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HEMODİYALİZ

� Hemodiyaliz işleminde hasta bir insanın kanının
sağlıklı bir insanın kanına en yakın fizyolojik değerlere
ulaştırılması hedeflenir.



BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DİYALİZATBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DİYALİZAT

Diyalizer

Diyaliz Membranı

DiyalDiyalizizatat

Kan

DiyalDiyalizizatat

Diyalizin temel gereçleri; 

KAN-DİYALİZER - DİYALİZATDİYALİZAT



DiyalizatDiyalizat

��Hemodiyaliz işleminin yapılabilmesi Hemodiyaliz işleminin yapılabilmesi 

için kullanılan özel hazırlanmış için kullanılan özel hazırlanmış 

çözeltidir.çözeltidir.

��Yakın ve uzak dönem hasta Yakın ve uzak dönem hasta prognozuprognozu

üzerinde etkili bir rolü vardır.üzerinde etkili bir rolü vardır.



DİYALİZATDİYALİZAT
Hemodiyaliz işlemi 

sırasında hastanın kanının 
kendisine benzetilmeye 
çalışıldığı solusyondur

DİYALİZATDİYALİZAT

Diyalizat içeriği

Kimyasal Birim En az En çok

Sodyum mmol/L 135,0 145,0

Kalsiyum mmol/L 1,25 1,75

Magnezyum mmol/L 0,25 0,75

Potasyum mmol/L 0 4,0

Klorür mmol/L 105 105

Asetat mmol/L 2,5 4,0

Glikoz g/L 0,0 2,0

Bikarbonat mmol/L 35,0 40,0



Su Kalitesi
Toksinlerin
uzaklaştırılması

Amiloidoz

(anti) koagulasyon

Asidoz

Malnütrisyon

Diyalizatın Rolü

β2-m

Diyalizat

Na/su dengesiHT

KDH

Ateroskleroz

Kronik enflamasyon Ca dengesi

PO4 dengesi

O
steodistrofiPTH



DiyalizatDiyalizat

••Hemodiyaliz hastaları, değişik özelliklere ve farklı Hemodiyaliz hastaları, değişik özelliklere ve farklı 

komorbidkomorbid hastalıklara sahiptirler. hastalıklara sahiptirler. 

••DiyalizatDiyalizat içeriğinin, hastaların içeriğinin, hastaların bireysel özelliklerine bireysel özelliklerine 

ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi kısa ve uzun ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi kısa ve uzun ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi kısa ve uzun ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi kısa ve uzun 

dönem sonuçlar için yarardönem sonuçlar için yarar sağlar.sağlar.
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DiyalizatDiyalizat sodyumusodyumu
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�Normal sağlıklı bir kişide

Günlük alınan Na+=Günlük atılan Na+

SodyumSodyum

(2.7-5.7 gr/gün)

Günlük Na+ dengesi=0



�Bir HD hastasında da

Günlük alınan Na+=Uzaklaştırılan Na+

SodyumSodyum

olmalıdır.

�Özellikle idrar çıkarmayanlarda günlük 

Na+ alımı 1-2 gr’la sınırlandırılmalıdır.



�� Sodyum, Sodyum, diyalizattadiyalizatta olması gereken olması gereken temel temel 

ögelerdendirögelerdendir..

� Yüksek sodyumlu diyalizat intradiyalitik dönemde düşük 

DiyalizatDiyalizat sodyumusodyumu

sodyumlu diyalizat ise interdiyalitik dönemde hastanın ve 

hekimin işini kolaylaştırır.  

� Diyalizat sodyum içeriği hasta özelliklerine göre 

dikkatle ayarlanmalıdır. 



� Hastada hiponatremi var; 

�� Serum sodyumu: 130Serum sodyumu: 130--135 135 mEqmEq/L /L ise; ise; 

(140+(140(140+(140--diyaliz öncesi sodyum)diyaliz öncesi sodyum)

DiyalizatDiyalizat sodyumusodyumu

(140+(140(140+(140--diyaliz öncesi sodyum)diyaliz öncesi sodyum)

�� Serum sodyumu 130 Serum sodyumu 130 mEqmEq//L’denL’den daha düşükse; daha düşükse; 

DiyalizatDiyalizat sodyumu serum sodyumundan en fazla sodyumu serum sodyumundan en fazla 1515--

20 20 mEqmEq/L /L yüksekyüksek olmalıdır.  olmalıdır.  



�� Hastada Hastada hipernatremihipernatremi varsa;varsa;

�� Hasta sodyumuHasta sodyumu-- diyalizatdiyalizat sodyumu= 5mEq/sodyumu= 5mEq/L’denL’den

fazla ise fazla ise diyalizatdiyalizat sodyumu yükseltilmelidir.sodyumu yükseltilmelidir.

�� Hızlı düzeltilirse, Hızlı düzeltilirse, 

DiyalizatDiyalizat sodyumusodyumu

�� hipovolemihipovolemi, , 

�� hipotansiyon, hipotansiyon, 

�� kas kramplarıkas krampları

�� beyin ödemi ve diyaliz dengesizlik sendromu beyin ödemi ve diyaliz dengesizlik sendromu ortaya çıkabilir.  ortaya çıkabilir.  



DiyalizatDiyalizat sodyumusodyumu

�Bir HD hastasında;

� Volüm yükü fazla ve kan basıncı yüksekse sodyum 

içeriği düşük tutulmalıdır. 

� Hipotansiyon ve kas krampları gelişiyorsa sodyum 

içeriği yüksek tutulabilir. 

� Hasta özelliklerine göre sodyum ve ultrafiltrasyon

profillerinin uygulanabilir. 



Hemodiyaliz hastalarında bireyselleştirilmiş 
diyalizat sodyum kullanımının klinik sonuçları

De Paula et al. Clinical consequences of an individualized dialysate sodium prescription in hemodialysis
patients. Kidney International (2004) 66, 1232–1238.



Hemodiyaliz hastalarında bireyselleştirilmiş 
diyalizat sodyum kullanımının klinik sonuçları

De Paula et al. Clinical consequences of an individualized dialysate sodium prescription in hemodialysis
patients. Kidney International (2004) 66, 1232–1238.



Diyalizat potasyumu
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�� HD hastasında potasyum, diyalizle ve GİS yoluyla HD hastasında potasyum, diyalizle ve GİS yoluyla 

uzaklaştırılır.uzaklaştırılır.

�� AldesteronAldesteron K’unK’un GİS’tenGİS’ten atılmasını da uyarır.atılmasını da uyarır.

DiyalizatDiyalizat potasyumupotasyumu

�� AldesteronAldesteron K’unK’un GİS’tenGİS’ten atılmasını da uyarır.atılmasını da uyarır.

�� MannitolMannitol, , radyokontrasradyokontras ajan kullanımı ajan kullanımı 

hiperpotasemiyehiperpotasemiye yol açabilir. yol açabilir. 



� Her diyaliz seansında  vücuttan uzaklaştırılan K miktarı 50-

80 mmol’dür.

� Glukozsuz diyalizatla %30 daha fazla K uzaklaştırılır.

Diyalizat potasyumu

� DÖ Hiperpotasemi ve DS hipopotasemi yoksa denge 

sağlanmıştır.



Diyalizat potasyumu

� Hedeflenen değer; DÖ <6 mEq/L- DS >3 mEq/L  

� Bunun sağlanması için;

� Hastanın DÖ K’u 4,5-5 mEq/L ve dijital � Hastanın DÖ K’u 4,5-5 mEq/L ve dijital 

kullanmıyorsa; 

� Diyalizat K’u 2 mEq/L olmalıdır.



Diyalizat potasyumu

� Hasta dijital kullanıyorsa, aritmisi varsa; 

� Diyalizat K’u; 3-4 mEq/L arasında olmalıdır.

� Diyalizat K’u ayarlanırken metabolik asidoz

varlığı dikkate alınmalıdır 



Ca
Ca

Ca
Ca Ca

Ca

DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu
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� Diyalizat kalsiyum içeriği 1.75 mmol/L

� Pozitif kalsiyum dengesi

Diyalizat kalsiyum içeriği 1.50 mmol/L

Diyalizat Kalsiyumu

� Diyalizat kalsiyum içeriği 1.50 mmol/L

� Nötral-çok az pozitif kalsiyum dengesi

� Diyalizat kalsiyum içeriği 1.25 mmol/L

� Negatif kalsiyum dengesi



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

� Diyalizat kalsiyum içeriği;

� Metabolik kemik hastalığının önlenmesi,

� Hemodinamik dengenin korunması,� Hemodinamik dengenin korunması,

� Koroner kalsifikasyonun önlenmesi,  

� D vitamini kullanımına imkan  sağlaması gibi 

konularda etkili bir faktördür.



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in 
Chronic Kidney Disease 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

GUIDELINE 9. DIALYSATE CALCIUM CONCENTRATIONS 

9.1 The dialysate calcium concentration in hemodialysis or peritoneal dialysis 

should be 2.5 meq/L (1.25 mmol/L). (OPINION)

9.2 Higher or lower dialysate calcium levels are indicated in selected patients.

(See Clinical Applications.) (OPINION)



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

� Düşük kalsiyumlu diyalizat;

� Hiperkalsemik,  

� PTH düzeyi 100 pg/ml’nin altında, � PTH düzeyi 100 pg/ml’nin altında, 

� Düşük döngülü kemik hastalığı olan ve

� Kardiyovasküler kalsifikasyonu olan 
hastalarda tercih edilmelidir



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

� Kalsiyum içeriği 1.25-1.50 mmol/L olan 
diyaliz solusyonları;

� Uzun dönem kalp-damar hastalığının � Uzun dönem kalp-damar hastalığının 
önlenmesinde ciddi katkı sağlayabilir.



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

� K/DOQI klavuzunda kalsiyum 
konsantrasyonu 1.25 mmol/L
önerilmektedir. 

� Ancak hasta özelliklerine göre diyalizat 
kalsiyum seviyelerinin ayarlanması 
gerektiği vurgulanmaktadır.



DiyalizatDiyalizat kalsiyumukalsiyumu

� Sık diyaliz hipotansiyonu ve krampları görülen, 

kardiyak sorunları olan hastalarda 1.75 mmol/L

kalsiyum tercih edilebilir.

� ANCAK; Bu hastalar, 

� Hiperkalsemi ve 

� Uzun süreli kardiyovasküler hastalık riski için 

izlenmelidirler. 
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DiyalizatDiyalizat bikarbonatıbikarbonatı
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DiyalizatDiyalizat bikarbonatıbikarbonatı

� Diyalizattaki düzeyi 32-36 meq/L arasındadır. 

� HD hastasında;

� HD öncesi >22 meq/L, HD sonrası <28 meq/L 

olmalıdır.

� Gerekirse diyaliz arası dönemlerde ağızdan 

bikarbonat verilebilir.



Diyalizat Magnezyumu

� Diyalizattaki olağan magnezyum konsantrasyonu 0.5-1 

mEq/L arasında değişir. 

� Magnezyum, çok sayıda enzimin ko-faktörü olarak görev 

yapar. 

� Nöromusküler iletide işlevi vardır. 

� Magnezyum düzeyi yüksek hastalarda 0.5 mEq/L, 

magnezyum düzeyi düşük hastalarda ise 1 mEq/L 

magnezyum konsantrasyonuna sahip solusyonlar tercih 

edilmelidir.



DiyalizatDiyalizat glukozuglukozu



Bir HD hastası;

�Glukoz içermeyen diyalizatla yapılan bir 

HD seansı sonrası yaklaşık 30 gr glukozHD seansı sonrası yaklaşık 30 gr glukoz

kaybeder.

�Glukoz içeriği 200 mg/dl olan diyalizatla

yapılan bir HD seansı sonrası yaklaşık 20 gr 

glukoz alır. 



Bir HD hastasında;

� DM’ta glukozsuz diyalizat hipoglisemiye 

neden olabilir. 

DiyalizatDiyalizat glukozuglukozu

neden olabilir. 

� Glukozsuz, düşük potasyumlu diyalizat 

aritmi riskini arttırabilir. 



DiyalizatDiyalizat glukozuglukozu

� Glukoz içeren diyalizatlar;

� Akut diyalizde, 

� DM’lu hastalarda,� DM’lu hastalarda,

� Aritmi durumlarında, 

� Beslenme bozukluğunda, 

� Beta blokör kullanan hastalarda tercih 
edilmelidir.



DiyalizatDiyalizat glukozuglukozu

�� Çoğu hasta için optimal Çoğu hasta için optimal glukozglukoz konsantrasyonu konsantrasyonu 

100100--200mg/200mg/dl’dirdl’dir..

�� Yüksek Yüksek glukozglukoz konsantrasyonu diyaliz sonrası konsantrasyonu diyaliz sonrası 

hiperglisemihiperglisemi, , hiponatremihiponatremi ve ve 

hipertrigliseridemiyehipertrigliseridemiye neden olabilir.neden olabilir.



Sonuçlar

� Hemodiyalizat içeriği, 

� HD hastalarının kısa ve uzun dönem prognozları

üzerinde etkili ve önemli bir faktördür.üzerinde etkili ve önemli bir faktördür.

� Hasta özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre 

bireyselleştirilmelidir.





DiyalDiyalizizerer

Diyaliz Membranı

Diyalizat

Kan

Hemodiyalizde Membran kullanımı

Diyalizat

Diyalizin temel gereçleri 

KAN-DİYALİZERDİYALİZER--DİYALİZAT



DİYALİZ İŞLEMİ NASIL 
GERÇEKLEŞİR
�DİFÜZYON
�KONVEKSİYON�KONVEKSİYON
�ADSORBSİYON (SOĞURMA)



Diyalizat

Diffüzyon

Kan
Membran



Diyalizat
S U

Basınç

Konveksiyon

S U

Membran Kan



Diyalizat

Adsorbsiyon

Kan
Membran



HEMODİYALİZER TİPİ 
YAPIMINDA KULLANILAN MADDEYE GÖRE

Değiştirilmemiş selüloz Değiştirilmemiş selüloz membranlarmembranlar
Rejenere selüloz
Kuprammonium selüloz (Cuprophan)
Kuprammoniyum rayon
Kuprammoniyum saponifiye ester

Değiştirilmiş selüloz Değiştirilmiş selüloz membranlarmembranlar
Selüloz asetat (Celluate)
Selüloz diasetat
Selüloz triasetatSelüloz triasetat
Cellosyn
Hemophan

Sentetik membranlar
Poliakrilonitril (PAN)
Metalil süfonat ile kopolimerize poliakrilonitril

(AN69)
Poliamid (PA)
Polikarbonat
Polietilen polivinil alkol (EVAL)
Polimetilmetakrilat (PMMA)
Polisülfon (PS)
Polietersülfon



Plate diyalizörler

Coil diyalizörler

HEMODİYALİZER TİPİ

MEMBRANIN ŞEKLİ VE YÜZEY ALANIMEMBRANIN ŞEKLİ VE YÜZEY ALANI

Hallow fiber diyalizörler

YÜZEY ALANI; 0.8-2.1 m²



Değiştirilmemiş selüloz membranlar



Değiştirilmiş selüloz yapıda membranlar

Hemofan



Sentetik yapıda membranlar

AN69AN69PANPAN



HEMODİYALİZER TİPİ

Diyalizerler;
�Konvansiyonel, �Konvansiyonel, 
�Yüksek etkinlikli ve 
�Yüksek akımlı olarak 
sınıflandırılır.



MembranMembran performansı ile ilgili kullanılan terimlerperformansı ile ilgili kullanılan terimler

1. Etkinlik1. Etkinlik

� Diyalizerin düşük molekül ağırlıklı üremik solütleri uzaklaştırma 

kapasitesidir. 

�Diyalizer etkinliğini belirtmek için kullanılan KoA, en yüksek kan ve 

dializat akış hızındaki diyalizer klirensidir.

�Yüksek etkinlikli diyalizerin KoAKoA değeri > 600 ml/değeri > 600 ml/dakdak..

� Düşük etkinlik gösteren diyalizerin KoA değeri < 450 ml/dak.



MembranMembran performansı ile ilgili kullanılan terimlerperformansı ile ilgili kullanılan terimler

2. Geçirgenlik2. Geçirgenlik
Genellikle orta büyüklükteki moleküllerin membranlardan uzaklaştırılma 
kapasitesini ifade eder.

İşlevsel 
Parametreler

Yüksek 
etkinlik

Yüksek akım Konvansiyonel

KoAüre >600 ml/dak. >450 ml/dak <450 ml/dak.

Küre >200 ml/dak. >200 ml/dak. <200 ml/dak.

Kuf Değişken >12 ml/sa/mmHg 12 ml/sa/mmHg

KBeta2 mic.glb. Değişken >20 ml/dak. <10ml/dak.



MembranMembran performansı ile ilgili kullanılan terimlerperformansı ile ilgili kullanılan terimler

3. 3. UltrafiltrasyonUltrafiltrasyon
Ultrafiltrasyon, diyaliz membranından su geçişini ifade etmektedir.

Özellik Yüksek 
etkinlik

Yüksek akım Konvansiyonel

KoA >600 ml/dak. >450 ml/dak <450 ml/dak.KoAüre >600 ml/dak. >450 ml/dak <450 ml/dak.

Küre >200 ml/dak. >200 ml/dak. <200 ml/dak.

KBeta2 mic.glb. Değişken >20 ml/dak. <10ml/dak.

Kuf Değişken >12 ml/sa/mmHg <12 ml/sa/mmHg



Hemodiyaliz membran verimini etkileyen 
fiziksel özellikler

11--GözenekGözenek
SayıSayı
BüyüklükBüyüklük

22--Yüzey alanıYüzey alanı22--Yüzey alanıYüzey alanı
GenişlikGenişlik

33--AdsorbsiyonAdsorbsiyon (soğurma)(soğurma)



Hemodiyaliz membran verimini 
etkileyen fiziksel özellikler

HD HD membranımembranı

GözenekGözenek Artmış Artmış 
yüzey yüzey 
alanıalanı

HD HD membranımembranı

Geniş Geniş 
gözenekgözenek

Artmış Artmış 
gözenek gözenek 

sayısısayısı



Hemodiyalizde Membran Seçimi

NELERE DİKKAT EDELİM?

�SOLÜT KLİRENSİ KAPASİTESİ 

ULTRAFİLTRASYON KAPASİTESİ �ULTRAFİLTRASYON KAPASİTESİ 

�BİYOUYUMLULUK 



Hemodiyalizde Membran Seçimi

İDEAL OLAN NE?

�Orta ve düşük molekül ağırlıklı solüt klirensi fazla olmalı

�Yaşamsal solütlerin kaybı çok az olmalı

�Yeterli ultrafiltrasyon sağlamalı�Yeterli ultrafiltrasyon sağlamalı

�Düşük kan hacmi gerektirmeli

�Membran biyouyumlu olmalı

�Düşük doz antikoagulan gerektirmeli

�Fiyatı ucuz olmalı



BİYOUYUMLULUK

��BiyouyumlulukBiyouyumluluk terimiterimi, kan ile , kan ile 

membranmembran arasındaki etkileşimin arasındaki etkileşimin 

derecesini belirlemek için kullanılır.derecesini belirlemek için kullanılır.derecesini belirlemek için kullanılır.derecesini belirlemek için kullanılır.

��Bir materyal kan elemanları ile ne Bir materyal kan elemanları ile ne 

kadar az etkileşime giriyorsa o kadar kadar az etkileşime giriyorsa o kadar 

biyouyumludurbiyouyumludur..



PIHTILAŞMA / TROMBOJENİTE

�Diyalizer içinde pıhtılaşma, 
biouyumsuzluğun klinik
parametrelerinden birisidir.

�Biyouyumluluğu yüksek �Biyouyumluluğu yüksek 
membranlar, düşük  heparin
ihtiyacı ve düşük trombojeniteye
sahip olmalıdır.



Membran yüzeyindeki biyolojik olaylar

Pastan et al NEJM 338:1428-1436; 1998



PLT aktivasyonu

. Membran yüzeyindeki biyolojik olaylar

PLT aktivasyonu

Kuprofan> Hemofan > Polisulfon 

Tromboz sıklığı (AV fistül, alt ekstremite, 
fatal pulmoner emboli)

Kuprofan>PAN

Artif Organs. 1999;23:29-36.

Nephron. 1987;45:172-3.
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Understanding Membranes and dialysers, Good Dialysis Practice, 2003, Hamburg 
p:268.



Hemodiyaliz Hemodiyaliz membranındamembranında biyouyumunbiyouyumun etkilerietkileri



Membran Membran biyouyumubiyouyumu; ; 
hastaneye yatış ve ehastaneye yatış ve enfeksiyöznfeksiyöz
morbiditemorbidite üzerineüzerine etkisietkisi

Gün

BiyouyumluBiyouyumlu
Low Flux
Membran

Hakim et al., J Am Soc Nephrol 5: 450, 1994

p < 0.05

BiyouyumsuzBiyouyumsuz
Low Flux
MembranHastanede yatış günü Hastane dışında 

antibiyotik kullanma 
günü



AdsorbsiyonAdsorbsiyon KapasitesiKapasitesi

��Negatif Negatif patofizyolojikpatofizyolojik etkileri olan bir çok etkileri olan bir çok 

molekül (molekül (ΒΒ22--microglobulinmicroglobulin, , sitokinlersitokinler ve ve 

komplemankompleman) ) membranlarmembranlar tarafından tarafından adsorbeadsorbekomplemankompleman) ) membranlarmembranlar tarafından tarafından adsorbeadsorbe

edilebilir.edilebilir.

��AN69 gibi AN69 gibi permeabilitesipermeabilitesi yüksek yüksek membranlarmembranlar, , 

C3a ve C5a’yı uzaklaştırır veya C3a ve C5a’yı uzaklaştırır veya adsorbeadsorbe eder.eder.



Diyalizle İlişkili Diyalizle İlişkili AmiloidozAmiloidoz

��Uzun süre diyalize giren hastalarda Uzun süre diyalize giren hastalarda ββββββββ22--M birikimi sonucu M birikimi sonucu 

amiloidozamiloidoz görülür. görülür. 

��Diyaliz hastalarında normalin Diyaliz hastalarında normalin 6060 katına kadar çıkabilir. katına kadar çıkabilir. 

��MembranMembran özellikleri, özellikleri, ββββββββ22--mikroglobulinmikroglobulin birikimini birikimini 

etkiler.etkiler.

��AN69 kullananlarda AN69 kullananlarda karpalkarpal tünel sendromu ve tünel sendromu ve amiloidamiloid

kuprofankuprofan kullananlardan daha az görülmektedir.kullananlardan daha az görülmektedir.



Diyalizle İlişkili Diyalizle İlişkili AmiloidozAmiloidoz

Membranların ββββ-2 amiloid birikimindeki olası etki 
mekanizmaları:

1. ββββ2-mikroglobulin indüksiyonu

2. Granülositlerden proteaz ve SOR salgılatması

3. ββββ2- mikroglobulini eliminasyon yeteneği3. ββββ2- mikroglobulini eliminasyon yeteneği

�ββββ2-M indüksiyonu düşük, ββββ2-M eliminasyonu ise
yüksek membranlar tercih edilmelidir.



Membranlar ve Tedavinin Serum ββββ2-Microglobulin 
Düzeyine Etkisi
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HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ UYGULAMA KLAVUZU

Klavuz III.2

• Morbidite ve mortalite ile ilişkili düzelmiş klinik 
sonuçlara ulaşmak için geniş porlu/high-flux
biyokompatibl diyalizerlerin kullanımı tercih 

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

biyokompatibl diyalizerlerin kullanımı tercih 
edilmelidir (Kanıt derecesi: B).



SterilizasyonSterilizasyon
1.1. ETO SterilizasyonETO Sterilizasyon

2.2. Gama Gama Işın Işın SterilizasyonuSterilizasyonu

3.3. Buhar Buhar SterilizasyonuSterilizasyonu3.3. Buhar Buhar SterilizasyonuSterilizasyonu



ETO SterilizasyonETO Sterilizasyon
Dezavantajları ;

a.a. DÖ DÖ rezidürezidü ETO’nunETO’nun uzaklaştırılması (Süreuzaklaştırılması (Süre--maliyet artar)maliyet artar)

b.b. DÖ işleme rağmen geri kalan ETO, alerjik DÖ işleme rağmen geri kalan ETO, alerjik reaksiyonlara ve reaksiyonlara ve anaflaktikanaflaktik

şoka neden olabilmektedirşoka neden olabilmektedir. . 

c.c. ETO ile sterilize ETO ile sterilize edilen ürünlerle diyaliz yapıldığında edilen ürünlerle diyaliz yapıldığında asemtomatikasemtomatik

hastalarda da duyarlılık riskini artırabilmektedirhastalarda da duyarlılık riskini artırabilmektedir. . 

d.d. ETO ETO sterilizasyon sterilizasyon işleminin hatalı işleminin hatalı uygulanması uygulanması durumunda durumunda 

materyalle kimyasal reaksiyon sonucu materyalle kimyasal reaksiyon sonucu toksiktoksik sübstantlarsübstantlar oluşabiliroluşabilir



Gama Işın Sterilizasyonu Gama Işın Sterilizasyonu 
Avantajları ;
a.a. ETO’danETO’dan daha az daha az allerjikallerjik reaksiyon oluşur.reaksiyon oluşur.

b.b. Radyasyon dozu Radyasyon dozu kontrol edilebilir.kontrol edilebilir.

c.c. Gama Gama radyasyonun kapalı boşluklara radyasyonun kapalı boşluklara c.c. Gama Gama radyasyonun kapalı boşluklara radyasyonun kapalı boşluklara 

girebilmesi nedeniyle ürün ve ambalaja yönelik girebilmesi nedeniyle ürün ve ambalaja yönelik 

şartların daha esnek olmasını sağlamıştır.şartların daha esnek olmasını sağlamıştır.



Gama Işın Sterilizasyonu Gama Işın Sterilizasyonu 
Dezavantajları ;

a.a. MembranMembran yapısında ve yapısında ve porpor ebatlarında değişimlere ebatlarında değişimlere 

neden olarak akım değerlerini , neden olarak akım değerlerini , kleransklerans

performansını ve KUF faktörünü performansını ve KUF faktörünü etkiliyebilmektediretkiliyebilmektedir. . performansını ve KUF faktörünü performansını ve KUF faktörünü etkiliyebilmektediretkiliyebilmektedir. . 

b.b. DiyalizörDiyalizör dolum sıvısında dolum sıvısında pHpH değerini değerini 

düşürmektedir.düşürmektedir.



Buhar Sterilizasyonu Buhar Sterilizasyonu 
Avantajları ;

a.a. Sterilizasyon Sterilizasyon ajan ajan rezidüelirezidüeli kalmaz. kalmaz. 

b.b. Isıdan Isıdan etkilenmeyen materyaller kullanıldığında , etkilenmeyen materyaller kullanıldığında , 

materyal üzerinde herhangi bir deformasyona materyal üzerinde herhangi bir deformasyona materyal üzerinde herhangi bir deformasyona materyal üzerinde herhangi bir deformasyona 

neden olmamaktadır. neden olmamaktadır. 

c.c. ToksikToksik veya radyoaktif veya radyoaktif sübstanslarsübstanslar içermediği için içermediği için 

çevre dostudur.çevre dostudur.



HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ HEMODİYALİZ İÇİN AVRUPA EN İYİ 
UYGULAMA KLAVUZUUYGULAMA 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).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).



Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD005283.
Biocompatible hemodialysis membranes for acute renal failure.
Alonso A, Lau J, Jaber BL.
Update of: 
Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2):CD005283. 
BACKGROUND: Acute renal failure (ARF) is associated with substantial morbidity and mortality. Some studies have 
reported a survival advantage among patients dialyzed with biocompatible membranes (BCM) compared to bioincompatible
membranes (BICM). These findings were not consistently observed in subsequent studies.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Two authors extracted the data independently. Cellulose-derived dialysis membranes 
were classified as BICM, and synthetic dialyzers were considered as BCM. The main outcomes were all-cause mortality and 

Akut böbrek yetmezliğinde Akut böbrek yetmezliğinde diyalizerdiyalizer kullanımı; kullanımı; 
BiyouyumlulukBiyouyumluluk

were classified as BICM, and synthetic dialyzers were considered as BCM. The main outcomes were all-cause mortality and 
recovery of renal function by type of dialyzer. We further explored these outcomes according to the flux properties (high-flux 
or low-flux) of each of these dialyzers. A meta-analysis was conducted by combining data using a random-effects model. 
MAIN RESULTS: Ten studies were included in the primary analysis of mortality, with a total of 1100 patients. None of the 
pooled risk ratios (RRs) reached statistical significance. The pooled RR for mortality was 0.93 (95% confidence interval (CI)
0.81 to 1.07). The overall RR for recovery of renal function, which was inclusive of 1038 patients from nine studies, was 1.09 
(95% CI 0.90 to 1.31). The pooled RR for mortality by dialyzer flux property was 1.05 (95% CI 0.81 to 1.37). The pooled RR for 
recovery of renal function by flux property was 1.30 (95% CI 0.83 to 2.02). A meta-analysis of mortality among kidney 
transplant recipients was not possible, however the analysis of recovery of renal function in this patient population revealed 
an RR of 1.05 (95% CI 0.87 to 1.26). Results of sensitivity analyses did not differ significantly from the primary analyses. 

AUTHORS' CONCLUSIONS: There is no demonstrable clinical AUTHORS' CONCLUSIONS: There is no demonstrable clinical 
advantage to the use of BCM versus BICM in patients with ARF who advantage to the use of BCM versus BICM in patients with ARF who 
require intermittent require intermittent hemodialysishemodialysis..



Low-flux 
grup (%)

N=38

High-flux 
grup (%) 
N=34

P

Survival oranı 7 (18.4) 7 (20.6) NS

MEMBRAN AKIM 
ÖZELLİKLERİNE 
GÖRE SONUÇLAR

Survival oranı 7 (18.4) 7 (20.6) NS

Renal 
fonksiyonlarda 
düzelme

10 (26.3) 8 (23.5) NS

Hemodiyaliz 
süresi (gün)

11.2 10.8 NS

Diyaliz seans 
sayısı

8.5 7.2 NS



Considerable controversy exists as to whether synthetic (more biocompatible) dialysis membranes improve outcome in patients with acute renal failure (ARF) compared to 
cellulose-based membranes. Numerous trials conducted have yielded inconsistent results. Although the discordant results of existing studies could be explained by the varying 
degrees of biocompatibility among the different membranes used, these studies also had low statistical power. Thus, we sought to determine whether combining results from 
all published trials would provide a better estimate of the effect of membrane composition on survival in ARF.
Methods
We performed a meta-analysis of all previously published prospective trials comparing the use of synthetic membranes with cellulose-based membranes for hemodialysis in 
patients with ARF.
ResultsResults
Of the 10 prospective trials identified, eight trials (867 patients) provided survival data and six trials (641 patients) provided data on recovery of renal function. We used the 
Mantel-Haenszel test based on a fixed effects model to analyze the data. The cumulative odds ratio (OR) for survival in favor of synthetic membranes was 1.37 (95% CI: 1.02 to 
1.83), P = 0.03 and that for renal recovery was 1.23 (95% CI: 0.90 to 1.68), P = 0.18. We performed a sensitivity analysis by stratifying studies on the basis of control group 
membrane type (unsubstituted or substituted cellulose) and found that the survival advantage for synthetic membranes was mainly limited to comparison with the 
unsubstituted cellulose group [OR 1.64 (95% CI: 1.10 to 2.45) vs. OR 1.20 (95% CI: 0.73 to 1.97)].

ConclusionsConclusions
Synthetic membranes appear to confer a significant survival advantage Synthetic membranes appear to confer a significant survival advantage 
over celluloseover cellulose--based membranes. We could not demonstrate a similar based membranes. We could not demonstrate a similar 
benefit with use of synthetic membranes over cellulosebenefit with use of synthetic membranes over cellulose--based based 
membranes for recovery of renal function but sample size was limited. membranes for recovery of renal function but sample size was limited. 
Finally, our results suggest that the survival disadvantage for celluloseFinally, our results suggest that the survival disadvantage for cellulose--
based membranes may be limited to based membranes may be limited to unsubstitutedunsubstituted cellulose cellulose 
((cuprophanecuprophane) membranes.) membranes.



Yüksek molekül ağırlığına sahip eritropoez inhibitörlerinin daha 

büyük por özelliği olan membranlardan uzaklaştırılabileceği 

düşüncesi ile dizayn edilmiş bir çalışma.

MEMBRAN TÜRÜMEMBRAN TÜRÜ--EPO GEREKSİNİMİ EPO GEREKSİNİMİ 

Locatelli F, et al. Effect of high-flux dialysis on the anaemia of haemodialysis patients.
Nephrol Dial Transplant. 2000;15:1399-409.

•Randomize kontrollü, çok merkezli çalışma, 13 diyaliz ünitesinde 1576 hasta arasından kriteleri

karşılayan 84 hasta, High-flux sentetik membran (PMMA) 42 hasta, Selluloz membran 42 

hasta, 12 hafta süreli

CONCLUSIONS: This study showed no difference in haemoglobin level increase
between patients treated for 3 months with a high-flux biocompatible membrane
in comparison with those treated with a standard membrane. When patients are
highly selected, adequately dialysed, and have no iron or vitamin depletion, the
effect of a high-flux membrane is much less than might be expected from the
results of uncontrolled studies.



MEMBRAN TÜRÜMEMBRAN TÜRÜ--EPO GEREKSİNİMİ EPO GEREKSİNİMİ 

Yokoyama H, et al.  Biocompatibility and permeability of dialyzer membranes do not affect anemia, 
erythropoietin dosage or mortality in japanese patients on chronic non-reuse hemodialysis: a 
prospective cohort study from the J-DOPPS II study.  Nephron Clin Pract. 2008;109:100-108.

BACKGROUND: Considerable controversy exists over the impact of the biocompatibility and flux characteristics of
dialyzer membranes on anemia in chronic hemodialysis patients.
METHODS: A subset of 1,207 subjects from the Japanese arm of DOPPS phase II was analyzed.
RESULTS: Patient characteristics included mean age 59 years, male sex 60%, BMI 20.6, time on dialysis therapy 7.8
years, and diabetes rate 27%. Dialysis parameters were Kt/V 1.33, and normalized protein catabolic rate 1.05 g/kg/day.
Initial hemoglobin level was 10.1 g/dl. 79% were treated by intravenous erythropoietin with mean weekly doses of
4,500 IU. Hemoglobin levels and erythropoietin doses during 2-year study period were not affected by dialysis4,500 IU. Hemoglobin levels and erythropoietin doses during 2-year study period were not affected by dialysis
membrane biocompatibility (unmodified cellulose or biocompatible) or flux (standard or high performance). The 2-
year survival rate was 90.9% and was influenced by older age, presence of cardiovascular diseases and amyloidosis,
lower levels of BMI and serum albumin, but not by other variables, including dialysis membranes. Use of
biocompatible membranes was associated with a lower all-cause mortality (8.3 vs. 13.0% for bioincompatible, p =
0.037), but this difference was not significant in multivariate analyses (hazard ratio 0.70, p = 0.17 by Cox multivariate
analysis).

CONCLUSION: The biocompatibility and permeability of dialyzer membranes had no effect
on anemia, erythropoietin dosage or all-cause mortality in Japanese chronic
hemodialysis patients treated by non-reuse dialysis.



HEMO ÇALIŞMASIHEMO ÇALIŞMASI
��Hemodiyaliz yeterliliği hakkında bir klinik sonlanım çalışmasıdır.Hemodiyaliz yeterliliği hakkında bir klinik sonlanım çalışmasıdır.
��Diyaliz dozu ve Diyaliz dozu ve membranmembran akımının akımının morbiditemorbidite ve ve mortalitemortalite
üzerindeki etkilerini araştırmak için planlanmıştır.üzerindeki etkilerini araştırmak için planlanmıştır.
��ProspektifProspektif, , randomizerandomize ve çok merkezli bir çalışmadır. ve çok merkezli bir çalışmadır. 
��PrimerPrimer sonlanım olarak hasta ölümü seçilmiştir.sonlanım olarak hasta ölümü seçilmiştir.
��Güncel Güncel klavuzlardaklavuzlarda yapılacak düzey A kanıtları sağlaması açısından yapılacak düzey A kanıtları sağlaması açısından 
bu çalışmanın bu çalışmanın primerprimer sonlanımısonlanımı önemlidir.önemlidir.



Standart ve Standart ve highhigh doz HD doz HD 
benzer benzer survival’asurvival’a sahip; 5 sahip; 5 
yıllık sağ kalım %40.yıllık sağ kalım %40.

HighHigh--fluxflux ve ve lowlow--fluxflux
HD’deHD’de survivalsurvival benzer;benzer;
5 yıllık sağ kalım %40 .5 yıllık sağ kalım %40 .5 yıllık sağ kalım %40 .5 yıllık sağ kalım %40 .

HighHigh--fluxflux dializledializle kardiakkardiak
sebeplerden ölüm ve sebeplerden ölüm ve 
hospitalizasyonunhospitalizasyonun RR’deRR’de
lowlow--fluxflux grubuna göre grubuna göre 
önemli azalmalar önemli azalmalar tesbittesbit
edildi.edildi.

Aynı bulgular yüksek 
doz dializde görülmedi!



HEMO ÇALIŞMASI

>3.7 yıl HD yapılan hastaların high-flux grubunda 

ölüm riski low-flux grubuna göre %32 daha azdı !

Yüksek doz grubunda kadınlar arasında ölüm riski

standart doz grubundan %19 daha azdı

<3.7 yıl HD yapılan hastalarda tüm nedenlere bağlı 

mortalite benzer orandaydı!



P < 0.001)



MembranMembran permeabilitesininpermeabilitesinin hasta hasta sürvisisürvisi üzerine etkisiüzerine etkisi

Francesco Locatelli, Alejandro Martin-Malo, Thierry Hannedouche, Alfredo Loureiro, Menelaos Papadimitriou, Volker Wizemann,
Stefan H. Jacobson, Stanislaw Czekalski, Claudio Ronco, Raymond Vanholder, and for the Membrane Permeability Outcome
(MPO) Study Group. Effect of Membrane Permeability on Survival of Hemodialysis Patients. J Am Soc
Nephrol. 2009 March; 20(3): 645–654.
In summary, the results of this study demonstrate no significant difference in survival between the patients
treated with either low-flux or high-flux dialysis in the population as a whole; however, the patients with
serum albumin levels ≤4 g/dl as a recognized marker of comorbidities, including malnutrition and
inflammation, had a significantly better survival in the group treated with high-flux than in that treated
with low-flux membranes. In addition, patients with diabetes, also a disease known to be associated
with a worse prognosis, showed a survival benefit with high-flux dialysis; however, because the study was not
designed for this specific patient group, the results of this post hoc analysis have to be interpreted with caution. The clinical
implications of these findings are underlined by the high prevalence of dialysis patients with low serum albumin and the increasing
proportion of patients who have diabetes and begin renal replacement therapy worldwide.proportion of patients who have diabetes and begin renal replacement therapy worldwide.

Membrane Permeability Outcome (MPO) study özet;
a. Serum alb düzeyi ≤ 4 g/dl olan riskli hastalarda high-flux grubunda sürvi

anlamlı olarak daha iyi
b. Serum alb> 4 g/dl olan hastalarda sürvide fark yok
c. Diyabetik hastalarda, high-flux grubunda sürvi anlamlı olarak daha iyi
d. ß2-M düzeyleri high-flux grubunda daha düşük

J Am Soc Nephrol. 2009 March; 20(3): 645–654.



Tip II DM’li Hemodiyaliz hastalarında Tip II DM’li Hemodiyaliz hastalarında 
membran seçimi özellik arz edermi? membran seçimi özellik arz edermi? 

CONCLUSION: These data suggest that
biocompatibility and permeability may impact
on death and cardiovascular events in
hemodialysis patients with type 2 diabetes
mellitus.







Hemodiyalizde Membran Seçimi



� Membranı nasıl seçelim;
� Biyouyumluluğu daha yüksek olan sentetik veya modifiye

sellüloz membranlar daha öncelikli seçilebilir.
� Diyaliz yeterliliği için klirens değerleri özellikle de Beta-

2mikroglobulin eliminasyon özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Sonuçlar

2mikroglobulin eliminasyon özellikleri dikkate alınmalıdır. 
� Yüksek Kuf değerli membranlar HDF için önemlidir. Yüksek 

Kuf değerine sahip membranlarda Beta-2mikroglobulin 
eliminasyon değeri daha yüksek olabilir.

� Sterilizasyon; ETO’den mümkün olduğunca kaçınılmalıdır
� Yüzey alanı geniş ancak boyut ve priming volümü daha az 

olanlar tercih edilebilir.  
� Maliyet; …….. 



Teşekkürler


