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 Dünyada 2 milyon kişi HD ile yaşamını sürdürüyor (>%90 
konvansiyonel 3x4 saat/hafta); ama sonuçlar parlak değil

 Tüm nedenli ölüm genel popülasyondakinin (GP) 7 katı, KV 
ölüm 9 katı; 55 yaşında yaşam beklentisi GP’da 25, HD’de 5 yıl

 Yoğun yakınmalar (halsizlik, hipotansiyon, kramp, baş ağrısı, kaşıntı, 

bulantı, dispne); >2/3’ünde >2 saat post-HD halsizlik; 
çalışmama/çalışamama %71, GP’da %10

 Yaşam kalitesi metastatik karaciğer kanseri, sağaltıma 
dirençli non-Hodgkin lenfomadan daha kötü
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 Hasta başı yıllık toplam maliyet AB ülkelerinde 40 ila 80.ooo €, 
ABD’nde 84.550 USD

 ABD, hastane yatışları sık, toplam maliyetin %38’i (HD %35’i); 
ilaçlar önemli (P-bağlayıcı 692, kalsimimetikler 407 milyon USD)

 Medicare ESRD harcaması 2003’ de 16, 2013’de 30 milyar USD 
(toplam Medicare harcamanın %5’i) (HD%85)

 Tüm ülkelerde maliyet sınırlayıcı/düşürücü önlemler

 ABD’nde 2004-2009 arası hasta başı yıllık harcama artışı % 2.5-
9 arası, 2010-2012 arası <%1, 2013’de ise azalma

USRDS 2013 Annual Data Report



 ACE-I: Negatif (FOSIDIAL)

 Statin: Negatif (4D, AURORA)

 Non-Ca PO4-bağlayıcı: Negatif (D-COR) 

 Eritropoietin: Negatif (CHOIR, CREATE)

 Folik asid: Negatif (HOST) 

 High-flux membran, yüksek Kt/V: Negatif (HEMO, MPO, EGE)

 Ultra saf diyalizat: Negatif (EGE)

 Hemodiyafiltrasyon: Negatif (CONTRAST, Turkish HDF), 
pozitif (ESHOL)

 Kalsimimetik: Negatif (EVOLVE)



 Sık HD: haftada 5-6 kez 2-3 saatlik seanslar (merkezde veya 
evde)

 Uzun HD: haftada 3 kez 6-8 saatlik seanslar (nokturnal) 
(merkezde veya evde)

 Sık ve uzun HD: haftada 5-6 kez 6-8 saatlik seanslar 
(nokturnal) (evde)

 Artan dozda HD: insidan hastada haftada 2 başlayıp, 3’e 
çıkmak (merkezde)

 Ilımlı sıklık ve seans süresi artışı: günaşırı 5 saatlik seanslar 
(merkezde veya evde)



 1960’lar, ilk kronik HD, haftada 1-2 kez, seans süresi 20 saat

 1964, evde HD, haftada 3 kez nokturnal

 1980’ler, haftada 3 kez 4 saat HD (bugün >%90)

 Avustralya-Yeni Zelanda, süregiden ev HD, 3-3.5/hf nokturnal

 1994, Kanada, haftada 6 kez nokturnal ev HD

 2005, ABD, günlük kısa ev HD (6x2.5 saat/hafta) 

 2007, ABD, yaygınlaşan haftada 3 kez merkezde nokturnal HD
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 Artan hemodiyaliz (incremental HD)

 İnsidan HD hastalarında, Kt/V hesabına  rezidüel renal fonksiyonun 
(RRF) da dahil edilmesi, dolayısıyla  RRF var iken insidan hastalarda 
daha seyrek ve/veya daha kısa HD  (haftada 2 başlayıp, 3’e çıkmak)

 Beklenen yararlar: 

 RRF’un daha iyi korunması; bir çalışmada, 1 yıl izlemde, haftada 2 
başlananlarda, 3 başlananlara kıyasla RRF %16 daha yüksek

 Daha uzun damar yolu ömrü – veri yok

 Diyalizde daha az zaman, daha iyi hayat kalitesi – veri yok

 Daha düşük maliyet
Kalantar-Zadeh K et al. Am J Kidney Dis 2014; 64:181-6
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 Olası sorunlar: 

 23.645 insidan hasta; bazal üre klirensi >3 ml/dk olanlarda 
(%51), haftada 2 veya 3 başlananlarda mortalite benzer,                            
≤3ml/dk olanlarda ise (%49), 2 başlananlarda mortalite, 3 
başlananlara kıyasla %60 daha yüksek (yetersiz diyaliz, 
mortalite) 

 6.538 insidan hasta, %71’inde 1 yılda RRF ciddi azalıyor (RRF 
kaybı «kaçınılmaz», HD’de 1-2, PD’nde 2-3 yılda) 

 Haftada 2 HD’de daha yüksek UF hızı ile ilişkili sorunlar (?)

Kalantar-Zadeh K et al. Am J Kidney Dis 2016; 68(2): 256-265
Patel N et al. Semin Dial 2015; 28(3): 250-8
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 Üre klirensi >3 ml/dk, diürez >600 ml/g, normal AKB, 
normal fosfor, İDKA az olan (UF hızı <10 ml/kg/dk) hastalar 
haftada 2 başlayabilir (?)

 RRF takibi gerek ve bu güç, RRF kaybıyla mortalite riski 
artıyor !

 RRF kaybı sonrası haftada 3’e çıkarmada hasta direnci 
olabilir (?) 

 Haftada 2 kez HD’in yeterli olacağı düşünülen, anlamlı 
RRF’u olan hastalarda PD çok daha uygun bir seçenek 
olabilir



 1980-1990’larda ABD’nde daha 
yüksek kan / diyalizat akım hızları ve 
HF membran kullanımıyla Kt/V 
bazında değerlendirmelerle seans 
süreleri giderek kısaltıldı (3-3.5 saat)

 %30’lara yaklaşan mortalite

 Son yıllarda süre giderek artıyor

Saran R, DOPPS, Kidney Int 2006; 69: 1222

 DOPPS, <3.5 saat HD’de mortalite 4 saate göre %34 daha yüksek

 Japonya registry, 4-4.5 saat arası seansa kıyasla, 3.5-4.0 saat 
seansta mortalite 1.7 kat, 3.0-3.5 saat seansta 4.1 kat

 Seans süresi 4 saatin altına düşürmek hiç akılcı değil

ShinzatoT, Nephrol Dial Transplant 2006; 12: 884



 EBPG, 2007: Haftada en az 3 kez, haftada en az 12 saat (anlamlı 
bir rezidüel fonksiyon yoksa)

 Şu durumlarda sıklık ve/veya süre arttırılmalıdır:

Hemodinamik/kardiyovasküler instabilite

 Yapılabilen maksimum UF’a rağmen hipertansiyon 

 Kötü fosfat kontrolü 

Malnütrisyon

 Acaba bu yukarıdakiler ne sıklıkta görülüyor ?



 KDOQI, 2015:

 Hasta tercihi, yaşam kalitesi ve diğer parametrelerdeki 
potansiyel yararlar ve olası riskler göz önüne alınarak merkezde 
günlük kısa HD önerilebilir (2C). Hastalara damar yolu 
problemlerinde olası artış (1B) ve hipotansiyon riski anlatılmalıdır 
(1C).

 Yaşam tarzı nedenleriyle bu tedaviyi tercih eden hastalarda 
haftada 3-6 kez evde 6-8 saat HD düşünülebilir. Damar yolu 
problemi artışı riski, rezidüel renal fonksiyonda olası azalma 
konusunda hasta bilgilendirilmelidir (1C).



 Yetersiz üremik toksin klirensi

 Renal Ccr 120 ml/dk, konvansiyonel HD’de 12.9 ml/dk (%10)

 Orta-büyük moleküllü toksinlerin klirensi çok daha düşük 
(örneğin beta-2 mikroglobulin düzeyi sürekli artıyor ve mortalite için risk) 

 Başarısız volüm ve kan basıncı kontrolü

 Antihipertansif kullanımı %60-90, sist KB >140 mmHg % 55-75

 Kalp yetmezliğine bağlı hospitalizasyon 13.7/100 hasta yılı (ABD)

Tattersall J et al. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 2]: ii5-ii21
Robinson BM et al. Kidney Int 2012; 82(5): 570-80
ArnesonTJ et al. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5(6): 1054-63



 Hızlı ultrafiltrasyon

 >10 ml/kg/s UF ile mortalite artışı 
(ABD, ortalama UF hızı 9.8 ml/kg/s; 
hastaların yarısında bunun üzerinde)

 Yetersiz fosfat kontrolü

 Yaygın fosfat bağlayıcı kullanımına 
karşın, yarısında P yüksek

 Yüksek P ile vasküler kalsifikasyon, iki 
kat yüksek mortalite

Danese MD et al. Clin JASN  2008; 3: 1423-9
Block GA, JASN 2004; 15: 2208-18

Saran R et al. Kidney Int 2006; 69: 1222-8
Flythe JE et al. Kidney Int 2011; 79: 250-7



 Uzun interdiyalitik interval, 
fizyolojik olmayan hızlı-derin 
dalgalanmalar

 Pazartesi ve Salı mortalite
riski %34 ve %22 daha yüksek

 Pazartesi hiperpotasemi
nedenli ölüm %89 daha fazla

 Uzun aranın son 12 saatinde 
ani ölüm riski 3 kat

Zhang H, et al. Kidney Int. 2012; 81: 1108-15
Bleyer AJ, et al. Kidney Int. 2006; 69: 2268-73
Krishnasamy R, et al. Am J Kidney Dis. 2013; 61: 96-103
Foley RN, N Engl J Med 2011; 365: 1099 
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 EBPG, 2007: Haftada en az 3 kez, haftada en az 12 saat (anlamlı bir rezidüel
fonksiyon yoksa)

 Şu durumlarda sıklık ve/veya süre arttırılmalıdır:

 Hemodinamik/kardiyovasküler instabilite

 Yapılabilen maksimum UF’a rağmen hipertansiyon 

 Kötü fosfat kontrolü 

 Malnütrisyon

 EBPG kriterleri açısından bakınca, her parametre açısından daha 
sık ve/veya daha uzun HD gereksinen hasta oranı yarıdan fazla, 
yani aslında büyük çoğunluğu için haftada 3 kez 4 saat HD 
yetersiz !



Nokturnal HD Günlük kısa HD

AKB kontrolü +++ ++

Sol ventrikül hipertrofisi +++ ++

Sol ventrikül sistolik fonksiyonu +++ ?

Arteryel kompliyans +++ ?

Uyku apnesi Düzelme ?

Kardiyak otonomik bozukluklar Düzelme ?

Fosfat kontrolü +++ ++

Anemi ++ +

Malnütrisyon ++ ++

Enflamasyon CRP ve IL-6 ↓ CRP ↓

Kognitif fonksiyonlar + ?

Fertilite ++ ?

Perl J, Am J Kidney Dis 2009; 54: 1171-84



 Daha iyi kan basıncı kontrolü

 Sol ventrikül kas kitlesinde azalma

 Fiziksel sağlık yaşam kalitesi kriterlerinde iyileşme

 Daha iyi fosfor kontrolü

 Daha fazla damar yolu problemi (HR 1.71; 95%CI 1.08-2.73) 

FHN Trial Group, N Engl J Med 2010; 363: 2287

 Randomize, kontrollü

 Haftada 6 kez 2.5 saat 
HD (n=120) vs 3 kez 3.5 
saat HD (n=125)



 Haftada 6 kez HD ile daha yüksek mortalite (!) (100-hasta 
yılında 15.6 ve 10.9 ölüm, hazard ratio 1.6)

 Uzun dönemde hasta uyumunda ciddi problem (uzun dönemde 
hastaların yalnızca %55’i haftada 6 kez HD’e devam ediyor) (ölüm 
ve transplantasyon hariç)

Suri RS, Kidney Int 2013; 83: 300-7

 Retrospektif çalışma
 Merkezde 6 kere 2-2.5 saat ve 

uyumlu konvansiyonel merkez 
HD karşılaştırma
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Weinhandl ED et al. J Am Soc Nephrol. 2012; 23: 895-904

 Evde 6 kez kısa HD yapan hastalarda, merkezde standart HD 
yapılanlara göre mortalitede ılımlı bir azalma (13%) (HR 0.87, 95% CI 

0.78-0.91, p=0.01)

 Retrospektif çalışma
 Evde günlük kısa HD 

yapan 1873 hasta ve 9365 
konvansiyonel HD hastası 
karşılaştırma

Intention-to-treat As-treated



 Daha iyi AKB kontrolü ve SVH gerilemesi

 Yaşam kalitesinde iyileşme

 Daha iyi fosfat kontolü

 Biraz daha iyi sağkalım (evde, merkezde değil)

 Uzun dönem hasta uyumu kötü

 Daha fazla damar yolu problemi

 Daha yüksek maliyet



 Artan haftalık HD süresi ile sağkalım iyileşiyor, özellikle 18 saatin 
üzerinde

Agar JW et al. Med J Aust. 2010; 192: 403-6
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 Retrospektif çalışma; 3x8 saat vs 3x4 saat; merkezde gece diyalizi 
ile mortalitede %25 azalma (HR=0.75, 95% CI 0.61-0.91, p=0.004)

 Daha yüksek Hb, albümin, eKt/V; daha düşük sistolik KB, fosfat, 
lökosit

Lacson E Jr, J Am Soc Nephrol 2012; 23: 687

Uzun hemodiyaliz
Merkezde uzun hemodiyaliz



 Prospektif, haftada 3 kez merkezde gece 8 saat HD vs 4 saat HD

 Sekiz saat HD ile diyaliz ile hastaneye yatışta %73 azalma (p<0.05), 
intradiyalitik hipotansiyonda %68 azalma (p <0.01) 

Uzun hemodiyaliz
Merkezde uzun hemodiyaliz

Hospitalization rate

Day per 100 patient-month

5

19,2

0

5

10

15

20

25

NHD CHD

D
a
y

Intradialytic hypotension

64
69

20

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NHD CHD

E
p

is
o

d
e
 /

1
0
0
0
 s

e
s
s
io

n

Baseline 12th month

Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:1287-1296



 Sekiz saat HD ile fosfat bağlayıcı kullanımında %83’den %22’ye 
düşüş, buna rağmen fosfat düzeyinde düşüş

Uzun hemodiyaliz
Merkezde uzun hemodiyaliz

Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:1287-1296



Uzun hemodiyaliz
Merkezde uzun hemodiyaliz

 Sekiz saat HD ile Epo kullanımında %55.5’tan % 24.7’ye düşüş

Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:1287-1296



 Daha iyi kan basıncı kontrolü ve sol ventrikül hipertrofisinde
gerileme

 Daha iyi yaşam kalitesi ve nütrisyon

 Daha iyi fosfat kontrolü ve anemi kontrolü

 Hospitalizasyonda azalma

 Daha iyi hasta sağkalımı

Uzun hemodiyaliz
Sonuç



Nesrallah GE et al. JASN 2012; 23: 696-705

 338 nokturnal ev HD hastası (5-6/hf, 6-8 saat) ve 1388 eğilim skoru 
eşleştirilmiş merkezde standart HD hastası. retrospektif sağkalım
analizi

 Haftada 5-6 kez nokturnal ev HD ile konvansiyonel merkez 

HD’e kıyasla mortalitede %45 azalma

 Sık nokturnal HD’de 100-hasta 
yılında ölüm 6.1. merkez 
konvansiyonel HD’de 10.5

 HR 0.55. 95% CI 0.34-0.87. 
p=0.01

Sık ve uzun hemodiyaliz



Pauly RP. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 2915-9

 Cox regresyon analizi

 Nokturnal ev HD referans grup 

 DTX: HR 0.87. 95% CI 0.50-1.51 

 LTX: HR 0.51. 95% CI 0.28-0.91

Uzun ve sık hemodiyaliz
Evde sık gece diyalizi



Suri RS et al. JASN 2013; 24: 498-505

 Haftada 6 kez HD’de, haftada 3 HD’e kıyasla AV fistül-greft

sorunu için 3.23 kat daha fazla risk (HR 1.07-10.35. p=0.038)

 Damar yolu sorunu 

 yol kaybı, 

 yol onarımı, 

 bu nedenle hastaneye yatış

Uzun ve sık hemodiyaliz
Evde sık gece diyalizi
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extended home HD

Mortalite için rölatif risk

95% CI 0.44-0.59 95% CI 0.41-0.68

 Gözlemsel kohort, ANZDATA

 Nokturnal ev HD ile bariz daha düşük mortalite

 Uzun ev HD’nde haftada 3 ve haftada 5-6 kez arasında  
sağkalım farkı yok

Marshall MR et al. Am J Kidney Dis 2011; 58: 782-93

Uzun ve sık hemodiyaliz
Haftada 3 kez ve >3 kez uzun HD karşılaştırma



Susantitaphong P, Am J Kidney Dis. 2012; 59: 689-99

 Sistolik kan basıncınde 15 mmHg düşüş ve antihipertansif
gereksiniminde azalma



Susantitaphong P, Am J Kidney Dis. 2012; 59: 689-99

 Sol ventrikül kas kitlesinde 31.2 g/m2 gerileme



 Haftada 6 kez 2-2.5 saat HD ile merkez HD’e kıyasla daha iyi 
genel sağlık durumu, kendini daha iyi hissetme, HD sonrası 
halsizlikte azalma (FHN Daily Trial) 

 Haftada 6 kez nokturnal HD (evde) ile böbrek hastalığı ile ilişkili 
yaşam kalitesi parametrelerinde iyileşme

 Haftada 6 kez 2-2.5 saat HD (evde) ile huzursuz bacak sendromu, 
depresyon semptomları, diyaliz sonrası halsizlikte iyileşme

Garg AX et al. Kidney Int 2017, in press

Sık hemodiyalizde yaşam kalitesi

Culleton B et al. JAMA 2007; 298: 1291-9

Young BA et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7:2023–2032



 Konvansiyonel HD’de 7-8 saat süren post-HD halsizlik, 
nokturnal HD’de hemen tamamen kayboluyor 
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 Evde veya merkezde haftada 3 veya daha iyisi günaşırı 
nokturnal HD en ideal tedavi olabilir

 Ancak nokturnal HD, en iyi olasılıkla popülasyonun ancak 
1/3’üne sunulabilir 

 Çoğunluk için çözüm ?

 Haftada 3 kez 4 saat yerine, günaşırı 5 saat tedavi ?



 Yalnızca bir çalışma var: 18 hasta günaşırı 4 
saat ve haftada 3 gün 4 saat kollarına 
randomizasyon, izlem 12 ay. Günaşırı HD ile,

 AKB ve antihipertansif ilaçta azalma, 

 Üre, kreatinin, P, PTH’da azalma

 Sol ventrikül kas kitlesinde azalma
(266±153’ten 225±102 g/m2’ye, p<0.05)

 Ejeksiyon fraksiyonunda artış (%55±8’ten 
%70±6’ya, p<0.001)

 Epo gereksiniminde %30 azalma (p<0.05)

Katopodis KP et al. ASAIO J 2009; 55: 41-6

 Günaşırı HD prognozu iyileştirebilir

 Uzun interdiyalitik periyottaki artmış risklerin eliminasyonu



 DOPPS, 37.414 hasta

 Seans süresinde her 30 dk
uzama ile tüm nedenli 
mortalite, KV mortalite, ani 
ölüm ve hospitalizasyonda
azalma

 Daha düşük AKB, P, lökosit

 Daha yüksek Hb ve albumin

Tentori F et al. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 4180-8

 Seans süresinde ılımlı artışlar prognozu iyileştirebilir

 Beş saat seans süresi (?)



Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24: 487-97

 RKÇ, 906 hasta, 3 yıl

 Post-dilüsyon online 
hemodiyafiltrasyon ve high-flux HD

 HDF ile mortalitede %30 azalma 
(HR 0.70, 95%CI 0.53-0.92, p=0.01)

 KV mortalite, enfeksiyon ilişkili 
mortalite, hospitalizasyon ve 
intradiyalitik hipotansiyonda 
azalma

 Hemodiyafiltrasyon prognozu iyileştirebilir



 Seans süresi kısaltılmamalıdır

 Anlamlı RRF’u olan hastalarda haftada 2 seans HD 
düşünülebilir, ama risksiz değildir, mutlak RRF takibi 
gerekir

 Seans sıklığı yerine, seans süresini arttırmak daha etkili, 
daha güvenli ve daha ucuz görünüyor



 Haftada 3 veya günaşırı nokturnal HD en ideal tedavi 
olabilir, ancak kısıtlı bir popülasyona uygulanabilir

 Günaşırı seans sıklığı, 5 saat seans süresi  veya bu ikisinin 
kombinasyonu (haftada 17.5 saat HD) uygulanabilir, yararlı 
ve ekonomik (seans sayısında yalnızca %16.6 artış) olabilir, 
araştırılması gerek

 Bu ılımlı sıklık ve seans süresi artışının konvektif
tedavilerde yapılması yararı arttırabilir (konveksiyon 
volümünde %50 artış)





 Haftada 3 ve 6 kez nokturnal HD’de ani ölümle ilişkili EKG 
bulgularında (QRS ve T değişkenlikleri) önemli düzelme

 Haftada 6 kez nokturnal HD ile uyku apnesinde ciddi azalma

Thompson BK et al. ASAIO J 2014 Jan-Feb;60(1):99-105

Pierratos A et al. N Engl J Med 2001; 344: 102


