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GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde, son devre böbrek yetmezliği gelişen hastaların tedavisinde, renal 

replasman tedavilerinin çeşitli şekillerinden biri uygulanır. Bu tedavi şekilleri ; merkezde 

veya evde kronik hemodiyaliz (HD), devamlı ayaktan periton diyalizi (CAPD), intermitant 

Periton Diyalizi (IPD) ve renal transplantasyon (Tx) dur (1). 

Bu tedavi şekillerinden en ideal gözükeni böbrek transplantasyonu iken, en sık 

kullanılabileni ise hemodiyalizdir. Amerika Birleşik Devletlerinde, her yıl 85.000. yeni 

hastanın kronik diyaliz tedavilerinden f~ydalanmasına karşın, renal transplantasyon yapılan 

hasta sayısının yılda 8000 olduğu bildrilmiştir. (2) Avrupa Diyaliz Transplantasyon Birliği 

(EDTA)'nin 1989 yılı kombine raporuna göre; renal replasman tedavisi için kabul edilen son 

devre böbrek yetmezlikli yıllık yeni hasta sayısı tüm A vrupa'da milyon nüfus başına 44.6 

iken Türkiye'de bu oran 4 olarak bildirilmiştir (3). 1991 yılı sonuna kadar Türkiye'de toplam 

17480 hastaya HD uygulanırken, 1919 has.taya da Tx yapılmıştır (4,5). Bu bilgilere göre, 

transplantasyonda Avrupa ortalamasının 4 kat gerisindeyiz'. Aynca ülkemizde hemodiyaliz 

tedavisinden yararlanabilen hasta sayısı, transplantasyon yapılanların oldukça üstündedir. 

Renal replasman tedavilerinden biri uygulanan, son devre böbrek yetmezliği olan 

hastalarda mortalite oranı ve yaşam süresi, hastanın yaşına ve eşlik eden başka hastalığı olup 

olmamasına göre değişmektedir. Tüm tedavi programları için ortalama yıllık mortalite 

yaklaşık % 18'dir. Ancak 45 yaşın altında olan ve böbrek hastalığını komplike edecek başka 

medikal rahatsızlığı bulunmayan hastalarda hemodiyaliz, periton diyalizi veya 

transplantasyonda yıllık mortalite %. 5'in altındadır (6). 15-45 yaş grubunda, renal 

transplantasyonda 3 yıllık yaşam süresi % 70-90; aynı yaş grubunda hemodiyalizde bu oran 

% 77-83 olarak bildirilmiştir (3).' 

Mortalite oranlan ve yaşam sürelerinin de renal transplantasyon ve hemodiyalizde 

birbirine yakın olması, son zamanlarda hemodiyalizi renal transplantasyona iyi bir alternatif 

yapmaktadır. Ülkemiz şartlarında ise; transplantasyon yapan merkezlerin azlığı ve donör 

bulmaktaki güçlükler, diyalizi'daha da ön plana çıkarmaktadır. O halde üzerinde durulması 

gereken konu, hemodiyalizin daha iyi nasıl yapılacağı olmalıdır. 
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Bu sorunun aydınlatılması için ilk olarak Babb ve ark. (1971) metre-kare-saat 

hipotezini ve diyaliz indeksini tanımlatnışlardır (7,8). Gotch ve Sargent ise daha sonraki 

yıllarda (1974-75) üre kinetik model (UKM) kavramını· ortaya koymuşlardır (7). 

Metre-kare-saat hipotezinde, diyaliz membranının metrekaresine göre yapılacak diyaliz 

süresi belirlenmektedir. Diyaliz indeksi ise, yapılan diyaliz işlemiyle sağlanan klirensin, 

hayatın sürmesi için gerekli minimal klirense oranı olarak tanımlanmış ve 1 'e yakın olması 

gerektiği ifori sürülmüştür (8). Metre-kare-saat hipotezi / diyaliz indeksi, nörotoksisiteye 

1000-3000 dalton molekül ağırlığındaki maddelerin sebep olduğunu farzeder. Bu hipotezin 

dayandığı ıirnddeler ölçüleme,zler. Ancak bu maddelerin varlığı, çeşitli klinik ve deneysel 

tedavilerle farkedilebilirler (7). 

Üre kinetik model ise, ölçülebilen bir maddeyi, yani; üreyi ele almıştır. Esas olarak üre 

generasyonu ve protein katabolizma hızını kullanan kinetik model uygulaması, daha uygun 

·bir diyaliz yapıln'lasını sağlayacaktır (7); 

. 
UKM'in major amaçları; 

-Hasta için gerekli olan ve ulaşılan diyaliz miktarını kantitatif olarak belirlemek, 

-Protein katabolizma hızını (PCR) hesaplayarak diyet protein alımı hakkında bilgi 

edinmek, 

-Yapılan tedavinin teknik kalitesini izlemektir (9). 

Hemodiyaliz tedavisinde üre kinetik modelin kullanılması ülkemizde oldukça yeni 

olup, halen bir-iki merkez tarafından uyg~lanabilmektedir. Bu merkezlerden biri olan 

fakültemiz Nefroloji Bilim Dalı bu konuyu 1992 yılı başlarından itibaren araştırmaya ve 

uygulamaya koyarak, Türkiye'de üre kinetik model uygulamasının öncülerinden olmuştur. 

Bu çalışmamızda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Merkezinde, hemodiyaliz 

tedavisi görmekte olan kronik böbrek yetmezlikli 32 hastaya üre kinetik modei uygulayarak, 

bu hastaların hemodiyaliz tedavisine yön vermeye ve diyet protein alımlarını ayarlamaya 

çalıştık. UKM parametrelerinin birbirledyle ilişkilerini ve kinetik kriterlerle klinik durum 

arasında uyum olup olmadığını incelemeyi amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİÖİ (KBY) 

Kronik böbrek yetmezliği çok çeşitli nedenlere bağlı olarak, nefronların progressif ve 

irrcversibl kaybı sonucu oluşan bir sendromdur (10). 

ETYOLOJİ 

Her ttirlti kronik böbrek hastalığı, kronik böbrek yetersizliği ile sonlanır. 

Kronik böbrek yetmezliği nedenleri (EDTA- 1989'a göre) aşağıdaki şekilde 

sıralanmaktadır (11). 

!.Kronik glomerulonef rit % 24.1 

2.Kronik pyelonef rit % 16.6 

3.Sebebi bilinmeyen % 14.4 

4.Diabet nefropati % 13.1 

5.Renovasküler %9.8 

6.Polikistik böbrek %8.2 

7.Nadir görülen sebepler %7.6 

8.Multisistem hastalıklar %4.8 

9.İlaç alımı %2.8 

Bizim yaptığımız araştırmalarda ise, doğu anadolu bölgesinde kronik böbrek 

yetmezliği nedenleri arasında kronik pyelonefritin ilk sırayı aldığı görülmüştür. 

PATOGENEZ 

KBY'de etyoloji ne olursa olsun, patogenetik temelde ortak özellik, total nefron 

kitlesinin progrcsif olarak azalmasıdır. Bunun sonucu olarak gerek filtrasyon, gerek 

reabsorbsiyon ve bilhassa ekskresyon fonksiyonları ilerleyici tarzda yetersiz hale gelir ve 

dolayısıyla böbrekler organizmanın iç vasatını, normal sınırlarda tutmaya yetmez. Orginal 

nefron sayısının % 90-95'inin kaybına rağmen kronik böbrek hastası yaşamını 

.. ' :r 
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stirdtirebilmek~edir. Bu durum geri kalan sağl~ nefronlarda oluş~ adaptif değişikliklerle 
(intact neplıron, teorisi) sağlanmaktadıf (10). • 

======0rernının-rotmıc::~lirtileri-vüciıf-slvilarinaa-l5iriRi~e"'."ugrayan-mafületerın~CfüğruCJaI1~:::--.--m=~:~~~ 

veya dolaylı etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Diyaliz tedavisi ile Uremide önemli bir 

iyileşme sağlanması, Uremik belirtilerin çoğundaıi birikime uğrayan toksinlerin sorumlu 

olduğunun en iyi kanıtıdır (10). 

Üremik belirtilerin oluşumunda sorumlu olduğu dtiştintilen belli başlı maddeler 

şunlardır ( 10): 

Belli Bash Üremik Toksinler 

Üre. Guanidinosüksinik asit Siklik AMP Alifatik aminler 

Kreatinin Diğer guanidinler Piridin deriveleri Aromatik aminler 

Metil guanidin Ürik asit Aminoasitler lncloller 

Polianiinler Okzalik asit Glukagon Middle molecules (MM) 

Fenoller Glikol Büyüme hormonu Beta-2 mikroglobulin 

Miyoinositol Glükoronik asit Gastrin Alfa-1 mikroglobulin 

Mannitol lnsülin Kalsitonin Paratlıormon 

Natriüretik lıonnoıı Renin 1n<likaıı Growtlı lıomıon 

Ürenin, üremi patogenezindeki rolü uzun süredir tartışma konusudur. Plazma yüksek 

. üre konsantrasyonunun etkisi kronik hemodiyaliz hastalarında araştırılmıştır. Diyaliz sıvısına 

tire ilave edilerek, yüksek üre konsantrasyonu uzun süre devam ettirilen hastalarda halsizlik, 

kusma, kanama ve baş ağrısı saptanmıştır. Üremide sık görülen nörolojik belirtiler ise ortaya 

çıkmamıştır .. Üreni~ iyi bilinen bir etkisi de hipotermidir (10). 

Üremide son yıllarda dikkati çeken bir nörotoksin miyoinositoldur. Deneysel 

gözlemler yüksek konsantrasyonda miyoiııositolun sinir ileti hızında bozukluğa yol aÇtığıııı 

göstermiştir ( 1 O). 

Bir guanidin bileşiği olan guanidosüksinik asidin ise, trombosit faktör. III aktivitesini 

inlıibe ettiği gös·t~rilmiştir. Bu da trombosit fonksiyon bozukluğunun önemli bir nedenidir 

(10) .. 
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. . . 
Böbrek yetmezliğinde birikime uğrayan başlıca maddele~den birisi olan kreatininin ise . 

. . . 

üremi patogcnezindeki rolU tam olarak bilinmemektedir ( 10). · . .. 
İlerlemiş böbrek yetmezliğinde ; parathormon (PTH), insülin, glukagon, growth 

hormon, prolaktin gibi pekçok polipeptid hormon konsantrasyonda artar. Bunun nedeni, 

atılımlarının azalması ve üretimlerinin artışıdır. Bunların içinde PI'H, birçok organ sistemleri 

üzerine istenmeyen etkileri nedeniyle önemli bir üremik toksin olarak kabul edilmektedir. 

PTH plazma düzeylerindeki artış, renal tubuler fosfat transportunu inhibe etmekte ve Uremik 

kemik hastalığının en önemli unsuru olan osteitis fibrosa gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

(12). 

Kronik böbrek hastalığı ilerledikçe, fonksiyon gören nefron sayısındaki azalmaya 

paralel olarak, böbrekler tarafından atılması gereken asidlerin titrasyonu için sentez edilen 

amonyum miktarı gittikçe azalır. Bu şartlarda, idrar pH'sı asidliğini korurken idrarla atılan 

hidrojen iyonu miktarı azalır ve kan da blrikıneye başlar. Böylece oluşan böbrek yetmezliği 

metabolik asidozunda, böbrek dışı tampon sistemleri de daha fazla çalışır. Kanda biriken 

hidrojen iyonları bir taraftan kemik tuzları ve diğer ekstrascltilcr mekanizmalarla 

tamponlanırken, diğer yandan intraseltiler mekanizmalarla tamponlanmanın yapıldığı 

hücrelere girerler. Bu patolojik durumun uzun süre devam etmesi halinde ise tampon 

depoları tükenir. Bu şekilde tamponlama işleminde kullanılmasından dolayı kemik tuzlarının 

kaybı osteomalasi .ve r~nal osteodistrofı gelişimine yol açar (13). 

Ürenıik sendromu agreve eden bazı faktörler (10) 

-Dchidratasyon -Kanama, 

-Konjestif kalp yetmezliği -Hipertansiyon, 

-Ncfrotoksik ajanlar, -Gebelik 

-Obstrüksiyon -Enfeksiyon 

KBY'nin DÖNEMLERİ (10): · 

Böbrek yetmezliğinin derecesini tayinde başvurulan en güvenilir ve pratik yol, 

glomerül filtrasyon hı~n saptanmasıdır. GFR'nin tayininde en yaygın kullanılan 

laboratuvar· metodu kreatinin klirensidir. KBY'nin ilerlemesini döıt döneme ayırarak 

incelemek mümkündür. 
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1.Döııem. : Böbrek fonksiyonlarının yaklaşık %50'si kayb.edilmiştir. Kan üre azotu 
. . ' . . ' 

(BUN) ve serum .kreat.i.nin konsantrasyonları normalfu · üst . sırurınd.adır'. Bu dönemde 

böbreğin e.ks.kretuar ve regülatör fonksiyonları iyi korunmuştur. Klinik belirtiler genellikle 
_:__· _··_· oktu . 

2..Dönem. : Kreatinin klirensi 40-60 mı I dk. arasındadır. Böbrek yetmezliği ortaya 

çıkmıştır. Hafif azotemi, böbreğin idrar konsantre etme kapasitesinde azalma, noktüri ve 

hafif anemi görülür. Kusma, diyare gibi hastayı dehidratasyona götüren nedenler ve 

hiperkatabolik durumlar şiddetli azotemi veya asidoza yol açabilirler. 

3.Dqnenı : Kreatinin klirensi 20-40 ml/dk arasındadır. Belirgin böbrek yetmezliği 

vardır. Metabolik asidoz, hiperfosfatemi, hipokalseıni, izostenUrik idrar, noktUri, hafif 

politiri ve ~lirgin anemi görtiltir. Üriner sodyum kaybı artmıştır. 

4.Dönenı : Kreatinin klirensi 20 rril/dk'nın altına dtişmtişttir. Şiddetli böbrek 

yetmezliği tablosu vardır. Gastrointestinal, kardiovasktiler, sinir sistemi, deri ve hemopoetik 

sisteme ait klinik'belirtiler görUIUr. Üremi belirtilerinin çoğu diyaliz tedavisi ile dtizelir. 

KBY TEDAVİ ŞEKİLLERİ : 

Kronik veya irreversible böbrek yetmezliği olan hastaların tedavi şekilleri aşağıda 
.gösterilmiştir. 

Kronik böbrek yetmezliği şekilleri (6) 

Koııservatif 

/ 
Canlı doııör Kadavra doııör 

Dializ 

A 
Hemodiyaliz· Periton dia. 

Trruısplaııtasyoıı 

/~ 
x 

Evclc Merkezde 



Başl~ngıç ol*ak hastalar konservatif tedaviyle izlenir;· fa~at sonunda h~ınodiyaliz, 
ı. ' . . . - ~ '"' - - - .. . ' . •. - . - -

(===peıitoıui~al~z~ey~dav-r.tjctifa~calTttıfonörden-l5Ö6reFt~ansplantasyönu gcrcK.li ol ur. 

Her yöntemin başarısının sınırlı olması nedeniyle; KBY tedavisine, her tedavi şeklinin 
komplikasyon ve başarı derecesine göre, bir tedaviden diğerine geçilebileceğini kabul ederek 
yaklaşılmaktadır (6). 
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.~---JlİY--A_Lİ 

Yunanca'dan alınmış bir kelimedir. Süzmek veya serbest bırakmak anlamına gelir. 

Diyaliz, bir solüsyondaki kristaloidlerin ve kolloidlerin semipermeable membrandan 

difüzyon süratlerindeki fark ile ayrılmalarını sağlamaktadır. Bu membranlardan kristaloidler 

geçer, ancak, kan şeklili elemanları geçmezler (14). 

Diyaliz Endikasyonları (14) 
1 

A-Klinik Endikasyonlar 

1-Akut böbrek yetmezliği 

2-Kronik böbrek yetmezliği 

3-İlaç intoksikasyonları 

4-Tıbbi tedaviye rağmen azalmayan inatçı ödemler 

il-Laboratuvar Endikasyonları 

İ-İleri derecede sıvı ve sodyum dengesizliği 

2-Hiperpotasemi: Serum potasyumun 6.5-7 mEg/L'den yüksek ise 

3-Asidoz: Plazma bikarbonatı 15 mEg/L'den ve kan pH'sı 7-15'den düşük i.se 

4-Kan üresi akut böbrek yetmezliğinde 250-300'.den yüksek ise 

5-Kan üresinin 100 mg veya serum potasyumunun günde 1 mEg/L'den fazla 

yükseldiği hiperkatabolik durumlar 

Günümüzde Diyaliz Çeşitleri (14) 

1-Heınodiyaliz. 

2-Periton diyalizi 

3-Hemofiltrasyon 

4-Heınoperfüzyon 

5-Hemodiafiltrasyon 

Q:Plazmaferez · 

Bu diyaliz çeşitlerinden sadece hemodiyaliz hakkında bilgi verilecektir. 
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İnsan kanının vücut dışında diyaliz edilerek, zararlı maddelerden temizlenmesi esasına 

dayanır. İçinde antikoagule kanın, dış yüzeyinde diyaliz sıvısının (diyalizat) dolaştığı yarı 

geçirgen membranlardan oluşan sistem (hemodiyalizer) hemodiyalizin esasını oluştur_ur (14). 

Hemodiyaliz makinala.İl aşağıdaki sistemlere göre çalışır; 

1.Tank sistemi 

2.0rantılı karıştırıcılı sistem (proportioning sistem) 

3.Redy sistem 

Tank sisteminde diyaliz makinasına bağlı bir tank içinde (yaklaşık 120 L) konsantre , 

diyalizat ile su (yumuşatılmış veya deionize edilmiş) karıştırılır. Proportioning sistemde 

diyaliz makinası içinde bir aygıt, konsantre diyalizat ile suyu diyaliz süresince orantılı olarak 

karıştırır. Karıştırma, 1 kısım konsantre sıvı ile 34 kısım su şeklindedir. Diyalizatın bir tank 

içinde toplanmasına gerek yoktur. Redy sistemde (Sorbent Cartridge system) ise çok az . 
miktarda diyalizat ile (5.5 litre kadar) hemodiyaliz yapmak mümkündür. Bu sistemde 

kimyasal olarak diyalizat yeniden oluşturulur~(14) 

Diyalizat 

Diyalizatın içeriği kullanılan tipe göre değişmekle beraber genellikle aşağıdaki 

gibidir (14) 

Sodyum : 130 - 145 mEq/L 

Potasyum: 1-3 mEq/L 

Klorür : 100 mEq/L 

~alsiyum : 2 - 3.5 mEq/L 

Magnezyum : 1.5 mEq/L 

Asetat 

Dekstroz 

pH 

: 37 mEg/L 

: 150-200 mg/dL 

: 7.2-7.5 
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Burada verilen. diyalizat örneği, alkali madde olarak asetat içermektedir. Bunun 

yanısıra bikarbonat içeren diyalizatlar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bikarbonatlı diyaliz 

sistemlerinin özellikle tercih edildiği durumlar şunlardır: (14) 

1-Asidoz ile birlikte olan akut diya\izde 

2-Geriatrik hastalarda 

3-Pediatrik hastalarda 

4-Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 

5-Kalp hastalarında 

6-Asetau tolere edemeyen hastalar 

7-Doku hipoksisi olan hastalar 

Diyalizerler 

Günümüzde başlıca üç tip disposible hemodiyalizer kullanılmaktadır. (Coil, Plate, 

Hollow-fiber). Diyalizerler sellülozik (cellophan, cuprophan) veya selli.ilozik olmayan 

zarlardan (polyacrylonitrate, poly-N-Vinylprolidone, polipeptid, kollogen) yapılmıştır. Bu 

zarlar birbirine paralel olarak arada destek ile birleştirildiği zaman. "paralel plate dializer", 

destek maddesi ile birbiri üzerine sarıldığı zaman "coil dializer", içi boş kapiller fibriller 

halinde kullanıldığı zaman "kapiller hollow-fiber dializer" adını almaktadır.(14) 

Kronik Hemodiyaliz· Tedavisinin Komplikasyonları (14) 

A)-Shunt ve fistül ilgili komplikasyonlar 

1-Tromboz 

2-Vaskiiler yetmezlik ve vasküler kaçak 

3-Enfeksiyon 

4-Anevrizma, rüptür, kanama · 

5-Kardiyak out-put'ta artma 

6-Karpal tünel sendromu 

7-Resirkülasyon ve yetersiz diy~liz 



·B)-Mekanik ve latrojenik. komplikasyonlar 

1.Hava embolisi 

2.Kanama (Dlyalize~den s1zıntı, siıuntum kanama, fistül rilptilrii) 

::======:'?•7Hem.oliz~(dilue-dialiia"t)15fil(ır--ıllioR:~iıCas~on~~-f a~fa isıtiimış-dlaliz~t;-forıTialdehit --·'---.. -· 

kontnıninasyonu) 

3.Akut hipematremi 

5.Dializat kontaminasyonu (bakteriyel, eser elementler, a!Uminyum, flor, kalsiyum, insekıisidler) 

6:Sentetik materyal intoksikasyonu 

7.Pulmoner fonksiyon bozukluğu 

~Eksiklik durumları (Folik asid, B vitaminleri, protein, kalori) 

~ 

ÜRE KİNETİK MODEL 

Üre kinetik model; hem yapılması gerekli diyaliz miktarını (dozunu) belirlerken, hem 

de yapılmış olan diyaÜzi değerlendirirken kantitatif parametreler sunan bir metoddur (9). 

UKM'nin esas ölçilleri, diyaliz dozu, yani KTN değeri, (K: diyalizer klirensi Udk, 

T:diyaliz tedavi siiresi dk, V:Üre da~ılım volümü L) ile protein katabolizma hızı, PCR 

dır.KTN, üre dağılım volümünün ne 'ı(adannın temizlendiğini veya fraksiyonel klirensini 

gösteren bÔy,utsuz bir parametredir. PCR ise, hastanın bir giinde ,kullandığı protein miktarını 

gram olarak göstennektedir (9). 

Diyaliz dözunun hesaplanması (KTN), hem kavram olarak hem de pratik detaylan 

açısından oldukça komplikedir. Gerekli olan fraksiyonel klirens miktarı veya KTN değeri 
ise, ölçülebilen ve birbiriyle etkileşen birkaç parametreye dayanır (9). Bunlar; 

-Solut (üre) dağılımı volilmü, 

-Diyet protein alımı ve protein katabolizma hızı (PCR) 

-Rezidüel renal üre klirensi, 

-Kullanılan diyalizerin geçirgenlik özellikleri, . 

-Knıı ve diyalizat akım hızları, 

-Diyaliz tedavi süresi ve sıklığıdır. 

Kinetik model, her hastanın diyaliz dozunun belirlenmesi için, bu komponentlerin · 

herbirinin kmıtitatif olarak değerlendirilmesini sağlar (9) 
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Belirleyici Solütün Özellikleri Nasıl Olmalıdır ? 

Diyaliz tedavisinde kinetik modelin kesin bir şekilde uygula.nabilmesi, spesifik toksik 

solut konsantrasyonları ile· üremik bozuklukların birbiriyle ilişkisinin detaylı olarak 

belinmesini gerektirir (9). Diyaliz y:eterliliğini belirleyebilecek ideal solutün özellikleri ise · . .. 

.. -~---· -şöyle-:niım1fü1rfı11.ışur~(1··S~)\"::::::: .. ~==:~~~~~~'::::'.::~==~~:::::'.~:::::::::::::::::::= 

-Renal yetmezlikle birikmeli, 

-Diyalizle elimine olmalı, 

-Toksik olmalı, 

-Konsantrasyonu klinik sonuçlarla ilişkili olmalı, 

-Kolay tayin edilmeli, · 

-Diğer solutlerin oluşum ve eliminasyonunu temsil etmelidir. 

Tüm bu özelliklere sahip bir madde yoktur. Bilindiği gibi üre, protein ve aminoasid 

oksidasyonu sonucu oluşmakta olup, bu amaçla ürenin kullanımının temeli protein 

toksisitesinin üremide kanıtlanmış olmasına dayanmaktadır (7). UKM uygulamasında ürenin 
. . . 

kullanılabilir olarak kabul edilmesi ise , KTN üre indeksi ile klinik morbidite arasındaki 

ilişkilerden verifiye edilmektedir (9). · 

1983'te National Cooperative. Dialysis Study (NCDS) diye bilinen büyük bir 

multisentrik çalışmada, hemodiyaliz hastalarının morbiditesi ile ortalama serum üre 

konsantrasyonlar arasında anlamlı ilişki tesbit edilmiştir. Gotch ve Sargent 1985'te aynı 

bilginin mekanik analizini yapmışlar ve klinik morbidite ile ilişkili faktörü KTN olarak 

göstermişlerdir (9,16). 

Üre, PCR ve Diyet Protein Alımı İlişkisi 

Ür_e, diyalizler arası sürede vücut suyunda biriken nitrojenin % 90 kadarına karşılık 

gelen ve protein katiıbolizmasının ekserisini'teşkil eden artık bir üründür. Üre oluşum hızı 

(G, mg/dk) .Protein katabolizma hızına (PCR) lineer olarak bağlıdır. Üre generasyon hızı, üre 

kinetik analiziyle ölçiilebildiği. için, bu' teknik aracılığı ile ~rotein katabolizma hızı kesin 

olarak hesaplanabilmektedir (9). 

Stabil kronik hem~diyaliz hastasında PCR, diyet protein alımına eşittir; bu yiizden üre 

kinetik analizi, bu çok önemli diyet koınpomentinin kantitatif ölçümünü sağlar. Ayrıca, 
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unstabil hemodiyaliz hastasinda ve total pareiıteral beslenme yapılan ya da nazogastrik tüple 

beslenen hastalarda PCR hesaplarimasi, üre nitroge·n denges'ini değerlendirmek, diyet 

proteirıiniv~ verilecek amiroasldleii en uygun oranda ~yarlamak için basit bir klinL~etod _ -__ -~ 
sağlar (9). 

Stabil hemodiyaliz hastalarına diyet protein miktarı 1 gr/kg-vücut/gün olarak 

önerilmektedir (7,16,17,18,19). PCR da aynı şekilde, ideal vücut ağırlığına bölünerek . 
(PCR/kg) gr/kg/gün olarak ifade edilmektedir. Normal değer ise 0.8-1.4 gr /kg /gün dür. 
(9,16,18) 

Kinetik Analizlerde Havuz Kavramı 

Üre kinetik analizleri maddenin korunumu prensibine dayanmaktadır. Diyalizler arası 
sürede biriken üre, diyalizerler ve rezidüel renal üre klirensi ile ortadan kaldıran üreye eşit 
kabul edilerek hesaplamalar yapılmaktadır (9). 

Şekil.l .. Üre için basitleşterilmiş kitle denge eşitliği (18) 

Üre oluşumu Üre temizlenmesi 

Protein alımı Vücutta Rezidüel böbrek fonksiyonu 

Üre birikimi 

Doku katabolizması __. Diyaliz 

Halfihazırda üç ayn üre kinetik model mevcuttur. Bunların birbirinden farkı, üre 
dağılım volümünü değişik olarak ele almalarıdır (9). 

1.Sabit Volüm-Tek Havuz Modeli 

(Fixed-Volume Single Pool-FVSP) 

G 

G : Üre generasyoıiu 
V : Üre dağılım volümü 
C : Kan üre konsantrasyonu 
K : Diyalizcr klircnsi 

v,c 

Kr: : Rc1Jdücl böbrek üre klirensi 

__. (K+Kr).C 
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Sabit voliim tek havuz modeli, en basit Ure kinetik modeldir. Bu modelde üre dağılım 

volürrİüne karşılık gelen tot~l 'vücut suyun'un diyali~ siklusu boyunca sabit olduğu kabul 

edilir. Belirlenen hedef, volüm içine olan üre generasyonunun diyalizerler ve rezidü~l renal 

üre klirensi ile ortacfaiı kaldı~lmasıdır (9) .. 

2.Değişebilen Volüm Tek Ha'vuz Modeli 

(V ariable Volume Single Pool-VVSP) 

G -> 

v,c 

a 

a : Diyalizler arası sürede olabilen volUm artışı 

QF: Diyaliz esnasında olabilen vo!Um azalışı 

-> (K+Kr).C 

-> QF 

Sabit volüm tek havuz modelinden daha gerçekçidir. Çünkü bu model diyaliz siklusunda 

meydana gelen volüm artışını (a) ve volüm azalışını (QF) dikkate alır., Üre generasyonu (G) 

ve ürenin temizlenmesi ile ilgili (K+Kr).C terimler FVSP modeliyle aynıdır (9). 

3.Değişebilen Volüm Çift Havuz Modeli 

(Variable Volüm Double Pool-VVDP) 

Ürenin (ayrıca kreatinin, ürik asid ve inorganik fosfor gibi diğer küçiik moleküllü 
solütlerin) gerçek anatomik dağılımı şu şekildedir: (9) 

1.Kan plazması ve eritrosit sıvısı 

2.lnterstisyel sıvı (Vi) 

3.lntraselUler sıvı (VI) 

(Vb)] 
VE 

Diişiik ınotekiil ağırlıklı maddeler için kan plazması (Vb) ile interstisyel sıvı (Vi) 

arasındaki kitle transfer koafisienti oldukça büyük olduğu için bu iki volüm tek ekstraselüler 

kompartıman (VE) olarak kabul edilmektedir .(9) 

Ölçüm gerektiren model parametreleri VVSP modelinde iki tane, G ve Vt, iken; VVDP 
modelinde beşe yükselir. Bunlar şunlardır: (9) 
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-G : Üre generasyon hızı . ," ı' 

-VI: İntraselUler volilm 

-VE: Esktraselille~ volilm ; . 

-KcU: Tilm vUcut tire transfer koafisienti 

-KcF: TUm .vUcut ultrafiltrasyon koafisienti 
1 •. :..,.- ·'; --. '-., :_ ',·, ·-·· 

VVDP modeli~re kinetfklerini, VVSP modelinden daha iyi tanımlar; fakat henüz, 

uygulama ve diyaÜz tedavisinin teknik kalitesini izlemede rutiıi kullanım için pratik ve 

gerçekçi değildir (9). 

Genel hatlarıyla yukarda belirtilen üre kinetik modeller içinde, klinik uygulamaya en 

uygun olanı, VVSP üre kinetik modeli olarak kabul edilmektedir (9). 

Diyaliz Tedavi Haritası 

Üç değişkenli haritalardır. Bu değişkenler; KTN, NPCR ve hafta ortası diyaliz öncesi 

BUN değerleridir. Haritalarda bu parametreler için yetersiz, yeterli ve fazla bulunan değerler 

belirli alanlar olarak gösterilmektedir (9). 

Şekil 2. Goclh ve Sargcnt tarafmdan geliştirilen diyaliz tedavi haritası 

(14,18) 

BUN(ıng/dL) 
' 

Hafta 
140 

ortası 120 

diyaliz 100 

öncesi 
80 

60 

40 

20 

o 

D 
Yetersiz 

Yefcrsiz protein 
alımı 

0.6 o.o 

c 
Muhtemelen fazla 

diyaliz 

1.0 1. 2 

' 1 
1 

- 0,9 \ 

\ 

- 1.1 

Fazla protein alımı 

1.4 1.6 
NPCR (gr/kg/guıı) 
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Diyaliz. tedavi haritalarının. kullanıinında ·birinci basamak, ideal vücut ağırlığına 
uyarlanmış veya normalleştfrilmiş protein katabolizma hızınu{ (NPCR) belirlenmesidir. 

İkinci basamak, hedeflenen diy_al~z ön.cesi BUN değerini~ belirlenmesi ve bunu sağlamak 
. . . . ' ', . 

için gerekli KTN. değerinin bulunm~sıdır (9). 

Haftada)ki .kez veya üç kez uygulanan diyaliz için· iki ayrı harita vardır. İki harita 

arasındaki tef fark, haftada iki kez yapılan diyalizde KTN_ değerinirı daha fazla gösterilıIBş 
~:::::==:nottlu~Şum·dfii-uir:'~(·---- .· · · · · -·· · · ... ,_ ····--- "' .. ;., .... , ............ , ........ ·· . . .... · · ··.· .. . 

UKM Uygulamasının Güvenirliliği ~ Quality Assurance (QA) 

Üre kinetik model uygulamasında yetersiz veya fazla diyaliz; ya ulaşılması gerekli 

KTN üre indeksi belirlenirken ya da bu dozun sağlanmasındaki hatalardan kaynaklanır (9). 

Yapılan diyaliz tedavisinde uygulanan kinetik modelin güvenilirliğinin (quality 

assurance programımn) köşe taşları ise, iire dağılım volümünün (ve model periyodu içindeki 
değişiminin) hesaplanması ve diyaliz tedavi haritalarının kullanımıdır (9). 

Üre dağılım voliimü kinetik olarak hesaplamibildiği gibi (9), yaş, boy, vücut ağırlığı ve 

cinsiyet faktörlerini dikkate alan bazı forliiınllerle de hesaplanabilmekte (20,21) ya da çoğu 
araştınr1acının kabul ettiği gibi ideal viicut ağırlığının % 60'ına yakın olquğu bilgisine göre 
de değerlendirilebilmektedir (22,23,24,25). 

Üre dağılım volümiinün fazla hesaplanması, PCR değerini artırarak gerekli KTN 

değerinin de artışı!Ja yol açarken; elde edilen KT/V değerinin olduğundan düşUk 

hesaplanmasına neden olabilmektedir. Volümiin olduğundan düşük hesaplanması ise bu 

durumların te~si, sonuçlar verecektir (9).Quality Assurance programının diğe~ önemli noktası 
' 

olan diyaliz tedavi haritalarının kullanımından ise daha önce bahsedilmiştir. 

Üre Kinetik Model Uygulamasında Anahtar İlişkiler 

Üre kinetik model uygulamasında diyaliz öncesi BU:N, NPCR ve KTN arasında bazı 
anahtar ilişkilere işa~et etmek gerekir. Bu ilişkiler üre kinetik model kavramının anlaşılmasını 
ve diyaliz ted~vi haritalarının kullanımını kolaylaştıracaktır (9). 

Birinci anahtar ilişki, diyaliz öncesi BUN (CO), diyaliz sonrası BUN (Ct) ve KTN 
arasındadır. 

Birinci anahtar ilişki (7) 

Ct = coe -Kt/V 

'' ;•.' 
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Burada, belirl~ bir diyaliz öncesi BUN (CO) dlizeyi ve KTN değeriyle diyalize giren 

hastanın, diyaliz sonunda ulaşılacak BUN (Ct) değeri öngörülmektedir (9). 
... • . i ', ; ' " ' ' ' 

İkinci anahtar ilişki ise, diyaliz önc~si BUN (CO), NPCR, diyalizler arası ~ilre (0) ve 
KTN arasındadır. 

İkinci anahtar. iiiŞki (9) · . . .. . . 

CO = (0.01~4.NP~R ~O.Q03) .e'. (
1
;·- e ·KW ]~ 1 .. 

___________ .Bu ilişkinin·aÇ_!_~ifadesiise;:NPCR,.d!yalizler arasLsüre..(~)Aıe:diyaliz-'.dozu~(K-TN)--::=:-~--
belli olan bir bastad~, bir sonraki diyaliz öncesinde ulaşılması beklenen BUN değeri (CO) 

tahmin edilmektedir. Bir başka deyişle KT/V sabit tutulduğunda diyaliz öncesi BUN, 

NPCR'ın lineer bir fonksiyonu olarak artış göstermektedir (9). 

NPCR değerinin artışı, BUN değerini artıracağı için, diyaliz dozunu esas belirleyen 

faktörün NPCR olduğu da açıkça anlaşılmaktadır . 

. . • ... . . '' 
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Diyaliz Te~avisind.e Teknik Hatalar 

Hemodiyaliz tedavisinde~t~knik hatalara nadir ol~ayarak rastlanır. Bu hatalar; klirens 
' { ,,, ' . . ,,' ' ' 

(K), diyaliz süresi (T) ve BUN ölçümlerine aittir ve KTN değerine yansımaktadır (9). 
. 1 " .. : ' . . . . . ' ' . . 

Şekil 3. Hemodiyaliz tedavisinde ·teknik· hatalar (9) 

.Fistül resirkülasyonu 

.Kan pompası kalibrasyon hataları . 

.Diyalizerde pıhtılaşma 

Diyalizerin yeniden kullanılmaya yetersiz hazırlanışı 

.Diyalizer transport kapasitesindeki hatalar 

.Diyalizerden geçen vücut sıvısı hesabında hatalar 

KT 

v 

UUN hataları 

Kan akım hızının kademeli artışı 

Wall clock sendromu 

Basınç alannları ve diğer teknik 

problemlere bağlı olarak 

diyalizin durdurulması 

. Diyaliz sonu BUN örneğini almada gecikme 

: Diyaliz sonu BUN değerine resirkülasyonun etkisi 

. Diyaliz sonu BUN'un vcnöz hattan alınması 

. Laboratuvar ölçüm hataları . 
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Teknik problemlerin· bir 'kismı/ efektif klirens hatalarından kaynaklanır. Fistül 

resirkülasyonu, kan pon;ıpası kalibrasyo~ ·h.aJaiaı:ı, diyali~rde Pıhtılaşma, diyalizerin yeniden 

kullanılmaya iyi hazıi-lan~ama~i · ef~ktif CUyaiize~ klirensincfu 'azalmaya yol açarken; diyalizer 

tni~port kapasitesindeki lı'atalar da: efektif klirense yansıyacaktır. Ote yandan diyalizerden 

===:::::::j·geçetLsULı;:,.total4ıücu_~sıvıs~_eı:ffie&i;YJılirer<len~geve~tane-lm11:::olarak-::alföfrs~bıfdefa-----~=--
efektif klirens yanlış olarak fazla hesaplanacaktır. Tam kan dikkate alınarak yapılan klirensin 

vücut sıvısı klirensinden % 10 yüksek sonuç verdiği bilinmektedir (9).Öte yandan 

plazmadan yapılan üre ölçümlerinin, interstisyel kompartman hakkında da iyi bilgi verdiği 

bildirilmiştir. (26) 

Diyaliz süresindeki (T) hatalar da, klirens değerlerindeki hatalar kadar önemlidir. Nauir 

olmayarak diyaliz başlangıcında kan akım hızı diişüktür ve 10-60 dakika içinde arzu edilen 

değere ulaşır. Bu durum, diyalizin yapıldığı efektif .zamanı azaltır. Efektif zamanın 

azalmasının ise kinetik olarak hesaplanan üre dağılım volümünü artırdığına işaret 
• 

edilmektedir (9). . 

"Wall clock sendromu" terimi, diyaliz esnasında, basınç alarmları gbi sebeplerle 

kaybedilen zamanın diyaliz yapıldığı farz edilen süreye yansımaması nedeniyle, yapılan 

diyaliz işlemine olumsuz etkisini tanımlamaktadır (9). 

Teknik hataların üçüncü kategorisi, BUN ile ilişkili olup KT/V değerine 

yansımaktadır. Diyaliz sonu BUN örneğinin, diyaliz işlemi bitiminden sonra geçikmeyle 

alınması,. kinetik olarak hesaplanan üre dağılım volümünü artırmakta ve KT/V'yi 

düşiirmektedir. Diyaliz sonu BUN örneğinin, diyaliz işlemine son verilirken, kan akım 

hızının 75-100 nıl/dk'ya düşürüldükten sonra alınması önerilmektedir~ Bu suretle, yüksek 

kan akını hızında görülebilen fistül resirkülasyonuna bağlı yanlış olarak düşük BUN 

değerlerinden kaçınılmış olunur. Diyaliz esnasındaki kinetik analizlerde, BUN ölçiiınlcri için 

kan örneğinin arteryel setten alınması gereği vardır (9). 

Rezidüel Renal Üre Klirensinin, NPCR ve KT/V Üzerine Etkisi : 

Rezidiiel renat' üre klirensi (Kr) sıfır olduğunda, NPCR ve KT/V hesaplanmasında 

etkisi, beklenildiği gibi sıfırdır.(9) , 

Belirli bir Kr'ye sahip olan hastada, bu değer hesaplamaya katılmazsa, NPCR 

olduğundan düşük hesaplanır (9). 

Diyaliz dozunun ya da gerekli KT/V değerinin belirlenmesi NPCR değerine 

dayanmaktadır. Burada gerekli KT/V şu esasa göre belirlenir.(9) . 
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KT/V = Diyaliz işle~iyle sağlanııcaJı: KT/V + ~nın katkısı · 1 
----- - -- --------------B ura~diffate-alınmazsa;-dıyalız-ışlemıyle-ulaşılması-istenen-KT7V-değeri yanlış -------- ji 

olarak fazla belirlenecektir (9). f 
. ' 

Zaman Ortalamalı Üre Konsantrasyonu Kavramı 

(Time A verage Concentration-TAC urea) 

Diyaliz yeterliliğinin değerlendirilmesinde TAC üre üzerinde duran araştırmacılar 

mevcuttur. Bu kavram içinde iki primer tedavi parametresi ileri sürülmektedir. Bunlar; 

TACüre ve haftalık diyaliz tedavi süresi uzunluğudur (17). 

Bu araştırmacılar, diyaliz tedavi süresinin uzatılmasıyla orta moleküllü toksinlerin daha 

!! 
li 

11 
F 
i( 
ı' '.: 
ıl 

1 
;j' 

l 
iyi temizleyeceğini bildirmişlerdir ( 15, 17). TACüre aşağıdaki ınatenı~tiksel formülle 1 
hesaplanabilir ( 17). ',j 

Td (Cı +C2) + Id (C2 + C3) 
TACüre= ----------

Td = Diyaliz suresi (saat), 

Id = Diyalizler arası sure (saat), 

C 1 = ilk diyaliz öncesi BUN (mg/dL), 

Cz= ilk diyaliz sonu BUN, (mg/dL), 

2 (Td + Id) 

C3= ikinci diyaliz öncesi BUN, (mg/dL), 

NCDS sonuçları TACüre ve NPCR'in bir fonksiyonu olarak diyalizde yetersizlik 

durumunu belirlemiştir. Yapılan diyalize yeterli demek için, hedeflenen değerden sadece% 

ıo kadar düşük d'ozda diyaliz yapılması; 1 gr/kg/gün diyet protein alımı ve her seansta 4 

saatlik süreyle yapıldığı farzedilirse TACüre için hedef değer, 50 mg/dL olarak belirlenmiştir 

(9,17,27). 
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MATERYALVEMETOD: 
'' '' ·. ( . -~ ,; ' , : 

Atatürk Üniversites,f ,Tıp F~kllltesitÇ_Ha~talxklan An~bilim Dalı, Nefroloji -Bölümü 

tarafınd~n 1992-t 993 yıllan,nct'a i,<roni~ b~br~k :yetJt1e~liğ,i tanısıyla izlenen ve kronik 

he~octiyaliz programıncta ola~ 13'U ka<lın ı9'u erkek toplam 32 hasta ç~ışmaya alındı. · 
" 

Hastala~ın _hiçbitisinde üre ~~ğılııiıyolilmü~ü-_etldleyecek ödem _yoktu ve 3-60 

(Tl.69±13.03) aydan beri hemoaiyaliz teiliivisi görüyorlarôı. Hastaların tüinü-hafiiı(fa üÇkez ____ _ 

hemodiyalize alındı ve 3 ay süreyle izlendi. 

Hemodiyaliz işlemi tüm hastalarda 200 mi/dk ~an akım hızı, 500 ml/dk diyalizat akım 

hızı ve ı m2'Iik hollow-fiber diyalizerler kullanılarak, 4 saatlik seanslar halinde uygulandı. 

Bir model periyodu, hafta ortası yapılan diyalizden önceki veya sonraki diyalizler arası 

süreyi ·kapsıyordu. Bu süre, bir diyaliz işleminin sonundan, bir sonraki diyaliz işleminin 

başlamasına kadar olan dönem olarak he~aplandı (18) 

Şekil 4. Model Periyodu (18) 

1. model periyodu 2.model periyodu 

Dia.önce 

BUN (mg/dL) 

Dia. sonu 

td , tlDz 

------ ------- ----
1.Dia. sonu 2.Dia. önce. 2.Dia. sonu 

BUN BUN BUN 

tmı : Biri_nci model periyodundaki intcr diyalilik silre, dk. 

tIDı : lkin~i model periyodundaki interdiyalitik silre, dk 

td : Diyaliz silresi, dk 

3.Dia. önce 

BUN 
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Mo~el üç ar~şık d~aliz d_öne~i üzerinden g.erçekleştirildi. PCR hesaplamaları, arteryel 

setten alınan toplam 4 ad~t kan. örneklerinden tesbit edilen BUN değerleriyle yapıldı.Bu 

amaçla kan örnekleri bfrinci diyaliz sônu, ikinci diyaliz öncesi, ikinci diyaliz sonrası ve 

üçüncü diyaliz öncesinde al~ndı. (18). Diyaliz sonu ka~ örnekleri, diyaliz işlemlerine son 

verilirken kan akım hızı 7 5 ml/dk'ya düşürüldükten sonra alındı. (9) 
ıı 
·fi 

ıı . . 1.. . . "' • . ·l 
Hastaların ideal ve mevcut kiloları, lire dağılım volilmil, rezidilel renal lire klirensi lire 1l 

... · .. . . generasyon hızlan belirlenerek PCR hesapl~ndı ve id~al vüc~t ağırlığına uyarlanmış"ş~~iyle __ . ________ ~ 
---- --- ----------(PCR -"/"-Kg;-Apcr~adjusted PCR;-NPCR-Nonnalized PCR)-ifade edilct"i.(9~iS)-Bi~ gr~p '.İ 

hastada (n= 16) hem K/V hem de T ACüre değerleri esas alınarak, yapılması gerekli 

hemodiyaliz süreleri hesaplandı ve iki grup halinde elde edilen süreler birbirleriyle 

· karşılaştırıldı. (9, 17) 

Hastaların mevcut ve ideal kiloları kaydedildi. Üre dağılım volümü, ideal kilonun % 

60'ı ve ilaveten ödem olmaksızın ideal kilonun üstündeki vücut ağırlığının % 25'i olarak 

hesaplandı. Hastaların kiloları değerlendirilirken diyaliz sonu vücut ağırlığı dikkate alındı. 

(24) 

İdrar örneği, 24 saatte 50 ml'den fazla idrar çıkaran hastalardan alındı. İdrar, diyalizler 

arası süre boyunca toplandı. Rezidüel renal üre klirensi (Kr) aşağıdaki formülle hesaplandı 

(18). -

Forınul-1 Rczidüel Renal Üre Klirensiniıı Hesaplanması 

idrar volümü x idrar üre konsantrasyonu /idrar toplama süresi 

Kr = 
(Birinci diyaliz sonu BUN+ ikinci diyaliz öncesi BUN) /2 

. idrar volilmil : mi 

. idrar Ure konsantrasyonu : mg I dL 

. idrar toplama süresi: dk 

. BUN: mg/dL 



(18) 
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Üre ge~n~syon hızr(G veya Aau~~Appearance BUN), aşa~ıdaki fonnülle hesaplandı. 

(İkinci diyaliz öncesi BUN - birinci diyaliz sonu BUN) x V x 10 
G=ABUN=~------------------------------------------------------------------------------------------------

Diyalizler arası süre 

Kr 

100 

(ikihci dializ öncesi BUN + birinci diyaliz sonu BUN) 
x~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.G= mg/dk 

.BUN=mg/dL 

+ 

.V =üre dağılım volümü, L 

.Diyalizler arası süre, dk 

.10 = Üre dağılım volümünü dL'ye çevirim katsayısı 

2 

.100 = BUN'daki mg/dL birimini mg/ml'ye dönüştürmek için kullanılan sayı 

Bu aşamadan sonra protein katabolizma hızı hesaplandı (18) 

Formül. 3 PCR'ın Hesaplanması 

PCR= 
AsuN x 1.44 + 1.7 

0.154 

Sonuçlar gr j gün olarak çıkmaktadır. Ancak protein katabolizma hızının esas ölçü 

birimi gr/kg/gün dür. Bu nedenle bulunan PCR değeri ideal vücut ağırlığına bölünerek Apcr 

(Adjusteq PCR) veya NPCR (Normalized PCR) değerleri bulundu (9,18). 

KT/V üre indeksi aşağıdaki formülle hesaplandı (28,29). 

Formül. 4 KT/V'nin Hesaplanması 

KTN = -ln ( R- 0.03 -~) 
w 

R : Diyaliz sonu BUN/ diyaliz öncesi BUN 

0.03 : diyaliz esnasındaki üre olu~umu ile ilgili değer 
UF : diyaliz esnasında yapılan ultrafiltrasyon (litre) 

W : diyaliz sonu vücut ağırlığı (kg) 

.r 
ı: 
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Bu fomıiilii kullanırken, parantez içindeki İşlem: basitçe yapılarak,·KTN değerleri için 
' : ' < • ' ' • . 

aşağıdaki tablo kullanıldı (28). ' 

· ··.·UF'· 
R · 0.03 ·-

· w 
0.50. 

', ,, ,' 

KT/V· 

0.7 .. 
.... 0.8. ·-'-~'.'.'.'.:-.. --.·-.;_-... --_ ~=::::::::::::::'.::'.:::'I:::'::::::::::::::'.::'.'.:·· ·~-Q~.4~5~~~~~~.;---;:.....;.j......:.;;.;-..;.;;..;.;......;.,;...:._.........:...=='.:::::'. .... :::: .... :::: ...... ::= ..... :::: ..... := .... :::: .. . ::::. ~:-:--::'."~-· ı 

0.41 

0.37. 

0.33 

0.30 

0.27 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

Bu tablo kullanılmaksızın, parentez içindeki işlemin - ln logaritması alınarak KTN 

değerleri do!:rrudruı hesaplanabilmektedir.(28) · 

Aktüel diyalizer klirensi (Kd) aşağıdaki fonnülle hesaplandı (18). 

Fornıul. 5 Aktüel dializer klirensiniıı hesaplanması 

( 
-V · diyaliz sonu BUN ) 3 

Kd= ....,--- x log x 10 

td diyaliz öncesi BUN 

Kd: mi/dk 

V : Urc dağılım volilmil, (L) 

ld : diyaliz sUresi, {dk) 

ii 
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Üre kinetik model, aktüel diyalizer klirensi (Kd) ~e rezidilel renal klirensine dayanarak. 

hastalar için haftada n.e kadar silre hemodiyaliz yapılması gerektiğine yaklaşım getirir. Bunun 

için önce, NPCR belirlenir ve' hedef BUN ~eğerine ulaşmak için gerekli KTN değeri diyaliz 

· tedavi haritalarından bulunur. Burada. ~öz konusu olan şey ~asta için gerekli totalKTN 
' , " 

değeri olup, bu değeri sağlayan faktörler Kd ve Kr'dir. Bu i~adenin fonnillle gösterilmesi 

·şöyledir (9). ' · 

. Gerekli KTN =Diyaliz işlemiyle sağlarian _KT/V + Rezidilel renal lire klirensinin katkısı 
\ ,·' 

Haftada iki kez diyalize giren bir hasta' için bu ifade;· 

Kt Kr 
KTN=-+ 9.5-

V V 

foımülü ile, (Formul-6) 

Haftada'. üç kez diyalize giren hasta için ise, 

Kt Kr (formül-7) ile tanımlanmıştır (9). 
KT/V = ...:.--- + 5.5 

v v 

örnek: üre dağılım volümü, V: 35 L; NPCR ~ 1.1 gr/kg/gün olan ve haftada iki kez 

diyalize giren bir hasta için gerekli KTN değeri diyaliz tedavi haritalarına göre 1.9'dur (9). 

Bu hastanın rezidüel renal üre klirensi, Kr = 1.5 mVdk ise; 

~ Kt Kr 
KT!V=- + 9.5-y v 

1.9 = 
Kt 

v 

1.5 
+ 9.5 --

35 
<=> Kt N = 1 .5 bulunur. 

Aktüel diyalizer klirensi belirlenmiş olan hastada, haftalık gerekli hemodiyaliz süresi 

için aşağıdaki formülde, bulumın bu Kt/V değeri dikkate alınır.(9) 

ı: 

" 



,Formül 8. KTN'ye göre haftalık gerekli diyaliz silresiniiı belirlenmesi . . . 
Kd.t ::i Kt N. v . (9)'.·. '.: 

Haftalık gereklihemodiyaliz siire~ini belirl~mede TACUre değerleri de esas alınabilir. 
Bu11un için arzu edilen TACüre ~eğeri.olan 50-55mg/dL'e ulaşmak iÇin aşağıdaki formül 

i'l ,ı: 
iı~ 
:r iiJ 

. 1ı1. 

· l·i·!· ·ı 

f 
!! 
:ı 

jf» 

ır 
~ı: 
it 
il 

. . . _ Formul 9. T ACiire'ye göre haftalık gerekli diyaliz silresinin belirlenmesi. !L =====::::::::~=~==~~-;;· ~;;;-~--~· ~-.. ; .. ~~-~~-~:::::=:-::~~~~~==~==-~......_:_~___:_~Jil' '( 

Mevcut de~erler istenen deeerler -~-~~- ------ ~~-

. ,kullanılmaktadır (17) · · ' : of · : ·· · · · .·. · '· . ' ~. · . . ··· · · 

Kd. td. TA Cüre = Kd. td. T ACüre 

Aynı diyalizer klirensi (Kd) ile diyaliz yapılan hastada, istenen TACüre değerlerine 

ulaşmak için, mevcut değerler yerine konularak," istenen td" hesaplanmaktadır (17) . 

. Vakalarımızın bir gru~unda (n=16) KTN ve TACiire değerlerine göre, gerekli haftalık 
diyaliz süres_i Formül-8 ve Formül-9 'a göre hesaplardı, bulgular birbiriyle karştlaştırıldı. 
Ancak diyaliz işlemi; NPCR ~ 1. 1 olan hastalarda, hemodiyaliz işlemiyle ulaşılması gereken 

KTN değerinin ı olmasının yet.erli olduğu ve haftalık gerekli total KT/V değerinin 2.6 _ 3.6 

olması gerekt~ği bilgisine dayanarak yapılmaya çalışıldı.(9,22,30) 
Tüm hastalara lg/kg/gün protein (9,18,19) ve 35 Kcal/ gün kalori (19) içeren diyet 

önerildi. 
PCR ayda bir kez ve KTN her diyalizde hesaplandı. Tüm hastalarda aşağıdaki değerler 

arasında korelasyon analizi yapıldı. · 

-KTN ile NPCR arasında 

-NPCR ile diyaliz öncesi BUN arasında 

-KTN ile diyaliz öncesi BUN arasında 

-Kr ile diyaliz öncesi BUN arasında 
Ayrıca bir grup hastada (.n=17), NPCR'ın hesaplandığı dönemde serum albümini 

ölçüldü ve NPCR ile serum albümin değerleri (n=34) arasında korelasyon analizi yapıldı. 
NPCR değerleri ilk üç aylık dönemde normalden düşük seyreden hastalar (n=l2), diyet 

·protein önerisine uyumları sağlandıktan~ve diyaliz tedavileri iyileştirild~ten so~ra ikinci üç 

aylık dönemde izlendi. Bu hastalara ait ilk dönemin sonunda elde edilen NPCR, ortalama 
KT/V ve ortalama diyaliz, öncesi BUN değerleri ile ikinci takip süresinde elde edilen değerler 

student t testi ile karşılaştırıldı. 
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Hastaların üre kinetik model parametrelerinin klinik durumla uyumlu olup olmadığı 

incelendi. Hospitalizasyon sebepleri .tesbit e_dildi. Bu çerç~,vede hastaların çalışma 
başlangıcındaki kiloları ile tedavi periyodu sonundaki kiloları student t ile karşılaştırıldı. 

. ., ' . ,•. • ' .. , ' •. ; • ! • 

. Kan ve İdrar Örneklerinin Biokimyasal . Analizi .. 
/" ·~ - ' .( < 

Kan ve idrar örnek~eri~i!l biokin:(ya~al analiZi, f ~külte~iz Biokimya Anabilim Dalı 

laboratuvann'da rutin yöntemlerle yapıldı.. 

' ' 

Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi 

-Sonuçların istatistiki değerlendirilmesi Master Bilgisayarında, GBS-Stat istatistik 

programında yapıldı. 

-Gruplandırılmış veriler için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplandı. 

Gruplar arasındaki farkın önemlilik derecesi için student's t testi kullanıldı. İki 

parametrenin birbiriyle ilişkisini incelemek için ise korelasyon analizi yapıldı (31). 

ı. 
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BULGULAR 
t •'' 

· V akalanm.ıza ait çeşidi verilerin toplu sonuÇlan tabl~l 'de gÖsterilıriiştir. 

Tablo -Yakaların ya·ş, . cinsiyet Kr', ioplam diyaliz. süreleri, ideal kilo 

çalışma başı~ngıcı ve sonundaki vü.cut ağirhkları ile primer hastalıkları. 

' 

Vaka Yaş~ Cinsiyet · Kr Toplam HD İdeal Batlangıç Son Primer hastalık 
·, · (mi/dk) süresi .(ay) , . ; kilo . ilo kilo 

V.T. 45 E 4 14 ' ·72 62 63 Kr.pyelo~efrit 

';;;:.:;;;;;;.;~~:-::.:: 
:::=Ö:N .. 37 E iJ 6'- '"" '68 71 10 Kr.11)"_.clonelrit __ · _ ---

R.E. 32 E 1.4 9 70 60 65 Kr.pyelonefrit 

E.S 65 E 2 5 70 50 56 Bilinmiyor 

O.Y. 19 E 0.7 4 68 46 45 Kr.glomerulonefrit 

Y.Ö. 62 E 0.8 4 75 70 70 .Kr.pyelonefrit 

Z.Ü. 31 K 4 9 50 50 50 Kr.pyelonefrit 

M.B. 29 K 9 44 40 42 Kr.pyeloııefrit 

1 H.A 47 E 2 4 73 70 70 Bilinmiyor 

M.C. 37 K 3 44 63 60 60 Kr.pyeloııefrit 
" 

M.K. 30 E 2 4 70 60 63 Kr. glomerulonefrit 

Y.K. 31 E 1 4 64 64 65 Kr.pyelonefrit 

Ş.B 55 E 4 34• 71 73 72 Polikistik Böbrek 

E.B. 43 K 2 30 62 66 65 Kr.pyelonefrit 

G.P 43 E 4 4 70 62 62 Kr.pyelonefrit 

G.P 46 K 2 12 62 72 70 Kr.pyelonefrit 

N.E. 17 K o 18 47 38 40 Kr.gloıncruloncfrit 

B.G 55 E 2 18 71 73 74 Kr.pyclonefrit 

C.M. 55 E o 60 71 84 85 Kr.pycloncfrit 

S.Ö. 19 K 3 4 53 48 48 Bilinmiyor 

H.A. 43 E 2 4 73 75 74 Kr.pyeloncfrit 

A.Ç. 18 E 4 4 65 70 71 Kr .glomerulonefrit 

A.T. 45 E 4 5 73 ,70 70 Kr.pyeloncfrit 

F.K. 60 E 3 4 77 62 63 Hipertansiyon 

A.G. 50 E 4 8 70 76 75 Kr.pycloncfrit 

T.D. 56 K 3 5 60 60 61 Kr.pyelonefrit 

F.P. 23 E 1.1 4 68 69 70 Bilinmiyor 

G.C. 36 K 1.4 6 55 48 50 Hipertansiyon 

S.B. 52 K 2 8 62 60 62 Kr.pyelonefrit 

N.Y. 36 K 2 4 65 65 64 Kr.pyelonefrit 
F.E; 53 K 8 64 66 65 Kr.pyelonefrit 

N.T. 58 K 4 8 66 53 56 Kr.pyelonefrit 
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Çalış~naya aldığımız hastaların yaş, rezidilel renal.ilr~ klirensi (Kr, mVdk), ideal kilo, 

çalışma başlangıcı ve sonundaki vilcut ağırlıkları, toplam diyalize girme silreleri~e ait 

bulguların ortalama sonuçlan Tablo-2'deki gibiydi. · 

' 1 

·Tablo~2 : Yakalara ait çeşitli değerlerin or.talama sonuçları 

X ± SD 
' 

Yaş (yıl) 41.5±13;g5 
J~r-:(ml/dk-) ., 2.36±1.3. -·"--- -

- - -·-·--· 
İdeal kilo (kg) 65.38±8.09 
Başlangıç vücut ağırlığı 62.6±10.95 

Son vücut ağırlığı 63.0±10.31 
Dia.girdiği toplam süre (ay) 11.69±13.03 

16 hastanın kilosu ideal vücut ağırlığının altında idi. Hastaların çalışma öncesi vücut 

ağırlığı ile çalışma sonrası _ölçülen vücut ağırlığı arasnda anlamlı bir fark yoktu (t : 1 .02, p > 
0.05). İki hasta ise anefrikti. 

Kronik böbrek yetmezliğine sebep olan primer böbrek hastalıkları yönünden vakaların 

gruplanması Tablo-3'deki gibiydi. 

Tablo- 3: Vakalarm Primer Böbrek Hastalıkları 

Primer Hast. Vaka sayısı (%) 

-Kronik Pyelonefrit 21 (65.6) 

-Kronik Glomerulonefrit 4 (12.5) 

-Hipertansiyon 2 (6.25) 

-PolikisLik Böbrek 1 (3.12) 

-Bilinmeyen 4 (12.5) 

Çalışmamızda PCR ve Kr ayda bir kez, KTN. her diyalizde hesaplandı. İlk üç aylık 

gözlem süresfodeki, her aya ait NPCR değerleri, yine her aya ait ortalama KTN, ortalama 

diyaliz öncesi BUN ve ortalama Kr değerlerini gösteren veriler, Apcr (NPCR)'ın nonnal 

olduğu vakalarda (n=20) Tablo-4'de; Apcr'ın normalin altında olduğu vakalarda (n=l2) 

; 

__J 

,, . 

. il 
il·· 
,ı 

! 

'ı. 

·' 
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Tablo-5'de verilmiştir. Tablo 4 ve 5'teki vakalann tümüne ait ortalama NPCR = 0,87±o,21 

gr/kg/gün, ortalama KTN = 0,79±o,16 ve ortalama diyaliz öncesi BUN ise.82,35±13,57 
mg/dl ·idi. Tablo-S'deki vakaların diyet protein alımları ve· diyaliz tedavileri· iyileştirildikten 
sonraki ikinci 3 aylık dönemdeki bulgular ise .Tabl0:.6'da sunulmuştur. 

' . 

,. ·~;::.=.~~:::::::::::::~~~~~~~~~~~-....;,...;... ~===--. ·•,·, .. 
Tablo 4: NPCR'm normal olduğu ~al<atarlla~rt-alama_l{TL\l,__J{r_v_e~ _____ j 

----· --- --------- .. ___ - --- -- --

Diyaliz öncesi BUN değerleri. 

Yaka NPCR (gr/kg/gün) KT/V (ort.) Kr (mi/dl) Dializ öncesi HUN (mg/dL) 
No 

1.ay 2.ay 3.ay 1.ay 2.ay , 3.ay ort. 1.ay 2.ay 3.ay 

1 0.8 1.4 1.2 1.2 0.8 1 4 82 91 85 
2 0.8 1 1 0.7 0.9 1 2 84 80 77 
3 0.8 1 0.8 0.7 0.9 0.8 4 84 78 81 
4 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 1 2 82 94 78 
5 0.9 1 0.9 0.8 1.2 0.9 o 80 74 . 73 

6 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 2 69 80 89 
7 0.8 1 1 Ö.7 0.7 0.7 o 94 105 115 .. 
8 1.1 1 0.9 l". 1 1 3 57 65 63 
9 1.3 1 1.1 0.7 0.8 0.7 2 102 90 95 
10 0.9 1.1 0.8 0.9. . 0.8 1 4 75 73 70 
11 1.3 1 1.1 0.7 0.7 0.8 4 84 75 70 
12 0.8 1 1 0.7 0.8 0.8 3 86 84 80 
33 1.2 1.1 1.3 ' . 1.2 1 1 4 86 85 88 ... 
14 1.4 1 1.1 0.7 1.2 0.9 3 94 74 78 
15 1.1 0.8 1 1 0.7 0.7 1.1 90 102 110 
16 0.8 1.2 1.2 0.7 0.8 0.7 1.5 70 85 118 
17 1 1 0.9 1.1 0.9 l.l 3 75 80 76 
18 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 2 75 80 65 
19 0.8 0.9 0.9 0.7 1 0.9 1 82 75 71 
20 0.9' 1 1 0.7 0.8 0.8 4 87 85 88 
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Tablo 5: NPCR.'m riormalin altında olduğu .vakalarda ortalama KT/V, 

Kr ve Dializ öncesi BUN değerle~i. , ',.· 

Vaka NPCR (gr/kg/gfin) KT/V .(or9 · Kr (mi/dl) Dlaliz öncesi BUN (mg/dk) 
No· 

1.ay 2.ay 3.ay ı.ay 2.ay 3.ay ort. 1.ay 2.ay 3.ay 
'' 

' 
. 

1 0.63 0.76 0:1 0.5 tü~ ', i:tr- --:..;..4~ ""'-18-=-_63 . . -~ 
------·------

2 0.51 1.0 0.75 0.7 0.58 0.7 4 84 75 70 
3 0.62 0.5 0.74 0.5 0.6 0.6 1.4 . 116 100 110 
4 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 2 108 94 110 
5 0.64 0.6 0.68 0.6 0.7 0.6 0.7 70 100 90 
6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 85 70 72 

7 1.0 0.5 0.75 0.8 0.7 0.7 4 48 54 58 
8 0.6 0.7 0.75 0.7 0.6 0.7 1 70 73 75 
9 0.4 0.67 0.6 0.6 0.6 0.7 2 94 84 73 
10 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 3 80 76 78 
11 0.64 0.7 0.75 0.5 0.7 0.6 2 92 86 88 
12 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 4 84 90 85 

Tablo 6:. İkinci ü~ aylık gözlem periyodundaki NPCR, or(alama KT/V, 

Kr ve dializ öncesi ortalama BUN değerleri. 

Vaka NPCR (gr/kg/gün) KT/V (ort.) Kr (ml/dL) Dializ öncesi BUN (nıg/dL) 

No 
1.ny 2.ay 3.ay 1.ay 2.ay 3.ay ort. 1.ay 2.ay 3.ay 

1 0.9 1.0 1.1 1 1: 1 0.9 4 80 82 84 
2 1 1.2 1.1 0.9 1.1 1.1 4 83 85 81 
3 0.8 1 1.2 1 1.0 1.2 1.4 81 85 86 
4 1 ' 1. 1 1 1. 1 1.1 1.0 2 82 87 84 
5 1.1 1 1 • 1 1.1 0.9 0.7 83 85 88 
6 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 87 86 82 
7 1.1 1.2 1 1.0 1.1 0.8 .4 85 87 88 
8 1.0 0.9 . 0.8 0.8 1 0.8 1 86 80 84 
9 0.8 0.9 0.8 1 1 0.8 2 80 . 84 78 

10 0.7 1. 1 1.1 0.9 0.9 0.7 3 81 86 88 
11 0.9 0.9 1.2 0.7 • 1.0 0.8 2 85 1 80 87 

' 
12 1.3 ' 1 0.9 1 1.1 0.9 1 86 80 83 
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V akaların 17'sinde, aynı dönemlerde ölçülen serum alb~mini ve hesaplanan NPCR 

ortalama değerleri(34 ölçüm) sırasıyla 3.49 ± 0.42 gr/dL ve 0.83 ± O. 13 gr/kg/gün idi. 

Tablo-4 ve tablo-5'teki bulgulara göre, ortalama KT/V ile NPCR arasındaki 

korelasyon oldukça anlamlı idi.(P< 0,0001) Ortalama KTN ile diyaliz öncesi ortalama BUN . 

değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon bulunurken, (p< 0.001) rezidüel renal üre 

klirensi (Kr) ile diyaliz öncesi ortalama BUN değerleri arasındaki korelasyon daha az anlamlı 

idi (p< 0.05). NPCR ile diyaliz öncesi ortalama BUN değerleri arasındaki korelasyon ise 

anl amlı değildi. Yakaların bir kısmından elde edilen NPCR ile serum albumin değerleri 

arasındaki korelasyon da anlamsız bulundu (p> 0.05). (tablo.7). 

Tablo 7 : Çalışmamızda yaptığımız korelasyon analizi sonuçları 

r p n 

Ortalama KT /V NPCR 0.446 <0.0001 96 

Ort.alaına KT/V Diyaliz öncesi ortalama BUN - 0.356 <0.001 96 

Rezidüel üre klirensi (Kr) Diyaliz öncesi ortalama BUN - 0.298 <0.005 96 
NPCR Diyaliz öncesi ortalama BUN 0.078 >0.05 96 
NPCR Serum albumiııi 0.053 >0.05 34 

Anlamlı bulunan korelasyonlara ait grafikler aşağıda verilmiştir (Grafik 1-2-3). 

Grafik -1: Ortalama KT/V ile NPCR arasında korelasyon grafiği 
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Grafik - il: Ortalama KT/V ile diyaliz öncesi ortalama BUN arasında 

korelasyon grafiği. 
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Grafik -111 Kr ile' diyaliz öncesi ortalama BUN arasında korelasyon 

grafiği. 
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Tablo-5'deki 12 vakada, ilk üç aylık süre sonundaki değerlendirmede (n=l2) kinetik 

parametreler arzu edilen şekilde değildi. Bu dönemde elde edilen kinetik bulgular, diyaliz 

tedavisinin ve diyet protein alımının iyileştirildiği ikinci üç aylık dönemdeki (Tablo 6) her aya 

ait bulgularla student t testi ile karşılaştırıldı. 

İlk üç aylık dönem sonu, diyaliz öncesi ortalama BUN değerleri 80.75±16.8 mg/dL 

iken, ikinci dönem birinci ayda 83.25±2.49 ; ikinci ayda 83.90±2.71 ve üçüncü ayda 

84.4±3.14 mg/dL bulundu. 

İlk üç aylık dönem sonunda NPCR 0.71±0.06 gr/kg/gün iken, ikinci dönem birinci 

ayda 0.95±0. 15 ; ikinci ayda 1.01± 0.11 ve üçüncü ayda 1.01± 0.13 gr/kg/gün bulundu. 

İlk üç aylık dönem sonunda ortalama KTN 0.7±0.1 iken, ikinci dönem birinci ayda 

0.93±0. 11; ikinci ayda 1 .03± 0.07 ve üçüncü ayda 0.90±0.14 idi. 

İlk dönem sonu ile (n=12), ikinci üç aylık dönemdeki her aya ait (n=12) diyaliz öncesi . 
ortalama BUN, NPCR ve ortalama KTN değerleri student t testi ile karşılaştırıldı. 

İlk dönem sonu ile ikinci dönem 1., 2. ve 3. aylardaki diyaliz öncesi oıtalama BUN 

değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. (sırasıyla : t : 0.509 p > O.O 5; 

t : 0.644 p> 0.05 ve t : 0.742 p > O. 05) 

KT/V ve NPCR değerlerinde ikinci dönemde gözlenen artışlar ise oldukça anlamlı 

bulundu (P < 0.0001; sadece ilk dönem sonu ile ikinci dönem 3. aydaki ortalama KTN 

arasında p<0.001). Bunlara ilişkin grafikler aşağıda verilmiştir (Grafik.III,IV,V,VI,Vll). 

GrafiklV: İlk dönem sonu ile 2 dönem 1. ay sonu NPCR değerleri 

(n=12) 
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Grafik V: İlk dönem sonu ile 2 dönem 2. ay sonu NPCR değerleri (n=12) 
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Grafik VI: İlk dönem sonu ile 2 dönem 3. ay sonu NPCR değerleri 

(n=12) 
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Grafik VII : İlk dönem sonu ile ikinci dönem 1. aydaki ortalama KT/V 

değerleri (n=12) · 
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Grafik VIII: İlk dönem sonu ile ikinci dönem 2. aydaki ortalama KT/V 

değerleri (n=l2) 
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Grafik IX: İlk dönem sonu ile ikinci dönem 3. aydaki ortalama KT/V 

değerleri (n=l2) 
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Bir grup hastada (n=16), NPCR ~ 1.1 olduğu bir dönemde, yapılması gereken 

haftalık diyaliz süresi TACüre ve KT/V'ye göre ayn ayrı hesaplandı. Buna ilişkin veriler 

Tablo-8, de gösterilmiştir. 

Tablo-8 : TACüre ve KT/V'ye haftalık gerekli hemodiyaliz süreleri 

Vaka cı cı C3 KT/V Kr TACüre NPCR v Dlallz Süresi (Saat) 

No 
(mi/dl) 

(L) TAC KT/ V ye Kd 
üreve !!Üre !!üre (mi/dk) 

ı 75 25 78 1.2 4 51 1.2 36 11.0 8.33 72 

2 80 48 82 0.9 3 69 1.1 42 15.0 12.5 50 

3 84 40 76 0.9 2 58 ı.o 36. 12.6 12.5 48 

4 94 44 86 0.9 4 61 1.1 42 13.3 13.0 54 

5 83 41 73 0.9 4 57 1.2 36 12.4 13.3 45 

6 94 41 72 1 2 57 1.1 35 12.4 11.2 52 

7 69 30 80 1 - 55 1.0 23 12.0 11.2 34 

8 69 32 89 0.9 5 60 1.0 40 13 .0 11.9 56 

9 114 68 108 0.7 o 88 1.1 48 19.2 17.7 45 

10 11 1 54 93 0.9 1.4 67 1.2 36 14.6 14.7 47 

1 1 67 32 76 0.9 6 53 0.9 29 11.5 12.0 40 

12 102 56 45 0.8 4.5 76 1.2 44 16.5 15.3 48 

13 83 45 80 0.8 5 63 1.0 39 13 .7 15.1 43 

14 85 42 78 0.8 2 60 1.1 42 12.0 13.2 53 

15 68 34 60 0.9 5 47 1.0 42 9.4 12.7 55 

16 97 48 85 0.9 2 67 1.1 42 14.6 12.9 54 



Cl: Birinci diyaliz.öncesi BUN, mg/dL 

C2: Birinci diyaliz sonu BUN, mg/dL 

C3: İkinci diyaliz öncesi BUN, mg/dL 

V : Üre dağılımı volmUm, L 

. Kd : Aktüel diyaliz klirensi mVdk 
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Haftalık gerekli hemodiyaliz süresi TACüre'ye göre ortalama 13.3±2.32 saat iken, 

KTN'ye göre ortalama 12.8±2.04 saat idi. Haftalık gerekli hemodiyaliz sürelerini belirleme 

bakımından, KTN ve TACüre arasında anlamlı bir fark bulunmadı (t: 0.619, p> 0.05). 

Bu biokimyasal değerlendirmeler dışında, kinetik parametrelerle klinik durum arasında 

ilişki kurulmaya çalışıldı. NPCR, KTN, diyaliz öncesi BUN değerleri kinetik kriterlere göre 

arzu edilen sınırlarda olan hastalarda kendini iyi hissetmeme, iştahsızlık, el ve ayaklarda 

yanma, pruritis gibi semptomların bir veya birkaçı% 18 (n=6) sıklıkta görülürken; kinetik 

parametreler arzu.edilen sınırlarda olmayanlarda bu sıklık% 50 (n=16) idi. 

Tüm vakalanmız içinde hospitalizasyona sebep olan en sık bulgu ise, kontrol altına 

alınamayan hipertansiyondu ve % 20 siklıkta (n=7) bulundu. 

Bir vakada, üremik perikardit nedeniyle hospitalizasyo~a ihtiyaç duyuldu. Üremik 

perikardit olduğu dönemde bu vakanın haftalık total KTN değeri 1.8 idi. Her' seanstaki 

KTN'nin iyileşmesi, haftalık diyaliz seans sayısının 3'ten 5'e çıkarılması ve haftalık total 

KTN değerini.o 4.5'e yükselmesiyle üremik perikardit düzeltildi.Bir hasta hemorajik diyatez, 

bir başka hasta ise hemodiyaliz esnasında görülen astım nöbetleri nedeniyle hospitalizasyon 

gerektirdi. Hemorajik diyatez, trombosit fonksiyon bozukluğu ile ilişkili idi.Diyaliz 

.esnasında kendini gösteren astı~ nöbetleri ise, diyalizer membranı ile hasta arasında 

bioinkompatibiliteye (uyumsuzluğa) bağlandı. Bu iki vakada CAPD tedavisine geçildikten 

sonra söz konusu klinik bulgularda düzelme sağlanabildi. 

; 
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TARTIŞMA 

Üremik sendrom, multiple semptomları ve yan etkileriyle sistemik zehirlenmeye . 
oldukça benzer. Yaşam, ancak toksinlerin elimine edilmesiyle mümkün olurken, yaşam 

kalitesi ise temizlenen toksin miktarıyla ilişkilidir (15). 

Üremik toksisite, böbrek yetmezliğinde biriken çok sayıda toksinin sinerjik etkisiyle 

ortaya çıkar (15).Tek toksine dayanarak yeterli diyalizi tanımlamak oldukça zordur. 

Konsantrasyona bağlı olarak, diyaliz yeterliliğinde kuralları tanımlanmış tek solut üredir ve 

küçük molekül ağırlıklı maddeler sınırında belirleyici solut olarak üre kullanılmaktadır 

(9, 15).Ancak ürenin diyaliz yeterliliğini tüm özellikleri ile gösterebilecek belirleyici solut 

olması çok zordur. Haddizatında üre sadece orta derecede toksiktir. Diğer yandan üreden 

daha toksik maddeler vardır. P2 mikroglobulin veya hippurat gibi diğer bileşiklerin optimum 

eliminasyonu ilave bir fayda sağlayabilir. Bu bileşiklerin konsantrasyona bağlı kuralları tam 

olarak bilinmemekle beraber, bu iki molekül orta moleküllü toksinler için belirleyici solut 

olmaya adaydırlar (15).Öte yandan belirleyici toksin bulma çalışmaları yanısıra üremik 

hastada renal aneminin eritropoetin ile düzeltilmesinin de klinik durumu iyileştirecek bir . . 
faktör olduğu üzerinde durulmuş ve kinetik uygulamaların tek başına yeterli olmadığı 

bildirilmiştir.(32) . 

Diyaliz esnasında yabancı materyal ve hasta arasındaki biokompatibilite problemleri 

diye bilinen etkileşimlerin, diyaliz yeterliliği üzerine direkt ve indirekt etkileriyle kilinik 

durumu etkilediği de açıktır.(15) 

Gerçekte yeterli diyaliz için nihai hedef, üremik hastanın klinik tablosunun ve genel 

durumunun çok iyi olmasıdır. Ama bu anlamda normal ve sağlıklı olmanın tanımı nefrolojide 

en zor ve subjektif alanlardan biri olmaya devam etmektedir (15). 

UKM, belirleyici solut olarak üreyi kullanır. Üre, protein katabolizmasıyla ve daha da 

geniş anlamda; asid oluşumu, fosfor, potasyum ve protein katabolizmasıyla ilişkili olan diğer 

maddelerle iyi korelasyon gösterir (9) 

UKM uyguladığımız bu çahşmada1 şu hususlara cevap aradık : 

1-Üre kinetik model pratik olarak nasıl uygulanabilir? 

2-UKM parametrelerinin, teknik olarak birbirliriyle uyumu nedir? 

3-Klinik sonuçlar, kinetik ölçümlerle uyum içinde midir? 
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Gotch ve Sargent tarafından yapılan mekanik analizler sonucu ortaya konan 

fonnüllerin kullanılması oldukça komplikedir. Bu formüllerde diyaliz işlemi esnasında bir 

takım kinetik ölÇümler yapılması gereklidir.(9) 

Bugün için, diyaliz esnasında yapılan kinetik ölçümlerin, "urea appearance 

metodology" denilen yöntemle ve interdiyalitik devrede yapılan üre generasyon hızı 

hesaplamalanyla aynı sonuçları verdiği (24); ve diyalizler arası sürede yapılan hesaplamaların 

daha pratik ve gerçekçi olduğu görüşü vardır (33). · 

Öte yandan, diyalizatın toplanması ile yapılan ölçümlerle G ve V hesaplanmasının, 

UKM uygulamasında altın standardı oluşturduğu bil~irilmiştir (9). Direkt diyalizat 

toplanmasıyla yapılan hesaplamalarla y ve G'nin belirlenmesinin daha uygun olduğunu 

bildiren başka çalışmalar da vardır (34,35). 

Kinetik analizlerle üre dağılım volümü hesaplanmasının oldukça zor olması nedeniyle, 

birçok klinisyen üre dağılım volümünü vücut ağırlığının % 58 veya % 60'ı olarak kabul 

ederler (22,23,24,25). Ancak, üre dağılım yolümü; yaş, boy, vücut ağırlığı ve cinsiyet 

faktörlerini kullanan bazı formüllerle de hesaplanabilir (21). Kinetiklerle ve direkt diyalizat 

toplanmasıyla hesaplanan üre dağılım volümünün, antropometrik ölçülere göre 

hesaplanandan daha düşük çıktığı bildirilmiştir (36). 

Çalışmamızda üre dağılım volümünü, vücut ağırlığının % 60'ı olarak kabul eden 

görüşe uygun olarak .hesaplarken; PCR hesaplanmasında, interdiyalitik devrede tesbit edilen 

üre generasyon hızını dikkate alan bir model uyguladık (18). Yaptığımız işlemler bir diyalizin 

sonundan, bir sonraki diyaliz işleminin başlamasına kadar geçen sürede üre oluşumunu 

hesaplanmaktadır. Bizim kullandığımız formül dışında, PCR hesaplanmasında başka 

formüller de önerilmiştir (9,22,37). 

PCR hesaplanması için önerilen tüm formüllerde yapılan işlemler aynı temele, yani; 

maddenin korunumu kanununa dayanmaktadır. Bu da UKM'nin esas prensibidir (9). 

Oluşan üre = vücutta biriken üre + atılan üre 

Bu eşitlikte biriken üreyi, diyet protein alımı ve protein katabolizması oluştururken; 

atılan üreyi hemodiyaliz tedavisi gönnekte olan hastada, rezidüel böbrek fonksiyonu ve 

diyaliz işlemi sağlamaktadır (9,18). 

UKM uygulaması esaslanndan bir diğeri KTN parametresidir. UKM· uygulamasında . 

gerekli KT/V değerini belirleyen esas unsur NPCR'dır. Kinetik analizlerde her NPCR değeri 

' ' 
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için gerekli KTN öngörülmektedir. NPCR artışı, diyaliz öncesi BUN artışını beraber 

getirdiğinden, bu durum, gerekli diyaliz dozunu, bir başka deyiŞle KTN'yi artırmaktadır. 

(9) 

UKM uygulama~ında esaslardan biri de, NPCR değerini normal sınırlarda (0.8 - 1.4 

gr /kg/ gün) tutmaktadır. Stabil hastada bu, lgr /kg/ gün diyet protein alımıyla (ve uygun 

diyaliz işlemiyle) mümkündür. Ancak, akut olarak hastalanmış, stabil olmayan hemodiyaliz 

vakalannda, doku katabolizmasının fazla olması PCR değerini artırır. Bu hastalarda, stabil 

olanlara önerileri miktarda diyet proteini yerine, aminoasid infüzyonlanyla NPCR'ı normal 

sınırlara getirmek gereklidir (9,38). 

NPCR ~ l gr / kg / gün olan hasta için, bir hemodiyaliz işleminde KTN değerinin 1 

olnrnsının yeterli olduğu belirtilirken (9); haftalık total KTN değerinin ise konvansiyonel 

HD'de 2.6 ve 3.6 olması gereğini işaret edilmişti~.(30,22) 

Çalışmamızda, hemodiyaliz iş~emi bu esasa göre yapılmış ve konvansiyonel 

hemodiyalizde, bir seansta KTN'nin "!".değerine ulaşmasının ancak dikkatle yapılan diyaliz 

işlemiyle mümkün olabildiği k.flnısına vardık. Bu görüşle, stabil HD hastası için haftalık total 

KTN'nin 3 olmasını optimal değer olarak kabul ettik. Ancak bunun minimal yeterli değer 

olan; bir diyaliz işlemi için 0.8 ve haftalık total KTN için ise 2.4'ün altına düşmemesi 

gerektiği kanısına vardık (9,28). 

Kısa süreli, high-flux diyalizerlerle yapılan HD işleminde daha yüksek KTN değerin.e 

gerek olduğu bildirilmiştir (36,39). Yapılan bazı çalışmalarda da, high-flux HD işleminde 

UKM uygulamasının uygun olmadığı bildirilmiş ve bu tür HD işleminin PCR ve üre dağılım 

volümünün fazla hesaplanm.asına yol açtığına iş;ıret edilmiştir (40). Gotch ise, High-flux · 

hemodiyalizde tek havuz modelinin uygun olmadığını ve çift hav'uz modelinin kullanılması 

gerektiğini bildirmiştir.(41) 

Yapılan HD işlem'inde ulaşılan KT/V değerinin pratik ve doğru olarak nasıl 
hesaplanacağı da tartışılan konulardan biridir. Bu parametrenin hesaplanmasının zor olduğu 

ve KT/V'yi teşkil eden komponentlerin ayrı ayn hesaplanmasının çeşitli yanlışlara yol 

açacağı gerekçesiyle, komponentlerinin hesaplanması yerine global olarak hesaplanması 

gereğine işaret edilmiştir (17). Bu amaçla önerilen bazı formüller vardır.(15,22,42) 

Daugirdas tarafından önerilen ve çalışmamızda kullandığımız KTN=- ln (R-0.03-UF!W) 

formülünün KT/V'yi diğer önerilen formüllerden daha doğru ve %l'lik yanılma payıyla 

hesapladığı bildirilmiştir (28). 

Diyaliz esnasında üre değerinde kaydedilen % azalmayı dikkate alarak önerilen 

formüllerin kullanılması, ürenin azalma yüzdesi (PRU= percent reduction urea) ile KTN'nin 

·.!' 
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lineer ilişkisinin gösterilmiş olmasına dayanır (15,22,28). Bu görüşe göre diyaliz işlemi ile 

ürenin en az % 50 azalmas.ı gereğine işaret edilmiştir (22). 

KTN hesaplamasında resirkülasyon ve üre reboundu fenomonleri göz önüne alınarak 

diyaliz sonu BUN değerleri için diyaliz sonlanışından 30 dk. sonra kan alınması 

önerilmektedir (36). Ancak konvansiyonel HD'de üre reboundunun fazla olmadığı (36) ve 

resirkülasyon çalışmaları fistül disfonksiyonu riski olanlarda, diabetlilerde ve suni greft 

fistülü olan hastalarda gerektiği bildiri]mektedir (43). Burada, diabetli olfln hemodiyaliz 

hastalarının,· diabetli olmayanlara göre daha yüksek KTN'ye ihtiyaç duyduklarına işaret 

etmek gerekir ( 44 ). 

Bizim hastalarımızda fistül resirkülasyonuna yol açacak sebepler yoktu. Bu nedenle 

resirkülasyon çalışmaları yapılmadı.Hastalarımızdaki kinetik parametrelerin birbiriyle 

ilişkisini araştırmak için yaptığımız korelasyonlarda en anlamlı ilişki, KTN ile NPCR (p< 

0.0001) ve KTN ile diyaliz öncesi BUN değerleri arasında idi (p< 0.001) 

İlk üç aylık dönemde NPCR ve KTN değeri düşük seyreden Tablo-5 'deki vakaların. 

bu döneme ait değerleriyle, diyaliz tedavisinin iyileştirildiği ve yeterli diyet protein alımının 

sağlan~ığı ikinci üç aylık. takiplerinde elde edilen NPCR ve KTN değerleri karşılaştırıldı. 

İkinci dönemde kaydedilen artışlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.0001). Bu 

durum iyi yapılan diyalizin, bir başka deyişle yeteri kadar yüksek KTN değerinin, üremiye 

bağlı iştahsızlığı ortadan kaldırarak diyet protein alımında iyileşme sağladığını 

düşündürmektedir. 

:1-lastalarımızın ölçülen vücut ağırlığında azalma olmaması aksine sabit kalması veya 

hafif artışlar göstermesi de bu düşünceyi destekler nitelikte olup, bu grup vakalanmızdaki 

(tablo-6) NPCR artışı, katabolizmayı değil diyet protein alımındaki iyileşmeyi 

göstermektedir. 

Vücut ağırlığı yanı sıra; kol çevresi, kol kas çevresi, triseps deri kalınlığı gibi diğer 

antropometrik ölçümlerin de, hastaların nutrisyel durumunu değerlendinnek için kullanılması 

gerektiğini savunanların yanısıra (45,46); antropometrik ölçümlerin nonnal sağlıklı insanlara 

göre standardize edildiğini ve bu ölçümlerin üremili hastalarda kullanımının doğru olmadığını 

ileri siircnler de vardır (47). 

Son verilerde, NPCR'a dayalı diyaliz miktarı seçimi yerine iyi beslenme durumunu 

sağlamak için yeteri kadar yüksek KT/V'ye ulaşılması ileri sürülefok, düşük protein 

alanlarda kalp hastalığı, perikardit, gastrointestinal bozukluklar nedeniyle hospitalizasyonun . 
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sık olduğu belirtilmekte ve bu nedenle Gotch'un KT/V = 1 o~masının yeterli olduğu 

görUşUnUn değiştirilmesi gerektiği bildirilmektedir (15,48,49). 

"ICT/V ve NPCR arasında bulduğumuz anlamlı ilişki bu konudaki çalışmaların çoğunda 

belirtilmektedir (15,48,49). KT/V ile diyaliz öncesi BUN değeri arasında ise negatif 

korelasyon bulunması gerektiği de açıkça bellidir. Bu iki parametre arasındaki mevcut ilişki 

yanısıra, daha da önemlisi bunların optimal değerlerde seyretmesi gereğine işaret etmek 

gerekir. 

Kinetik analizlerde, NPCR ile diyaliz öncesi BUN arasında lineer ilişkinin varlığından 

daha önce söz edilmişti. Bizim çalışmamızda bu korelasyon gösterilememiştir (p> 0.05). 

Bunun sebebi, NPCR ile diyaliz öncesi BUN değerlerinin "ortalaması" arasında korelasyon 

yapılmış olmasıyla ilgili olabilir. Bu korelasyonun gösterilebilmesi, NPCR'ın hesaplandığı 

BUN değerleriyle mümkün olabilir. 

Çalışmamızda NPCR ile serum albumin değerleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı 
' . 

(p>0.05).Bazı yazarlar serum albuminini nutrisyonel parametre olarak ele alırlar (45,46,50). 

NPCR ile serum albumini arasında ilişki hakkında bilgiler ise çelişkilidir. Altta yatan böbrek 

hastalığı ve üreminin kendisinin albumin metabolizmasını değiştirdiği gerçeği göz önüne 

alınırsa, bu sonuçlar doğal karşılanabilir. Albuminden başka, transferrin, C3, immun 

globtilinler gibi biyokimyasal parametrelerin de nutrisyonel durumu belirlemedeki yeri, 
' , 

üremik hastalarda artık oldukça şüpheyle karşılanmaktadır (47).BugünkU bilgiler ışığında 

biz, son dev~e böbrek yetmezliği olan HD hastalarında, nutrisyonel parametre olarak 

NPCR'ın kullanılabileceğini; pratik olarak, hastaların ödem olmaksızın kilo takibinin 

yapılmasını ve bunun ideal vücut ağırlığına yakın olması gerektiğine inanıyoruz.Ancak son 

zamanlarda NPCR'in diyet protein alımını çok iyi yansıtmadığı ve total kas kitlesinin (TMM), 

NPCR'yc göre dalıa iyi bir nutrisyonel parametre olduğu görüşü ileri stirtilmüşttir.(51) 

Vakalarımızın bir grubunda (n=16), TACUre ve KT/V'ye göre yapılması gerekli HD 

süreleri açısından yaptığımız karşılaştırmada, iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p> 0.05). 

BaZı yazarlar, diyaliz yeterliliğinin değerlendirilmesinde T ACUre'nin izlenmesini ve 

haftalık diyaliz süresinin olabildiğince yüksek tutulmasını ileri sürerek; TACUre'nin KT/V'ye 

göre daha pratik olduğunu, diyaliz süresinin uzatılmasıyla orta moleküllü toksinlerin de daha 

iyi elimine edildiğini ve bu durumun morbidite ve mortaliteyi iyi yönde etkÜediğini 
bildirmiştir (8, 17). 

,; 
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KTN için önerilen pratik hesaplamalar, bu parametrenin kullanım zorluğunu ortadan 

kaldırmıştır. Üremik semptomlara ise BUN konsantnısyonlanndaki oynamaların daha çok 

katkıda bulunduğu (52) ve üremik semptomlarla ilişkili faktörün TACüre'den ziyade Peak 

üre konsantrasyonu olduğu hipotezi ileri sürülmüştür.(30,53) Peak üre konsantrasyonu, 
1 

diyaliz öncesi BUN değeri ile kendini gösterir. Biz, NPCR normal olan hastalarda diyaliz 

öncesi BUN konsantrasyonunun< 80 mg/dL olması gerektiği görüşüne (54) katılıyoruz ve . 
üremik semptomlarla yakın ilişkili faktörü, peak üre konsantrasyonu olarak düşünüyoruz. 

Diyaliz öncesi BUN değerinin arzu edilen sınırlarda kalması, yeterli diyet protein alımı olan 

hastada, diyaliz işleminin iyi yapılması ile mümkündür. Çalışmamızda, KTN ile diyaliz 

. öncesi BUN değ~rleri arasında anlamlı negatif korelasyon (p<0.001) bulunmuş olması, 

diyaliz hastalarında üzerinde durulması ge·reken esas parametrelerden birinin KTN olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Üre kinetik model parametrelerinin klinik durumu ne derecede yansıttığı üzerinde 

yapılan tartışmalar; düşük KTN, düşük NPCR yanısıra yüksek BUN değerlerinin lethal 

kombinasyonu oluşturduğu görüşünü ortaya koymuştur (41). 

Bizim vakalarımızda kendini ·iyi hissetmeme, pruritis, iştahsızlık, el ve ayaklarında 

yanma gibi semptomların sıklığı, NPCR ve KTN düşük olan hastalarda% 50 iken; kinetik 

parametrelerin iyi olduğu hastalarda % 17 idi. 

Bu konuda yapılan bazı çalışmalaraa, K/V<0.8 olduğu zaman üremik komplikasyonlar 

ve hospitalizasyon sıklığının % 53 olduğu; 0.9 s; KTN s; 1.5 olduğu zaman morbidite 

sıklığının % I 3'e azaldığı; 0.8'den daha düşük KT/V değerlerinde morbidite oranın da 

yükseldeği ileri sürülmüştür (9,30). Bir vakamızda haftalık total KTN 1.8 iken üremik 

perikardit tablosu mevcut idi. Haftalık diyaliz seansının 3'ten 5'e çıkarılması ve haftalık total 

KT/V'nin 4.5'a ulaşması ile üremik perikardit tablosunun düzelmiş olması, KTN'nin klinik 

morbidite ile ilişkisini desteklemektedir. 

Diyaliz yeterliliği ve semptomlarla ilgili yapılan çalışmalarda KTN'nin 0.95'ten 0.5'e 

düşmesiyle semptom insidansında artma gözlenmiş olduğu. bildirilmiştir. Bir başka 
• 1 

çalışmada Teschan ve arkadaşlarının KTN'nin 1 'den 0.7'ye düşmesiyle santral sistemi 

disfonksiyonun ortaya çıktığını, tekrar 1 'e yükselmesiyle bulguların iyileştiğini gösterdikleri 

rapor edilmiştir (30). 

Vakalanmız arasında hospitalizasyonun ensık (% 20) sebebi kontrol altına alınamayan 

hi pertansiyondu. 



<,(! 

45 

. . 
Kronik hemodiyaliz hastalarının yaklaşık % 70'inde hipertansiyon olduğu ve bunların 

% 70'inde sodyum ve su kısıtlaması yanısıra, diyaliz esnasında· yapılan ultrafiltrasyonun 

kan basıncını kontrol altına aldığı ileri sürülmüŞtür (55). 

KTN değerlerinin düşük, BUN değerlerinin ise yüksek seyretmesi, üre kinetik model 

uygulamasınd~ istenmeyen bir durumdur ve kesinlikle diyaliz yetersizliğini gösterir (9). 

Vakalanmızın birisinde, KTN değerleri. normalin alt sınırında ve BUN değerleri yüksek 

seyretmesine rağmen, zaman zaman olan pruritis dışında üremiye bağlı semptomların 

olmaması dikkat çekiciydi. Anefrik olan bu hasta aynı zamanda hipertansiyonlu idi. Diyaliz 

seanslarında her defasında yeterli ultrafiltrasyon yapılıyordu. Kan basıncının regüle olması 

yanı sıra semptomlarının da az oluşu, . hastanın sahip olduğu üre kinetik model 

parametreleriyle açıklanamadı. Üre yüksekliğinin klinik tabloyu bozmamış olması, ürenin 

çok fazla toksik olmadığı, üremik sendromda başka moleküllerin kan seviyelerinin etkisi 

olduğu düşüncesini haklı çıkarırken ( 17,49), yapılan ultrafıltrasyohun kan basıncı konrolü . 
yanısıra, orta moleküllü toksinlerin eliminasyonuna yardımcı olduğu (56). görüşünü 

desteklemektedir. ' 

Hemodiyaliz esnasında astım nöbetleri olan hasta ile trombosit fonksiyon bozukluğuna 

bağlı purpurik cilt lezyonları düzeltilemeyen hasta da, CAPD tedavisine geçildikten sonra bu 

semptom ve bulguların ortadan kalkmış olması; her üremili hasta için hemodiyaliz tedavisinin 

uygun olmadığını düşündürmekte ve hemodiyalizle klirensi sağlanamayan başka toksinlerin 

etkisini gündeme getirmektedir (8,15,49). 

Orta moleküllü toksinler kronik üremili hastada anemi, enfeksiyona eğilim, immun 

yetmezlik, kan'ama eğilimi, nöropati, glukoz intoleransı ve lipid değişikliklerinden sorumlu 

tutul.maktadır (56). {3u çerçevede p
2 

mikroglobulin ve hippurat belirleyici molekül olmaya 

aday gösterilmekted~ (15). Ancak bu bozuklukları sadece orta moleküllü toksinlere atfetmek 

doğru' olmadığı gibi; orta ınokelüllü toksinlerin üreınik sendromdaki rolleri üzerine tüm 

coşkulu yaklaşımlara rağmen, diyaliz yet~rliliğini belirlemede daha önemli olup olmadığı . . . 
konusunda pek çok şüphe halen devam etmektedir. Öte yandan, motor sinir ileti hızı ve 

• 1 

kanama zamanlan gibi parametrelerde bozulmaların daha çok küçük moleküllü toksinlerle 

ilgili olduğu bildirilmiştir.(8) 

Konvansiyonel hemodiyalizde, diyaliz süresinin uzaltılmasıyla, orta moleküllü toksin 

klirensinin artacağı görüşü daha önce belirtilmişti. Ancak fazla uzatılmış diyaliz süresinin 
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hastanın konforunu bozduğu ve uygun diyalizi olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir. Aynı 

görüş, yüksek etkinlikli diyaliz işleminin hastadaki fizyolojik ·gidişte ani değişikliğe yol 

açarak uygun diyalize yine olumsuz etki yaptığını ileri sürmüştür. Bu araştırmacılar; kabul 

edilebilir bir üre düzeyini sağlayan, hastayı strese sokmadan makul bir sürede yapılacak 

diyalizin en uygun olduğunu savunmaktadırlar (8). 

Öte yandan diyaliz yeterliliğinde besfonmenin ve diyet protein alımının santral rol aldığı 

kabul edilmektedir. Üremide protein toksisitesinin kanıtlanmış olması ve tirenin protein 

metabolizması sonucu oluşan artık ürinlerin % 90'ınını teşkil ettiği gerçeği dikkate alınırsa, 

diyaliz yeterliliğini değerlendirmede ürenin kullanımını haklı çıkarmaktadır (9). 

Charra'ya göre yete~li diyaliz kriterleri ; yeteri kadar yüksek KTN, yeterli diyet protein 

alımı (yeterli NPCR) ve yeterli yapılan ultrafıltrasyon ile kan basıncının kontrol altında 

tutulmasıdır (57). 

Yeterli diyalizin ne olduğu konusunda devam eden tartışmalar, aslında üreminin moleküler 

temelinin henüz yeterince bilinmemesi gerçeğine dayanmaktadır. Bugünkü bilgiler ışığında 

$On devre böbrek yetmezliği olan hastaya ne kadar iyi diyaliz yapılırsa yapılsın morbiditenin 

kısmen devam edeceği de bilinmektedir (9). Bu gerçekler karşısında; üre kinetik modelin 

uygun diyaliz için getirilen yaklaşımlard~n sadece biri olduğunu, hastalan izlemede faydalı bir 

metod olduğunu, ancak tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz. 
' 
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SONUÇLAR· 

1-UKM uygun diyaliz için faydalı bir rehber gibi gözilkmektedir. 

2-Nutrisyonel tedaviye rehberlik için PCR geçerli bir parametredir. Aynı çerçevede, 

hastanın kilosu değerlendirilmeli ve ideal vücut ağırlığına yakın olması sağlanmalıdır. 

3-KTN üre indeksi, .diyalizin teknik olarak yeterli yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi 

verirken; uzun dönemde izlenen KT/V değerleri genellikle klinik' durum ile uyum 

göstermektedir. 

4-KTN değerindeki iyileşmeler, yani yeterli yapılan diyaliz üremiye bağlı iştahsızlığı 

ortadan kaldırarak PCR'daki iyileşmeyi beraberinde getinnektedir. 

5-NPCR değeri normal sınırda olan hastada, diyaliz öncesi BUN değerini veya peak Ure 

konsantrasyonunu arzu edilen sınırlarda tutacak esas faktör KTN olup, konvansiyonel 

hemodiyalizde optimal olarak haftalık t~tal değeri 3 olmalıdır. 

6-Hastaların haftalık göreceği hemodiyaliz süresini belirlemede TAC üre ya da KTN'nin 

kullanılması arasında fark bulunmamıştır. 

7-Diyaliz işlemi esnasında yeterince yapılan ultrafıltrasyon hipertansiyonlu hastaların kan 

basıncı kontrolüne yardımcı olacaktır. 

8-Kinetik parametreler, son devre böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastasının klinik 

durumunu belirlemede tek başlarına yeterli değildir, her hastanın ihtiyaç duyduğu ilave 

tedaviye yer verilmesi yanısıra, gerektiğinde CAPD gibi dializ tedavisinin diğer şekillerine 

geçilmelidir. 



( J 

1 .. 

48 

SUMMARY 

RESULTS. OF UREA KINETIC MODEL APPLICATION iN 

HEMODIALIZED PATIENTS 

Urea kinetic model is a useful method for monitoring adequacy of dialysis and diet 

protein intake in HD patients (pts). 

in this study, we use 32 stable HD patients (17 M and 15 F) on thrice weekly dialysis 

(4 hours/day) and we studied the method based on single pool kinetics. The cases were 

obsen1ed during 3 months period. Mean KT/V = 0.79±0.16; NPCR = 0.87±0.21 g I bwt I 

day, and predialysis BUN levels 82.35±13.57 mg/dL of pts were obtained during study. 

We considered that the weekly total KT/V in conventional HD (CHD) should be at 

least 2.4 and optimum 3. We believe that peak urea concentration is closely related factor to 

ureamic sympto~'ns. 
··~ 

There was a significant correlation between KT/V and NPCR and between KT/V and 
' . .· ' 

predialysis BUN. (r= 0.446 p<O.OOÖl; r= -0.356 p<0.001 respectively). The kinetic 

parameters were usually related to clinical condition. Related to the HD the highest rate of 

hospitalization was observed in th~se pts who had uncontrolled high blood pressure. On the 
. . 

other hand, the clinical condition of two pts could be improved after the use of CAPD 

treatment. 

To sum up, the KT/V urea index is a practical tool for the appropriate dialysis. The 

ultrafiltration (UF) adequately made during dialysis will be helpful to the control of high 

blood prcssure. On tlıe other hand, in some condition:additonal therapy may be needed in 

HD pts besides good kinetic parameters. 

i 
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ÖZET 

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÜRE KİNETİK MODEL 

UYGULAI\'IA SONUÇLARI 

Üre kinetik model hemodiyaliz hastalarında, diyet protein alımı ve diyaliz yeterliliğini 
izlemek için kullanılan yararlı bir yöntemdir. 

Bu çalışmada biz, haftada üç kez diyalize giren (her diyaliz 4 saat) 32 stable HD hastası 
(17'si erkek; 15'i kadın) kullandık ve tek havuz kinetiklerine dayanan bir yöntemle çalıştık. 
vakalar 3 ay süreyle izlendi. Çalışmamızda, hastalara ait ortalama KTN 0.79±0.6; NPCR 

0.87±0.28 gr/kg/gün v~ diyaliz öncesi BUN değerleri 82.35±13.57 mg/dL bi.ılundu 

Biz, intermittant konvansiyonel HD (CHD)'de haftalık total KTN'nin en az 2.4 ve 

optimal olarak 3 olması gerektiğini düşiinüyoruz. Üremik semptomlarla yakın ilişkili 
faktörün ise peak üre konsantrasyonu olduğuna inanıyoruz. 

KTN ile NPCR ve KTN ile prediyal,iz BUN değerle~ arasında güçlü korelasyon vardı 
(sırasıyla, r = 0.446 p < 0.0001; r= - 0.356 p < 0.001). Kinetik parametreler ile klinik 

durum,. genellikle uyum gösteriyordu. Hemodiyaliz tedavisiyfo ilişkili olarak, en fazla 

hospitalizasyon oranı, kontrol edilemeyen kan basıncı yüksekliği olan hastalarda tesbit 

edildi. Diğer taraftan, iki hastada CAPD tedavisine geçildikten sonra klinik durumda iyileşme 
sağlanabildi. 

Özet olarak; KTN üre indeksi uygun diyaliz için pratik bir araçtır. Diyaliz esnasında 
yeterli yapılan ultrafiltrasyon (UF) kan basıncı kontrolUne yardımcı olacaktır. Diğer taraftan, 

HD hastalarında kinetik parametrelerin iyi olması yanısıra, bazı durumlarda ilave tedaviye 
ihtiyaç duyulabilir. 
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