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Böbrek yetersizliğinde 
hemostatik bozukluklar

Üremik toksinler pıhtılaşma sisteminde 

karışık bozukluklara neden olurlar

• Üremi, trombosit
işlevlerini bozarak 
kanamaya eğilimi 
artırır

• HD’de kullanılan 
antikoagulanlar riski 
artırır

• Pıhtılaşmaya eğilim de artar

– Pulmoner emboli sık

– Damar giriş yolunda tromboz

– Çeşitli hemostatik bozukluklar var

• Sistemik inflamasyon

• Yaygın endotelyal hasar

• Platelet aktivasyonu

• Protein C/S eksikliği

• Protein C direnci



Pıhtılaşma kaskadı

ekstrensek yol intrensek yol

eksojen aktivasyon temas aktivasyonu Hemodiyaliz için 

ekstrakorporeal 

kan akımı gerekiyor



• Hemodiyaliz türbülan kan akımına ve “shear” strese 
neden olur.

– Plateletler aktive olur 

• Yavaş kan akımında, plateletler yabancı yüzeye 
yapışan fibrinojene GPIIb/IIIa reseptörler yoluyla 
bağlanır

– Platelet salgıları artar, agregasyon olur, koagulasyon 
kaskadı aktive olur.

– Granülositler ve monositler TF eksprese ederler.



• Antikoagulan kullanılmadığı zaman

– Pıhtılaşma % 5-10

• Kanama riski yüksek hastalarda kabul edilebilir 

• Stabil hastalarda sorun oluşturabilir



Diyalizerde pıhtılaşma olursa;

• Diyaliz etkinliğinde azalma

– Solüt klirensi/volüm

– Reuse 

• Kan kaybı (~100-150 ml)

• Maliyet artışı

• İş yükünde artış



Pıhtılaşmayı kolaylaştıran faktörler

• Düşük kan akımı

• Yüksek hematokrit

• Yüksek ultrafiltrasyon hızı

• Diyaliz esnasında kan, kan ürünü, lipid 
infüzyonu



Standart antikoagulasyon

• Standart heparin (UFH)

• Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH)

UF Heparin

DMAH



Standart antikoagulasyon
Standart heparin

• Ortalama 15 kDa (5-40)

• Diyaliz ile temizlenmez, 
dozla ilişkili olarak 
hepatik heparinaz ile 
yıkılır

• Böbrek yetersizliğinde 
yarı ömrü 50-70 dk 

– %35’i böbreklerle atılır

• Negatif yüklü olduğundan 
plastiklere ve proteinlere 
yapışır. 

– Dilüe olarak verilmelidir. 
Aksi halde, kanla teması 
azalır



Standart heparin - monitorizasyon

• Aktive parsiyel tromboplastin zamanı

• Tam kan parsiyel tromboplastin zamanı

• Aktive pıhtılaşma zamanı

• Lee-White pıhtılaşma zamanı

• Faktör Xa-aktive pıhtılaşma zamanı

 Kompleks oluşları
 Standardizasyon zorluğu
Güvenirliği artırmaması

Rutin kullanılmama nedenleri



Standart heparin- doz

• Standart doz yok

• Bireysel doz belirlenmeli

• Alışılmış seçenekler

– Bolus ve sürekli infüzyon

• 25-30 IU/kg  (15-25 IU/kg) bolus , 1000-2000 IU/saat inf

– Bolus ve aralıklı boluslar

• 25-30 IU/kg bolus ve 500-2000 U/saat

• Sık-kısa diyaliz

– Tek ve daha düşük doz

• 7-8 dk.dan daha az kanayacak şekilde ayarlanır



Heparin infüzyonu ne zaman 
sonlandırılmalı?

• HD hastalarında heparin yarı ömrü:

– 50 dk (30 dk-2 saat)

– Bu süre kalınca durdurulmalı

• Diyaliz sonrası giriş yerinde kanama olursa 
süre geri alınır

– Stenoz

– Teknik hata

• Kaflı-tünelli kateteri olanlarda son ana kadar 
verilebilir



Heparin dozunun kiloya göre 
ayarlanması gerekiyor mu?

• Farmakokinetik çalışmalarla heparinin dağılım 
volümünün kilo ile birlikte arttığı gösterilmiş

– Çoğu merkez 50-90 kg arasında doz ayarlamasına 
gerek duymuyor

– Bazı merkezlerde hem başlangıç hem de idame 
dozlar kiloya göre belirleniyor

Hirsch J.  et al. Chest 2001

< 50 kg
> 90 kg



Diyalizer seçimi etkili mi?

• Teknolojik ilerlemelerle heparin

ihtiyacında azalma oldu

– Platelet ve lökosit aktivasyonunda azalma sonucu

• “yüksek akımlı” diyalizer

– Heparin arteriyel hattan verilirse, klirensi yüksek olacağından 

kayba neden olur

– Heparin kaybını önlemek için UFH 10 ml ile dilüe edilip venöz

koldan verilmelidir. 

• Yüzey alanı daha geniş olanlarda risk daha fazla

kapiller polimer kompozisyonu
yüzey düzgünlüğü

reolojik akım



Damar yolu önemli mi?

• Tercih edilen damar yolu: A-V fistül

• Kateter

– Özellikle çocuklarda 1.6-2.6 mm lümenle akım 
oluşturmak için gerekli basınç yüksek. 

– Türbülan akım daha fazla; lökosit, monosit, 
platelet aktivasyonu daha fazla oluyor



Standart antikoagulasyon
DMAH

• Moleküler ağırlık  4-8 kDa

• Antitrombine bağlanırlar, ancak trombine 
affiniteleri azdır

Standart
heparin

DMAH



DMAH - doz

fragmin

clexan

fraxiparin

innohep

Genellikle 1 mg/kg
0.4 ml  40 mg
0.6 ml  60 mg
0.8 ml  80 mg



Standart x DMAH
Avantajları Dezavantajları

Heparin (UFH) • Güvenirlik
• Antikoagulan etkinin hızla   

düzeltilebilmesi
• Ucuz 

• Kısa yarı ömür (infüzyon veya 
aralıklı bolus gerektirir)

• HIT

DMAH • Tek injeksiyon
• Monitorizasyon gerekmez

• Uzun yarı ömür
• İşlem sonrası 10-15 saat kanama riski
• Antidotu yok
• HIT
• Maliyet 

Heparinsiz
±

salin

• Kanama riskinde azalma • Pıhtılaşma riskinde artış
• Maliyet



Türkiye’de durum

• Ülkemizde antikoagulasyon tedavisinde düşük molekül ağırlıklı 
heparin kullanım oranı hem Avrupa, hem de Amerika’dan 
yüksektir. 

• Standart heparinizasyonun düşük molekül ağırlıklı 
heparinizasyona göre ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu 
unutulmamalıdır. 

73.6           52.3

24.4           45.8

TND Kayıt Sistemi



Geri ödeme

• Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi 

giderleri Tebliğ’in Tanıya Dayalı Fiyat Listesindeki (EK-9) paket fiyatlar 

üzerinden fiyatlandırılır. Asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi 

sırasında kullanılması gerekli olan malzeme ve ilaçlardan; A-V fistül iğnesi, 

A-V kan seti, dializör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül 

ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu 

(asetatlı, bazik ve asidik ) ve yukarıda anılan yönetmelik gereğince 

yapılması zorunlu olan tetkikler ile kullanılan her türlü serum bu ücretlere 

dahildir.



Heparinin yan etkileri

• Kanama
• Akut allerjik reaksiyon 
• Pruritus
• Osteoporoz
• Hiperlipidemi
• Hipoaldesteronizm –hiperkalemi
• Alopesi
• Trombositopeni



Heparinin yan etkileri
trombositopeni

Tip 1 
Ξ Heparinle birlikte olan 

(heparin-associated) Ξ HAT

Tip 2
Ξ Heparine bağlı            

(heparin-induced) Ξ HIT

İnsidans (%) 10-20 2-3

Başlangıç  (gün) 1-4 5-10

Trombosit
sayısı/mm3 100 000 30-50 000

Antikor Hayır Evet 

Tromboz Hayır Evet 

Deri nekrozu Hayır Evet

Tedavi Gözlem Heparini kes



HIT tanı

• Klinik ve laboratuvar kombine kullanılmalı

• Klinik skorlama 4T

– Trombositopeni derecesi

– Plateletlerde düşme zamanı (timing)

– Tromboz veya diğer sekellerin oluşumu

– Trombositopeninin diğer (other) nedenlerinin 
yokluğu

• Lab: antiplatelet faktör-4 ölçümleri



o Kanıtlanmış yeni  tromboz (venöz

veya arteriyel)
o Enjeksiyon yerinde deri nekrozu
o iv bolus heparine karşı anafilaktoid rx
o Adrenal hemoraji

 0-3:  düşük olasılık

 4-5:orta olasılık

 6-8:  yüksek olasılık



HIT - tedavi

• Heparin kesilmeli

• DMAH kontrendike

• Heparinsiz diyaliz / diğer antikoagulasyon yöntemleri

• Trombosit infüzyonu

– 3.3. HIT + şiddetli trombositopeni durumunda, sadece 
kanama varsa veya kanama riski yüksek hastada invaziv bir 
işlem yapılacaksa trombosit transfüzyonu öneriyoruz 
(Grade 2C).



Fondaparinux
(Heparinoid)

• ARIXTRA 2.5 MG/0.5 ML ENJEKSİYONLUK SOL. 10 KUL.HAZ.ŞIRINGA 

Fiyatı : 93,09 TL.
Etkin madde : fondaparinuks sodyum
Faktör X inhibitörü, antitrombotik.
1 x 2.5mg SC. İlk doz IV olabilir.

• SGK SUT EK-4/G:   Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri 
ödenir. 

• Ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete 
edilebilir.

ACCP: Fondaparinux, tromboflaksi veya tedavide rutin trombosit sayısı takibini   
önermiyoruz (Grade 1C)



Kanama riski yüksek hastalarda 
antikoagulasyon

• Endikasyonları
– Perikardit
– Yakın zamanda geçirilmiş cerrahi

• Vasküler ve kardiyak cerrahi
• Göz (retinal ve katarakt)
• Böbrek nakli
• Beyin cerrahisi

– Koagulopati
– Trombositopeni
– İntraserebral kanama
– Aktif kanama
– Akut diyaliz?



Kanama riski yüksek hastalarda 
antikoagulasyon

• Heparinsiz diyaliz
• Düşük doz heparin
• Bölgesel antikoagulasyon

– Heparin
– Sitrat
– Prostasiklin

• Sitrat diyalizatı
• Diğer

– DMAH
– Hirudin
– Heparin kaplı membran kullanımı



Heparinsiz diyaliz
• Membran ve setin 5000 ü heparin içeren 1 lt

normal salin ile yıkanması

• Ekstrakorporeal kan akımı hızla 250-500 ml/dk’ya
çıkarılır ve korunur

• Her 15-30 dk.da bir 25-30 ml salin arteriyel hata 
verilir.
– Pıhtılaşmayı gözlemek

– Hemokonsantrasyonu azaltmak

– Fibrin parçalarını temizlemek

• Verilen sıvı UF’ye eklenmeli

• Yakın takip gerekir



Heparinsiz diyaliz

• YBÜ’lerinde (geçici damar yolu)
– kullanım oranı % 90

– Pıhtılaşma oranı sadece %2

• Dezavantajları
– Yakın takip

– Düşük doz heparin veya tedavinin sonlandırılması 
ihtiyacının doğması (% 5)

– Kan transfüzyonu başka bir damar yolundan 
yapılmalıdır

• Bu önemli bir sorundur. İkinci bir damar yolu bulmak 
zor olabilir. Venöz hattan “stopcock” kullanılabilir.



Heparinsiz diyaliz



Kanama riski yüksek hastalarda antikoagulasyon



Rutin hemodiyaliz programında olup haftada 3 
defa heparin alan hastalarda, hastaneye yatış 

sırasında DVT profilaksisi gerekir mi?

• Bireysel yaklaşım

– Düşük tromboz riski: kaçınmalı

– Yatan hastalarımızın çoğu kritik hastadır ve multipl 
tromboz risk faktörü taşırlar

• UFH tercih edilmeli (yarı ömür/protamin)



Oral antikoagulan kullanıyorsa?

Trombus riskinde profilaksi
• Prostetik kapak
• İdiyopatik trombus öyküsü
• Kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları

• Avantajları

– Ucuz

– Yeterli klinik deneyim

– Etkili, uzun süreli 
antikoagulasyon

– Reversibilite

• Dezavantajları

– Yavaş başlayan etki

– Kanama riskinde artış



Oral antikoagulan

• Standart oral antikoagulasyon (INR=2-3)hemodiyaliz  için yeterli değil 
• Düşük doz (% 50) LMWH veya UFH gerekir

Serolojik parametreler

Diyaliz sonunda pıhtı oluşumu



Oral antikoagulan

• HIT’li hastalarda kısa bekleme döneminde (PD 
kateter yerleştirme, olgunlaşma) kumadin 
kullanılabilir

– Heparin ile çapraz rx yok

– Tromboz insidansında bir artış varsa protein C-S 
eksikliği düşünülmeli



• Antiplatelet ajan (klopidogrel, asetil salisilik 
asit) kullanan hemodiyaliz hastalarında 

antikoagulasyon gerekli mi?



KDOQI Clinical Practice Guidelines 
for Cardiovascular Disease in Dialysis Patients

Koroner Arter Hastalığı (Zayıf kanıt)

• Diyaliz hastalarının çoğu uzun süreli klopidogrel tedavisine 
adaydır. 

– Koroner stentli tüm hastalarda kullanılmalı, stabil KAH olanlarda da 
düşünülmelidir.

• ASA’e allerjisi olmayan KAH’lı tüm diyaliz hastaları ASA
kullanmalıdır

• İskemik kalp hastalığında  sekonder önleme için ASA 
+clopidogrel’in tek başına ASA ile karşılaştırıldığında fayda/zarar 
oranı diyaliz hastalarında bilinmiyor

– 2 kat hemorajik risk  :   ASA+clopidogrel vs plasebo



Klopidogrel / asetil salisilik asit

• Hemoraji riski nedeniyle, major elektif cerrahi öncesi 
clopidogrel kesilmeli (1 hafta) 

– ASA’nın kesilmesine gerek yok

• Koroner stent sonrası clopidogrel en azında 30 gün 
kullanıldığından, elektif major cerrahi (renal Tx dahil) 
ertelenmelidir. 



• Klopidogrel ve ASA kullanan kronik böbrek 
hastalarında DMAH ile kanama 
görülebilmektedir

– Bu hastalar daha yakından takip edilmeli

• Kalıcı kateter girişimi

– Clopidogrel işlemden 10 gün önce kesilmelidir.

– ASA genellikle sorun oluşturmaz

Farooq et al. AJKD 2004




