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1.AMAÇ:

• Cihaz, kliniklerde ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde, ekstrakorporal kan tedavi
yönteminin (diyaliz ve aferez) uygulanması için tasarlanmıştır.

• Son dönem böbrek yetmezliği gelişerek hemodiyaliz programına alınan hastalarda
diyalizin daha etkili olarak yapılabildiği bir yöntemdir.

• Böbrek yetmezliğinde kandan temizlenemeyen zararlı maddeleri temizlemek için hem
yapay böbrek cihazı ile temizleme hem de bu maddeleri vücuttan sıvı çekip tekrar
yerine koyma sıvısı ile yıkama yöntemi kullanıldığı için daha etkili bir diyalizdir.

2.KAPSAM:

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Doktor, Hemşire

6.FAALİYET AKIŞI:

TEDAVİ YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI:

Scuf – Özellikle kardiyak yetmezlik veya akciğer durumlarında oluşan diüretiğe dirençli sıvı
tutulması.

Pre CVVH, Post CVVH- Akut Böbrek Yetmezliği

Pre-Post CVVH, CVVHD- Toksik Metabolik ürünlerininuzaklaştırılması

Pre CVVHDF– Hayati tehlike yaratan elektrolit sapmaları, örn. Hiperkalsemi

Post CVVHDF- Asit baz statüsünün düzeltilmesi, örn. metabolik asidoz – Özellikle kardiyak
yetmezlik veya akciğer durumlarında oluşan diüretiğe dirençli sıvı tutulması

Hemoperfüzyon- Toksik maddelerin, aynı zamanda proteine bağlı maddelerin adsorbsiyon
yöntemiyle uzaklaştırılması.

Plazma Seperasyonu- Plazmanın uzaklaştırılması Örn. Patalojik immünglobulinin
uzaklaştırılması, protein bağlı toksinlerin uzaklaştırılması veya donör  plazmasında bulunan
fizyolojik proteinlerin yeterli miktarda verilebilmesi için

Sürekli Arteriyovenöz Hemofiltrasyon: Orjinal ve en basit formudur. Femoral arter ve ven
kanüle edilir, kan sadece arteryel basıncın etkisi ile hemofiltreden geçer. Ancak,
hemofiltrasyonun etkinliğinin hastanın kan basıncına bağlı olması, düşük kan akımının
sistemde sık pıhtılaşmaya yol açması, uzun süreli arteryel kanülasyonun komplikasyon riski
taşıması gibi dezavantajları vardır.
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Sürekli Arteriyovenöz Hemodiyafiltrasyon: Arteriyovenöz hemofiltrasyon sistemine bir
diyaliz devresi eklenmiştir. Böylece klerenste önemli bir artış sağlanır. Ancak, hem pahalı bir
sistemdir hem de sürekli hemofiltrasyonun tüm dezavantajlarını taşır.

Sürekli Venövenöz Hemofiltrasyon: Sisteme bir pompanın eklenmesiyle beraber femoral,
subklavyen veya internal jügüler venin kanüle edildiği, kan akım ve filtrasyon hızının arteryel
basınçla sınırlanmadığı, arter kanülasyonu ile ilgili problemlerin yaşanmadığı hemofiltrasyon
şeklidir. Yoğun bakım ünitelerinde geniş kullanım alanı bulmuştur. Vasküler yatak için
genellikle santral bir vene çift lümenli bir kateter yerleştirilir. Kan pompası genellikle 125
mL/dakika şeklinde ayarlanır ve hemofiltrasyon hızı 25 mL/dakikadır. Hemofiltrasyonda en
sık karşılaşılan sorunlardan biri kanın dolaşım dışındaki devrede pıhtılaşmasıdır. Bu nedenle
200-1600 U/saat heparin infüzyonu uygulanır.

Sürekli Venövenöz Hemodiyafiltrasyon: Yine sisteme bir diyaliz devresinin eklenmesi ile
çok daha yüksek klerens hızlarına ulaşılabilir. Ancak bu pahalı sistemin sürekli venövenöz
hemofiltrasyona bir üstünlüğü gösterilememiştir .

SRRT’NİN BAŞLATILMASI ve SONLANDIRILMASI:
Akut böbrek yetmezliği gelişen, hemodinamik yönden stabil olmayan kritik hastalarda SRRT
en kısa zamanda başlatılmalıdır. Bu konuda kesinleşmiş endikasyonlar olmamakla birlikte
Bellomo ve arkadaşlarının başlama önerileri mevcuttur :

1. Oligüri (idrar akımı < 200 mL/12 saat),
2. Anüri (idrar akımı < 50 mL/12 saat),
3. Metabolik asidoza bağlı ağır asidemi (pH< 7.1),
4. Azotemi (üre > 30 mmol/L),
5. Hiperkalemi (K> 6.5 mEq/dL veya hızlı yükselen K),
6. Üremik organ tutulumundan şüphelenilmesi (perikardit, ensefalopati, nöropati,

miyopati),
7. Ağır disnatremi (Na> 160 veya Na< 115 mmol/L),
8. Hipertermi (Vücut ısısı > 39.5°C),
9. Klinik olarak önemli organ ödemi,
10. İlaç zehirlenmesi,
11. Fazla miktarda kan ürünü ihtiyacı gerektiren pulmoner ödem, akut respiratuar distres

sendromu.
Başlatılmasında olduğu gibi sonlandırılmasında da kesinleşmiş kriterler olmamakla birlikte
önerilenler:

1. SRRT’nin başlatılması için gerekli kriterlerden hiçbirinin kalmaması,
2. İdrar çıkımının 24 saati geçen bir süre içinde 1 mL/kg/saat civarında olması,
3. Mevcut idrar çıkımı ile sıvı dengesinin sağlanıyor olabilmesi,
4. SRRT’ye bağlı bir komplikasyon meydana gelmesi.
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Bu kriterler sağlandığında geçiş dönemi 12-24 saat süreyle düzenlenmelidir. Eğer bu sürede
SRRT’ye başlama kriterleri tekrar ortaya çıkarsa, en az 24 saat süre ile tekrar SRRT
uygulanmalıdır. Hasta 24 saat süre ile SRRT olmadan stabil seyrederse kateter çekilebilir .

KOMPLİKASYONLAR:
İnvaziv bir işlem olan SRRT’nin teknik ve klinik komplikasyonları olabilir. Komplikasyonlar
özetle şöyle sıralanabilir:

1. Filtrenin sık pıhtılaşması ve sistemin düşük verimle çalışması,
2. Sıvı dengesi hataları ve tedaviye bağlı hipovolemi,
3. Kanama,
4. Hipotermi,
5. Hipofosfatemi,
6. Vasküler girişte tromboz veya hematom,
7. Sistemin uygunsuz kullanımı ile ilgili sorunlar,
8. Kateter ilişkili infeksiyonlar.

SONUÇ:
SRRT 20 yıl önce ilk defa uygulanmaya başlandıktan sonra halen gelişmiş ülkelerin çoğunda
ve akut böbrek yetmezlikli hastaların en az yarısında uygulanmaktadır (23). Genel olarak
SRRT, İHD’ye nazaran daha etkin kardiyovasküler stabilite, serebral perfüzyon, metabolik
kontrol ve yeterli beslenme desteğine olanak verecek şekilde etkin sıvı dengesi kontrolü
sağlamaktadır. Ancak, SRRT’nin henüz yeterince prospektif, randomize ve kontrollü
çalışmaların yapılmamış olması nedeniyle sağkalım üzerinde olumlu etkisi gösterilememiştir.
Bu nedenle, özellikle yoğun bakım ünitelerinde hemodinamik instabilite ile seyreden seçilmiş
akut böbrek yetmezlikli hastalarda uygulanabilir.


