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Thomas Graham
İskoç kimyacı
1800lerde diyaliz prensiplerini tanımlamıştır
Modern nefrolojinin babası

J. Jacob Abel
1913de ilk yapay böbrek- vividiffusion



Kollf Rotating Drum – İlk hemodiyaliz Cihazı 1943



• 1914 Abel hayvanlarda salisilat toksisitesi

• 1948 Bywaters ve Joekes insanlarda salisilat 
toksisitesi

• 1959li yıllarda bir çok toksinin diyalize uygun 
olduğu biliniyor

– Barbituratlar, hipnotikler, salisilat vb



• Hemodiyaliz en popüler ECTR

• Schreiner 1958de ilk hemoperfüzyon
yöntemini ileri sürdü
– Yatzidis 1964’de üremi ve zehirlenme vakaları için 

kömür bazlı hemoperfüzyonu kullandı

• 1967’de atropin aşırı doz vakasında 
plazmaferez

• Baggenstoss 1947’de karbon tetraklorid
zehirlenmesinde PD kullanımı

• Kramer 1977’de digoksin intoksikasyonunda
CVVHF 



• 1960-1980 zehirlenmelerde diyaliz ve 
hemoperfüzyon ilk tedavi

• 1980-2000ler destek tedavilerinin ön plana 
çıkmasıyla diyaliz 2. planda

• 2000lerden itibaren yeni diyaliz ve membran
teknolojileri ile tekrar gündemde





Zehirlenme Vakalarında Tanı ve Tedavi

• Hasta stabilizasyonu

– ABC

– GI dekontaminasyon

– Toksinin uzaklaştırılması (Aktif kömür, idrar 
alkalinizasyonu)

– Sıvı-elektrolit dengesi

– Epileptik ataklar

– Aritmi



Zehirlenme Vakalarında Tanı ve Tedavi

• Öykü
– Vakaların sadece %25de öykü yeterlidir
– Reçeteli-reçetesiz ilaçlar, yakınlarının ilaçları, bitkisel ürünler, 

kutusuz bulunan ilaçlar, diyet destek ürünleri, uyuşturucu vb

• Fizik muayene
– Koku, pupil, CNS başta olmak üzere tüm sistemler

• EKG
– QRS, QTc
– TCA toksikasyonunda QRS uzaması acil kardiyak müdahale

• Akciğer grafisi
– Akciğer ödemi, kardiyak disfonksiyon, toksik maddenin kendisi

Lütfen detaylı bilgi için sunum eklerine bakınız 





• Toksikoloji çalışmaları
– İstemsiz alım söz konusu değilse nadiren gerekir

– Asetominofen ve salisilat düzeyi mutlaka 
çalışılmalı







ECTR zehirlenmelerde faydalı mıdır?

• Toksin hedef organdan uzaklaştırılmalı
– Lityum beyinden, digoksin kalpten, parakuat akciğerden

• Mevcut veriler eskiye dayanıyor
– Sentetik diyalizerler aynı koşullarda 2x küçük, x5 büyük 

molekül kleransı

– HP yerine diyalize yönelim

• Dağılım hacmi
– Sadece IV klerans

– Yüksek Vd düşük klerans
• Digoksin ve TCAda kan düzeyleri hızlıca düşse de toplam klerans

%1i geçmez



• Proteine bağlanma
– Zehirlenmelerde protein bağı sature olduysa serbest toksin 

temizleme oranı yüksek
• Diyaliz sonrası kan düzeyleri hızla yükselebilir

• Endojen klerans
– Diyaliz kleransı endojen kleransa katkı yapmıyorsa diyaliz 

önerilmez
– Böbrekten elimine edilen toksinlerde BY varlığı diyaliz 

endikasyonudur

• Etkin antidot?
– Etilen glikolde ilk tercih ECTR ancak fomepizole sonrası ilk tercih 

değil

• Sağkalımı ya da sonucu etkiliyor mu????
– İyi toksin temizlenmesi ≠ iyi sağkalım

• Parakuat ECTR kleransı yüksek ancak faydasız, metformin ECTR 
kleransı düşük ancak faydalı

• Hastane ya da yoğun bakım yatış süresi kısalacak mı









•Molekül ağırlığı (Toksinlerin çoğu < 1000 d)
•Protein bağlanma oranı
•Vd

ARTTIKÇA

ECTR KLERANSI AZALIR





Zehirlenmelerde ECTR seçenekleri

• HP
• Aralıklı HD
• Aralıklı HF-HDF
• CVVHF – CVVHDF (CRRT)
• SLED
• Albumin diyalizi
• Teröpatik Plazma değişimi
• PD
• SCUF
• CSF exchange
• EC yaşam desteği



• Hemoperfüzyon

– Zehirin adsorban filtre tarafından emilmesi

– Erken verilerde (1960-1980) HD ve PD’den üstün

– Daha pahalı, daha fazla komplikasyon

– 4-8 saat içinde kartuşta tıkanma ve etkide azalma

– Kartuş temini ve depolama sorunları

– Kartuşun yapısı fonksiyonu esas belirleyen 
faktördür

• Aktif kömür ya da reçine

• Zehire spesifik antidot içeren kartuşlar (parakuat, 
digoksin)









• Hemoperfüzyon

– Önerilen Qb 300-350 mL/dk aşmaması (hemoliz
riski)

– 2 kartuş kullanılması gerekebilir

– HP + HD önerilse de iki sistemi idame etmek için 
gereken kan akımı çok yüksektir (500 mL/dk)

– 2-6 saat için kartuş doygunluğa ulaşır

• Kömür kartuşun ömrü daha kısa?

• 4-6 saatlik HP zehirlenmelerin çoğunda yeterli 
olmaktadır



• Hemoperfüzyon

– Trombositopeni (tüm kartuşlarda %30-50 düşüş)

• Tedavide prostasiklin

– Hafif lökopeni (%50)

– Fibrinojen düşüklüğü

– Hipotermi

– Hipokalsemi

– Hipoglisemi

– Daha fazla antikoagülan

– Aritmi



• IHD

– Eşlik eden metabolik sorunların ve sıvı-elektrolit 
bozukluklarının tedavisi

• Klasik KBY-ABY tablosunda olmayabilir

– Yüksek zenobiyotik kleransı (pestisid, herbisid vb)

– Ideal toksin

• Düşük Vd, düşük protein bağlanması, < MW diyalizör
cutt-off



• IHD vs HP

– Ulaşılabilirlik

– Maliyet

– Düşük komplikasyon

– Daha az antikoagülasyon

– Kartuş saturasyonu

– BY ve komplikasyonlarının tedavisi

– Eski çalışmalara göre gelişmiş diyalizör teknolojisi

• Pore boyutu 500 Da vs 10000 Da





• CRRT ve diğer konvektif tedaviler (IHF-IHDF)

– Hemodinamik gereklilik halinde

– Konvektif kleransa önem verilerek yapılmalı

• Orta büyük molekül kleransı

– Yüksek Vd durumunda önce HD sonra CRRT 

• IV yük alındıktan sonra gelişen rebound

– Karaciğer yetmezliği vakalarında single pass
albumin dialysis/molecular absorbent
regenerating system (MARS) ve türevleri

• Protein bağlı toksinlerin diyalizattaki proteinle 
temizlenmesi







• SLED

– CRRTden daha kısa 6-12 st/g

– Qd CRRTden daha fazla IHDden daha düşük

– Standart IHD ekipmanı 

– Küçük molekül kleransı SLEDde daha iyiyken orta 
ve büyük IHD ve CRRTde daha iyidir

Mevcut verilerle SLED ve CRRT tedavileri hemodinamik

olarak stabil olmayan zehirlenme vakaları dışında 

önerilmemektedir



• Teröpatik plazma değişimi (TPE)

– Nadiren kullanılır

• Büyük MW ve/veya yüksek protein bağlanma oranlı 
toksinler için kullanılabilir

– Günlük 1-2 total plazma volümü değiştirilmesi 
önerilir

– Kesin tanımlanmış endikasyonu yok

• Amanita Phalloides, tiroksin, vinkristin, cisplatin
zehirlenmeleri?



• Periton diyalizi
– Zehirlenmelerde nadiren kullanılır

• Teofilin klr PD 10 mL/dk, IHD 85 mL/dk

Qb: 300 mL/dk



Albumin dialysis / Extracorporeal liver assist devices



• Klerans kapasitesi diğer ECTR sistemlerinin gerisindedir

• Teofilin, valproik asit ve fenitoin ile yapılan çalışmalarda ERTC’den üstün 

değil

• Pahalı ve sonuç kesin değil, yeterli veri yok















• Yeterli RCT yok

– Acil bir durum

– Yeterli vakanın merkezlerde birikmesi zor

– Heterojen bir hasta grubu

– Mortalite genelde düşük olduğundan ERTC etkisini 
göstermek zor
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