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GiriĢ  

• Geçtiğimiz 40 yılda hemodiyaliz tekniğindeki 

ilerlemelere, son 10 yıl içinde sayıları hızla artan kanıta 

dayalı kılavuzlara rağmen son dönem böbrek 

yetmezliğinde merkezde uygulanan konvansiyonel 

hemodiyaliz uygulamasının mortalitesi hala oldukça 

yüksektir. 

• Hipertansiyon, hipervolemi, kardiyak sorunlar, anemi, 

mineral ve kemik bozuklukları, inflamasyon, kötü 

beslenme, psikolojik sorunlar ve genel durum 

düşkünlüğü sık görülen morbiditelerdir.  

• Uzun ve/ya daha sık hemodiyaliz rejimlerinin kullanımını 

ile ilgili yayın sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  



 Hemodiyaliz hastalarında görülen klinik 

komplikasyonların prevalansı  

Prevalans (%) 

Hipertansiyon  56-83 

Konjestif kalp yetmezliği  

 Japonya 

Avrupa 

Amerika 

 

6 

25 

46 

KDIGO hedefini aşan serum fosfor düzeyi  47 

Malnutrisyon  20-36 

Mortalite (yıllık oran) 

Japonya 

Avrupa 

Amerika 

 

6.6 

15.6 

21.7 





Hemodiyaliz Tarihçesi 

• Willem Kolff (1945) 

– 16 başarısız HD denemesi sonrasında ilk kez 

başarılı HD 

– ABY nedeni ile başvuran 67 yaşında kadın  

– Diyalizin 11. saatinde bilinç açıldı 

– Böbrek fonksiyonları düzeldi 

 

 



 

• Belding H.Scribner (1960) 

– Kalıcı damar erişimini geliştirdi (Scribner  shunt)  

– Dünyadaki ilk ayaktan diyaliz merkezi: “The Seattle Artificial 

kidney Center” (6 adet diyaliz makinesi) kurdu 

• Clyde Shields (1960) 

– Rutin diyalize başlanan ilk KBY’li  hasta 

– İlk diyalizi 76 saat sürdü 

– 11 yıl yaşadı 

 

 
Scribner BH The treatment of chronic uremia by means of intermittent hemodialysis: a preliminary report. TransAm Soc 

Artif Intern Organs 6:114-122, 1960 

 

 

 



 





 

•Seattle’daki ilk kronik hemodiyaliz hastaları; üremik 

semptomları geliştikçe (5-7 günde bir) ve çok uzun süreyle 

(20 saat) diyaliz,  

•Hipervolemiye bağlı malign HT, ve üremik periferik 

nöropati nedeni ile haftada 2 kez 12-20 saat’e çıkıldı 

•Sonrasında haftada 3 kez 6-8 saat olarak yapılmaya 

başlandı  
Scribner BH Why thrice weekly dialysis? Hemodial Int 8:188-191, 2004 

 

 



 

•Günlük kısa ve gece uzun hemodiyalizinin kaynağı diyalizin ilk 

günlerine kadar uzanır.  

•Merkezde günlük hemodiyaliz 1960’lı yılların sonunda ve 1970’li 

yılların başında Amerika ve Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştır.
  

Michael V.Rocco. ACKD;volume 14;3;2007 

 



• Bonomini 1972’de Üremik semptomları olan 6 hastayı, 

haftalık diyaliz süresinin 22 saatten 30 saate 

çıkarılmasına rağmen düzelme sağlanamayınca, kısa 

günlük diyalize geçirmiş;                       

– Haftada 5 gün 3-4 saatlik diyaliz ile  

• Anemi,  

• Polinöropati,  

• İnsomnia,  

• Anoreksi,  

• Amenore,  

• İmpotansta iyileşme saptanmış. 
Bonomoni L,. Daily-dialysis programme: Indications and results. Proc Eur Dial transplant Assoc 1972; 9: 44-52. 

 



• Evde gece diyalizi de yine diyalizin başlangıç yılları olan 

1960’ların sonunda, haftada 3 gece uygulanmaya 

başlandı.  

• 1970’lerin başında Amerika ve İngiltere’deki diyaliz 

hastalarının %40’ı ev hemodiyalizini uygulamakta idi.  

 

 

 

 



 
Bu şekilde diyaliz merkezinde veya evde; uzun ve/veya sık 

diyaliz yapılan hastalarda;  

•Mükemmel KB kontrolu,  

•nadir intradiyalitik hipotansiyon,  

•anemi kontrolu,  

•yeterli beslenme pararmetreleri,  

•nöropati görülmemesiyle  

 

neredeyse tam rehabilitasyon sağlanmaktaydı. 

 

 



 

• 1980’lerden itibaren ise SDBY hastalarının artması, buna 

karşılık diyaliz cihaz ve malzemelerinin yetersiz 

kalmasıyla diyaliz süresi haftada 3 kez 4’er saate indi. 



National Cooperative Dialysis Study (1981) 

• Diyaliz dozunun klinik seyir üzerine etkisini inceleyen ilk 

randomize prospektif çalışma 

• 4 grup, toplam 151 hasta 

– Süre: uzun (4.5 saat) - kısa (3.25 saat) 

– TACüre: yüksek (90 mg/dl) - düşük (50 mg/dl) 

 

– Gruplar arasında mortalite farkı YOK  

– Diyaliz süresinin belirgin etkisi saptanamamıĢ. 

– Yüksek TACüre 

• Hastaneye yatış, morbidite DAHA FAZLA 



 



 

• Kt/V = fraksiyone üre klirensi  

 K: diyaliz membranının üre klirens katsayısı,  

  t: zaman,  

 V: üre dağılım volümü  

 

 Gotch FA, Sargent JA. A mechanistic analysis of the National Cooperative Dialysis Study (NCDS) Kidney Int 1985; 28:526-34. 

 



• Geçtiğimiz otuz yıl boyunca,  Kt/V üre formülünün 

etkisinde kalınarak diyaliz tedavisinde yapılan değişim 

küçük moleküllerin klirensinini artırma odaklı idi fakat; bu 

yöntem sınırlı bir etkiye sahiptir ve hücre dışı sıvının 

kontrolü  ya da fosfor dengesine katkısı 

bulunmamaktadır.   

 

• 2002 yılına kadar diyaliz dozunun klinik yansımasını 

izleyen randomize başka çalışma bulunmamaktadır. 

 





• Diyaliz dozunun ve membran geçirgenliğinin sağkalıma 

etkisini inceleyen randomize klinik çalışma 

• Mart 1995 – Ekim 2000 arasında toplam 1846 hasta 

 

• Kt/V üre 

– Standart doz HD (926 hs) 

– Yüksek doz HD (920 hs) 

• Beta2 mikroglobulin klirensi 

– High flux (925 hs) 

– Low flux (921 hs) 

• Diyaliz süresi hedefi YOK (min 2,5 saat-max?) 

 

 



Sağkalımda 

•Diyaliz dozunu artırarak (daha yüksek Kt/V) 

•High flux diyalizör kullanarak iyileşme  

                                           SAĞLANAMAMIġ  

 



Standart Doz Yüksek Doz 
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Takip Süresi (Ay) 

HEMO Çalışması 





   The National Cooperative Dialysis Study çalışmasında 

yüksek TACüre li grupta morbiditelerde artıĢ gözlendi;  

 

    Ancak, HEMO çalışmasında haftada 3 günlük 

hemodiyaliz rejiminde Kt/V’nin daha da artırılması ile 

sağkalımda daha fazla artış sağlanamadı.  

   USRDS, the United States Renal Data System. Am J Kidney Dis 2003; 42: S103–S112 

    Lowrie EG, Laird NM, Parker TF et al.. N Engl J Med 1981; 305: 1176–1181 

 

 

    



 

 

DĠYALĠZ SIKLIK / SÜRESĠNĠN ARTIġININ 

SAĞKALIMA ETKĠSĠ ? 

 

 

 





• Hemodiyaliz pratiğinde 

– Dünya genelinde 

– Güncel 

– Karşılaştırmalı veri içeren bilgi kaynağı 

• AMAÇ 

– Hemodiyalizde 

• Yaşam kalitesini artıran 

• Sağkalımı uzatan uygulamaları tespit edebilmek 



1996-2001 

15442 hasta 

308 merkez 

• Fransa 

• Almanya 

• İtalya 

• Japonya 

• İspanya 

• Birleşik 
Krallık 

• A.B.D. 

 

DOPPS 2 DOPPS 3 DOPPS 1 

2002-2004 

11553 hasta 

322 merkez 

2005-2008 

10419 hasta 

300 merkez 

• Avustralya 

• Belçika 

• Kanada 

• Yeni 

Zelanda 

• İsveç 

 

DOPPS 4 

2009-2011 

15528 hasta 

380 merkez 

• Avustralya 

• Belçika 

• Kanada 

• Yeni 

Zelanda 

• İsveç 

 

•Fransa 

•Almanya 

•İtalya 

•Japonya 

•İspanya 

•Birleşik Krallık 

 

• Avustralya 

• Belçika 

• Kanada 

• Yeni Zelanda 

• İsveç 

• A.B.D 







• DOPPS 1-4  süresince diyaliz süreleri artma 

eğiliminde. 

 

ANCAK 

 

• Artış miktarı oldukça AZ (208 dak-221 dak) 

• Diyaliz üresi uzadıkça tüm nedenlere bağlı ölüm 

ve kardiyovasküler ölüm riski, ani ölüm riski 

azalıyor. 

 



• Haftada 3 gece 8 saat 

• 1980’lere kadar hastaların ~%50 evde HD 

• Kt/V: 2.0 

• %95 anhipertansif kullanmıyor 

• Sağkalım 

–  5 yıllık %87 

– 10 yıllık %75  

– 15 yıllık %55  

– 20 yıllık %43 

 

 

 



 

 

 

 



Rhône-Alpes, Fransa (n = 1,842; ortalama tedavi zamanı 4 saat ± 30 dak) 

Tassin, Fransa (n = 195; ortalama tedavi zamanı 6 saat 20 dak ± 1 h 15 dak) 

 

     P 

(<1.8 mmol/l) 

Düzeltilmiş Ca 

(<2.42 mmol/l) 

CaxP 

(<4.4 mmol2/l2) 

PTH 

(150-300 ng/l) 

Tüm hedefler 

 



 Kalsiyum 

karbonat 

     Sevelamer 

 

    Alüminyum   

hidroksit 

Toplam 

  

Rhône-Alpes, Fransa (n = 1,842; ortalama tedavi zamanı 4 saat ± 30 dak) 

Tassin, Fransa (n = 195; ortalama tedavi zamanı 6 saat 20 dak ± 1 h 15 

dak) 

 





• Alternatif tedavi stratejisi; Uzun ve/veya sık hemodiyaliz 

• Reçelendirilmesinde farklılıklar olmasına rağmen yoğun 

HD seçeneklerinde 3 ana seçenek bulunmaktadır: 

 

– Kısa günlük HD (3 saat, haftada 5-7 gün) 

 

– Uzun HD (sıklıkla gece; 5.5 saat, haftada 3-4 seans) 

 

– Uzun günlük HD (genellikle gece; 5.5 saat, haftada 5-7 seans) 

 



Diyaliz dozunun artırılması 

Kısa- günlük HD 

• Haftada 6-7 gün, 1,5-3 
saat/seans 

• Geniş yüzey alanlı diyalizör 

• Yüksek kan akım hızı (400-
500 ml/dk) 

• Yüksek diyalizat akım hızı 
(500-800 ml/dk) 

Uzun-gece HD 

• Haftada 3-6 gece, 5-8 
saat/seans 

• Düşük yüzey alanlı diyalizör 

• Düşük kan akım hızı (200-
300 ml/dk) 

• Düşük diyalizat akım hızı 
(200-300 ml/dk) 

 

 



Kısa- günlük HD 

• Küçük molekül temizlenmesi 
iyi (özellikle ilk 120 dakika) 

• Orta- büyük molekül 
temizlenmesi yetersiz 

• Beta 2 mikroglobulin 
klirensinde artış yok 

• Fosfor temizlenmesi yetersiz  

 

Uzun-gece HD 

• Orta +büyük moleküllerin 
temizlenmesi iyi 

• Beta 2 mikroglobulin 
klirensi iyi (zamana bağlı 
temizlenir) 

• Fosfor temizlenmesi çok 
iyi (hatta fosfor replasman 
ihtiyacı oluşabilir) 

 

 

 



Sık ve/veya uzun diyalizin 

etkileri 

• Hipertansiyon kontrolü iyileşir 

• Antihipertansif ihtiyacı azalır 

• Anemi kontrolü iyileşir 

• Eritropoetin ihtiyacı azalır 

• Fosfor klirensi iyi değil, fosfor bağlayıcı kullanımı çoğu 

çalışmada azalmamış  

• Beslenme parametrelerinde iyileşme 

• Uyku kalitesinde artış (uzun diyaliz) 

• Uyku apnede azalma (uzun diyaliz) 



Merkezde haftada 6 defa HD Merkezde haftada 3 defa HD 

Dahil edilme 

kriterleri 

Yaş ≥13 yıl 

Kilo ≥30 kg 

Son 2 HD seansında eKt/Vüre ≥ 1.0 

DıĢlanma 

kriterleri 

Medikal komorbiditelerere bağlı 3/7’den HD yapılıyor olması 

RRF > 3 ml/dk/35 L üre dağılımı 

Hedefler eKt/Vüre 0,9 

Seans 1.5 – 2.75 

eKt/Vüre ≥1.1 

Seans 2.5 – 4 saat 

Hasta sayısı 122 125 

Takip süresi 12 ay 

Primer 

sonlanım 

noktaları 

Sol ventrikül kütlesinde artış 

Fiziksel sağlık skoru  

Ölüm 





• Çok merkezli, randomize, 
prospektif 

•  Konvansiyonel HD 

– 42 hasta 

– <5 saat, 3/hft seans 

– tedavi süresi ≥2.5 saat/seans 

– stdKt/Vure>2.0, eKt/Vure>1.1 

 

• Uzun gece ev diyalizi  

– 45 hasta 

– ≥6 saat, 6/hft seans 

– tedavi süresi ≥6 saat/seans 

– stdKt/Vure ≥ 4.0 

 

 

 

 

 

İzlem süresi: 12 ay (+2 ay eğitim ev HD) 



Primer sonlanım 

 Ölüm, LVMI, ve SF-36 fiziksel sağlık 

bileĢenleri benzer 



Prediyaliz fosfor düzeylerinde düĢüĢ 

Prediyaliz sistolik kan basıncında düĢüĢ 

Antihipertansif ilaç sayısında düĢüĢ 



Ev diyaliz grubunda damar yolu problemlerinde anlamlı olmayan 

artıĢ 



•  Günlük HD hastalarında konvansiyonel HD  

hastalarına göre belirgin olarak daha fazla AV 

erişim onarımı yapılmıştır (p=0.011). 

• Tüm onarımların %55’i trombektomi ya da cerrahi 

revizyonu içermektedir. 

• Sık HD damar erişim komplikasyon riskini 

artırmaktadır. 

• AVF kayıp oranında anlamlı artış saptanmamıştır 

 



• Kanada,  

• Avustralya 

• İngiltere 

• Sistematik tarama 

 

 

 

• Merkezde hemodiyaliz(3/7) 

• Konvansiyonel ev diyalizi(3/7) 

• Sık uzun ev diyalizi 

– 6-10 saat/7gün 

– 2-3 saat/7gün 

 

 

1. yıl ve sonraki yılların maliyet analizi 



 

– Eğitim (hastanın eğitimi) 

– Evin hazırlanması (makine, su sistemi ..) 

– İlaç harcamaları 

– Diyaliz işleminin getirdiği harcamalar(set, diyalizör vb) 

– Merkez harcamaları 

– Çalışan ücretleri 

– Hospitalizasyon  

– Diyaliz merkez-ev arası taşıma ücretleri 

– Laboratuvar ücretleri 

– Su,elektrik harcamaları 

Ġncelenen parametreler 



• İlk yılda merkezde ve evde HD (3/7) maliyeti benzer 

• Sonraki yılda ise evde HD (3/7) ~ 7600 - 12400 $ daha avantajlı 

• İlk yılda yoğun ev diyaliz (7/7) maliyeti çok yüksek  

• Sonraki yılda ise Kanada ve Avustralya’da merkez HD’den daha 

ucuz (~3400-4000$)  
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Gece HD 

Kadavradan nakil 

Canlıdan nakil 



US Renal Data System (2005)  
K
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%

) 

Günlük ev 

hemodiyalizi 

(n=265) 

Günlük merkez 

hemodiyalizi 

(n=150) 

Konvansiyonel 

hemodiyaliz 

(n=324.826) 

Takip süresi (yıl) 





Merkezde gece diyalizi 

• 247 hasta 

• Haftada 3 gün 

• 7-8 saatlik gece seansı 

• Kan akım hızı 200-250 ml/dak 

Merkezde konvansiyonel diyaliz 

• 247 hasta 

• Haftada 3 gün 

• 3,5-4 saatlik seans 

• Kan akım hızı 250-400 ml/dak 

Prospektif 

Randomize olmayan 

Vaka kontrol çalışması 

12 ay takip süresi  

Primer sonlanım noktası total mortalite  
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Ay 

Modalite 

Nokturnal HD 

Konvansiyonel HD 

p=0.01 



Gece HD (n=247) Konvansiyonel HD 

(n=247) 

YaĢ 45.2 45.8 

Diyabet %21 %21 

HD yaĢı (ay) 60.6 59.5 

Sistolik kan basıncı (mm Hg) 125.0 124.9 

Fosfor (mg/dl) 

                          BaĢlangıç 

                          12.ay  

 

4.63 

3.87 

 

4.82 

4.96* 

Fosfor bağlayıcı kullanımı (%) 

                               BaĢlangıç 

                               12. ay  

 

83 

22.4 

 

84.1 

82.9* 

Fosfor bağlayıcı dozu (mg/gün) 

BaĢlangıç 

12. ay 

 

697 

276 

 

746 

689* 

Eritropoietin kullanımı (%) 

BaĢlangıç 

12. ay  

 

55.5 

24.7 

 

51.8 

53.7* 

Eritropoietin dozu (U/hafta) 

BaĢlangıç 

12. ay 

 

3026 

1697 

 

2620 

2819* 

* p<0.05 



 2006 KDOQI Update in 

Hemodialysis Kılavuzu 
• Diyaliz dozunun arttırılmasından fayda 

görecek hastalar 
– Hiperfosfatemisi (nokturnal HD) 

– Kronik hipervolemisi 

– Malnutrisyonu olanlar 

 

• Sık hemodiyaliz hastalarda 
– Yaşam kalitesini arttırır 

– Uyku kalitesini artırır 

– Uyku apneleri azaltır 

– Eritropoeitin stimulan ajanlara duyarlılığı arttırır 

 



Sıklık ve süre: Daha fazla 

her zaman daha iyi mi? 

 

EVET ! 
 

 




