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Hemodiyaliz dozu ve uygulamada yaşanan sorunlardan bahsedeceğim. 



Diyaliz dozu nasıl belirlenir?

Kt/V hesabı nasıl yapılır?

Yeterli diyaliz hedefleri nelerdir?

Diyaliz yetersizliği

HEMODİYALİZ DOZU
Uygulamada Yaşanan Sorunlar
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Sırasıyla anlatacağım konu başlıkları…İlk konu başlığımız, diyaliz dozu nasıl belirlenir? Başka bir deyişle, ne kadar diyaliz yapsak yeterli olur?



 Kollff – 1945 
 Schields – 1960 

 Ne kadar yeter?
 Tedavi süresi?
 Tedavi sıklığı?

İlk başarılı
hemodiyaliz

Sorular?
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Bu eski bir soru. İnsanda ilk başarılı diyaliz uygulaması 1945-1960 yıllarına denk gelir. Ve ilk başarılı hemodiyalizden sonra sorulan ilk soru ne kadar diyaliz yapsak yeterli olur sorusu olmuştur. Ne kadarı yeter, kaç saat ve ne sıklıkta? Her gün mü, haftada bir nasıl olur? Ayda bir yeter mi?



Üremik sendrom = Böbrek yetmezliği

İlerleyici Nefron Kaybı

Solüt ± Sıvı Retansiyonu

“Üremik Toksinler”
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Presentation Notes
Bu soruları doğru cevaplayabilmek için öncelikle üremik sendromu çok iyi anlamak gerekir. Çünkü diyaliz üremik sendromu hedef alır. Üremik sendrom ‘dar’ bir tanım ile ilerleyici nefron kaybı sonucu ortaya çıkan bozuklukları anlatır. Bu bozukluklara bağlı olarak vücutta birçok molekül birikime uğrar. Üremik toksinler olarak isimlendirilen bu moleküllerin hangisinin daha ‘suçlu’ olduğu hala belirsizdir. 



Üremik ToksinlerSolüt klirensi – Belirleyici faktörler

 Diyalizat akım hızı
 Kan akım hızı
 Membran özellikleri
 Solüte ait özellikler
 Süre
 Ultrafiltrasyon
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Böbrek yetmezliğinde vücutta biriken çok sayıda toksin tespit edilmiştir. Üre ilk tanınan üremik toksin ve üremik sendroma adını vermiş. Öte yandan, üre bu toksinlerden sadece biri. Tüm toksinleri temsil etmesine imkan yok. Çünkü bu moleküller birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip, gerek büyüklükleri, gerek suda/yağda çözünme özellikleri, gerek proteine bağlanma sıkılıkları.. Bunlar hep değişik… Ancak bütün bunlara rağmen bugün üremik sendromu hem tanımak ve hem de tedavi etkinliğini, başka bir deyişle diyaliz dozunu, belirlemek için en yaygın kullanılan gösterge yine de ÜRE DÜZEYİdir. En azından şimdilik bu böyledir ve daha iyi bir gösterge buluncaya kadar da böyle gidecek. Evet.. Diyalizin amacı da üre dahil tüm bu toksinlerden KURTULMAKTIR. Başka bir deyişle diyalizin amacı KLİRENS SAĞLAMAK. Ne kadar yeterli klirens sağlarsanız o kadar yeterli diyaliz yapmış olursunuz. Klirensi etkileyen başlıca faktörler bunlardır. 



 Morbidite ve mortalitenin azaltılması 
 Yaşam kalitesinin artırılması

Yeterli diyaliz - Amaç

Araçlar?
 Postdiyaliz üre
 URR
 Kt
 Kt/V 
 SRI (solute removal index)
 EKR (equivalent renal clearance)
 … 
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Yeterli diyalizin amacı KBH’ne bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak ve hastalarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Diyalizi yeterli yaptığımızın göstergesi nedir? Evet biraz önce belirtildiği gibi üre düzeyini bu amaçla kullanıyoruz. Bütün bu formüller üre düzeyi veya diyalizle üre düzeyinde sağladığımız düşmeye odaklı. Gördüğünüz gibi çok sayıda gösterge, indeks, formül var. 



 National Cooperative Dialysis Study - 1981
– Düşük üre düzeyi = daha yüksek sağkalım
– Düşük üre düzeyi = daha az hastaneye yatış

Yeterli Diyaliz Araştırmaları

URR
 Diyaliz sırasında üre  konsantrasyonundaki 

oransal azalma
 İyi yönleri

– Hesaplaması kolay
– Epidemiyolojik çalışmalar için uygun

 Kötü yönleri
– UF’yi hesaba katmaz
– RRF’un katkısı eklenemez

Presenter
Presentation Notes
Ne kadar diyaliz yeterli olur sorusunu cevaplamaya çalışan ilk çalışma 1980lerde ABD’de yapılan  NCDS çalışması. Bu çalışma kısaca bize şunu söyler: daha düşük üre düzeyi sağlanan hastalarda mortalite daha düşük, morbidite daha iyi olmaktadır. URR yani Üre azalma hızı – bu çalışma ile ortaya çıktı. URR basit, kolay ancak yeterince iyi değil. URR’nin en önemli dezavantajı UF ile sağlanan katkı hesap dışı kalır. Ve ayrıca RRF’nın katkısı yine bu hesaba dahil edilemez. Bu yetersizlikleri görülerek yine bu çalışmadaki verilerden başka bir diyaliz yeterliliği indeksi ortaya konmuştur: Kt/V. Yani Kt/V de URR’den türemiştir. NCDS – Buradaki grafik haftalık ortalama üre düzeyi düşük hedeflenen (Grup I ve III) hastalarda mortalitenin daha düşük olduğunu gösteriyor.NCDS çalışmasının şunu ortaya koydu: Ortalama konsantrasyonu ve ve protein katabolizma hızı mortalite ve morbiditenin en önemli belirleyicileridir. PCR veya PNA (protein nitrogen appearance)Kararlı durumdaki hastaların protein alımını ölçer. Mesela prediyaliz BUN düzeyi düşük olan hastada 2 ihtimal sözkonusudur:İyi beslenen ve yeterli diyaliz uygulanan bir hastaProtein alımı azalmış yetersiz diyaliz uygulanan bir hastaPCR bu iki durumu birbirinden ayırmamıza yardım eder. PCR = vücut sıvılarında interdiyalitik dönemde ortaya çıkan üre miktarı + RRF ile idrarla kaybedilen üre miktarıNCDS çalışmasına göre: PCR>1g/kg/gün olup ortalama üre konsantrasyonu 50 civarı olan hastaların morbiditesi düşük bulunmuştur. Kötü beslenme işareti: PCR<0.8 g/kg/gün. HEDEF PCR 1.0 – 1.4 g/kg(gün, fakat 1.2 g/kg/gün daha gerçekçi bir rakamdır. 



Kt/V

Kt/V
K x t

V
=

K → Diyalizerin üre klirensi (ml/dk)
t → Diyaliz süresi (dk)
V → Üre dağılım hacmi (ml)

Kinetik model

– ln (R – 0.03) + [(4 – 3.5R) X (UF ÷ W)]Kt/V =
R → Postdiyaliz BUN / Prediyaliz BUN
W → Postdiyaliz ağırlık (kg)
V → Üre dağılım hacmi (ml)



Kt/V hesabı nasıl yapılır?

HEMODİYALİZ DOZU
Uygulamada Yaşanan Sorunlar



 www.UpToDate.com
 www.hdcn.com
 www.ureakinetics.org

Web tabanlı yeterlilik hesaplamaları

http://www.uptodate.com/�
http://www.hdcn.com/�
http://www.ureakinetics.org/�






Solute-Solver

 AJKD, Vol 54, No 5 (November), 2009: pp 798-809









 URR – Üre azalma yüzdesi
– UF hesaba katılmaz

 Kt/V
– spKt/V: single pool

• Tüm vücut sıvılarının tek kompartmanda olduğu varsayımına dayanır
• Diyaliz sonu kan örneği hemen (1-5 dk içinde) alınarak ölçüm yapılır

– eKt/V: equilibrated, double pool
• Kompartmanlarası dengelenmeyi hesaba katar
• Diyaliz sonu kan örneği 30 dk sonra alınır

– stdKt/V: standardize edilmiş Kt/V
• Toplam haftalık klirens
• Günlük diyalizde kullanılabilir
• RRF hesaba eklenir
• PD’de de kullanılabilir

 SRI: solute removal index
– Diyalizatla uzaklaştırılan üre miktarını ölçer
– Pre-post diyaliz kan almaya gerek yok
– Yeterince araştırılmamıştır

 EKR: equivalent renal clearance
– RRF+diyalizer klirensini ml/dk olarak ifade eder
– Her diyaliz program ve takvimine uygulanabilir

Diyaliz yeterlilik indeksleri
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Diyaliz yeterliliğini ölçen farklı formüller:Hepsinin ortak yönü diyaliz sonrası ve öncesi BUN değerini oranlamaları. Karmaşık formüller aynı zamanda diyaliz esnasında üretilen üreyi ve diyalize bağlı total vücut suyu değişikliklerini de hesaba katar. 



 spKt/V (single pool Kt/V)
 eKt/V (equilibrated Kt/V)
 stdKt/V (standard Kt/V)
 SRI (solute removal index)
 EKR (equivalent renal clearance)

Hemodiyaliz Yeterliliği -
Farklı ölçütlerin denk değerleri
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stdKt/V diyaliz yeterliliğini ölçmek için geliştirilmiş başka bir parametre. Yine Gotch tarafından geliştirilmiş. İsmine rağmen Kt/V’den oldukça farklı. Hem PD hem HD’de kullanılabilirKt/V pre- ve post-diyaliz üre konsantrasyonlarının oranıdır. stdKt/V ise başlangıç üre konsantrasyonunca belirlenen eşdeğer klirens. Noktürnal ev diyalizi, günlük diyaliz, klasik HD programlarının tümüne uygundurRRF’u olan hastalarda da kullanılabilirÜre dışında başka toksinlere de uygulanabilir. Hesaplaması karmaşık da olsa web tabanlı programlarla bu zorluk aşılabilir



KILAVUZLAR



 Hemodiyaliz dozu spKt/Vüre olarak ölçülmelidir
 Tercih edilen yöntem üre kinetik modelidir
 Hemodiyaliz dozu en az ayda bir ölçülmelidir
 Rezidüel renal klirens diyalitik Kt/V’ye eklenebilir
 Rezidüel renal klirens en az 3 ayda bir ölçülmelidir
 Sunulan doza haftalık seans sayısı dahil edilmelidir
 Diyaliz sonu kan alımından 15 sn önce KAH 100 

ml/dk’ya düşürülmelidir

DOQI – Yeterli hemodiyaliz için öneriler 



Yeterli diyaliz hedefleri nelerdir?

HEMODİYALİZ DOZU
Uygulamada Yaşanan Sorunlar



DOQI – Hemodiyaliz yeterliliği önerileri

Minimal yeterli doz ve hedef doz

Minimal Doz Hedef doz

spKt/V  1.2
URR  % 65

spKt/V 1.4
URR  % 70

Haftada 3 kez HD uygulanan ve RRF<2 ml/dk/1.73 m2

Minimal Doz
spKt/V

Hedef doz

4/7  0.8 +Minimal dozun %15 fazlası

5/7  0.5 +Minimal dozun %15 fazlası

Diyaliz sıklığını artırırsak 
Kt/V?



DOQI – Hemodiyaliz yeterliliği önerileri

Minimal yeterli doz ve hedef doz

Minimal Doz Hedef doz

2/7  1.2 +Minimal dozun %15 fazlası

3/7  0.9 +Minimal dozun %15 fazlası

4/7  0.6 +Minimal dozun %15 fazlası

RRF>2 ml/dk/1.73 m2

Kt/V

RRF 3 ayda bir  ölçülmelidir



Diyaliz yetersizliği

HEMODİYALİZ DOZU
Uygulamada Yaşanan Sorunlar



 Düşük klirens
– Damar yolu sorunları: resirkülasyon, yetersiz kan akımı
– Diyalizörde pıhtılaşma
– Kan pompası veya diyalizat akım kalibrasyonlarında hatalar
– Düşük kan akım hızı
– Düşük diyalizat akım hızı

 Etkin diyaliz süresinde azalmalar
– Diyalizin erken sonlandırılması

• Personelden dolayı
• Hastanın kendi isteğiyle 

– Diyalize geç başlanması veya tedavi süresinin yanlış hesaplanması
– Hipotansif epizodlar

 Laboratuar veya örnek alımındaki hatalar
– Prediyaliz kan örneğinin izotonikle dilüe olması
– Prediyaliz örneğin diyalize başladıktan sonra alınması
– Postdiyaliz örneğin diyalizden 5dk’dan daha geç alınması

Reçetelenen diyaliz ve gerçekleşen diyaliz
Hedefe ulaşamama  sebepleri



 Hasta sayısı : 146
 Takip süresi : 3 ay
 Yöntem : spKt/V tayini
 Düşük Kt/V : Bazal değere göre 0.2/0.1 azalma

Düşük Kt/V 
Yetersiz diyalizin sık sebepleri nelerdir?



 % 42
– Düşük kan akımı
– Planlanandan kısa diyaliz süresi
– Uygunsuz iğne yerleşimi

 %25
– Periferik resirkülasyon

 %32
– Bir sebep bulunamayan hastalar

Düşük Kt/V 
Yetersiz diyalizin sık sebepleri nelerdir?



Kontrol et: Diyaliz süresi / Kan akım hızı

Düşük Kt/V

Düzelt!
Kontrol et:

Damar erişimi sorunları
Resirkülasyon

Kontrol et: 
İğne yerleşimleri uygun mu?

Diyaliz dozunu artır!

Fistulografi İğne yerleşimini düzelt! 

Sorun var Sorun yok

Yüksek resirkülasyon Normal 

Uygun Uygun değil
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 Diyaliz sıklığı
 Diyaliz süresi
 Kan akım hızı
 Diyalizat akım hızı
 Membranın özellikleri

Diyaliz dozunu artırma yolları



 Diyaliz sıklığını artırmak Kt/V’yi değiştirmese 
bile daha iyi klinik sonuçlar sağlar

Diyaliz süresi

3/7 HD kimlere gerekir?
 RRF < 2 ml/dk
 RRF > 2 ml/dk
 Üremik semptomlar
 Kalp yetmezliği
 Sık hipotansiyon
 Kontrolsüz hipertansiyon



 Daha iyi küçük molekül ağırlıklı üremik toksin atılımı
 Daha etkin fosfor atılımı
 Daha etkin orta ve büyük molekül ağırlıklı toksin atılımı
 Etkin volüm kontrolü
 Daha az hemodinamik dengesizlik
 Aneminin daha iyi kontrolü

Diyaliz süresini uzatmanın avantajları

Diyaliz süresini uzatmanın dezavantajları

 Uygulama zorluğu, maliyet



 Üre klirensi  Genelde değişmez
 Fosfor klirensi % 50-70 daha yüksek
 B12 vitamin klirensi  2 kat daha yüksek
 UF gücü  5 kat daha yüksek

Membran özelliklerinin yeterliliğe katkısı
Yüksek geçirgen membran kullanımı diyalizi nasıl etkiler?



 Nefrotoksik ajanlardan kaçınma
 Aminoglikozidler
 NSAİ ilaçlar
 Radyo-kontrast ajanlar

 Aşırı ultrafiltrasyondan ve hipotansiyondan kaçınma
 Hiperkalsemiden kaçınma
 Biyouyumlu membranların kullanımı
 Bikarbonatlı diyaliz solüsyonları kullanımı
 Hipertansiyon kontrolü
 RAAS blokajı yapan ilaçların kullanımı
 Ultrasaf diyalizat kullanımı

Rezidüel renal fonksiyonların korunması

Günlük idrar miktarı 100 ml’yi aşan tüm hastalarda 
RRF korunmasına özen gösterilmelidir!



 Minimal dozun yüksek tutulması önerilen gruplar:
– Kadın hastalar
– Malnütrisyonlu hastalar
– Açıklanamayan kilo kaybı olan hastalar
– Vücut kitlesi küçük hastalar

 Diyaliz sıklığının artırılması önerilen gruplar:
– Hiperfosfatemili hastalar
– Kronik hipervolemik hastalar

DOQI – Yeterli hemodiyaliz için öneriler 
Özel hasta grupları 



 Yeterli diyaliz sadece Kt/V hedefine erişmek 
değildir!
 Sıkı kan basıncı kontrolü dikkatle sağlanmalı
 Tuz kısıtlaması her zaman vurgulanmalı, 

yeterli UF ile hastaların ‘kuru ağırlık’ta
kalmalarına özen gösterilmelidir. 

Yeterli Diyaliz



Teşekkürler..
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Presentation Notes
Hemodiyaliz dozu ve uygulamada yaşanan sorunlardan bahsedeceğim. Başka bir deyişle yeterli diyaliz nasıl olur sorusunu cevaplamaya çalışacağım. 



Rebound BUN olgusu



RRF’un sağkalıma etkisi
NECOSAD Çalışması

RR % 95 CI P
Yaş 1.03 1.02-1.05 <0.0001
Erkek cinsiyet 0.84 0.64-1.10 >0.05

Komorbidite 4.74 3.04-7.40 <0.0001
Diyabet 1.43 0.98-2.09 >0.05
Albümin 0.98 0.95-1.01 >0.05
VKİ 0.96 0.93-0.99 <0.05
Rezidüel Kt/Vüre 0.44 0.30-0.65 <0.0001

Diyalitik Kt/Vüre 0.76 0.64-0.92 <0.01

Termorshuizen F, et al. JASN 2004;15:1061-70
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740 HD HASTASI – 36 AYLIK İZLEM
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