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� Diyaliz hastalarında tromboz ve kanama eğilimi

� Diyaliz hastalarında antiagregan kullanımı� Diyaliz hastalarında antiagregan kullanımı

� Diyaliz hastalarında oral antikoagülan kullanımı

� Anket sonuçları



ANTİAGREGAN İLAÇLAR

� COX inhibitörleri (Aspirin) 

� ADP reseptör (P2Y12) antagonistleri (tienopiridinler)

- Clopidogrel (Plavix)

- Ticlopidine (Ticlid)

� Fosfodiesteraz inhibitörleri 

- Cilostazol (Pletal)- Cilostazol (Pletal)

� Glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri

- Abciximab (Reopro)

- Eptifibatide (Integrilin)

- Tirofiban (Aggrastat)

- Defibrotide

� Siklik nükleotid fosfodiesteraz inhibitörleri (cAMP  )

- Dipiridamol





Kardiyovasküler Hastalık ve Antiagregan İlaçlar

Vasküler hastalıkta ortak patofizyolojik yol:

- Trombositlerin aktivasyonu ve agregasyonu

- Aterotromboz

- Aterosklerotik hastalığın iskemik trombotik  
komplikasyonları

(serebral, koroner veya periferik arterlerde)



Genel popülasyonda yüksek riskli hastalarda

Kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltıyor

Genel popülasyonda antiagregan tedavi



Düşük Doz Aspirin: Klinik Endikasyonlar

• Aterotrombotik olaylarda:

1. Akut tedavi

2. Sekonder Korunma

3. Primer korunma ….?3. Primer korunma ….?



• Sekonder korunmada; MI, inme ve diğer                  

vasküler nedenlere bağlı ölüm riskinde %30 azalma.

• Meta-analiz: 2 yıl boyunca aspirin kullanan,
önceden MI ve inme geçirmiş hastalarda ciddi olay

DÜŞÜK DOZ ASPİRİN: SEKONDER KORUNMA

önceden MI ve inme geçirmiş hastalarda ciddi olay

riskinde azalma (3,6/100 hasta-yıl)

Antiplatelet Trialists’ Colloboration. BMJ, 2002.



Dipiridamol:

� ESPRIT çalışmasında; dipridamol+aspirin kombinasyonu                   
inme sonrası sekonder korunmada etkili bulunmuştur.

Halkes PH. Lancet, 2006, 367: 1665-73

Clopidogrel:

� CAPRIE çalışmasında (aspirin vs clopidogrel):           

Sekonder Korunmada Diğer Antiagregan İlaçlar

� CAPRIE çalışmasında (aspirin vs clopidogrel):           

� Tromboembolik olaylar clopidogrel grubunda daha az.

� Yüksek maliyet nedeniyle sekonder korunmada ilk ilaç değil.

� Kullanım alanları: Akut koroner sendrom, PTCA/Stent sonrası
çift antitrombotik tedavi (aspirin+clopidogrel)



Yüksek riskli hastalarda primer korunma;

� İskemik  kalp hastalığı riskini azaltıyor

(erkeklerde, kadınlarda değil!)

(Thrombosis Prevention Trial study Group 1998)

DÜŞÜK DOZ ASPİRİN: PRİMER KORUNMA

(Thrombosis Prevention Trial study Group 1998)

� Kadınlarda inme riskini azaltıyor, erkeklerde etkisi düşük!

(Ridker PM et al. NEJM, 2005; 352: 1293-304.)

(Eidelman RS. Arch Intern Med 2003



HYPERTENSİON OPTIMAL TREATMENT ÇALIŞMASI

� Aspirin: 9399, plasebo: 9391, takip süresi: 3.8 yıl

� Kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda                               

Düşük doz aspirinin (75 mg/gün);

- Kardiyovasküler olayları %15, 

- Miyokard infarktüsünü %36 azalttığı, - Miyokard infarktüsünü %36 azalttığı, 

- Major kanamaları %65 artırdığı tespit edilmiştir.

� Kanama riski yönünden subgruplar arasında fark yokken, 

� Serum kreatinin düzeyi yüksek olan (>1.3 mg/dl) hastalarda

KV olaylar ve Mİ’deki azalma daha büyük bulunmuştur                      

(-13 ve -7/1000 hasta yılı).

Journal of Hypertension 2002, Vol 20 No 11



HYPERTENSİON OPTIMAL TREATMENT (HOT) ÇALIŞMASI
(Serum kreatinini yüksek olanlarda aspirinin etkisi)

Journal of Hypertension 2002, Vol 20 No 11

Alt-grup analizi: serum kreatinin>1.3 mg/dL olan hastalar



Sağlıklı kadınlarda düşük-doz aspirin kullanımı;

� GIS kanama (RR=1.22; P<0.001) ve 

� Peptik ülser (RR=1.32; P<0.001) riskini artırıyor.

ASPİRİN VE KANAMA RİSKİ

Ridker PM. NEJM 2005

� Meta analiz: aspirin kullanımı ile ×2 GIS kanama riski

Weissman SM Arch Intern Med 2002



HD Hastalarında Pıhtılaşmaya Yatkınlık

Biyokimyasal:
� Artmış prokoagülan faktörler

(Fibrinojen, von Willebrand faktör)

� Pıhtılaşma aktivasyon markerlerindeki artış

(D-Dimer, protrombin fragman 1+2, T-AT kompleksi)

� Endojen antikoagülanlarda azalma

(Antitrombin, Protein C ve Protein S)(Antitrombin, Protein C ve Protein S)

� Azalmış fibrinolitik aktivite (plazminojen ve tPA)

Klinik:
� Koroner arter hastalığı ve atheroskleroz

� İmmobilizasyon (HD, hospitalizasyon)

� Damar yolu ile ilişkili endotel hasarı (sürekli iğne girişleri)

� EPO aracılı trombosit agregasyonu ve tromboz



Üremide trombozu kolaylaştıran durumlar

� Artmış inflamasyon ve ateroskleroz

� Diyalizde hipotansif ataklar         GİA ve iskemik strok 

� Diabet ve endotel hasarı

� Prostetik materyaller (greft, sentetik kapak, kateter)

� KKY, Atriyal fibrilasyon 

� Yüksek UF’ye bağlı diyaliz sonrası hemokonsantrasyon

� Nefrotik sendrom,

� Heparin-induced thrombocytopenia/trombosis

� Biyouyumsuz membranların kullanımı

� Yetersiz heparinizasyon



Üremide kanama diyatezinin nedenleri

� Trombosit adezyon ve agregasyonu bozulmuştur.

- Artmış metabolik ürünler 

- Trombosit tromboksan sentezinin azalması.

- Trombosit cyclic AMP düzeyinin artması

- Vasküler endotelde prostacylin (PGI2) yapımının artması.

� Trombosit sayısı çoğunlukla 100-150 bin arasındadır.

� Kanama zamanı uzamış olabilir, aPTT normaldir.� Kanama zamanı uzamış olabilir, aPTT normaldir.

� Yeterli diyaliz uygulanan hastalarda kanamanın en önemli                

nedeni; sistemik heparinizasyon, warfarin, aspirin veya NSAI 

kullanımıdır.

� Hipertansiyon ve anemi de kanamayı artıran faktörlerdir.

� Gastrointestinal, subdural ve intrakraniyal hemoraji riski artmıştır.



İki yüzü keskin bıçak

� Her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir.

� Aspirin ve kumadin trombotik olayları engellerken, 

kanamayı artırabilir.

� Hasta öncelikle kanama diyatezi açısından değerlendirilmeli,

� Kanama diyatezi bulunan hastaya aspirin ve kumadin verilmemeli.

Kanama zamanı uzamış hastalarda (ilaç veya üremi)                        � Kanama zamanı uzamış hastalarda (ilaç veya üremi)                        

jüguler kateter takılması ciddi sonuçlara yol açabilir.

� Kumadin kullanan hastalarda acil operasyonlar (ör tx)                                      

sorun oluşturabilir. 



DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN TEDAVİ

� Kardiyovasküler olayları önleme

� Atrial fibrilasyon

� Kateter/PTFE greft trombozu



• Diyaliz tedavisinin başlangıcında hastalarda:

- Koroner kalp hastalığı: %30 

- Periferik vasküler hastalık: %14 

- Serebrovasküler hastalık: %9 

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK VE SDBY

USRDS 2003 Annual Data

• HD hastalarında Mİ sonrası bir yıllık kardiyak nedenli 

mortalite %41 : ×2 risk (genel popülasyona göre)

Herzog NEJM 1998



Renal Disfonksiyon ve Mİ sonrası KV Sonuçlar

(Bazal GFR düzeyi ve 3 yıllık sonuçlar)

Anevekar NS, McMurray J, NEJM, 351(13): 1285-1295, 2004



Diyaliz hastalarında post-AMI Aspirin kullanımı                    
erken dönemde mortaliteyi önlüyor

� ESRD ve CCP (Cooperative Cardiovascular Project) veritabanı: 

Kohort çalışmada AMİ geçiren,

SDBY-Olmayan 145,740 hasta ile SDBY-Olan 1,025 hastada;

Erken dönemde Aspirin, beta-bloker veya ACEİ kullanımının

post-MI 30 günlük mortaliteye etkisi incelenmiş;post-MI 30 günlük mortaliteye etkisi incelenmiş;

� SDBY olan hastalarda 30 günlük mortalite;
Aspirin kullananlarda daha düşük bulunmuştur: RR 0.64

(%95 CI 0.50-0.80)

� Kontrendikasyon olmayanlarda GIS kanama riskinde artış yok.

Berger AK et al. J Am Coll Cardiol,2003



AMİ geçiren SDBY’li hastalarda daha düşük  
oranda Aspirin, beta bloker ve ACE-İ Kullanımı

Berger AK et al. J Am Coll Cardiol,2003



AMİ’de Aspirin Kullanımı Erken Dönemde                      
Mortaliteyi Önlüyor

Berger AK et al. J Am Coll Cardiol,2003



HD HASTALARINDA ASPİRİN KULLANIMI
(DOPPS I ve DOPPS II)

� HD hastalarında aspirin kullanım oranı çok farklı

(Japonyada %8, Avustralya ve Yeni Zelanda %41)

� Hasta sayısı: 28.320,  Ortalama takip süresi:1.9 yıl

� En sık reçetelenen hastalar:
KAH, CVH, diabet, HT, periferik damar hastalığı, ileri yaş

Aspirin bütün hastalarda;

� Strok riskinde azalma (RR: 0,82; p<0.01)

� Miyokard İnfarktüsü riskinde artış (RR:1,21; p=0.01)

� Kardiyak olaylarda artış (RR:1,08;p<0.01) olurken,

� Gastrointestinal kanama riskinde artış olmamış.



Aspirin Prescription and Outcomes in Hemodialysis Patients:                  
The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
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Üremik ortamda antiagregan etkisi azalıyor mu?

Üremik ortamda:

� Vasküler hastalığın şiddeti

� Aspirinin antiplatelet aktivitesinin değişmesi 

� Optimal aspirin dozunun bilinmemesi

� İnflamasyon yükünün çok yüksek olması� İnflamasyon yükünün çok yüksek olması

Aspirinin olumlu etkisi maskeleniyor mu?



Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda

100 mg/gün aspirin kullanımı:

- Minör kanamalarda 3 kat artış (%5 ve %15)

- Major kanamalarda artış yok (A:%2,P:%3)

- Stable koroner arter hastalığında uzun

KBY’li Hastalarda Aspirin kullanımı

süreli etkinliği bilinmemekte,

- MI sonrası her 5 hastadan 1’inde yaşam

koruyucu özelliği belirlenmiştir.

UK-HARP-I Study, AJKD 2005;45:473-84



�� En sık görülen kronik aritmidirEn sık görülen kronik aritmidir

�� Sıklığı yaşla birlikte artar (>60 yaş)Sıklığı yaşla birlikte artar (>60 yaş)

�� Tüm inmelerin %15 i AF ye bağlıdırTüm inmelerin %15 i AF ye bağlıdır %%
44

66
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ATRİAL FİBRİLASYON SIKLIĞI
(genel popülasyonda)

�� Tüm inmelerin %15 i AF ye bağlıdırTüm inmelerin %15 i AF ye bağlıdır

�� Aritmi nedeniyle yatanların 1/3 ü AFAritmi nedeniyle yatanların 1/3 ü AF
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Atriyum kontraksiyonu kaybı         staz          tromboemboli riski artar
Tromboemboli riski normal kapakta 5 kat romatizmal kapakta 17 kat artar



Nonvalvüler AF’li hastalarda iskemik strok                               
ve sistemik embolizm için risk faktörleri

Risk faktörü       RR     CHADS2 skoru

Strok,TİA               2,5 2

DM 1,7 1

HT öyküsü             1,6                 1

KY                           1,4                  1

İleri yaş                  1,4                 1

C: KY

H: HT

A: Yaş

D: Diabet

S: Strokİleri yaş                  1,4                 1

CHADS2 skoru Yıllık strok oranı (%)
0                                   1.9                                   

1 2,8                                                  

2                                    4,0

3 5,9

4                                     8,5

5                                    12,5

6                                    18,2

S: Strok

ACC/AHA/ESC 2006 Guıdeline



DİYALİZDE HASTALARINDA AF VE TROMBOZ RİSKİ

� Genel popülasyon(>60 yaş): %2-4

� HD hastalarında (>60 yaş)  : %14

� AF’lu hastalarda tromboembolik olaylar 4,6 kat daha sık.

� Yıllık arteriyel tromboemboli riski %4-12

� AF’li hastalarda aspirin strok riskini %20 azaltmakta,

� OAK’larda risk azalması aspirine göre 2 kat daha fazla.



AF’li Hastalarda Antitrombotik Tedavi
(Genel popülasyonda iskemik inmeden Primer Koruma)

Risk faktörleri

Yüksek risk faktörleri
-Önceden inme,TIA veya sistemik emboli
-Mitral Darlık
-Protez kapak

Orta risk faktörleri
-Yaş≥75,

Önerilen tedavi

1 veya daha fazla ise warfarin

1 tanesi varsa Aspirin veya Warfarin ,-Yaş≥75,
-HT
-KKY (EF≤%35)
-DM

Zayıf risk faktörleri
-Kadın cinsiyet
-Yaş 65-74,
-KAH
-Tirotoksikoz

1 tanesi varsa Aspirin veya Warfarin ,
>1 ise Warfarin

Aspirin 80-325 mg

ACC/AHA/ESC 2006 Guıdeline



HD HASTALARINDA V ACCESS TROMBOZ SIKLIĞI

Vaskuler Access TipiVaskuler Access Tipi

AV FistülAV Fistül
En düşük oranEn düşük oran

AV GreftAV Greft KateterKateter
En düşük oranEn düşük oran

%10%10--35/yıl35/yıl
(%29/yıl)(%29/yıl)

AV GreftAV Greft
%30%30--65/yıl65/yıl
(%45/yıl)(%45/yıl)

KateterKateter
En yüksek OranEn yüksek Oran

(>%50/yıl)(>%50/yıl)

Kaufman JS. Seminars in Dialysis, 13(1):40-46, 2000.



Vasküler Access Trombozu ve Albumin Düzeyi
(12 ay sonra)

� Albumin düzeyi <3 g/dl olanlarda:

- AVF nativ: %18,4 

- AV greft:  %39,9

� Albumin düzeyi >3 g/dl olanlarda:

- AVF nativ: %14,4 

- AV greft:  %32,3

Intern Emerg Med (2009) 4:375–380



VASKÜLER AKSES TROMBOZUNU ÖNLEMEDE

� Erken dönemde antikoagulan (LMWH) ve/veya                                                        

anti-agregan kullanılması fistül açık kalışı üzerine                                             

olumlu yönde etki eder.

� DOPPS çalışması (Akses sağkalımı):

Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 2011-24, 1998

� DOPPS çalışması (Akses sağkalımı):

AVF (n=900) ve AVG (n=1,944)

� Warfarin ile olumsuz sonuçlar,

� Aspirin sekonder sağkalım açısından avantajlı
(ACEİ, KKB de avantajlı)

Saran R. AJKD 2002

Kaufman JS. JASN 2003



HD’e yeni başlayan hastalarda aspirin kullanımının
fistül sürveyi üzerine olumlu etkisi (DOPPS)

� Çalışma, 1996-2004 yılları arasında DOPPS’a dahil edilen ve                             

AVF ile HD’e başlanan (D süresi <30 gün) 2815 hastada yapıldı.

� Başlangıçtan itibaren 1 yıl süre ile düzenli aspirin kullanan                         

hastalar ile hiç aspirin kullanmayan hastalar karşılaştırıldı.hastalar ile hiç aspirin kullanmayan hastalar karşılaştırıldı.

SONUÇ:

Aspirin kullanan grupta fistülde yetersizlik riski daha düşüktü.

Clin J Am Soc Nephrol. 2008 Sep;3(5):1373-8



Dialysis Access Consortium (DAC)- Fistula Study

� NIH sponsorluğunda Clopidogrel ile yapılan;

randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma.

� Amaç: AVF açılmasından sonraki ilk 6 hafta süre ile verilen

klopidogrelin (300 mg yükleme dozunu takiben 75 mg/gün)

fistüllerdeki erken yetersizliği azaltıp azaltmayacağını araştırmak.fistüllerdeki erken yetersizliği azaltıp azaltmayacağını araştırmak.

� USA’da 9 merkezde 2003-2007 yılları arasında yapılmıştır.

� SDBY’li 857 hasta AVF açılmasından sonraki 6 ay süre ile fistül 

yetersizliği yönünden takip edilmiştir.

JAMA 299:2164-2171,2008





� 200 HD hastası, Aspirin + clopidogrel etkisiz,                           

� Artmış kanama riski nedeniyle erken sonlandırıldı

Kaufman JS. JASN 2003

GREFTLERDE TROMBOZU ÖNLEMEDE

Dipiridamol/aspirin vs plasebo (AVG) :

� Dipiridamol ile tromboz riski düşük: RR 0.35 (P= 0.02)

� Aspirin ile trombozu sık.
Saran R. AJKD 2002

Sreedhara et al. Kidney Int 1994



Profilakside Kullanılan Antitrombotik AjanlarProfilakside Kullanılan Antitrombotik Ajanlar

Antitrombotik ajanlarAntitrombotik ajanlar

Nativ AV FistülNativ AV Fistül
AV GreftAV Greft

Kalıcı KateterKalıcı KateterNativ AV FistülNativ AV Fistül
AspirinAspirin

ClopidogrelClopidogrel

AV GreftAV Greft
DipridamoleDipridamole

Kalıcı KateterKalıcı Kateter
HD hastalarındaHD hastalarında

çalışma yokçalışma yok

Kaufman JS. Seminars in Dialysis 13(1): 40-46, 2000.



Greft AV Fistülde AntiGreft AV Fistülde Anti--trombotik Tedavitrombotik Tedavi

Sreedhara R et al. Kidney Int 45:1477-83, 1994



� KBY hastalarında peptik ülser prevalansı genel                        

popülasyona göre daha yüksek (%74 vs %18 ; P<0.001)

� DOPPS I ve II çalışmasında GIS kanama riski artmıyor.

ÜREMİK HASTALARDA ASPİRİN VE KANAMA RİSKİ

Nardone G. Helicobacter 2005

� SDBY hastalarında AMI’de erken dönemde aspirin                                    

kullanımı kontrendikasyon olmayanlarda GIS kanama                        

riskini artırmıyor.

Ethier J et al. AJKD 2007

Berger AK. J Am Coll Cardiol, 2003.



ORAL ANTİKOAGÜLAN: WARFARİN

� Warfarin kronik kullanımda olan tek oral antikoagülan   

� K vitamini inhibisyonu ve faktör VII, IX, X inhibisyonu                         

yoluyla ekstrinsik koagülasyon kaskadının inhibisyonu

� Yarılanma ömrü yaklaşık 36 saattir.

� Faktör X ve protrombinin yarılanma ömrü 2 günün üzerinde 

olduğundan başlangıçta 4-5 gün süre ile heparinle birlikte 

kullanılır.

� Etkisi INR ile takip edilir, INR> 3 olanlarda kanama riski                                          

5 kat artmıştır.



Warfarin (Coumadin)

� Etkisi pek çok ilaç ve durumdan etkilenmektedir.

� Renal ve hepatik hastalık varlığı kanama riskini artırır.

� Antitombosit ilaçlar warfarinin aktivitesini artırır.

� Gebelikte kullanılamaz.

� Nadiren warfarine bağlı deri nekrozu görülebilir.� Nadiren warfarine bağlı deri nekrozu görülebilir.



Warfarinin etkisini artıran faktörler

İlaçlar  Medikal  Durumlar

� Asetaminofen                                 - İleri yaş

� Anabolik steroidler - Karaciğer hastalığı

� Geniş spektrumlu AB - Biliyer hastalık

� Simetidin, klofibrat                        - Malabsorbsiyon

� Flukonazol      - Konjestif kalp yetmezliği

� İndometazin - Ateş� İndometazin - Ateş

� Grip aşısı                                          - Hipertiroidi

� Lovastatin                                        - Malnutrisyon

� Metronidazol    - Vitamin K eksikliği

� Omeprazol      - Kanser

� Fenitoin, propranonol

� Salisilatlar, tamoksifen

� Tiroid ilaçları, bactrim



Warfarinin etkisini azaltan faktörler

İlaçlar      Medikal Durumlar
• Kortikosteroidler                 - Diyetle aşırı K vit alımı

• Barbitüratlar                         - Genetik warfarin direnci

• Karbamazepin                      - Hipotiroidi

• Klordiyazepoksit                  - Nefrotik sendrom

• Kolestramin

• Griseofulvin• Griseofulvin

• Nafcillin

• Rifampisin

• Sukralfat



Warfarin tedavisi için önerilen İNR düzeyi
(Böbrek hastası olmayan)

Endikasyon INR

Düşük yoğunluk 2.0-3.0

- Atriyal fibrilasyon

- Venöz tromboz proflaksi ve tedavisi

- Yüksek riskli cerrahi sonrası- Yüksek riskli cerrahi sonrası

- Biyotez kalp kapağı

- Akut Miyokard infarktüsü

- Valvüler kapak hastalığı

Yüksek yoğunluk 2.5-3.5

- Prostetik mekanik kalp kapağı



Antikoagülan Tedavi için Rölatif Kontrendikasyonlar

� Bakteriyel endokardit

� Yeni yapılmış organ biyopsileri

� Yeni geçirilmiş Gİ veya genitoüriner kanamalar (<10 gün)

� Trombositopeni veya belirgin anemi varlığı

� Kanama bozukluğu hikayesi

� İntrakraniyal, spinal veya oküler kanama öyküsü

� Yeni geçirilmiş major cerrahi, strok veya travma (<2 hafta)

� Hepatik yetmezlik



DİYALİZDE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI

� Kateter/greft trombozunu önlemede

� Atrial fibrilasyonda

� Tromboembolik olaylar



VASKÜLER AKSES TROMBOZUNU ÖNLEME

Randomize kontrollü bir başka çalışmada;

� HD hastalarında warfarin veya clopidogrel kullanımı;

� Vasküler akses trombozu riskini azaltmıyor,                                   

� Ancak kanama riskini artırıyor.

Crowther MA, JASN 2002.

Dialysis Access Consortium Trial, JAMA 2008

Grefti olanlarda ve fistülü yeni olanlarda standart heparin yerine 

DMAH kullanılarak uzun süreli antikoagülasyon sağlanabilir.



Kateter trombozunu önlemede warfarinin etkinlik ve güvenirliği

Intern Emerg Med (2009) 4:375–380



ORAL ANTİKOAGÜLAN-DAMARA ULAŞIM

� Yarar?

� Hedef INR?

� Kanama riski !

PROFLAKSİDE YERİ YOKPROFLAKSİDE YERİ YOK

Ancak AVG trombozu nedeniyle trombektomi yapılan veya

Kateter trombozu nedeniyle streptokinaz uygulanan olgularda

işlem sonrası sekonder proflakside düşük doz coumadin verilebilir.



ATRİAL FİBRİLASYON

� HD hastalarında (>60 yaş) : %14 

� AF’lu hastalarda tromboembolik olaylar 4,6 kat daha sık.

� Strok riskini artıran faktörler: KKY, HT ve Diyabet

� Warfarin proflaksisinin strok riskini azaltmada aspirinden � Warfarin proflaksisinin strok riskini azaltmada aspirinden 

daha etkili olduğu gösterilmiştir.

� Ancak artmış kanama riski ile birliktedir (özellikle GİS).



AF’u olan HD hastalarında gelişecek riskler ile warfarin                
verilmesine bağlı beklenen kanama riskinin karşılaştırılması

Intern Emerg Med (2009) 4:375–380



HD HASTALARINDA ATRİAL FİBRİLASYON

� 190 HD hastası 1 yıllık takip

� Hastaların %9.4’ünde kalıcı AF mevcut.

Trombo embolik olay:

� Sinüs ritminde %4 

� AF’de %38  (P<0.01) (antiplatelet tedavi altında)� AF’de %38  (P<0.01) (antiplatelet tedavi altında)

� AF olan HD hastasında profilaktik antikoagülasyon                     

yapılmalı mı?

Vazquez E. Am HeartJ  2000 



Diyaliz hastasında AF mortaliteyi artırıyor

Kumadin kullanımı mortaliteyi azaltıyor

Abbott KC et al. BMC Nephrology 2003



AF’u olan hastalarda Klopidogrel+Aspirin mi, Warfarin mi?

Lancet 2006; 367: 1903-1912. 

Çok merkezli (31 ülke,522 merkez) randomize çalışma
Vaka sayısı: Clopidogrel+Aspirin grubu 3335, Warfarin grubu 3371



Vasküler olaylar ve major kanama riski

End point Clopidogrel+A
SA (%/y)

Warfarin 
(%/y)

Relative 
risk

95% CI p

Vascular events 5.60 3.93 1.44 1.18–1.76 0.0003

Stroke 2.39 1.40 1.72 1.24–2.37 0.001

Major 2.42 2.21 1.10 0.83–1.45 0.53

The ACTIVE Investigators. Lancet 2006; 367: 1903-1912. 

Major 
hemorrhage 

2.42 2.21 1.10 0.83–1.45 0.53

Net benefit* 7.56 5.45 1.41 1.19–1.67 <0.0001
*Primary outcome and major bleed

C+A grubunda yıllık olay oranı daha yüksek (%5,6 ve %3.9)
Primer sonuçlarda (strok, Mİ, vasküler ölüm) %45 risk artışı
Major hemoraji yönünden fark yok



Kronik böbrek hastalarında warfarin kullanımı                 
daha çok dikkat gerektirir!

� İleri böbrek yetmezliği olan (GFR< 30 ml/dk, Evre 4-5)                       

hastalarda warfarinin etkilerini inceleyen prospektif bir                    

çalışma (n=578).

� İleri böbrek yetmezlikli hastalarda, böbrek fonksiyonu                            

normal veya hafif-orta derecede bozulmuş olanlara göre:normal veya hafif-orta derecede bozulmuş olanlara göre:

- Daha düşük warfarin dozu (p=0.0002),

- Daha kısa sürede INR hedefine ulaşma (p=0.049),

- Daha yüksek oranda aşırı koagülasyon (INR>4),(p=0.052),

- Major hemoraji riski 2 katından fazla (HR=2.4)  bulunmuştur.

JASN. February 18, 2009



Kronik böbrek hastalarında warfarin kullanımı                 
daha çok dikkat gerektirir!

Sonuç olarak bu çalışmada; 

Orta-ileri derecede KBY’i olan hastalarda sağlıklı kişilere göre;

� Warfarinin çok daha düşük dozlarda başlanması ve 

� INR’nin sıkı bir şekilde monitorize edilmesi gerektiği � INR’nin sıkı bir şekilde monitorize edilmesi gerektiği 

bildirilmektedir.

� Aksi taktirde ciddi kanamalar oluşabilir.

J Am Soc Nephrol. 2009



HD Hastalarında Aspirin, Clopidogrel, Warfarin 
Kullanımı ve Mortalite İlişkisi

� Retrospektif kohort çalışma;

41,125 HD hastası, 5 yıl takip

%8.3 warfarin, %10 clopidogrel, %30.4 aspirin kullanımı

24,740 hasta kontrol (ilaç-)

� Mortalitede artış:� Mortalitede artış:

- Warfarin HR: 1.27 

- Clopidogrel HR: 1.24

- Aspirin HR: 1.06 

� Warfarin ve clopidogrel grubunda kanamaya bağlı hospitalizasyon

ve mortalite artışı

Chan KE. JASN; 20: 872-81, 2009



Warfarin ve klopidogrel grubunda  kanamaya 
bağlı hospitalizasyon ve mortalite daha fazla

Hazard Ratio (HR)
- Warfarin: 1.27

- Klopidogrel: 1.24

- Aspirin: 1.06

Chan KE. JASN 2009



HD Hastalarında Antikoagülanla İlişkili Kanama Riski

� Antikoagülan kullanımı ile ilişkili kanama riski ×3-10 yüksek.

� Ko-morbid hastalık kanama riskini belirleyici :

KC hastalığı, ciddi anemi, ileri yaş, yakın zamanda geçirilmiş inme

� Dual (+ aspirin) tedavi riski arttırıyor

� Tam antikoagülasyonda (INR 2.0-3.0) risk yüksek

� Düşük-yoğunlukta AK’da (INR 1.5-1.9) risk farksız,

� Mini doz warfarin (1 mg/gün): kanama riski düşük, ancak koruma 

açısından etkisiz

Eliott MJ. Am J Kidney Dis 2007



Hasta oral antikoagülan alıyorsa diyalizde 
antikoaglüasyon nasıl yapılır?

HD hastalarının %5-10’u OAK kullanmakta

Bu hastalarda heparin dozu?

Delteparin dozunda % 50 azalma yapılmıştır, INR: 2.0-3.0

Kidney Int. 68 (2005), p:862-66

Sonuçta;
Pıhtılaşmayı önlemede standart oral antikoagülasyon 
yetersiz olup, ilave düşük doz heparin veya DMAH verilmesi
gerekmektedir.



AF’si olan HD hastalarında coumadin

� Kanama riski 3-4 kat fazla

� Yakın INR takibi gerekir (kanama riski!)

� Tromboembolik inmeyi önlemede etki

� HD hastalarında OAK kullanımı ile ilgili rehberler 
hazırlanmalıdır.hazırlanmalıdır.



VENÖZ TROMBOEMBOLİZM (VTE)

� Derin ven trombozu

� Pulmoner emboli 6 kat sık (Otopside %12,5)

� Başlangıç tedavi standart heparin olmalı ve INR terapötik 

düzeye ulaşana kadar (5-7 gün) devam edilmelidir. 

� INR: 2-2.5� INR: 2-2.5

� Tedavi süresi 3-6 ay

� Kanama riski



• Vasküler kalsifikasyon

– Matrix G1a proteini inhibisyonu

WARFARİN–VASKÜLER KALSİFİKASYON

Reynolds JL. JASN 2004

Gillaume J. NDT 2009

• Warfarine bağlı deri nekrozu

– Protein C ve S eksikliği olan hastalarda



Yeni oral antikoagülan: Dabigatran (Pradaxa)

(Faktör Xa inhibitörü)

� Nisan 2008’den itibaren Avrupa ülkelerinde bulunmakta

� AF’lu hastalarda strok gelişimini önlemede warfarin kadar                   

etkili  ve güvenli olduğu  gösterilmiştir (RE-LY study).

� Akut venöz tromboembolizm tedavisinde warfarin kadar            

etkili ve güvenli olduğu ve onun yerini alabileceği bildirilmektediretkili ve güvenli olduğu ve onun yerini alabileceği bildirilmektedir

(RECOVER study)

� INR takibi gerektirmemesi en önemli avantajıdır.

� Kanam riskinin daha düşük olduğu bildirilmektedir,

� Ancak diyaliz hastalarında kullanımı ile ilişkili henüz veri yok.



Kanama riski yönünden warfarin ve dabigatran

Schulman S et al. N Engl J Med 2009; 361: 2342-2352



Argatroban

� Sentetik bir L-arginin türevidir.

� HİT’li hastalar için FDA onaylı 

� Hızlı etkili, reverzible bir DTİ’dür.

� Karaciğerden biliyer ekskresyonla elimine edilir.

� Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.� Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.

� İleri KC hastalığında doz azaltılması gerekir.



Lepirudin (Refludan):

� Rekombinan hirudin analoğu. 

� Yarı ömrü kısa olup, heparin gibi aPTT ile takip edilir.

� Antidotu olmayıp, böbrek hastalarında kullanımı aşırı                

dikkat gerektirir, kanamalara neden olabilir.

� Kreatinin klirensi <60 ml/dk olanlarda belirgin doz               � Kreatinin klirensi <60 ml/dk olanlarda belirgin doz               

azaltımı gerekir. 

� İleri böbrek yetmezliğinde ise kullanılmamalıdır.

� İmmünojenik olup, %40 olguda anti-hirudin antikorları.



Tedavi amacıyla 

Antikoagulasyon ve

trombolizisin diabetik

retinopatinin hiçbir

safhasında kontrendike

olmadığı raporolmadığı rapor

edilmiştir.



HD hastalarında CVO’ların önlenmesi ve tedavisi

� HT düzenli takip ve tedavi edilmeli, sigara bırakılmalıdır.

� Diyabetik hastalarda sıkı glukoz kontrolü yapılmalıdır.

� Önemli karotis stenozu varsa endarterektomi yapılmalıdır.

� AF’si olan hastalarda: Aspirin veya warfarin (risk fak)                     

� Klopidogrel (plavix): Aspirin kullanamayan ya da aspirine               

rağmen ciddi iskemik olay geçirenlerde kullanılır.rağmen ciddi iskemik olay geçirenlerde kullanılır.

� Antikoagülanlar: Protez kapağı, geçirilmiş strok veya GİA’ı                  

olan vakalarda warfarin verilir.

� Hedef INR 2.5 dir, kanama riski açısından sıkı kontrol !

� OAK’ların kontrendike olduğu vakalara aspirin verilir.

AHA klavuzu



AF’li Hastalarda Antitrombotik Tedavi
(KBY’si olmayan hastalarda iskemik inmeden primer korunma)

Risk faktörleri

Yüksek risk faktörleri
-Önceden inme,TIA veya sistemik emboli
-Mitral Darlık
-Protez kapak

Orta risk faktörleri
-Yaş≥75,

Önerilen tedavi

1 veya daha fazla ise warfarin

1’i varsa Aspirin veya Warfarin                   -Yaş≥75,
-HT                                               
-KKY (EF≤%35)
-DM

Zayıf risk faktörleri
-Kadın cinsiyet
-Yaş 65-74,
-KAH
-Tirotoksikoz

1’i varsa Aspirin veya Warfarin                   
2 veya daha fazla ise Warfarin

Aspirin 80-325 mg

ACC/AHA/ESC 2006 Guıdeline



DİYALİZ HASTALARINDA ASPİRİN KULLANIMI

� Düşük doz aspirin klavuzlarda diğer hastalar için önerilene                     

benzer şekilde diyaliz hastalarında da kullanılabilir. 

� Erken dönemde başlanan aspirin fistül sürveyi üzerine olumlu

� Çıkışta iğne yerlerinde uzayan kanaması olan hastalarda                 

aspirin kesilmeli veya günaşırı verilmelidir.

� Enterik formları tercih edilmelidir, aktif ülseri veya geçirilmiş                

GİS kanaması olanlarda kullanılmamalıdır. 

� Kanama zamanını uzatacağından kateter takılması boyunda 

hematoma yol açabilir.

� Sık aralıklarla NSAİ yapılan hastalarda aspirine bağlı kanama             

riski daha yüksektir.



DİYALİZ HASTALARINDA KUMADİN KULLANIMI

� Artmış kanama riski ile birlikte olduğundan genel klavuz 

önerilerinde bazı kısıtlamalar! 

� İNR hedefi düşük (2- 2,5) tutulmalı, 3’ü geçilmemelidir.

� Yüksek risk faktörleri varsa kumadin (INR 2.5)

� Orta risk faktörlerinden sadece 1’i varsa aspirin,                                                             � Orta risk faktörlerinden sadece 1’i varsa aspirin,                                                             

2 veya fazlası varsa kumadin (INR: 2)

� Bu hedeflere daha düşük dozlarda ulaşılabilir (günde yarım)

� Diyaliz hastaları için bu konuda özel klavuz hazırlanmalıdır.



ANTİAGREGAN VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI

� Kateter tıkanmasında yeri yok

� İnme, AF ve tromboembolik 

olaylarda warfarin

� Kanama riski (sıkı INR takibi)

NKF, ADA Önerileri:

� Kanama riski (sıkı INR takibi)

� Koroner arter hastalığı varsa              

aspirin kullanımı önerilebilir

� Yüksek riskli diyaliz hastalarında 

(ör. diyabetikler) KAH için primer 

korunmada aspirin önerilebilir. Uzmanı başlasın, kanama riski!



Yakın zamanda Warfarin konusunda kararınız değişti mi?

� Hayır

NDT- Educational Anketi: SDBY’de Warfarin Tedavisi

(n: 756)

� Evet, bilinenden daha yararlı� Evet, genel popülasyona göre daha riskli



AF’lu hastalarda genel popülasyon için kullanılan
klavuzlar diyaliz hastaları için de kullanılmalı mı?

� Evet aynı klavuzlar kullanılmalı

� Küçük değişikliklerle evet

� Hayır, yeni klavuzlar geliştirilmeli



AF’u olan SDBY’li hastalarda warfarin reçete 
edilmemesinin en önemli nedeni hangisidir?



HD hastalarında warfarin tedavisinin izlenmesinde  
İNR ölçümü konusundaki görüşünüz?

� Benzer ve aynı sıklıkta

� Normal sınırlar içerisinde 
stabil İNR elde etmek daha zor


