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 Kronik böbrek hastalığı dünya çapında bir halk sağlığı 
problemi haline gelmiş olup insidans ve prevalansı 
artmaktadır. 
(K/DOQI clinical practice guidelines for CKD; Am J Kidney Dis 2002; 39:S1)

 SDBY hasta saysısı A.B.D’de 1973’de 10,000 iken 
1983’de 86.354’e ve 2007’de 527.283’e yükselmiş.
(United States Renal Data System 2009 Annual Data Report)

 İnsidans artışı? 1. RRT olanaklarındaki artış 
 2.  SDBY hastalarının yaşam 

sürelerindeki uzama.



Türkiye’de ki durum ??
 HT sıklığı ≈ % 30 (K:%36, E: %27). 

(PatenT Study; Journal of Hypertension 2005;23:1817-23).
 15 milyon hipertansif birey: Farkındalık % 40; Kontrol %13.
 HT insidans hızı (4yıl): %21.3 (HinT 2008)
 Ortalama günlük tuz tüketimi 18 gram (SALTürk 2008).
 Diyabet sıklığı : %14.7 (PURE çalışması).
 Diyabet+PreDiyabet: %24-25.
 Erişkin populasyonda kronik böbrek hastalığı sıklığı: %17.6 

(CREDIT 2009)
 Evre 3-5 (GFR<60 ml/dk) kronik böbrek hastası %5.4.
 Diyalizde olan hasta sayısı : 52.827 (2008;TND Registry)





Renal Replasman Tedavileri
 1. Böbrek Nakli. 
 2. Hemodiyaliz
 3. Periton Diyalizi.

 Böbrek nakli en ucuz, en fizyolojik ve yüz güldürücü 
tedavi: Ülkemizde 2008 yılı: 419’u kadavradan toplam 
1700 böbrek nakli yapılmıştır.

 Hedef transplantasyon sayısının ve kadavra organ 
temininin artırılması greft kaybının en aza indirilmesi.





Diyaliz Şeklinin Seçimi
 Prediyaliz takipler ve yeterli bilgilendirme.
 Hasta ve hekimin mevcut şartları gözönüne alarak birlikte en 

uygun karara varması.
Metod seçiminde:
 Merkezin şartları ve tecrübesi
 Comorbid hastalık / durumlar.
 Sosyoekonomik durum ve diyaliz merkezi ilişkili faktörler.
 Hastanın ev şartları ve sosyal sigortası..?
 Hastanın volüm şiftlerini tolere edebilme durumu.
(Kidney Int. 2007 Oct;72 (8):1023-8; Am J Kidney Dis. 2009 Aug ;54(2):289-98)



 Dünya geneli: 2004 yılı sonu: HD / PD tercih 
oranı: %89’a karşın %11. 
(Nephrol Dial Transplant 2005; 20:2587).



 A.B.D’de %91’e karşın %6
(J Am Soc Nephrol. 2007 Oct;18(10):2644-8).

TÜRKİYE:
 HD hastaları %74.9; 
 PD hastaları PD %9.6, 
 Tx hastaları %14.4      (TND Registry 2008)





Seçimi etkileyen faktörler ?

 Prevalan diyaliz hastalarında: Yaş, co-morbid hastalıklar, 
diyabet, altta yatan böbrek hastalığı tipinin seçimi 
etkiliyor.

(Nephrol Dial Transplant 1991;6(6):444-51; Perit Dial Int 1990;10(1):15-9).

 CHOICE çalışması: Diyaliz öncesi birlikte bulunan 
hastalık indeksi saptanmış hastalar kohortunda HD 
(n:759) veya PD (n:279) seçimi arasındaki fark 
karşılaştırılmış. 

 PD seçen hastalarda eşlik eden hastalık indeksinin 
daha düşük olduğunu saptamış

(Am J Kidney Dis 2002; 39(2):324-36)





 Hemodiyaliz & PD mortalite karşılaştırması 
yapan çalışmalarda; kardiyovasküler ve tüm 
mortalite oranları arasında fark saptamamıştır. 

(Am J Kidney Dis 1997;30(3):334-42.),
( J Am Soc Nephrol 2001;12(11):2411-7), 
( Kidney Int 2000;57(4):1720-6).

 Bazı çalışmalar PD de erken dönem (genellikle 
ilk 2 yıl) sağkalım oranlarının daha iyi olduğunu  
göstermiştir.

(J Am Soc Nephrol. 2009 Jan;20(1):155-63.; Kidney Int. 2007 Jan;71(2))



 PD ile erken dönemde rezidüel renal 
fonsiyonların daha iyi korunmasının daha 
düşük mortaliteye neden olduğu ve bu yüzden 
entegre (PD ve takibinde HD) tedavi 
yönteminin ideal olabileceği ileri sürülmüştür.
(Nephrol Dial Transplant 2001;16 Supp 5:61-6;Perit Dial Int.2002; 22(1):5-8).

 Entegre tedavide 5 yıllık sağkalım oranı PD 
ile devam edenlerden daha iyi (%92 vs % 54) 
ancak HD ile başlayıp devam edenlerle aynı 
(%92 vs %83) bulunmuştur.
(Clin Nephrol. 2006 Jan;65(1):43-7).



Başlangıç diyaliz tipi için ideal yöntem ?: 
YANIT?

 Yaşam süresi yaşam kalitesine göre düzeltilmiş ve
randomize hasta seçimine dayanan prospektif çok
merkezli bir çalışma: (38 hasta) erken dönem (2 yıl)
yaşam+kalite skorunu her iki diyaliz metodunda benzer,
5 yıllık yaşam: PD grubunda daha üstün (Kidney Int
2003;64(6):2222-8).

 Daha fazla hasta sayısıyla benzer bir çalışma 
yapmamın klinik zorlukları çok fazladır.



PD İÇİN KONTRAENDİKASYONLAR
MUTLAK
 Akut inflamatuar barsak hastalığı
 Akut iskemik barsak hastalığı
 Akut divertikülit
 Karın içi apseler
 Kolostomi ?
 3.trimester gebelik
 Aktif depressyon
 Psikoz
 Düşük entelektüel düzey

KISMİ:
 Evsizlik, kalp-damar hastalığı, DM (?), herniler, semptomatik KOAH,

malnütrisyon, şiddetli hipertrigliseridemi, 1 ay içinde renal Tx, kötü hyjen,
demans, hasta uyumsuzluğu.















PD POTANSİYEL AVANTAJLARI

 Tedavi sürekliliği: Daha sabit volum dengesi 
KB kontrolü ve biyokimyasal değerler

 Daha serbest diyet ve sıvı alımı
 Merkeze bağımsız olma: Aktif ve kaliteli 

yaşam.
 Rezidüel renal fonksiyonun daha iyi 

korunması
 Daha iyi anemi kontrolü
 Orta-büyük MA toksinlere bağlı 

komplikasyonların daha az olması

?



PD POTANSİYEL DEZAVANTAJLARI

 Peritonit atakları ve biyo-uyumsuz 
solusyonların yol açtığı fonksiyonel/ 
yapısal değişimler: Teknik kulanım süresi 
düşük

 Peritoneal protein kaybı: Malnutrisyon
 Diyaliz yeterlilik hedeflerine ulaşamama
 Glukoz emilimi: hiperlipidemi ve obezite
 Reflü özafajit ve konstipasyon gibi GIS 

komplikasyonların sıklığı

?







































PERİTON DİYALİZİNDE VOLÜM DENGESİNİ SAĞLAMAK 
DAHA GÜÇ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARI DAHA HİPERVOLEMİK











Sol Ventrikül Kitle 
İndeksinin bağımsız 
belirleyicileri













564 HD ve 168 PD hastası



102 Periton diyalizi ve 39 Hemodiyaliz hastası







Orta ve büyük moleküllü 
üremik toksinlerin daha etkin 
klerensi

RRF’ların daha iyi korunması ve 
endojen EPO üretiminin devamı

Eritrosit yaşam süresinin uzaması.

Kan kayıplarının azalması







*Hiperfosfateminin kontrolü daha 
kolay

*Aluminyum yüklenme riski daha 
az.

*KMD daha yüksektir.





SONUÇ
 Periton diyalizinde teknik sağkalım süresinin daha kısa olması 

dışında PD / HD tedavilerinin birbirine belirgin bir üstünlüğü 
yok.

 Bir diyaliz yöntemi için özel bir engel yoksa heriki diyaliz yöntemi 
de kullanılabilir.

 65 yaş üstü diyabetik kadın hastalar PD de HD e göre artmış 
mortalite riski taşımakta.

 Aneminin daha iyi kontrolü ve erken dönemde RRF’ların daha iyi 
korunması mümkün olabildiğinden diyalize ilk başlangıç tedavisi 
olarak seçilmesi mantıklı olabilir.

 Erken dönem sağkalım verilerinin daha iyi olması başlangıç 
tedavisi olarak PD seçimini desteklemektedir.


	HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
	Slide Number 2
	Türkiye’de ki durum ??
	Slide Number 4
	Renal Replasman Tedavileri
	Slide Number 6
	Diyaliz Şeklinin Seçimi
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	PD İÇİN KONTRAENDİKASYONLAR
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	PD POTANSİYEL AVANTAJLARI
	PD POTANSİYEL DEZAVANTAJLARI
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	SONUÇ

