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Резюме:

Пациентите с бъбречна трансплантация 
са хетерогенна група по отношение на 
предшестващата заместителна терапия 
на бъбречната функция (ЗТБФ). По-
голямата част от трансплантираните 
пациенти са лекувани чрез хемодиализа 
(ХД) и по-малка част – чрез 
перитонеална диализа (ПД). Възниква 
въпросът дали ПД е подходящ метод на 
ЗТБФ за пациентите, очакващи 
бъбречна трансплантация, както и за 
тези с недостатъчност на графта. 
Установени са следните особености: 
Относителният дял на трансплантирани 
пациенти е по-висок при ПД в 
сравнение с хемодиализа. 
Честотата на отложения старт на графта 
е по-ниска при ПД в сравнение с ХД. 
Не се установява разлика в 
преживяемостта на графта, честотата на 
епизодите на остро отхвърляне на 
трансплантата, както и честотата на 
усложненията след трансплантацията. 

Съществува потенциален риск от 
инфекции, свързан с наличието на 
перитонеален катетър. Този риск се  
смята за нисък и не повлиява 
преживяемостта на графта. 
ПД може да бъде приложена като ЗТБФ 
при недостатъчност на графта. 
В заключение, ПД е подходяща 
заместителна терапия както при 
болните, очакващи бъбречна 
трансплантация, така и при 
трансплантираните пациенти с 
недостатъчност на графта. 
 
Ключови думи: перитонеална диализа, 
хемодиализа, бъбречна трансплантация, 
заместителна терапия на бъбречната 
функция. 
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Abstract:  
 
Renal transplant patients are a 
heterogeneous group in terms of renal 
replacement therapy prior to the renal 
transplantation. Some of these patients are 
treated by peritoneal dialysis. The 
following features are noted in patients 
treated by peritoneal dialysis: 

1. The transfer rate from PD to 
transplantation is significantly higher than 
that of HD. 
2. The occurrence of delayed graft function 
is lower in CAPD patients than in 
hemodialysis patients. 
3. There are no differences between the 
two modalities prior to transplantation in 
the graft survival rate, incidence of acute 
rejection, and complications before and 
after transplantation. 
4. There is a potential risk of infectious 
complications in PD patients after renal 
transplantation, which is attributed to the 
remaining PD catheter. This risk seems to 
be low and without effect on graft survival. 
5. Peritoneal dialysis can be used after 
allograft failure.  
In conclusion, PD is a suitable method of 
RRT for patients awaiting renal 
transplantation as well as for patients with 
graft  failure. 
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Пациентите с бъбречна трансплантация 
са хетерогенна група по отношение на 
предшестващата заместителна терапия 
на бъбречната функция (ЗТБФ). По-
голямата част от трансплантираните 
пациенти са лекувани чрез хемодиализа 
(ХД) и по-малка част – чрез 
перитонеална диализа (ПД). Възниква 
въпросът дали ПД е подходящ метод на 
ЗТБФ за пациентите, очакващи 
бъбречна трансплантация, както и за 
тези с недостатъчност на графта. 

ПД преди бъбречната трансплантация.  
В Европейския консенсус за 
перитонеална диализа съществува 
раздел 9: ”Перитонеална диализа и 
трансплантация”, в който се казва 
следното(1): 
 „А. ПД не е противопоказание за 

бъбречна трансплантация. 
 Б. ПД може да се приложи след 

трансплантацията, ако се налага да 
бъде подпомогната функцията на 
графта. 

 В. Перитонеалният катетър може да 
остане до 3-4 месеца, независимо от 
функцията на графта, въпреки че по-
ранното му отстраняване се препоръчва. 
 Г. Перитонити и катетър-свързани 
инфекции се лекуват съгласно 
стандартите на ISPD, като по-често и 
по-рано се прибягва до премахване на 
катетъра”.  
При бъбречна трансплантация на 
пациенти на перитонеална диализа 
съществуват някои особености. 
Обичайна практика е трансплантатa да 
се поставя на противоположната страна 
на изхода на перитонеалния катетър, но 
това не винаги е възможно(2). 
Профилактично се назначава 
антибиотик преди операцията. Ако се 
подозира тунелна инфекция или 
инфекция на изходното място, 
катетърът се премахва преди 
трансплантацията(2). Ако по време на 

хирургичната интервенция се наруши 
интегритетът на перитонеума, не се 
прилага повече ПД, поради риск от 
изтичане на разтвора и инфекция (2).  

Ако се налага диализа в ранния 
следтрансплантационен период, могат 
да се приложат повечето варианти на 
ПД, вкл. CAPD. Предпочита се апаратна 
ПД с ниски обеми на вливане, 
увеличаващи се в зависимост от 
потребностите на пациента.  

Осъществени са голям брой 
проучвания, сравняващи резултатите от 
бъбречната трансплантация при 
пациенти, които са били на 
заместителна терапия с ПД и тези на 
заместителна терапия с ХД преди 
трансплантацията. Сравнявани са 
честотата на трансплантациите, 
честотата на усложненията, риск за 
смърт, преживяемост и смъртност.  

Проучване от САЩ върху 252 402 
пациенти от диализните регистри с 
последваща трансплантация при 22 776 
от тях, установява, че по-често биват 
трансплантирани пациентите на ПД(3). 
Японско проучване също установява по-
висока честота на трансплантациите при 
пациентите на ПД (4). 

Сравнителното проучване с най-
впечатляващия дизайн е от Испания(5). 
Сравнени са 56 пациенти на ПД, които 
са получили 58 кадаверични алографта, 
с 58 пациенти на ХД, които са получили 
графт от същия донор [n=39] или са 
трансплантирани след съответстващия 
пациент на ПД [n=19]. Резултатите от 
това проучване (5): 

1.При пациентите на ПД по-рядко се 
наблюдава отложен старт на функцията 
на графта [24% срещу 50% за ХД-
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пациентите]. 
2.Честотата на острото отхвърляне на 
трансплантата е сходна за двете групи. 

3.При пациентите на ПД е по-ниска 
честотата на късните инфекции и 
сходна честотата на свързаните с 
диализата усложнения. 
4.Пациентите на ПД имат значимо по-
кратък болничен престой за 
трансплантацията. 

В проучване от Белгия (6) също се 
установява, че ПД като пре-
трансплантационна терапия може да 
редуцира честотата и тежестта на 
отложения старт на функцията на 
трансплантирания бъбрек. Този 
протективен ефект съществува 
независимо от времето за студена 
исхемия и водния баланс – другите два 
фактора, които са от значение за 
отложения старт на функцията на 
трансплантирания бъбрек (6). 

Установява се по-висока честота на 
тромбозата на бъбречните съдове след 
бъбречна трансплантация при пациенти, 
които са били на ПД (3,7), но в едно 
проучване това не се потвърждава (8). 

След трансплантацията съществува 
риск от възпалителни усложнения. Този 
риск се смята за нисък и не повлиява 
преживяемостта на графта и на 
пациента (1, 9).  

В проучване от САЩ при 12 568 
пациенти, наблюдавани над 3 години, се 
установява, че няма значима разлика по 
отношение на риска за смърт за 
двегодишен период в зависимост от 
претрансплантационната ЗТБФ (10). 

ПД при ХБН на графта.  

При бъбречна недостатъчност на графта 
може да се премине към перитонеална 
диализа като заместителна терапия на 
бъбречната функция. 

В проучване от Австралия и Нова 
Зеландия, ХБН на трансплантирания 
бъбрек е причина за започване на ПД в 
2.2% от всички причини за започване на 
ПД (11). 

Само половината от пациентите, които 
са били на ПД преди трансплантацията, 
при ХБН на трансплантирания бъбрек 
избират ПД за заместителна терапия 
(12). 

Пациентите с ХБН на графта по-често 
започват апаратна ПД в сравнение с 
пациентите, които никога не са били 
трансплантирани (13). 

След неуспешна бъбречна 
трансплантация, пациентите избрали 
ПД са подложени на по-висок риск за 
смърт, в сравнение с ПД-пациентите, 
които никога не са били 
трансплантирани (14). 

Времето до развитието на първия 
перитонит, до последващите епизоди на 
перитонит, до смяната на катетъра или 
до трансфера към ХД, е по-кратко при 
пациентите с ХБН на графта в 
сравнение с останалите пациенти на ПД 
(15).  

В проучване от Великобритания (16) 45 
пациенти с ХБН на графта са 
наблюдавани 4 години (28 започнали 
ПД и 17 – ХД) .  

Резултатите: 
 1. Не се установява разлика в 
преживяемостта при двете групи болни.  
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2. Преживяемостта зависи от възрастта 
и придружаващите заболявания при 
старта на ПД. 
3. Плазмените нива на албумина в двете 
групи са сходни през периода на 
наблюдението. 

4. Наблюдава се тенденция към по-
бърза загуба на резидуалния Kt/V, която 
може да бъде променена при 
продължаване на редуцирана 
имуносупресивна терапия след старта 
на ПД, отчитайки и риска от инфекции. 

При ХБН на графта, продължаването на 
имуносупресивната терапия след 
започването на ПД като ЗТБФ води до 
удължаване преживяемостта на 
пациентите (17). 

Ранната и общата преживяемост при 
пациентите, които започват ПД след 

недостатъчност на графта, остава по-
ниска от тази при пациентите 
провеждащи ПД, които никога не са 
били трансплантирани (18). 

В проучване върху 2110 пациенти с 
бъбречна недостатъчност на графта е 
установено,че ранната и общата 
преживяемост при пациентите, които 
започват ПД не се различават от тези 
при започващите ХД пациенти (18). 

Цитираните проучвания, налагат 
заключението, че ПД е подходящ метод 
за заместителна терапия на бъбречната 
функция както при пациентите 
очакващи бъбречна трансплантация, 
така и при тези с ХБН на графта. 
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