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Kardiyovasküler hastalık gelişimi ve seyri için 
risk faktörü olarak Kronik Böbrek Hastalığı 

• Kronik böbrek hastalığı prevalansının artışının 2 önemli 
nedeni: yaşlanan nüfus ve diyabetik hasta sayısında artış.

• Genel popülasyona oranla diyaliz hastalarında 
kardiyovasküler nedenlere bağlı mortalite 10 ila 30 kat 
daha yüksek.

• 70 yaş üstü popülasyonda Evre 3-4 KBH gürülme prevalansı 
yaklaşık %38’lere ulaşmakta(20-39 yaş arasında  bu oran 
%1  civarında) 

• Hastaların son dönem böbrek yetmezliği evresine 
ulaşmadan kardiyovasküler nedenlerle kaybedilme riski 16-
40 kat fazla.

• Kılavuzlara göre kronik böbrek hastaları KVH açısından 
yüksek riskli grup olarak değerlendirilmektedir.



SDBY’  de en sık ölüm nedeni 
Kardiyovasküler hastalıklar

Foley RN ve ark. J Am Soc Nephrol1998:9:16-23



Kardiyovasküler hastalık gelişimi ve seyri için 
risk faktörü olarak Kronik Böbrek Hastalığı

• İnsident hemodiyaliz hastalarının yaklaşık %40’ında 
iskemik kalp hastalığı veya kalp yetmezliğine bağlı 
semptomlar mevcut. 

• KBH, akut koroner sendrom gelişen hastalardaki 
prognozun bağımsız bir belirteci.

• Renal yetmezlikli hastalarda artmış kanama ve 
tromboz riski mevcut.

• Koroner arter hastalığı ile ilgili çalışmaların yaklaşık 
%75’lik kısmında KBH hastaları çalışma dışı 
bırakılmışlardır.

• ACC ve AHA kılavuzlarında halen KBH için yeterli 
kanıt düzeyine sahip öneriler maalesef yoktur.   



Kardiyovasküler hastalık gelişimi ve seyri için 
risk faktörü olarak Kronik Böbrek Hastalığı 

• KBH’ da kardiyovasküler hastalık oluşumunda geleneksel ve 
geleneksel olmayan( albuminüri, hiperhomosisteinemi, 
oksidatif stres, inflamatuar göstergeçler gibi) faktörler 
etkilidir.

• Kalp yetmezlikli diyaliz hastalarında akut MI sonrası 1.yıl 
sonrasında mortalite %59 iken bu oran 2.yıl sonrasında 
%73’e çıkmaktadır. 

• Bu nedenle bu grup hastaların KVH’dan primer ve sekonder 
korunmasında antiagregan ve antitrombotik tedavi önem 
kazanmaktadır.

• Fakat özellikle antitrombotik tedavi başlamadan önce yarar 
ve zarar oranı öncelikle mutlaka değerlendirilmelidir. 

• KBH’da istenmeyen ilaç reaksiyonlarının yaklaşık üçte 
birinden antitrombotikler sorumludur.   



Medikal kayıtlara göre akut koroner sendrom ile 
başvuran hastaların %35-40’ında  bir miktar böbrek 

yetmezliği mevcut.

Freeman RV ve ark. J Am Coll Cardiol 2003;41:718-724 





Üremik ortamda kanama zamanı uzar, intrinsik ve ekstrinsik
faktörler nedeniyle platelet adhezyon ve agregasyonunda

bozukluklar olur.

Journal of the American College of Cardiology Volume 58, Issue 22 2011 :2263 - 2269





SDBY’ de kanama ve tromboz riski artar

Koagülasyon bzk.ları

• Protein C düzeyinde azalma.

• PAI-1 düzeyinde artış.
• Lp(a) seviyelerinde artışı 

plazmin inhibisyonu yapar.
• Fibrinojen, trombin-

antitrombin kompleksi, 
yüksek mol. ağırlıklı vWF
mültimerlerinin artışı.

• Koagülasyon kaskadındaki bu 
bozukluklar SDBY hastalarda 
inme riskinde artışa neden 
olur.

Kanama bzk.ları
• Araşidonik asit met. bzk.luklar

tromboxan A2 üretiminin 
azalmasına, anormal hücre-içi 
kalsiyum mobilizasyonuna ve 
platelet ADP,epinefrin ve 
seratonin üretiminde azalmaya 
neden olur. 

• Aynı zamanda GPIIb/IIIa’nın
vWF’a aktivasyona bağlı 
bağlanmasında anormallik olur.

• Bu nedenle SDBY hst.da 10 
kat artmış serebral ve 100 kat 
artmış GIS kanaması olur.  



Platelet Aktivasyon ve Agregasyonun
inhibe olduğu Bölgeler

Journal of the American College of Cardiology Volume 58, Issue 22 2011 2263 - 2269



Oral Anti-koagülanların Kronik Böbrek Hastalığında                  
Etkilik ve Güvenirliği 

Basra ve ark. JACC 2011:58;22: 2263-9



Aspirin

• Trombositlerde siklooksijenaz enzimini geriye dönüşümsüz 
olarak asetilleyerek tromboksan A2 oluşumunu engeller. 
Başlıca karaciğerden metabolize edilmekle beraber 
böbrekden de doz ve idrar pH’ına bağlı olarak değişmeden 
atılabilir.

• KBH’da böbrek kan akımının sağlanması için prostoglandin 
aracılı vazodilatasyon önemlidir. Bu nedenle her ne kadar 
prospektüsünde ciddi böbrek yetmezliği olgularında 
kaçınılması önerilse de düşük doz aspirin( <100 mg) koroner 
arter hastası ciddi böbrek yetmezlikli olgularda da  
sekonder korumada günlük pratikte kullanılmaktadır.



Aspirin

• Akut koroner sendromlu KBH’lı hastalarda tüm kreatinin
klirens gruplarında  aspirin kullanımı hastane mortalitesini
%64.3 ile %80 arasında azaltmıştır.

• Buna ek olarak aspirin kullanmayanlarda başvuru sırasında 
kalp yetmezliği ve kardiyojenik şok bulunma riski daha 
yüksek bulunmuştur. 

MC Cullough ve ark. Cooperative Cardiovascular project



Aspirin

• Yine 595 akut koroner sendromlu hastanın retrospektif 
incelenmesinde eGFR’si 60 ml/dk’nın altında olan hasta 
grubunda aspirin kullanımı ile ST-segment yükselmiş 
miyokard enfarktüs oranı arasında ters orantı 
saptanmıştır.

• Buna karşılık yaklaşık 50.000 hastayı kapsayan ACTION 
kayıtlarının incelenmesinde KBH’ nın evresi arttıkça aspirin 
kullanımının azaldığı görülmüştür. 

• U.K. HARP ve DOPPS çalışmalarında ise düşük doz 
aspirin(100 mg/gün) kullanan KBH’da böbrek hastalığının 
progresyonun da ve majör kanama riskinde artış 
saptanmamıştır.



Aspirin

• Ancak DOPPS verilerini kullanan bir çalışma da SDBY 
hastalarında  aspirin, tüm nedenlere bağlı ölüm ve hastaneye 
yatış oranlarını azaltmamıştır.

• Aynı verilere göre hemodiyaliz hastalarında aspirin kullanımı, 
ülkeler arasında %14 ile %40 arasında değişiklik göstermektedir
( En düşük Japonya en yüksek Yeni Zerlanda). 

• Kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi komorbid hastalık sayısı 
arttıkça , erkek cinsiyette ve ileri yaşta aspirin kullanımı 
artmaktadır

• Aspirin kullanan grupta serebrovasküler hadise olay sıklığında 
anlamlı olarak azalma tesbit edilmiştir(%18). Buna karşılık aspirin 
kullanan sadece kardiyak hastalarda değil tüm popülasyonda 
kardiyak hadise ve miyokard enfarktüs sıklığı yüksek 
bulunmuştur.

• Aspirin kullanımı ile Gİ kanama veya subdural hematom gibi 
kanama hadiselerinde artış gözlenmemiştir.



DOPPS-I ve DOPPS-2 çalışmalaruna göre SDBY 
hastalarında aspirin kullanımının sürvi üzerine etkisi

Ethier J ve ark. AJKD 2007;50:602-610



Dipiridamol

• Dipiridamol adenozin geri alınımını inhibe eder. 
Fosfodiesterazı engelleyerek platelet agrerasyonunu, 
platelet aracılı trombozu ve invitro olarak düz kas 
çoğalmasını geriye dönüşümlü olarak  engeller. 

• Tek başına dipiridamol  kullanan yeni greft takılan 
hastalarda en düşük düzeyde tromboz  oranı  
görülmüştür(%17).

• Daha önce greft trombozu olanlarda ise dipiridamolun 
etkisi gösterilememiştir.



Antiplateletlerin AVG fonksiyonu üzerine etkisi

Dixon BS. N Eng J Med 2009; 360:2191-2201



Clopidogrel

• Tienopiridin grubundan olup trombosit aktivasyonunda 
anahtar yolak olan ADP üzerindeki P2Y12 reseptörünü geri 
dönüşümsüz olarak engeller.

• CREDO çalışmasının post-hoc analizinde hafif ve orta 
düzeyde böbrek yetmezliği olan olgularda clopidogrel
kullanımı ile kanama riskinde artış saptanmamıştır.

• Yine CURE çalışmasında clopidogrel ile böbrek fonksiyonu 
arasında bir bağ kurulamamıştır. Ancak en düşük seviyedeki 
hastalarda clopidogrel kullanımı ile belirgin bir fayda 
görülememiştir. Ayrıca bu hasta grubunda minör kanama 
riskinde ve kan transfüzyonu ihtiyacında artış görülmüştür. 



Clopidogrel

• Böbrek yetmezlik durumunda clopidogrel dozunun 
ayarlanması konusunda herhangi bir öneri yoktur.

• Kronik böbrek hastalığı evre 3 ve 4’ de kullanımı ile ilgili 
yeterli tedavi tecrübesi sınırlı olup bu grupta dikkatli 
kullanımı önerilmektedir.  



Prasugrel

• Üçüncü jenerasyon tienopiridin .

• Small ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma da normal, orta 
derecede azalmış renal fonksiyonlu ve son dönem böbrek 
yetmezlikli hastalarda prasugrelin farmakodinamisi ve 
farmakokinetiğini araştırmışlar.  Prasugrelin aktif 
metaboliti orta düzeyde bir böbrek yetmezliğinde 
değişmezken son dönem böbrek yetmezliğinde %40 
oranında azalmış.

• Fakat platelet aggregasyonu tüm gruplarda benzer 
düzeylerde saptanmış.



Ticagrelor

• Ticagrelor, plaletelet aggregasyonunun daha potent bir 
inhibitörüdür.

• PLATO(akut koroner sendromlu hastalarda clopidogrele
karşı ticagrelor etkinliğinin araştırıldığı bir çalışma) 
çalışmasının alt analizinde KBH olan hastalarda KBH 
olmayanlara oranla kardiyak olay ve mortalite sıklığında 
daha anlamlı bir azalma saptanmıştır.

• Ticagrelor, akut koroner sendromlu kronik böbrek 
hastalarının  tedavisinde alternatif bir seçenek olarak 
gözükmektedir.  



Ticagrelor

• Ticagrelorun böbrekten atılımı oldukça azdır. Buna karşılık 
özellikle 75 yaş üstü hastalarda, mekanizması tam olarak 
bilinmemekle birlikte ticagrelor kullanımı kreatinin 
düzeylerini bir miktar artırabilmektedir.

• Bu nedenle 75 yaş üzerinde, evre 3-4 kronik böbrek 
hastalarında ve beraberinde anjiotensin reseptör 
blokerleri kullananlarda kreatinin düzeylerinin bir ay sonra 
kontrol edilmesi önerilmektedir.  



Kreatinin klirensine göre sınıflandırılmış 
KBH’da P2Y12 inhibitörlerinin etkisi 

Capodanno D , and Angiolillo D J 
Circulation. 2012;125:2649-2661



İLAÇ KBH-1 KBH-2 KBH-3 KBH-4 KBH-5 ÖNERİ KANIT

Aspirin G-E G-E G-E G-E G-E YETERLİ

Klopidogrel G-E G-E GD-ED GD-ED GD-ED Minör kan. ve transfüz. artış KBH 3-5

Prasugrel G-E G-E B B B KBH’ lı hst. da delil yok KBH

Ticagrelor G-E G-E G-E G-E G-E Standart doz klop. yerine YETERLİ

Abciximab G-E G-E G-E G-E G-E KBY ile kanama riski art. yok YETERLİ

Tirofiban G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Eptifibatide G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 50 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Frak. olm. 
Heparin

G-E G-E G-E G-E G-E DMA heparin e Evre4-5 de 
tercih edilebilir

YETERLİ

Düşük MA 
Heparin

G-E G-E G-E GD-E GD-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz  
yarıya azaltılabilir

YETERLİ

Fondaparinux G-E G-E G-E K K Kre. Kl. 30-58 ml/dk arasında 
DMA hep.  tercih edilebilir 

YETERLİ

Bivalirudin G-E G-E G-E K K PKG de Heparin+GPI’ya üstün YETERLİ

Direk faktör 
Xa inh.

B B B B B KBH da çalış. ihtiyaç var KBH



Glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri

• İntravenöz glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri platelet
aggregasyonunun son yolağını engellerler.

• Frilling ve arkadaşları, abciximabın normal ve KBH’ da 
etkinliğini karşılaştırmışlar. Her iki gruptaki hastada da 
benzer klinik sonuçlar elde edilmiş. KBH’ li hastalarda 
major kanama riski artmış bulunurken minör kanama ve 
trombositopeni sıklığı benzer bulunmuş.

• Benzer sonuçlar Mayo Klinik tarafından da teyit edilmiş.

• Alam ve ark.,kreatinin klirensi 60 ml/dk’nın altında 
olanlarda standart dozun 1/3’ü(25 ng/ml) tirofiban ile 
%10’un altında platelet agregasyonu gözlemlemişler.



İLAÇ KBH-1 KBH-2 KBH-3 KBH-4 KBH-5 ÖNERİ KANIT

Aspirin G-E G-E G-E G-E G-E YETERLİ

Klopidogrel G-E G-E GD-ED GD-ED GD-ED Minör kan. ve transfüz. artış KBH 3-5

Prasugrel G-E G-E B B B KBH’ lı hst. da delil yok KBH

Ticagrelor G-E G-E G-E G-E G-E Standart doz klop. yerine YETERLİ

Abciximab G-E G-E G-E G-E G-E KBY ile kanama riski art. yok YETERLİ

Tirofiban G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Eptifibatide G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 50 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Frak. olm. 
Heparin

G-E G-E G-E G-E G-E DMA heparin e Evre4-5 de 
tercih edilebilir

YETERLİ

Düşük MA 
Heparin

G-E G-E G-E GD-E GD-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz  
yarıya azaltılabilir

YETERLİ

Fondaparinux G-E G-E G-E K K Kre. Kl. 30-58 ml/dk arasında 
DMA hep.  tercih edilebilir 

YETERLİ

Bivalirudin G-E G-E G-E K K PKG de Heparin+GPI’ya üstün YETERLİ

Direk faktör 
Xa inh.

B B B B B KBH da çalış. ihtiyaç var KBH



Antiplatelet ajanların risk ve yararları

• Son zamanlarda yayınlanan bir Cochrane meta-
analizde, kronik böbrek hastalığında anti-platelet 
kullanımını ile ilgili yaklaşık 27 bin hastayı kapsayan 50 
randomize kontrollü çalışma değerlendirmeye layık 
görülmüş.

• Bu çalışmalardan 44’ünde antiplatelet ajan plasebo ile 
6’sında ise diğer bir antiplatelet ajanla 
karşılaştırılmıştır.

• Sonuç olarak antiplatelet ajanlar KBH ve SDBY 
hastalarda  MI sayısında azalmaya neden olurlarken 
kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı ölüm 
oranlarında azalmaya neden olmamışlardır( Palmer SC. 
Cochrane database rev. 2013:28)



Antiplatelet ajanların risk ve yararları

• Yine bu meta-analizde, antiplatelet ajan kullanan 
hastalarda majör ve minör kanama riskinde artış 
gözlenmiştir.

• 2009 yılında yayınlanan bir başka çalışmada 
antiplatelet kullanan grupta mortalitede artış 
saptanmıştır( Chan KE. J AM Soc Nephrol 
2009;20:872-881).

• Antiplatelet ajanların tek başlarına, AVG 
trombozundan korunma da ve AVF’ lerin primer 
fonksiyonları üzerine olumlu etkileri 
gösterilememiştir(Hiremath S. 2009,4:1347-1355)  



Antiplatelet ajanların risk ve yararları

• 900 hastayı kapsayan çift kör bir çalışmada yeni 
oluşturulan AV fistüllerde klopidogrel plasebo ile 
karşılaştırılmış.  Klopidogrel grubunda AV fistül trombozu 
sayısında önemli bir düşüş gözlenmekle beraber 
antiplatelet tedavi ile HD için uygun fistül sayısında artış 
gözlenmemiştir(Dember LM. J Am Med assoc 
2008,299:2164-2171).

• Buna karşı kanama riski kullanılan antiplatelet ajan sayısı ve 
tipine göre değişiklik göstermektedir(Hiremath S. Clin J 
Am Soc Nephrol 2009,4:1347-1355). 

• Hemodiyaliz hasta popülasyonun da aspirin ve klopidogrel 
ile major ve minör kanama sıklığı genel popülasyona göre2-5 
kat artmaktadır(Kaufman JS J Am Soc Nephrol 
2003,14:2313-2321.



İndirek Trombin İnhibitörleri

• İndirek trombin inh. den heparin karaciğer ve 
endotelden metabolize edildiğinden KBH Evre 3 ve 
4’de doz ayarlaması gerekmez. 

• Buna karşın hakkında en çok çalışma yapılan düşük 
mol.ağırlıklı heparin olan enoxaparin  ise ağırlıklı 
olarak böbrekden atılır. Evre 2 ve 3 kronik böbrek 
hastalığında doz ayarlaması gerekmezken evre 4’den 
itibaren ilaç yarı ömrü uzar ve kanama riski artar.

• Bu nedenle 4. evreden itibaren idame tedavisinde doz 
aralığının 12 saatten 24 saate çıkarılması 
önerilmektedir.



• Direk trombin inhibitörü olan bivaluridin, plazmadan 
böbrek ve enzimatik yol aracılığıyla temizlenir. 
İlaçdan arınma GFR ile direk ilişkili olduğundan KBH 
Evre 4 ve 5’de infüzyon doz ayarlaması gerekir.

• Parenteral anti-faktör Xa inhibitörü olan 
fondaparinux , normal böbrek fonksiyonu olan 
bireylerde idrarla değişmeden atılır. Evre 2-3 kronik 
böbrek hastalığında doz ayarlaması gerekmezken evre 
4 KBH’da kaçınılması önerilmektedir. 



İLAÇ KBH-1 KBH-2 KBH-3 KBH-4 KBH-5 ÖNERİ KANIT

Aspirin G-E G-E G-E G-E G-E YETERLİ

Klopidogrel G-E G-E GD-ED GD-ED GD-ED Minör kan. ve transfüz. artış KBH 3-5

Prasugrel G-E G-E B B B KBH’ lı hst. da delil yok KBH

Ticagrelor G-E G-E G-E G-E G-E Standart doz klop. yerine YETERLİ

Abciximab G-E G-E G-E G-E G-E KBY ile kanama riski art. yok YETERLİ

Tirofiban G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Eptifibatide G-E G-E G-E G-E G-E Kre. Kl. 50 ml/dk’ nın alt.doz YETERLİ

Frak. olm. 
Heparin

G-E G-E G-E G-E G-E DMA heparin e Evre4-5 de 
tercih edilebilir

YETERLİ

Düşük MA 
Heparin

G-E G-E G-E GD-E GD-E Kre. Kl. 30 ml/dk’ nın alt.doz  
yarıya azaltılabilir

YETERLİ

Fondaparinux G-E G-E G-E K K Kre. Kl. 30-58 ml/dk arasında 
DMA hep.  tercih edilebilir 

YETERLİ

Bivalirudin G-E G-E G-E K K PKG de Heparin+GPI’ya üstün YETERLİ

Direk faktör 
Xa inh.

B B B B B KBH da çalış. ihtiyaç var KBH



Varfarin ve Atriyal fibrilasyon-I

• Atriyal fibrilasyon, genel popülasyonda en sık rastlanan 
aritmi olup inme riskinde artış ile birliktedir. 

• İnme riski CHADS2 skorlama sistemi ile( KKY öyküsü, DM, 
>75 yaş için birer puan; TİA veya inme için ikişer puan) ile 
değerlendirilebilir. 

• CHADS2 skoru 2 ve üzerinde olan hastaların varfarin 
kullanması önerilmektedir. 

• Hemodiyaliz hastalarında atriyal fibrilasyon prevalansı
%11.6 ve insidensi 2.7/100 hasta yılı.

• Atriyal fibrilasyonlu son dönem böbrek yetmezlikli 
hastalarda inme ve mortalite riski 26.9 ve 5.2/100 hasta 
yılı iken AF olmayan SDBY hastalarda risk 13.4 ve 1.9/100 
hasta yılı.  



Varfarin ve Atriyal Fibrilasyon-II

• Varfarinin en önemli yan etkisi kanama olmakla beraberken 
vasküler kalsifikasyona  katkıda bulunduğu ve SDBY 
hastalarda kalsifik üremik arteriolopati oluşumunu 
artırdığına yönelik kanıtlar mevcuttur (Holden RM ve ark. J 
Nephrol 2007).

• SDBY hastalarda varfarine bağlı kanama riski normal 
popülasyona göre yaklaşık 10 kat daha fazladır.

• Zinnerman ve ark. NDT de 2012 yılında yaptığı 20 yılı ve 25 
çalışmayı kapsayan bir meta-analizde varfarinin iskemik
veya hemorajik inme riskini azaltmadığını göstermişlerdir. 

• Bunun yanında damar yolunun korunması amacıyla varfarinin
denediği çalışmalarda hüsranla sonuçlanmıştır (Hedef INR 
1.4-1.9).    



Varfarin ve Atriyal Fibrilasyon-III

• Ciddi böbrek yetmezlikli hastalar, muhtemelen  
göreceli K vitamini eksikliğinden dolayı daha düşük 
dozda varfarine ihtiyaç duyarlar. 

• Aynı zamanda çoğu çalışmada SDBY hastalar, genel 
popülasyona göre daha uzun süre terapötik INR 
seviyelerinin dışında zaman geçirdiği gözlenmiştir.

• Son olarak hemodiyaliz hastalarının geniş bir 
kohortunda varfarin kullananlarda ölüm oranı yüksek 
bulunmuştur(hazard ratio 1.27). 





Varfarinin katater sürvisi üzerine etkisi

Wilkieson TJ Clin J Am Soc Nephrol &:1018-1024



Direk Trombin ve Faktör Xa İnh. ile 
Antikoagülasyon

• Klasik antikoagülanlar olan heparin ve analoglarının 2 önemli 
dezavantajları mevcut.

• Kanama olmadan yeterli antikoagülasyon sağlamak için çok dar 
bir terapötik pencereleri olmaları.

• Laboratuar testler ile sıkı takip gerektiren farklı 
bireylerdeki değişken doz-cevap ilişkisi.

• Fraksiyone olmayan heparindeki değişkenliğin bir kısmı 
subkutan emilimindeki farklılıklara bağlıyken bir kısmı da 
bağlanma bölgelerinin plazma veya trombosit kökenli 
proteinler veya endotel hücrelerince yarışmalı işgal 
edilmesinden kaynaklanmaktadır.

• Heparinin diğer bir sınırlandırılması da trombüsde aktif 
trombositlere bağlı fak.Xa’yı ve fibrine bağlı trombini inaktif 
hale getirmesinde ki yetersizlik olabilir.   



Yeni geliştirilen oral antikoagülanların
farmakokinetikleri

Capodanno D , and Angiolillo D J 
Circulation. 2012;125:2649-2661
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