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Giriş

• Yoğun bakım hastalarında Akut böbrek hasarı 
(ABH) yaklaşık %35 oranında

• Bu hastaların %70’ten fazlasında renal
replasman tedavisi (RRT) gerekmekte

• Ciddi ABH’da mortalite %50’den fazla

• ABH gelişen hastaların morbidite ve 
mortalitesini azaltmak için RRT dozu 
standardize edilmeli



Giriş

• ABH’da ilk RRT 1965’te

Kolff WJ. First clinical experience with the artificial kidney. Ann Intern Med 1965; 62: 608–

619. 

• Birçok araştırma ve bilgi birikimine rağmen 
doz konusunda görüş birliği yok.

• ABH’da RRT hakkında en çok sorulan 5 
sorudan 3’ü doz hakkında

Davenport A, Bouman C, Kirpalani A, et al. Delivery of renal replacement therapy in 

acute kidney injury: what are the key issues? Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 869–875. 



Giriş

• ABH’da RRT doz hesaplanması bazı 
kısıtlamalara sahip

• Bu hasta grubunda validasyonu tartışmalı
• Birçok komorbidite eşlik etmekte 
• Yüksek/düşük yaşam şansı olanlardan 

ziyade orta dereceli risk skoru olanlarda 
RRT dozu daha önemli olabilir
Paganini EP, Tapolyai M, Goormastic M, et al. Establishing a dialysis therapy/patient outcome link in 
intensive care unit acute dialysis for patients with acute renal failure. Am J Kidney Dis 1996; 28: S81–S89.



Giriş

• Doz ve zamanlama yakından ilişkili

• Erken yüksek dozun ek yararı var mı?

• Üç grup: erken yüksek doz (7.saatte başlanmış, 
48.2 ml/kg/saat), erken düşük doz (20.1 
ml/kg/saat), geç düşük doz (19 ml/kg/saat); 
28. günde sürvi sırasıyla: %74.3,  %68.8 ve 
%75 (p =0.80).

Bouman CS, Oudemans-Van Straaten HM, Tijssen JG, et al. Effects of early high-volume continuous venovenous hemofiltration on 

survival and recovery of renal function in intensive care patients with acute renal failure: a prospective, randomized trial. Crit Care Med
2002; 30: 2205–2211.



Günlük yaşam?

• Bir sürvey analizde azımsanmayacak sayıda 
hekimin (anestezist/nefrolog) RRT dozu 
hesaplaması yapmadığı saptanmış

Ricci Z, Ronco C, D’Amico G, et al. Practice patterns in the management of acute renal failure 
in the critically ill patient: an international survey. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 690–696.



Kt/V ???

• KBH’da yeterlilik hesaplamasında Kt/V 

• ABH’da önemli kısıtlamalar

• Hastalar metabolik olarak stabil değil: üre 
oluşumu değişken

• Üre volüm dağılımı, hasta total vücut suyu 
(TVS) volümünden fazla (yetersiz diyalizi 
önlemek için TVS’nin %20↑ önerilmiş)

Ikizler TA, Sezer MT, Flakoll PJ, et al. Urea space and total body water measurements by 

stable isotopes in patients with acute renal failure. Kidney Int 2004; 65: 725–732.



Sürekli tedavilerde diyaliz yeterliliği?

• Serum üre düzeyi hedeflenmesi: 

etnik köken, yaş, cinsiyet, beslenme durumu, 
karaciğer hastalığı, sepsis, rabdomiyoliz gibi 
faktörler nedeniyle ?

• Pratikte elde edilen doz, hedeflenen dozdan 
sıklıkla daha düşük

Schiffl H, Lang SM, Fischer R. Daily hemodialysis and the outcome of acute renal failure. N Engl J Med 2002; 346: 

305–310. 

Paganini EP, Tapolyai M, Goormastic M, et al. Establishing a dialysis therapy/patient outcome link in intensive care
unit acute dialysis for patients with acute renal failure. Am J Kidney Dis 1996; 28 (Suppl 3): S81–S89. 

Evanson JA, Ikizler TA, Wingard R, et al. Measurement of the delivery of dialysis in acute renal failure. Kidney Int
1999; 55: 1501–1508. 

Evanson JA, Himmelfarb J, Wingard R, et al. Prescribed versus delivered dialysis in acute renal failure patients. Am J 
Kidney Dis 1998; 32: 731–738. 

Schiffl H. Disease severity adversely affects delivery of dialysis in acute renal failure. Nephron Clin Pract 2007; 107: 
c163–169. 



Genel tanımlamalar

• RRT dozu: kanın ”atık ürünler ve toksinlerden” 
temizlenmesinin kantitatif olarak ölçülmesi

• Elde edilen RRT dozu:

- verim (efficency)

- yoğunluk (intensity)

- sıklık (frequency)

- klinik etkinlik (clinical efficacy) 



Verim  

• Klirens (K): belirli miktardaki kanın bir solütten
belirli zamanda temizlenmesi (ml/dak, 
mL/saat,,,)

• Klirens tüm solütlerin temizlenmesini temsil 
etmez

• RRT sırasında K etkileyen faktörler:

- solüt molekül büyüklüğü, transport 
modalitesi (konveksiyon/difüzyon), işleme ait 
özellikler (kan akım hızı, ultrafiltrasyon hızı, 
diyalizat akım hızı, diyalizör tipi ve boyutu)



Verim  

• Kan akım hızı (Qb) vasküler giriş yolu ile ilişkili

• Konvektif tedaviler sırasında ultrafiltrasyon hızı 
(Qf) < 0.5xQb olmalı 

• Difüzif tedaviler sırasında Qd/Qb>0.3 ise 
diyalizatın solütler ile yeterince satüre
olmadığı düşünülmeli

• Elenme katsayısı (SC: sieving coefficient): 
filtrat içindeki solütlerin, plazma ya da 
kandakine oranı



Verim  

• SC: 1=tam geçirgenlik (üre, Cr)

• Konveksiyon sırasında K: Qf ve K arasında 
lineer ilişki mevcut

• Difüzyon sırasında benzer lineer ilişki 
solütlerin membrandan geçişine bağlı

• Klirens aralıklı tedavide (IHD), sürekli renal
replasman tedavisi (CRRT) ve sürekli düşük 
etkinlikli günlük diyaliz (SLEDD)’e göre yüksek



Yoğunluk 

• Klirens x zaman: Kt=mL/dakx24 saat, L/hx4 
saat

• Farklı RRT’i karşılaştırmak için K’e göre daha 
kullanışlı

• Solütün dağılmış olduğu volümü dikkate 
almıyor

• Etkinlik önemli



Etkinlik 

• Kt/V: 50 ml/dakx24 saat/45 L= 3 L/saatx24 
saat/45 L= 72 L/45L=1.6

• SDBH’da diyaliz yeterliliği için üre kullanılmakta

• Vüre=total vücut suyu=vücut ağırlığıx0.6

• İHD için KtV>1.2

• ABH’ da Vüre belirsizliği nedeniyle KtV ?



Etkinlik 

• CRRT için: 20 ml/kg/saatx24 saat

• 70 kg hasta için: 

• CVVH (sürekli veno-venöz hemofiltrasyon): 
Qfxkgx24 saat ya da CVVHD (sürekli veno-
venöz diyaliz):Qdxkgx24saat = 1500 
ml/saat=36 L/gün

• Kt/V kullanıldığında 1500 ml/saatx70/42 
litre=0.8



Etkinlik 

• Klinik pratikte elde edilen dozun 20 
ml/kg/saatten düşük olmaması için 25-30 
ml/kg/saat reçete edilmeli

• Birçok çalışmada her hasta için ”tek beden”  
uygun değil

• Her hasta bireysel değerlendirilmeli

• Yetersiz diyaliz !!!



Etkinlik 

• Asit-baz dengesi

• K, Mg, Ca, P kontrolü

• İntravasküler volüm dengesi

• Isı kontrolü

• RRT dozu hesaplanmasında kullanılmamakta 
ancak göz önüne alınmalı



RRT dozu

• Net ultrafiltrasyon: hemodinamik olarak stabil 
olmayan hastada 100-300 ml/saat 
(monitorizasyon!)

• Yeterlilik: klirens/modalite: CRRT için 2000-2500 
ml/saat K (25-30 ml/kg/saat)

• Asit-baz dengesi: laktik asidoz ya da kc
yetmezliğinde laktatlı yerine bikarbonatlı 
solüsyon

• Elektrolit dengesi: ciddi hiperkalemi durumunda K 
içermeyen solüsyon,   



RRT dozu

• Qb: kan akım hızı
• Qrep: replasman solüsyonu akım hızı
• Quf: ultrafiltrasyon akım hızı (Quf:Qrep+Qnet)
• Qnet: hasta net sıvı kaybı
• Qdo: diyalizat akım hızı
• Filtrasyon fraksiyonu (filtre içinde oluşan 

hemokonsantrasyon) (postdilusyon): 
Qrep/Qbx100

• Filtrasyon fraksiyonu (predilüsyon): 
Qrep/Qb+Qrepx100



Örnek CRRT reçetesi (70 kg hasta, 24 
saat süre)

Tahmini üre 
klirensi (K)

Özel not 25 ml/kg/saat 
için gerekli Q 

CVVH 
(postdilüsyon)

K=Qrep Filtrasyon
fraksiyonu<%20 
(Qb>5xQrep omalı)

Qrep:25 ml/dak
ya da 2000 
ml/saat

CVVH 
(predilüsyon)

K=Quf/[1+(Qr
ep/Qb)]

Filtrasyon
fraksiyonu<%20 

Qb>180 ml/dak
Qrep: 30 ml/dak, 
2500 ml/saat

CVVHD K=Qd Qb>3xQd Qdo: 25 ml/dk,
2000 ml/saat

CVVHDF
postdilüsyon
(%50 
konveksiyon ve 
diffüzyon)

K=Qrep+Qdo CVVH ve CVVHD ile 
aynı

Qrep:15 ml/dak
Qdo: 10 ml/dak



Sürekli tedaviler ve İHD

• Sürekli tedaviler: K daha düşük, yavaş, uzun 
süreli solüt uzaklaştırma

• Aralıklı tedaviler: K daha yüksek, süre daha 
kısa, kısa ve daha etkili solüt uzaklaştırma, 
rebound yükselme

• Aralıklı tedaviler daha az fizyolojik 



Aralıklı HD ve sürekli tedaviler 

CRRT İHD

K (mL/dak) 35 200

Başlangıç  üre (mg/dL) 110 110

Tedavi sonunda üre (mg/dl) 90 30

Süre (dk) 1440 240

Toplam K (Kxsüre) 50.5 48

Uzaklaştırılan üre (mg/dl) 25 18



Yeterli doz

• Yeterli doz elde edilmesini engelleyen 
faktörler:

- hemodinamik bozukluk

- vasküler giriş problemleri

- teknik problemler

- tedaviye ara verme (radyolojik görüntüleme 
vs.)

- filtrede pıhtılaşma



RRT dozu

• Optimal doz hesaplanması için küçük solüt
klirensi dışında sıvı, asit-baz ve elektrolit 
dengesi de mutlaka göz önüne alınmalı

• Pozitif sıvı dengesi mortalite ile ilişkili

Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM, et al. Fluid accumulation, survival and 

recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury. Kidney 
Int 2009; 76: 422–427. 



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• Primer sonlanım 60. günde herhangi bir nedenli ölüm

• İki kol: düşük doz (20 ml/kg/saat) vs yüksek doz (35 
ml/kg/saat), (n=1124)

Palevsky PM, Zhang JH, O’Connor TZ, et al. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J 

Med 2008; 359: 7–20.



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• Hastaların temel özellikleri birbirine benzer



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• Hastaların aldıkları RRT özellikleri (aralıklı tedavi)

•



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• CRRT’de önerilen doz 36.2±3.8 ml/kg/saat, 
21.5±4.3 ml/kg/saat; elde edilen doz 35.8±6.4 
ml/kg/saat, 22.0±6.1 ml/kg/saat (P<0.001)



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• Sonuç bakımından (mortalite, böbrek 
hasarının düzelmesi) iki grup arasında fark yok



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması



Acute Renal Failure Trial Network
(ARFTN) çalışması

• Hipotansiyon tedavi yoğun grupta daha sık



The Randomized Evaluation of Normal 
versus Augmented Level (RENAL) 

Replacement Therapy Study 



RENAL çalışması

• Postdilution CVVHDF: 25 ve 40 ml/kg/saat 
karşılaştırılmış (n=1508)

• Primer sonlanım noktası 90. günde mortalite

Bellomo R, Cass A, Cole L, et al. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically 
ill patients. N Engl J Med 2009; 361: 1627–1638.



RENAL çalışması

• Hastaların temel özellikleri birbirine benzer



RENAL çalışması

• Elde edilen doz yüksek etkinlikli ve düşük etkinlikli 
grupta sırasıyla: 33.4 ml/kg/saat; 22.0 ml/kg/saat; 
P<0.001).



RENAL çalışması

• Mortalite bakımından iki grup arasında fark 
yok



RENAL çalışması



RENAL çalışması

• Komplikasyonlar: yüksek doz grubunda 
hipofosfatemi daha fazla



• Çalışmalarda elde edilen doz, hedeflenen 
dozun altında

Venkataraman R, Kellum JA, Palevsky P. Dosing patterns for continuous renal replacement therapy at a 

large academic medical center in the United States. J Crit Care 2002; 17: 246–250.

• Bu nedenle hedef 20-25 ml/kg/saat ise 25-30 
ml/kg/saat reçete edilmeli



KDIGO önerileri-2012

• RRT dozu her seans öncesi hesaplanmalı 
(derecelendirilmemiş)

• Elde edilen doz sık olarak değerlendirilmeli 
(derece 1B)

• Elektrolit, asit-baz, solüt ve sıvı dengesi 
hedeflerine ulaşabilmek için RRT sağlanmalı 
(derecelendirilmemiş)

Kidney Int Supp (2012)2: 89-115



KDIGO - 2012

• Aralıklı ya da uzatılmış RRT kullanılması 
durumunda Kt/V hedefi haftada 3.9 olmalı 
(derece 1A)

• Sürekli RRT durumunda atık volümü en az 20-
25 ml/kg/saat olmalı (1A). Bu genellikle daha 
yüksek volüm hedefi gerektirmekte 
(derecelendirilmemiş)



Sonuç 

• ADQI çalışma grubu (2001): tüm böbrek yerine 
koyma tedavileri sırasında elde edilen klirens
takip edilmeli !

• CVVH, CVVHD, CVVHDF için en az doz 20 
ml/kg/saat olmalı (genellikle 25-30 ml/kg/saat 
reçete edilmeli)

• Dozun 35 ml/kg/saat (2-2.5 l/saat) olması bazı 
hastalarda solüt kontrolü açısından faydalı 
olabilir  
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