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KKüüresel Yaresel Yaşşlanmalanma

•• 19501950’’lerde 60 yalerde 60 yaşş üüzeri zeri populasyonpopulasyon 205 205 
milyon iken; milyon iken; 

•• 20002000’’lerde  3 kat artarak 606 milyona lerde  3 kat artarak 606 milyona 
ulaulaşşmmışış
(>65 ya(>65 yaşş 450 milyon450 milyon--toplam ntoplam nüüfusun %7fusun %7’’si)si)

•• AvrupaAvrupa’’da bu oran en yda bu oran en yüüksek (%20) ksek (%20) 

•• 20502050’’de >65 yade >65 yaşş nnüüfus 2.000.000.000 olacak fus 2.000.000.000 olacak 
(%10)(%10)

•• 20002000’’de her 14 kide her 14 kişşiden biri > 65 yaiden biri > 65 yaşş

•• 20502050’’de her 6 kide her 6 kişşiden biri >65 yaiden biri >65 yaşş

•• YaYaşşam sam süüresi en uzun resi en uzun üülke; Japonyalke; Japonya
♦Erkeklerde 78, kadınlarda 85 yıl
♦Sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 72, kadınlarda 78

www.UN.www.UN.WorldWorld PopulationPopulation AgeingAgeing



KKüüresel Yaresel Yaşşlanmalanma



•• YaYaşşllııllıık sk sıınnııflamasflamasıı

•• II-- PrePre--yayaşşllıı ddöönem :  >45 yanem :  >45 yaşş

•• IIII-- GenGençç--yayaşşllıı ddöönem : 65nem : 65--74 ya74 yaşş

•• IIIIII-- OrtaOrta--yayaşşllıı ddöönem : 75nem : 75--84 ya84 yaşş

•• IVIV-- İİleri yaleri yaşşllıı ddöönem : 85 nem : 85 -- >85 >85 
yayaşş

•• YaYaşşllıılarda slarda sıık gk göörrüülen len 
bbööbrek hastalbrek hastalııklarklarıı

• Hipertansiyon
• Diabetes mellitus
• Obstrüktif Üropati (BPH, 

nörojenik mesane..)
• Polikistik böbrek hastalığı
• Üriner infeksiyon
• Üriner sistem maligniteleri
• Multipl myeloma
• Dehidratasyon
• Kronik NSAI ilaç kullanımı



SDBH Riski YaSDBH Riski Yaşşlanma ile  artlanma ile  artııyoryor
USRDS 2008 Verileri

2007 y2007 yııllıında 65nda 65--74 ya74 yaşş gurubu SDBH hasta(n=5.879) saygurubu SDBH hasta(n=5.879) sayııssıı; ; 
aynaynıı yayaşş gurubunda 2000 ygurubunda 2000 yııllıına gna gööre %24 oranre %24 oranıında artmnda artmışış.  .  



TTüürk rk NefrolojiNefroloji DerneDerneğği 2008 Verilerii 2008 Verileri

%34.1%34.1

%38.7%38.7



YaYaşşllıı Diyaliz HastasDiyaliz Hastasıı ve ve MortaliteMortalite

•• 1 y1 yııllllıık yak yaşşam sam süüresiresi
• USRDS(1996-2003) verilerine 

göre; >80 yaş HD hastalarında 
%54

• North Thames Dialysis
Study(NDTS);  >70 yaş Diyaliz 
hastalarında %71

• 75 yaş ve üzeri HD hastalarında  
KVH nedeni ile hastahaneye yatış
oranı yüksektir.(0.62 /hasta yılı)

• USRDS 2008 Regıstry

USRDS 2008 Regıstry



YaYaşşllıı Diyaliz HastasDiyaliz Hastasıı ve ve MortaliteMortalite

•• İİlk 90 glk 90 güünde nde mortalitemortalite oranoranıı ↑↑
•• 6565--79 ya79 yaşş gurubunda %10gurubunda %10
•• >85 ya>85 yaşş %27%27

YaYaşşam sam süüresini etkileyen faktresini etkileyen faktöörler rler 
• İleri yaş
• Sık hastahaneye yatış
• Düşük vücut ağırlığı
• Nefrologa geç başvuru
• Fonksiyonel durum 

bozukluğu/yatağa bağımlılık
• Diyaliz planlamasının 

yapılmaması /geç yapılması
• Periferik vaskuler hastalık,
• Ko-morbid durum sayısı ve 

ciddiyeti
USRDS 2008 Regıstry



YaYaşşllıı Diyaliz HastasDiyaliz Hastasıı ve ve MortaliteMortalite

•• CORR(CORR(CanadianCanadian Organ Organ 
ReplacementReplacement RegisterRegister--1999)1999)

2 y2 yııllllıık k mortalitemortalite oranoranıı
• >65 yaş non-diyabetik HD 

hastalarında %43.8 
• diyabetik hastalarda %48
• >65 yaş hastalarda 
•• 1 1 koko--morbidmorbid durum  %25; durum  %25; 
•• 2 veya >2 2 veya >2 koko--morbidmorbid durum  %63durum  %63

daha fazla daha fazla mortalitemortalite artartışıışına na 
sebebsebeb oluyor.oluyor.

• >65 ya65 yaşş hastalardahastalarda
•• 1.1.ööllüüm nedeni KVH (%30.7 )                               m nedeni KVH (%30.7 )                               

2. 2. ööllüüm nedeni diyalizin m nedeni diyalizin 
sonlandsonlandıırrıılmaslmasıı (%16.1)(%16.1)



YaYaşşllıı SDBHdaSDBHda CoCo--MorbidMorbid HastalHastalııklarklar

•• YaYaşşllıı populasyonunpopulasyonun
%80%80’’inde 3 ve daha fazla inde 3 ve daha fazla 
koko--morbidmorbid hastalhastalıık mevcut k mevcut 
ikeniken

•• SDBH olan bir yaSDBH olan bir yaşşllııda da 
koko--morbidmorbid patolojilerin patolojilerin 
saysayııssıı ortalama 7.8 ortalama 7.8 
olabiliyorolabiliyor

KrishnanKrishnan Sem in Sem in DialDial. 2002. 2002
DimkovicDimkovic NDT,2001NDT,2001

•• İİskemikskemik Kalp HastalKalp Hastalığıığı
•• Kalp YetmezliKalp Yetmezliğğii
•• Protein ve enerji Protein ve enerji malnutrisyonumalnutrisyonu,,

kas kitlesinde azalmakas kitlesinde azalma
•• NNööromromüüsksküülerler hastalhastalııklar; klar; 

hipomobilitehipomobilite immobiliteimmobilite
•• HipomobiliteyeHipomobiliteye babağğllıı otonomi kaybotonomi kaybıı
•• HipertansiyonHipertansiyon
•• DiabetesDiabetes MellitusMellitus
•• MalignitelerMaligniteler
•• PeriferikPeriferik Arter HastalArter Hastalııklarklarıı
•• Kronik Kronik ObstrObstrüüktifktif AkciAkciğğer Hastaler Hastalığıığı
•• DemansDemans (Alzheimer ve/veya (Alzheimer ve/veya 

vaskvasküülerler))
•• Ciddi Depresyon ve zihinsel Ciddi Depresyon ve zihinsel 

yetersizlikyetersizlik



•• YaYaşşllıı SDBH da Tedavi SDBH da Tedavi 
SeSeççenekleri:enekleri:

•• Konservatif TedaviKonservatif Tedavi

•• Transplantasyon Transplantasyon 

•• Diyaliz TedavisiDiyaliz Tedavisi
Hemodiyaliz TedavisiHemodiyaliz Tedavisi

• Ev Hemodiyalizi
• HD Merkezinde 

Periton DiyaliziPeriton Diyalizi
• Klasik PD
• Yardımlı Ev 

(Assistant Home) PD

•• Konservatif Tedavi;Konservatif Tedavi;
GFR<15 ml/GFR<15 ml/dkdk olan >75 yaolan >75 yaşş
hastalarda hastalarda 

• Yaşam süresinin kısıtlı olması
• İleri ko-morbid durumlar
• Yaşam kalitesinin etkilenmesi

•• Konservatif Tedavi SeKonservatif Tedavi Seççeneeneğğii
– Anemi tedavisi
– Ca-P dengesinin 

düzenlenmesi
– Destek tedaviler (diyet, 

yakın medikal izlem)



YaYaşşllıı SDBHdaSDBHda konservatif tedavi mi diyaliz mi ?konservatif tedavi mi diyaliz mi ?

•• 75 ya75 yaşş üüzeri GFR<15 ml/zeri GFR<15 ml/dkdk olan olan 
hastalarhastalar

• Diyaliz tedavisi (52 hasta)
Konservatif tedavi (77 hasta)
(Ort. GFR 8 ml/dk iken Diyalize 
başlanıyor)

•• 1 y1 yııllllıık k survivsurviv
•• Diyaliz tedavisinde %84Diyaliz tedavisinde %84
•• Konservatif tedavide %68Konservatif tedavide %68
• Konservatif tedavide kalanlarda ölüm 

nedeni aritmi(%34) ve pulmoner ödem 
(%34)

• MurtaghMurtagh ve ark. NDT 22;2007ve ark. NDT 22;2007



YaYaşşllıı SDBHdaSDBHda konservatif tedavi mi diyaliz mi ?konservatif tedavi mi diyaliz mi ?

• İskemik kalb hastalığı olanlar ve 
yüksek ko-morbiditeye sahip 
gurublarda tedavi modeli  
(konservatif/diyaliz) ile surviv
değişmiyor. 

SONUSONUÇÇ;;
Zihinsel Zihinsel mentalmental DemansDemans ve ve 
hastanhastanıın diyaliz tedavisini n diyaliz tedavisini redred
etmesi setmesi sööz konusu dez konusu değğilse ilse 
Diyaliz tedavisi tercih edilir.Diyaliz tedavisi tercih edilir.

İİskemikskemik kalbkalb hastalhastalığıığı varlvarlığıığı

İİskemikskemik kalbkalb hastalhastalığıığı yokyok



Tamura KM; Curr Opin Nephrol Hypertens 18(3):2009



YaYaşşllıı Hastaya Diyaliz KararHastaya Diyaliz Kararıında Doktorlar ne diyor?nda Doktorlar ne diyor?
•• Bir yBir yııllllıık k prospektifprospektif ççalalışışma; ma; 
•• NefrologNefrolog olmayan doktorlarolmayan doktorlarıın; diyalize ban; diyalize başşlamaylamayıı ddüüşşüünmeyip,  yanmeyip,  yaşşllıı

hastayhastayıı nefrologanefrologa ggööndermeme oranndermeme oranıı %22%22
•• NefrologaNefrologa ggööndermeme kararndermeme kararıınnıı etkileyen faktetkileyen faktöörler;rler;
• İleri yaş
• Nörolojik bozukluk
• Kalb,Akc ve KC gibi diğer organ yetmezlikleri
• Metastatik kanser
• Çok fazla co-morbid durum
• Hasta ve ailenin reddi

•• NefrologlarNefrologlarıınn yayaşşllıı hastayhastayıı diyalize badiyalize başşlatmama kararlatmama kararıı %7 ; %7 ; 
•• En En öönemli neden nnemli neden nöörolojik bozukluk   rolojik bozukluk   

AJKD 31:1998AJKD 31:1998
•• AmeriAmerikkaallıı//KanadalKanadalıı doktorlardoktorlarıın %65n %65’’i, i, İİngilteredengilterede ise %50ise %50’’si yasi yaşşa a 

bakmaksbakmaksıızzıın diyalize hasta yn diyalize hasta yöönlendiriyorlarnlendiriyorlar

•• Diyaliz dDiyaliz düüşşüünmedikleri hastalar inmedikleri hastalar iççin ortalama yain ortalama yaşş: : 85 85 
(US/(US/KKanada)anada),,82(82(İİngiltere )     ngiltere )     

AJAJKKDD;;38(1)38(1)::20012001



YaYaşşllıı Hastalarda Hemodiyaliz Tedavisinde Hastalarda Hemodiyaliz Tedavisinde 
SorunlarSorunlar

• Kardiyovaskuler hastalıklar
• Vasküler giriş yolu problemleri
• Beslenme yetersizliği
• Nörolojik problemler ve bilinç değişiklikleri
• Hasta yaşam kalitesi
• Yaşlı hastada fiziksel yetersizlik, immobilite
• Diyaliz Modalitesi ile ilgili sorunlar

• Etik sorunlar : 
A-Diyaliz tedavisine  başlama / tedaviye almama kararı
B-Diyaliz tedavisini sonlandırma kararı
C-Diyaliz tedavisinin reddi
D-Karar verme yeteneği olmayan yaşlı hastanın 

tedavisinde, ailenin istemleri 



YaYaşşllıı hastalarda hastalarda kardiyovaskulerkardiyovaskuler olaylara baolaylara bağğllıı
ööllüümler genmler genççlere glere gööre daha fazladre daha fazladıırr

USRDS 2000 USRDS 2000 AnnualAnnual Data Data ReportReport



YaYaşşllıılarda larda KardiyovaskKardiyovasküülerler risk profili risk profili 
AA--Yaşlanmayla birlikte kan basıncı artar

BB-Sistolik KB yüksekliği erkek ve kadınlarda farklı yaşlarda oldukça önemli bir 
mortalite belirleyicisidir.

Lipid düzeyleri özellikle LDL kol. düzeyleri yaşla birlikte artar.

AA BB



● >65yaş HD hastalarında KVH nedenli ölüm riski artmış olup (A)(A)
● Yaşlı HD hastalarındada; yüksek sistolik KB ve  düşük diastolik KB 

artmış mortalite oranı ile birliktedir.(B).(B)

BeckerBecker BN.J BN.J AmAm SocSoc NephNeph 8;19978;1997

AA BB



YaYaşşllıı Diyaliz(>65) hastalarDiyaliz(>65) hastalarıında nda KardiyovaskKardiyovasküülerler
SorunlarSorunlar

11-- SVH oranSVH oranıı artmartmışışttıır.r.
• Sistolik KB ↑
• İntradiyalitik kilo artışı
• İleri yaş
• Hkt değeri ↓
• Sistolik KB ↓

22-- AortikAortik ve ve sistemiksistemik arteriyalarteriyal
sertlik(sertlik(vaskulervaskuler stiffnessstiffness) ) ↑↑

• Pulse wave velocity ↑, SVH

33-- Kan BasKan Basııncncıı kontrolukontrolu
• Prediyaliz düşük KB değerleri 

artmış mortalite riski ile birliktedir

Diastolik KB ↓ KAH, uzun 
süreli kontrolsuz hipertansiyon, 
aortik stiffness(ateroskleroz) 

• .

ÖÖneriler; neriler; 

• Kan basıncı(özellikle sistolik KB) 
kontrolu sağlanmalı

• Sık tekrarlayan hipotansif
ataklardan sakınılmalıdır.

• Özellikle CRP yüksek olan 
hastalarda lipid düzeyleri 
düşürülmelidir.

• Aneminin yavaş ve kontrollu
düzeltilmesi (Hgb 11-12gr/dl) 
önemlidir.

• Hastaların prediyalitik konservatif 
tedavileri yeterli olmalıdır.



YaYaşşllıı SDBH hastalarSDBH hastalarıında nda kardiyovaskulerkardiyovaskuler komorbiditekomorbidite;;
Tx yapılan ve HD uygulanan hastaların karşılaştırılması(Catalunya Regıstry)

1 yıllık surviv HD:%94         Tx : % 91
3 yıllık surviv HD: %83         Tx : % 89
5 yıllık surviv HD: %77        Tx : % 86

NDT 12:261;1997NDT 12:261;1997



YaYaşşllıı Diyaliz HastasDiyaliz Hastasıında Zihinsel Bozukluklarnda Zihinsel Bozukluklar

• >55 yaş HD hastalarının yaklaşık %70’inde ılımlıdan ciddiye giden 
kr.zihinsel hasar vardır.

• Ciddi zihinsel hasar ve Ciddi zihinsel hasar ve DemansDemans geligelişşen   yaen   yaşşllıı diyaliz diyaliz 
hastalarhastalarıında nda mortalitemortalite ve diyalizin sonlandve diyalizin sonlandıırrıılmaslmasıı riski 2 katriski 2 kat
artar.artar.

•• KBH ve HD hastalarKBH ve HD hastalarıında zihinsel hasar yetersiz tannda zihinsel hasar yetersiz tanıı almaktadalmaktadıır.r.

•• 2006 USRDS kay2006 USRDS kayııtlartlarıına gna gööre re DemansDemans ssııklklığıığı
>65 yaş KBH da %7.6  HD hastalarında %7
>85 yaş KBH da %16.8  HD hastalarında %11

•• DOPPS da HD hastalarDOPPS da HD hastalarıında  nda  DemansDemans ssııklklığıığı %4



YaYaşşllıı Diyaliz HastalarDiyaliz Hastalarıında Gnda Göörrüülen  Zihinsel Patolojilerlen  Zihinsel Patolojiler

• 1- İnme(stroke)
• 2-Subklinik Serebrovaskuler hastalık; 

Sessiz infarkt ve beyaz cevher hasarı
• 3-Diyaliz sırasında akut zihinsel hasar : Delirium
• 4-Diyaliz sırasında zihinsel fonksiyonlarda akut azalma

SonuSonuçç: : KrKr.Zihinsel Hasar .Zihinsel Hasar -- DEMANSDEMANS

•• Hastaneye yatma sHastaneye yatma sııklklığıığı
•• ÖÖllüüm riskim riski ( HR 2.26 vs 1.86)( HR 2.26 vs 1.86)
•• Diyaliz tedavisini sonlandDiyaliz tedavisini sonlandıırma riskirma riski (HR 2.0)(HR 2.0)
•• Hasta bakHasta bakıım maliyetim maliyeti ((MedicareMedicare 2002 2002 öödemesi demesi demansldemanslıı

hastalara 19.100 USD daha fazla hastalara 19.100 USD daha fazla öödemidemişş)  )  
ARTAR !!!ARTAR !!!



7575--84 ya84 yaşş HD hastalarHD hastalarıında inme sonrasnda inme sonrasıı bir ybir yııl il iççindeinde
kalıcı felç(yatağa bağımlılık) : %51 

inme sonrası ölüm oranı : %60

USRDS USRDS RegRegııstrystry 20082008



Zihinsel hasar risk faktZihinsel hasar risk faktöörlerirleri
•• Genel Genel populasyondapopulasyonda;;
•• İİleri yaleri yaşş,,
•• KadKadıın cinsiyetn cinsiyet
•• DDüüşşüük ek eğğitim ditim düüzeyizeyi
•• Irk ve etnik Irk ve etnik öözellikzellik
•• D. D. MellitusMellitus
•• HipertansiyonHipertansiyon
•• HiperlipidemiHiperlipidemi
•• AnemiAnemi
•• İİnmenme
•• Kafa travmasKafa travmasıı
•• Orta yaOrta yaşş ObesiteObesite
•• İİnflamasyonnflamasyon
•• APOE4 APOE4 allelallel gengen
•• DiDiğğer genetik fakter genetik faktöörlerrler

•• KBH ve Diyaliz hastalarKBH ve Diyaliz hastalarıındanda
•• Bunlara ilaveten;Bunlara ilaveten;
•• ÜÜremiremi
•• Aneminin ciddiyetiAneminin ciddiyeti
•• MetabolikMetabolik bozukluklarbozukluklar
•• HD sHD sıırasrasıında nda hemodinamikhemodinamik

dengesizlikdengesizlik
•• StrokeStroke riski artriski artışıışı
•• ÜÜremikremik KVH risk faktKVH risk faktöörleri rleri 

((hiperhomosisteinemihiperhomosisteinemi,,endotelendotel
yalyal disfonksiyondisfonksiyon, , 
inflamasyoninflamasyon…….).)

•• MalnutrisyonMalnutrisyon



HD hastalarHD hastalarıında zihinsel hasarnda zihinsel hasarıın n patofizyolojisipatofizyolojisi

MurrayMurray MA MA AdvAdv ChronicChronic KidKid DisDis 15:200815:2008



11-- İİnme(nme(strokestroke))
•• USRDS kayUSRDS kayııtlartlarıına gna gööre inme oranre inme oranıı ; ; 

HD hastalarHD hastalarıında % 17 KBH da %10nda % 17 KBH da %10
•• HD hastalarHD hastalarıında inme riski 6nda inme riski 6--9 kat fazlad9 kat fazladıırr
•• İİnme nme ööykyküüssüü DemansDemans geligelişşimini 2 kat arttimini 2 kat arttıırrıırr

22--SubklinikSubklinik SerebrovaskulerSerebrovaskuler hastalhastalıık; k; 
(Sessiz infarkt ve beyaz cevher hasarı)

• Sessiz inmelerde klinik bulgu yok,Sessiz inmelerde klinik bulgu yok,
•• Beyin MR da Beyin MR da infarktinfarkt alanlaralanlarıı saptansaptanıır.r.
•• YaYaşşllıı HD hastalarHD hastalarıında %33 nda %33 --%49 oran%49 oranıında gnda göörrüüllüür(5 kat artmr(5 kat artmışış))

SONUSONUÇÇ; Her iki tabloda kal; Her iki tabloda kalııccıı zihinsel ve fiziksel fonksiyon zihinsel ve fiziksel fonksiyon 
bozuklubozukluğğuu



•• 33--Diyaliz sDiyaliz sıırasrasıında akut zihinsel hasar : nda akut zihinsel hasar : DeliriumDelirium
•• Akut bilinAkut bilinçç bulanbulanııklklığıığı tablosu; tablosu; 
•• HafHafııza bozukluza bozukluğğu, hatu, hatıırlayamama, rlayamama, dezoryantasyondezoryantasyon,konu,konuşşma bozukluma bozukluğğu, u, 

hallusinasyonhallusinasyon, uyuklama hali, uyuklama hali
•• PredispozanPredispozan faktfaktöörler;rler;
• Diyaliz disekilibrium sendromu
• Diyalizde hipotansif atak
• Aşırı Ultrafiltrasyon
• Hemokonsantrasyon
• High flux diyaliz ?
•• SONUSONUÇÇ; ; 
•• Uzun sUzun süürede bilinrede bilinçç ve fiziksel fonksiyonlarda azalmave fiziksel fonksiyonlarda azalma
•• GGüünlnlüük yak yaşşamdaki aktivitelerinin en azamdaki aktivitelerinin en azıından 1ndan 1--2 sinin yitirilmesi 2 sinin yitirilmesi 

•• 44--Diyaliz sDiyaliz sıırasrasıında zihinsel fonksiyonlarda akut azalma:nda zihinsel fonksiyonlarda akut azalma:
•• 28HD hastas28HD hastasıı((OrtOrt.ya.yaşş 66.7 ve 66.7 ve OrtOrt.diyaliz s.diyaliz süüresi 44.7 ay)resi 44.7 ay)
•• Zihinsel fonksiyonlar deZihinsel fonksiyonlar değğerlendirilmierlendirilmişş
•• Diyalizin ertesi gDiyalizin ertesi güünnüü ve Diyalize girmeden ve Diyalize girmeden öönce; Zihinsel nce; Zihinsel fonkfonk. . İİyiyi
•• Diyaliz sDiyaliz sıırasrasıında ve Diyaliz sonrasnda ve Diyaliz sonrasıı; K; Kööttüüleleşşiyoriyor

MurrayMurray MA MA AdvAdv ChronicChronic KidKid DisDis 15:200815:2008



İİleri yaleri yaşş grubunda(>80) Diyaliz Hipotansiyonugrubunda(>80) Diyaliz Hipotansiyonu

•• Diyaliz hipotansiyonu Diyaliz hipotansiyonu 
• Yaşlılarda gençlere göre daha sık(%20-30) görülür
• Minimal ekstrasellüler sıvı azalması ile bile gelişebilir
• Çarpıntı, terleme gibi öncü bulgular vermez
• Yaşlılarda benign seyir göstermeyebilir (Bilinç kaybı,inme,delirium, eplileptik

nöbet, asp. pnömonisi, vasküler giriş yolu trombozu)
• Geriye dönüş, genç hastalara göre daha zordur   

OreopoulosOreopoulos,AJKD 1993,AJKD 1993

Nedenleri;Nedenleri;
• Periferik vasküler rezistansın yeterince artamaması
• Yetersiz vasküler cevap (kardiak rezerv düşüklüğü) 
• Otonom disfonksiyon (%15-20)
• Sol vent hipertrofisi varlığı
• HD öncesi anti-hipertansif ilaç alımı
• Pre diyalitik veya intradiyalitik beslenme



YaYaşşllıı HD hastalarHD hastalarıında nda MalnutrisyonMalnutrisyon

•• HastalarHastalarıın %40n %40--5050’’sinde sinde 
malnmalnüütrisyontrisyon vardvardıır;r;

• Yiyecekleri hazırlayamama/ temin 
edememe

• İmmobilite,sosyal izolasyon
• İştah azalması
• Bulantı,kusma,malabsorbsiyon
• Beslenmenin önemini 

algılayamama 
• Diş problemleri
• Depresyon 
• Fazla ilaç tüketimi
• Kronik konstipasyon
• Sosyoekonomik güçsüzlük
•• İİnterdiyalitiknterdiyalitik kilo artkilo artışıışınnıı

engellemek iengellemek iççin daha az in daha az 
beslenmebeslenme

•• KDOQI KDOQI klavuzunaklavuzuna ggöörere
•• 3 ayda bir hastalar3 ayda bir hastalarıın kuru n kuru 

aağığırlrlııklarklarıı, , albalb.de.değğeri ve protein eri ve protein 
ttüüketimleri ketimleri hesablanmalhesablanmalııddıırr

• >60ya>60yaşş hastalara hastalara 
• Protein:1.2 gr/kğ/gün 
• Kalori: 30-35 kilokal/kğ/gün
• Multivitamin tedavisi
• sHCO3 < 22mEq/L ise Antiasidoz

tedavi önerilir.
• Kırık riski nedeni ile s.Ca dikkat!!!



YaYaşşllıı hastalarda hastalarda MalnutrisyonMalnutrisyon TedavisiTedavisi

Diyet sorgulaması
ve 

Beslenme durumunun
değerlendirilmesi

malnutrisyon eğilimi
• ≤ 35kcal/kg /gün

• ≤ 1.2g protein/kg/gün

•Diyet önerileri

+
•Oral supplement

Ciddi malnutrisyon
•nPCR<1g/kg/gün/1.73m2

•Alb <3.5g/dl
•prealb<30mg/dl

•Enteral beslenme

•İntradiyalitik
Parenteral beslenme

(IDPN)



YaYaşşllıı Hastalarda Damar Yolu SorunlarHastalarda Damar Yolu Sorunlarıı

●Yaşlı hastalar genellikle diyabetik
damarları frajil ve aterosklerotiktir.

●Fistül olgunlaşması yavaştır
●Kan akım hızı yetersizdir

♦Damar yolu erken oluşturulmalıdır 
(diyalize başlamadan  6 ay önce)
♦Primer AV fistül tercih edilmelidir
♦Hipotansiyon ve hipovolemiden

kaçınmalıdır
♦Kuru ağırlıkları yakın izlenmelidir
♦Malnutrisyonları önlenmelidir
♦Kan kayıpları hızla düzeltilmelidir
♦Sıcak havalarda ve aşırı terlemede 

yeterli sıvı almaya ikna edilmelidir

•• <65 <65 -- 65> ya65> yaşş gurubunda AV gurubunda AV 
graftgraft survivisurvivi aynaynıı

• 65< yaş gurubunda AV fistül 
sürvivi >65 yaşa göre daha iyi

•• >65 ya>65 yaşş gurubunda AV fistgurubunda AV fistüül l 
ssüürvivirvivi AV AV grafttengraftten daha iyidaha iyi

AJKD 30;1997AJKD 30;1997



YaYaşşllıı Hasta YaHasta Yaşşam kalitesiam kalitesi
●●Yaşam kalitesi; Fiziksel semptom ve bulguların iyileşmesi, fonksiyonel durum ve günlük 

aktivitelerin düzelmesi, mental iyilik ve sosyal adaptasyonun sağlanmasıdır.
● HastalarHastalarıın n fonksiyonel durumlarfonksiyonel durumlarıı ve ve iyilik haliiyilik hali yayaşşam kalitelerinin belirleyicisidir.am kalitelerinin belirleyicisidir.

.
• Normal yaşlı populasyonla

karşılaştırıldığında;
• SDBH yaşlı hastalarda daha fazla 

fonksiyonel hasar ve emosyonel
stress vardır, ve mutsuzdurlar

• >60 yaş gurubundaki hastalar, 
diyalize başladıktan sonra 
sosyalize olurlar, 

• <60 yaş gurubu hastalara  göre; 
daha iyi,tedaviye daha uyumlu, 
yaşamlarından daha fazla hoşnut 
ve daha az stresslidirler.

•• YaYaşşllıı hastalarhastalarıın yan yaşşam kalitesini am kalitesini 
etkileyen faktetkileyen faktöörler;rler;
11-- Yetersiz diyalizYetersiz diyaliz
22-- MalnutrisyonMalnutrisyon
33-- AnemiAnemi
44-- DepresyonDepresyon
5-Tedavi modeli (Tx,HD,CAPD)
6-Fiziksel güçsüzlük & yatağa 
bağımlılık
7-Ko morbid durumun fazlalığı ve 
ciddiyeti
8-Zihinsel fonksiyonlarda ve 
algılama yeteneğinde azalma
9- Aile desteği veya sosyal destek
varlığı



YaYaşşllıı hastalarda Fiziksel Yetersizlik ve Rehabilitasyonhastalarda Fiziksel Yetersizlik ve Rehabilitasyon

•• YaYaşşllıı hastalarhastalarıın zihinsel fonksiyonlarn zihinsel fonksiyonlarıı
kendi yakendi yaşş gurublargurublarıı ve genve gençç diyaliz diyaliz 
hastalarhastalarıı ile aynile aynıı olmasolmasıına rana rağğmen; men; 
fiziksel kapasiteleri yetersizdir ve fiziksel kapasiteleri yetersizdir ve 
giderek de azalgiderek de azalıırr. . 

• ABD’de Nursing Home’larda yaşayıp 
diyalize başlayan 8 hastadan sadece1’i; 
bir yıl sonra aynı fiziksel kapasitesini 
sürdürebiliyor.

•• Fonksiyonel kapasitenin giderek Fonksiyonel kapasitenin giderek 
azalmasazalmasıınnıın nedenleri;n nedenleri;

1-Bir veya daha fazla komorbid durum
2-Sakatlık, kemik kırıkları
3-Sık hastahaneye yatış
4-Diyalize bağlı fiziksel veya psikososyal
hasar (AV fistül, kramp, depresyon, 
iştahsızlık…)

5-Multiorgan yetmezlik

n=3702 hastan=3702 hasta

KurellaTMKurellaTM N N EnglEngl J J MedMed; 361:2009; 361:2009



YaYaşşllıı hastalarda Fiziksel Rehabilitasyonhastalarda Fiziksel Rehabilitasyon

•• AmaAmaçç;; Optimal fiziksel  fonksiyonların sürdürülebilmesi için residual
ekzersiz kapasitesinin kullanılması ve arttırılmasıdır.

•• Fonksiyonel durum deFonksiyonel durum değğerlendirilir.erlendirilir.
(GGüünlnlüük aktivitelerk aktiviteler; banyo yapma, giyinme,gezme, merdiven 
çıkma..)

•• Fonksiyonel kapasiteyi arttFonksiyonel kapasiteyi arttıırma rma ekzersizleriekzersizleri;;
• Kalça ve alt ekstremite güçlendirme ekzersizleri
• Yürüme ekzersizleri
• Fizik ekzersiz ve jimnastik hareketleri

(germe ve isotonik kas kondisyonu – 30 dak)



YaYaşşllıı Hasta ve Diyaliz Hasta ve Diyaliz EtiEtiğğii

ETETİİK KURAL K KURAL ; Hastan; Hastanıın bilinn bilinçç durumu iyi ise kendi durumu iyi ise kendi öözgzgüür kararr kararıı
öönemlidir. nemlidir. 

•• Sadece ileri yaSadece ileri yaşş gurubunda olmak diyalize bagurubunda olmak diyalize başşlamaylamayıı engellememelidirengellememelidir!!!!!!

•• İİleri yaleri yaşş;  hasta ya;  hasta yaşşam sam süüresini olumsuz etkileyen bir faktresini olumsuz etkileyen bir faktöördrdüür.Tedavi r.Tedavi 
öönerilirken bu durum nerilirken bu durum öözellikle vurgulanmalzellikle vurgulanmalııddıır.r.

•• Diyalize baDiyalize başşlama kararlama kararıınnıı alalıırken; rken; 
•• HastanHastanıın n coco--morbidmorbid durumudurumu
•• Beklenen yaBeklenen yaşşam sam süüresiresi
•• RehabilitasyonuRehabilitasyonu
•• YaYaşşam kalitesiam kalitesi
•• PsikososyalPsikososyal durumu dedurumu değğerlendirilmelidirerlendirilmelidir

•• PrognozuPrognozu iyi olmayan yaiyi olmayan yaşşllıı hastalarhastalarıın;  diyalizden yarar san;  diyalizden yarar sağğlaylayııp p 
sasağğlamayacalamayacağığınnıı dedeğğerlendirmek amacerlendirmek amacıı ile belli bir sile belli bir süüre tedavinin re tedavinin 
uygulanmasuygulanmasıınnıı öönermek nermek etiketik ve akve akıılclcıı bir yoldur.bir yoldur.



Diyalize alma veya durdurma: Ortak karar vermenin klinik pratik Diyalize alma veya durdurma: Ortak karar vermenin klinik pratik rehberirehberi

•• Rehber; Rehber; AmericanAmerican SocietySociety of of NephrologyNephrology(ASN) ve (ASN) ve RenalRenal PhysiciansPhysicians
AssociationAssociation (RPA)(RPA)’’in in multidisiplinermultidisipliner ççalalışışma gurubu tarafma gurubu tarafıından ndan 
oluoluşşturulmuturulmuşştur.tur. J J AmAm SocSoc NephrolNephrol 11:200011:2000

•• ÖÖneri 1neri 1-- Uygulama için ortak karar verin

•• ÖÖneri 2neri 2-- Bilgilendirilmiş onay veya ret formu imzalatın
♦ Uygun diyaliz tedavi tipleriniUygun diyaliz tedavi tiplerini
♦♦ Diyalize alDiyalize alıınmama durumunda nmama durumunda uygulacakuygulacak medikal tedavileri ve sorunlarmedikal tedavileri ve sorunlarıı
♦♦ Diyalizin belli bir sDiyalizin belli bir süüre denenebilecere denenebileceğğiniini
♦♦ Diyalizin kesilmesinde uygulanacak rahatlatDiyalizin kesilmesinde uygulanacak rahatlatııccıı((palliativepalliative) tedavileri detayl) tedavileri detaylıı
anlatanlatıınn

ÖÖneri neri 33-- Prognozu tahmin edin ve paylaşın,tarihli olarak dökümante edin

ÖÖneri  4neri  4-- Uyuşmazlık var ise çözmeye uğraşın

ÖÖneri  5neri  5-- Hastanın ileriye yönelik istemlerini yazılı olarak alın



YaYaşşllıı hastalarda Diyaliz tedavisine bahastalarda Diyaliz tedavisine başşlamama veya lamama veya 

Durdurma kararDurdurma kararıı

• A- Karar verme yeteneKarar verme yeteneğğine sahip ve tedavi konusunda yeterince ine sahip ve tedavi konusunda yeterince 
bilgilendirilmibilgilendirilmişş olan yaolan yaşşllıı hastalarhastalar ancak seçimini özgür bir şekilde 
yaparak diyalizi rededen veya durdurulmasını isteyen hastalar

• B- ArtArtıık karar verebilme yetenek karar verebilme yeteneğğine sahip olmadine sahip olmadığıığı halde, halde, daha daha öönce nce 
yazyazııllıı ve sve söözlzlüü olarak diyalizi olarak diyalizi rededenrededen veya durdurulmasveya durdurulmasıınnıı isteyen yaşlı
hastalar

• C- Karar verebilme yeteneKarar verebilme yeteneğğine sahip olmayan hastalarine sahip olmayan hastalarıın n öönceden nceden 
belirledibelirlediğği i yasal vekillerinin veya yoksa ailelerinin diyalizi reddetme yasal vekillerinin veya yoksa ailelerinin diyalizi reddetme 
veya durdurma isteveya durdurma isteğğii

• D- Düşünme,duygu ve anlamlı davranış biçimini kaybetmiş, kendinin ve kendinin ve 
ççevresinin farkevresinin farkıında olmayan nda olmayan kalkalııccıı nnöörolojik hasarlrolojik hasarlıı((demansldemanslıı)) hastalar

•• BilgilendirilmiBilgilendirilmişş yazyazııllıı olur ve ortak karar alolur ve ortak karar alıındndııktan sonra diyalizi ktan sonra diyalizi 
sonlandsonlandıırma klinik ve rma klinik ve etiketik olarak kabul edilir.olarak kabul edilir.

•• Bundan sonra hastaya Bundan sonra hastaya ööllüümmüüne kadar uygulanacak rahatlatne kadar uygulanacak rahatlatııccıı
((palliativepalliative)  tedavi ko)  tedavi koşşullarullarıı sasağğlanmallanmalıı ve uygulanmalve uygulanmalııddıır.r.



Diyalize alDiyalize alıınmayan veya tedavisi durdurulan hastalarda nmayan veya tedavisi durdurulan hastalarda 
rahatlatrahatlatııccıı((palliativepalliative) tedavi uygulanmal) tedavi uygulanmalııddıırr

•• İİnsani donsani doğğrularrularıın en n en öönemlisi;nemlisi; ööllüünceye kadar yanceye kadar yaşşama saygama saygıı
duymak ve doduymak ve doğğrusunu yapmaktrusunu yapmaktıır r 

. 
RahatlatRahatlatııccıı tedavi:tedavi:

• Hastanın onayı ile sağlık elemanları tarafından; ölünceye kadar hastaya medikal,  
psikososyal ve ruhsal açıdan destek verilmelidir.

•• II-- Fiziksel RahatlatmaFiziksel Rahatlatma
• Ağız bakımı ve vucut temizliği,
• Pozisyon verme, sırt masajı
• Ortamı havalandırma ve gerekirse Oksijen tedavisi
•• 22-- SSııvvıı ihtiyacihtiyacıı ve yeterli beslenmenin save yeterli beslenmenin sağğlanmaslanmasıı
• Hipervolemi bulgularının izlenmesi, gerekirse UF( 90-120 dak/haftada 3 kez)
•• 33--AAğğrrıınnıın tedavisin tedavisi: Morfin, hydromorfine infüzyonu, Lorezepam ve fentanyl
•• 44-- DeliriumDelirium veya veya ajitasyonajitasyon : Haloperidol
•• 55--KasKasıılma ve huzursuz bacak lma ve huzursuz bacak sendromusendromu : : Diazepam

•• IIII--Ruhsal rahatlatma:Ruhsal rahatlatma: Aile bireyleri, din adamı veya sevdikleri ile görüşme



Karar verme yeteneKarar verme yeteneğği olmayan yai olmayan yaşşllıı hastanhastanıın; tedaviye n; tedaviye 
alalıınmamasnmamasıı veya  durdurulmasveya  durdurulmasıına  ailenin itirazna  ailenin itirazıı

•• AlAlıınacak karar hastannacak karar hastanıın istemi don istemi doğğrultusunda veya hasta rultusunda veya hasta ççııkarkarıına na 
uygun olmaluygun olmalııddıır.r.

11-- GGöörrüüşşme:me: Aile ile uzun görüşmeler yapılmalı
22-- KonsultasyonKonsultasyon:: Diyaliz tedavi ekibinin tüm üyeleri aynı fikirde olmalı
33-- Onay:Onay: Mümkünse etik kurul onayı alınmalı
44-- DDöökküümantasyonmantasyon:: Kararı almada önemli olan tüm medikal bulgular detaylı
dökümante edilmeli 

55-- TransportTransport :: Eğer hasta yakınları isterse, hastanın tedavisinin başka merkezde 
sürdürülmesini sağlamalıdır.

• NefrologNefrolog Dr.aileninDr.ailenin istemini istemini etiketik zorunluluk ve yasal dozorunluluk ve yasal doğğrulara grulara gööre re 
redred edebilir.edebilir.



YaYaşşllıı Hastalarda PD TedavisiHastalarda PD Tedavisi

• Nefrologlar; yaşlı hastalarda  medikal(%83) ve 
sosyal(%97) kontrendikasyonlarla PD tedavisine  karar 
vermiyor

•• PD tedavisinde PD tedavisinde mortalitemortalite oranoranıı HDHD’’ee ggööre daha re daha 
yyüüksekksek

• 2503 hasta(>65yaş) PD ile tedaviye başlayanlarda; 
1yıllık mortalite risk artışı HD’e göre %16-%45                        
WinkelmayerWinkelmayer WC.J WC.J AmAm SocSoc NephNeph.13;2002.13;2002

• Fransa(REIN) Regıstry; PD uygulanan yaşlı hastalarda 
2 yıllık mortalite HD’e göre %30 artmış.

CouchoudCouchoud C.NDT 22;2007C.NDT 22;2007



YaYaşşllıı Hastalarda PD TedavisiHastalarda PD Tedavisi

•• CAPD AVANTAJLARICAPD AVANTAJLARI
• Kardiyovasküler stabilite

sağlar
• Zihinsel problemler daha az
• Yaşam kalitesi daha iyi
• Rezidüel renal fonksiyon daha 

iyi korunur
• Anemi daha az
• Vasküler giriş yolu problemi 

yok
• Transfer problemi yok
• Diyet sınırlaması daha az 

•• CAPD DEZAVANTAJLARICAPD DEZAVANTAJLARI
• Daha çok kendine bakım 

gerektirir (Demans, depresyon, 
algılama bozukluğu varsa 
yapamaz)

• Peritonit
• Malnutrisyon
• Hastahaneye yatış riski artmıştır
• Teknik sürviv azalmıştır
• Ailenin yükünü artırır
• Destek gereksinimi olur



Yardımlı Evde PD
Günde 2-4 kez ziyaret


