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Diyaliz Tedavisinin AmacıDiyaliz Tedavisinin Amacı

ÜÜremik semptomlardan bağımsız bir 
şekilde yaşamaş y ş
Volüm yüklenmesini kontrol etmek
A id b l kt lit b kl kl k t lAsid-baz ve elektrolit bozukluklarını kontrol 
etmek
Yeterince protein ve kalori alımına izin 
verecek ölçüde üremik toksinlerdenverecek ölçüde üremik toksinlerden 
arınmak



Diyaliz Tedavisindeki GelişmelerDiyaliz Tedavisindeki Gelişmeler
High-Flux diyaliz
Nokturnal diyaliz
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Gelişmelere Rağmen Mortalite 
Yüksek!!!



Diyalizdeki Sonuçları 
Düzeltebilmek için 

Diyalize erken başlamak
D h f l di li ( kl k ü i iDaha fazla diyaliz (sıklık ve süresini 
arttırmak)
Damar yolunun sağlanması
Diyaliz modalitesinin ayarlanması (doğruDiyaliz modalitesinin ayarlanması (doğru 
hastaya doğru modalite)



Yaşam süresini  arttırıcı 
StratejilerStratejiler

Böbrek Fonksiyonu

Süre Gelecek 60ml/dk

Sıklık

Başlama 25ml/dk

10ml/dkŞu anda
Diyaliz

Şu anda



Hangi düzeydeki renalHangi düzeydeki renal 
yetmezlikte üremik belirtiler önyetmezlikte üremik belirtiler ön 

plana çıkıyor?? 



Üremik Skor ve  Aritmetik Üre ve Kreatinin Klirensleri 
Arasındaki İlişki

Caravaca F et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001;16:776-782

Üremik skor= üremik semptomlar+nutrisyonel durumun SGA+ serum albumin + PC



Anemi ve Komorbidite üremik skorları
etkilemektedir.

Htc< %25Htc< %25

Htc%25-30

C F t l N h l Di l T l t 2001 16 776

Htc> %30

Caravaca F et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001;16:776-
782



Soru

Diyalizi üremik belirtiler 
b l d ö i ??başlamadan önce mi ??
başladıktan sonra mı??başladıktan sonra mı??

DÜŞÜNELİMDÜŞÜNELİM



Responses from 4264 participants at the 1999 ERA–EDTA 
Congress and ASN Meeting to questions about theCongress and ASN Meeting to questions about the 

initiation of dialysis. 

Ledebo I et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001;16:1132-1138



Patient selection for an early start of dialysis. 

Ledebo I et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001;16:1132-1138



Erken Diyalize BaşlamaErken Diyalize BaşlamaErken Diyalize BaşlamaErken Diyalize Başlama

Dispne ödem ve kilo alma en sık nedenDispne ödem ve kilo alma en sık nedenDispne, ödem ve kilo alma en sık nedenDispne, ödem ve kilo alma en sık neden
1) Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık1) Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık
2) Kognitif azalma2) Kognitif azalma2) Kognitif azalma2) Kognitif azalma
3) Kalıcı veya yeni gelişen ödem3) Kalıcı veya yeni gelişen ödem
4) Kalıcı veya yeni gelişen dispne4) Kalıcı veya yeni gelişen dispne4) Kalıcı veya yeni gelişen dispne4) Kalıcı veya yeni gelişen dispne
5) Kalıcı veya yeni gelişen beslenme problemi5) Kalıcı veya yeni gelişen beslenme problemi
6) K l i li k6) K l i li k6) Kalıcı veya yeni gelişen kusma6) Kalıcı veya yeni gelişen kusma
7)Vücut ağırlığının> %5.7’den fazla kayıp veya vücut 7)Vücut ağırlığının> %5.7’den fazla kayıp veya vücut 

ağırlığının> %3 8 fazla alımağırlığının> %3 8 fazla alımağırlığının> %3.8 fazla alımağırlığının> %3.8 fazla alım



Acil diyalize başlama belirtileri  erken Acil diyalize başlama belirtileri  erken 
diyalize başlayan olguların 1/3’ünden azını diyalize başlayan olguların 1/3’ünden azını y ş y gy ş y g
olşturmakta olup, hastaların olşturmakta olup, hastaların önemli bir önemli bir 
kısmında laboratuvar değerleri önemli rolkısmında laboratuvar değerleri önemli rolkısmında laboratuvar değerleri önemli rol kısmında laboratuvar değerleri önemli rol 
oynamaktadır.oynamaktadır.



Teorik Olarak Erken Başlamanın 
Faydası
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Rehber ÖnerileriRehber Önerileri

GFR< 30ml/dk olunca nefrolojiye sevk 
edilmeli ve RRT hazırlığı yapılmalıdır.ğ y p
– EBPG (2002)

KDQQI (2006)– KDQQI (2006)
– UK RA (2009)
– CARI (2010)



Rehberler Ne Söylüyor?Rehberler Ne Söylüyor?
ERA EDTA 2002
– Diyaliz GFR<15ml/dk/1.73m2 ile birlikte

Üremi belirti veya semptomları
Volüm veya kan p kontrolü yapılamıyorsa
Beslenme durumunda ilerleyici bozukluk varsaBeslenme durumunda ilerleyici bozukluk varsa

– Diyaliz GFR<6ml/dk/1.73m2 olmadan önce 
başlanmalıdırbaşlanmalıdır

– Yüksek riskli hastalar (DM gibi) erken başlamadan 
fayda görebilir (level C)fayda görebilir (level C)

GFR<6ml/dk olmadan önce mümkünse 8-10ml/dk iken 
başlanmalıdır. (Level C)



CARI 2005CARI 2005
Diyalize başlama GFR ~ 10 ml/dk/1.73m2y ş
düştüğünde eğer üremi veya onun 
komplikasyonları (malnütrisyon) varsap y ( y )
– Nadir hastalarda daha yüksek GFR ile 

başlama ihtiyacı doğabilir (Level III)ş y ğ ( )
Eğer üremi belirti veya komplikasyonları 
yoksa GFR<6ml/dk/1 73m2 başlanmalıdıryoksa GFR<6ml/dk/1.73m2 başlanmalıdır 
(level III)



N ti l Kid F d ti (2006)N ti l Kid F d ti (2006)National Kidney Foundation (2006)National Kidney Foundation (2006)
KBY evre 5 hastasının KBY evre 5 hastasının eGFR< 15 ml/dk/1.73m2eGFR< 15 ml/dk/1.73m2
olduğuna nefrolog renal replasman tedavisine olduğuna nefrolog renal replasman tedavisine 

başlamanın;başlamanın;
FAYDALARI RİSKLERİFAYDALARI RİSKLERİFAYDALARI, RİSKLERİ ve FAYDALARI, RİSKLERİ ve 

DEZAVANTAJLARINIDEZAVANTAJLARINI değerlendirmelidir.değerlendirmelidir.
H k bid d l h d RRF dü iH k bid d l h d RRF dü iHem komorbid durumları hem de RRF düzeyine Hem komorbid durumları hem de RRF düzeyine 

bağlı olduğu düşünülen semptomlar varsa bağlı olduğu düşünülen semptomlar varsa 
evre5’ten önce (evre5’ten önce (eGFR> 15 ml/dk/1 73m2) deeGFR> 15 ml/dk/1 73m2) deevre5 ten önce (evre5 ten önce (eGFR> 15 ml/dk/1.73m2) de eGFR> 15 ml/dk/1.73m2) de 

diyalize başlanabilir.diyalize başlanabilir.



CSN 2008CSN 2008
KBY komplikasyonları yokluğunda diyalize 
b l k i i b li li bi GFR dü i ktbaşlamak için belirli bir GFR düzeyi yoktur
(Grade D, Opinion)
H t GFR 20 l/dk/1 73 2l/dk/1 73 2Hastanın GFR< 20 ml/dk/1.73m2ml/dk/1.73m2 ve ve 
aşağıdakilerden birisi varsa aşağıdakilerden birisi varsa 

Ü i t lÜ i t l–– Üremi semptomlarıÜremi semptomları
–– Refrakter metabolik komplikasyonlar (hiperkalemi, Refrakter metabolik komplikasyonlar (hiperkalemi, 

asidoz)asidoz)asidoz)asidoz)
–– Volüm YüklenmesiVolüm Yüklenmesi
–– Beslenmede bozulmaBeslenmede bozulma



UK 2009UK 2009
Evre 5 hastalarda diyalize başlama kararı RRT 
risk ve faydaları dikkatlice düşünülerek ;risk ve faydaları dikkatlice düşünülerek ;
– Böbrek yetmezliğinin belirti ve bulguları
– Beslenme durumu,,,,
– Ko-morbidite
– Fonksiyonel durum
– Diyalize başlamanın fiziksel, sosyal ve psikolojik 

etkileri (1D)
Eğer hasta asemptomatik olsa dahi GFR<6Eğer hasta asemptomatik olsa dahi GFR<6 
ml/dk/1.73m2ml/dk/1.73m2 ise diyalize başlama ise diyalize başlama 
düşünülmelidir (2C)düşünülmelidir (2C)



USRDSUSRDS

Weiner DE, Watnick SG. Am J Kidney Dis. 2010 Feb;55(2):217-22. 



Amerika’da Diyalize BaşlamaAmerika da Diyalize Başlama

Weiner D et al, AJKD 2011



eGFR oranı eGFR oranı ≥10ml/dk/1.73m2 Olan ≥10ml/dk/1.73m2 Olan 
İnsidan ESRD hastaları: 1996İnsidan ESRD hastaları: 1996--20092009
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AMERİKA’da Diyabeti Olan ve Olmayan Yeni 
Diyalize Başlayan Hastalar

% 55

% 48

% 25

% 16

Rosansky S et al. CJASN 2011;6:1222-1228



Ne Kadar Erken ??Ne Kadar Erken ??Ne Kadar Erken ??Ne Kadar Erken ??

1997 & 2007’de diyalize ortalama 1997 & 2007’de diyalize ortalama 5 ay5 ay
(147 gün) önce başlanmakta(147 gün) önce başlanmakta( g ) ş( g ) ş
–– 75 yaş ve üstü hastalar için ise 75 yaş ve üstü hastalar için ise 8 ay8 ay (233 gün) (233 gün) 

önce başlanmaktadırönce başlanmaktadırönce başlanmaktadır.önce başlanmaktadır.

O’Hare AM Choi AI Boscardin WJ et al Trends in timing ofO Hare AM, Choi AI, Boscardin WJ, et al. Trends in timing of 
initiation of chronic dialysis in the United States. Arch Intern 
Med. 2011; 171:1663–1669.



Türkiye Kayıt Sistemiy y
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İnsidan HD hastalarında yıllar içinde başlangıç  
kreatinin düzeyleriy
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Yeni Diyaliz hastalarıYeni Diyaliz hastalarıYeni Diyaliz hastalarıYeni Diyaliz hastaları

RRT’ne başlanan hastaların ortalama RRT’ne başlanan hastaların ortalama 
yaşları artmıştır.yaşları artmıştır.y ş şy ş ş
Altta yatan etyoloji eskiden kronik GN iken Altta yatan etyoloji eskiden kronik GN iken 
artık son yıllarda DM artmıştırartık son yıllarda DM artmıştırartık son yıllarda DM artmıştır.artık son yıllarda DM artmıştır.
Sonuçta Sonuçta yaşlı ve diyabetik hasta yaşlı ve diyabetik hasta 
oranının artmasıoranının artması ile yüksek KV olaylar ile yüksek KV olaylar 
olup diyalize erken başlama ihtiyacıolup diyalize erken başlama ihtiyacıolup diyalize erken başlama ihtiyacı olup diyalize erken başlama ihtiyacı 
doğurmuştur.doğurmuştur.



Erken Diyalize Başlama Erken Diyalize Başlama 
Sıklığındaki Artışın Nedeni??Sıklığındaki Artışın Nedeni??

1) M l üt i1) M l üt i1) Malnütrisyon1) Malnütrisyon
2) Diyalize başlamak için optimal zamanın 2) Diyalize başlamak için optimal zamanın 

belirlenmesi için üremi belirti ve semptomlarıbelirlenmesi için üremi belirti ve semptomlarıbelirlenmesi için üremi belirti ve semptomları belirlenmesi için üremi belirti ve semptomları 
yerine daha çok eGFR değerlerine güvenilmesiyerine daha çok eGFR değerlerine güvenilmesi

3) Nefrologların eGFR veya CCL ölçütlerinin3) Nefrologların eGFR veya CCL ölçütlerinin3) Nefrologların eGFR veya CCL ölçütlerinin 3) Nefrologların eGFR veya CCL ölçütlerinin 
rehberlerdeki anlamını kavramasındaki eksiklikrehberlerdeki anlamını kavramasındaki eksiklik

4) Böbrek yetmezliğine bağlı belirtilerin 4) Böbrek yetmezliğine bağlı belirtilerin 
ÜÜ(hipervolemi, HT, Üremik kemik hast, anemi (hipervolemi, HT, Üremik kemik hast, anemi 

vb.) diyaliz tedavisi ile rölatif olarak daha kolay vb.) diyaliz tedavisi ile rölatif olarak daha kolay 
yönetilmesiyönetilmesiyönetilmesiyönetilmesi

5) Preemptif diyaliz (özellikle üremiye bağlı olduğu 5) Preemptif diyaliz (özellikle üremiye bağlı olduğu 
düşünülen kilo kaybı, iştahsızlık ve hipoalb)düşünülen kilo kaybı, iştahsızlık ve hipoalb)düşünülen kilo kaybı, iştahsızlık ve hipoalb)düşünülen kilo kaybı, iştahsızlık ve hipoalb)

6) Finansal6) Finansal



Bu Önerilerin Dayandığı Bu Önerilerin Dayandığı 
Varsayımlar??Varsayımlar??--11

1) Düşük M.A’lıklı solütlerin diyalitik klirensi 1) Düşük M.A’lıklı solütlerin diyalitik klirensi 
endojen böbrek fonksiyonuna kıyaslanabilir ve endojen böbrek fonksiyonuna kıyaslanabilir ve 
yüksek düzeydeki Düşük M.A’lıklı solütlerin yüksek düzeydeki Düşük M.A’lıklı solütlerin 
uzaklaştırılması nutrisyonel durum ve yaşam uzaklaştırılması nutrisyonel durum ve yaşam 
süresini iyileştirir. süresini iyileştirir. 
–– KANIT: 1981’deki National Dialysis Cooperative KANIT: 1981’deki National Dialysis Cooperative 

Study de gösterilen Kt/V üre; morbidite ve mortalite Study de gösterilen Kt/V üre; morbidite ve mortalite 
prediktörüdür, prediktörüdür, 
H ki RM L JM I iti ti f di l iH ki RM L JM I iti ti f di l i J AJ A–– Hakim RM, Lazarus JM. Initiation of dialysis.Hakim RM, Lazarus JM. Initiation of dialysis. J Am J Am 
Soc Nephrol. 1995 Nov;6(5):1319Soc Nephrol. 1995 Nov;6(5):1319--28. Review28. Review (erken (erken 
diyaliz nutrisyonu dzüeltir )diyaliz nutrisyonu dzüeltir )diyaliz nutrisyonu dzüeltir.)diyaliz nutrisyonu dzüeltir.)



Kiloya Göre Düzeltilmiş Protein Katabolik Oranı ve  
aritmetik üre ve kreatinin klirensleraritmetik üre ve kreatinin klirensler

Caravaca F et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001;16:776-782



Diyaliz Başlangıcında 
Malnütrisyon

Diyaliz başlangıcındaki malnütrisyon artmış mortalite ile 
ilişkildir



Erken başlamayı öneren 
çalışmalar

1) Bonomini V Albertazzi A Vangelista A Bortolotti GC Stefoni S Scolari MP:1) Bonomini V, Albertazzi A, Vangelista A, Bortolotti GC, Stefoni S, Scolari MP: 
Residual renal function and effective rehabilitation in chronic dialysis. Nephron 
16: 89–102, 1976

2) Bonomini V, Feletti C, Scolari MP, Stefoni S: Benefits of early initiation of y
dialysis. Kidney Int - Suppl 17: S57–S59, 1985

3) Tattersall J, Greenwood R, Farrington K: Urea kinetics and when to 
commence dialysis. Am J Nephrol 15: 283–289, 1995

4) Churchill DN Thorpe KE Vonesh EF Keshaviah PR: Lower probability of4) Churchill DN, Thorpe KE, Vonesh EF, Keshaviah PR: Lower probability of 
patient survival with continuous peritoneal dialysis in the United States 
compared with Canada. Canada-USA (CANUSA) Peritoneal Dialysis Study 
Group. J Am Soc Nephrol 8: 965–971,  1997

DERLEME OLANLAR
1) Hakim RM: Initiation of dialysis. Adv Nephrol Necker Hosp 23: 295–309, 1994
2) Ch hill DN A id b d h t li i iti ti f di l i A2) Churchill DN: An evidence-based approach to earlier initiation of dialysis. Am 

J Kidney Dis 30: 899–906, 1997
3) Obrador GT, Pereira BJ: Early referral to the nephrologist and timely initiation 

of renal replacement therapy: a paradigm shift in the management of patients p py p g g p
with chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 31: 398–417, 1998



Bonomini V, Feletti C, Scolari MP, Stefoni S: 
Benefits of early initiation of dialysis. Kidney 

Int - Suppl 17: S57–S59, 1985
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CANUSA (McCusker 1996)CANUSA (McCusker 1996)CANUSA (McCusker 1996),CANUSA (McCusker 1996),

CCl< 38L/hf CCl> 38L/hf

12 ay Yaşam 82 1 94 712 ay Yaşam 
(%)

82.1 94.7

24 ay Yaşam 
(%)

73.6 90.8
( )



National Kidney Foundation (1997)National Kidney Foundation (1997)National Kidney Foundation (1997)National Kidney Foundation (1997)
Eğer Eğer (CCr +CÜre)/2 < 10.5 ml/dk/1.73m2(CCr +CÜre)/2 < 10.5 ml/dk/1.73m2

(i i b l ik h l d d )(i i b l ik h l d d )(iyi beslenen, asemptomatik hastalar dışında) (iyi beslenen, asemptomatik hastalar dışında) 
diyalize başlama düşünülmelidir.diyalize başlama düşünülmelidir.



Karşıt Görüş ÇalışmalarKarşıt Görüş ÇalışmalarKarşıt Görüş ÇalışmalarKarşıt Görüş Çalışmalar

ADEMEX (PD) ADEMEX (PD) veve HEMO (HD)HEMO (HD) çalışması çalışması 
(2002);(2002); diyalizle yüksek üre ve kreatinin diyalizle yüksek üre ve kreatinin ( );( ); y yy y
uzaklaştırılması  daha iyi sonuç uzaklaştırılması  daha iyi sonuç 
ANLAMINA GELMEMEKTEDİR !!!ANLAMINA GELMEMEKTEDİR !!!ANLAMINA GELMEMEKTEDİR !!!ANLAMINA GELMEMEKTEDİR !!!
–– Daha sonraki çalışmalar gösterdi ki Daha sonraki çalışmalar gösterdi ki 

(ADEMEX NECOSAD(ADEMEX NECOSAD 2 CANUSA’nın tekrar2 CANUSA’nın tekrar(ADEMEX, NECOSAD(ADEMEX, NECOSAD--2, CANUSA nın tekrar 2, CANUSA nın tekrar 
yorumlanması), yorumlanması), diyalitik klirensten ziyade diyalitik klirensten ziyade 
rezidüel renal fonksiyonrezidüel renal fonksiyon düzelmiş nutrisyondüzelmiş nutrisyonrezidüel renal fonksiyonrezidüel renal fonksiyon düzelmiş nutrisyon düzelmiş nutrisyon 
ve yaşam süreleri ile ilişkilidir.ve yaşam süreleri ile ilişkilidir.



Bu Önerilerin Dayandığı Bu Önerilerin Dayandığı 
Varsayımlar??Varsayımlar??

2) Oldukça düşük düzeylerde böbrek 2) Oldukça düşük düzeylerde böbrek 
fonksiyonu olanlarda böbrek hastalığı fonksiyonu olanlarda böbrek hastalığı y ğy ğ
HIZLI bir şekilde ilerlemektedir.HIZLI bir şekilde ilerlemektedir.

Yakın zamandaki çalışmalar bunun her hastaYakın zamandaki çalışmalar bunun her hasta–– Yakın zamandaki çalışmalar bunun her hasta Yakın zamandaki çalışmalar bunun her hasta 
için geçerli olmadığını, Özellikle için geçerli olmadığını, Özellikle 
YAŞLILARDAYAŞLILARDA oldukça düşük GFR olsa bileoldukça düşük GFR olsa bileYAŞLILARDAYAŞLILARDA oldukça düşük GFR olsa bile oldukça düşük GFR olsa bile 
böbrek hastalığının böbrek hastalığının progresyonuprogresyonu yavaştır.yavaştır.

Hemmelgarn BR, Zhang J, Manns BJ, et al. Progression of kidney dysfunction in g , g , , g y y
the communitydwelling elderly. Kidney Int. 2006; 69:2155–2161. 
O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D, et al. Age affects outcomes in chronic kidney
disease. J Am Soc Nephrol. 2007; 18:2758–2765. 



Bu Önerilerin Dayandığı Bu Önerilerin Dayandığı 
Varsayımlar??Varsayımlar??

3) Diyabetikler nondiyabetiklerden daha 3) Diyabetikler nondiyabetiklerden daha 
erken diyalize başlama ihtiyacı vardır erken diyalize başlama ihtiyacı vardır y ş yy ş y
(KANIT: Diyabetikler daha düşük serum (KANIT: Diyabetikler daha düşük serum 
albumin ve URR’ye sahiptirler )albumin ve URR’ye sahiptirler )albumin ve URR ye sahiptirler.)albumin ve URR ye sahiptirler.)

–– William F. Owen, Jr., Nancy L. Lew, Yan Liu, Edmund G. Lowrie, and J. Michael Lazarus. William F. Owen, Jr., Nancy L. Lew, Yan Liu, Edmund G. Lowrie, and J. Michael Lazarus. The Urea The Urea 
Reduction Ratio and Serum Albumin Concentration as Predictors of Mortality in Patients Reduction Ratio and Serum Albumin Concentration as Predictors of Mortality in Patients 
Undergoing HemodialysisUndergoing Hemodialysis. N Engl J Med 1993; 329:1001. N Engl J Med 1993; 329:1001--1006.1006.

4) eGFR< 6ml/dk/1.73m2 ‘ye kadar 4) eGFR< 6ml/dk/1.73m2 ‘ye kadar 
beklemek TEHLİKELİDİR!!!beklemek TEHLİKELİDİR!!!beklemek TEHLİKELİDİR!!!beklemek TEHLİKELİDİR!!!
–– Taiwan çalışmasında eGFR<3.27ml/dk/1.73m2 daha Taiwan çalışmasında eGFR<3.27ml/dk/1.73m2 daha 

iyi yaşam süresiiyi yaşam süresiy y şy y ş
–– Bu değer hızlı renal fonksiyon kaybı olan hastalarda Bu değer hızlı renal fonksiyon kaybı olan hastalarda 

(yılda > 5ml/dk/1.73m2) geçerli olabilir.(yılda > 5ml/dk/1.73m2) geçerli olabilir.



Sonuçta Erken DiyalizSonuçta Erken Diyaliz
Hastaları diyalizin komplikasyonları, yaşam 
standartında kısıtlama, artmış maliyet,
“Lead Time Bias” içerir.
– Çalışma başlangıcı ve olay arasındaki aralıkÇ ş ş g y
– Hatalı durumu; hastalar hastalıklarının değişik 

safhalarında çalışmaya alınmaktadırlar.
– Belirgin iyi sağkalım, hastaların erken kaydına bağlı 

uzun lead time nedeniyle olabilir.
– Erken başlayanlarda başlangıçta daha fazla rezidü 

idrar, geç başlayanlarda daha az rezidü idrar





K kK k Gö l l l dGö l l l dKoreavaar ve ark.Koreavaar ve ark. Gözlemsel çalışmada, Gözlemsel çalışmada, 
leadlead--time bias düzeltilincetime bias düzeltilince erken diyalize erken diyalize 
başlamanın avantajı yoktur.başlamanın avantajı yoktur.

–– Korevaar JC, Jansen MA, Dekker FW et al. for the Netherlands Cooperative Korevaar JC, Jansen MA, Dekker FW et al. for the Netherlands Cooperative 
Study on the Adequacy of Dialysis Study Group. When to initiate dialysis: Study on the Adequacy of Dialysis Study Group. When to initiate dialysis: y q y y y p yy q y y y p y
effect of proposed US guidelines on survival. Lancet 2001; 358: 1046effect of proposed US guidelines on survival. Lancet 2001; 358: 1046––1050.1050.

Traynor ve arkTraynor ve ark Avrupa gözlemselAvrupa gözlemselTraynor ve ark.Traynor ve ark. Avrupa gözlemsel Avrupa gözlemsel 
çalışma, erken diyalize başlayanlarda çalışma, erken diyalize başlayanlarda 
mortalitede artış vardırmortalitede artış vardırmortalitede artış vardır.mortalitede artış vardır.

–– Traynor JP, Simpson K, Geddes CC et al. Early initiation of dialysis fails to Traynor JP, Simpson K, Geddes CC et al. Early initiation of dialysis fails to 
prolong survival in patients with endprolong survival in patients with end--stage renal failure. J Am Soc Nephrol stage renal failure. J Am Soc Nephrol 
2002; 13: 21252002; 13: 2125––2132.2132.2002; 13: 21252002; 13: 2125 2132.2132.



Figure 3. Ten-year survival of 184 nondiabetic patients from start of dialysis. 

T J P t l JASN 2002 13 2125 2132Traynor J P et al. JASN 2002;13:2125-2132
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Erken Diyaliz Yaşam Süresini 
Uzatmaz?

B ddh kB ddh k 24 tlik id CCL24 tlik id CCLBeddhu ve ark. Beddhu ve ark. 24 saatlik idrar CCL 24 saatlik idrar CCL 
kullanmışlardırkullanmışlardır.. Geniş ulusal US diyaliz Geniş ulusal US diyaliz 
hastaları, diyalize başlangıçtahastaları, diyalize başlangıçta eGFR’deki hereGFR’deki herhastaları, diyalize başlangıçta hastaları, diyalize başlangıçta eGFR deki her eGFR deki her 
5ml/dk/1.73m2 artış için artmış ölüm riski5ml/dk/1.73m2 artış için artmış ölüm riski
vardır. Aynı zamanda düşük serum kreatinin vardır. Aynı zamanda düşük serum kreatinin 
(dolayısıyla yüksek eGFR)(dolayısıyla yüksek eGFR) ‘somatik‘somatik(dolayısıyla yüksek eGFR) (dolayısıyla yüksek eGFR) ‘somatik ‘somatik 
malnütrisyon’malnütrisyon’ özelliği olabilir ve kas kitlesindeki özelliği olabilir ve kas kitlesindeki 
azalmayı yansıtmaktadır.azalmayı yansıtmaktadır.azalmayı yansıtmaktadır. azalmayı yansıtmaktadır. 
–– Beddhu S, Samore MH, Roberts MS et al. Impact of timing of Beddhu S, Samore MH, Roberts MS et al. Impact of timing of 

initiation of mortality. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2305initiation of mortality. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2305––
2312.2312.

–– Beddhu S, Pappas LM, Ramkumar N et al. Effects of body Beddhu S, Pappas LM, Ramkumar N et al. Effects of body 
size and composition on survival in hemodialysis patients. size and composition on survival in hemodialysis patients. 
Am Soc Nephrol 2003; 14: 2366Am Soc Nephrol 2003; 14: 2366––2372.2372.



Beddhu S, Samore MH, Roberts MS et al. Beddhu S, Samore MH, Roberts MS et al. 
Impact of timing of initiation of mortality. Impact of timing of initiation of mortality. 
J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2305J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2305––2312.2312.

MDRD’nin GFR Tahmininde hatalı olduğu
Sonuçta erken diyalize başlamayı desteklememektedir.



Diyalize Erken Başlama Diyalize Erken Başlama 
Mortaliteyi Arttırır mı?Mortaliteyi Arttırır mı?

Kazmi ve ark.Kazmi ve ark. Komorbiditenin etkisini Komorbiditenin etkisini 
i l i l di GFR 10 l/dk/1 73 2i l i l di GFR 10 l/dk/1 73 2incelemişlerdir ve eGFR>10ml/dk/1.73m2 incelemişlerdir ve eGFR>10ml/dk/1.73m2 
& eGFR<5ml/dk/1.73m2  & eGFR<5ml/dk/1.73m2  %42%42
MORTALİTEDE ARTIŞ!!!MORTALİTEDE ARTIŞ!!!
–– Kazmi WH, Gilbertson DT, Obrador GT et al. Effect Kazmi WH, Gilbertson DT, Obrador GT et al. Effect , ,, ,

of comorbidity on the increased mortality of comorbidity on the increased mortality 
associated with early initiation of dialysis. Am J associated with early initiation of dialysis. Am J 
Kid Di 2005 46 887Kid Di 2005 46 887 896896Kidney Dis 2005; 46: 887Kidney Dis 2005; 46: 887––896896



USRDS Verileri (n=896.546), 1995-2006
Di li b l GFR>15 l/dk/1 73 2 l d % 66Diyalize başlama anı eGFR>15ml/dk/1.73m2 olanda % 66 

daha fazla  
Ölüm riski varÖlüm riski varÖlüm riski varÖlüm riski var

Wright S et al. CJASN 2010;5:1828-1835



Diyaliz Zamanı ve Mortalitey
Kötü hastalar veya diyalizin etkisi
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Benzer olarak;Benzer olarak;

Kanada Çalışmasında (n=25 900)Kanada Çalışmasında (n=25 900);; eGFR>10 5 &< 10 5eGFR>10 5 &< 10 5Kanada Çalışmasında (n=25.900)Kanada Çalışmasında (n=25.900);; eGFR>10.5 &< 10.5 eGFR>10.5 &< 10.5 
%48 daha fazla (düzeltme ile %18) ÖLÜM RİSKİ!!%48 daha fazla (düzeltme ile %18) ÖLÜM RİSKİ!!

– Clark WF, Na Y, Rosansky SJ, et al. Association between estimated glomerular filtration rate at initiation of dialysis and 
mortality. CMAJ. 2011; 183:47–53.

Tayvan Çalışmasında (n=23.351);Tayvan Çalışmasında (n=23.351); medyan eGFR medyan eGFR 
(4ml/dk) daha düşük olmasına rağmen benzer sonuçlar (4ml/dk) daha düşük olmasına rağmen benzer sonuçlar 
var.var.

– Hwang SJ, Yang WC, Lin MY, et al. Impact of the clinical conditions at dialysis initiation on mortality in incident 
haemodialysis patients: a national cohort study in Taiwan. Nephrol Dial Transplant. 2010; 25:2616–2624.

Fransız kohort çalışmasında;Fransız kohort çalışmasında; diyaliz başlangıcındaki diyaliz başlangıcındaki 
yüksek eGFR ilişkili ölüm riski artışını yaş ve yüksek eGFR ilişkili ölüm riski artışını yaş ve komorbidite komorbidite 
il kl kt dil kl kt dile açıklamaktadır.ile açıklamaktadır.
–– Lassalle M, Labeeuw M, Frimat L, et al. Age and comorbidity may explain the paradoxical association of an early dialysis 

start with poor survival. Kidney Int. 2010; 77:700–707.



Yaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken Diyaliz

Yaşlı hastalarda gençlere göre RRF daha Yaşlı hastalarda gençlere göre RRF daha 
yavaş azalmaktadır ve evre 4  75 yaş üstü yavaş azalmaktadır ve evre 4  75 yaş üstü y ş y şy ş y ş
hastalar ESRD gelişmeden ölmektedirler.hastalar ESRD gelişmeden ölmektedirler.

–– O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D et al. Age affects outcomes in chronic O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D et al. Age affects outcomes in chronic 
kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007; 18: 2758kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007; 18: 2758––2765.2765.

>85 yaş hastaların diyaliz başladıktan >85 yaş hastaların diyaliz başladıktan 
sonra yaşam beklentisi < 12 aydırsonra yaşam beklentisi < 12 aydırsonra yaşam beklentisi < 12 aydır.sonra yaşam beklentisi < 12 aydır.

–– Kurella M, Covinsky KE, Collins AJ, Chertow GM: Octogenarians and Kurella M, Covinsky KE, Collins AJ, Chertow GM: Octogenarians and 
nonagenarians starting dialysis in the United States. Ann Intern Med 146: nonagenarians starting dialysis in the United States. Ann Intern Med 146: 
177177––183 2007183 2007177177 183, 2007 183, 2007 



Yaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken Diyaliz

YaşYaş eGFReGFR Mortalite Riski Mortalite Riski 
(ilk yıl)(ilk yıl)( y )( y )

6565--7474 55--9.9ml/dk/1.73m29.9ml/dk/1.73m2 % 25% 25

6565--7474 >15 ml/dk/1.73m2>15 ml/dk/1.73m2 % 41.5% 41.56565 7474 15 ml/dk/1.73m215 ml/dk/1.73m2 % 41.5% 41.5

National Kidney Foundation. United States Renal Data System. 2007
Annual Data Report: Atlas of Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal

Disuse in the United States Am J Kidney Dis 2008; 51(Supplement 1):Disuse in the United States. Am J Kidney Dis 2008; 51(Supplement 1):
s1–s304.



Yaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken Diyaliz

Murtagh ve ark. 75 yaşüstü hastalar diyaliz & Murtagh ve ark. 75 yaşüstü hastalar diyaliz & 
konservatif tedavi yüksek komorbidite varsa konservatif tedavi yüksek komorbidite varsa yy
FARK YOK.FARK YOK.

– Murtagh FE, Marsh JE, Donohoe P et al. Dialysis or not? A comparative survival study 
of patients over 75 years with chronic kidney disease stage 5. Nephrol Dial Transplant 
2007; 22: 1955–19622007; 22: 1955 1962

UK’da, yaşlı hastalar konservatif & Diyaliz UK’da, yaşlı hastalar konservatif & Diyaliz 
(%27 & % 65 ölüm)(%27 & % 65 ölüm)(%27 & % 65 ölüm)(%27 & % 65 ölüm)

– Metcalf W, Khan IH, Prescott GJ, Simpson K, Macleod AM: 
Hospitalization in the first year of renal replacement therapy for end-
stage renal disease Q J Med 96: 899–909 2003stage renal disease. Q J Med 96: 899–909, 2003

SONUÇTA ERKEN DİYALİZE BAŞLAMANIN 
NEDENİ ARTMIŞ KOMORBİDİTELERNEDENİ ARTMIŞ KOMORBİDİTELER 

DEĞİLDİR.



Yaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken DiyalizYaşlı Hastalar & Erken Diyaliz

Bu nedenle, ciddi RRF olan yaşlı Bu nedenle, ciddi RRF olan yaşlı 
hastalarda premptif HD zararlı olabilirhastalarda premptif HD zararlı olabilirhastalarda premptif HD zararlı olabilir hastalarda premptif HD zararlı olabilir 
(diyalize başladıktan sonra hızla RRF (diyalize başladıktan sonra hızla RRF 
k b )k b )kaybı)kaybı)
Yaşlı hastalarda damar yoluYaşlı hastalarda damar yoluYaşlı hastalarda damar yolu Yaşlı hastalarda damar yolu 
problemleriproblemleri
İntradiyalitik hipotansiyon İntradiyalitik hipotansiyon 



Rosansky SJ, Eggers P, Jackson K, et al. Early start of hemodialysis may be 
harmful. Arch Intern Med. 2011; 171:396–403.

Serum albumin<2.5 g/dl

Serum albumin=2.5-3.49 g/dl

Serum albumin>3.5 g/dl

İnsidan HD hastaları, 1996 to 2006, yaş 20-64 , DM yok, and komorbidite yok
,  eGFR Gruplarına göre



Erken Diyalizin Yaşam Kalitesi 
Üzerine Etkisi??

ADEMEX l d di litik kli iADEMEX çlaışmasında; diyalitik klirensin 
arttırılmasının yaşam kalitesi üzerine etkisi 
yokturyoktur.

– Paniagua R, Amato D, Bonesh E, Guo A, Mujais S: Healthrelated quality of 
life predicts outcomes but is not affected by peritoneal clearance: The 
ADEMEX trial Kidney Int 67: 1093–1104 2005ADEMEX trial. Kidney Int 67: 1093 1104, 2005

Yaşam kalitesi standardı 1997-2006 yılları 
arasında diyaliz populasyonunda değişmeden 
kalmıştır.

Gabbay E Meyer KB Griffith JL Richardson MM Miskulin DC: Temporal– Gabbay E, Meyer KB, Griffith JL, Richardson MM, Miskulin DC: Temporal 
trends in the health-related quality of life among hemodialysis patients in 
the United States. Clin J Am Soc Nephrol 5: 261–267, 2010



Erken Diyalize Başlamanın Erken Diyalize Başlamanın 
İnsidans ve Maliyete Etkisiİnsidans ve Maliyete Etkisi

Erken diyalize başlamayla insidans Erken diyalize başlamayla insidans 
artmıştırartmıştırşş
2006 USRDS verilerine göre; 65 yaş üstü 2006 USRDS verilerine göre; 65 yaş üstü 
diyaliz hastalarının tedavi maliyeti yıllıkdiyaliz hastalarının tedavi maliyeti yıllıkdiyaliz hastalarının tedavi maliyeti yıllık diyaliz hastalarının tedavi maliyeti yıllık 
71.00071.000$$



Erken Diyaliz & Kötü Sonuç
İnaktivite veya malnütrisyona bağlı düşük kas 
kitlesi olan hastalarda düşük serum kreatininş
oluşum oranı olacaktır ve aynı zamanda sıvı 
yüklenmesi olan hastalarda serum kreatininyüklenmesi olan hastalarda serum kreatinin 
değerleri dilüe olacaktır. 

Her 2 grupta yüksek ko-morbidite, düşük kreat 
sahiptir Bu nedenle eGFR fazla gözükebilir vesahiptir. Bu nedenle eGFR fazla gözükebilir ve 
bunlar daha çok erken başlayan grubun 
i i d di liçindedirler.



Kesin Cevap??Kesin Cevap??
IDEAL Çalışması ??Ç ş



AvustralyaAvustralya--Yeni Zelanda, 32 merkez Yeni Zelanda, 32 merkez -- 828 hasta 828 hasta 
(542 erkek, 286 kadın)(542 erkek, 286 kadın)(542 erkek, 286 kadın)(542 erkek, 286 kadın)
e GFR = 10e GFR = 10--15 ml/dk/1.73 m2 (C15 ml/dk/1.73 m2 (C--G ve MDRD G ve MDRD 
formullleri kullanılmış)formullleri kullanılmış)formullleri kullanılmış)formullleri kullanılmış)
Ortalama yaş: 60.4Ortalama yaş: 60.4
Erken diyaliz (eGFR = 10Erken diyaliz (eGFR = 10--14 ml/dk/1 73m2)14 ml/dk/1 73m2)Erken diyaliz (eGFR = 10Erken diyaliz (eGFR = 10--14 ml/dk/1.73m2)14 ml/dk/1.73m2)

&&
Geç diyaliz (eGFR = 5Geç diyaliz (eGFR = 5 7 ml/dk/1 73m2)7 ml/dk/1 73m2)Geç diyaliz     (eGFR = 5Geç diyaliz     (eGFR = 5--7 ml/dk/1.73m2)7 ml/dk/1.73m2)



SonlanımSonlanım NoktalarıNoktalarıSonlanımSonlanım NoktalarıNoktaları
P i S lP i S l S k d S lS k d S lPrimer SonlanımPrimer Sonlanım
–– Herhangi bir nedene bağlı Herhangi bir nedene bağlı 

ölüm ölüm 

Sekonder SonlanımSekonder Sonlanım
Kardiyovasküler olaylarKardiyovasküler olaylar

Kardiyovasküler ölümKardiyovasküler ölüm
Ölü ül l i k dÖlü ül l i k dÖlümcül olmayan miyokard Ölümcül olmayan miyokard 
infarktüsüinfarktüsü
Ölümcül olmayan inmeÖlümcül olmayan inme
Transiyent iskemik atakTransiyent iskemik atakTransiyent iskemik atakTransiyent iskemik atak
Yeni ortaya çıkan anjinaYeni ortaya çıkan anjina

İnfeksiyöz olaylarİnfeksiyöz olaylar
ÖlümÖlümÖlümÖlüm
Hastaneye yatışHastaneye yatış

Diyaliz komplikasyonlarıDiyaliz komplikasyonları
Geçici kateterGeçici kateterGeçici kateterGeçici kateter
Damar giriş yolu düzeltilmesiDamar giriş yolu düzeltilmesi
Sıvı ve elektrolit dengesizliğiSıvı ve elektrolit dengesizliği
İlave diyalizİlave diyaliz



The Initiating Dialysis EArly and The Initiating Dialysis EArly and 
Late StudyLate StudyLate StudyLate Study

(IDEAL)(IDEAL)( )( )
Takip süresi:Takip süresi:
–– ortalama 3.5 yılortalama 3.5 yıl

R d iR d iRandomizasyonRandomizasyon--
diyalize başlama:diyalize başlama:
–– Erken diyaliz grubunda 1 8Erken diyaliz grubunda 1 8–– Erken diyaliz grubunda 1.8 Erken diyaliz grubunda 1.8 

ay & Geç diyaliz grubunda ay & Geç diyaliz grubunda 
7.4 ay7.4 ay

Diyalize başlama anında Diyalize başlama anında 
GFRGFR

Erken grupta:12 ml/dkErken grupta:12 ml/dk–– Erken grupta:12 ml/dk Erken grupta:12 ml/dk 
(MDRD ile 9) & Geç grupta: (MDRD ile 9) & Geç grupta: 
9.8 ml/dk (MDRD ile 7.2)9.8 ml/dk (MDRD ile 7.2)

Erken diyaliz grubundan %18.6 hasta GFR <10 ml/dk; Geç diyaliz grubunda ise
%75.9 hasta GFR >7 ml/dk iken diyalize başlamış!!



The Initiating Dialysis EArly and The Initiating Dialysis EArly and 
Late StudyLate StudyLate StudyLate Study

(IDEAL)(IDEAL)
Toplam 307 hasta ölümü Toplam 307 hasta ölümü 
(erken: 152 & geç: 155)(erken: 152 & geç: 155)

( )( )

(erken: 152 & geç: 155)(erken: 152 & geç: 155)
İki grup arasında ölüm İki grup arasında ölüm 
açısından fark yokaçısından fark yokaçısından fark yokaçısından fark yok
Subgrup analizindeSubgrup analizinde
–– yaş, cinsiyet, DM, BMI, yaş, cinsiyet, DM, BMI, y ş, y , , ,y ş, y , , ,

KVS hastalık hikayesi, KVS hastalık hikayesi, 
albumin seviyesi ve GFRalbumin seviyesi ve GFR

sağkalımı etkilemiyor.sağkalımı etkilemiyor.sağkalımı etkilemiyor.sağkalımı etkilemiyor.



IDEAL Maliyet AnaliziIDEAL Maliyet AnaliziIDEAL Maliyet AnaliziIDEAL Maliyet Analizi
E k t t t l li tE k t t t l li t 15 72015 720$$ d hd hErken grupta total maliyet Erken grupta total maliyet 15 72015 720$$ daha daha 
FAZLA.FAZLA. Fakat USA’da PD uygulayan Fakat USA’da PD uygulayan 
hasta oranı daha az olduğu için bu fiyat az hasta oranı daha az olduğu için bu fiyat az 
gözüküyor olabilir.gözüküyor olabilir.

– Harris A, Cooper BA, Li JJ, et al. Cost-effectiveness of initiating dialysis 
early: a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis. 2011; 57:707–715. 

Geç veya semptom bazlı diyalize başlamaGeç veya semptom bazlı diyalize başlamaGeç veya semptom bazlı diyalize başlama Geç veya semptom bazlı diyalize başlama 
US sağlık sisteminde US sağlık sisteminde 1 milyar 1 milyar $$ üzerindeüzerinde
tasarruf sağlartasarruf sağlartasarruf sağlar.tasarruf sağlar.

– Manns BJ, Quinn RR. Early dialysis of no benefit to the patient or the 
healthcare system. Am J Kidney Dis. 2011; 57:649–650. 



Sonuçta IDEAL Çalışması;Sonuçta IDEAL Çalışması;Sonuçta IDEAL Çalışması;Sonuçta IDEAL Çalışması;

ileri evre KBY olup düzenli takipte ve ileri evre KBY olup düzenli takipte ve 
damar yolu sağlanmış hastalarda damar yolu sağlanmış hastalarda y ğ şy ğ ş

semptom yoksasemptom yoksa erken diyalize başlama erken diyalize başlama 
FAYDALI DEĞİLDİR!!!FAYDALI DEĞİLDİR!!!FAYDALI DEĞİLDİR!!!FAYDALI DEĞİLDİR!!!



Fakat Çok İDEAL Değil!!!
Başlangıç için optimal GFR nedir?

Ç ğ

İdeal Çalışmasının 
Yanıtlayamadığı Sorular

ş g ç ç p
Erken tedavinin geç tedaviden 

daha iyi olup olmadığı
G k k b l 12 l/dkYanıtlayamadığı Sorular –Gerçek erken başlama 12ml/dk

–Gerçek geç başlama 9.8 ml/dk
–Ortalama fark 2 8ml/dkOrtalama fark 2.8ml/dk

2.8ml/dk fark anlamlı mı?

Çalışma hedefi sağladı 
mı?

Bu bilgi rehberlik edebilir mi?
Randomizasyon eGFR’e göre mi 
l l d ?mı? olmalıdır?



15 kohort çalışması, 1.079.917 
hasta analizini içeren Meta-analiz

1ml/dk GFR artışı % 4 Mortalite artışı





Problem Rezidüel RenalProblem Rezidüel Renal 
Fonksiyonun Ölçülmesi?y ç



Prediyaliz hastalarda Renal 
Fonksiyon değerlendirilmesindeFonksiyon değerlendirilmesinde 

kullanılan methodlar
Kt/V üre:  büyük oranda üre dağılım volümüne 
bağlıdır. Zayıf beslenme problemi olanbağlıdır. Zayıf beslenme problemi olan 
hastalarda Kt/V üre CCL’i fazla gösterecektir.
Bu nedenle Kt/V üre prediyaliz hastalardaBu nedenle Kt/V üre prediyaliz hastalarda 
RF’nun değerlendirilmesi için önerilmemektedir.
En i i öntem GFR ölçümüdürEn iyi yöntem GFR ölçümüdür.
– İsotop yöntemi (pratik değil)

CC (– CCl (kreatinin tubuler sekresyonu böbrek 
yetmezliğinde artmıştır ve GFR’yi fazla gözterecektir)
E id li t l ü k ti i kli idi– En ideali ortalama üre ve kreatinin klirensidir.



Pekçok hastada 24 saatlik idrar toplama 
işlemi zahmetli olduğu için tahmini GFRş ğ ç
hesaplamaları önerilmektedir.

Crockcoft ve Gault (1976) (yaş cinsiyet– Crockcoft ve Gault (1976) (yaş,cinsiyet, 
kilo): ileri evre KBY’de doğruluğu güvenilir 
değildirdeğildir

– Modification of Diet in renal Disease 
(MDRD) ( i i t k k t BUN lb)(MDRD) (yaş,cinsiyet,ırk,kreat,BUN ve alb) 
uygun değildir



Evre 5 KBY’de GFR 
Değerlendirmesi



Böbrek Fonksiyonunu 
Değerlendirme YöntemiDeğerlendirme Yöntemi

NECOSAD çalışmasında mGFR (zamanlı 
idrar toplanarak hesaplanan) MDRD p p )
kullanılarak hesaplanan GFR (eGFR) ile 
uyumlu değildir Aradaki farkın nedeni kasuyumlu değildir. Aradaki farkın nedeni kas 
kitlesi ilişkisidir. Yüksek kas=yüksek 
kreatinin = düşük eGFRkreatinin = düşük eGFR.
Bu nedenle diyalize başlama kararı için y ş ç
tahmini eGFR kullanılmamalıdır.



SonuçtaSonuçta
O ti l di li b l bili kt diOptimal diyalize başlama zamanı bilinmemektedir
Erken Başlama Yüksek Mortalite!!
Pekçok ülkede erken başlama yönünde eğilim vardırPekçok ülkede erken başlama yönünde eğilim vardır.
GFR düzeyleri 24 saatlik üre ve kreatinin klirensinden 
hesaplanmalıhesaplanmalı
Komorbidite ilişkili semptomlarn üremik semptomlardan 
ayırt edilmesi zor olduğu için eGFR≤9ml/dk/1.73m2 
ld ğ d h l l f k i k b di liolduğunda hızlı renal fonksiyon kaybı varsa diyaliz 

başlanabilir.
Kısa yaşam süresi beklentisi olan ve yavaş renalKısa yaşam süresi beklentisi olan ve yavaş renal 
fonksiyon azalması olan yaşlı hastalarda multidisipliner 
yaklaşım damar yolu takılmadan uygun karar olabilir.



Unutulmamalıdır ki!!Unutulmamalıdır ki!!Unutulmamalıdır ki!!Unutulmamalıdır ki!!

Var olan rehberler diyalize başlamak için Var olan rehberler diyalize başlamak için 
spesifik bir eGFR veya serum kreatinin spesifik bir eGFR veya serum kreatinin p yp y

değerini önermemektedirlerdeğerini önermemektedirler



Bilimsellik İyi y
Çalışma Çok 

Fikir AZ!!!



Teşekkürler


