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Böbrek yetmezliğinde hemostatik sorunlar
• Kanamaya meyil

– Trombosit disfonksiyonu
– Antikoagülan kullanımı nedeniyle ayrıca artış

• Tromboza eğilim
– Sistemik inflamasyon
– Yaygın endotel hasarı
– Antitrombin düzeyleri ve aktivitesinde azalma
– Antikoagülan protein C ve S düzeylerinde 

azalma
– Aktive protein C direnci
– İnhibitörler aracılığıyla aktive protein C 

düzeylerinde azalma
– Doku faktörü koagülasyon yolunun aktivasyonu

• Vasküler erişim yollarında tromboz (özellikle 
politetrafloroetilen graftlerinde)



Yapay yüzeylerde hemostatik sorunlar
HEMODİYALİZ

ARTMIŞ TURBULANS 
VE  SHEAR STRESS

TROMBOSİT 
AKTİVASYONU

YAVAŞ KAN AKIMI

TROMBOSİT VE KOAGÜLASYON 
SİSTEMİNİN AKTİVASYONU

ETKEN FAKTÖRLER:
Diyalizör
İğneler

Kateterler
Arteriyel ve venöz hava dedektörleri

Yüksek hematokrit
Kan transfüzyonu 
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Presentation Notes
Hemodiyalizde kullanılan antikoagülanların özellikleri farklılık gösterebilir1.Kimyasal kompozisyonları değişebilirHeparin-danaparoid (glikozaminoglikan), lepirudin (polipeptid), argatroban (argininin sentetik  türevi)2. Fizyolojik antikoagülanlara bağlanarak etkilerini indirekt olarak gösterebilirlerHeparin, danaparoid3. Pıhtılaşma sisteminde hedefleri farklı olabilir ve aynı hedef için farklı inhibitör etkinliğe sahip olabilirlerHeparin(FXa,FIIa’yı inhibe eder),danaparoid(FXa)



Hemodiyalizde Standart Antikoagülasyon
• Unfraksiyone heparin (anyonik glukozaminoglikan karışımı, 5-40 kDa)

– Doğal antikoagülan olan antitrombine (heparin binding factor-I) 
bağlanır

• FXa ve IXa,XIa ve XIIa’yı inaktive eder
– Antitrombinin etkisini 1000-4000 kat güçlendirir
– Trombüs üzerindeki veya aktive trombosit veya fibrine bağlı 

antitrombin ve FXa’ya etkili değildir
– ACT veya aPTT takibi ile doz ayarı yapılır, protamin sulfatla nötralize 

edilebilir
– Antiinflamatuvar, antimetastatik, antiproliferatif
– Yan etkileri:kanama,osteoporoz,hiperlipidemi,allerji, trombositopeni
– Doz ihtiyacı, hastaya bağlı faktörler, diyalizör membranına heparinin

adsorbe olma derecesi, ekstrakorporeal dolaşım komponentlerinin
trombojenisitesine göre değişir.



Hemodiyalizde Standart Antikoagülasyon
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Presentation Notes
Avrupa iyi klinik uygulamalar kılavuzuna göre Düşük doz anfraksiyone heparinYüksek kanama riski olan hastalarda düşük doz UFH hala iyi bir seçenektirSistem 2500-5000 IU heparinle yıkanırArdından yapay polimer yüzeylerine bağlanmamış antikoagülanları temizlemek için en az 2 lt salin ile sistem yıkanırBu işlemi takiben yapılan diyaliz işleminde ACT’nı %40’ın üzerinde tutacak şekilde düşük idame dozda heparin verilir



Hemodiyalizde Standart Antikoagülasyon

• Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin
(anyonik glukozaminoglikan karışımı, 4-8 kDa)

– Antitrombine bağlanır
– UFH’e göre daha az trombin inhibisyonu yapar
– Protamin sülfatla %50 nötralize olur
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Presentation Notes
Kısa zincir uzunluğu nedeniyle, antitrombin/LMWH kompleksinin trombine afinitesi düşüktür: UFH’e göre daha az trombin inhibisyonu yapar



Hemodiyalizde Standart Antikoagülasyon

• Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin
– Ortak özellikler:

• Antikoagülan etkileri böbrek yetmezliği olmadıkça vücut 
ağırlığı ile ilişkilidir, doz/kg verilebilir

• Monitorizasyon gerektiğinde anti-faktör Xa aktivitesi 
ölçülmelidir (venöz hatta >0.5 IU/ml önerilir)

• Daha az tip II HIT (Heparin induced thrombocytopenia)



Hemodiyalizde Standart Antikoagülasyon

Fragmin

Clexane

Fraxiparin

İnnohep
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 AncakDMAH’ler grubundan olan tinzaparinin böbrek yetersizlğindebirikici ekisinin olmadığı gösterilmiştir.



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Heparine bağlı trombositopeni tip I
– Heparin tedavisinin ilk 2-3 gününde sıklıkla 

trombosit sayısı hafif düşer (<100.000/ml)
– Sebebi trombositlerde direkt heparine bağlı 

degranülasyondur
– Zararsızdır, heparin tedavisi devam edilse de 

trombositler yükselir



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Heparine bağlı trombositopeni tip II
– Heparin başlandıktan 4-10 gün sonra gelişen, immun aracılı 

bir hastalıktır
– Hasta daha önce heparinle karşılaşmıssa hemen de 

görülebilir
– Nedeni heparin-trombosit faktör 4 kompleksine karşı 

antikor (HIT antikorları) gelişmesidir
– Şüphelenilince heparin kesilmelidir
– Kanamadan ziyade venöz ve arteriyel tromboembolizm

görülür ( beyaz pıhtı sendromu-white clot syndrome): 
ekstremite iskemisi, serebral ve myokardial infarkt, AC’de
venöz trombüsler: yüksek mortalite



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Aktif HIT’te sistemik antikoagülasyon gereklidir
• Danaparoid, lepirudin, argatroban
• Fondaparinux???

– Heparinin antitrombine minimal bağlanma 
bölgesinden elde edilen sentetik bir pentasakkariddir

– Böbrek yetmezliğinde yarı ömrü uzar
– HIT gelişen HD hastalarında kullanımı ile ilgili daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Danaparoid (heparinoiddir)
– Antitrombin ve heparin kofaktör II’ye bağlanır
– FXa yı LMWH’e göre 9 kat güçlü inhibe eder
– HIT antikorları ile reaktivite oranı düşüktür (%10)
– Antifaktör Xa aktivitesinin ölçümü ile takip edilir
– Yarı ömrü normal böbrek fxn ile 25 saat
– Antidodu yoktur
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(Heparan sulfat, dermatan sulfat, kondroitin sulfat içeren düşük mol. ağırlıklı bir heparinoiddir)



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Direkt Trombin İnhibitörleri
– Direkt olarak trombine bağlanarak bloke ederler
– LEPİRUDİN (rekombinan hirudin preparatı)

• Böbrek atılımlı olduğu için diyalizde kullanımı zordur.
• Antidodu yoktur, yüksek volümlü hemofiltrasyon yapılabilir
• Antihirudin antikorları gelişirse plazmaferez yapılmalıdır, 

aPTT ile takip edilmelidir
– ARGATROBAN (Arjinin derivesi, sentetik, trombin inhibitörü)

• USA, Kanada ve Avrupa ülkelerinde HIT’de kullanılmaktadır
• Karaciğerde metabolize olur, HD de etkin ve güvenlidir
• aPTT veya ACT ile kontrol edilebilir

Hiruda medicinalis

Presenter
Presentation Notes
There is no specific antidote for direct thrombin inhibitors; however, effect measures typically return to baseline within 4 to 6 hours of discontinuing argatroban therapy9, and it has been suggested that recombinant factor VIIa may be a useful pharmacologic agent for reversing severe bleeding25 For prophylaxis or treatment of thrombosis in HIT, the recommended argatroban starting dose is 2 g/kg/min (reduced to 0.5 g/kg/min in patients with hepatic impairment), adjusted to a target aPTT of 1.5 to 3 times the baseline value.Also, with infusion treatment, aPTT values typically were approximately 2 times the baseline value. The most common adverse events, which were headache and peripheral edema, are not unexpected in this setting. Furthermore, argatroban's elimination half-life of approximately 40 minutes led to rapid normalization of coagulation parameters after therapy was discontinued. In a recent case series of critically ill HIT patients with liver dysfunction and acute renal failure requiring continuous renal replacement therapy, the steady-state argatroban dose associated with aPTTs of 1.5 to 2.5 times baseline was approximately 0.5 g/kg/min29. 



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Bölgesel sitrat antikoagülasyonu
• Heparinsiz hemodiyaliz



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Bölgesel sitrat antikoagülasyonu
– Sistemik antikoagülasyona gerek olmadığında 

(tromboembolism bulgusu yoksa) çok iyi bir seçenektir
Arteryel hatta verilen sitrat kalsiyum ve magnezyumun çelasyonuna
neden olur ve ekstrakorporeal dolaşımda koagülasyon kaskadını inhibe eder

Kan geri verilmeden önce venöz hatta tekrar hedef normal düzeylerde 
yerine  konduğundan iyonize kalsiyum yalnızca ekstrakorporeal dolaşımda 
düşüktür

arteriyel hat: 
200-250 ml/h hızla, 
% 10 dekstroz ile seyreltilen 
% 46'lık trisodyum sitrat
çözeltisi infüzyonu

Venöz hat: 30 ml/h, SF 
ile seyreltilen % 10'luk
kalsiyum klorür 
infüzyonu yapılır.                  
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Presentation Notes
arteriyel hattan saatte 200-250 ml hızla, % 10 dekstroz solüsyonu iledilüe edilen (seyreltilen) % 46'lık trisodyum sitrat çözeltisi infüzyonu yapılır.Venöz hattan ise saatte 30 ml hızla, serum fizyolojikle dilüe edilen % 10'lukkalsiyum klorür infüzyonu yapılır. Kalsiyumsuz ve düşük sodyumlu diyalizatkullanılarak uygulanan bu antikoagülasyon yönteminde serum sodyum,bikarbonat ve kalsiyum düzeyleri ile kan gazları yakından takip edilmelidir.



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Bölgesel sitrat antikoagülasyonu
– Diyaliz orderinde bazı değişiklikler  gerekir: 

• 1. Diyalizatta bikarbonat konsantrasyonunu azaltmak gerekir (25 mmol/L, 
kalsiyumsuz). (intermitan HD’de sorun olmaz)

• 2. Diyalizatta Na konsantrasyonunu azaltmalıdır. 
• 3. İyonize kalsiyum düzeyine göre sitrat ve kalsiyum infüzyonları modifiye

edilir 
– A) Eğer venöz hatta (kalsiyum yerine konmadan önce) iyonize 

kalsiyum yeterince düşük değilse veya ACT çok kısaysa sitrat infüzyon
hızı arttırılmalıdır. 

– B) Eğer arteriyel hatta (sitrat infüzyonundan önce) iyonize kalsiyum 
çok düşükse sistemik hipokalsemiden kaçınmak için kalsiyum 
infüzyonu yapılmalıdır

– Düşük doz heparine göre kanama riski daha azdır
– UFH ve LMWH e göre biouyumluluğu arttırır ve diyaliz 

membranında kan komponentlerinin birikimini önler
– Kardiak aritmilere, hatta kalp durmasına yol açabilen metabolik

bozukluklara yol açabilir
– İzole UF ve tek iğneli diyalizde kullanılamaz

Presenter
Presentation Notes
Sitrat karaciğerde bikarbonata metabolize olduğundan metabolik alkalozu tetikleyebilir. Trisodyum sitrat hipernatremiyi tetikleyebilir.



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Heparinsiz hemodiyaliz
– Yüksek kanama riski olanlar

• Son üç gün içinde cerrahi müdahale geçiren hastalar
• Aktif kan kaybı (GIS kanama vb)
• Perikarditi olanlar 
• Yeni kafa travması geçirenler 
• Kanama diyatezi

– Orta derecede riski olanlar
• Tekrarlayan kanama hikayesi olanlar 
• Proliferatif diyabetik retinopatisi olanlar
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Presentation Notes
The hemorrhagic nature ofthe fluidis probably derived primarily from rupture ofthe capillariesinvolved in organization of the fibrin. This complication oforganization of pericardial fibrin is not peculiar to uremicpericarditis and has been observed in other forms offibrinous pericarditis such as that complicating acutetransmural myocardial infarction or following cardiacoperations. The bleeding tendency accompanying uremiamay, perhaps, make bleeding from pericardial granulationtissue more likely than in other states. 



HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİDE 
ALTERNATİF ANTİKOAGÜLASYON

• Heparinsiz hemodiyaliz
– Düşük trombojenik olan membranlar (polisulfon), 

yüksek UF katsayılı bir diyalizör, kısa tedavi süresi 
(2-3 saat), UF kontrollü makina ve yüksek kan akım 
hızı ile (>250ml/dak) mümkündür

– Ekstrakorporeal sistem ara ara salin ile (25-150 ml, 
arteriel hatta her 15-30 dakikada bir enjekte edilir) 
yıkanır

Presenter
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kan akımhızı dakikada 280-300 ml ve üstünde tutulmaya çalışılır ve her 20-30 dakikadabir arter hattından 100 ml kadar serum fizyolojik infüzyonu yapılarakekstrakorporeal dolaşımda pıhtılaşma olup olmadığı kontrol edilir. Yapılacakultrafiltrasyon miktarı verilen serum fizyolojik nedeniyle hastaya volümyüklenmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.



VÜCUT DIŞI ARAÇ DEĞİŞİKLİKLERİ??

• Heparinle doyurulmuş filtreler
• Heparin bağlı diyalizörler



HEMODİYALİZ OLGULARINDA 
WARFARİN TEDAVİSİ



HEMODİYALİZ OLGULARINDA 
WARFARİN TEDAVİSİ

• Warfarin GI yoldan hızlı emilir
• %99 proteine özellikle albumine bağlanır
• Yarı ömrü yaklaşık 40 saattir
• FVII (5 saatte), IX, II, X (24-48 saatte) inhibe

olur
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Presentation Notes
İn vivo tromboz oluşumunu engelleyen ve in vitro pıhtılaşmatestlerini bozan ilaçlar hem antitrombotik, hem deantikoagülan ilaçlardır. Heparin ve varfarin bu grupa olanörnek verilecek ilaçlardır ve laboratuvar izlemi gerektirirler. İnvivo trombozu engelleyen fakat in vitro pıhtılaşma testlerinibozmayan ilaçlar antitrombotik olup, antikoagülan değillerdir.Örnek, DMAH’ler. İn vitro testleri kullanım dozlarındabozmadıklarından laboratuvar izlemi gerektirmezler fakatgüçlü antitrombotik etkileri vardır. Aspirin ve klopidogrel gibiantitrombositer ilaçları da antitrombotik olarak kabul etmekgerekir (2).



HEMODİYALİZ OLGULARINDA 
WARFARİN TEDAVİSİ

• Warfarin antikoagülasyonunu etkileyen 
faktörler
– Diyette K vitamini miktarı
– Hastalığın şiddeti
– Karaciğer fonksiyonları
– Kullanılan antibiyotikler

• K vitamini intestinal bakterilerce üretilir

– Kullanılan diğer ilaçlar
• Albumine bağlanma/ayrılma, karaciğer klirensi



HEMODİYALİZ OLGULARINDA 
WARFARİN TEDAVİSİ

• Hemodiyaliz hastalarında warfarin tedavi 
endikasyonları:
– Vasküler erişimin korunması (??)
– Atrial fibrilasyon vb ritm bozuklukları 
– Prostetik kapaklar
– Hiperkoagülabilite



HEMODİYALİZ OLGULARINDA 
WARFARİN TEDAVİSİ

• Diyaliz hastasında warfarinin riski:
– Kanama (%10-54/antikoagülasyonda hasta yılı) iki kat fazla 

• Planlı  olmayan acil cerrahi
– Kadavra donor böbrek nakli
– Taze donmuş plazma veya K vitamini antikoagülasyonu düzeltmeyebilir

• 1609 hasta/4 yıl; serebral kanama riski 10.7 kat ↑
– %76 ölüm veya ciddi defisit

• GI kanama
– Prevalans %24.3 (mukozal abnormaliteler,  antikoagülasyon)
– Diyaliz hastalarında ölümlerin %3-7’sinden sorumlu

• Artmış girişimsel işlemlere maruziyet
– HD hastasında INR değişkenliği daha fazladır
– Deri nekrozu

• Vitamin K eksikliği
• Protein C ve S eksikliği
• Diffuz vasküler hastalık

Protein S düzeyi özellikle 
evre 5 KBH ve nefrotik sendromda
düşük olduğu için bu nadir risk 
daha sık görülür

Clin Nephrol. 2011 Mar;75(3):204-11.



Treatment 
Combination 

Contributed
Patientsb

Person-Years MajorBleeds IR (Exact 95% CI) Rate Ratio
(Approximate 95% CIc)

P

None 178 518.9 4 0.8% (0.2 to 2.0%) Referent Referent

Warfarin only 89 159.1 5 3.1% (1.0 to 7.3%) 4.1 (1.1 to 15.2) 0.076

Aspirin only 107 271.7 12 4.4% (2.3 to 7.7%) 5.7 (1.8 to 17.8) 0.002

Aspirin + warfarin 50 79.0 5 6.3% (2.1 to 14.8%) 8.2 (2.2 to 30.6) 0.006

Total 255 1027.9 26 2.5% (1.7 to 3.7%)

Clin J Am Soc Nephrol. 2008 January; 3(1): 105–110. doi: 10.2215/CJN.01810407.
PMCID: PMC2390984Copyright © 2008 by the American Society of Nephrology
Major Bleeding in Hemodialysis Patients
Rachel M. Holden,* Gavin J. Harman,* Miao Wang,† David Holland,* and Andrew G. Day†

*Division of Nephrology, Queen's University, and †Clinical Research Centre, Kingston General 
Hospital, Kingston, Ontario, Canadaholdenr@kgh.kari.net

Tedavi kombinasyonlarına göre insidans oranları
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A total of 1028 person-years of exposure were observed from 255 patients with a median follow-up time of 3.6 yr
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Diğer kanamalar: jinekolojik, girişim sonrası, hematüriA ret ro spec tivereview of 141 HD pa tients on war fa rin(HDW), 704 HD pa tients not on war fa rin(HDNW) and 3,266 non-di al y sis war fa rin pa tients(NDW) was per formed. Ou r in sti tu tion is the larg est di al y sis cen terin the Re pub lic of Ire land with 220 prev a lentpa tients. We ex am ined prev a lent, adult( 18 years) , HD p a tients who re ceived war farin treat ment for a pe riod o f at least onemonth, for any in di ca tion, be tween Jan u ary1st, 2000 and No vem ber 30th, 2008.





J Am Soc Nephrol. 2009 April; 20(4): 872–881. 
doi: 10.1681/ASN.2008080824.
PMCID: PMC2663838
Copyright © 2009 by the American Society of Nephrology
Anticoagulant and Antiplatelet Usage Associates with Mortality among Hemodialysis Patients
Kevin E. Chan,* J. Michael Lazarus,* Ravi Thadhani,† and Raymond M. Hakim*
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41,425 incident hemodialysis patients during 5 yr of follow-up. The prescription frequencies for warfarin, clopidogrel, and aspirin were 8.3, 10.0, and 30.4%, respectively, during the first 90 d of initiating chronic hemodialysis. Compared with the 24,740 patients receiving none of these medications
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Vasküler erişim

• Vasküler erişimde tromboz profilaksisine
yönelik warfarin kullanımı için kanıt yetersizdir 

• Uygun olan hedef INR değeri bilinmemektedir.

Intern Emerg Med. 2009 Oct;4(5):375-80.



Hiperkoagülabilite/
Derin ven trombozu

• antikoagülasyon yapılmalı 
• kontrendike ise inferior vena kavaya filtre 

konmalıdır.

Intern Emerg Med. 2009 Oct;4(5):375-80. 



Atrial fibrilasyonu olan HD 
hastasına warfarin verelim mi?

HD hastalarında AF prevalansı %11-27
HD hastasında AF, inme riskini 9.8 kat arttırır
AF olan diyaliz hastalarının %75’i antikoagülan
tedavi almamaktadır



Düşük GFR olan hastalar antikoagülasyon
çalışmalarında hep dışlandığı için randomize
kontrollü klinik çalışma yoktur



DURUM PUAN

C Konjestif kalp yetm 1

H Hipertansiyon 1

A Yaş≥75 1

D Diabetes Mellitus 1

S2 Önceki inme veya TIA 2

PUAN RİSK ANTİKOAGÜLASYON YAKLAŞIM

0 Düşük Aspirin Günlük aspirin

1 Orta Aspirin veya warfarin Günlük aspirin veya INR 2.0-3.0 tutulmalı

2 veya
fazla

Orta veya 
yüksek

Warfarin Kontrendike olmadıkça (GI kanama, INR takibi 
yapamama vb.) INR 2.0-3.0, tutulmalı

http://en.wikipedia.org/wiki/International_normalized_ratio�


Durum Puan

Konjestif kalp yetmezliği 1 

Hipertansiyon 1 

Yaş ≥ 75 2 

Yaş: 65 -74  1 

İnme/TIA/TE 2 

Vasküler hastalık (önceki MI, periferik
arter hastalığı veya aortik plak) 1 

Diabetes mellitus 1 

Kadın 1 

CHA2DS2-VASc

0 puan: antitrombotik tedavi verilmez 
≥2 puan: antitrombotik tedavi verilir
1 puan: antitrombotik veya antiplatelet tedavi
Antikoagülasyondan önce HAS-BLED skoruna göre kanama riskini belirleyiniz

Guidelines for the management of atrial fibrillation
The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the

European Society of Cardiology (ESC)

Eur Heart J. 2010 Oct;31(19):2369-429.



HARF KLİNİK ÖZELLİK PUAN

H Hipertansiyon 1

A Anormal KC veya böbrek 
fxn (herbiri 1 puan)

1 veya 2

S İnme 1

B Kanama 1

L Labil INR 1

E İleri yaş (>65) 1

D İlaçlar veya alkol (herbiri 1 
puan)

1 veya 2

Maksimum 9 puan

≥3 puan: yüksek risktir, antitrombotik tedavi 
(warfarin veya aspirin)  dikkatli başlanması ve yakın takibi gerekir



Risk değerlendirmesi Tanım
Warfarin tercih edilir Bilinen atrial trombus

Prostetik kalp kapağı
Mitral stenoz
Önceki TIA veya inme
Hastanın tercihi

Warfarin tercih edilmeza Yaş <65 ve risk faktörü olmayanlar

Kontrol altında olmayan HT
Halen antiplatelet ilaç kullanımı
Aktif kalsiflaksi öyküsü
Önceki hayatı tehdit edici kanama
Ciddi malnutrisyon
Uyum sorunu
Sık düşme

Atrial fibrilasyonu olan diyaliz hastalarında 
inmenin önlenmesinde warfarin kullanımı için risk değerlendirmesi

aWarfarin için uygun olmayan hastalarda antitrombositer ajanları kullanmayı düşünün

Europace 2010; 12:1666-1672
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