
HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA 
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ 

DR. NURHAN SEYAHİ  
 

İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi 
Nefroloji Bilim Dalı 



Transplantasyon hastaları daha uzun 
yaşıyorlar mı? 

  
• Yıl 1978 
• İmmunsupressifler  

– Azathioprine 
– Steroid  

• Grafy survisi (birinci yıl) 
– %50-75  

 
• “Bir nakil... temel tedavi şekli olan diyalize sadece 

geçici bir süre için ara vermek olarak kabul edilebilir”  
 Rennie D. N Engl J Med 1978; 268: 1315 



Türkiyede hemodiyaliz sürvisi 
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Türkiyede transplantasyon sürvisi 
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ABD 2011 USRDS Raporu RRT 
mortalite 

Incident ESRD patients. Adj: 
age/gender/race /primary 
diagnosis; ref: incident ESRD 
patients, 2005. 



ABD 2011 USRDS Raporu mortalite 

Incident ESRD patients. Adj: 
age/gender/race /primary 
diagnosis; ref: incident ESRD 
patients, 2005. 



TND 2011 Registry verisine göre 

• Hemodiyaliz hastaları 
• 45-65 yaş aralığı 
• Erkek % 55 

 
• Transplantasyon hastaları 
• 20-44 yaş aralığı 
• Erkek % 62 

 



Mevcut hemodiyaliz hastalarında 
etyoloji 

Diabetes mellitus 
31% 

Glomerülonefrit 
8% 

Hipertansiyon 
27% 

Polikistik böbrek hastalıkları   
5% 

Piyelonefrit   
3% 

Amiloidoz  
2% 
Renal vasküler hastalık   

1% 

Diğer 
9% Etyoloji bilinmiyor  

14% 

Çeşitli  
20% 

n=38815 



Transplantasyon hastalarında primer 
etyoloji 
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Transplantasyon hastaları daha uzun yaşıyorlar 
mı?  

• Cevaplamak neden zor? 
– Randomizasyon etik değil 
– Tx hastaları seçilmiş hastalar 

• Genç 
• Sağlıklı 
• Yüksek sosyoekonomik seviyede (?) 



Transplantasyon hastaları daha uzun yaşıyorlar 
mı?  -EVET- 



Transplanasyon uzun yaşam ? 
Wolfe ve ark. NEJM 1999 

1991 

1996 

   USRDS       
RRT başlayan  
252358 

228552 

Dışlama kriterleri 

>70 yaş 

Irk bilgisi belirsiz 

Preemtrif Tx 

ESRD etyoloji belirsiz 

Bekleme listesine  
seçilen 
46164 



Wolfe ve ark. NEJM 1999 

Bekleme listesine  
seçilen 
46164 

Kadaverik nakil 
23275 

31 Aralık 1997 veya canlıdan nakil yapılması 

Rastgele ? 

YA
ŞA

M
 

Bekleme listesinde 
kalan 

Bu iki grup karşılaştırılmıyor ? 



Wolfe ve ark. NEJM 1999 

Soru 

Transplantasyon seçimi rastgele 
miydi?  Bekleme listesinde iken genel 
durumu bozulup nakil olamayanlar veya 
ölenler yüzünden Tx’e seçim sapmalı 
mıydı? 

Cevap  

TX’ın gözlenen yararlı etkisinde bu 
olayın etkin olabilmesi için bekleme 
listesindeki ölümlerin 2/3’si böyle 
hastalara bağlı olmalıydı. 

 

Başarısız Tx’ler ve hemen Tx sonrası 
kaybedilen hastalar da hesaba katıldı 
(intention-to-treat analysis). Ayrıca 
bekleme listesinde kötüleşenler hesaba 
alınmasaydı bekleme listesinde ölüm 
oranı sıfır olurdu. 

Hunsicker LG, NEJM, 1999  

Wolfe RA et al., NEJM, 2000 



Wolfe ve ark. NEJM 1999 

• Soru 
• Neden transplant olan grup transplant 

olmayan grup ile kaşılaştırılmadı 
 
• Cevap 
• Bu karşılaştırma istatistiki açıdan doğru 

değildir ve ciddi istatistiki hatalara yol 
açar. Bu sürviyi transplantasyona 
eklemek transplantasyonun sürvisini 
arttırır. Yok saymak da istatistiki olarak 
doğru olmaz çünkü diyaliz hastlarında 
ESRD başlangıcından itibaren hesap 
yapılmaktadır. 

 

Wolfe RA et al., NEJM, 2000 



Wolfe ve ark. NEJM 1999  
SONUÇ 

Transplantasyon hastanın yaşam beklentisini, bekleme 
listesindeki hastalara göre 3-17 yıl uzatmaktadır 



SORU  

• Wolfe ve ark. Transplantasyon hastalarında 
gösterdikleri göreli iyi sürvi, ABD’deki düşük 
hemodiyaliz sürvisine bağlı olabilir mi?   



CEVAP – HAYIR- 
Almanya 



  Schunelle P, JASN 1998 
304 hasta, 144 Tx, Tek merkez 



CEVAP –HAYIR- 
Kanada 



CEVAP –HAYIR- 
İskoçya 



Transplantasyon hastaları daha uzun 
yaşıyorlar mı? 

 

• CEVAP: 
 

• EVET diyaliz hastalarından daha uzun yaşıyorlar 



Canlıdan yapılan nakiller daha uzun yaşıyor 
mu? 

 

• Canlıdan yapılan nakillerin yarı ömrü 21.6 yıl 
kadavradan yapılan nakillerin yarı ömrü ise 13.8 
yıl 
 
 



 
HLA uyumunun etkisi nedir? 

 

Daha fazla doku uyumsuzluğuna rağmen bu 
nakillerde survi oranı kadaverik nakillerden daha 
fazladır  



HLA uyumunun etkisi nedir? 
 

Aynı HLA kardeş 

Kadavra (MM 3.6) 

Akraba olmayan (MM 4.1) 
Ebeveyn (MM 2.3) 



HLA uyumunun etkisi nedir? 
 

Tam uyum 

Kadavra 

HLA-uyumsuz, bir 
haplotip uyum 



HLA uyumunun etkisi nedir? 



Preemtif Nakil 



Kadavradan Nakilde HLA uyumu önemli 



RRT tedavilerinin masrafı 

  
• ABD’de tüm yaralananların %1’den azı ancak 

tüm Medicare bütçesinin %6.4’ü 
• En büyük masraf hemodiyaliz tedavisi için 

yapılmaktadır. 
• Tüm dünyada hemodiyaliz hasta sayısı 

artmaktadır. 
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SDBY tedavi masrafı ve 
transplantasyon 

•  Kullanılan yönteme göre bir diyaliz hastasının 
sağlık sistemine olan maliyeti yılda 30000 ile 
80000 dolar arasında değişmektedir. 

• Nakil sonrası ilk yıldaki maliyet diyaliz 
tedavilerine benzer olsa da ikinci yıldan 
itibaren hızla düşmekte ve yaklaşık diyalizin 
%40’ı oranına düşmektedir. 
 



ABD 2011 USRDS Raporu  
RRT Masraf 



Türkiyede diyaliz ve transplantasyonun 
maliyeti 



Türkiyede hemodiyalizinin maliyeti 



Türkiyede periton diyalizi maliyeti 



Türkiyede diyaliz  seansı maliyeti 

  
 



Türkiyede diyaliz ve transplantasyonun 
maliyeti 

  
 



Türkiyede diyaliz ve transplantasyonun 
maliyeti 

•  20 farklı ilde 50 farklı özel diyaliz merkezi 
(Diyader) 

• HD seans maliyeti 136.4 YTL (2007) 
• HD seans maliyeti 163.3 TL (2010) 

 

http://www.diader.org.tr/dosya/Diy
alizRaporuAralik2010.pdf 

http://www.diader.org.tr/dosya/DiyalizRaporuAralik2010.pdf
http://www.diader.org.tr/dosya/DiyalizRaporuAralik2010.pdf


RRT masrafı uluslarası karşılaştırma 

RRT masrafı (ABD $) 

Türkiye Fransa Almanya Japonya ABD 

HD 22759 78947 44500 46000 46000 (66000) 

CAPD 22350 23648 29000 - 41000 

APD 25714 - - - 35545 

Tx (ilk yıl) 23393 29605 40000 50000 60000 (66000) 

Tx (ikinci yıl) 10028 - - 19000 27000 (27000) 

Erek E, Nephrology 2004 



Türkiyede transplantasyon  ilk yıl 
maliyeti 

Erek E, Nephrology 2004 



Türkiyede transplantasyon ikinci yıl 
maliyeti 



Türkiyede diyaliz ve transplantasyonun 
maliyeti 

Tedavi 2001 (ABD $) 2004 (ABD $) 

HD 22758 20217 

CAPD 22350 20028 

Tx (ilk yıl) 23393 20806 

Tx (ikinci yıl) 10028 8687 

Erek E, Bantao J 2005 



Transplantasyona bağlı tasarruf 

• Transplantasyona bağlı masraf nakil sonrası 
yıllarda da azalmaya devam etmektedir. 

• Bir böbrek naklinin sağlık hizmetlerinde 
diyalize göre 100000$ tasarruf sağlayacağı 
hesaplanmaktadır. 



Kaliteye göre düzeltilmiş yaşam yılı 

• Kaliteye göre düzeltilmiş yaşam yılı (QALY) 
hem yaşam kalitesini hemde yaşam süresini 
dikkate alan bir ölçüttür.  

• Toplum ve sağlık sistemi QALY artıracak 
girişimler için kaynak harcamayı istemektedir 

• Transplantasyon diyalize göre hem yaşam 
uzamakta hemde yaşam kalitesi artmaktadır 
 



Kaliteye göre düzeltilmiş yaşam yılı 

•  Yöntemsel farklılıklar olsa da genellikle 
gelişmiş bir ülke için her bir birim QALY artışı 
için 30000 ile 50000 $ harcanması makul 
kabul edilmektedir. 

• Diyalize göre transplantasyon ile 2 ile 3.5 QALY 
kazanımı olmaktadır 
 
 



Kaliteye göre düzeltilmiş yaşam yılı 

•  Bu QALY artışını elde etmek için gerekli 
ekonomik harcama da dikkate alınırsa sağlık 
geri ödeme kurumu perspektivine göre bir 
böbrek naklinin yapılamsı 

• 300000$ kazanca yol açmaktadır. 



Sosyal giderler 

• Kazanç sadece geri ödeme kurumundan 
olmamakta 

• Sosyal yaşamda da ciddi maddi kazanımlar 
olmaktadır 
– İş gücü/ zamanı kaybı 
– Ulaşım ihtiyacı 
– Barınma ihtiyacı 
– Çocuklara bakım masrafı 
– Sosyal katılımda ve sosyal statüde yükselme 



Canlı ve Kadaverik verici masrafları 

• Kadaverik naklile göre canlıdan yapılan nakil 
bazı ekonomik kazanımlar da sağlamaktadır 
– Preemtive nakil 

• Damar erişim yolu masrafı 
• Diyaliz masrafı 
• Hastanede yatış süresi 

– Canlı verici ile olan daha iyi graft sürvisi 



Canlı ve Kadaverik verici masrafları 

•  Canlı vericili nakile bağlı hesaplanması gerekli 
masraflar 
– Vericinin uygunluğunun değerlendirilmesi 
– Uygun donör bulunana kadar incelenen donörler 
– Donörün takibi 
– ABO veya HLA uygunsuz verici 



Canlı ve Kadaverik verici masrafları 

• Kadaverik vericinin özellikle yoğun bakımda 
takibi 

• Donör adaylarının takip masrafı normal yoğun 
bakım hastasının takibine göre daha yüksek 

• Muhtemelen kadaverik donör bakım 
masrafları canlı vericinin hazırlık 
masraflarından daha fazla tutarda olabilir 



Genişletilmiş Donör Kriterleri 

• Genişletilmiş kriterlere göre kabul edilen 
donörlerden yapılan nakillerde sağlık masrafı 
normal kriterle kabul edilen donöre göre daha 
fazla 

• Ancak yine de uzun dönemde diyalize göre 
uzun dönemde bu vakalarla da tasaruf elde 
edilmektedir. 



Sağlık Uygulama Tebliği 2011 

• Hemodiyaliz Seans ücreti 
• 244.5 * 0.593 = 145 TL 
• Böbrek nakli ücreti 
• 52276 * 0.593 = 31000 TL 

 



Transplantasyonda kullanılan ilaçların 
piyasa ve kurum fiyatları 

ÜRÜN ADI 

KDV DAHİL 
PERAKENDE SATIŞ 

FİYATI  
(TL) 

KURUM 
İSKONTO 

ORANI 

KAMU 
FİYATI  

(TL) 
MPS 180 MG 120 TABLET 315,90 32,50% 213,23 
MPS  360 MG 120 TABLET GASTRO REZISTAN 576,27 32,50% 388,98 
Everolimus 0,25 MG 60 TABLET 246,93 32,50% 166,68 
Everolimus 0.25 MG 60 SUDA COZUNUR TABLET 246,93 32,50% 166,68 
Everolimus 0.75 MG 60 TABLET 687,76 32,50% 464,24 
Basiliximab 20 MG 1 FLAKON 2164,21 32,50% 1460,84 
Siklosporin 25 MG 50 KAPSUL 66,29 20,50% 52,70 
Siklosporin 100 MG 50 KAPSUL 232,91 20,50% 185,16 
Siklosporin 100 MG 50 ML SOLUSYON 214,56 20,50% 170,58 
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