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Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi 
 
 

• Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi 
sağlıklı kontrollere göre daha kötüdür. 
 



Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi 
 
– Ağrı, kaşıntı, uykusuzluk …… gibi semptomlar 
– Kormorbid durumlar (diyabet, kardivasküler hastalık…) 
– Komplikasyonlar (anemi, malnutrisyon, kemik hastalığı, 

nöropati……..) 
– Diyet kısıtlamaları  
– Diyaliz ünitesine bağımlı olma  
– İş kaybı 
– Depresyon, anksiyete 
 



Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi 

  
– Fiziksel semptom ve bulguların iyileşmesi 
 
– Günlük aktivitelerin düzelmesi  
 
– Psikolojik iyilik ve sosyal uyumun sağlanması 

 



Diyaliz Hastalarında  
Yaşam Kalitesinin Önemi  

 
 
• Diyaliz hastalarında yaşam kalitesinin kötü 

olması  
 

    Morbidite ve mortalite için bağımsız bir risk 
faktörü.  
 
 

• Mapes DL, (DOPPS) Kidney Int, 2003 
• López RK, (CALVIDIA Study) Nephrol Dial Transplant, 2004 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mapes%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12787427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12787427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez%20Revuelta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15252167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopez%20Revuelta%20K%2C%20Garcia%20Lopez%20FJ%2C%20de%20Alvaro%20Moreno%20F%2C%20Alonso%20J%20(2004)%20Nephrol%20Dial%20Transplant.%2019(9)%3A%202347-2353.).


Diyaliz Hastalarında  
Yaşam Kalitesinin Önemi 

 
• Diyaliz tedavi etkinliğinin ölçülmesi için 

sadece  morbidite ve mortalite oranları 
değil yaşam kalitesi de değerlendirilmeli.  
 

• Yeterli diyaliz tanımlaması, hasta 
tarafından algılanan yaşam kalitesinin iyi 
olmasını da içermeli.  
 

• (NKF/KDOQI)  
 



Yaşam kalitesi üzerine etkili faktörler nelerdir ?  
       
      Demografik özellikler….yaş, cinsiyet …… 

  Komorbid faktörler 
  Tedavi  yöntemi   
  Diyaliz yeterliliği 
  Anemi, malnutrisyon, enflamasyon  
  Depresyon 
  Uyku bozuklukları, ağrı 
  Cinsel fonksiyon bozuklukları 
         Tx’den sonra diyalize geri dönme 
   

Valderrábano F,  Am J Kidney Dis, 2001 
Alvares J, Qual Life Res, 2012 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valderr%C3%A1bano F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11532675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valderrabano, F., AJKD 2001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alvares J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21938644


Yaşam Kalitesi/ Yaş-Cinsiyet 

• Yaşlı hastaların genç hastalara göre,  
     fiziksel fonksiyonları daha kısıtlı olabilir  
     ama psikososyal yaşam kalitesi ölçütleri  
     ve tedavi uyumları daha iyi  

• Kutner NG, Semin Dial, 2002 
 
 

• Kadınlarda yaşam kalitesi, erkeklerden daha kötü 
     

• Vázquez I, Nefrologia, 2004 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=V%C3%A1zquez I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15219092


Yaşam Kalitesi/ RRT Yöntemi 

 
• Renal Replasman Tedavileri içinde yaşam kalitesinin en 

iyi olduğu tedavi böbrek transplantasyonudur.  
 

• Evans RW, N Engl J Med, 1985 
• Lee AJ, Curr Med Res Opin, 2005 

• Öğütmen B, Transplant Proc, 2006 
 
 

• PD tedavisinde yaşam kalitesi HD tedavisine göre 
daha iyi veya benzerdir 

• Cameron JI, Am J Kidney Dis, 2000 
• Merkus MP, (NECOSAD), Kidney Int, 1999 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evans%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3918267
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evans%20RW%2C%20N%20Engl%20J%20Med%2C%201985


Yaşam Kalitesi/ Semptomlar 

• 179 hasta, 23 üremik semptom (halsizlik, kaşıntı, 
uykusuzluk….) ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki  

    Tüm yaşam kalitesi ölçütleri ile semptomlar arasında 
negatif ilişki saptanmış  

• Yong DS, Palliat Med, 2009 
 

• 63 HD hastası, uykusuzluk semptomları ile depresyon 
ölçütleri arasında pozitif,  yaşam kalitesi ölçütleri 
arasında negatif ilişki  
 

• Türkmen K, Int J Nephrol Renovasc Dis, 2012 
 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yong%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19153131


Yaşam Kalitesi / Anemi/ Malnutrisyon 

• 65 HD hastası,  
 
 
• Hipoalbuminemik ve anemik olanların yaşam 

kalitesi daha kötü 
 

 
• Kalantar-Zadeh K, J Am Soc Nephrol, 2001 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalantar-Zadeh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11729250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalantar-Zadeh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11729250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalantar-Zadeh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11729250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalantar-Zadeh%20K.%2CJASN%2C%202001


Yaşam kalitesi / Merkez etkisi ? 

 
• 24 merkez, 570 HD hastası 
 
• Merkez özelliklerinden; tam zamanlı diyetisyen 

varlığı ve merkezin hastane dışı ünite olması, 
hastaların yaşam kalitesi algısını olumlu etkilemiş 
 

• Mazairac AH, Qual Life Res, 2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mazairac%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21633878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mazairac%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21633878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21633878


Yaşam Kalitesi/ Cinsel Fonksiyon 
Bozuklukları 

 
• Erkek ve kadın diyaliz hastalarında cinsel 

fonksiyon  bozuklukları sıktır ve yaşam 
kalitesininin psikolojik ölçütlerinde  
kötüleşmeye yol açmaktadır 
 
 
 

• Rosas SE, Kidney Int, 2003 
• Turk S, Nephron Clin Pract, 2004 

• Yazıcı R, Ren Fail, 2009 



Yaşam Kalitesi  
Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) 

 
• PD hastalarında RRF kaybı, depresyon ve 

yaşam kalitesinde kötüleşme ile birlikte olan 
en önemli faktörlerden   

  
• Termorshuizen F, (NECOSAD ), Am J Kidney Dis, 2003 

• Park HC, J Korean Med Sci, 2012 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Termorshuizen%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12776283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=NECOSAD-2%2CAm%20J%20Kidney%20Dis%20241%3A1293-1302%2C%202003


Yaşam kalitesi /Depresyon 
 
 
• Diyaliz hastalarında en sık görülen psikiyatrik 

problem depresyondur. 
 

• Depresyon hastaların tedavi uyumunu, yaşam 
kalitesini ve prognozunu kötüleştirmektedir.  
 

• Finkelstein FO, Nephrol Dial Transplant, 2000  
• Kalender B, Nephron Clin Pract, 2006 

• Doğan E, Ren Fail, 2005  



Yaşam kalitesi üzerine etkili faktörler 

• 68  HD, 47 PD, 26 KBH ve 66 sağlıklı kontrol,  
    SF-36,  Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Psikiyatrik 

değerlendirme 
    CRP, ferritin, albumin, Hb ve Hct  

 
 

• Depresyon:34 (24.1%), depresyonlu hastaların yaşam 
kalitesi ölçütleri daha düşük  
 

• HD grubunda yaşam kalitesinin fiziksel ölçütleri ile 
Hct ve s. albümin düzeyi arasında pozitif, fiziksel ve 
psikolojik ölçütleri ile CRP arasında negatif ilişki  

 
• Kalender B. Int J Clin Pract, 2007  



 
Diyaliz hastalarında 

Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 

• Transplantasyon 
• Eritropoetin tedavisi  
• Diyaliz ile ilgili yeterliliklerin iyileştirilmesi 
• Semptomların giderilmesi  
• Psikososyal destek 
• Depresyon, anksiyete ile mücadele 
• Egzersiz  
• Kısa süreli günlük HD, Gece HD 
• SAPD/APD 

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Transplantasyon 

 
• Diyaliz hastalarında yaşam kalitesini iyileştirecek en 

iyi girişim başarılı transplantasyon 
 
 

• Transplant hastalarının yaşam kalitesi diyaliz 
hastalarından daha iyi ama sağlıklı populasyona göre 
daha kötü. Çünkü yeniden diyalize dönme veya 
potansiyel komplikasyonlardan kaynaklanan endişeler 
 

• Kimmel PL, J Nephrol, 2008 
• Stratta P, G Ital Nefrol, 2008 

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ?  
Anemi tedavisi  

• Aneminin düzeltilmesi sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini 
iyileştirir.  
 

• Bu iyileşme; fiziksel semptomlar, performans 
alanlarında en fazla, psikososyal alanlarda daha az, 
emosyonel durum ve ağrı alanlarında en az olarak 
saptanmakta.   
 

• Aneminin düzeltilmesi ayrıca uyku, bilişsel  ve cinsel 
fonksiyonları da olumlu olarak etkilemekte.  
 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ?  
Anemi tedavisi  

• Yaşam kalitesinde maksimal artış Hb değerinin 10-12 
gr/dl aralığında olması ile ortaya çıkmakta.   
 

• Hb değerinin daha fazla yükseltilmesi (12-14 gr/dl) 
yaşam kalitesinde çok belirgin olmasa da iyileşmeyi 
arttırıcı etki yapmakta.  
 

• Hb ≥13 g/dl olduğunda AMI, KB yükselmesi, AV fistül 
trombozu, inme vb. komplikasyonlar 

 
 

• Leaf DE, Kidney Int, 2009  
  

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Diyaliz yeterliliği 

 

• 33,879 HD hastası, Diyaliz başlangıcında ve 6 ay sonra 
SF-36 ile yaşam kalitesi  

  
• Morbidite ve mortalite ile ilişkili olan 5 parametre: 
    S. albumin  ≥ 4.0 g/dL, Hb 11-12 g/dL, Kt/V ≥ 1.2, 

fosfor 3.5-5.5 mg/dl ve AV fistül olması 
 

• Bu HD tedavi hedeflerine  ulaşan hastaların hem 
fiziksel hem de psikolojik yaşam kalitesi göstergeleri 
iyileşmiş.  

 
• Lacson E, Am J Kidney Dis, 2009  



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Diyaliz yeterliliği 

• Bu gözlemsel çalışma diyaliz yeterliliği 
hedeflerini başarmanın yaşam kalitesini 
iyileştirdiğini göstermekte. 
 

• Yaşam kalitesini nasıl iyileştireceğimiz 
ile ilgili ipuçları:  
– Yeterli Diyaliz  
– Tedavi uyumu  

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Beslenme desteği 

 • 88 HD hastası  
    Her HD seansında oral beslenme solüsyonu (Nephro)  

3 ay süre ile 
    S. albumin düzeyi korunmuş ve yaşam kalitesi ölçütleri 

iyileşmiş 
• Scott MK, J Ren Nutr, 2009  

  
• Protein alımı düşük olan 86 HD hastasına günde 2  kez 

oral beslenme solüsyonu  (Renilon 125 ml) 3 ay süre ile 
verilmiş  

    Beslenme ve yaşam kalitesi ölçütleri korunmuş.  
 

• Fouque D, Nephrol Dial Transplant, 2008 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fouque%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18408077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18408077


Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
 Kemik metabolizmasında iyileşme 

• 1184 HD hastası, Plasebo karşılaştırılmalı   
• 697 sinakalset, 487 kontrol 
• Sinakalset kullanımı ile  
     parathormon seviyesinde düşme 

 paratiroidektomi,  
     kardiyak nedenli hastaneye yatış  
     ve kırık riskinde azalma 
  
    ve yaşam kalitesinde iyileşme gösterilmiş 

•  Cunningham J, Kiney Int, 2005 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
 Huzursuz Bacak Sendromu 

 
 

• Huzursuz bacak sendromunun 
gabapentin ile tedavisi,  

   semptomlarda azalma  
   ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlamış. 

 
• Micozkadioglu H,  Ren Fail, 2004  



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
 Kuru Ağırlık  

• 119 HD hastası, 1 yıllık takip 
   68 hasta EKO ile inferior vena cava çapı 

ölçümü-kuru ağırlık 
   51 hasta konvansiyonel yöntemler-kuru ağırlık 

 
   EKO ile inferior vena cava çapı ölçülerek   
   kuru ağırlığa ulaşması sağlanan hastaların 

yaşam kalitesinde iyileşme olduğu gösterilmiş. 
 

• Chang ST,  Nephron Clin Pract, 2004 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
İkodekstrin  

 
 

• İkodekstrin kullanımı, 13 haftalık takipte 
hastalık semptomlarını azaltarak yaşam 
kalitesinin iyileşmesini sağlamış.  
 

• Guo A, Kidney Int, 2002 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
SAPD /APD tedavisi 

• APD ile uyku kalitesinde kötüleşmeye rağmen, yaşam 
kalitesi sosyal alanlarda iyileşebilir.  
 

• Bro S, Perit Dial Int, 1999 
 
 

• APD ve SAPD hastalarında yaşam kalitesi farklı değil 
 

• Güney İ, Hemodial Int, 2010 
• Michels WM, (NECOSAD) Perit Dial Int, 2011  



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Uzun-Sık Diyaliz 

 
• Kısa süreli günlük HD, gece uzun HD (5-6 kez/hafta) 
   Konvansiyonel HD (3 kez/hafta) karşılaştırıldığında; 
   Sık diyaliz yöntemleri uygulanan hastalarda:  
 
• Sıvı, kan basıncı, mineral metabolizma 

kontrolünde iyileşme ve SVH’de gerilemeye 
paralel olarak 

    Yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme 
 

• Culleton BF, J Nephrol 2011     

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Sosyal destek 

• Hasta ile iletişim,  
• Hastanın hastalığı ve tedavisi ile ilgili sürekli 

eğitimi……… 
• İyi diyaliz için teknik hataların azaltılması,  enfeksiyon 

kontrolü,  
• Diyaliz çalışanlarının özellikle hemşirelerin rolü çok 

önemli  
 

• Tallis K, Ren Soc Aust J, 2005 
 

• İş-uğraşı tedavisi yaşam kalitesini iyileştirebilir  
 

• Mariotti MC, Scand J Occup Ther, 2011 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mariotti MC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20560804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mariotti MC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20560804


Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Sosyal destek 

• 949 Diyaliz hastası 
• Sosyal destek düzeyi ölçeği, hasta memnuniyeti ölçeği 

ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği 
 
• Sosyal destek düzeyinin yüksek olması, tedavi 

memnuniyeti ve ve yaşam kalitesini iyileştiriyor 
 

• Plantinga LC, Clin Am Soc Nephrol 2010 
 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Eğitim 

• 70 HD hastası,  
   35 hastaya beslenme eğitimi, 35 hasta kontrol 
 
• Beslenme eğitimi alan hastaların 
   yaşam kalitesi ölçütlerinde,  
   kontrol grubuna göre anlamlı iyileşme  

 
• Aghakhani N, Saudi J Kidney Dis Transplant, 2012 

 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Egzersiz 

 
 

• HD ünitesinde ve evde egzersiz yapılması 
   Yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme sağlıyor.  

 
 

• Takhreem M, Medscape J Med, 2008 
• Matsumoto Y, Ren Fail, 2007 

• Bennett PN, J Ren Care, 2007 
 
 

 
 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Depresyon Tedavisi 

• 68  HD, 47 PD, 26 KBH (toplam 141 hasta)  
• SF-36,  Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Psikiyatrik 

değerlendirme 
 

• Hastaların 34 (24.1%)’inde depresyon saptanmış.  
 

• Tedaviyi kabul eden hastalara citalopram 20 mg/gün  
8 hafta süre ile verilmiş.  
 

• Tedavi sonrası hastaların BDÖ depresyon ölçütleri 
azalmış, yaşam kalitesi ölçütleri iyileşmiş 
 

• Kalender B, Ren Fail, 2007 



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Depresyon Tedavisi 

• 97 HD hastası,  
   SF-36,  Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)  
• Depresyonu olan hastalarda yaşam kalitesi 

depresyonu olmayanlara göre daha düşük.  
 

• 40 hastada (% 42) depresyon  
• Sertralin HCl 50 mg/gün 8 hafta verilmiş. 

 
• Antidepresant tedavi ile BDÖ ve yaşam 

kalitesi ölçütlerinde iyileşme 
 

• Türk S, Clin Nephrol, 2006  



Yaşam kalitesini nasıl iyileştirelim ? 
Depresyon Tedavisi 

• 124 PD hastası  
   SF-36, BDÖ, Psikiyatrik değerlendirme 

 
• Depresyon 32 hasta da (%25.8) 
  
• Sertraline 50 mg/gün, 12 hafta süre ile 
• BDÖ ve yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme 

 
• Atalay H, Int Urol Nephrol, 2010 

 



Sonuç  
• Diyaliz hastalarında yaşam kalitesini iyileştirmek için 

yapılabilecek en iyi girişim başarılı transplantasyon 
 

• Eritropoetin ile anemi tedavisi 
 
• Diyaliz tedavi hedeflerinin sağlanması 

 
• Semptomların  tedavisi  
 
• Psikososyal desteğin arttırılması 

 
• Depresyonun tedavisi  
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