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ABD DİYALİZ

2007 yılında 368 000 diyaliz hastası  •
%7.2 si PD hastası•



USRDS 2012

DÜNYADA  RRT  



 Dünya çapında PD Penetrasyon oranları

1980 li yıllarda..................  %15•
1990-95 arası..................... %15•
1997  de............................. %14•
Günümüzde.......................% 11 dolaylarında•
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Ölüm oranı Hazard ratio (düzeltilmiş ve düzeltilmemiş) 





Diyaliz tipini seçmede Nefroloğun kararını etkileyen etmenler

         Az önemli                      Orta derecede                Çok önemli 
     önemli           

Hasta tercihi
Qol verileri
Eşlik eden hastalık
Rehabilitasyon verileri
Yaşam beklentisi
Maliyet, hastaya
Maliyet, sisteme



Diyaliz tipini seçmede nihai kararı etkileyen etmenler

Kronik karın ağrısı
Karın ameliyatları
Fıtık
Asit 
Diyabet
ADPKD
Bel patolojisi
Kalp hastalığı
Periferik damar hst.
Görme sorunu
Kas güçsüzlüğü
70 yaş
Demans 
Şişmanlık
Kadın cinsiyet
Soyal destek sıkıntısı
Kötü ev koşulları
Kötü bireysel hijyen
Çalışma
Merkeze uzaklık
Uyumsuz kişilik
Bölgesel tedavi olanakları

Etmen HD 
lehine

Fark
 yok

PD 
lehine



What do American nephrologists think about dialysis modality selection?
 

From the University of Toronto; University of Western Ontario, London, Ontario, 
Canada: and the Division of Nephrology 

Yaklaşık 500 amerikalı nefrologa anketle soru sorulmuş.•
250 kadarı yanıt vermiş•
Ev tedavileri yeterince kullanılmıyor  sonucuna varmışlar•



 
American Journal of Kidney Diseases

Volume 37, issue 5, Pages 981-986, May 2001 

254  Hastaya serbest seçim öneriliyor•
139 tanesi (%55)  hemodiyalizi seçiyor.•
115(%45) tanesi PD seçiyor.•
PD seçimi için bağımsız belirleyiciler •

Evli olmak, diyaliz öncesi bilgilendirilmek, merkeze uzaklık olmuş.•

HD seçimi için bağımsız belirleyiciler•
 Sadece  ileri yaş ve erkek cinsiyet olmuş.•

Hastalara   diyaliz yöntemlerinin   lehte ve aleyhteki •
yönleri iyi anlatıldığı zaman çok önemli bir yüzdenin  PD 
seçtiği bu çalışmada ve daha pek çok çalışmada 
gösterilmiştir.





ABD, Kanada, Danimarka ve Hollanda ‘da yapılmış, 
6 tane büyük ölçekli kayıt (Registry) çalışması, 3 
tane ileriye dönük kohort çalışması eleştirel olarak 
gözden geçirilmiş. Bunun amacı HD ve PD 
tedavilerindeki temel yönleri ve eğilimleri 
karşılaştırmak.
Sonuçlar, ölüm bakımından «Göreceli Risk» 
(Relative risk) olarak karşılaştırılmış.

,



SONUÇLAR

1.Diyabetik olmayan hastalarda PD , HD ‘e kıyasla 
eşit ya da daha iyi bir sağkalım sağlıyor (ABD, 
Danimarka ve Kanada ‘da)

2.Göreceli ölüm riski tedavide geçen süreye bağlı.   
İlk 1-2 yılda PD ölüm oranları  HD ‘e göre daha 
düşük, daha sonra alt gruplara göre bu risk 
değişiyor.

3.ABD ‘de 45 yaş üstü diyabetiklerde sağkalım 
bakımından HD daha üstün.Ancak Kanada ve 
Danimarka ‘da bu fark da yok.



SONUÇLAR

4.Göreceli ölüm riski analiz biçimine göre 
değişiyor ( as treated, intention to-treat)

5.ABD ‘de PD sonuçlarının HD ‘e göre daha 
iyileştiği gözlenmiştir.

6.DM, Yaş, Eşlik eden hastalıklar; her iki tedavi 
biçiminde de yaşam süresine etki eden en 
önemli 3 etken olarak görülmüştür.



CHOİCE ÇALIŞMASI
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CHOICE:   PD ve HD in birbirine göre risk                    
      oranları      (PD/HD) 

 
     Zaman           Göreceli ölüm riski        95% Güven Ar. 

 
Yıl 1                      1.39                    0.64-3.06

 
Yıl 2                       2.34                     1.19-4.59 

 
 









139 000 HD ve 10 000 •
PD hastası

Am J Nephrol. 2012 February; 35(2): 198–208.
Published online 2012 January 26. 



Gelişmiş 
ekonomilerde
HD:CAPD/PD 
maliyet oranı 

Just et al, Health Policy
 86 (2008) 163–180



Gelişmekte olan 
ülkelerde 

HD:CAPD/PD 
maliyet oranı 

Just et al, Health Policy
 86 (2008) 163–180







 
 Nephrol Dial Transplant 13:831 :1998 

117 HD hastası•
117 PD hastası•
Gecikmiş graft işlevi ve bu nedenle HD uygulaması, 27 PD •
hastasında ve 59 HD hastasında görülmüş (p<0.0001)
6 hafta sonra ve 6 ay sonra bu fark ortadan kalkmış.Serum •
kreatinin düzeyleri  arasında fark kalmamış.

Uzun dönem greft işlevi bakımından çelişkili çalışmalar •
var.Bu konuda herhangi bir modalitenin net üstünlüğü yok.

GECİKMİŞ GRAFT İŞLEVİ



BÖBREK NAKLİ

Kadavra böbrek naklinden sonraki ilk hafta 
PD de sonuçlar HD hastalarına göre daha iyi. 

  J Am Soc Nephrol 10(1):154–159



TRANSPLANT ÖNCESİ DİYALİZ MODALİTESİNİN TÜM NEDENLERE 
BAĞLI ÖLÜM ÜZERİNE ETKİSİ

Clin J Am Soc Nephrol. 2012 February; 7(2): 332–341.



YAŞAM KALİTESİ

52 makale yaklaşık 36 000 hasta
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Klasik tedavi yaklaşımı
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Van Biesen W, et al. JASN 2000;11:116-25

223 HD HASTASI
194 PD HASTASI

Diyaliz tedavisine PD ile başlanılması ve PD’ne bağlı ciddi 
komplikasyonlar geliştiğinde hastanın HD’e transfer edilmesi 

p<0.01



ÖNCE periton diyalizi !•
PD FIRST  !•
Hastalara ilk olarak PD teklif edilmeli.(özel bir •
engel olmadıkça her hastaya bu teklif 
yapılmalı.



PD tercihini azaltan ya da HD ‘e geçişe yol açan 
nedenler:

Tedaviye bağlı nedenler
 Enfeksiyonlar

Peritonit, tünel enfeksiyonu, çıkış yeri enfeksiyonu vb.
Yetersiz diyaliz

Kt/V yada Kr. Klerens gibi hedefleri tutturamamak
UF Yetmezliği

Kuru ağırlığa ulaşamamak
Sürekli bir volüm fazlalığı
Mekanik sorunlar

Kateter  sorunları
Enfeksiyonlar
Mekanik komplikasyonlar





SİSTEM İLE İLGİLİ SORUNLAR
Altyapı yetersizliği
Hasta eğitimindeki yetersizlik
PD olmayan bir yere taşınma
Merkez etkisi
Tedarikçilerin durumu, yeteneği vb.
Hekime yapılan/yapılmayan geri ödeme
Merkezin hastayı sahiplenmemesi
Hasta ile ilgili sorunlar

Hastanın bıkması
Toplumsal nedenler, aile, yaş meslek vb.
Cografi nedenler, (seyahat, ulaşım vb.)
Kalan böbrek işlevlerinin yitirilmesi
Diyabete bağlı komplikasyonlar (nöropati, körlük vb.)
Karın cerrahisi ya da fıtık gelişimi
Solunumsal hastalıklar, kronik öksürük
İnme vb.el yeteneğinin yitirilmesine yol açacak olaylar



SEP











KATETER GÖMME
Avantajları
1.Hasta bakımından
a.Elektif cerrahi,gündüz hastanesinde uygulama
b.Kullanmadan önce «flush» gereksiniminin 
olmaması
c.Gereksinim ortaya çıktığında  olgun bir ulaşım yolu
d.Sızıntı riski daha az
e.Eğitim zamanı kısa , başlangıçta  tam dolum 
olanağı

2.Ekip bakımından
a.Başlangıç zamanında esneklik
b.HD köprü tedavisine gereksinim yok
c.Başlangıçta kateter işlevinde başarı oranı yüksek
d.Enfeksiyon daha az
e.Olgunlaşmış bu tünelde keçe dışarı çıkması daha 
az
f.Hastanın baştan tercih yaptığı için olayı kabul ve 
hakimiyeti daha iyi
g.PD gelişimi ve kaynak kullanımı avantajı

Dezavantajları
a.İki işlem gerektirmesi
b.Koşullar değişmesi  ve kateterin          
kullanılamaması durumu
c.Hastanın fikrini değiştirmesi
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PERİTON DİYALİZİNİ NASIL SÜRDÜREBİLİRİZ ?

Tedavi biçimi ile ilgili olarak :
Peritonit  profilaksisi
Membranın korunması (glukoz polimerlerinin/ACE İnh. Kullanılması
Diyaliz reçetelendirilmesinin  Kalan Böbrek işlevlerine (KBİ) göre 
düzenlenmesi
Kateter işlev bozukluklarının düzeltilmesi

Sistemle ilgili olarak :
Daha iyi bir altyapı, hasta eğitimi
Hekimlerin eğitimi
Hekimlerin ve merkezlerin teşvik edilmesi

Hastayla ilgili olarak :
Sosyal destek, psikolojik danışma ve rehberlik
Aletli PD

 
 



Mart 2012 de ABD de Nefroloji otoriteleri bir •
araya gelip bir zirve toplantısı yapıyorlar ve Ev 
diyalizi politikalarını belirliyorlar.Ev diyalizi 
seçeneğinin ön plana çıkması için 15 ayrı 
tavsiye kararı belirliyorlar ve bir  ulusal ittifak 
oluşturuyorlar.PD önündeki  sistematik 
engellere karşı alınması gerekli önlemleri 
belirliyorlar.





Medicare Eğitim programının kapsamını geliştirmek•
Hastaları da mentor olarak kullanmak•
PD ve Ev HD için ustalık eğitimleri•
Ev diyalizi konusunda hekim eğitimleri ve yöresel imkanları ve işbiriliklerini •
araştırıp geliştirmek
Sağlık sistemi imkanlarını ve geri ödeme sistemini zorlamak eğitimide bu geri •
ödeme içine dahil etmeye çalışmak
Ev diyalizi için kalite ölçütleri geliştirmek,  ve hasta tatminini artıracak çareler •
düşünmek
Geri ödemenin ev diyalizinde merkez HD e eşit hale getirilmesi•
Ev diyalizi için izleme ve geri ödeme kodlarının güncelleştirilmesi•
Daha sık Ev HD ödemesini teşvik için çalışmak•
Federal ve Devlet düzeyinde Merkez HD ve Ev HD ödemelerini birleştirip •
şartlarını revize etmek
Gece(Noktürnal) HD desteğini netleştirmek•
Ev diyalizine ayrılan fonların daha sık ve uzun ev tedavilerine tahsisine çalışmak.•





NE YAPMALI ?

1.Ev diyalizi rehabilitasyon ve yaşam kalitesi bakımından,yaşam süresini 
uzatmak bakımından ve fiyat bakımından HD merkez tedavilerine daha 
üstündür.

2.Canadian Society of Nephrology 1997 de şunu net olarak önermiştir:
a.Potansiyel bir canlı  verici varsa , preemptif (doğrudan nakil) 
önerilmelidir.
b.Bu olanaklı değilse EV DİYALİZİ  önerilmelidir. PD ya da merkez HD 
arasında seçim yapmalarını önerme yerine

 Evde diyaliz mi ? Yoksa hastanede diyaliz mi ? Seçimini  önüne koymalıyız.
c.Ev diyalizini seçerse ,

APD
SAPD
Ev HD seçenekleri vardır.



Bu üç seçenek de kişisel faktörlerle 
gerçekleşemiyorsa:

“Assisted dialysis at home ”
Hemşire yardımıyla evde dializ.
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Ev Diyalizi(PD+HD)
Bimodal tedavi(PD+Merkezde HD)

ÖNCE PD (PD FIRST) modeli



 
Peritoneal Dialysis International, Vol.(2007), Supplement 2 s126-129
Kawanishi et.al

PERİTON DİYALİZİNDE KALMA, AY



Bir modelden diğerine geçiş terkedilen modelin 

yetersizliği olarak değerlendirilmemelidir.



                          Seminars in Dialysis, 10/10/2013  

Yeni başlayacak hastalarda, «preemptif» nakil, bir seçenek •
değilse ve temel altyapı gereksinimleri izin veriyorsa ,
Önce PD yaklaşımı otomatik bir başlangıç olmalıdır.Bunun •
doktorlara,sağlık sistemine ve topluma sayısız yararları 
vardır.

 



Sonuç

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi birbiriyle •
yarışan yöntemler değildir.
Tedavi uygulaması bireyselleştirilmelidir   !•


