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Hemodiyaliz 
 

Normal Diyaliz İşlemi 
 

Kronik böbrek yetmezliği nedeni 
ile nefrolog tarafından 

hemodiyaliz tedavisi planlanan 
bir hastada diyaliz sıklığı 

3/hafta’dır 
 



Hemodiyaliz 

 

• Bu durum tüm hastalar için geçerlidir. 

 

• Yeterli diyaliz nedeni ile 2/hafta ve 
daha azı diyaliz kabul edilemez 



Haftada 2 Diyaliz 

 

• Mortalite ve morbitidenin azaltılması 
için spKt/V en az >1.0 olmalıdır 

 

• Solüt temizlenmesinin en güçlü 
belirleyicisi sıklık değil süredir.  

 

• HDP: SS2XSSaat N: 32X8h=72 (Tassin) 



Haftada 2 Diyaliz 

• Haftada 2 diyaliz oranı 1990-1996 yılları arası 
% 12.9 iken günümüzde % 3.6 olmuştur 
 

• Gelişmekte olan ülkelerde halen sıklıkla 
uygulanmaktadır (~% 50-75) 
 

• Haftada 2 diyaliz için genellikle coğrafi şartlar 
ileri sürülebilir. 
 

• Bu durumda sürenin çok uzatılması gerekir. 



Haftada 2 diyaliz  

• Hastada > 5 ml/dk/1.73 m2 idrar üre ve 
kreatinin klirensi veya GFR var ise durum kabul 
edilebilir. Ancak 3 ayda bir klirens takip 
edilerek azalma araştırılır. 
 

• Azalma durumunda sıklık düzeltilir. 
 

• Bu durum uzun süreli bir tedavi gibi 
düşünülmemelidir.  
 

• Seans süresi 6 saatten az olmamalıdır. 



Haftada 2 Diyaliz 

• Diyaliz yeterliliği, beslenme, yaşam kalitesi, 
anemi, kan basıncı, sıvı durumu ve genel refahı 
içeren küresel bir kavramdır. 
 

• Yeterlilik için pratik nedenler ile üre gibi küçük 
mol. ağırlıklı maddeler kullanılmaktadır.  
 

• β2 mikroglobulin ve benzeri yüksek mol. ağırlıklı 
maddeler kullanılabilir ise daha gerçeğe yakın 
bir yeterlilik kavramına ulaşılabilir. 



2/Hafta Diyaliz 

• Çin ve Hindistan’da, EAA ve keto-analogları 
ile birlikte düşük veya çok düşük proteinli 
diyet ile birlikte RRF’u koruduklarını iddia 
etmekteler.  
 

• Aynı ülkelerde (Brezilya dahil) ya seansları 
kısaltarak (2-3 saat) ya da seans sayısını 
azaltarak (1-2 Seans) RRF koruması 
yaptıklarını ve böylece periton diyalizinin 
RRF için olan avantajını kullandıklarını 
belirtiyorlar. 



2/Hafta Diyaliz 

• 2/hafta diyaliz ile ilgili hemen tüm 
çalışmalarda yeterli RRF, genç yaş ve 
yüksek haftalık Kt/V oranları var. 



2-Kronik Üzerine Akut Yetmezlik 

• Dehidratasyon 
• İlaçlar 
• Hastalığın hızlanması 
• İnfeksiyonlar 
• Tıkayıcı boşaltım sistemi hastalıkları 
• Hiperkalsemi 
• Hipertansiyon 
• Kalp yetmezliği 
• İnterstisiyel nefrit 



Dehidratasyon -Hipovolemi 

• Kanama  

• İshal 

• Barsak obstruksiyonu 

• Özellikle yaz aylarında demans ve 
Alzheimer 

• Diüretik 



Organ Hasarı 

• Prerenal Azotemi 
• Kalp yetmezliği 
• Hepatorenal sendrom 
• Renal ven trombozu 
• Postrenal obstruksiyonlar 
• İntratubuler obstruksiyonlar 
• Glomerüler, tubuler ve interstisiyel 

hastalıklar 



İlaçlar 

• Kontrast ajanlar 

• Aminoglikozidler 

• NSAID 

• Amphoterecin 

• Cisplatin 

• v.s 



Post Renal Nedenler 

• Deneylerde  

– 1-2 haftalık obstruksiyonlarda % 70-100, 

– 4 haftalık: % 20-30 düzelme 

• Ortalama 2-4 haftada maksimal düzelme 
olur.  

• GecikmeSDBY 

 



Post Renal Nedenler 

 
• Dört haftalık obstruksiyonlarda, girişim ile 

tubuler ve glomeruler fonksiyonlar kısmen 
düzelir 
 

• Tam obstruksiyonda 6. haftadan sonra ileri 
derecede fonksiyon kaybı ve diyaliz gerektiren 
tablo oluşur. 
 

• Bazen hasta diyaliz ihtiyacı kalkabilir. Kronik 
süreç bu açıdan takip edilmelidir 
 
 
 



Kardiyak Nedenler 

• Yüksek veya düşük kreatinin düzeyleri ile 
birlikte düşük EF’ye sahip hipervolemik 
kardiomiyopati hastaları. 
– Haftalık dozları kliniğe göre düzenlenerek 

semptomlara göre hemodiyaliz+UF tedavisi 
görebilirler 

• Kapak hastalıkları 

• Sağ kalp yetmezliği 



Crush Sendromu 

• Myoglobinüri nedeni ile gelişen böbrek 
yetmezliğinde uzun süreli diyaliz ihtiyacı 
olabilir. 

• Genellikle geri dönüşlüdür 



Haftada 2 Diyaliz 

• 2/hf ve 3/hf diyalize giren hasta 
gruplarında (Tayland) bir yıllık takipte 
– Haftalık Kt/V >3.6 tutulmuş 

– Sonuçta beslenme parametrelerinde önemli 
değişiklikler saptanamamış 

 

Supasyndh O ark: J Med Assoc Thai. 2009 May;92(5):624-31 



Total Kt/Vüre = Diyalitik Kt/Vüre + Rezidüel renal Kt/Vüre 

3/7 HD 
          Vi x Ci 
RRF = —————————————— 
  Id x [(0.25 x C1) + (0.75 x C2)] 

Rezidüel renal fonksiyonun belirlenmesi 

2/7 HD 
          Vi x Ci 
RRF = —————————————— 
  Id x [(0.16 x C1) + (0.84 x C2)] 

Vi  İki HD seansı arasındaki idrar miktarı (ml) 
Ci  İdrar üre nitrojen konsantrasyonu (mg/dl) 
Id  İki HD seansı arasındaki süre (dk) 
C1  İlk HD seansı sonrası BUN konsantrasyonu (mg/dl) 
C2  İkinci HD seansı öncesi BUN konsantrasyonu (mg/dl) 



EKR (equivalent renal urea clearance) 

• 3/hafta seans sayısında Kt/V ve URR 
için hedefler iyi belirlenmiştir. 

• 2/hafta seans sayısında bu hedefler 
kullanılamaz. 

• Bu durumda EKRc > 13 ml/dk olmalıdır 
(G/TAC). 

• Bunun için Kt/V > 2.2 URR ise >% 85 ve 
haftalık Kt/V > 3.6 olmalıdır 

Manotham K ark. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89 Suppl 2:S79-85 



EKR 

• RRK ile diyalizer renal klirense ilave edilebilir. Her ikisi de 
ml/dk olarak ölçülür 
 

• Kt/V’den daha hassastır 
 

• Haftada 3 kez Kt/V 1.2 olur ise bunun karşılığı EKR için 
13.0 ml/dk. dır 
 

• Bu durumda RRK ile diyalizer klirensleri arasında 
kombinasyonlar yapılabilir 
 

• Örneğin,  RRK 3.0 ise minimum standart için diyalizer 
klirensi 10 ml/dk olarak uygulanır 

Casino FG, Lopez T, NDT 11: 1574-1581 



Seans azaltma 

• Hastalarda  idrar dansitesi ölçülür. İdrar dansitesi yüksekliği 
önemlidir 
 

• Kreatinin klirens, 24 saatlik idrarda veya Cockroft-Gault 
formülü ile hesaplanabilir 
 

• Haftalık Kt/V + RRF Kt/V’si hesaplanır 
 

• RRF olmayan hastalarda seans azaltma yapılmaz 
 

• Toplam haftalık Kt/V > 3-3.5 civarı uygundur 
 

• 2/ hafta için > 5 ml/dk GFR gereklidir 



1/hafta Diyaliz 

• Haftada bir seans diyaliz diye bir 
kavram olmamalıdır. Ancak böbrek 
yetmezliği ile beraber aylık 1+ seans 
ugulamaları ile 

• Dekompanse kalp hastalıkları 

• İleri ödem durumları varlığında 

Tedavilerine ek olarak seans sayısı kliniğe 
göre ayarlanarak HD+İzole UF yapılabilir 



 

 

İlk slaytta olduğu gibi seans sayısının 
azaltılması gerekiyor ise nefrolog 

tarafından yapılmalıdır 



1/Hafta diyaliz 

• Integre diyet diyaliz programı + 0.4 gr/kg proteinli diyet + 
1/hf diyaliz ile BUN düzeyi < 90 mg/dl tedavi 
 

• Haftalık RRF Kt/V (1.64) + Diyalizer Kt/V (1.70)=3.34 elde 
edilmiş 
 

• 12 ay sonra Biyokimyasal, beslenme parameteleri benzer 
(Kreatinin 14.3 iken 13.4 olmuş) 
 

• Sonuç: İyi eğitilmiş hastalarda ve ekipte diyaliz olanakları 
kısıtlı bölgelerde uygulanabilir ? 
 

• Keshaviah, Zamanla 2/hf ve 3/hf geçişlerini öneriyor 

Locatelli F, ark, AJKD 1994, 24(2):192-204 
 Keshaviah PR. AJKD  33:344-348,1999 


