumu ve BCG aşısının etkisi 
ve diğer MI nedeniyle PPD (TDT) nin yararlılığı ? 

 
 

• Bu testlerin gelecekte hastalık reaktivasyonu gelişecek 
kişileri önceden belirleme yetenekleri ile ilgili yorum 
yapmak için henüz erken.  

 

• Bu testler yeni bir infeksiyonu belirlemek bakımından daha 
duyarlı bulunmuştur.  
• QFT-G (sensitivite % 100, spesifite % 89,7) 

 

Inoue T, Nakamura T, Katsuma A, et al. The value of QuantiFERON TB-Gold in the 
diagnosis of tuberculosis among dialysis patients.  
Nephrol Dial Transplant 24:2252-7, 2009  



Örnek durum 
Bir hdx ünitesinin sorumlu hekimisiniz ve bir hdx hastanıza 
mikrobiyolojik olarak da teyidli, aktif akciğer tüberkülozu tanısı 
konuyor. Bu durumda diğer hdx hastalarınız ve çalışan personelinizin 
hangilerine isoniazid profilaksisi kullanma kararı  öncesinde literatür 
taradığınızda diyaliz olgularında latent tüberküloz tanısı için IFN-ϒ 
testleri ile ilgili çalışmalara rastlıyorsunuz.  
Bu çalışmalar ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi 
doğrudur?  
 

a. Bu alanda mevcut 2 testin (Quantiferon ve T Spot TB) sonuçları arasında 
yüksek dereceli bir uyum vardır. 

b. Üremi nedenli immunite bozukluğu tüberkülin deri testinde olduğu 
üzere bu testlerde de yanlış negatif sonuçlara neden olur. 

c. Tüberkülin deri testinin aksine bu testler önceden yapılmış olan BCG 
aşısından etkilenmezler. 

d. Bu testler gelecekte hastalık reaktivasyonu gelişecek diyaliz hastalarını 
göstermek için uygun testler olarak tanımlanmaktadır. 
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Örnek olgu 
 

Tip 2 DM, diabetik nefropati nedeniyle dört yıldır  hdx tx de olan 55 
yaşındaki bayan hastanın son 1 yılda kuru ağırlığı yaklaşık 2 kg kadar 
azalma gösteriyor.  Yaklaşık 1 ay önce gangrenöz kolesistit tanısı ile 
hospitalize edilip 1 hafta önce taburcu ediliyor ve bu arada 8 kg daha 
kaybediyor. En son albumin 2,3 g/dl bulunuyor ve bu durum büyük 
oranda hastanın beslenme durumundaki azalma ile açıklanıyor. 
Diyetisyen aracılığı ile hastanın oral beslenmesi tolere edebildiği kadarıyla 
artırılmaya çalışılıyor.  
Bu olgu için intradiyalitik parenteral beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki 
açıklamalardan doğru olanı seçiniz. 
 

a. Hastanın beslenme durumunda daha hızlı düzelme sağlar. 
b. Rehospitalizasyon ve mortalite riskini azaltır. 
c. Hastanın beslenme durumunda, morbidite ve mortalitesinde bir 

iyileşmeye neden olmaz. 
d. Damar yolu infeksiyonu riskini artırır. 
e. Hiponatremiye neden olur.  

NephSap, 07; 06:2008 



Kaplan-Meier survival analysis in control (black line) and IDPN (gray line) groups (NS).  

Cano N J et al. JASN 2007;18:2583-2591 
Intradialytic parenteral nutrition does not improve survival inmalnourished hemodialysis patients: a 2-year multicenter, 
prospective, randomized study.  



Örnek olgu 
 

Tip 2 DM, diabetik nefropati nedeniyle dört yıldır  hdx tx de olan 55 
yaşındaki bayan hastanın son 1 yılda kuru ağırlığı yaklaşık 2 kg kadar 
azalma gösteriyor.  Yaklaşık 1 ay önce gangrenöz kolesistit tanısı ile 
hospitalize edilip 1 hafta önce taburcu ediliyor. En son albumin 2,3 g/dl 
bulunuyor ve bu durum büyük oranda hastanın beslenme durumundaki 
azalma ile açıklanıyor. Diyetisyen aracılığı ile hastanın oral beslenmesi 
tolere edebildiği kadarıyla artırılmaya çalışılıyor.  
Bu olgu için intradiyalitik parenteral beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki 
açıklamalardan doğru olanı seçiniz. 
 

a. Hastanın beslenme durumunda daha hızlı düzelme sağlar. 
b. Rehospitalizasyon ve mortalite riskini azaltır. 
c. Hastanın beslenme durumunda, morbidite ve mortalitesinde bir 

iyileşmeye neden olmaz. 
d. Damar yolu infeksiyonu riskini artırır. 
e. Hiponatremiye neden olur.  
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Örnek olgu 
 

IgA nefropati zemininde hdx programına alınan ve damar yolu 
olarak tünelli sağ internal juguler ven kateteri kullanılan 45 
yaşındaki erkek hastada hdx seansı sırasında çarpıntı ve 
huzursuzluk gelişiyor. Çekilen EKG de atrial fibrilasyon tespit 
ediliyor. Hastanın lab incelemesinde TSH 2,49 mIU/ml (FA 0,5-3), 
FT3 1,7 pg/ml (FA 2,3-4,2), FT4 1,24 ng/dl (FA 0,8-1,5) bulunuyor.  
Bu olgunun tiroid durumu ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 
 
a. Tanı için daha fazla test gerekmez. 
b. Tiroid US incelemesi gerekir. 
c. Düşük doz (25 mcg/gün) levotiroksin tedavisine başlanır. 
d. Tiroglobulin antikoru varlığı araştırılır. 
e. Endokrinoloji konsültasyonu istenir. 
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Zoccali C, Tripepi G, Cutrupi S, Pizzini P, Mallamaci F: Low tri-iodothyronine: a new facet 
of inflammation in end-stage renal disease.  
J Am Soc Nephrol 16:2789-95, 2005 

Negatif bir akut faz reaktanı olarak serbest T3 



Örnek olgu 
 

IgA nefropati zemininde hdx programına alınan ve damar yolu 
olarak tünelli sağ internal juguler ven kateteri kullanılan 45 
yaşındaki erkek hastada hdx seansı sırasında çarpıntı ve 
huzursuzluk gelişiyor. Çekilen EKG de atrial fibrilasyon tespit 
ediliyor. Hastaneye alınan hastanın lab incelemesinde TSH 2,49 
mIU/ml (FA 0,5-3), FT3 1,7 pg/ml (FA 2,3-4,2), FT4 1,24 ng/dl (FA 
0,8-1,5) bulunuyor.  
Bu olgunun tiroid durumu ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 
 
a. Tanı için daha fazla test gerekmez. 
b. Tiroid US incelemesi gerekir. 
c. Düşük doz (25 mcg/gün) levotiroksin tedavisine başlanır. 
d. Tiroglobulin antikoru varlığı araştırılır. 
e. Endokrinoloji konsültasyonu istenir. 
 

NephSap, 07; 06:2008 



Örnek olgu 
 

Kronik hdx programında, 44 yaşında erkek hasta ,kuru ağırlığı 
105 kg. Damar yolu olarak AVF kullanılıyor. Haftada 3 seans 
hdx e alınıyor, Qb: 350 ml/dk, Qd: 600 ml/dk şeklinde 
ayarlanıyor. Diyalizör olarak high-flux polysulphone kullanılıyor. 
Hastanın Kt/V değeri sürekli < 1,2 hesaplanıyor. 
 

Bu olgunun haftalık üre klirensinde aşağıdaki yaklaşımlardan 
hangisi en yüksek artışı sağlar? 
 
a. Qb değerini 400 ml/dk ya çıkarmak 
b. Qd değerini 800 ml/dk ya çıkarmak 
c. İkili diyalizör ile hdx yapmak 
d. Haftalık hdx seans sayısını 4 e çıkarmak 
e. Hdx süresini 5 saate yükseltmek 

NephSap 01; 03: 2002 



Örnek olgu 
 

Kronik hdx programında, 44 yaşında erkek hasta ,kuru ağırlığı 
105 kg. Damar yolu olarak AVF kullanılıyor. Haftada 3 seans 
hdx e alınıyor, Qb: 350 ml/dk, Qd: 600 ml/dk şeklinde 
ayarlanıyor. Diyalizör olarak high-flux polysulphone kullanılıyor. 
Hastanın Kt/V değeri sürekli < 1,2 hesaplanıyor. 
 

Bu olgunun haftalık üre klirensinde aşağıdaki yaklaşımlardan 
hangisi en yüksek artışı sağlar? 
 
a. Qb değerini 400 ml/dk ya çıkarmak 
b. Qd değerini 800 ml/dk ya çıkarmak 
c. İkili diyalizör ile hdx yapmak 
d. Haftalık hdx seans sayısını 4 e çıkarmak 
e. Hdx süresini 5 saate yükseltmek 
Relationship between urea reduction ratio, demographic charecteristics, and body 
weight for patients in the 1996 National ESRD core indicators project.  
AJKD 33(3): 584-591, 1999 



Örnek olgu 
 

74 yaşında, erkek hasta, 18 yıldır kronik hdx programında ve 3 
yıl önce sol elin ilk 4 parmağının palmar yüzeyinde parestezik 
yakınmalar gelişiyor ve bir yıl sonra bu yakınmalar sağ elde de 
ortaya çıkıyor. Son bir yıldır da kronik artraljilerden yakınıyor. 
Ağrı nedeniyle her iki omuzda hareket kısıtlılığı, saç tarama ve 
diş fırçalama faaliyetlerinde zorluk yaşıyor. 
Bu hastanın yakınmalarını açıklamak bakımından en uygun 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a. Multipl sklerosis 
b. Gut hastalığı 
c. Psödogut 
d. Diyaliz amiloidozu 
e. Romatoid artirit 



Örnek olgu 
 

74 yaşında, erkek hasta, 18 yıldır kronik hdx programında ve 3 
yıl önce sol elin ilk 4 parmağının palmar yüzeyinde parestezik 
yakınmalar gelişiyor ve bir yıl sonra bu yakınmalar sağ elde de 
ortaya çıkıyor. Son bir yıldır da kronik artraljilerden yakınıyor. 
Ağrı nedeniyle her iki omuzda hareket kısıtlılığı, saç tarama ve 
diş fırçalama faaliyetlerinde zorluk yaşıyor. 
Bu hastanın yakınmalarını açıklamak bakımından en uygun 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a. Multipl sklerosis 
b. Gut hastalığı 
c. Psödogut 
d. Diyaliz amiloidozu 
e. Romatoid artirit 

Dialysis related amyloidosis, UpToDate 19.2 



Son söz 
 
Eğitim (hasta, hasta yakınları, hekim, hemşire) 
 

Bilgi emniyeti sağlar. (Hasan Muratlı) 
 

Bilgi disiplini sağlar. (Hasan Muratlı) 
 

Bilgi kaliteyi sağlar. 
 

Bilgi tasarrufu sağlar. 
 

Bilgi zorlukları aşmamızı sağlar. 
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