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Avrupa’da böbrek sağlığıyla 
ilgili ana paydaşları temsil 
eden ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşların bir birliği olan 
Avrupa Böbrek Sağlığı Birliği 
(EKHA), Avrupa ODPBH Forumu 
(EAF) tarafından yayımlanan 

otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) 
ile ilgili bu raporu mutluluk ve saygıyla sunmaktadır.

EAF’nin hedefleri EKHA’nın hedefleriyle tam uyum 
içindedir ve bunlar genel böbrek sağlığı ve akut 
ve kronik böbrek hastalıklarının giderek artan 
sıklığı ve topluma getirdiği yükün önemi hakkında 
farkındalığı artırmayı içermektedir. Ayrıca hem EKHA 
hem EAF, böbrek hastalıklarının erken saptanması 
ve önlenmesini desteklemeye ve gelecekteki 
Avrupa Birliği araştırma önceliklerini etkileyip tedavi 
konusunda yenilikler getirilmesi için fon sağlamaya 
çalışacaktır. Kronik hastalıklar alanında diğer ana 
paydaşlarla işbirliğini destekleyen EKHA ve EAF, yeni 
bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmayı ve AB politika 
belirleyicilerine uzman görüşü sunmayı dilemektedir.

Bu rapor, Avrupa’da bu önemli hastalığın bulunduğu 
hastaların tedavisi için ODPBH’nin politikaya 
dönüştürülebilecek en önemli bilimsel yönlerine ilişkin 
güncel bir özet sunmaktadır.

Bu raporda açıklandığı gibi, ODPBH en sık görülen 
kalıtsal böbrek hastalığıdır. Çok az belirtisi olan 
bazı hastalara ömürleri boyunca tanı konmaz. Bu 
durum, bir aile üyesinde farkında olmadan hastalığın 
bulunabileceği anlamına gelir. ODPBH bulguları sıklıkla 
yetişkinliğe kadar ortaya çıkmaz ve bu nedenle bu tür 
polikistik böbrek hastalığına bazen ‘yetişkin PBH’ denir. 
Böbrek hastalıklarıyla ilgilenen dernekler dışında çok 
iyi bilinmeyen ODPBH, böbrek yetersizliğinin önemli bir 
nedenidir ve Avrupa çapında yaklaşık 50.000 kişide 
diyaliz veya nakil ihtiyacından sorumludur. Bu durum 
muhtemelen toplam olgu sayısının sadece çok küçük 

bir kısmıdır çünkü ODPBH ile yaşayan çoğu kişide 
henüz böbrek yetersizliği gelişmemiştir. Birçoğuna 
belirtiler gelişinceye kadar veya aile öyküsü varsa 
tarama yapılıncaya kadar tanı konmaz.
ODPBH sistemik bir bozukluktur ve ODPBH’li kişilerde 
sıklıkla karaciğer gibi başka organlarda kistler 
vardır. Bir grup ODPBH hastasında kafa içi ve büyük 
damar anevrizmaları dahil olmak üzere vasküler 
komplikasyonlar bulunur. Bu ekstrarenal belirtilerin 
ortaya çıkması böbrek hastalığında olduğu gibi çok 
değişkendir. Hem renal hem ekstrarenal bulgular büyük 
sıkıntılara neden olur. Yapılan kapsamlı araştırmalara 
rağmen kist oluşması ve kist büyümesinin moleküler 
temeli henüz tam anlaşılmamıştır.

Ayrıca halen kistik hastalıkları olan kişilerde optimum 
tedaviyle ilgili önemli sorular bulunmaktadır. Örneğin, 
hipertansiyon en erken ve en sık görülen durumlardan 
biridir ve ODPBH’de önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir. Böbrek hastalığının daha hızlı ilerlemesiyle 
ilişkilendirilmiştir ve bu konuya odaklanan çeşitli 
çalışmalar sürdürülmektedir. Benzer şekilde, ODPBH’li 
çocuklarda yüksek bir sistemik hipertansiyon 
prevalansı bulunur ve sıklıkla yaşamın ilk aylarında 
şiddetli hipertansiyon görülür. Yeni başlangıçlı kronik 
böbrek hastalığı bulunan hastalarda uygun kan basıncı 
hedeflerinin ne olduğu henüz bilinmemektedir.

Bu rapor, ODPBH ile ilgili bilimsel ve tamamen 
tıbbi yönler dışında, yalnızca hastanın ve toplumsal 
ortamının değil aynı zamanda hasta yakınlarının da 
yaşam kalitesini ve genel iyilik halini bozabilecek çeşitli 
fiziksel ve psikolojik etkileri de dikkate almaktadır. 
Bu hususlara hekimler ve diğer paydaşlar tarafından 
genellikle yeterince önem verilmemektedir.

EKHA bu inisiyatif için EAF’yi içtenlikle kutlar ve bu 
iki kuruluş arasındaki yakın işbirliğiyle ODPBH’den 
etkilenen hastalar ve aileler dahil olmak üzere tüm 
böbrek hastalarının tedavi ve iyilik halinin gelecekte 
Avrupa’da daha da iyiye gideceğini ümit eder.

Önsöz

Prof. Norbert Lameire

Prof. Dr. Norbert Lameire
Gent Üniversitesi Emekli Profesörü, Gent, Belçika
Avrupa Böbrek Sağlığı Birliği Başkanı
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Öncelikle Avrupa ODPBH 
Forumu’na (EAF) nefroloji alanı 
dışında yeterli ilgiyi görmeyen 
kalıtsal, kronik ve tam tedavisi 
olmayan bir durum olan 
otozomal dominant polikistik 

böbrek hastalığı (ODPBH) konusundaki bu raporu 
sunma fırsatını bana verdikleri için teşekkür ederim.

Bir hekim ve politikacı olarak kronik hastalıklar ve 
özellikle bilim toplumu dışında çok az bilinen ODPBH 
gibi hastalıklar konusunda farkındalığı artırmanın 
önemini çok iyi biliyorum.

Avrupa’da çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız: 
Hastalık yükünün büyük kısmını oluşturan kronik 
hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ayrıca 
bölgedeki ölümlerin %86’sının nedeni. Bunu ekonomik 
verilere çevirirsek Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) sağlık masraflarının %70 ila %80’inin 
kronik hastalıklara harcandığını tahmin etmektedir. 
Bunun da Avrupa Birliği’nde 700 milyar avroya karşılık 
geldiği tahmin edilmektedir. Ancak bu miktarın %97’si 
tedavi için harcanırken sadece %3’ü önleme için 
kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ yakın zamanda kronik 
hastalıklarla başa çıkmak için kapsamlı stratejik 
yaklaşımlar önermişlerdir. Kronik hastalıklarla ilgili 
AB Değerlendirme sürecini Yaşam Döngüsü boyunca 
Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar için Ortak 
Eylem Planı takip etmiştir. Kronik hastalık stratejilerinin 
temel konuları arasında şunlar vardır: Tüm paydaşların 
katıldığı bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım; hastalık 
önleme ve tedavisiyle ilgili iyi uygulamaların 
paylaşımının desteklenmesi, yenilikçi yaklaşımlar ve 
yeni teknolojilerin benimsenmesi ve hastaların sağlık 
hizmeti konusundaki karar verme süreçlerine dahil 
olmaya teşvik edilmeleri.

Bugüne kadar böbrek hastalıkları, global hastalık 
yüküne giderek artan katkısı konusunda artan kanıtlara 
rağmen bu stratejilerde önemli bir rol oynamamıştır. 
EAF bu raporda, ODPBH’nin hastalara ve sağlık 
hizmetlerine olan özel etkisine dikkat çekmekte ve 
temel zorlukların şunlar olduğunu belirtmektedir: 
Farkındalığı artırmak ihtiyacı, hastalar ve hekimler için 
ortak kılavuzlar ve standart kriterlerin oluşturulması ve 
hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek özel tedaviler 
konusunda daha iyi araştırmalar yapılması.

EAF, buradaki temel karşılanmamış gereksinimleri 
tanımladıktan sonra, bu gereksinimleri karşılamak ve 
Avrupa’daki tüm ODPBH hastaları için yüksek kalitede 
tedaviyi desteklemek üzere politika odaklı kısa bir öneri 
dizisi sunmaktadır.

Bu öneriler yukarıda bahsedilen kronik hastalık 
stratejilerinin temel yönleriyle uyumluluk 
göstermektedir. Önerilerin amacı paydaşlar ve sağlık 
merkezleri arasında tedavi ve araştırma amaçları 
açısından en iyi uygulama ve işbirliği temeline dayanan 
standardize tedaviyi desteklemek, bu alanda yenilikleri 
desteklemek ve hastaları kendi bakımları konusunda 
karar verme ve sistem çapında yeniliklere öncülük 
yapmaları açısından teşvik etmektir.

Bu rapor, sınır ötesi sağlık hizmeti, sağlık eşitsizlikleri 
ve erişimi, genetik testler, böbrek nakli ve sağlık 
hizmeti teknolojisi değerlendirme konusundaki 
inisiyatifler dahil birçok sağlık politikası alanını ele 
almaktadır. Açıkçası ODPBH’nin karmaşık yapısı; 
hastalar, sağlık çalışanları, sağlık hizmeti yöneticileri, 
kamu sağlığı kurumları ve sağlık bakanlıkları ve 
ayrıca Avrupa düzeyindeki karar vericiler arasında 
işbirliğini içeren hedeflenmiş ve stratejik bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Bu önemli hastalık alanında bu tür bir 
işbirliğinin ilerlemesine katkıda bulunacağını umduğum 
bu raporu oluşturanlara saygılarımı sunarım.

 

Önsöz

Dr. Soledad Cabezón Ruiz

Dr. Soledad Cabezón Ruiz
Kardiyolog
Avrupa Parlamentosu Üyesi
Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu (PSOE), İspanya



4

 

 
 



5

 

 
 

1. Giriş
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 
(ODPBH) böbreklerde ve diğer organlarda kistlerin 
büyüdüğü kronik, progresif, kalıtsal bir hastalıktır. 
ODPBH en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır ve 
yaşamı tehdit eden tüm kalıtsal hastalıklar içinde 
en sık görülenlerden biridir. Bu hastalıkla ilgili 
sağlık paydaşları arasında farkındalık bulunmaması, 
tedavi yaklaşımındaki farklılıklar, onaylı bir tedavi 
modalitesinin bulunmaması ve ODPBH alanındaki 
ilerlemelerin hasta açısından klinik faydaya 
dönüştürülmesi konusunda güçlükler, bu hastalıkta 
karşılaşılan güncel zorlukları oluşturmaktadır.

Bu rapor ODPBH’nin ne olduğunu, hastaları ve ailelerini 
nasıl etkilediğini ve sağlık sisteminden beklentilerini 
ele almakta ve daha sonra da ilgili Avrupa Birliği 
politikası inisiyatifleri bağlamında Avrupa’da ODPBH 
ile ilgili durumu daha iyi hale getirmek üzere stratejiler 
önermektedir.

2. ODPBH: Genel bakış
ODPBH kronik böbrek yetersizliğinin önemli 
bir nedenidir ve Avrupa’da yüzbinlerce kişiyi 
etkilemektedir. Diyaliz veya nakil ihtiyacı olan 
hastaların onda birinde sorumlu etken ODPBH’dir 
ve bu da Avrupa’da yaklaşık 50.000 kişiye karşılık 
gelmektedir. ODPBH’li kişilerin böbreklerindeki kistler 
yaşam boyunca büyüyüp ağrı, kist enfeksiyonları, 
kanama ve batın distansiyonu gibi belirti ve bulgulara 
yol açar ve zamanla böbrek yetersizliğiyle sonuçlanır. 
ODPBH ayrıca birçok hastada karaciğer kistlerine 
neden olur ve birçok diğer organı da etkileyebilir. 
ODPBH’li kişiler yüksek kan basıncı ve kardiyovasküler 
hastalık riski altındadır. Bu hastalığın tanısı hem 
yetişkinlerde, hem de çocuklarda konabilir.

ODPBH’nin çeşitli bulguları ve komplikasyonları 
nedeniyle hastalar ömür boyunca tedaviye ihtiyaç 
duyar ve sonuçta çoğu hastada renal replasman 
tedavisi olarak bilinen böbrek nakli veya diyaliz gerekir.

3. ODPBH hastalar ve aileleri için ne anlama gelir?
ODPBH’nin yaşam kalitesini ve genel iyilik halini 
olumsuz etkileyebilecek ve işlev görme ve çalışmayı 
engelleyebilecek, ömür boyu süren fiziksel ve psikolojik 
etkileri vardır. Hastaların yaşam kalitesini etkilemesi en 
olası belirti ağrıdır. Diyaliz, hastalığın ileri dönemlerinde 
hastaların günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkiler. 

ODPBH yaşamın çalışma, sağlık veya yaşam sigortası 
veya ev kredisi alma ya da aile planlaması gibi farklı 
birçok yönünü olumsuz etkileyebilir. Paydaşlar ve 
hekimler düzeyinde ODPBH’nin hastalar ve aileleri 
üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık genellikle 
düşüktür.

4. ODPBH’nin sağlık sistemlerine etkisi
ODPBH hastaları yaşamları boyunca ayakta tedavi ve 
hastanede yatış nedeniyle sağlık masrafıyla karşılaşır. 
Hastalara diyaliz veya nakil gerektiğinde bu maliyetler 
daha da artar; Avrupa’da bu tedavilerin gerektiği 10 
hastadan yaklaşık birinin nedeni ODPBH’dir ve bu da 
yılda 1,5 milyar avro maliyete karşılık gelmektedir. 
ODPBH ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi üzerine 
araştırmalar çok iyi bir yatırım verimliliği sağlayabilir.
Nakil, diyalize göre yüksek ölçüde maliyet etkindir 
ve nakil oranlarını artırmak ve bekleme sürelerini 
azaltmak için yapılan yatırımların maliyet tasarrufu 
sağlaması beklenmektedir.

5. ODPBH tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar
ODPBH’de tanı, değerlendirme, tedavi ve desteğe 
ilişkin klinik uygulama biçimleri Avrupa’da ülke içi ve 
ülkeler arası farklılıklar gösterir. ODPBH hastalarının 
bu hastalık konusunda donanımlı bir nefroloğa erişimi 
ve tedavi politikaları ve sağlık hizmetlerinin daha 
fazla koordine edilmesine ilişkin karşılanmamış bir 
gereksinim vardır. Kanıta dayalı kılavuzların ve standart 
tedavi algoritmalarının olmaması ODPBH tedavisinin 
Avrupa’da optimizasyonunu ve standardizasyonunu 
olumsuz bir biçimde etkilemektedir.

ODPBH’nin böbrek fonksiyonlarında yarattığı azalmayı 
geciktiren ve böylece yaşam kalitesini koruyan ve 
hastaların beklenen yaşam süresini uzatıp Avrupa’daki 
sağlık sistemleri üzerindeki etkiyi azaltan yeni ilaçlara 
acil ihtiyaç vardır. Böbrek yetersizliği olan hastalarda 
nakil oranlarını artıracak ilave girişimlere de ayrıca 
gereksinim vardır.
Toplam böbrek hacmi, hastalığı hızlı ilerleme 
göstermesi muhtemel hastaları tanımlamak ve bu 
nedenle tedaviyi bireyselleştirmek için en sık kullanılan 
öngördürücü faktördür ancak şu anda prognozu 
öngörmenin ideal yoluna ilişkin bir görüş birliği yoktur.

6. ODPBH’de terapötik yenilikler
ODPBH’ye ilişkin bilgi birikiminde ilerlemeler 
kaydedilmiş olsa da, bu ilerlemeleri hastaların 
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yararlanabileceği yeni hastalık modifiye edici ilaçlara 
dönüştürme konusunda hala güçlükler mevcuttur. 
Araştırma için yeterli büyüklükte hasta popülasyonları 
sağlamak için birden fazla merkezin işbirliği ve 
çabasına ihtiyaç vardır. Hastalığın vücudun birçok 
kısmını etkileyen kronik ve ilerleyici seyri aynı zamanda 
ODPBH araştırmalarının da karmaşık hale gelmesine 
neden olur. Araştırma ve klinik amaçlarla hastalık 
prognozunu öngören yöntemleri daha iyi hale getirmek 
ve doğrulamak üzere çalışmalar sürmektedir. Şu anda 
ODPBH’nin etkisine ilişkin yaygın çapta kabul gören, 
hasta tarafından bildirilen bir sonlanım noktası yoktur.

7. ODPBH’li hastaları güçlendirme
ODPBH’den etkilenen hastalar ve ailelerine, hastalıkları 
hakkındaki kararlara tam olarak dahil olabilmeleri 
açısından hastalıkları hakkında özel, kapsamlı ve 
erişilebilir bilgi gereklidir.

Hastalar aynı zamanda hekimler, araştırıcılar, sağlık 
yöneticileri ve sağlık bakanlıkları ile ortaklık halinde, 
ODPBH tanı ve tedavisindeki gelişmelere yön 
verecek önemli rollere sahiptir. Avrupa Komisyonu, 
ulusal hükümetler ve hekimler dahil tüm paydaşlar, 
ODPBH’nin etkilediği hastaları ve yakınlarını daha iyi 
bilgilendirme çabalarını desteklemeli ve ayrıca sağlık 
hizmeti ve araştırmaların tasarımı dahil olmak üzere 
ODPBH ile ilgili sağlık hizmeti planı ve sunumuna ilişkin 
tüm stratejik ve taktiksel süreçlere hasta derneklerini 
de dahil etmeye çalışmalıdır. ODPBH ile ilgili tedavi 
ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve değerini 
değerlendirmekten sorumlu yetkililer bu süreçlere 
hastaları da dahil etmeli ve karar aşamalarında 
hastalardan elde edilen kanıtları da kullanmalıdır.

8. EAF politika önerileri
Avrupa ODPBH Forumu (EAF) bu karşılanmamış 
gereksinimleri tanımlayan ve Avrupa’daki tüm ODPBH 
hastalarının yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimini 
destekleyen politika odaklı şu önerileri sunmaktadır:

Öneri 1: Hükümetler; uzmanlar, hasta dernekleri 
ve diğer paydaşlarla işbirliği halinde ulusal düzeyde 
koordine ve kademeli bir ODPBH tedavi yaklaşımının 
geliştirilmesini desteklemelidir.

Öneri 2: Referans ODPBH merkezlerinden Avrupa 
çapında geniş bir ağ oluşturulması, ileri araştırmalar 
yapılmasını ve uyumlu, entegre ve hasta odaklı sağlık 
hizmeti sunumunun tesis edilmesini kolaylaştıracaktır.

Öneri 3: Avrupa Komisyonu ve ulusal hükümetler, 
hastaların yaşam kalitesini koruyarak, böbrek 
fonksiyonlarındaki bozulmayı geciktirerek ve beklenen 
yaşam süresini artırarak hastalık seyrini değiştiren 
ODPBPH tedavilerinin geliştirilmesini ve sağlık 
sistemleri üzerindeki ekonomik yükün azaltılmasını ele 
alan araştırmaları desteklemelidir.

Öneri 4: Hükümetler ve hekimler; klinik karar alma, 
araştırma ve inovasyon alanlarında bilgi vermesi 
amacıyla, ODPBH hastalarında prognozun rutin olarak 
değerlendirilmesini sağlayan yöntemlerin uygulamaya 
konmasını desteklemelidir.

Öneri 5: Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler ve 
hekimler dahil tüm paydaşlar, ODPBH’nin etkilediği 
hastalar ve yakınlarını daha iyi bilgilendirme çabalarını 
desteklemeli ve ODPBH ile ilgili sağlık hizmeti planı 
ve sunumuna ilişkin politika oluşturma sürecine hasta 
derneklerini de dahil etmeye çalışmalıdır.

Öneri 6: Sağlık teknolojisi değerlendirme (Health 
technology assessment [HTA]) kuruluşları, HTA’ya Hasta 
Katılımına ilişkin Uluslararası HTA Kalite Standartları 
uyarınca, değerlendirme süreçlerine hastaların 
ODPBH ile yaşamanın etkilerine ilişkin eşsiz bilgilerini 
ve yeni tedaviler konusundaki isteklerini öğrenmek 
üzere hastaları ve hasta derneklerini de dahil etmeye 
çalışmalıdır.
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1. Giriş

Ana mesajlar

• Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı   
   (ODPBH) böbreklerde ve diğer organlarda kistlerin   
   büyüdüğü kronik, progresif, kalıtsal bir  
   hastalıktır.

• ODPBH en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır   
   ve yaşamı tehdit eden kalıtsal (‘monojenik’)  
   hastalıkların en sık görülenlerinden biridir.

• Konu ile ilgili olarak sağlık paydaşları arasında          
   farkındalık bulunmaması, ODPBH tedavi  
   yaklaşımındaki farklılıklar, onaylı bir tedavi   
   modalitesinin bulunmaması ve ODPBH alanındaki  
   ilerlemelerin hasta açısından klinik faydaya  
   dönüştürülmesi konusunda güçlükler, bu hastalıkta   
   karşılaşılan güncel zorlukları  oluşturmaktadır.

• Bu rapor ODPBH’nin ne olduğunu, hastaları ve  
   ailelerini nasıl etkilediğini ve sağlık sisteminden  
   beklentilerini ele almakta ve daha sonra da ilgili   
   Avrupa Birliği politikası inisiyatifleri bağlamında   
   Avrupa’da ODPBH ile ilgili durumu daha iyi hale      
   getirmek üzere stratejiler önermektedir.

1.1 Genel bilgi
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH), 
böbrekler ve başta karaciğer olmak üzere diğer organlarda kist 
denilen sıvı dolu keselerin çoğalıp büyüdüğü kronik, ilerleyici 
bir hastalıktır.1 ODPBH en sık görülen kalıtsal hastalıklardan 
biridir ve böbrek yetersizliğinin önde gelen nedenlerindendir.1 
ODPBH’li kişilerde sıklıkla ağrı, kanama ve enfeksiyon görülür. 
Hastaların çoğunda 60 yaşından önce böbrek yetersizliği 
gelişir.2,3 ODPBH’li kişiler ayrıca yüksek kan basıncı ve 
kardiyovasküler hastalık gelişmesine yatkındır.4

Avrupa’da ODPBH ile ilgili mevcut zorluklar ve karşılanmamış 
gereksinimler arasında şunlar vardır:

• Sağlık politikaları karar vericileri, sağlık hizmeti  
   yöneticileri  ve bazı hekimler arasında ODPBH’nin  
  öneminin bilinmemesi ve buna ilişkin farkındalığın  
  düşük olması,

• Halk arasında ODPBH bilinirliği ve farkındalığının  
   az olması ve bunun sonucunda sağlık hizmetine   
   başvuruda bulunma ve tedaviye uyumun  
   sınırlanabilmesi,

• Kısmen standart tedavi ve izlem protokollerinin 
   bulunmaması ve hastalığın hastalar üzerindeki   
   etkisinin farkında olunmaması nedeniyle ODPBH  
   tedavisindeki farklılıklar ve eşitsizlikler,

• Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, hastaların yaşam     
   kalitesini korumak ve diyalizi ve nakli geciktirmek 
   için yerleşik tedavi seçenekleri bulunmaması,

• Yenilikçi tedavilerin geliştirilmesinde ve bunların   
   düzenleyici ve ödeyici kurumlar tarafından   
   değerlendirilmesinde zorluklar.

Kronik böbrek hastalığı yükünün ele alınması gerektiği global 
olarak tanınmaya başlamış olmasına rağmen bu zorluklar var 
olmaya devam etmektedir.5

1.2 Avrupa ODPBH Forumu raporu hakkında
Avrupa ODPBH Forumu’nun (bkz. arka sayfadaki metin kutusu) 
ilk yayını olan bu rapor, ODPBH hakkında en son bilimsel 
bilgileri ve fikir liderleri ve hasta hakları savunucularının 
görüşlerini temel almaktadır. Ayrıca bu hastalığa ilişkin yakın 
zamanlı büyük bir hasta anketinin sonuçlarını içermektedir. 
Amaçları şunlardır:

• ODPBH’yi açıklamak ve hastalığın Avrupa’da hastalar, 
   sağlık hizmetleri ve ekonomiler üzerindeki sonuçları  
   konusunda farkındalığı artırmak,

• Avrupa’da uluslararası ve ulusal düzeylerde sağlık
   politikası geliştirme bağlamında ODPBH tedavisini 
   iyileştirmek için stratejiler önermek

• Sağlık politikası oluşturucular, hekimler, ödeme
   kurumları,  hastalar, bakıcılar ve endüstri dahil  
   olmak üzere ODPBH hastalarının tedavisiyle ilişkili  
   kişiler ve gruplar arasında işbirliğini desteklemek ve  
   kolaylaştırmak.

Raporda şu başlıklar yer almaktadır:

Bölüm 1 – Giriş

Bölüm 2 – ODPBH: Genel bakış  ODPBH’nin 
epidemiyolojisini ve genetik temelini, bulgu ve belirtilerini, 
hastalığın nasıl ilerlediğini ve tanısı, değerlendirilmesi ve 
tedavisine yaklaşımları kısaca açıklar.
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Bölüm 3 – ODPBH hastalar ve aileleri için ne 
anlama gelir? ODPBH ve tedavisinin hastaların 
yaşam kalitesini, ilişkilerini ve çalışma hayatlarını nasıl 
olumsuz bir şekilde etkilediğini ve bu durumun sıklıkla 
nasıl ihmal edildiğini açıklar.

Bölüm 4 – ODPBH’nin sağlık sistemlerine etkisi 
ODPBH’nin sağlık hizmeti kaynak kullanımı ve 
masraflarına katkısıyla ilgili güncel veriler sunar.

Bölüm 5 – ODPBH tedavisinde karşılanmamış 
gereksinimler ODPBH’nin ideal tanı, değerlendirme 
ve tedavisi için engelleri tanımlar.

Bölüm 6 – ODPBH’de terapötik yenilikler ODPBH’de 
araştırma ve yenilikler konusundaki zorlukları tanımlar.

Bölüm 7 – ODPBH hastalarının desteklenmesi 
ODPBH hastalarının tedavi standartlarının 
iyileştirilmesine yardımcı olmak için neden ve nasıl 
desteklenmeleri gerektiğini açıklar.

Bölüm 8 – EAF politika önerileri İlgili Avrupa Birliği 
politika inisiyatifleri bağlamında Avrupa çapında
ODPBH konusunda ilerlemeler için stratejiler önerir.

Bölüm 9 – Avrupa ODPBH Forumu üyeleri

Bölüm 10 – Polikistik böbrek hastalığı kuruluşları

Bölüm 11 – Kısaltmalar

Bu EAF raporu, 2014 KDIGO (Böbrek Hastalıkları: 
Küresel Sonuçların İyileştirilmesi) ODPBH Tartışmalı 
Durumlar Konferans Raporu’nu tamamlar. ODPBH 
tedavisinin uyumlu ve standart hale getirilmesini 
hedefleyen KDIGO Raporu, mevcut bilgi boşluklarını 
özetleyip tartışmalı konuları çözümlemek üzere bir 
araştırma gündemi önermiştir.6 EAF Raporu ayrıca 
Avrupa Böbrek Derneği-Avrupa Diyaliz ve Organ Nakli 
Derneği (ERA-EDTA) Kalıtsal Böbrek Bozuklukları 
Çalışma Grubu’nun çalışmalarıyla uyumlu olarak 
hazırlanmıştır.7
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kendini adamış, multidisipliner, uluslararası bir ODPBH uzmanlar grubudur. Forum nefroloji, 
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fikridir. EAF Kurul üyeleri Bölüm 9’da liste halinde verilmiştir.
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Ana mesajlar
• ODPBH kronik böbrek yetersizliğinin önemli  
   bir nedenidir ve Avrupa’da yüzbinlerce kişiyi  
   etkilemektedir. Diyaliz veya nakil ihtiyacı olan  
   hastaların onda birinde sorumlu etken ODPBH’dir  
   ve bu da Avrupa’da yaklaşık 50.000 kişiye  
   karşılık gelmektedir. 

• ODPBH’li kişilerin böbreklerindeki kistler yaşam   
   boyunca büyüyüp ağrı, kist enfeksiyonları,  
   kanama ve batın distansiyonu gibi belirti  
   ve bulgulara yol açar ve zamanla böbrek  
   yetersizliğiyle sonuçlanır. 

• ODPBH ayrıca birçok hastada karaciğer kistlerine  
   neden olur ve birçok diğer organı da etkileyebilir. 

• ODPBH’li kişiler yüksek kan basıncı ve  
   kardiyovasküler hastalık riski altındadır. 

• ODPBH’nin çeşitli bulguları ve komplikasyonları  
   nedeniyle hastalar ömür boyunca tedaviye ihtiyaç  
   duyar ve sonuçta çoğu hastada renal replasman  
   tedavisi olarak bilinen böbrek nakli veya diyaliz  
   gerekir.

2.1 Giriş
ODPBH vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen karmaşık 
bir genetik hastalıktır. ODPBH hastaları arasında ve 
sağlık sistemleri içinde karşılanmamış gereksinimleri 
anlamak için hastalık sürecinin anlaşılması ve bilinmesi 
çok önemlidir. Bu nedenle bu bölüm şunları kısaca 
açıklamaktadır:

• ODPBH’den kaç kişinin etkilendiği,

• Hastalığın genetik temeli,

• Hastalığın vücudu nasıl etkilediği ve nasıl zamanla 
ilerlediği,

• Tanısı, değerlendirilmesi ve tedavisine yaklaşımlar.

2.2 ODPBH ne sıklıkla görülür ve nedeni nedir?
ODPBH kronik böbrek hastalığı ve böbrek yetersizliğinin 
önemli bir nedenidir ve Avrupa’da yüzbinlerce 
kişiyi etkilemektedir. Diyaliz veya nakil ihtiyacı olan 
hastaların onda birinde sorumlu etken ODPBH’dir 
ve bu da Avrupa’da yaklaşık 50.000 kişiye karşılık 
gelmektedir.1

Bu rakam toplam vaka sayısının sadece bir kısmını 
yansıtmaktadır çünkü ODPBH ile yaşayan çoğu kişide 
henüz böbrek yetersizliği gelişmemiştir. ODPBH’nin 
genelde toplumun yaklaşık 1000’de 1’ini etkilediği 
düşünülmektedir.2 Avrupa’da hastalık tarama 
stratejilerinin ve sağlık sistemlerinin değişkenlik 
gösterebilmesinden ötürü, bu tahminin başka 
çalışmalarla doğrulanmaya ihtiyacı vardır çünkü 
prevalans aralığı da farklılık gösterebilmektedir 
(yaklaşık 1/3000 kadar düşük olabilen).3-4

ODPBH tüm etnik gruplardan erkek ve kadınları etkiler 
ve hem çocuklukta hem yetişkin dönemde belirtilere 
yol açabilir.

Böbrekler neden çok önemlidir?

Böbreklerin birçok vazgeçilmez işlevi 
vardır. Vücut metabolizmasından atık 
ürünleri gidermek için kanı filtrelerler; 
bunlar idrarla atılır. Ayrıca besin 
maddelerini geri emip vücuttaki tuz ve 
su dengesini ayarlar ve böylece kan 
basıncını düzenlerler. Böbrekler ayrıca 
alyuvarların üretimi, kalsiyum emilimi ve 
kan basıncının düzenlenmesi için önemli 
çeşitli hormonlar üretir.

2. ODPBH: Genel bakış
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Şekil 1. Polikistik böbrek (çizim)ODPBH kalıtımı

ODPBH’ye neden olan gen değişiklikleri 
‘dominant’ paternle kalıtıma sahiptir yani 
hastalık oluşturması için değişikliğin 
sadece tek ebeveynden kalıtım yoluyla 
alınan DNA’da bulunması yeterlidir. ODPBH 
hastalarının tümünün çocuklarında genin 
kalıtımla alınıp hastalığa neden olması 
olasılığı %50’dir (yani iki çocuktan birinde). 
Ancak ODPBH şiddeti ve ilerlemesi ailedeki 
bireyler arasında bile büyük değişkenlik 
gösterebilir.

ODPBH’ye PKD1 ve PKD2 adlı iki genden birinde 
bir genetik değişiklik yani ‘mutasyon’ yol açar. 
Tanımlanmış bir nedeni olan vakaların yaklaşık 
%85’inde neden PKD1 mutasyonu iken %15’inde 
PKD2 mutasyonudur.5,6 PKD1 ve PKD2 genleri 
sırasıyla polikistin-1 ve polikistin-2 denen iki proteini 
kodlar. Bu proteinler hücre yüzeylerinden uzanan silia 
denen tüysü yapılarda bulunur. Polikistin proteinlerinin 
işlevleri tam olarak anlaşılamamış olsa da silia 
defektlerinin ODPBH için önemli olduğu ve hastalığın 
bir ‘siliyopati’ yani hücre silialarının genetik bir 
bozukluğu olduğu düşünülmektedir.7 PKD1 ve PKD2 
mutasyonlarının kist ve diğer ODPBH özelliklerinin 
gelişmesine nasıl neden olduğu açık değildir ve 
birçok karmaşık hücresel süreç olayla ilişkili gibi 
görünmektedir.7

PKD1 mutasyonlarının neden olduğu ODPBH tipik 
olarak PKD2 mutasyonlarının neden olduklarından 
daha şiddetlidir ve 20 yıl kadar daha erken olarak 
böbrek yetersizliğiyle sonuçlanır. Ancak her iki tip, 
erken böbrek yetersizliğine neden olup beklenen 
yaşam süresini kısaltır.8

2.3 ODPBH vücudu nasıl etkiler?
ODPBH tipik olarak erişkin dönemde şiddetli böbrek 
hasarına neden olup 50’li veya 60’lı yaşlarda 
hastalarda böbrek yetersizliğine yol açan ilerleyici bir 
hastalıktır. Birçok başka organ da etkilenebilir.

Kist oluşumu ve ilerlemesi
ODPBH her iki böbreğin tübüllerinde sıvı dolu 
kistlerin gelişmesine neden olur. Bu kistler yaşam 
boyunca sürekli olarak ortaya çıkar. Bunlar 
böbreklerin büyümesine ve her yıl ortalama %5-6 
artış göstermesine yol açar.9,10 ODPBH hastalarının 
böbrekleri çok büyüyebilir ve beraberinde inflamasyon 
ve ‘fibrotik’ doku görülebilir (Şekil 1).

Hastalığın erken dönemlerinde sağlıklı böbrek 
dokusu kistlerin oluşturduğu hasarı kompanse eder. 
Bu durum böbreklerin yıllar boyunca normal olarak 
çalışabilmesi anlamına gelir. Ancak hasar giderek 
büyür ve zamanla böbrek fonksiyonu azalarak durum 
böbrek yetersizliğine ilerler (Şekil 2). ODPBH hastaları 
genellikle 55 ila 60 yaşlarında böbrek nakli veya 
diyalize ihtiyaç duyar hale gelir.11,12

ODPBH hasarı yaşamın ileri 
dönemlerinde böbrek yetersizliği 

gelişinceye kadar artar.

Şekil 2: ODPBH hastalarında kist ve böbrek büyümesi, 
böbrek işlevi, belirtiler ve yaş arasındaki ilişki.
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Böbrekteki kistler, böbreklerin işlevini bozmak dışında 
şu gibi başka komplikasyonlara da yol açar2,13:

• Ağrı – ODPBH’li kişilerin en sık yaşadığı belirti

• Kist ve idrar yolu enfeksiyonları 

• Böbrek taşları

• Kist içine ve idrara kanama

• Strese yol açacak ve yaşam tarzını etkileyecek 
şekilde gelişen batın deformasyonu
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Şekil 3. ODPBH vücudun birçok farklı kısmını etkiler.

Vücudun diğer kısımları üzerine etkiler
Kistler vücudun diğer kısımlarında da oluşabilir 
(Şekil 3). Genel olarak her 10 ODPBH’li kişinin 8’inde 
karaciğer kisti vardır.14 Karaciğer büyümesi ODPBH’nin 
erken dönemlerinde bile sık görülür.15 Böbrek kistleri 
gibi bunlar da çok sayıda ve büyük hale gelebilir ve 
masif batın distansiyonuna bağlı komplikasyonlara 
yol açabilir. Yine aynı şekilde karaciğer kistleri de 
enfeksiyon veya kanamayla komplike olabilir.16

ODPBH’li kişiler sıklıkla bitkinlik, nefes darlığı, 
güçsüzlük ve genel halsizlik gibi başka belirtiler 
bildirirler.17

Bir başka önem taşıyan nokta, ODPBH’li kişilerin 
genel popülasyonla karşılaştırıldığında yüksek kan 
basıncı (veya ‘hipertansiyon’) ve kardiyovasküler 
hastalık risklerinin daha yüksek olmasıdır.18 Hastaların 
yaklaşık %50-70’inde önemli böbrek bozukluğu 
oluşmadan hipertansiyon gelişir. Hipertansiyon, 
ODPBH’li çocuklarda bile sıktır. Hipertansiyon, böbrek 
yetersizliğine daha hızlı ilerlemeyle ve ayrıca artmış 
kardiyovasküler hastalık ve inme riskiyle ilişkilidir.18 
Kardiyovasküler hastalık ODPBH’li kişilerde ölümün ana 
nedenidir.1

2.4 Tanı
ODPBH tanısı, genellikle hastalar karın ağrısı, idrarda 
kan veya yüksek kan basıncı gibi bulgu veya belirtilerle 
geldiği zaman konur. Alternatif olarak başka nedenlerle 
yapılan bir tıbbi muayene sırasında tanı konabilir. Bazı 
vakalarda hastalara yaşamın ileri dönemlerine kadar 
tanı konmayabilir ve semptomsuz olabilir. ODPBH 
kalıtsal olduğundan, ODPBH hastası bir ebeveyni 
olan kişiler herhangi bir belirti gelişmeden tarama 
yaptırmalıdır.

Karaciğer kistleri ODPBH’nin böbrekler 
dışındaki en sık görülen bulgusudur.

Böbrek: Kistler büyüyüp,
ağrı, enfeksiyon, kanama,
böbrek taşı, deformite ve
sonuçta böbrek yetersizliğine
yol açar.

Pankreas: Hastaların
%10'unda kistler bulunur.

Seminal veziküller:
Erkek hastaların yaklaşık %40'ında
kist mevcuttur.

Kan basıncı: Hastalar artmış 
kan basıncı (hipertansiyon) ve
eşlik eden kardiyovasküler
hastalık riski altındadır.

Karaciğer: Çoğu hastada
(en az %80) karaciğerde de
kistler vardır.

Kalp: Bazı hastaların kalp kapaklarında
anormallikler ve kalpte anormal
büyüme vardır.

Kan damarları: Önemli arterlerde
(örn. aort ve koroner arterler)
anevrizmalar oluşabilir.

Bağırsak: İleri evre ODPBH hastalarında
divertiküler hastalık, genel popülasyonda
görülenden daha sık olabilir.

Beyin: 'İnterkraniyal' olarak adlandırılan
anevrizmalar hastaların %5-10'unda
görülür ve bu, genel popülasyonda
görülenin 4-5 katı bir orandır. Yırtılan
bir anevrizma ölüme veya engelliliğe
neden olabilir. Beynin araknoid
membranında da kistler oluşabilir.
Bunların yırtılıp beyin kanamasına
yol açması nadirdir.

Kronik böbrek hastalığının 
tanımlanması

Kronik böbrek hastalığı, sağlığı etkileyecek 
şekilde 3 aydan uzun bir süre bulunan 
böbrek yapısı veya işlevi anormallikleri olarak 
tanımlanır.19 Böbrek işlevinin temel ölçütü 
glomerüler filtrasyon hızıdır (GFR). Böbrekler 
tarafından ne kadar sıvının filtrelendiğinin bir 
ölçütü olan GFR, böbrek fonksiyonu azaldıkça 
azalır. GFR, kronik böbrek hastalığının Evre 
1 (GFR’nin normal veya yüksek olduğu) ile 
Evre 5 (böbrek yetersizliği) arasında giderek 
artan şiddetteki beş evresini tanımlamak için 
kullanılır.
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• Kan basıncı kontrolü: Kardiyovasküler 
hastalığa karşı korur ve böbrek büyümesini 
yavaşlatır.

• Artmış su alımı: Böbrek fonksiyonlarını 
koruyabilir.

• Diyette tuz kısıtlaması: Kan basıncını kontrol 
etmeye ve böbrekleri korumaya yardımcı olabilir.

• Diyette protein kısıtlaması (Böbrek 
fonksiyonlarının ileri derecede azaldığı 
evre 4 kronik böbrek hastalığında): Kanda 
metabolizmanın atık ürünlerinin birikmesini 
önlemeye yarar.

• Yüksek kafein alımından kaçınma: Kist 
büyümesini yavaşlatabilir.

• Kilo kontrolü ve egzersiz

• Belirtilere yönelik tedavi: Örn. ağrı

• Böbrek komplikasyonlarının tedavisi: 
Enfeksiyon, böbrek taşları, kist içine kanama

• Böbreklere zarar verme riski olan 
aktivitelerden kaçınma: Örn. temas sporları

• Diğer belirti ve bulguların tedavisi: Örn. 
karaciğer kistleri

• Diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin 
tedavisi: Örn. kolesterol

• Renal replasman tedavisi: Organ nakli veya 
diyaliz

ODPBH Tedavisindeki Önemli Noktalar 2,13,21,22

ODPBH’li kişilerde yapılacak ilk değerlendirme 
böbrekleri görüntülemek olmalıdır.13 Böbreklerdeki 
kistleri görüntüleyebilmek için klinik endikasyonlara 
ve teknik yeterliliğe bağlı olarak, ultrason, bilgisayarlı 
tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) kullanılabilir.13,20 Özellikle çocuklar olmak üzere 
bazı durumlarda tanıyı doğrulamak üzere ODPBH’ye 
neden olan DNA mutasyonlarını saptamak için genetik 
testler kullanılabilirler.13

2.5 Takip ve tedavi
ODPBH tedavisi hastalığın ilerlemesi üzerine etkileri 
kanıtlanmamış çeşitli tedbirler ve hastalığın çeşitli 
belirti ve komplikasyonlarına yönelik tedavileri içerir 
(bakınız metin kutusu). Ancak ODPBH tedavisi için 
herhangi bir kanıta dayalı Avrupa kılavuzu mevcut 
değildir (Bölüm 5).

ODPBH ilerlemesini yavaşlatma
ODPBH tamamen tedavi edilebilen bir hastalık değildir 
ve Avrupa’da şu anda ilerlemesini geciktirmek için 
onay almış bir tedavi yoktur. Bazı çalışmalar hastalık 
ilerlemesinin kan basıncı daha düşük hastalarda 
daha yavaş olabileceğini düşündürmektedir.23 Yakın 
zamanda kan basıncı yüksek olan erken evre ODPBH’li 
kişilerde yapılan büyük bir referans çalışma, agresif 
kan basıncı kontrolünün (hedef 95-110/60-75 mm 
Hg olacak şekilde) standart kan basıncı kontrolüne 
(hedef 120-130/70-80 mm Hg olacak şekilde) göre 
böbrek büyümesini yavaşlattığını göstermiştir.24 
Agresif kan basıncı kontrolü, böbrek fonksiyonundaki 
azalmayı (GFR ile ölçüldüğü şekilde, bakınız sayfa 
11, metin kutusu) ise önemli ölçüde etkilememiştir 
ve bu da hastalık ilerlemesini yavaşlatmak için 
başka yaklaşımlar gerektiği anlamına gelir. ODPBH 

hastalarında anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) 
inhibitörleri veya anjiyotensin reseptörü blokerleri 
(ARB’ler) gibi sıklıkla kullanılan ilaçların kullanılması 
önerilir.13 Kan basıncı bir ACE inhibitörü ile ve gerekirse 
diğer ilaçlarla kombinasyon halinde iyi bir şekilde 
kontrol edilebilirken, ARB eklenmesi ise hastalığın 
ilerlemesini etkilemez.24

Böbrekleri korumak için çeşitli önlemler (bakınız metin 
kutusu) sıklıkla kullanılır ama işe yaradıklarını gösteren 
iyi bir kanıt yoktur (Bölüm 5). ODPBH için yeni ilaçlar 
geliştirilmektedir ama bu hastalıkla ilgili yenilikçi 
tedaviler bulmak kolay değildir (Bölüm 6).

Kardiyovasküler risk yönetimi
Kilo verme, yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisiyle 
kan basıncı kontrolü, kardiyovasküler hastalık riskini 
azaltmak açısından çok önemlidir.13,18 Gerçekten de 
erken evre ODPBH’li genç hastalarda bile agresif kan 
basıncı kontrolü, standart kan basıncı kontrolünden 
daha faydalıdır.24

Ayrıca yüksek kolesterol seviyeleri dahil diğer risk 
faktörleri de değerlendirilmelidir (örn. ‘statin’ olarak 
bilinen ilaçlarla tedavi yoluyla). Hastalara ayrıca tuz 
alımını azaltmaları, sigara içmeyi bırakmaları, sağlıklı 
bir diyet, alkol alımını kontrol etmeleri ve egzersiz 
yapmaları önerilir.13 Ancak önemlerine rağmen 
kardiyovasküler risk faktörleri genellikle ODPBH 
hastalarında uygun şekilde kontrol edilmez.25

Belirtilerin ve komplikasyonların tedavisi
ODPBH’li kişiler sıklıkla ağrı ve kist enfeksiyonları, 
böbrek taşları ve kist içine kanama gibi diğer belirtiler 
ve komplikasyonlar için tedaviye ihtiyaç duyar.2,13,21,22
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Renal replasman tedavisi
Çoğu ODPBH hastasında zamanla renal replasman 
tedavisi (RRT) olarak bilinen böbrek nakli veya diyaliz 
gerekir. Böbrek nakli veya diyalize ihtiyaç duyan 
yaklaşık her 10 hastanın 1’inde sorumlu etken 
ODPBH’dir.1 Nakil ile diyaliz arasındaki seçim; hastanın 
tercihi, hekim tavsiyesi ve yerel kaynak mevcudiyeti 
gibi faktörlere bağlıdır.

Organ Nakli: Mümkünse, tercih edilen tedavi şekli 
mükemmel sonuçlar veren böbrek naklidir.26 İdeal 
yaklaşımda canlı bir donörden, diyalize ihtiyaç 
duyulmadan önce bir nakil yapılır.13,21 ODPBH’li 
kişilerde böbrek fonksiyonlarındaki azalma 
öngörülebilir bir şekilde seyrettiği için, hastalar diyalize 
ihtiyaç duymadan önce bir nakil değerlendirmesi 
yapmak gerekir. Bu durum, eğer bir canlı verici (donör) 
yoksa hastaların kadavra donörü için bekleme listesine 
alınabilmesini sağlar.

Diyaliz: Bu işlem eğer nakil mümkün değilse veya 
hastalar organ nakli için beklerken kullanılır. Diyalizde 
vücuttaki atık ürünler ve fazla su uzaklaştırılmak için 
kan suni olarak filtrelenir. Hemodiyaliz ve periton 

diyalizi olmak üzere iki tür diyaliz yöntemi vardır. 
Hemodiyaliz kanı vücudun dışındaki bir diyaliz 
makinesinden süzer. Periton diyalizi ise kanı hastanın 
kendi karnı içindeki bir zardan süzer. ODPBH’de her iki 
yöntem de uygulanabilir ancak hemodiyaliz daha sık 
kullanılır.1,11

ODPBH’nin neden olduğu böbrek yetersizliği, diyaliz 
veya organ nakli yapılmazsa yaşamı tehdit eder. Ancak 
ne diyaliz ne organ nakli ODPBH için tam bir tedavi 
değildir.

2.6 Sonuçlar
ODPBH, böbrek fonksiyonlarında ilerleyici bir 
azalmaya ve böbrek yetersizliği gelişimine neden olur. 
ODPBH’li kişiler çeşitli belirtiler ve komplikasyonlar 
nedeniyle yaşam boyu tedaviye ihtiyaç duyar ancak 
ODPBH tedavisine ilişkin kanıta dayalı bir Avrupa 
tedavi kılavuzu yoktur. Çoğu hastada bir süre sonra 
böbrek nakli veya diyaliz gerekir. Bir sonraki bölümde 
ODPBH’nin hastalar üzerine olan etkilerini gözden 
geçireceğiz.
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Ana mesajlar
•ODPBH’nin yaşam kalitesini ve genel iyilik 
halini olumsuz etkileyebilecek ve işlev görme 
ve çalışmayı engelleyebilecek, ömür boyu süren 
fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Ancak bu 
konuda çok az çalışma yapılmıştır.

•Hastaların yaşam kalitesini etkilemesi en olası 
belirti ağrıyken, hastalığın ileri dönemlerinde 
hastaların günlük yaşamlarını önemli ölçüde 
etkileyen durum diyalizdir. 

•ODPBH yaşamın çalışma, sağlık veya yaşam 
sigortası veya ev kredisi alma ya da aile planlaması 
gibi farklı birçok yönünü olumsuz etkileyebilir. 

•Paydaşlar ve hekimler düzeyinde ODPBH’nin 
hastalar ve aileleri üzerindeki etkilerine ilişkin 
farkındalık genellikle düşüktür.

3.1 Giriş
Kronik böbrek hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde 
azaltır ve böbrek işlevi bozuldukça etkisi kötüye 
gider.1–3 ODPBH’nin hastalar üzerindeki spesifik etkisi 
üzerine çok az araştırma yapılmıştır. Ancak yaşam 
kalitesi ve iyilik hali üzerindeki yaşam boyu etkileri 
konusunda giderek artan kanıtlar vardır.

Bu bölüm ODPBH’nin hastaların yaşam kalitesini, 
ilişkilerini ve çalışma hayatını nasıl etkilediğini 
açıklamakta ve Avrupa’daki hastalarla yapılmış 
son anket çalışmalarından elde edilen yeni veriler 
sunmaktadır.

3.2 Fiziksel etki
ODPBH’li kişilerin çoğu, hastalığın böbrek işlevinin 
normal olduğu erken evrelerinde bile belirtiler yaşar4 
ve bu belirtiler yaşam boyunca kötüleşir. Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, 
İsveç ve İngiltere’de 80 hastayla yapılan anket 
çalışmaları erken evre ODPBH’de çoğu kişinin çalışma 
ve fizik aktivite veya egzersizi engelleyecek kadar 
şiddetli belirtiler yaşadığını ortaya koymuştur.4

ODPBH sıklıkla hastaların çalışma hayatını etkiler. 
Başka bir ankette, daha önce belirtilen ülkelerdeki 730 
hasta ODPBH’nin yaşamları üzerine etkisi konusunda 
bir çevrim içi anket doldurmuştur.5 Ortalama yaşı 
45 olan bu hastaların neredeyse beşte biri (%19) 
diyalizdeyken %9’una daha önceden böbrek nakli 
yapılmıştı. Yanıtlarına göre:

• İşverenlerine ODPBH durumlarını söyleyen hastaların 
dörtte biri (%26), bu bilgilendirmenin negatif bir etkisi 
olduğunu belirtmiştir.

• Tam veya yarı zamanlı çalışan hastaların %65’i 
(kronik böbrek hastalığı Evre 3–5) ODPBH nedeniyle 
işten izin almıştır.

3. ODPBH hastalar ve aileleri için 
ne anlama gelir?

“ODPBH işverenlerimin anlamadığı bir durum 
sanki. Bu durumu ve üzerimdeki etkilerini 
açıklamaya çalışmak oldukça sıkıntılı oldu. 
Yorgunluk derecesini ve özellikle çektiğim ağrıyı 
açıklamakta zorlanıyorum. Ağrının geçmesi 
için işten çok kez izin almak zorunda kaldım. 
İşverenlerim işe geri dönmek için neler çektiğimi 
tam anlamıyor. Sanki hemen geçecek bir durum 
ve iyileştikten sonra da bir daha olmasının 
beklenmeyeceği bir durum olarak görüyorlar. 
İşte böyle tekrar tekrar açıklamak sıkıntılı. 
Sıkıntılı çünkü böbrek fonksiyonlarım normale 
dönmeli yani fiziksel olarak iyi olmalıyım ve 
kendimi normal hissetmeliyim. Acil serviste 
doktorlarla konuşurken bile durumu onlara 
anlatmak zor çünkü çoğu tıp fakültesinden 
beri polikistik böbrek hastalığı konusunda bir 
şey duymamış. Oğlum için durum daha da 
kötü çünkü parkta onunla koşabilecek bir baba 
istiyor ve kendinizi iyi hissetmediğinizde ve ağrı 
kesici almanız gerektiğinde onu sanki yarı yolda 
bırakmış gibi oluyorsunuz ve kendinizi çok kötü 
hissediyorsunuz.”
Justin, İngiltere
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Bu hastalar ODPBH nedeniyle her yıl ortalama 12 
gün hastalık izni almışlardı. Genel olarak evre 3–5 
kronik böbrek hastalığı olan hastalar arasında ODPBH 
nedeniyle ortalama izin günü 7,6’ydı.

• Serbest çalışan hastalar başta çalışma saatlerini 
azaltma olmak üzere çalışma hayatlarında sık sık 
değişiklikler yapmak zorunda olduklarını belirttiler. 
Bununla genellikle hastalığın daha ileri evrelerinde 
karşılaşılıyordu.

• Hastaların üçte biri ODPBH’nin sosyal yaşamları 
üzerine negatif bir etkisi olduğunu belirtiyordu - bu 
oran Evre 3–5’te %53’e çıkıyordu.

3.3 Psikolojik etki
ODPBH’nin hastalar tarafından şu şekilde ifade edilen 
derin duygusal etkileri olabilir:4

• Kayıp (geleceğin, rollerinin ve benliklerinin ve değer 
verdikleri aktivitelerin)

• Belirsizlik (kötüleşmenin ve akıbetin kesin olması 
ama ne zaman ne kadar kötü olacağının kesin 
bilinmemesi)

• Korku, örneğin diyaliz veya organ nakli veya bir beyin 
anevrizmasının patlaması.

Bu etkiler birlikte anksiyete veya depresyona yol 
açabilir.6,7 Örneğin Brezilya’da yapılan bir çalışmada 
ODPBH’li 38 kişinin (ortalama 6 yıl önce tanı almış) 
%61’inde depresyon vardı ama hiçbiri bunun için 

tedavi edilmiyordu. Hastalar en sık olarak libido 
kaybı, fiziksel sağlıkla ilgili endişeler, uyku bozukluğu, 
yorgunluk ve çalışma zorluğundan bahsettiler. ODPBH’li 
kişilerde ayrıca anksiyeteye ilişkin bulgular gözlenmişti. 
Yaşam kalitesinin en kötü etkilenen kısımları genel 
sağlık ve duygusal yönlerle ilişkili olan kısımlardı.6

Polonya’dan yakın zamanlı bir çalışma ODPBH 
hastası olup belirtisi olmayan kişilerin yine de 
anksiyete ve depresyonu baskıladığını bildirmiş 
ve böylece hastalığın yüksek psikolojik maliyetini 
ortaya koymuştur. Bu hastaların yaşam memnuniyeti 
düzeylerinin sağlıklı kişilere göre daha düşük olduğu 
saptanmıştır.8

Anksiyete ve depresyon gibi hisler ODPBH’li kişilerde 
tedaviye uyumu azaltabilir. Özellikle hipertansiyon 
tedavilerine uymamak hastalarda kardiyovasküler 
hastalık riski oluşturabilir.

ODPBH’nin yaratabildiği derin duygusal etkiler 
depresyon ve anksiyete gelişimine neden olabilir.

“ODPBH bıçak sırtında yaşamak gibi, 
uçurum kenarında yürümek gibi, ona 
doğru yürüyorsunuz ve bir gün aşağı 
düşeceğinizi biliyorsunuz. Daima aklınızda 
ve bazen gecenin yarısında kalkıp bunu 
düşünüyorsunuz ve bazen bu yüzden 
ağlıyorsunuz. Sessiz bir katil ve ODPBH 
hakkında bilgisi olup bu konuyu anlayan 
ve ilgili kişiler ve ailelerini nasıl etkilediğini 
doğru değerlendiren çok az kişi var. 
ODPBH benim yaşamımda ve ailemin 
yaşamında sürekli yer alan bir durum. 
Geçen sene komplikasyonlar nedeniyle 
ölen bir büyük kız kardeşim var. Yaşlı ve 
narin bir hanım olmayı beklemiyorum. 
Çoğu kişinin beklediğinden daha erken 
ölmeyi bekliyorum.”
Tess, İngiltere

Daha önce bahsedilen web tabanlı anketi dolduran 
hastaların yaklaşık beşte ikisi ODPBH’nin ilişkilerini 
etkilediğini belirtmiştir.5 Benzer bir oranda hasta, temel 
olarak ODPBH’nin psikolojik tesirleri nedeniyle cinsel 
ilişkilerinin negatif etkilendiğini bildirmiştir. Her 4 
hastanın 3’ü (%77) ailelerinin etkilendiğini düşünmüş 
ve sıklıkla bu konuda endişe ve sıkıntı duymuşlardır.

Daha önemlisi, ODPBH’nin yaşam kalitesi üzerine etkisi 
şu anda doğru olarak değerlendirilememektedir çünkü 
tam olarak validasyonu yapılmış uygun bir soru formu 
yoktur (bakınız Bölüm 6.2).

3.4 Ağrı – özel bir problem
Hastaların yaşam kalitesini en çok etkileyen belirti 
herhalde ağrıdır. ODPBH çeşitli tiplerde akut ve kronik 
ağrıya neden olur.9,10–14 Yakın zamanlı çalışmalarda 
hastaların yaklaşık yarısı böbrek ağrısı veya bel 
ağrısından yakınırken 1/4’ünden fazlası karın ağrısı 
bildirmiştir.12,15 Tüm polikistik böbrek hastalığı 
tiplerinin bulunduğu hastaların yaklaşık üçte ikisi her 
gün veya sürekli olarak bel ağrısı bildirirken dörtte 
birinde her gün veya sürekli karın ağrısı bulunmuştur.9 
Hastalar kronik künt ağrı, akut ‘batma’ tarzında ağrı 
ve karında şişlik veya rahatsızlık ve ayrıca daha genel 
ağrılar bildirmektedir.10,11

Hastalar sıklıkla ODPBH ile ilişkili ağrılarının 
duygudurumlarını etkileyebildiğini ve uykularını, 
ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve yaşamdan aldıkları 
zevki olumsuz etkileyebildiğini bildirmektedir.10–13

Ağrı, ODPBH’nin erken dönemlerinde bile mevcut 
olabilir ve çoğu hastada tanıyı koyduran belirtidir.9 
Ancak genel olarak, yaşam kalitesi puanlarının 
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düşmesinden anlaşıldığı üzere, çoğu hasta böbrek 
fonksiyonları kötüye gittikçe ağrının günlük yaşamını 
etkilediğini bildirmektedir.6,12

Bitkinlik, mide yanması, ateş, idrarda kan, karın 
şişliği, iştahsızlık ve kist enfeksiyonu gibi diğer belirti 
ve bulgular da yaşam kalitesini bozabilir. ODPBH’nin 
böbrekler dışındaki en sık görülen bulgusu olan 
karaciğer kistleri de hastalığın erken dönemlerinde bile 
yaşam kalitesini olumsuz etkiler.16–18

3.5 Renal replasman tedavisinin etkisi 
Diyalizin kronik böbrek hastalığı olan kişilerin günlük 
yaşamları üzerine önemli bir etkisi vardır. Birçok hasta 
nakil yapılmasını beklerken diyalizde önemli bir zaman 
geçirir. Örneğin Birleşik Krallık’ta bir böbrek nakli 
için (tüm kronik böbrek hastalığı türlerinde) ortalama 
bekleme süresi 1100 gündür.19

Bir anket çalışmasında ODPBH’li kişiler, kendileri için 
en önemli üç sıkıntının diyaliz ve hastalık ilerlemesi 
ve hastalığın daha ileri dönemlerinde organ naklinin 
gecikmesi olduğunu belirtmiştir. Genel olarak 
diyaliz hastaların haftada 11–15 saatini (ulaşım 
dahil) almaktayken Danimarka, Almanya ve Birleşik 
Krallık’ta bazı hastalar diyaliz için haftada 20 saat 
üzerinde harcamaktadır.5 Bir anket çalışmasında, 
nakil yapılmış olan veya nakil için beklemekte olan 
ODPBH’li kişilerin yaklaşık yarısının 1 ila 3 yıl beklemiş 
olduğu saptanmıştır. Almanya veya Birleşik Krallık 5 yıl 
üzerinde bekleme süresiyle en uzun süreye sahiptir.

3.6 Pediatrik hastalarda ODPBH
ODPBH kalıtsal bir hastalıktır ve bu nedenle doğuştan 
itibaren mevcuttur. ODPBH tanısı bebeklerde, 
çocuklarda ve ergenlerde idrar yolu enfeksiyonu, ağrı 
veya hipertansiyon için tetkik yapılırken veya başka 
testler yapılırken tesadüfi bir bulgu olarak konulabilir. 
ODPBH’si olan çocuklar ve ergenler tanı nedeniyle 
çeşitli psikolojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılar 
yaşayabilir ama bu konular hakkında yeterli araştırma 
yoktur. Bu nedenle pediatrik yaş grubundaki hastalar 
ve ebeveynler özellikle desteğe ihtiyaç duymaktadır.20

3.7 Etkinin azımsanması
Hekimlerin ODPBH’nin hastalar üzerindeki etkisine 
ilişkin farkındalığı genellikle düşüktür. Yakın zamanlı bir 
ankete göre (Şekil 4):4

• Avrupa çapında nefrologlar ve birinci basamak 
hekimlerinin yaklaşık üçte ikisi erken dönem ODPBH’li 
kişilerde sadece hafif fiziksel belirtiler olduğunu 
düşünmekteydi.

• Nefrologların dörtte biri bu tür hastalarda, hastaların 
kendi bildirdiklerinin aksine hiç belirti olmadığına 
inanmaktaydı (Bölüm 3.2).

ODPBH’li kişilerin temel sıkıntıları diyaliz (%20) 
veya organ nakli (%12) ihtiyacı ve hastalığın 

ilerlemesidir (%15).5

“En korktuğum şey kızım için bir gün 
diyaliz gerekmesi. Diyaliz benim için bir 
şekilde ölümü temsil ediyor çünkü babam 
diyalizdeyken öldü ve bu tabii ki ODPBH 
tanısı almış herkesin korkusu.”
Corinne, Fransa

Şekil 4. Nefrologlar ve birinci basamak hekimlerinin erken evre ODPBH’li kişilerde fiziksel belirtilerin şiddeti 
hakkında düşünceleri. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsviçre ve Birleşik 
Krallık’tan toplam 300 nefrolog ve 300 birinci basamak hekim web tabanlı bir anket formu doldurdu.4 Dilim 
grafikler hastalarda hiç belirti olmadığını veya hafif, orta veya şiddetli belirti olduğunu düşünen hekim 
yüzdelerini göstermektedir.

Birinci basamak hekimleri (%) (n=300)Nefrologlar (%) (n=300)

Yok

Ha�f

Orta

Şiddetli

10

1618

6567

24
9
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• Her iki grubun yaklaşık yarısı (%52) erken dönem 
ODPBH’nin herhangi bir duygusal belirtiyle ilişkili 
olmadığını veya sadece çok hafif belirtilerle ilişkili 
olduğunu düşünmekteydi.

• Etki konusundaki düşünceler ülkeler arasında farklılık 
gösteriyordu ve nefrologların %78’e ve birinci basamak 
hekimlerinin %62’ye kadar olan bir kısmı erken 
dönem ODPBH’nin günlük aktiviteler üzerine bir etkisi 
olmadığını düşünmekteydi.

Belirtilerin olduğundan az algılanması hekimlerin 
bunları dikkate almamasına veya önemli görmemesine 
ve dolayısıyla hastalarda sıkıntı oluşmasına ve iyi 
tedavi edilememelerine neden olabilir.

3.8 Sağlık sigortası ve aile planlaması

Sağlık sigortası: ODPBH tanısı konan hastalar 
sağlık veya yaşam sigortasına sahip olmakta veya 
ev kredisi almakta zorlanabilir. Hastalar sigortanın 
işveren tarafından sağlandığı durumlarda işverene 
hastalıklarından bahsetme konusunda isteksiz 
olabilir.21 Genel olarak, böbrek hastalığı olan kişilerde 
sağlık sigortası bulunmaması erken ölüm ve böbrek 
yetersizliği riskindeki artışla bağımsız olarak ilişkilidir.22

Özellikle kardiyovasküler hastalığı önleme stratejileriyle 
ODPBH’li kişilerin beklenen yaşam süresinde son 
zamanlarda sağlanan artış sigorta şirketlerinin 
algoritmaları tarafından dikkate alınmayabilir. Bu 
nedenle, KDIGO ODPBH Konferansı Raporu, hastaların 
sağlık sigortası kurumları, bankalar, işverenler ve 
geri ödeme kurumlarıyla ilişkilerini düzenlemeye 
yardımcı olmak üzere güncel, standart ve uygun bir 
deklarasyonun hazırlanmasını önerir.20

Aile planlaması: ODPBH’li kişilerin bu hastalığı her 
çocuğa geçirme olasılığı ikide birdir (%50). Hastalar 
arasında aile planlamasıyla ilgili konulara yaklaşım 
değişkenlik gösterir.5.23 Yukarıda bahsedilen 730 
hastadan oluşan Avrupa anketinde üç kişiden biri 
(%35) ODPBH nedeniyle çocuk sahibi olmayacaklarını 
veya muhtemelen olmayacaklarını (veya başka 
çocuk yapmayacaklarını) bildirmiştir.5 Aile planlaması 

danışmanlığı tüm ODPBH hastalarına sağlanmalıdır.
Yakın zamanlı bir anket çalışmasına göre Birleşik 
Krallık’ta ODPBH’li 58 kişinin %59’u ulusal 
sağlık hizmeti (National Health Service [NHS]) 
kapsamında olsa preimplantasyon genetik tanıyı 
tercih edebileceklerini (veya gelecekte tercih 
edebileceklerini) belirtmiştir.23 Hastaların çoğu (%69) 
uzmanlar tarafından artık önerilmeye başlanan bu tanı 
yönteminin ODPBH’li kişilere sunulması gerektiğini 
düşünmektedir.20

3.9 Sonuçlar

İlerleyici, yaşam boyu süren ve tam tedavisi olmayan 
bir hastalık olan ODPBH’nin hastalar üzerinde derin 
fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Anksiyete ve 
depresyon gibi olumsuz hisler sıktır. Hastaların yaşam 
kalitesinin artırılması ve bunun sürdürülmesi ODPBH 
tedavisinin hedefleri arasındadır. Daha da önemlisi, 
birçok sağlık paydaşı hastalar ve aileler üzerindeki 
önemli negatif etkiler konusunda ancak sınırlı bir 
anlayışa sahiptir ve bu, hastalığın ilerlemesiyle giderek 
artan bir yüktür.

ODPBH’nin etkilerinin daha iyi anlaşılması 
gelecekte oluşturulacak kamu sağlığı stratejilerinin 
yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle 
hekimler

• hastalığın hastalar ve akrabaları üzerindeki psikolojik, 
fonksiyonel ve ekonomik etkilerinin farkında olmalı,

• bu etkilerin muayeneler sırasında rutin olarak 
değerlendirilebilmesine ilişkin prosedürlerin olmasını 
sağlamalı ve

• hastalar ve yakınlarının bu yükle başa çıkmalarına 
yardımcı olmalıdır.

Kritik bir konu da, mevcut soru formlarının ODPBH’li 
kişilerin rutin klinik amaçlarla veya araştırma için 
yaşam kalitelerini değerlendirmeye uygun olmamasıdır. 
Bu nedenle ODPBH’ye özel soru formlarına ihtiyaç 
vardır (Bölüm 6).
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Ana mesajlar
•ODPBH hastaları yaşamları boyunca ayakta tedavi ve 
hastanede yatış nedeniyle sağlık masrafıyla karşılaşır. 

•Hastalara diyaliz veya nakil gerektiğinde bu 
maliyetler daha da artar; Avrupa’da bu tedavilerin 
gerektiği 10 hastadan yaklaşık birinin nedeni 
ODPBH’dir ve bu da yılda 1,5 milyar avro maliyete 
karşılık gelmektedir. 

•ODPBH ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi 
üzerine araştırmalar çok iyi bir yatırım verimliliği 
sağlayabilir.

•Nakil, diyalize göre yüksek ölçüde maliyet etkindir 
ve nakil oranlarını artırmak ve bekleme sürelerini 
azaltmak için yapılan yatırımların maliyet tasarrufu 
sağlaması beklenmektedir.

4.1. Giriş
Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki bir numaralı 
sağlık bakımı problemi olarak tanınmaktadır.1 
Kronik böbrek hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tanımladığı başlıca bulaşıcı olmayan hastalıklar 
arasında olmasa da,1 bu durumun global morbidite ve 
mortaliteye yaptığı önemli ve giderek artan katkı artık 
bilinmektedir.2–5 Kronik böbrek hastalığının dünya 
çapında neden olduğu ölüm sayısı 1990 ile 2010 
arasında hemen hemen iki katına çıkmıştır.2 Kronik 
böbrek hastalığının ulusal bulaşıcı olmayan hastalık 
stratejilerine dahil edilmesi gerektiği söylenebilir.6

Kronik böbrek hastalığıyla ilişkili maliyetler, böbrek 
fonksiyonlarının kötüleşmesiyle birlikte pahalı diyaliz 
veya nakil ihtiyacı nedeniyle artar.7 Böbrek yetersizliği 
olan hastalar böylelikle sağlık masrafları açısından 
orantısız bir maliyete neden olurlar. Örneğin tüm 
Birleşik Krallık sağlık hizmeti bütçesinin yaklaşık 
%3’ünü böbrek yetersizliği ile ilişkili sağlık hizmeti 
oluşturmaktadır.8 İngiltere’de kronik böbrek hastalığının 
2009–10 yıllarında sağlık sistemine toplam maliyeti 
1,44–1,45 milyar pound olarak hesaplanmıştır. Bunun 
yarısından fazlası kronik böbrek hastalarının sadece 
%2’sine sunulan diyaliz veya nakle harcanmıştır 
(Şekil 5).7 ABD’de son dönem böbrek hastalığı olan 
%1,4 oranındaki Medicare hastası, toplam Medicare 
bütçesinin (355 milyar ABD Doları) %7,2’sinin (25,6 
milyar ABD Doları; 2011 değerleri) harcanmasından 

sorumludur.9 Kronik böbrek hastalığı bu nedenle 
sağlık hizmeti kalitesi ve harcamasındaki iyileştirme 
basamakları açısından önemli bir hedeftir.

ODPBH, diyaliz veya organ nakli ihtiyacı olan hastalarda 
dördüncü en sık nedensel faktördür ve Avrupa’da 
bu tedavilerin uygulandığı her 10 hastadan birinin 
nedenidir.10 Bu bölüm, ODPBH’nin mali yönlerini ele 
alan stratejik yaklaşımları yönlendirmek üzere, bu 
hastalığın sağlık hizmeti maliyetine önemli ve giderek 
artan katkısını gözden geçirmektedir.

Şekil 5. İngiltere’de diyaliz veya organ nakli (renal 
replasman tedavisi; RRT) için kronik böbrek hastalığı 
(KBH) toplam sağlık hizmeti maliyetleri oranı. Kerr ve 
ark.’tan uyarlanmıştır.7

4.2 ODPBH’nin maliyeti nedir?

Erken dönem hastalık: Sağlık hizmeti kullanımında 
artış
ODPBH’li kişiler, hastalık komplikasyonlarının tedavisi 
için onlarca yıl ayaktan tedavi hizmeti alır ve bazen de 
hastaneye yatarlar. Bir ABD çalışmasına göre, ODPBH 
nedeniyle erken (Evre 2) kronik böbrek hastalığı olan 
kişilerin %21’i 6 aylık bir dönem içinde en az bir 
kez hastaneye yatmıştır – bu oran Evre 4’te %44’e, 
nakil sonrası hastalar için %51’e ve diyaliz yapılanlar 
için %74’e yükselmektedir. Bu nedenle erken evre 
hastalıkta bile, ODPBH’li kişilerin sağlık hizmeti 
maliyeti, bu hastalığın bulunmadığı yaş ve cinsiyet 
bakımından eşleşmiş kişilerdekinin iki ila dört katıdır 
(Şekil 6).11

4. ODPBH’nin sağlık sistemlerine etkisi

Kronik böbrek hastalarının sadece %2'sinde
RRT gerekir ama RRT tüm KBH harcamalarının
yarısından fazlasının nedenidir.

Toplam KBH maliyeti ~1,45 milyar pound/yıl
(hastane ve birinci basamak)

İngiltere, 2009–2010

KBH hastaları

%2
RRT’ye
ihtiyaç duyar.%54

RRT
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Böbrek yetersizliğinin ‘çok hızlı yükselen’ maliyeti
ODPBH maliyeti, diğer kronik böbrek hastalığı tiplerinde 
olduğu gibi hastalığın ileri evrelerinde diyaliz veya 
nakil gerektiğinde çok hızlı bir şekilde artar.11,12 ABD’li 
araştırıcılar ODPBH nedeniyle diyaliz yapılan hastalarda 6 
aylık toplam sağlık hizmeti maliyetini 43.452 ABD Doları 
olarak hesaplamıştır (Şekil 6).11

Avrupa’daki ODPBH’li kişi başına düşen diyaliz ve organ 
nakli maliyetini hesaplamak için Avrupa Böbrek Derneği-
Avrupa Diyaliz ve Organ Nakli Derneği (ERA-EDTA) Kayıt 
Sistemi’ndeki veriler (bakınız Bölüm 6) kullanılmıştır (Şekil 
7).10 En sık kullanılan renal replasman tedavisi (RRT) 
tipi olan hemodiyalizin hasta başına yıllık maliyetinin 
55.500 avro olduğu tahmin edilmektedir. Bu verileri 
Avrupa Birliği’nin 27 ülkesine uyarlarsak 2010 yılında 
yaklaşık 50.000 ODPBH hastasının toplam 1,5 milyar 
avro maliyetle RRT aldığını tahmin edebiliriz (%95 güven 
aralığı: 1,1–2,0 milyar avro).10

Bu toplam, ODPBH’nin tüm maliyetini yansıtmamaktadır 
çünkü diyaliz veya nakil yapılmayan hastalar için tedavi 
maliyetini, komplikasyonların (örn. enfeksiyonlar) 
maliyetini veya hastaların iş verimliliği ve kazanç kaybının 
‘dolaylı’ maliyetlerini içermemektedir. ODPBH’nin bu 
dolaylı maliyetleri hakkında çok az bilgi vardır ama pazar 
araştırması verileri birçok hastanın ODPBH nedeniyle işten 
izin aldığını düşündürmektedir (Bölüm 3.2).

Avrupa’da ODPBH’li kişilerin diyaliz veya nakil 
işlemlerine ortalama başlama yaşı şu anda 58’dir. Bu, 
diğer kronik böbrek hastalığı tipleri olan hastalardan 
yaklaşık 7 yıl daha genç bir yaştır.13 Bu nedenle 
ODPBH’li kişilerin sayısı nispeten az olsa da kronik 
böbrek hastalığından kaynaklanan toplam sağlık 

hizmeti maliyetlerinde orantısız bir miktarı temsil ediyor 
olabilirler.

Bu veriler ODPBH ilerlemesini geciktiren ve diyaliz ve 
nakil gereksinimini azaltan erken tedavi girişimleriyle 
maliyetlerde önemli bir azalma gerçekleştirilebileceğini 
düşündürmektedir. Avrupalı araştırmacılar ODPBH 
ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi konusundaki 
araştırmaların “büyük bir yatırım verimliliği” 
sağlayabileceğini ileri sürmektedir.14 ABD’li 
araştırmacılar “böbrek fonksiyonunun 30 ml/
dk’nın altına düşmesini önleyen stratejilerin sağlık 
masraflarında önemli düşüşler sağlama potansiyeli 
vardır” sonucuna varmışlardır.12

 
Şekil 6. Kronik böbrek hastalığı evresine göre ODPBH’li kişilerde, ODPBH durumu olmayan ve
yaş/cinsiyet bakımından eşleştirilmiş kontrollere göre 6 aylık sağlık bakımı maliyetleri
(hastalık evresine göre eşleştirilmemiştir). Knight ve ark.’tan uyarlanmıştır.11 KBH: kronik böbrek hastalığı.

Şekil 7. Ülkelere göre ortalanmış olarak hasta 
başına yıllık diyaliz ve nakil masrafları (10 numaralı 
kaynaktan uyarlanmıştır). Hata çubukları %95 güven 
aralıklarını göstermektedir.
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Diyaliz ve nakil maliyetlerinin yükselmesi 
beklenmektedir
ODPBH ile ilişkili diyaliz ve nakil maliyetlerinin, bunların 
sağlandığı hasta sayısı ve beklenen yaşam süreleri 
arttıkça yükselmesi beklenmektedir.

Böbrek fonksiyonlarını korumaya yönelik mevcut 
yaklaşımların (Bölüm 2) etkili olduğu konusunda iyi 
kanıtlar yoktur. Aslında son 15 yılda ODPBH’li kişilerde 
böbrek yetersizliği insidansında bir azalma ne Avrupa’da12 
ne ABD’de15 görülmüştür.

Hatta Avrupa’da ODPBH için diyaliz veya nakil yapılan 
hastaların sayısı 1991-1995 ve 2006-2010 dönemleri 
arasında %60 artmıştır.10 Bunun temel nedeni başta 
hipertansiyon olmak üzere hastaların sahip olduğu 
risk faktörlerinin daha iyi tedavi edilmesi sonucunda 
kardiyovasküler hastalıktan ölümlerin azalması ve daha 
uzun süre yaşamalarıdır.10,16

Nakil, diyalize göre daha fazla maliyet tasarrufu 
sağlar
Nakil, diyalize göre yalnızca ODPBH’ye bağlı böbrek 
yetersizliğinde tercih edilen tedavi seçeneği değil17–19 
aynı zamanda daha düşük maliyetli tedavi seçeneğidir. 
Avrupa’da ODPBH’li kişiler arasında tahmini nakil takip 
masrafları (ilk yıldan sonra) diyalizin yaklaşık üçte biridir 
(Şekil 7).10 Ancak şu anda hastaların sadece %8’inde ilk 
RRT seçeneği olarak böbrek nakli yapılır. Hastaların kalan 
%92’sine ilk RRT seçeneği olarak hemodiyaliz (%70) veya 
periton diyalizi (%22) uygulanır.13

4.3 Sonuçlar
ODPBH, hastalığın seyri boyunca sağlık sistemleri için 
önemli maliyetler oluşturur. Yakın zamanda yapılan 
bir çalışmada yalnızca ODPBH’ye bağlı diyaliz ve nakil 
işlemlerinin AB çapındaki yıllık maliyetinin 1,5 milyar avro 
olduğu hesaplanmıştır.

ODPBH’li hastalar esas olarak kardiyovasküler 
hastalık koruma stratejileri sayesinde artık daha uzun 
yaşamaktadır. Ancak ODPBH’nin ilerlemesini geciktiren 
onaylı veya ruhsatlı bir tedavi seçeneği yoktur. Bu nedenle 
de maliyetleri yüksek olan diyaliz ve böbrek nakline talep 
giderek artmaktadır.

Nakil, diyalizle karşılaştırıldığında yüksek ölçüde maliyet 
etkindir. Nakil oranlarını artırmak ve bekleme sürelerini 
azaltmak için yapılacak yatırımların maliyetten tasarruf 
sağlaması beklenmektedir.

Şekil 8. Birleşik Krallık’ta (tüm endikasyonlar) diyaliz 
ve böbrek naklinin ortalama maliyet göstergeleri 
nakil ile ilişkili olası maliyet tasarrufuna işaret 
etmektedir.8

*Hemodiyaliz (35.000 pound) ve periton diyalizi (17.500 
pound) dahil ortalama diyaliz maliyeti.

 ODPBH ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi 
konusundaki araştırmalar “büyük bir yatırım 

verimliliği” sağlayabilir.14
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Birleşik Krallık vaka çalışması: 
Nakil ile maliyet tasarrufu

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı 2009 
yılında böbrek naklinin tüm son dönem 
böbrek hastalığı olan hastaların yıllık 
bakım maliyetini diyalize göre %80’den 
fazla azalttığını tahmin etmiştir (Şekil 
8). 2009 yılında 23.000 çalışan böbrek 
nakli, sağlık sistemine diyaliz maliyetleri 
açısından yılda 512 milyon pound tasarruf 
yaptırmıştır. Nakil için ek 6.920 hasta 
beklemekte olup eğer bu hastalara nakil 
yapılabilseydi ayrıca yıllık 152 milyon 
pound’luk bir tasarruf gerçekleşebilecekti.8 
Donör sayısındaki azlık, erişkin hastaların 
bir böbrek nakli için ortalama 1110 gün 
beklemeleri anlamına gelmektedir.20
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Ana mesajlar
•ODPBH’de tanı, değerlendirme, tedavi ve desteğe 
ilişkin klinik uygulama biçimleri Avrupa’da ülke 
içi ve ülkeler arası farklılıklar gösterir. ODPBH 
hastalarının bu hastalık konusunda donanımlı bir 
nefroloğa erişimi ve tedavi politikaları ile sağlık 
hizmetlerinin daha fazla koordine edilmesine ilişkin 
karşılanmamış bir gereksinim vardır.

•Kanıta dayalı kılavuzların ve standart tedavi 
algoritmalarının olmaması ODPBH tedavisinin 
Avrupa’da optimizasyonu ve standardizasyonunu 
olumsuz bir biçimde etkilemektedir.

•Toplam böbrek hacmi, hastalığı hızlı ilerleme 
göstermesi muhtemel hastaları tanımlamak ve 
bu nedenle tedaviyi bireyselleştirmek için en sık 
kullanılan öngördürücü faktördür ancak şu anda 
prognozu öngörmenin ideal yoluna ilişkin bir görüş 
birliği yoktur.

•ODPBH’nin böbrek fonksiyonlarında yarattığı 
azalmayı geciktiren ve böylece yaşam kalitesini 
koruyan ve hastaların beklenen yaşam süresini 
artırıp Avrupa’daki sağlık sistemleri üzerindeki 
etkiyi azaltan yeni ilaçlara acil ihtiyaç vardır. 

•Böbrek yetersizliği olan hastalarda nakil 
oranlarını artıracak ilave girişimlere de ayrıca 
gereksinim vardır.

5.1 Giriş
ODPBH’li kişiler şu gibi komplike multidisipliner 
tedaviye ihtiyaç duyar:

1) Hastalığın belirti ve bulguları, komplikasyonları ve 
prognozuna ilişkin dikkatli ve kapsamlı değerlendirme

2) Belirtileri azaltmak, komplikasyonları tedavi etmek, 
böbrek işlevini korumak, kardiyovasküler hastalık 
riskini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini korumak 
için tedavi

3) Hastaların ve ailelerin durumla başa çıkmasına 
yardımcı olmak için bilgilendirme ve destek.

Bu bölüm, bu durumlarla başa çıkmayı sağlayan 
politika odaklı stratejik önerilere temel oluşturması 
için ideal ODPBH tanı, değerlendirme ve tedavisinin 
önündeki bariyerleri tanımlamaktadır (Bölüm 8).

5.2 Tanı
Klinik olarak ODPBH farkındalığı
ODPBH sıklıkla ağrı, idrarda kan veya yüksek kan 
basıncı gibi spesifik olmayan klinik belirti ve bulgular 
nedeniyle yapılan tetkikler sırasında saptanır. Uzman 
olmayan hekimlerin gerektiğinde uygun incelemelerin 
yapılabilmesi için ODPBH tanısından haberdar olmaları 
ve şüphelenmeleri önemlidir.

Ayrıca ODPBH belirtileri olmayan hastalarda tanı 
atlanabilir ve bu nedenle ailesinde ODPBH öyküsü olan 
kişilerde taramanın düşünülebilmesi açısından birinci 
basamak hekimlerinin ve halkın farkındalık düzeyinin 
artırılması önem taşımaktadır.

Görüntüleme
Klinik bulguları olan risk altındaki bireylerde 
böbreklerde kist olup olmadığını değerlendirmek 
açısından ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) veya 
manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri 
kullanılabilir. Kullanım kolaylığı, yaygınlığı, güvenliği ve 
düşük maliyeti nedeniyle başlangıçta ultrason kullanılır. 
Hastalık için aile öyküsü olan kişilerde, ODPBH için 
standardize tanısal kriterler (hastanın yaşına göre 
mevcut kist sayısına dayanan) kullanılmalıdır.1,2

Tanı kesin olmadığında veya ek prognostik veri 
gerektiğinde, BT ve MR ile daha yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme tekniklerinden yararlanılabilir 2,3 ancak 
bir uzman hekimin değerlendirmesi önemlidir. Bazı 
bölgelerde uzman hekimin bulunmaması ve maliyet BT 
ve MR kullanımı için olası engellerdir; bu yöntemlerin 
mümkün olduğunca maliyet etkin olarak kullanılmaları 
(örn. gereksiz veya tekrarlanan tetkiklerden kaçınarak) 
için uzman hekim gerekir.

Pozitron-emisyon tomografisi (PET) taraması, böbrek 
ve karaciğerde kist enfeksiyonları açısından ‘altın 
standart’ yöntem olan kist aspirasyonu yapılamıyorsa 
en iyi tanısal araçtır.4

5. ODPBH tedavisinde
karşılanmamış ihtiyaçlar
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Genetik testler
Genetik testler, teknolojideki ve hastalık ilerlemesini 
öngörmekte kullanılan modellerdeki ilerlemeler sayesinde 
ODPBH tanısında hızla değişen bir alandır.

ODPBH, PKD1 ve PKD2 genlerinde farklı mutasyon 
tipleriyle oluşabilir.5 Genetik testler mutasyonu 
hastaların %90’ından fazlasında tanımlayabilir.6 Bu 
yöntem genellikle hastalığın görüntüleme ile tanısının 
konabileceği yetişkinlerde gerekli değildir. Ancak kesin 
tanının konamadığı yetişkinlerde de yararlanılabilir2,7 
ve çocuklarda ODPBH tanısı için çok önemlidir.2 Genetik 
tarama ODPBH’li kişilerin aile üyelerinin etkilenip 
etkilenmediğini belirlemede de yararlı olabilir, bunun için 
bir engel yoktur.
Buradaki önemli nokta, klinik bulgular ile böbrek 
görüntülemesi ve genetik testleri birleştiren bir tanısal 
algoritma konusunda fikir birliği olmamasıdır.2

Genetik testler günümüzde halen yapılması zor ve pahalı 
tetkiklerdir. Son zamanlarda geliştirilen ve ‘gelecek 
nesil sekanslama’ kullanan daha hızlı ve daha ucuz 
genetik testler, bu testlerin ODPBH tanısında ve hastalık 
prognozunu öngörmede daha büyük bir rol oynayacağı 
anlamına gelebilir.2,8,9 Ayrıca ODPBH’nin genetik 
epidemiyolojisi konusunda da önemli araştırmalara 
yardımcı olmaları beklenmektedir.8

Halen ODPBH’de kullanılan genetik testler karmaşıktır 
ve uygun deneyime sahip merkezlerde uzmanlarca 
yapılmalıdır.2 Sonuçların dikkatle yorumlanması ve 
nefroloji uzmanları, hastalar ve ebeveynlere dikkatle 
açıklanması gerekir. ODPBH ile ilgili KDIGO Konferans 
Raporu yeni testlerin kullanımını optimize etmek için 
standardize ve bilgi verici raporlar oluşturulmasını ve 
ayrıca hekimlerin eğitilmesini önermiştir.2

Nadir hastalıklardan elde edilen bulgular üye ülkeler 
arasında sınır ötesi genetik testlere erişim ve bunların 
finansmanı açısından farklılıklar olduğunu göstermiştir. 
Bu zorluklar arasında ödeme ve geri ödeme, biyolojik 
örneklerin yurt dışına gönderilmesi, yüksek maliyet 
ve laboratuvar kalitesinde yetersizlik bulunmaktadır. 
Bir Avrupa Komisyonu Uzman Komitesi, daha iyi 
bilgilendirme sağlanması, erişimin kolaylaştırılması, onam 
gerekliliklerinin benzer hale getirilmesi, bürokrasinin 
azaltılması ve lojistik imkanların basitleştirilmesi gibi 
yöntemlerle sınır ötesi genetik testlerin daha iyi hale 
getirebileceğini bildirmiştir.10

Ekstrarenal belirti ve bulguların tanısı
ODPBH böbrekler dışında vücudun birçok kısmını 
etkiler (Bölüm 2). ODPBH tanısı konan hastalar 
olabilecek en kapsamlı şekilde multidisipliner olarak 
değerlendirilmelidir. Örneğin karaciğer kistleri en sık 
görülen böbrek dışı bulgudur ve bu nedenle ODPBH 

tanısı konan tüm hastalarda karaciğer görüntülemesinin 
başlangıç değerlendirmesinde yer alması önerilir.2

Ancak ODPBH’nin ekstrarenal bulgularının 
değerlendirilmesi için kapsamlı, entegre ve kabul edilmiş 
bir kılavuz yoktur ve uygulamaların Avrupa çapında 
farklılık gösteriyor olması beklenmektedir.

5.3 Prognozu ve hastalığın ilerlemesini 
değerlendirme

ODPBH’nin ilerleme hızı hastalar arasında ve hatta aynı 
genetik mutasyonu kalıtsal olarak almış aile üyeleri 
arasında büyük farklılık gösterir. Bu nedenle hastaların 
özel durumlarına göre takip edilmeleri gerekir. Hekimler 
ve hastaların uygun tedavi ve takip yöntemlerini seçmesi 
için hastalığın daha hızlı ilerlemesi olası olan hastaların 
belirlenmesi önemlidir. Eğer yeni tedaviler ortaya çıkarsa 
bunları fayda görmesi olası hastalara sunmak için bu 
durum giderek daha önemli hale gelecektir (Bölüm 6).

Çoğu kronik böbrek hastalığı tipinde böbrek fonksiyonları 
rutin olarak tahmini glomerüler filtrasyon hızı (GFR; Bölüm 
2) ile takip edilir. Ancak tahmini GFR, kistlerin büyümesini 
veya renal tübül fonksiyonlarındaki değişiklikleri 
ölçmediğinden, ODPBH’nin erken evrelerinde normaldir 
ve bu nedenle hastalığı izlemede kullanışlı değildir. Bu 
yüzden ODPBH’ye spesifik yöntemlere ihtiyaç vardır.

Toplam böbrek hacmi
Kistlerin çoğalması ve büyümesi ODPBH’li kişilerin 
böbrek hacimlerinin yaşam boyu giderek yükselen bir 
şekilde artmasına neden olur (Bölüm 2). Kist hacimlerinin 
ölçülmesi şu anda pratik bir yöntem olmadığından klinik 
araştırmalar toplam böbrek hacmini (TBH) ölçmeye 
odaklanmıştır. Hastalar arasında değişkenlik gösterse 
de, TBH ODPBH’li kişilerde her yıl ortalama %5–6 
artmaktadır.11,12

ODPBH ile ilgilenen araştırıcılar TBH’nin şu özelliklere 
sahip olduğu konusunda görüş birliğindedir:2

• Böbreklerin içindeki böbrek kisti yükünü doğru bir 
şekilde tahmin eder.

• Hastanın başlangıç değerlendirmesindeki yaşı ve 
ölçülen TBH’si ile ilişkili bir oranda artar.

• Böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı öngörür.11

• ODPBH’nin böbreklerde ağrı ve kanama ve yüksek kan 
basıncı gibi birçok renal belirti ve bulgusuyla korelasyon 
gösterir.13

Boya göre ayarlanmış TBH, klinik araştırmalarda 
hızla ilerlemesi muhtemel hastaları tanımlamak için 
en sık kullanılan öngördürücü faktördür ve burada 
amaç tedavi ve takibin özelleştirilmesini sağlamaktır. 
Klinik uygulamada ve klinik çalışmalarda kullanılacak 
öngördürücü araçların iyileştirilmesine ve validasyonuna 
yönelik araştırmalar sürmektedir.14–16

Halen klinik belirti ve bulguları, görüntüleme 
yöntemleri ve genetik testlerle birleştiren yerleşmiş 

bir tanısal algoritma bulunmamaktadır.

TBH daha hızlı ilerlemesi olası hastaları tanımlamaya 
yardımcı olabilecek en önemli öngördürücü faktördür.
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Şu anda rutin tedavi için düzenli TBH ölçümü 
önerilmemektedir çünkü hastalığın ilerlemesini 
geciktirmek için onaylanmış bir tedavi yoktur.2 Ancak 
yeni ilaçlar geliştirilmektedir ve TBH’nin bu tedavilerden 
faydalanması en olası hastalara hedeflenmesi ve 
etkinliklerinin değerlendirilmesini sağlamak üzere giderek 
daha önemli olması beklenmektedir (Bölüm 6). Halen 
rutin TBH ölçümünün önündeki en önemli engel, MR ve 
BT yöntemlerine ve uzman deneyimine erişimin kısıtlı 
olmasıdır (bakınız Panel).

Preimplantasyon genetik tanı
Preimplantasyon genetik tanı (PGT) reprodüktif tıpta in 
vitro fertilizasyonla oluşturulan embriyolarda kalıtsal 
hastalıklara neden olan DNA mutasyonlarını taramak 
için kullanılmaktadır. Bu işlem uterusa implante edilecek 
embriyoların etkilenmemiş olanlardan seçilmesini sağlar. 
ODPBH’li çiftler bu yöntem sayesinde çocuklarında 
hastalık olmayacağından emin olarak hamilelik 
planlayabilirler.17,18

ODPBH uzmanları artık tüm hastalara PGT yapılmasını 
önermiştir.2 Ancak PGT multidisipliner işbirliği ve özel 
uzmanlık gerektiren bir tekniktir. Avrupa çapındaki 
PGT erişimi hem bulunabilirlik hem ücretin ödenmesi 
açısından ülkeler arası büyük farklılıklar göstermektedir.2 
Finansal baskılar bazı ülkelerde PGT için önemli bir 
engel olabilse de, prensip olarak bu yöntem etkilenmiş 
ebeveynlerin çocuklarında ODPBH’nin ortaya çıkışını 
engelleyerek toplum için tasarruf sağlayabilir. 
Sayılabilecek diğer engeller, hastaların yöntem konusunda 
farkındalığı ve nefrologlar ve hastaların kişisel değerleridir. 
PGT önerildiğinde bu sürece mutlaka dikkatli bir 
prekonseptif değerlendirme ve genetik danışmanlık dahil 
edilmelidir.18 Hükümetlerin, ODPBH ve diğer durumlarda 
PGT konusunda ulusal politikalar ve uygulama kılavuzları 
geliştirmeleri önerilir.

5.4 ODPBH tedavisi
Avrupa’da ODPBH tedavisinde üç ana karşılanmamış 
gereksinim vardır:

Hastalık modifiye edici tedavi bulunmaması
ODPBH’li kişilerde kistlerin oluşmasını veya büyümesini 
yavaşlatacak ve böylece böbrek fonksiyonunu koruyacak 
herhangi bir onaylı ilaç halen yoktur. Bu amaçla çeşitli 
önlemler yaygın olarak kullanılsa da (Bölüm 2) bunların 
işe yaradığı konusunda iyi kanıtlar yoktur.2

Son on yılda Avrupa veya ABD’de ODPBH’ye bağlı böbrek 
yetersizliği insidansında düşüş gözlenmemiştir.19,20 
Diğer kronik böbrek hastalığı tiplerine kıyasla nefroloji 
merkezlerine daha erken sevk edilmelerine ve burada 
daha erken tedavi almalarına rağmen, ODPBH hastaları 
ortalama olarak daha genç yaşta diyaliz tedavisi görmeye 
başlar.19,21 Bu ortalama, son yıllarda yaşlı hastalar 
dışında artmamıştır; bu da hastalığın ilerlemesini 
geciktirmeye yönelik mevcut yaklaşımların işe 
yaramadığını ortaya koyan başka bir bulgudur.19

Bu nedenle ODPBH ilerlemesini geciktirmek üzere yeni 
tedaviler geliştirmek konusunda araştırmalara yatırım 
yapmak açısından acil bir ihtiyaç vardır.

Tedavi kılavuzları ve algoritmalarının bulunmaması
Kanıta dayalı kılavuzların ve standart tedavi 
algoritmalarının olmaması ODPBH tedavisinin Avrupa’da 
optimizasyonu ve standardizasyonunu olumsuz bir 
biçimde etkilemektedir. Bazı ülkelerde (örn. İspanya7, 20) 
kılavuzlar geliştirilmiş olsa da, bunların kısıtlılığı tedavinin 
birçok basamağı açısından iyi nitelikte veriden noksan 
olmalarıdır. Yakın zamanda, KDIGO ADPKD Konferans 
Raporu tarafından yeni araştırmalar için öncelik alanları 
önerilmiştir.2 Bu sürecin yakın zamanda uluslararası 
kılavuzların geliştirilmesi konusunda bilgi sağlaması 
beklenmektedir.

Bu arada EAF de hastaların uzman, multidisipliner 
tedaviye uygun erişimi olması için basamaklı bir tedavi 
yaklaşımı geliştirilmesini önermektedir (Bölüm 8).

Diyaliz ve nakile erişim farklılıkları
ODPBH için diyaliz veya nakil kullanımı sıklığı Avrupa 
ülkeleri arasında farklılık göstermektedir.22 Bu 
farklılığın, sosyal ve ekonomik faktörlerle ilişkili olarak, 
diyaliz ve nakil için erişim ve geri ödeme politikaları 
arasındaki ülkeler arası farklılıklardan kaynaklandığı 
düşünülmektedir.22–27 Örneğin 2011 yılında yapılan 
Avrupa’da Canlı Organ Bağışı (EULOD) anket çalışması, 
Avrupa Birliği üyeleri arasında canlı donör böbrek nakli 
oranları ve donörlerin masraflarının geri ödenmesi 
politikaları gibi konularda farklılıklar olduğunu ortaya 
koymuştur.26

Toplam böbrek hacmi nasıl ölçülür?

Toplam böbrek hacmi (TBH); ultrason, MR 
veya BT ile elde edilen böbrek ölçümlerinden 
(uzunluk, genişlik ve derinlik) hesaplanır. 
Ultrason ucuzdur ve klinik uygulamada 
faydalıdır ama yeni ODPBH tedavilerinin klinik 
çalışmalarında kullanılacak kadar hassas 
değildir. MR ve BT daha doğru sonuçlar verir 
ama daha pahalıdır, daha çok iş yükü getirir ve 
yeterli deneyim ancak kısıtlı yerlerde vardır. BT 
ayrıca radyasyon maruziyeti açısından bir risk 
taşır. TBH tahminini kolaylaştırmak ve ODPBH’li 
kişilerde böbrek işlevi azalmasını öngörmek 
üzere TBH ve diğer parametreleri birleştiren 
modelleri optimize etmek için araştırmalar 
devam etmektedir.
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“Altı hafta önce, bana böbrek nakli yapıldı. 
Ameliyat 4 saat sürdü ve söylendiğine 
göre böbrek kan damarlarına bağlanır 
bağlanmaz çalışmaya başladı. Böbrek 
yetersizliği nedeniyle olan belirtilerin 
bazıları halen duruyor. Ama çok rahatladım 
ve durmadan gülümsüyordum; kendimi 
daha genç hissetmedim herhalde ama 
gülümsemem hiç bitmedi. Uzun süredir 
ilk kez yanaklarıma kan geldi. Çok pozitif 
bir hissim vardı – evet bende hastalık var 
ama beni yenemeyecek.” 
Fiona, İngiltere

ODPBH’ye bağlı böbrek yetersizliğinde tercih edilen 
tedavi şekli böbrek naklidir.2,7,28 ODPBH’li kişilerde 
böbrek fonksiyonu nispeten öngörülebilir bir şekilde 
azaldığından mümkün olduğunca, canlı bir donörden 
önleyici nakil yapılması desteklenmelidir. Böbrek naklinin 
daha yaygın kullanımının önündeki ana engeller mali 
baskılar, bağışlanan organ azlığı ve tıbbi, cerrahi ve 
bakım uzmanlığının kısıtlı olmasıdır.27 Ancak Bölüm 4’te 
açıklandığı gibi böbrek nakli diyalizden çok daha maliyet 
etkindir ve Avrupa Komisyonunun Organ Bağışı ve Nakli 
Eylem Planı 2014 yıl ortası değerlendirmesinde belirtildiği 
üzere kamu bütçeleri için tasarruf sağlamaktadır.29

ODPBH’si olup renal replasman tedavisinin ilk şekli 
olarak böbrek nakli yapılan hastaların oranı 1990’ların 
başlarından beri iki katına çıkmıştır ve diğer kronik böbrek 
hastalığı tipleri olan hastalardakinden daha yüksektir.19 
Bunun nedeninin ODPBH’li kişilerin genellikle nefroloğa 
daha erken erişmeleri, daha genç olmaları ve daha az 
ek hastalığa sahip olmaları olduğu düşünülmektedir.21 
ODPBH’li kişilerde diyaliz yerine nakil oranlarında daha da 
fazla bir artışın maliyet tasarrufu sağlaması beklenir.

Böbrek nakli Avrupa çapında organ nakli hizmetini 
iyileştirmeye yönelik girişimlerle birlikte daha da 
desteklenmelidir.29 Böbrek nakline erişimi olanlar ile 
organ nakli yapılmış ODPBH’li kişiler arasındaki oran kritik 
bir şekilde ulusal organ nakli politikalarına bağlıdır.

5.5 Sonuçlar

ODPBH’li tüm kişilerin hastalık konusunda uzman 
nefrologlara erişebilmeleri açısından karşılanmamış 
bir gereksinim vardır.2 ODPBH tanısı, değerlendirmesi, 
tedavisi ve desteğine ilişkin klinik uygulama paternleri 
Avrupa’da ülke içi ve ülkeler arası farklılıklar gösterir ve 
tedavi politikaları ve hizmetleri arasındaki koordinasyon 
yetersizdir. ODPBH ilerlemesini yavaşlatan ve böylece 
invazif ve masraflı diyaliz ve böbrek nakli gereksinimini 
geciktiren tedavi seçeneklerinin bulunmaması Bölüm 
6’da ele alınan çeşitli engelleri yansıtmaktadır.

Bölüm 8’de bu gereksinimleri karşılamaya yardımcı 
olacak çeşitli stratejik çözümler önereceğiz.
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Ana mesajlar

•ODPBH’ye ilişkin bilgi birikiminde ilerlemeler 
kaydedilmiş olsa da, bu ilerlemeleri hastaların 
yararlanabileceği yeni hastalık modifiye edici 
ilaçlara dönüştürme konusunda hala güçlükler 
mevcuttur. 

•Araştırma için yeterli büyüklükte hasta 
popülasyonları sağlamak için birden fazla 
merkezin işbirliği ve çabasına ihtiyaç vardır. 

•Hastalığın vücudun birçok kısmını etkileyen 
kronik ve ilerleyici seyri aynı zamanda ODPBH 
araştırmalarının da karmaşık hale gelmesine 
neden olur. Araştırma ve klinik amaçlarla hastalık 
prognozunu öngören yöntemleri daha iyi hale 
getirmek ve doğrulamak üzere çalışmalar 
sürmektedir. 

•Şu anda ODPBH’nin etkisine ilişkin yaygın 
çapta kabul gören, hasta tarafından bildirilen bir 
sonlanım noktası yoktur.

6.1 Giriş

Nefroloji, 1996 ile 2010 yılları arasında yayımlanan 
randomize klinik çalışmaların sayısı açısından 
iç hastalıkları alt dalları arasında son sırada yer 
almıştır.1 Kronik böbrek hastalığında yeni tedavilerin 
geliştirilmesinin teşvik edici olmamasının nedenleri 
arasında şirketlerin ve araştırıcıların ilaç keşif 
aşamasında, yeni terapötik ajanların geliştirilmesi 
sırasında ve klinik uygulamalar için gerekli kanıtları 
oluştururken yaşadıkları güçlükler yer alır. Bunlar, alt 
yapı eksikliği, belirsiz düzenlemeler, evrensel olarak 
kabul edilmiş klinik çalışma sonlanım noktalarının 
olmaması ve ödeme kurumu/geri ödeme sorunlarıdır.2

Bölüm 5’te açıklandığı gibi hastaların yaşam 
kalitesini sürdürmek ve diyaliz ve nakil gereksinimini 
geciktirmek için ODPBH ilerlemesini yavaşlatacak 
yeni ilaçlara acilen ihtiyaç vardır. Bu bölüm bu 
alandaki terapötik yenilikler ve çevrimsel araştırmalar 
konusunda zorlukları incelemektedir.

6.2 ODPBH’de yenilik konusundaki zorluklar

Hayvanlarda ve ODPBH’yi taklit eden diğer deneysel 
modellerdeki ilerlemeler, araştırıcıların hastalık 
ilerlemesini değiştirebilecek yeni ilaçlar için hedefler 
bulmasını sağlamıştır (bakınız Panel).

Bu gelişmelere rağmen ODPBH’li kişiler ile klinik 
çalışmalar tasarlamak güçtür çünkü yeterince fazla 
sayıda hasta hakkında bilgi toplanması için kayıt 
çalışmalarının oluşturulmasını gerektirir. ODPBH’nin 
kronik bir hastalık olması ve hastanın yaşamı 
boyunca vücudun farklı kısımlarında çok değişken 
etkileri olabilmesi bu durumu daha da karmaşık hale 
getirir. Mevcut veriler Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
gelmektedir ve ODPBH’ye özel bir ulusal veya Avrupa 
hastalık veya hasta kayıt çalışması bulunmamaktadır.

Aşağıdaki bölümlerde ODPBH tedavilerinin 
faydasını değerlendirmedeki zorluklar daha detaylı 
incelenmektedir.

Kronik progresif hastalık seyri
ODPBH ilerlemesini geciktirmeye yönelik tedaviler ideal 
olarak hastalığın seyri sırasında böbrek fonksiyonunun 
görece iyi korunduğu ve kist büyümesini yavaşlatan bir 
tedavinin böbrek yetersizliğine gidişi geciktirebileceği 
bir zamanda erken olarak başlamalıdır (Şekil 9). 
Tedaviyi hastalığın seyrinde geç olarak, böbrek 
fonksiyonu azalmaya başladıktan sonra başlatmak 
daha kısa bir potansiyel fayda süresi sunar.

6. ODPBH’de terapötik yenilikler

ODPBH’li kişiler gelecekten en büyük beklentilerinin 
tam iyileşme (hastaların %23’ü) ve daha iyi tedavi 

seçenekleri (%20) olduğunu belirtmişlerdir.3

ODPBH’de ilaç geliştirmeye bakış

ODPBH’de kistlerin nasıl geliştiği konusunda 
yapılan araştırmalar hastalık ilerlemesini 
geciktirebilecek yeni ilaçlar için hedefler 
tanımlamıştır.4,5 Vasopressin V2 reseptörü 
antagonistleri, somatostatin analogları ve 
mTOR inhibitörleri olarak bilinen üç ilaç 
sınıfıyla yapılmış klinik çalışmalar mevcuttur. 
Ayrıca bunlar ve başka deneysel ajanlar 
ile ek araştırmalar da yapılmaktadır. Ancak 
bunlar bu bölümde açıklanan çeşitli zorlukları 
barındırmaktadır.
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ODPBH’de erken tedavinin böbrek fonksiyonunun 
korunmasıyla ilgili bir faydasını göstermek, kistlerin 
büyümesi ve çoğalması ile hastalık seyrinde geç 
dönemde oluşan böbrek işlevindeki azalma arasındaki 
uzun süre nedeniyle zordur (Bölüm 2). Bu durum kronik 
böbrek hastalığı olan hastalarda böbrek fonksiyonunu 
izlemek için kullanılan testlerin (örn. GFR) erken 
dönem ODPBH’de faydalı olmaması anlamına gelir. 
Erken tedavinin ileride böbrek yetersizliği başlamasını 
geciktirdiğini göstermek, makul olmayacak uzunlukta ve 
belki de onlarca yıl süren klinik çalışmalar gerektirir.

ODPBH tedavilerinin makul süre ve maliyete sahip klinik 
çalışmalar yoluyla hastalık seyrinde daha erken test 
edilebilmesi için düzenleyici kurumlar tarafından ilaç 
etkililiğine ilişkin ‘vekil’ değerlendirmelerin belirlenmesi 
bir önceliktir. Bir vekil sonlanım noktası, uygun bir zaman 
aralığı boyunca güvenilir bir şekilde ölçülebilecek ve 
temel olarak ilgilenilen uzun dönemli sonuç olan böbrek 
yetersizliğiyle korelasyon gösteren bir sonlanım noktası 
olmalıdır.

ODPBH’li kişilerde böbrek fonksiyon azalmasını öngören 
faktörlerden en sık kullanılanı boya göre uyarlanmış 
toplam böbrek hacmidir (TBH) (Bölüm 5). TBH yeni 
ODPBH ilaçlarının klinik çalışmalarında primer sonlanım 
noktası olarak kullanılmıştır ve bu durum düzenleyici 
kurumlarca halen gözden geçirilmektedir. Hem 
gelecekteki klinik çalışmalar hem rutin tedavi sırasında 
hastaları değerlendirmek üzere, hızlı hastalık ilerlemesi 
riski olan hastaları seçmek için prediktif modellerde 
bu parametrenin kullanımını optimize etmeye yönelik 
ek araştırmalar sürmektedir.7,8 Şu anda ise çevrimsel 
araştırmalara yardımcı olmak yani hastalarda yapılan 
nispeten küçük ve erken faz çalışmalarının hayvan 

çalışmaları ile TBH ve diğer sonlanım noktalarının 
kullanıldığı büyük ölçekli klinik çalışmalar arasında köprü 
oluşturmasına yardımcı olmak için ek kısa dönemli vekil 
belirteçlere ihtiyaç vardır.

Polikistik Böbrek Hastalığı Sonuçları Konsorsiyum 
Projesi (PKDOC) erken hastalık ilerlemesini ölçmek için 
düzenleyici sonlanım noktaları oluşturmak üzere gereken 
işbirlikçi girişimleri simgelemektedir. PKDOC; PKD Vakfı, 
Kritik Yol Enstitüsü, ilaç endüstrisi üyeleri, araştırıcılar ve 
klinisyenler ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) katılımıyla 
oluşturulmuştur.9

Daha geniş olarak maliyetleri azaltmak üzere ilaç 
geliştirme sürecinde temelden değişiklikler yapılması 
istenmektedir. Klinik çalışmaların daha az hastada etkililik 
ve temel güvenliliği göstermek üzere tekrar tasarlanması 
ve güvenliliğin elektronik sağlık kayıtları ve modern veri 
analizi araçları kullanılarak yüksek kalitede ve şeffaf 
kayıtlar yoluyla zorunlu pazarlama sonrası sürveyan 
çalışmaları ile değerlendirilmesi önerilmektedir.10–12 
‘Adaptif ruhsatlandırma’ adlı bu yaklaşım Avrupa’da 
halen geliştirilmektedir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bunun 
özellikle karşılanmamış bir tıbbi gereksinimin olduğu 
ciddi durumların tedavisinde potansiyeli bulunan ilaçlar 
için geçerli olduğunu düşünmektedir13 – ve ODPBH bu 
tanımı karşılamaktadır. Adaptif bir ruhsat alma yaklaşımı 
ilaç düzenleyicileri, ilaç endüstrisi, sağlık teknolojisi 
değerlendirme (HTA) kurumları, klinik tedavi kılavuzlarını 
düzenleyen kurumlar, hasta ve tüketici kuruluşları, 
hekimler, araştırıcılar ve akademisyenler dahil birçok 
paydaş arasında işbirliği gerektirmektedir.13

ODPBH’nin klinik çeşitliliği: Hastalar üzerindeki 
etki nasıl ölçülebilir?
ODPBH vücudun birçok kısmını etkileyebilir ve bulgular 
ve komplikasyonlar hastalar arasında ve hatta aynı 
ailede bile önemli farklılıklar gösterebilir (Bölüm 2 ve 
3). Bu farklılık hastalığın hastalar üzerindeki etkisini ve 
bu nedenle yeni tedavilerin faydasını değerlendirmeyi 
zorlaştırır.

Şu ana kadar hastalarda ODPBH belirtilerinin etkisini 
yakalamak üzere spesifik olarak geliştirilmiş bir ‘hasta 
tarafından bildirilen sonuç’ yoktur.14 Sık olarak kullanılan 
SF-36 Yaşam Kalitesi Soru Formu’ndan yararlanılan 
çalışmalarda sonuçlar değişken olmuştur. ABD’de bir 
çalışmada diyaliz öncesi ODPBH’li kişilerde SF-36 
puanları genel popülasyona benzer bulunmuştur.15 Daha 
yakın zamanlı olarak Japonya’da ODPBH’li diyaliz öncesi 
ve sonrası hastaları içeren bir gruptaki SF-36 puanları 
genel popülasyondan daha düşük bulunmuştur.16 
Araştırıcılar, genel bir değerlendirme aracı olan SF-
36’nın ODPBH’deki çeşitli ve yavaş ilerleyici durumların 
etkisini ölçmek için yeterince duyarlı olmadığı sonucuna 
varmıştır. Bu hasta popülasyonunda ODPBH için spesifik, 
duyarlı ve doğrulanmış bir fiziksel ve psikolojik iyilik hali 
ölçütüne acil ihtiyaç vardır.6

Şekil 9. ODPBH ilerlemesinin tedavi etkililiğini 
değerlendiren sonlanım noktaları açısından zaman 
içindeki seyri. Erken tedaviyi değerlendirmek için 
erken ila orta dönem sonlanım noktaları gereklidir. 
Bu tür sonlanım noktaları yaşamın ilerideki 
dönemlerinde böbrek yetersizliğini öngörecek ‘vekil’ 
son noktaları temsil edecektir.
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 ODPBH’nin hastalar üzerindeki etkisinin 
spesifik, doğrulanmış ve bilinen bir ölçütü 

yoktur.

ABD’de ağrı ve diğer belirtilerin etkisini değerlendirmek 
üzere ODPBH’ye spesifik ölçeklerin geliştirilmesinde 
ilerleme sağlanmıştır.17,18 Bu tür ölçütleri 
değerlendirmek ve uygulamaya koymak için ek 
araştırmalar gereklidir.

6.3 Mevcut ODPBH araştırma yapıları

ODPBH’nin doğal öyküsü ve epidemiyolojisinin 
belirlenmesi ve yeni tedaviler bulunması açısından 
çevrimsel ve klinik araştırmalar için yeterince büyük 
hasta popülasyonları sağlayacak çok merkezli, 
uluslararası işbirliği girişimleri gerekmektedir. Bu 
konuda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir: 

Ulusal ODPBH kayıtları
Bazı ülkelerdeki ulusal veya uluslararası ODPBH 
kohortları faydalı bölgesel veya ulusal bilgiler 
sağlamıştır.19–26 Ancak kohortların parça parça 
olması hastalığın daha iyi anlaşılması için bir engel 
oluşturmaktadır.27

ERA-EDTA Avrupa Kayıt Çalışması
Avrupa Böbrek Derneği-Avrupa Diyaliz ve Organ 
Nakli Derneği (ERA-EDTA) Kayıt Çalışması 12 Avrupa 
ülkesinde 24 ulusal ve bölgesel kayıttan veriler 
toplayan bir işbirliği projesidir: Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, 
Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık. 
Yakın zamanda Avrupa çapında ODPBH’li kişiler 
arasında şimdiye kadar yayımlanan en büyük veri 
setinden yararlanılarak diyaliz ve organ naklinin 
epidemiyolojisi, sonuçları ve maliyetinin profili 
çıkarılmıştır.28,29

Ancak bu çalışma böbrekleri korumak üzere 
kullanılan tedavilerin gerçek kullanımı hakkında bilgi 
içermemektedir, ayrıca tüm Avrupa Birliği ülkeleri 
katılmamaktadır ve hasta takibi üzerine mevcut veriler 
katılımcı kayıtları arasında farklılık göstermektedir.

EuroCYST Girişimi
EuroCYST, masraflarını ERA-EDTA’nın karşıladığı 
uluslararası bir projedir.27 EuroCYST girişiminin 
hedefleri şunlardır:

• Avrupa çapında ODPBH patogenezi, ilerleme 
faktörleri, morbidite, komorbidite ve sağlık 
ekonomisi konularının çalışılması için bir çevrimsel 
araştırma platformu sağlamak üzere bir ODPBH 
referans merkezi ağı kurmak

• ODPBH ile ilişkili araştırmalar için birbiriyle uyumlu 

ortak standartlar ve ortak bir ODPBH biyobankası
geliştirmek 

• Mevcut ve yeni nesil teknolojilerin ODPBH 
uygulamasına bütünleştirilmesini kolaylaştırmak 
üzere bir alt yapı oluşturmak

• Kanıta dayalı en iyi uygulama ve gereksinim 
değerlendirmesi geliştirmek

• ODPBH eğitim programlarını genişletmek için bir 
uyarı görevi yapmak

• Sağlık bakımı uzmanları ve ödeyiciler arasında 
hastalığın sosyoekonomik sonuçları ve hastalığa 
spesifik komplikasyonları dahil olmak üzere 
ODPBH’nin önemi konusunda farkındalığı artırmak.

EuroCYST Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Birleşik 
Krallık’ta 14 ADPKD merkezinden oluşan bir ağ 
oluşturmuştur. Bunların amacı 2015 yılına kadar toplam 
1100 yetişkin hastalık bir popülasyon yaratmaktır. 
Hastalar bir gözlemsel kohort çalışmasında en az 3 
yıl takip edilecektir. Gelecekte uygun fon sağlandığı 
takdirde ek merkezlerin da katılması mümkün 
olacaktır.27

6.4 Sonuçlar

Yüksek maliyetli renal replasman tedavisini 
geciktirebilecek yeni tedavilerin sağlık bakımı 
sistemlerinde ODPBH maliyetini azaltma potansiyeli 
vardır. Bölüm 8’de bu alandaki terapötik yeniliklerin 
karşılaştığı belirli zorluklara stratejik ve politika odaklı 
çözümler öneriyoruz.

ABD’den Haberler

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 2015 
yılında polikistik böbrek hastalığı için temel 
ve klinik araştırmalara PKD Araştırma ve 
Translasyon Temel Merkezleri yoluyla 4,4 
milyon dolar ayırmayı amaçlamaktadır.30 
Bu merkezlerin hedefi araştırıcılar arasında 
işbirliği ve iletişim için kaynak sağlamaktır. 
NIH 2010 ile 2013 yılları arasında polikistik 
böbrek hastalığı araştırmaları için 165 
milyon dolar harcamıştır ve 2014 ve 2015 
yıllarında 82 milyon dolar daha harcaması 
beklenmektedir.31 EAF Kurulu’nun, Avrupa 
Komisyonu’nun polikistik böbrek hastalığı için 
direkt bir fon sağlayıp sağlamadığına ilişkin 
bilgisi yoktur.
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Ana mesajlar

•ODPBH’den etkilenen hastalara ve ailelerine, 
hastalıkları hakkındaki kararlara tam olarak dahil 
olabilmeleri açısından hastalıkları hakkında özel, 
kapsamlı ve erişilebilir bilgi verilmesi gereklidir.

•Hastalar aynı zamanda hekimler, araştırıcılar, 
sağlık yöneticileri ve sağlık bakanlıkları ile ortaklık 
halinde, ODPBH tanı ve tedavisindeki gelişmelere 
yön verecek önemli rollere sahiptir. 

•Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler ve 
hekimler dahil tüm paydaşlar, ODPBH’nin etkilediği 
hastalar ve yakınlarını daha iyi bilgilendirme 
çabalarını desteklemeli ve ayrıca sağlık hizmeti 
ve araştırmaların tasarımı dahil olmak üzere 
ODPBH ile ilgili sağlık hizmeti planı ve sunumuna 
ilişkin tüm stratejik ve taktiksel süreçlere hasta 
derneklerini de dahil etmeye çalışmalıdır. 

•ODPBH ile ilgili tedavi ve sağlık hizmetlerinin 
verimliliğini ve değerini değerlendirmekten 
sorumlu yetkililer bu süreçlere hastaları da dahil 
etmeli ve karar aşamalarında hastalardan elde 
edilen kanıtları da kullanmalıdır.

7.1 Giriş
Güçlendirme, kişilerin kendi sağlıklarını etkileyen 
kararlar ve eylemler üzerinde daha büyük kontrol 
elde ettikleri ve kendilerinin önemli olarak tanımladığı 
sorunlar üzerine başkalarının harekete geçme 
kapasitesini artıran bir süreçtir.1,2 Bireysel güçlenme 
temel olarak bireylerin kendi kişisel yaşamları 
üzerinde kontrol sahibi olmaları ve karar verebilmeleri 
anlamına gelir. Toplumsal güçlenme, bireylerin kendi 
toplumlarında sağlık ve yaşam kalitesinin belirleyicileri 
üzerinde daha büyük etki ve kontrole sahip olmaları 
için birlikte hareket etmeleri anlamına gelir.1

Kronik hastalıkları olan bireylerin hem kendi 
durumlarının takibinde hem de yeni sağlık bakımı 
politikaları sistemleri ve hizmetlerinin tasarlanması 
ve yürürlüğe konmasında kritik rolleri vardır. Bu roller 
kronik hastalıkların sağlık hizmeti önceliği olarak 
giderek artan önemiyle ve bilgiye erişim (örn. internet 
ve sosyal medya yoluyla), kendi kendine tedavi, 

hasta katılımı için yasal gereklilikler, sağlık hizmeti 
sistemlerinin tekrar organizasyonu ve yeni teknolojiler 
konusundaki gelişmelerle son yıllarda gittikçe artmıştır. 
Hatta hastalar kendi durumları hakkında uzman 
haline gelmişlerdir ve bu nedenle hekimin tedavi 
sürecinde hastanın bilgili, olaya katılan ve interaktif 
bir ortak olarak aktif rolünü kabullenmesi önemlidir.3 
DSÖ, sağlık konusunda okur yazarlığı, ortak karar 
vermeyi ve kendi kendine tedaviyi desteklemek üzere 
politika seçeneklerini, “Hastaları bilgilendirme ve 
güçlendirmeye ve sağlık hizmeti sistemlerinin 
yanıt verme yeteneğini artırmaya yönelik 
stratejiler tüm ülkelerde politik gündemde ön 
sıralarda olmalıdır. Bunlar hem yapılması doğru 
olan şeyler oldukları için hem de insan sağlığını 
güçlendirmek ve sağlık sistemlerinin gelecekte 
sürdürülebilirliğini sağlamak için en iyi yollar 
olabilecekleri için önemlidir” diyerek önermiştir.4

Sık olmayan veya nadir hastalıklara sahip bireyleri 
güçlendirmek özellikle önemlidir çünkü hekimlerin 
ilgili alandaki klinik deneyimi ve bilgisi sınırlı olabilir. 
Hem hastaların deneyimi kendi tedavileri için bilgi 
sağlayabilir hem de hasta deneyimlerinin toplumdaki 
birikimi sağlık hizmeti tasarımı ve sunumunu daha iyi 
hale getirebilir.

Hasta güçlendirme; kronik hastalıklar,5,6 nadir 
hastalıklar,7–11 sağlığı iyileştirme ve sağlık hizmetine 
erişimde eşitlik,12 araştırma13 ve terapötik 
yeniliklerle ilişkili olanlar dahil olmak üzere mevcut 
çeşitli Avrupa sağlık politikası girişimleri için çok 
önemlidir.14,15 Hastaların güçlendirilmesi için en 
iyi uygulamaları tanımlamayı ve değerlendirmeyi ve 
bunların aktarılabilirliği ve gelecekteki AB işbirliği için 
yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen EMPATHiE projesi 
de ayrıca AB düzeyinde devam eden aktivitelerden 
biridir.2

Bu ilerlemeye rağmen, ODPBH’li kişiler bireysel 
olarak kendi tedavileriyle ilgili (örn. bilgi alma, sağlık 
hizmetine erişebilme ve destek elde etme ile ilgili) ve 
bir hasta topluluğu olarak da sağlık hizmetleriyle olan 
ilişkilerinde önemli zorluklar yaşamaktadır. Bu bölümde 
ODPBH tedavisini iyileştirmede hastayı güçlendirmenin 
rolü ayrıntılarıyla incelenmektedir.

 7. ODPBH’li hastaları güçlendirme
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7.2 Güçlendirme için bilgi verme

Hastaların kendi tercihleri ve kararları bireyselleştirilmiş 
ODPBH tedavisinin merkezinde olmalıdır. Bu nedenle, 
hastaların karar vermeye tam olarak katılmaları ve 
kendi tedavilerinin savunucuları olmaları için uygun 
şekilde bilgi almaları gerekmektedir.16

Fransa, İtalya, Türkiye ve Kuzey Amerika dahil olmak 
üzere bazı ülkelerde hastalar ve aileleri için özel 
bilgilendirme materyalleri geliştirilmiştir (Bölüm 9). 
Ancak ODPBH’nin en sık görülen kalıtsal böbrek 
hastalığı olduğu düşünüldüğünde hastalar için bilgiler 
genellikle kısıtlı ve dağınık durumdadır.

Tanı sürecinde başlangıç bilgilendirmesi
ODPBH’li kişiler arasında bilgi ve farkındalık düzeyleri 
veya eğitici programlar veya araçların uygulanması 
ve verimliliği konusunda çok az araştırma vardır.16 
Pazar araştırması sonuçları hastalara tanı zamanında 
verilen bilgilerin genel olarak sözel yolla sağlandığını 
düşündürmektedir.17

Yeni tanı konan hastalarla kurulacak iletişim şekilleri 
ve bu hastalara sağlanan bilgi içeriği bir an önce 
iyileştirilmelidir. Tüm hastalar ve ailelerine sistematik 
olarak ODPBH hakkında basit ve anlaşılır bilgiler 
verilmelidir (bakınız Panel). Bilgiler ülkeye özel olmalı 
ve daha sonra okunabilmesi için tercihen basılı olarak 
sağlanmalıdır.

Bazı kişiler hastalıklarını ve bunun etkilerini 
işverenlerine açıklamakta zorlanır veya problem yaşar; 
bunun nedeni kısmen halkın ODPBH konusundaki 
farkındalığının çok düşük olmasıdır. Hastalara ODPBH 
ile ilgili bilgiler dışında çalışma ve sağlık sigortası gibi 
diğer konularla ilgili öneri ve destekte bulunulması çok 
önemlidir.

ODPBH hasta kuruluşları yerel ve ulusal olarak bilgi 
kaynaklarının geliştirilmesi dahil olmak üzere hastalıkla 
ilgili eğitim ve farkındalığı artırma konusunda çok 
önemli bir role sahiptir. ODPBH tanısı konan hastalar 
daha fazla bilgi ve destek için hasta kuruluşlarına 
yönlendirilmelidir. Bazı ülkelerde hasta kuruluşlarının 
oluşturulmasına veya mevcut hasta kuruluşlarının daha 
fazla desteklenmesine ihtiyaç vardır.

ODPBH’nin kalıtsal olarak alınmasının veya hastalıkla 
yaşamanın psikolojik etkilerini hafifletmek üzere 
danışmanlık hizmetleri veya ruh sağlığı hizmetlerine 
erişim de önemli olabilir (Bölüm 2).

Hastalığın ileri dönemlerinde bilgilendirme
ODPBH’li kişiler yaşamın daha ileri dönemlerinde 
böbrek fonksiyonlarında azalmanın ortaya çıkmasıyla 
bunların daha fazla farkına varabilir.17 Ancak 
araştırmalar kronik böbrek hastalığının diyaliz veya 
nakil gerektirdiği dönemde, yani özellikle endişe ve 
sıkıntı yarattığı dönemde hastalara verilen bilgilerde 
önemli eksiklikler olduğunu düşündürmektedir.

Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz ve Arjantin’de 
kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz tedavisi 
alan hastalarla yapılan büyük bir çokuluslu anket 
çalışması, hastaların yarısından azının (%46,5) genel 
diyaliz tedavisini mükemmel olarak nitelendirdiğini 
göstermiştir. En az mükemmel olarak nitelendirilen 
tedavi bileşenleri arasında hasta bir diyaliz 
yöntemini seçtiğinde sağlanan bilgi (%23), diyaliz 
personelinin sağladığı bilgi (%34), nefrologdan 
alınan bilginin doğruluğu (örneğin prognoz veya bir 
böbrek nakli olasılığı) (%37) ve nefrolog talimatının 
doğruluğu (%39) olmuştur. Araştırıcılar, hastaların 
bilgilenme beklentilerinin karşılanmasının hastanın 
diyaliz tedavisinden daha fazla tatmin olmasını 
sağlayabileceği sonucuna varmıştır.18

İlk tanı anında
• Hastalık ve olası seyrinin açıklanması

• ODPBH tedavi yaklaşımları

• Kardiyovasküler riski azaltmak için önlemler

• Hastalığın iş ve yaşam tarzı üzerine olası etkisi

• Genetik danışmanlık ve preimplantasyon genetik   
tanı dahil olmak üzere aile planlaması

Hastalık seyrinin daha ileri dönemlerinde
• Prognoza ilişkin bilgilendirme
• Diyaliz ve nakil seçenekleri: işlemler, faydalar, riskler, 
vs. 

• ODPBH’yi işverenlerle konuşma

• Sağlık sigortası ve ev kredisi başvuruları konuları

• Kayıt sistemine giriş ve ilgili konular – tüm hastalara 
bir ODPBH kayıt sistemine katılma fırsatı verilmelidir

• ODPBH hasta kuruluşları ile ilgili bilgilendirme

Hastalar ve bakımverenleri için bilgilendirme
ODPBH’li kişiler ve bakımlarından sorumlu olan bireylere sağlanan bilgiler ideal olarak şunları içermelidir:



37

Bu nedenle ODPBH’nin daha ileri evrelerindeki hastalar 
için spesifik ve kişiye özel bilgiler gerekmektedir 
(bakınız Panel).

ABD’de böbrek yetersizliği olan hastalarla yapılan 
bir anket çalışmasında, asıl tedavi seçeneği olan 
böbrek nakli konusunda birçok bilgi engeli olduğu 
saptanmıştır. Bu engeller arasında korkular, diyaliz 
tedavisinin ‘fena olmadığı’ düşüncesi, nasıl ilerleneceği 
konusunda bilgi eksikliği ve nakil süreci ve faydalarının 
iyi anlaşılmaması vardır.19

Üreme danışmanlığı ve diğer özel ihtiyaçlar
Üreme danışmanlığı, hastalığın çocuğa geçirilmesi 
riskini, bazı hamilelik risklerini ve doğum kontrol 
yöntemi kullanımını açıklamak açısından da önemlidir. 
Hastalar, üreme danışmanlığı ve ayrıca genetik 
danışmanlık ve testler gibi başka konular açısından 
bir genetik uzmanına yönlendirilmelidir. Yüksek riskli 
hamileliklerin takibi konusunda uzmanlaşan bir 
jinekoloğa yönlendirme uygun olabilir ve kontrol altında 
olmayan hipertansiyonu veya böbrek hasarı olan bir 
hamile kadında kesinlikle önerilir. ODPBH için prenatal 
tarama şu anda önerilmemektedir.16

7.3 Hastaların ODPBH tedavisindeki gelişmeleri 
yönlendirmedeki rolleri

Hastaların hekimler, araştırıcılar, sağlık sistemi 
yöneticileri ve sağlık bakanlıkları ile ortaklaşa olarak 
ODPBH tanı ve tedavisindeki gelişmeleri sürdürmede 
önemli rolleri vardır.

Tedavinin sağlanması, organizasyonu ve kaynak 
bulunması ve gelecekteki tedavilerin uygulamaya 
konması (yani araştırma, düzenleme, geri ödeme, 
sağlık teknolojisini değerlendirme) açısından ilgili 
Avrupa çapında ve ulusal düzeyde sağlık politikalarına 
ilişkin kararlar alınırken bilgi edinmek üzere ODPBH 
hasta kuruluşlarına danışılmalıdır.

Tedavi hizmetlerinin tasarlanması
ODPBH hasta kuruluşları ulusal düzeyde ve Avrupa 
çapında tedavi hizmetlerinin tasarlanması ve 
sunulmasına katkıda bulunmalıdır (Bölüm 8).

Araştırma
Hasta kuruluşlarının genel olarak böbrek sağlığı 
araştırma ağlarına yapacakları önemli katkılar vardır. 
Bu kurumlar hastalara devam eden klinik çalışmalar 
hakkında bilgi vermede önemli bir role sahiptir. 
Ancak hastalar ve temsil ettikleri kurumlar, araştırma 
konularına katılmak dışında araştırmaları başlatmak, 
bilgi vermek, önerilerde bulunmak, devreye sokmak, 
gözden geçirmek ve yürütmek konusunda sürece tam

 ortak olarak dahil olmalıdır.20–22 Bu kuruluşlar aynı 
zamanda araştırmaların sonuçlarının hastalar ve halka 
yayılmasına da yardımcı olabilir.

Örneğin hastalar için önemli sonuçların incelenebilmesi 
ve çalışma sürecinin hastalar için kabul edilebilir 
olup buna uyulmasının sağlanması için hastaların 
klinik çalışma tasarımına gerçekten tesir etmelerini 
sağlamak üzere daha çok çaba gösterilmelidir. 
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sally Davies 
tarafından belirtildiği şekilde: “Araştırma ne kadar 
karmaşık olursa olsun veya araştırıcı ne kadar 
zeki olursa olsun hastalar ve halk daima 
benzersiz ve değerli bilgiler sağlayacaktır. 
Araştırmaları tasarlarken, uygulamaya koyarken 
ve değerlendirirken yapacakları öneriler daima 
çalışmaları daha etkin, daha inanılır ve daha 
maliyet etkin hale getirir”.23

Sağlık endüstrisi, akademisyenler ve sağlık sistemi 
araştırıcıları bu nedenle ODPBH hasta kuruluşlarını 
klinik araştırmaların şu gibi çeşitli kısımlarına dahil 
etmelidir:

• Klinik çalışmalarda hastayla ilişkili sonlanım 
noktalarının geliştirilmesi (Bölüm 6)

• Hastaların yapabilecekleri ile uyumlu klinik çalışma 
çizelgelerinin tasarlanması

• Hastaların bilgilendirilmiş onam formlarının 
onaylanması

• Hastaların klinik çalışmalara katılımının 
desteklenmesi

• Sonuçların açık ve anlaşılabilir bir dilde dağıtılması

• Hasta kayıt çalışmalarının tasarlanması, yürütülmesi 
ve izlenmesi. Örneğin Birleşik Krallık Böbrek Kayıt 
Çalışması ODPBH Çalışma Grubu’nun şu andaki 
başkanı bir hastadır (Tess Harris, PKD International 
Başkanı)

“Hasta desteği gerçekten çok yetersiz”
(Evre 4 ODPBH Hastası, Fransa).

ODPBH hasta kuruluşları nerelerde 
vardır?

Polikistik böbrek hastalığına ile ilgili hasta 
kuruluşları olan ülkeler arasında Fransa, 
Almanya, İtalya, İsviçre ve Birleşik Krallık vardır 
(bakınız Bölüm 10). Ayrıca İspanya, Hollanda 
ve Finlandiya başta olmak üzere birkaç ulusal 
böbrek hastalığı kuruluşunun polikistik böbrek 
hastalığına adanmış alt grupları bulunmaktadır.
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İlaçların düzenlenmesi
Bir ilacın herhangi bir sağlık sisteminde kullanım 
için değerlendirilebilmesinden önce, ilaç; kalite, 
güvenlilik ve etkililiğine ilişkin kanıtlarının bu ilacı 
kullanmanın fayda-risk oranı ile birlikte genel olarak 
değerlendirilmesinden sonra onaylandığı bir pazarlama 
ruhsatı/lisansı almak zorundadır.

ODPBH hasta kuruluşları Avrupa’da ve ulusal 
düzeylerde düzenleyici kurumlar tarafından, hastaların 
yeni tedaviler için fayda-risk değerlendirmesi 
konusundaki düşüncelerinin karar alma 
mekanizmalarını doğrudan bilgilendireceği şekilde aktif 
olarak olaya katılmalıdır. Bunun iyi bir örneği Genetics 
Alliance UK kuruluşunun Galler Sağlık ve Sosyal Bakım 
Enstitüsü ile bir araya gelip ciddi hastalıklar için yeni 
ilaçların riskleri ve faydalarını değerlendirmek üzere 
hastalarda araştırma yapmasıdır.24,25 Vatandaş Jürisi 
şeklindeki katılımlı araştırma modelinin kullanıldığı bu 
projede şu bulgular elde edilmiştir:

• Düzenleyiciler karar verirken hastanın gündelik 
yaşamı üzerine etkisinin göz önünde bulundurulmadığı 
biyolojik sonlanım noktalarına fazlaca güvenmekten 
kaçınmak için psikososyal faktörleri de 
değerlendirmelidir. Düzenleyici süreçteki iletişim, 
açıklık ve şeffaflık artışı, hastalara bu tür faktörlerin 
gerçekten dikkate alındığını açıklamada yardımcı 
olacaktır.

• Nadir ve ciddi hastalıklardan etkilenen hastalar, 
düzenleyicilerin yeni tedaviler için fayda ve risk 
arasındaki denge konusunda karar verirken daha 
toleranslı olmalarını talep etmektedir.

• Hastalar araştırma çizelgesinin belirlenmesinden 
pazarlama sonrası ruhsatlandırma (lisans) kararlarına 
kadar lisans alma sürecinin tüm evrelerine daha fazla 
katılmalıdır.

• Hastalar ruhsat kararlarına daha fazla katılacaksa 
veya risk ve fayda dengesine göre bir ilacı alıp 
almamaya karar vermeleri gerekiyorsa ilave desteğe 
ihtiyaç duyacaklardır.25

EMA, hastaların kendi bilimsel komitelerine yaptıkları 
ek katkıları takdir etmektedir ve bunlardan biri de 
toplam böbrek hacminin ODPBH ile ilgili bir klinik 
çalışmada sonlanım noktası olarak değerlendirilmesidir. 
Hastalar, bilimsel komitelerin üyesi olarak “bir 
hastalıktan etkilenmenin ve bu hastalığın 
mevcut tedavi edici ortamının gerçek zamanlı 
deneyimi anlamında benzersiz ve kritik bir girdi 
sağlamakta” ve bu katkı “bilimsel komitelerin 
sunduğu görüşlerin kalitesini artırmaktadır”.15

Sağlık teknolojisi değerlendirmesi
Sağlık teknolojisi değerlendirmesi (Health technology 

assessment [HTA]), bir sağlık teknolojisinin hastaların 
yaşamı ve sağlık bakımı sistemi üzerine sosyal ve 
etik etkisi ve/veya maliyet etkinliği ve/veya klinik 
etkililiğinin sistematik değerlendirmesini içerir.26 HTA, 
şu anda genellikle ilaç geri ödeme kararlarına bilgi 
sağlamak için kullanılır ve giderek paranın karşılığının 
alınıp alınmadığına odaklanıyor gibidir.

Bazı yetkililer; hastalar ve temsilcilerinin başta 
değerlendirme kapsamını tanımlama, karar verme 
sürecini bilgilendirmek için hastalardan elde edilen 
kanıtları gönderme ve taslak raporları üzerine yorum 
yapma olmak üzere, HTA’nın tüm evrelerinde önemli 
bir rol oynayabileceklerini kabul etmektedir. Ancak 
hastaların HTA’ya katılımı henüz tam oturmamıştır 
ve HTA kuruluşlarının hastaları sürece fiilen dahil 
etmeleri konusunda büyük farklılıklar vardır. Bazı 
süreçler hastaların katılması konusunda şeffaf ve 
hesap verebilir durumda olmaya çalışırken, kapalı 
kapılar ardında yapılan ve herhangi bir girdi veya etkiye 
fırsat vermeyen uygulamalar da vardır. Uluslararası 
HTA Birliği, HTA kuruluşları tarafından kullanılan hasta 
katılımı yaklaşımlarını gözden geçirmiştir.27 Hasta 
kuruluşlarının kendi sağlık sistemlerinde tedavilerinin 
ücretinin nasıl ödendiğini anlamaları ve karar verici 
bu mekanizmaya etki etme yollarını bulmaları 
gerekmektedir.

Süreci etkilemenin en önemli yollarından biri 
hastalardan elde edilen kanıtların gönderilmesiyle 
olur. Yalnızca Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya 
gibi birkaç ülkede şu anda bu tür gönderilere izin 
veriliyor olsa da, Uluslararası HTA Birliği tarafından 
genel bir hasta gönderi formu oluşturulmuştur ve 
başka ülkelerde de kullanılabilir.28 Hasta kuruluşları 
böyle bir formu ODPBH ile yaşama, fiziksel ve duygusal 
etkileri ve mevcut tedavilerin zorlukları ile birlikte yeni 
tedaviler konusundaki öncelikleri ve tercihleri açısından 
hastalığın çeşitli yönlerine ilişkin bilgiler toplamak 
için kullanabilir. Bu form hasta gruplarının bu önemli 
bilgiyi yapılandırılmış bir şekilde sunmalarını sağlar. 
Bu da, HTA sırasında yer alan son derece karmaşık 
görüşmelere katkıda bulunması ve yeni bir tedavinin 
karşılayabileceği karşılanmamış gereksinimler ve 
hastalığın daha geniş sosyal ve etik etkileri konularını 
aydınlatma açısından daha fazla fırsat yaratır.

Hastaları HTA’ya katılım açısından desteklemek üzere 
örneğin Uluslararası HTA Birliği’nin web sitesinde 
(http://www.htai.org/index. php?id=545) rehberler ve 
kaynaklar bulunmaktadır.

HTA’ya hasta katılımının ilgi, adil dağılım, eşitlik, 
geçerlilik ve kapasite artışı sağladığı global olarak 
kabul edilen bir durumdur. Ancak bunu elde etmek 
için yayımlanmış 10 kalite standardı şeklinde 
yapılandırılmış bir katılım süreci gerekmektedir.29 
Bunlar tüm paydaşlar tarafından desteklenmelidir.
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7.4 Sonuçlar

Hastaların hem kendi tedavileri hem de tüm hastaların 
tedavilerine ilişkin karar verme mekanizmalarındaki 
rollerinin uygulama bazında da artırılması ODPBH 
tedavisini iyileştirme çabalarının tam merkezinde 
yer alır. Bu durum, hükümetler ve hekimler dahil tüm 
tarafların, hastaların girdisinin değerini tanımalarını 
ve hastaların daha iyi bilgilendirilmesine yönelik 
çabaları desteklemelerini ve hasta temsilcilerini sağlık 
hizmetinin planlanması, araştırılması ve sunumunun 
stratejik ve taktiksel yönlerine tamamen ve zamanında 
dahil etmelerini gerektirmektedir.

Önemli bir nokta da, ulusal ODPBH hasta kuruluşlarının 
şu anda gelişme düzeyleri, personel ve kaynak 
imkanı ve hizmet verme standartları gibi parametreler 
açısından danışmanlık katkısı verme kapasitelerinin 
farklılık göstermesidir. Bu nedenle, kapasite oluşturmak 
ve etkin savunuculuğu teşvik etmek üzere destekleyici 
bir çerçeve gereklidir.

Hastaların güçlendirilmesi, bir sonraki bölümde (Bölüm 
8) Avrupa çapında ODPBH tedavisinin iyileştirilmesi için 
önerilen stratejik yaklaşımlar açısından merkezi bir role 
sahiptir.
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Ana mesaj özeti

•EAF bu raporda tanımlanan karşılanmamış 
gereksinimlerin belirlenmesine yardımcı olan 
ve Avrupa’daki tüm ODPBH hastalarının yüksek 
kalitede sağlık hizmetine erişimini destekleyen 
politika odaklı bir dizi öneri sunmaktadır.

Öneri 1: Hükümetler; uzmanlar, hasta dernekleri 
ve diğer paydaşlarla işbirliği halinde ulusal 
düzeyde koordine ve kademeli bir ODPBH tedavi 
yaklaşımının geliştirilmesini desteklemelidir.

Öneri 2: Referans ODPBH merkezlerinden 
Avrupa çapında geniş bir ağ oluşturulması, ileri 
araştırmalar yapılmasını ve uyumlu, entegre ve 
hasta odaklı sağlık hizmeti sunumunun tesis 
edilmesini kolaylaştıracaktır.

Öneri 3: Avrupa Komisyonu ve ulusal hükümetler, 
hastaların yaşam kalitesini koruyarak, böbrek 
fonksiyonlarındaki bozulmayı geciktirerek ve 
beklenen yaşam süresini artırarak hastalık seyrini 
değiştiren ODPBPH tedavilerinin geliştirilmesini 
ve sağlık sistemleri üzerindeki ekonomik yükün 
azaltılmasını ele alan araştırmaları desteklemelidir.

Öneri 4: Hükümetler ve hekimler; klinik karar alma, 
araştırma ve inovasyon alanlarında bilgi vermesi 
amacıyla, ODPBH hastalarında prognozun rutin 
olarak değerlendirilmesini sağlayan yöntemlerin 
uygulamaya konmasını desteklemelidir.

Öneri 5: Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler ve 
hekimler dahil tüm paydaşlar, ODPBH’nin etkilediği 
hastaları ve yakınlarını daha iyi bilgilendirme 
çabalarını desteklemeli ve ODPBH ile ilgili sağlık 
hizmeti planı ve sunumuna ilişkin politika 
oluşturma sürecine hasta derneklerini de dahil 
etmeye çalışmalıdır.

Öneri 6: Sağlık teknolojisi değerlendirme (Health 
technology assessment [HTA]) kuruluşları, HTA’ya 
Hasta Katılımına ilişkin Uluslararası HTA Kalite 
Standartları uyarınca, değerlendirme süreçlerine 
hastaların ODPBH ile yaşamanın etkilerine ilişkin 

eşsiz bilgilerini ve yeni tedaviler konusundaki 
isteklerini öğrenmek üzere hastaları ve hasta 
derneklerini de dahil etmeye çalışmalıdır.

8.1 Giriş

ODPBH, hastalara yaşattığı birçok güçlük nedeniyle 
sağlık politikası oluşturanların ve hekimlerin bu duruma 
özel çözümler geliştirmesini hak eden bir hastalıktır. 
Bu karmaşık, kronik, progresif ve tam tedavisi olmayan 
genetik hastalığın, etkilenen hastalar ve aileler üzerinde 
çeşitli ve sıklıkla çok derin fiziksel ve psikolojik etkileri 
vardır. Özellikle diyaliz ve nakil nedeniyle yüksek 
sağlık maliyetlerine neden olur (Bölüm 2–4). Paydaşlar 
ve hekimler düzeyinde ODPBH’nin etkilerine ilişkin 
farkındalık genellikle düşüktür.

Avrupa Komisyonu’nun Kronik Hastalıkları 
Değerlendirme Süreci üzerine 2013 raporuna göre:

“Önleme ve sürdürülebilir hastalık yönetimi ve ayrıca 
bütçelerin kronik hastalıklar riski altında olan veya 
etkilenen kişilerin yaşam kalitesi üzerine etkisi 
bulunan yenilikçi anlayışlara yönlendirilmesinin 
güçlü bir şekilde vurgulanması gerekmektedir. 
Kronik hastalıkların başlama yaşının geciktirilmesine 
yönelik önlemler ve stratejilerin, sağlık hizmeti 
girişimi gereksinimini azaltacak veya bundan 
kaçınacak yenilikçi kavramlar kullanılmasıyla 
güçlendirilmesi gerekir. Bunun için sistemler, 
altyapılar, politikalar ve kanunlarda uyarlamalar ve 
değişiklikler ve ayrıca risk altında kişiler için dahil 
edici yaklaşımlar ve (davranışsal) değişiklikleri 
destekleyecek teşvikler gerekmektedir.”1

ODPBH’li kişiler, hayatları boyunca farklı branşlardan 
özel tanısal, tedavi edici ve önleyici sağlık hizmetine 
ihtiyaç duyar. Önceki bölümler Avrupa’da ODPBH 
tedavisinde karşılanmamış temel gereksinimlere dikkat 
çekmiştir (Bölüm 5–7). Şunlar özellikle önemlidir:

• Tüm ODPBH hastalarının bu hastalık konusunda 
donanımlı bir nefroloji uzmanına erişimi olmalıdır.

 8. EAF politika önerileri
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• ODPBH tanı, değerlendirme, tedavi ve desteği için 
klinik uygulama biçimleri Avrupa’da ülke içi ve ülkeler 
arası farklılıklar göstermektedir ve tedavi politikaları ve 
hizmetleri arasında çok az koordinasyon vardır.

• Klinik bakım farklılıkları kısmen, özellikle kanıta 
dayanak oluşturacak bilgilerin sınırlı olması nedeniyle 
kılavuz oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır.

• Hastalık ilerlemesini yavaşlatan ve böylece 
komplikasyonlardan kaçınmayı ve hastaların yaşam 
kalitesini korumayı sağlayan ve hayatın düzenini bozan 
invazif ve masraflı diyaliz ve böbrek nakli gereksinimini 
geciktiren, onaylanmış tedaviler yoktur.

ODPBH Brüksel Deklarasyonu bu raporda tanımlanan 
karşılanmamış gereksinimlerin belirlenmesine yardımcı 
olan ve Avrupa’daki tüm ODPBH hastalarının yüksek 
kalitede sağlık hizmetine erişimini destekleyen politika 
odaklı bir dizi öneri sunmaktadır.

8.2 Ulusal basamaklı tedavi modeli

Öneri 1: Hükümetler; uzmanlar, hasta dernekleri ve 
diğer paydaşlarla işbirliği halinde ulusal düzeyde 
koordine ve kademeli bir ODPBH tedavi yaklaşımının 
geliştirilmesini desteklemelidir.

ODPBH vücudun çeşitli kısımlarını etkileyen karmaşık 
bir genetik hastalıktır. En iyi uygulamalara ilişkin artan 
kanıtlar, ODPBH’li kişilerin bu alanda uzmanlaşmış 
bir dizi branş hekimine erişme gereksinimi olduğunu 

göstermektedir.2 Böyle bir tedavinin sunulması, 
sağlık hizmetlerinin yerel, bölgesel veya ulusal 
organizasyonuna bağlı olacaktır. Aşağıda, ODPBH’li tüm 
kişilerin erişmesi gereken tedavi düzeylerini gösteren 
basit ve uyarlanabilir bir model örneği önerilmektedir 
(Şekil 10).

Bu modele göre, tüm hastaların klinik ihtiyaçları 
doğrultusunda multidisipliner, hasta odaklı, ayaktan 
veya yatarak tedavi ve takip edilebileceği bir uzman 
ODPBH nefroloji merkezine erişimi olmalıdır. Erken 
prognostik değerlendirme (gelişmekte olan prediktif 
modellere göre), genetik testler (klinik olarak uygun 
olduğunda) ve ODPBH ile ilişkili çok çeşitli klinik 
tablolar ve komplikasyonların araştırılması ve takibi 
gibi konular için uzmanlaşmış merkezlere sevk 
desteklenmelidir. Gereksinime göre hepatoloji, üroloji, 
kardiyoloji ve radyoloji uzmanlık ve konsültasyonundan 
da yararlanılmalıdır.

Bu model bazı uzman ODPBH merkezlerinin referans 
merkezi olarak adlandırılmasını öngörmektedir. 
Referans merkezlerinin ek rolleri arasında temel, 
çevrimsel ve klinik araştırmalar yapılması ve ODPBH 
ile ilgili tıbbi eğitim sağlanmasını içerebilir. Bu tür 
merkezler artan kanıtlarla birlikte gelecekte klinik 
kılavuzların ve en iyi uygulama standartlarının 
geliştirilmesi ve yürütülmesinde ana rolü oynayacaktır.2 
Potansiyel olarak ulusal düzeyde ve Avrupa çapında bu 
tür merkezler ile oluşturulmuş ağlar önemli faydalar 
sağlayabilir (bakınız Deklarasyon 2).

Şekil 10. Ulusal veya bölgesel kullanım için uyarlanabilir bir model örneğine ilişkin şema. ODPBH’li kişilerin 
erişiminin olacağı uzman olmayan ve uzman ODPBH tedavi düzeylerini göstermektedir. Oklar ihtiyaca göre 
hastaların sevkini ve/veya bilgi transferini göstermektedir.

Birinci basamak (Pratisyen hekim)

Uzman ODPBH Merkezi

Referans ağı 
• Ulusal

• Avrupa

Referans ODPBH Merkezi
Ek: 
• Araştırma 
• Eğitim 
• Ağlar

Nefrolog

Uzman/referans merkezi sevki şunlar için yapılabilir: 
• Prognostik değerlendirme
• Kist enfeksiyonları (böbrek/karaciğer)
• Ağrı
• Diğer belirti ve bulgular/
   komplikasyonlar
• Genetik testler
• Tedavi seçeneklerinin konuşulması 
• Klinik çalışmalar

Multidisipliner ODPBH tedavisi:
• Nefroloji 
• Üroloji
• Hepatoloji 
• Kardiyoloji

• Radyoloji
• Genetik
• Danışmanlık
• Ayakta/Yatarak
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ODPBH tedavisinin maliyet etkinliği konusunda yeterli 
veri yoktur. Yine de koordine sunulan uzmanlaşmış 
bir tedaviyi destekleyen bir modelin aşağıdaki yollarla 
sağlık hizmeti sunumunun verimliliğini artırması 
beklenir:

• Testler ve taramaların gereksiz yere tekrarlanmasını 
azaltma

• Klinik gereksinim ve beklenen faydaya göre yeni 
tanısal ve terapötik girişimlerin hedeflenmesini 
kolaylaştırma

• Daha iyi tedavilerle ODPBH ile ilgili komplikasyonların 
etkisini ve planlanmamış hastaneye yatış sayısını 
azaltma

• Gelecekte hastalık seyrini değiştirici tedavilerin 
kullanımını hedefleme ve böylece ODPBH’li kişilerde 
diyaliz ve nakil ihtiyacını geciktirme.

Tüm hastaların yüksek nitelikte maliyet etkin bir tedavi 
için standardize bir modele erişimini destekleyen 
böyle bir model, ayrıca Avrupa Komisyonu’nun sağlık 
eşitsizliklerini ele alan politik önceliği ile de uyumlu 
olacaktır.3

Sorumlu ulusal ve bölgesel yetkililerin, başta 
nefrologlar, diğer branş hekimleri (genetik uzmanları 
ve hepatologlar dahil), hemşireler ve hasta kuruluşları 
olmak üzere ODPBH’li kişilerin tedavisinden sorumlu 
tüm sağlık çalışanlarıyla işbirliği yaparak ODPBH 
tedavisini iyileştirecek uygun bir model tasarlama ve 
bunu uygulamaya koymalarını öneriyoruz.

8.3 Avrupa referans ağı

Öneri 2: Referans ODPBH merkezlerinden Avrupa 
çapında geniş bir ağ oluşturulması, ileri araştırmalar 
yapılmasını ve uyumlu, entegre ve hasta odaklı 
sağlık hizmeti sunumunun tesis edilmesini 
kolaylaştıracaktır.

2014 KDIGO ODPBH Raporu araştırmaların mevcut 
kanıt açıklarını ele almak ve böylece ODPBH için 
gelecekteki klinik kılavuzlar ve tedavi algoritmaları 
açısından bilgi sağlamak üzere öncelik alanlarını 
tanımlamıştır.2 Hükümetler ve Avrupa Komisyonu 
temel görüş farklılıklarını gidermek üzere uzmanlar 
liderliğinde işbirliğiyle yapılan araştırmaları 
desteklemelidir.

Avrupa Böbrek Derneği-Avrupa Diyaliz ve Nakil 
Derneği (ERA-EDTA) tarafından desteklenen EuroCYST 
girişiminin başarısına dayanarak (Bölüm 6), tüm 
paydaşlar arasında, koordine edilmiş araştırmalar 
ve en iyi ODPBH uygulamalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konmasını kolaylaştırmak üzere Avrupa 

ODPBH referans ağlarından oluşan bir ağın daha da 
geliştirilmesine yönelik mevcut diyaloğu destekliyoruz.
Bu durum prensip olarak Avrupa Komisyonu’nun, 
uzmanlığın az bulunduğu alanlarda belirli bir 
uzmanlığın ilgisini gerektiren nadir veya prevalansı 
düşük, komplike hastalıkları olan hastalar için Avrupa 
çapında referans ağları geliştirilmesi konusunda 
çalışabilmeleri amacıyla uygun hekim ve uzmanlık 
merkezlerini bir araya getirmek için üye devletlere 
çağrısıyla uyumlu olacaktır.4,5

8.4 Terapötik yenilikler

Öneri 3: Avrupa Komisyonu ve ulusal hükümetler, 
hastaların yaşam kalitesini koruyarak, böbrek 
fonksiyonlarındaki bozulmayı geciktirerek ve 
beklenen yaşam süresini artırarak hastalık seyrini 
değiştiren ODPBH tedavilerinin geliştirilmesini 
ve sağlık sistemleri üzerindeki ekonomik yükün 
azaltılmasını ele alan araştırmaları desteklemelidir.

Öneri 4: Hükümetler ve hekimler; klinik karar alma, 
araştırma ve inovasyon alanlarında bilgi vermesi 
amacıyla, ODPBH hastalarında prognozun rutin 
olarak değerlendirilmesini sağlayan yöntemlerin 
uygulamaya konmasını desteklemelidir.

Bu raporda yeni terapötik ajanlara olan ihtiyaç 
ve bu süreçte karşılaşılan engeller ana hatlarıyla 
sunulmaktadır. Avrupa İlaç Ajansı’nın ve diğer 
düzenleyici makamların ilaç etkililiği için ‘vekil’ 
değerlendirmeleri kabul etmeleri, ODPBH tedavilerinin 
hastanın fayda görmesinin bekleneceği hastalık 
seyrinin erken evrelerinde değerlendirilebilmesi için 
bir önceliktir. Toplam böbrek hacmi (TBH) şimdiden bu 
amaçla klinik çalışmaların ana sonlanım noktası olarak 
kullanılmıştır. Hem gelecekteki klinik çalışmaların 
amaçları hem de klinik uygulamada karar vermek 
açısından, hastalık ilerlemesini öngörme modelleri 
içinde ve yeni hastalık seyrini değiştirici tedavilerden 
en çok faydalanması olası hastaları tanımlamak 
amacıyla TBH kullanımını değerlendirme ve yerleştirme 
girişimleri sürdürülmelidir. Ayrıca tüm paydaşlar, erken 
evre çevrimsel araştırmalar ile TBH ve diğer sonlanım 
noktalarının kullanıldığı uzun dönemli klinik çalışmalar 
arasında köprü oluşturmayı kolaylaştıran kısa dönemli 
vekil sonlanım noktalarının doğrulanmasına yönelik 
ilave araştırmaları desteklemelidir.

Gelecekte yeni ajanlar ile yapılan klinik çalışmalar 
ODPKH’nin hastaların üzerindeki yüküne ilişkin 
etkileri de değerlendirmelidir. ODPBH’li kişilerde hasta 
tarafından bildirilen sonuçların (fiziksel ve psikososyal 
etki dahil) ölçülmesine ilişkin araçların geliştirilmesi, 
doğrulanması ve klinik çalışmalara ve uygulamalara 
yerleştirilmesi gerekir.2,6
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8.5 Hastaları güçlendirme

Öneri 5: Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler ve 
hekimler dahil tüm paydaşlar, ODPBH’nin etkilediği 
hastaları ve yakınlarını daha iyi bilgilendirme 
çabalarını desteklemeli ve ODPBH ile ilgili sağlık 
hizmeti planı ve sunumuna ilişkin politika oluşturma 
sürecine hasta derneklerini de dahil etmeye 
çalışmalıdır.

Öneri 6: Sağlık teknolojisi değerlendirme (Health 
technology assessment [HTA]) kuruluşları, HTA’ya 
Hasta Katılımına ilişkin Uluslararası HTA Kalite 
Standartları uyarınca, değerlendirme süreçlerine 
hastaların ODPBH ile yaşamanın etkilerine ilişkin 
eşsiz bilgilerini ve yeni tedaviler konusundaki 
isteklerini öğrenmek üzere hastaları ve hasta 
derneklerini de dahil etmeye çalışmalıdır.

Ulusal sağlık bakanlıkları ODPBH hasta kuruluşlarının 
kurulmasını (gerektiğinde) ve çalışmasını 
desteklemelidir. Tüm paydaşlar, etkilenen hastalara ve 
ailelere ODPBH hakkında özel, kapsamlı ve güvenilir 
yazılı bilgi sağlamak ve tanı konan hastaların ek bilgi 
ve destek için rutin olarak hasta kuruluşlarına sevk 
edildiği yollar oluşturmak üzere işbirliği yapmalıdır. 
Hasta kuruluşları; hekimler, hastalar, ebeveynler, 
bakımverenler ve halka yönelik eğitici girişimlere de 
dahil olmalıdır.

Hasta kuruluşları, daha temel olarak sağlık 
hizmetlerinin, araştırmaların ve sağlık teknolojisi 
değerlendirmesinin tasarlanması (yayımlanmış kalite 
standartlarına göre7) dahil olmak üzere ODPBH’deki 
sağlık hizmeti planı ve sunumunun stratejik ve taktiksel 
yönleriyle ilişkili politikalar geliştirilmesine dahil 
olmalıdır.

8.6 Sonuç

Bu rapor, Avrupa’da ODPBH’nin hastalar ve sağlık 
sistemleri üzerine sıklıkla farkına varılmayan yükünü 
belirlemiş ve tedavi sunumu açısından karşılanmamış 
gereksinimleri ve engelleri tanımlamıştır. Bu bölümde, 
Avrupa çapındaki çeşitli sağlık politikası girişimleri 
bağlamında, yüksek nitelikteki maliyet etkin tedaviye 
erişimi iyileştirmeye yönelik bir dizi stratejik öneri 
sunduk.

Önerilen stratejilerin tasarlanması ve uygulamaya 
konması süreci, başta aşağıdakiler olmak üzere ODPBH 
tedavisiyle ilgili tüm paydaşlar arasında ulusal ve 
uluslararası bir işbirliği gerektirecektir:

• Hastalar ve temsil ettikleri kuruluşlar

• Nefrologlar ve ODPBH tedavisinde yer alan diğer     
uzman hekimler

• Genetik uzmanları

• Sağlık sistemi yöneticileri

• Ulusal hükümet sağlık bakanlıkları

• İlaç düzenleme ve HTA’dan sorumlu kurumlar

Bu kurumlar arasındaki diyalog ve işbirliğini 
kolaylaştırmayı amaçlayan EAF, ODPBH’li kişilerin 
yaşamlarını iyileştirmek ve uzatmak için tüm 
kurumlarla birlikte çalışmaktan mutlu olacaktır.

Kaynaklar
1.  Avrupa Komisyonu. Reflection process on chronic diseases (final          

report; 12983/13). Brüksel, 2013
2.  Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease 

(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online 
Appendix). Kidney Int 2015;88:17-27

3.  Avrupa Komisyonu. Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions - Solidarity 
in health: reducing health inequalities in the EU (COM/2009/0567 
son). Brussels, 2009

4.  Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu ve Konseyi. Sınır ötesi sağlık 
bakımında hasta haklarının uygulanması konusunda 9 Mart 2011 

 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2011/24/EU. 
Brüksel, 2011

5.  Avrupa Komisyonu. Share your expertise for the best health. 
European Reference Networks. Avrupa Komisyonu, 2014

6.  Perrone RD, et al. Patient-reported outcomes in clinical trials 
of CKD-related therapies: report of a symposium sponsored 
by the national kidney foundation and the U.S. Food and Drug 
Administration. Am J Kidney Dis 2013;62:1046-57

7.  HTA International. Values and quality standards for patient 
involvement in HTA. HTA1, 2014 [http://www.htai.org/ 
fileadmin/HTAi_Files/ISG/PatientInvolvement/htaResources/ 
valuesAndQualityStandards-FINAL.docx]



45

9. Avrupa ODPBH Forumu üyeleri

Aşağıdaki tabloda EAF Kurulu üyeleri listelenmiştir.

Yazarlar, inceleme ve Bölüm 7’ye katkıları için Birleşik Krallık, Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Karen 
Facey’e teşekkür eder.

Eş Başkanlar 

Dr. Richard Sandford                 Cambridge Üniversitesi/Addenbrookes Hastanesi, Cambridge, Birleşik Krallık

Tess Harris                                  PKD International, Londra, Birleşik Krallık

Uzmanlığa göre tüm katılımcılar

Nefroloji

Prof. Dr. Olivier Devuyst           Zürih Üniversitesi, Zürih, İsviçre

Prof. Dr. Tevfik Ecder           İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Ron T. Gansevoort           Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi, Groningen, Hollanda

Dr. José Luis Górriz           Dr. Peset Üniversitesi Hastanesi, Valensiya, İspanya

Prof. Dr. Albert Ong           Sheffield Üniversitesi, Sheffield, Birleşik Krallık

Prof. Dr. Yves Pirson           Louvain Katolik Üniversitesi, Brüksel, Belçika

Prof. Dr. Vicente Torres           Mayo Clinic, Rochester, MN, ABD

Prof. Dr. Gerd Walz           Freiburg Üniversite Hastanesi, Freiburg, Almanya

Hepatoloji

Prof. Dr. Joost Drenth           Radboud Üniversitesi Nijmegen Tıp Merkezi, Nijmegen, Hollanda

Genetik

Dr. Richard Sandford           Cambridge Üniversitesi/Addenbrookes Hastanesi, Cambridge, Birleşik Krallık

Hasta Hakları Birimi

Brenda de Coninck           Hollanda Böbrek Hasta Derneği (NVN), Bussum, Hollanda

Tess Harris                         PKD International, Londra, Birleşik Krallık

Alastair Kent                         Tıbbi Araştırma ve Sağlık için Hasta Ağı (EGAN), Londra, Birleşik Krallık
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10. Polikistik böbrek hastalığı kuruluşları

Ülke                            Kuruluş                                                                 Web sitesi

Avrupa

Belçika

Finlandiya

Fransa

Almanya

İtalya

Hollanda

İspanya

İsviçre

Türkiye

Birleşik Krallık

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Belgique

Munuais- ja maksaliitto (Finlandiya Böbrek ve 
Karaciğer Kuruluşu)

Association Polykystose France (APKF)

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) France

PKD Familiäre Zystennieren e.V.

Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP)

Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN)

Asociación para la Información y la
Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas

SwissPKD

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Suisse

Türk Nefroloji Derneği Kistik Böbrek Hastalıkları 
Çalışma Grubu

PKD Charity

www.airg-belgique.org

www.musili.fi

www.polykystose.org

www.airg-france.fr

www.pkdcure.de

www.renepolicistico.it

www.nvn.nl/

www. airg-e.onmedic.org
www. airg-e.org/

www.swisspkd.ch/de/home

www.airg-suisse.org

www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39

www.pkdcharity.org.uk

Kuzey Amerika
Kanada 

ABD

PKD Foundation of Canada

PKD Foundation

www.endpkd.ca

www.pkdcure.org

Asya

Avustralasya

Uluslararası

Japonya

Avustralya

PKD Foundation

PKD Foundation Australia

Federation of European associations 
of patients affected by Renal Genetic 
Diseases (FEDERG)

PKD International

www.pkdfcj.org

www.pkdaustralia.org

www.federg2012.wordpress.com

www.pkdinternational.org
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11. Kısaltmalar

ACE inhibitörü                   Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü

ODPBH                                 Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı

ARB                                 Anjiyotensin reseptörü blokeri

KBH                                 Kronik böbrek hastalığı

BT                                 Bilgisayarlı tomografi

EAF                                 Avrupa ODPBH Forumu

EKHA                                 Avrupa Böbrek Sağlığı Birliği

EMA                                 Avrupa İlaç Ajansı

ERA-EDTA                   Avrupa Böbrek Derneği-Avrupa Diyaliz ve Organ Nakli Derneği

EULOD                                 Avrupa’da Canlı Organ Bağışı

GFR                                 Glomerüler filtrasyon hızı

HTA                                 Sağlık teknolojisi değerlendirmesi

KDIGO                                 Böbrek Hastalıkları: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi

MR                                 Manyetik Rezonans Görüntüleme

PGD                                 Preimplantasyon genetik tanı

PBH                                 Polikistik böbrek hastalığı

PET                                 Pozitron emisyon tomografisi

PKDOC                                 Polikistik Böbrek Hastalığı Sonuçları Konsorsiyum Projesi

RRT                                 Renal replasman tedavisi

TBH                                 Toplam böbrek hacmi

DSÖ                                 Dünya Sağlık Örgütü



49

 

 
 



50

 


