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Hemodiyaliz tedavisi genel hedefleri olan bireysel bir •
tedavidir

Hedef yeterlilik (Kt/V)–

Hasta sağkalımı–

Eşlik eden sorunlar–

Kalsiyum-Fosfor-Parathormon•

Anemi•

İnflamasyon•

Malnutrisyon•



HEMO çalışması anlamlı olmayan %4lük sağkalım avantajı (p: 0.53)







Diyalizör sınıflaması
Membran tipi•

Sentetik–
Selüloz–
Subst. Selüloz–

Kan volüm kapasitesi•

Yüzey alanı•

Strerilizasyon gereksinimleri•

Ultrafiltrasyon katsayısı•

Yeniden kullanılabilirlik•

Çeşitli moleküllerin kleransı•





Modifiye edilmemiş selüloz – Cuprophane •
Preslenmiş pamuktan elde edilen polisakkarid –
bazlı bir membran

Glikozid zincirleri ve çok sayıda serbest hidroksil –
grubu

Kaplanmış selüloz membran•
Serbest hidroksil gruplarının kimyasal olarak –
maskelenmesi ile oluşur

Selüloz asetat – PEG–
Serbest hidroksillerin %80 kapatılabilir•



Cellobiose: Pamuk işlenmesi ile elde edilen baz 
molekül – iki glukoz molekülünün bağlanması ile 
oluşur

Polietilenglikol



Selülosentetik membran likit selüloza sentetik •

kimyasal eklenmesi ile elde edilir (Diethylaminoethyl -

Hemophane) 

Çok sayıda sentetik membran mevcuttur •

[polyacrylonitrile (PAN), polysulfone, polycarbonate, 

polyamide, and polymethylmethacrylate (PMMA)]







Diyalizör Özellikleri
Tanımlar

Etkinlik –Efficiency•

Üre klerans kapasitesi–

Küçük molekül kleransı yansıması–

KoA – Diyalizör yüzey alanın kitle transfer –

katsayısı

Sonsuz kan ve diyalizat akımında maksimal üre kleransı•



Düşük etkinlik KoA < 500 ml/dk

Yüksek etkinlik KoA > 600 ml/dk

A: Yüzey alanı,

Qb: Kan akımı Qd: Diyalizat akımı

Kd: Ortalama üre kleransı



Flux – akım•

Ultrafiltrasyon kapasitesi–

Konvektif temizleme ve solvent drag –

kapasitesi göstergesi

Düşük akım Kuf < 10 ml/dk–

Yüksek akım Kuf > 20 ml/dk–



Geçirgenlik•

Orta molekül kleransı–

Genel olarak Kuf ile korele–

Düşük geçirgenlik B2 micrglb kleransı < 10 –

ml/dk

Yüksek geçirgenlik B2 micrglb kleransı > –

20 ml/dk



Kuf ile B2 

mikroglobulin kleransı 

arasında olan ilişki 

membran yapısıyla 

ilişkilidir



Diyalizör klasifikasyonu

Yüksek etkinlik düşük akım

Yüksek etkinlik yüksek akım

Düşük etkinlik düşük akım



Üre kleransı genelde > 210 ml/dk

Kuf ve orta molekül-B2 mikroglobulin kleransı değişken

Yüksek etkinlik Düşük etkinlik

KoA ≥ 600 ml/dk < 500 ml/dk

Kan akımı ≥ 350 ml/dk < 350 ml/dk

Diyalizat akımı ≥ 500 ml/dk < 500 ml/dk





Backfiltration





Adsorbsyon kapasitesi değişken olup backfiltration dengelenmesi ve orta 

molekül temizlenmesi için yüksek adsorbsyon gereklidir







Kompleman Aktivasyonu



Diyalizör ve Lökopeni



Diyalizör ve Trombosit Aktivasyonu



İnflamasyon ve Diyalizörler











Sitokin Eliminasyonu – Absorbsyon ve Filtrasyon



β2 Mikroglobulin ve Diyalizörler













Klinik Bulgular ve Diyalizörler

Beslenme ve albumin düzeyi•

EPO ihtiyacı ve anemi•

Fosfor kleransı•

Endotel hasarı•





















Diyalizörler ve Sterilizasyon







HEMO çalışması anlamlı olmayan %8lik sağkalım avantajı (p: 0.23)









KARDİYAK SURVİVAL

P: 0.012



SEREBROVASKÜLER SURVİVAL

P: 0.016
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