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Diyaliz tekniğinde sağlanan ilerlemeler ve yeterli 
diyaliz için harcanan efora rağmen mortalite 
oranları halen yüksektir  

 

Diyaliz grubundaki hastaların mortalite oranı, aynı 
yaş grubundaki sağlıklı bireylerden 5 - 20 kat 
daha yüksektir ve her yıl HD hastalarının %20’den 
fazlası kaybedilmektedir 

 

 



NEDEN ? 

  Anemi 

  Üremi 

  Hipervolemi 

Hipertansiyon 

Malnutrisyon 

Ca x P yüksekliği 

İnflamasyon 

ASKH, DM ve SVH gibi co-morbid 
hastalıklar    



AMAÇ ? 

 

Böbrek yetmezliğine ve diyalize eşlik eden;  
  
 
 
 

azalmış yaşam kalitesinin yükseltilmesi  

artmış morbidite ve mortalitenin azaltılması 

YETERLİ DİYALİZ 



Diyalizin bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılmaya başladığı tarihten itibaren 

optimal diyaliz dozu ve sıklığı diyaliz 
tedavisinin uygulama pratiğinin temel 

konusudur 



Diyaliz yeterliliğinin nihai  belirleyicisi hasta 
prognozudur 



Yeterlilik 



DİYALİZ YETERLİLİK İNDEKSLERİ 

 URR (Üre azalma oranı) 

 Kt/Vüre 

 spKt/V 

 eKt/V 

 stdKt/V 

 SRI (Solute removal index) 

 EKR (Equivalent renal clearence) 



KILAVUZLAR 



DOQI - HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ 
ÖNERİLERİ 

Haftada 3 kez HD uygulanan ve RRF < 2 ml/dak/1.73 m2  

Diyaliz Sıklığını Artırdığımızda  

Kt/V ? 



DOQI - HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ 
ÖNERİLERİ 

RRF >2 ml/dk/1.73 m2 



  DÜŞÜK Kt/V              YETERSİZ DİYALİZ  

Diyaliz süresi ? 
Kan akım hızı ? 

Sorun var: düzelt 
Sorun yok: -resirkülasyon?  

                  -damar  erişim sorunu? 

Yüksek resirkülasyon (+)  
İğne yerleşimleri uygun mu? 

Normal  

Uygun : Fistülografi 
Uygun değil : İğne 
yerleşimini düzelt 

Diyaliz 
dozunu arttır 



Diyaliz sıklığı 

Diyaliz süresi 

Kan akım hızı 

Diyalizat akım hızı 

Membran özellikleri  

 DİYALİZ DOZUNU ARTIRMA YOLLARI 



 Hemodiyaliz tedavisinde primer amaç olan hücre içi ve 
dışı sıvılardaki dengenin sağlanması üre ve benzeri 
solütlerin kandan diyalizata diffüzyonu ile gerçekleştirilir 

 

 Üre gibi küçük moleküller hızla diffüze olurken büyük 
moleküller (2- mikroglobulin, fosfat, albumin…) vücut 
kompartmanlarına dağılmıştır ve çok daha yavaş 
diffüzyon gösterirler 



 Üre kolayca diyalizata 
diffüze olur 

 Zamanla üre 
konsantrasyonu 
düşeceğinden ürenin 
diffüzyonu ve 
temizlenmesi azalır 

 Diyaliz sonrası üre 
seviyelerinde bir miktar 
rebaund olur 



 Kompartman dağılımı 
gösteren fosfat gibi 
moleküller ise plazmadan 
çabuk temizlenir ancak bir 
kısmı hücrelerde ve 
kemiklerde kalır 

 Diyaliz sonrası hızla plazma 
fosfat konsantrasyonunda 
rebaund artış ile klirens 
yetersiz olur 

 Diyaliz süresinin uzatılması 
ve/veya diyaliz sıklığının 
artırılması klirensi artırır 

 

 



 Proteine bağlı 
maddelerin serbest 
plazma 
konsantrasyonları düşük 
olacağından klirensi de 
düşük olur 

 Sık diyaliz ile klirensleri 
artırılabilir 



Diyaliz 
etkinliğini 

artırma 

Kompartman 
dağılımı 

gösteren  orta-
büyük 

moleküllü 
solütlerin 

klirensinde  
artış 

Diyaliz 
sıklığını 
artırma 



Aralıklı, Konvansiyonel, Haftada 3 kez Hemodiyaliz   

Fizyolojik olmayan, aralıklı klirens profili  

 

Kan solüt konsantrasyonu ve su/sodyum retansiyonu irregüler;      
HD seansı öncesi pik değerler, HD seansı sonrası min değerler  

 

Pik konsantrasyon toksisitesi: Orta-uzun dönemde hasarlayıcı 
olması yanında kısa dönemde letal olabilir (hiperK, pulmoner ödem) 

Diyaliz dengesizlik sendromu: özellikle üre ve Na’un yüksek klirensi 
ile başağrısı, HD sonrası halsizlik 

İntradiyalitik hipotansif epizodlar: Yüksek UF ile hızlı kan volümü 
azalmasının kompanse edilememesi ile  

Kardiyak aritmilerin tetiklenmesi : Elektrolit konsantrasyonlarında 
hızlı değişiklik ile  

(Locatelli ve ark, Nephrol Dial Transplant 2005) 







SIK HEMODİYALİZ PROGRAMI 

Kısa Günlük Hemodiyaliz 

• 5-7 gün/hafta, 1,5-3 saat süreyle 

• KAH (400-500 ml/dak) ve DAH (500-800 ml/dak) yüksek 

• Diyaliz merkezinde veya evde 

Noktürnal Günlük Hemodiyaliz 

• 6 gece/hafta, 6-8 saat süreyle  

• KAH (200-300 ml/dak) ve DAH (100-200 ml/dak) düşük 

• Evde 

Daha yüksek miktarda ve daha fizyolojik 
şekilde solüt uzaklaştırılması  



SIK HEMODİYALİZİN AVANTAJLARI 

 Daha kısa interdiyalitik intervaller  diyalizler arası 
daha az sıvı ve kilo alımı  sonuçta her bir tedavi 

seansında daha düşük UF volümü (daha yüksek haftalık 
UF volümü)  

 

 Toksik solütlerin uzaklaştırılmasında artış ve  

   solütlerin pik konsantrasyonlarında azalma 

   



Konvansiyonel 3 x 4 saat HD Kısa günlük 6 x 2 saat HD 

3 x parçaların toplamı             <              6 x büyük parça   



Pre-HD daha düşük üre seviyeleri  

Pre- ve post-HD solüt konsantrasyonu 
dalgalanmalarında azalma 

Lipofilik ve  proteine bağlanan solütlerin pre-
HD konsantrasyonlarında azalma 

İndol-3-asetik asit, p-krezol, indoksil sülfat, hippurik asit gibi üre 
kinetiği ile kinetikleri açıklanmayan üremik sendromdaki 
biyokimyasal ve fonksiyonel değişikliklerden sorumlu moleküller  

     RM Fagugli ve ark, Am J kidney Dis 2002 



C1 : Plazma konsantrasyonu       C2 : Ekstraplazmatik kompartman konsantrasyonu  
C1-time-av  : Haftalık ortalama plazma konsantrasyonu     

 Plazma prediyaliz üre düzeyi : 19.7  15.4  
 Plazma haftalık ortalama üre düzeyi: 14.3  11.7  

S. Eloot ve ark, Nephrol Dial Transplant 2009 



 De Palma ve ark, 1960’larda  

 diyaliz dengesizlik sendromu olan 7 hastada  

 5/hafta kısa süreli HD programı  

 Kan basıncında düşme, vücut ağırlığı, serum kreatinin ve 
albümin değerlerinde artış  kas kitlesinde artış ve beslenme 

statusunda düzelme olduğu sonucuna varmışlar 

 

 Buoncristiani ve ark, 1988 

 12 hastada kısa süreli daha sık diyaliz  

 Sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı azalma, 
intradiyalitik semptomlarda belirgin düzelme 

 Ürik asit, K, P, üre ve kreatinin değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı olmayan azalma 

 







  Sık günlük veya gece diyalizi ile anlamlı klinik 
iyileşme  

 Kan basıncı 

 Beslenme 

 Volüm kontrolü 

 Kalsiyum/fosfor kontrolü 

 Yaşam kalitesi     

                                           



•6 x 3 saat/hafta (26 hasta ) ve 3 x 4 saat/hafta (52 hasta) 
•Bazal ve 12. ayda değerlendirme yapıldığında sık HD grubunda   

 SVKİ’de %30 azalma 
 CRP düzeylerinde düşme 
 EPO direnç indeksinde düşme 

•Kontrol grubunda anlamlı değişiklik yok 
•Çalışma randomize değildi 

                                                      Ayus ve ark, J Am Soc Nephrol 2005 

•Gece 5-6x6 saat/hafta(26 hasta) vs konvansiyonel 3/hafta(25 hasta) 
•6 ay süreyle izlem 
•Randomize, kontrollü çalışma sonucu noktürnal HD grubunda 

SVK’de azalma 
SKB’ da düzelme 
Mineral metabolizmasında düzelme 
Yaşam kalitesinde anlamlı değişiklik yok 
                                                    Culleton ve ark, JAMA 2007 



National Institute of Health/Task Force on Daily Hemodialysis : 

“Mevcut çalışmalar sık hemodiyalizin pozitif etkilerini ortaya 

koymakla birlikte prognozda oluşturacağı farklılıkları yeterince  

saptayacak randomize çalışmalara ihtiyaç vardır” 

 

 

2003 yılında “Frequent Hemodialysis Network (FHN)” çalışması  

başlatılmıştır 







Randomizasyon 

3x 2.5-4 saat/hafta 

120 hasta, merkezde 

Hedef eKt/V ≥ 1.1 

6x1.5-2.75 saat/hafta 

125 hasta, merkezde 

Hedef eKt/V =0.9  

12 ay izlem 

İki adet bileşik primer sonlama noktası belirlenmiş: 
- Ölüm veya SVK’de değişiklik (MRG) 
- Ölüm veya 36-maddeli RAND Sağlık Taraması Fiziksel Sağlık     
   Bileşeni skorunda değişiklik 
 
İkincil sonuçlar: Kognitif performans, depresyon, kan basıncı, 
beslenme-mineral metabolizması-anemiye ait lab. değerleri, 
hospitalizasyon oranları, vasküler ulaşım yolu müdahaleleri  



SVK değişim aralığı  

Sık HD:  

-174.5 gr / +61.9 gr 

Konvansiyonel HD:  

-51.2 gr / +68.8 gr 

Fiziksel sağlık 

bileşeni skorunda 

değişim aralığı 

Sık HD: 

-28 puan / +29 puan 

Konvansiyonel HD: 

-27 puan / +22 puan 





Sonuç Konvansiyonel HD Sık HD p  

Sol ventrikül kitlesi - 2.4±25.9 -16.3±35.3 <0.001 

Fiziksel Sağlık Bileşeni Skoru   0.1±8.7   3.3±8.9   0.004 

Beck Depresyon Envanteri -0.2±7.7 -2.2±6.5 0.1 

Prediyaliz albumin (gr/dl) -0.02±0.36 -0.01±0.03 0.56 

Prediyaliz fosfor (mg/dl) -0.03±1.54 -0.63±1.60 0.002 

Ort.prediyaliz SKB (mmHg) 0.9±16.2 -9.7±18.2 <0.001 

Antihipertansif ilaç sayısı -0.23±1.35 -0.87±1.85 <0.001 

ESA (EPO ekivalanı) (log Ü) -3.9±±69.5 -14.2±76.1 0.24 

Ölüm/hospitalizasyon 
(vasküler erişim yolu ile 
ilişkili olmayan) 

 
46 (%38.3) 

 
48 (%38.4) 

 
0.71 

Sonuçlarda Bazal Değerlere Göre 12. Ayda Değişim 
Oranları  



Konvansiyonel HD Sık HD p  

Hospitalizasyon 114 109 0.50 

Vasküler erişim yolu 
müdahalesi 

  65 95  0.06 

Hipotansiyon epizodları 470 724 

Hipotansiyon gelişen seans 
oranı 

%13.6 %10.9 0.04 

Hipokalemi (<3.5 mmol/l) 6 13 0.57 

Hipofosfatemi (2.17 mg/dl) 9 15 0.80 

12 Aylık Çalışma Periyodu Süresince Oluşan 
İstenmeyen Olaylar 





Randomizasyon 

3x 2.5-4 saat/hafta 

42 hasta, merkezevde 

Hedef stdKt/V ≥2.0/hf 

6 x 6-8 saat/hafta 

45 hasta, evde 

Hedef stdKt/V ≥ 4.0/hf  

12 ay izlem 

İki adet bileşik primer sonlama noktası belirlenmiş: 
- Ölüm veya SVK’de değişiklik (MRG) 
- Ölüm veya Fiziksel sağlık bileşeni skorunda (RAND 36 maddeli 
sağlık taraması) değişiklik 
 
İkincil sonuçlar: Kognitif performans, depresyon, kan basıncı, 
beslenme-mineral metabolizması-anemiye ait lab. değerleri, 
hospitalizasyon oranları, vasküler ulaşım yolu müdahaleleri  







Noktürnal HD 

Konvansiyonel HD 



İlk vasküler erişim yolu 
olayı gelişme riski 
günlük HD hastalarında 
% 76 daha yüksek 
Sadece AVG/AVF’li 
hastalarda risk %90 
daha yüksek (p=0.02)  

Günlük HD alan hastalarda 
anlamlı derecede daha sık 
oranda AV erişim yolu 
onarımı (p=0.011)  

Noktürnal HD grubunda artış 
eğilimi olmakla birlikte anlamlı 
bir fark yok 



Kaysen GA ve ark, Kidney Int 2012 

Sık Hemodiyalizin Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi 



Kaysen GA ve ark, Kidney Int 2012 

Sık Hemodiyalizin TVS, ESS ve İSS Üzerine Etkisi  



Kaysen GA ve ark, Kidney Int 2012 

Sık Hemodiyalizin TVS, ESS ve İSS Üzerine Etkisi  
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Haftalık 
Diyaliz Sayısı 

Bazal  12. ay  Ortalama 
değişim 

Tedavi etkisi 
(95 %CI) 

3 5.9 ± 4.3 6.6 ± 4.0 0.39±0.45 -1.35 

6 7.1 ± 5.4 5.7 ± 4.9 - 0.96±0.43 p = 0.02 

           

Haftalık 
Diyaliz Sayısı 

FBAE 
(gr/gün) 

Bazal  12.ay p 

3 2-6  13 (%34.2) 14 (%36.3) p < 0.001 

6 2-6  19 (%51.4) 9 (%24.3) 

Fosfor Bağlayıcı Ajan Eşdeğeri (gr/gün) üzerine etkinliği 

Gündüz 

Gece 
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 2005-2008 yıllarına ait US Renal Data Sistemi’ nden elde 
edilen hasta verilerinin tarandığı gözlemsel çalışma 

 1873 Evde Günlük HD hastası  

   9365 Merkezde 3xIHD hastası 

  

 

karşılaştırılmış 

Kümülatif ölüm insidansı  
     Evde günlük HD; %19.2 
     Konvansiyonel HD; %21.7 



Evde günlük HD grubunda tüm nedenlere bağlı mortalite 
riski %13, kardiyovasküler mortalite riski %8 daha düşük  







 Retrospektif, gözlemsel, çok merkezli (Fransa, ABD, 
Kanada) çalışma, 2000-2010 tarihleri arasında  

 International Quotidian Dialysis Registry; Yoğun ev HD 
yapan 338 hasta  

 DOPPS çalışması; merkezde konvansiyonel HD 
uygulanan 1388 hasta 

Diyaliz Reçetesi Yoğun HD Konvansiyonel HD 

Haftalık diyaliz seansı 4.8 ± 1.1 3.0 ± 0 

Diyaliz seansı süresi (dakika) 441 ± 52 236 ± 13 

Mortalite  45 (%13) 293 (%21) 

Mortalite (/100 hasta yılı) 6.1 10.5 





Seminars in Dialysis —Vol 17, No 2 (March–April) 2004 



McFarlane PA, Semin Dial 2004  



McFarlane PA, Semin Dial 2004  



McFarlane PA, Semin Dial 2004  



Kroeker ve ark, Am J Kidney Dis 2003 



Sık HD ile;  

 Malzeme tüketiminde, elektrik-su faturalarında,personel, 
eğitim ve tesis maliyetinde ve sermaye giderlerinde artış 
olurken  

 

 Orta dönem sonuçlarda ve morbiditede düzelme 
sonucunda daha az hastane başvurusu ve ilaç tedavisi 
ile sağlık giderlerinde azalma kaydedilebilir 



GEBELİK VE SIK HEMODİYALİZ 

Gebelerde Diyaliz Yönetimi, gebeliğin uzun süreli 
devamının ve fetal doğum ağırlığında artışın sağlanması 
açısından önemlidir 

Prediyaliz BUN düzeyi < 40 mg/dl tutulmalı  

 
Hastaların interdiyalitik kilo alımı 1 kg’ı aşmamalı yavaş 
UF ile intradiyalitik hipotansiyondan kaçınılmalı     
 

Haftalık minimum diyaliz süresi 20 saat ve minimum seans 
sayısı 4 (5-7 seans) olmalıdır (Hedef BUN’a ulaşmak için 
günlük diyaliz gerekebilir)  



Gebelerde sık HD;  

 Maternal intravasküler şifti minimalize eder 

 Daha düşük UF hedefleri ile diyaliz sırasında maternal 
hipotansiyon epizodları azaltır 

 

   Fetoplasental kan akımının bozulması önlenmiş olur  

 

 Maternal stabil hemodinami de gebelik süresinin uzatılma 
çabalarına katkıda bulunmaktadır 

 

GEBELİK VE SIK HEMODİYALİZ 

Holley ve ark, Semin Dial 2003 



GEBELİK VE SIK HEMODİYALİZ 

 Gebe diyaliz hastalarında hedef kuru ağırlığın belirlenmesi 
zor olabilir 

 İlk trimesterden sonra kilo artışı lineer bir artış gösterir  

 Ultrafiltration hedefleri bu gebeliğe bağlı kilo artışı 
tahminlerine dayanılarak ayarlanmalı 

 

 

Holley ve ark, Semin Dial 2003 



HANGİ HASTALARDA DİYALİZ SIKLIĞINI 
ARTIRMALIYIZ ? 

Tüm bu çalışmaların ortak sonuçları incelendiğinde 
HD sıklığını artırmanın hasta sağkalımı üzerine 
olumlu etkileri gösterilmiştir 

Konvansiyonel HD ile karşılaştırıldığında; 

  Volüm kontrolü 

  Kan basıncı kontrolü 

  Hiperfosfatemi kontrolü 

    konusunda daha etkin görünmektedir 

 

 

 



 Diyaliz sıklığının artırılması önerilen gruplar 

 Kronik hipervolemik hastalar ± Dirençli hipertansiyon 

 Hiperfosfatemili hastalar 

 

HANGİ HASTALARDA DİYALİZ SIKLIĞINI 
ARTIRMALIYIZ ? 

DOQI- Yeterli hemodiyaliz için öneriler (2006) 
Özel hasta grupları 



 Günümüzde diyaliz sıklığını artırmanın yararlılığını gösteren 
kanıtlar artmaktadır 

 Ancak ekonomik ve altyapı olarak uygunluğu 
değerlendirilmelidir 

 Çalışmaların çoğunda haftada 6 kez tedavinin yararlılığı 
incelenmekle birlikte daha az sıklıkta (ancak günümüzdeki 
konvansiyonel tedaviden daha sık) diyaliz de hastaların 
birçoğunda faydalı olabilecektir  

 

SONUÇ  


