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*Hemodiyaliz hastalarının %30-50’si koroner arter hastalığı, %10-20’si kalp krizi  

nedeniyle kaybedilmektetir .Dializin 1.yılında %29 / 2.yılda %52 oranında gelişir.  

*Kalp krizi sonrası hastane içi ölüm %30. %60(1.yıl ölüm) %70(2.yıl ölüm) 

%90(5.yıl  ölüm). 

 

 Hemodiyaliz hastalarında en sık ölüm nedeni kardiyovasküler 

hastalıklardır. 



Hemodiyaliz hastalarında akut koroner sendromda kötü 

klinik sonlanımların  olası nedenleri ? 
*KAH ve  KBY’nin dışında ileri yaş,periferik arter hastalığı, diabet, sol 

ventrikül hipertrofisi, aritmi, geçirilmiş serebrovasküler olay vb. klinik 

sonuçları etkileyen ek hastalıkların  birlikteliği. 

 

 

 

 

GRACE REGISTRY 

Demographic and medical characteristics of dialysis, 

advanced CKD, and non-CKD patients 

A collaborative project of the United States  Renal Data System National 

Institutes of Health and the National Registry of Myocardial Infarction 



Relation between renal function, presentation, use of 

therapies and in-hospital complications in acute coronary 

syndrome: data fromthe SWEDEHEART register 



 

*Klasik aterosklerotik risk faktörlerinin yanısıra artmış inflamasyon, oksidatif 

stres, hiperhomosisteinemi, endotel disfonksiyonu, kronik fosfat birikimi, 

hiperparatiroidizm nedeniyle ateroskleroza ilaveten artmış vasküler 

kalsifikasyona bağlı damar sertliğinde  artış. 

 

*Ana koroner lezyonu, çok damar hastalığı, uzun ve diffüz damar hastalığının ve 

kronik total oklüzyonların ağırlıklı olmasının yanısıra medial  kalsifikasyon 

revaskülarizasyonun işleminin başarısını azaltırken komplikasyon riskini, 

restenozu  artırır. 

 
Klasik aterosklerotik KAH göre koroner lezyonların farklılıkları 
 

In-hospital variables and clinical events for dialysis, CKD, and non-CKD patients 

Characteristics, n (%)                                                   Dialysis                       Advanced CKD                   Non-CKD                        P 

A collaborative project of the United States  Renal Data System National 

Institutes of Health and the National Registry of Myocardial Infarction 



AKS TANISINDA SEMPTOLAR 

*HD hastalarında klasik AKS semptomları yerine atipik semptomlar daha sıktır. 

*Eşlik eden diabet, ileri yaş, malnütrisyon ve üreminin neden olduğu nöropati 

nedeniyle klasik anjinal ağrı yerine, halsizlik, iştahsızlık yorgunluk,bulantı gibi atipik 

semptomlar görülebilir veya asemptomatik olabilir 

*Dekompanse Kalp Yetmezliği, Akciğer Ödemi, Kardiyojenik Şok 

tabloları ile başvuru daha sık olabilir.  

A collaborative project of the United States  Renal Data System/National Institutes of Health and 

the National Registry of Myocardial Infarction 



Klasik AKS semptomlarının olmaması tanıda gecikme veya AKS dışı tanıların kon- 

masına neden olarak klinik sonlanımları olumsuz etkileyebilir. 

In-hospital Major Clinical Outcomes in Patients With Chronic Renal 

Presenting With Acute Coronary Syndrome: Data From a Registry of 8176 

Patients 



AKS TANISINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ 

SOL VENTRİKÜL DİASTOLİK YÜKLENME SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ 

HİPERPOTASEMİ 

HD hastalarında eşlik eden sol ventrikül 

sistolik ve diastolik yüklenme, sol ventri- 

kül hipertrofisi, elektrolit anormalliklerine  

bağlı olarak gelişen ST-T değişiklikleri ne- 

deniyle EKG’nin tanısal değeri azalabilir 
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A collaborative project of the United States  Renal Data System National 

Institutes of Health and the National Registry of Myocardial Infarction 



Relation between renal function, presentation, use of therapies and 

in-hospital complications in acute coronary syndrome: data from the 

SWEDEHEART register 



AKS TANISINDA TROPONİN(Tn) 
*Kardiak troponin AKS’de tanı, risk sınıflaması, tedavi planlamasında  kullanılan 

güvenilir bir parametredir.Genel populasyonda TnT>0.1ng/ml üstünde  olması  kalp krizi 

tanısını destekler 

*HD hastalarında altta yatan AKS olmaksızın %70’nde tn T, %15’nde tnI  yüksek.İlgili 

  hasta grubunda kardiyovasküler mortalite 2-5 kat yüksektir. 

* Sol ventrikül duvar geriliminde artış, akut-kronik volüm yüklenmesi, sessiz myo- 

  kardial iskemi, kardiyomyosit apopitozu. 

  *Üremik kardiyomyopatiye bağlı kardiyomyosit membran bütünlüğünde bozul- 

  ma, kardiyomyosit-kapiller uyumsuzluğu . 

 * Böbrek yetmezliğine bağlı olarak troponin klirensindeki azalma. Kullanılan dializ 

Tn düzeylerini  etkileyebilir.  

 



*Tn I, Tn T’ye göre molekül ağrılığı daha düşük olduğu için klirensi fazla. 

*Tn I myokard dışı dokulardan salınımı az, kardiak spesifik(üremiye bağlı myopati 

  nedeniyle artış göstermez) 

*TnI seviyesi membrandan bağımsız olarak dializ sonrası %86 azalır. 

*Dializ sonrası TnT seviyesi hemokonsantrasyona bağlı artabilir. 

*AKS tanısı için Tn’in standart cut-off değerleri kullanıldığında HD hastaları için  

  spesifitesi düşüktür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MORTALİTE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE 



. 

Klinik pratikte ne yapılabilir? 

 

*Öncelikle klinik ve hemodinamik bozukluk gösteren hastalarda akut koroner sendrom 

olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu hastaların varolan tüm semptomlarının üremiye 

bağlanması sık yapılan hatalardan biri. 

 

*Uygulanacak testlerden önce semptom ve fizik muayene bulgularına göre hastanın akut  

koroner sendrom olma riskini değerlendir. 

 

*Anginal yakınmaları ve EKG bulguları myokardial iskemiyi destekleyen tüm hastalar bazal 

düzeyden bağımsız olarak troponin takibine alınmalılar. 

 

*Takipte troponin değerlerinin kendi içinde yükseldiği hastalar akut koroner sendrom olarak 

kabul edilmeliler.Bakılan bazal değer sonrası 6-9 saat sonra bakılan kontrolda %20’nin 

üstünde artış anlamlı.  

 

**Anginası olan böbrek yetmezliği hastalarında risk yönetimi sırasında en uygun yaklaşım, 

klinik ve EKG değerlendirmesine eşlik eden seri Troponin I  ve  Troponin T ölçümleridir 

 

 

. 



HD HASTALARINDA  AKS TEDAVİSİ 

 

*Hafif/Orta Böbrek Yetmezliği olan hastalarda AKS tedavisinde önerilen standart 

medikal ve revaskülarizasyon yöntemleri etkin-güvenilirdir. 

 

*İleri evre böbrek yetmezliği ve HD hastalarında ise fayda / risk oranı 

değerlendirildikten sonra ilgili tedavi yöntemleri etkin ve güvenilir olabilir. 

 

*Günlük pratikte HD Hastalarında etkinliği gösterilmiş tedaviler etkinlik ve yan etki 

konusundaki şüpheler nedeniyle daha az uygulanır. 

 

-AKS tedavisinde etkinliği gösterilen tedavilerin değerlendirildiği çalışmalarda HD 

hastalarının dışlanması sebebiyle ilgili tedavilerin etkinliği? 

 

-AKS tedavisinin temelini oluşturan antiagregan ve antikoagülan tedavinin artmış 

kanama riski nedeniyle efektif yapılamaması. 

 

-Etkin bir medikal+revaskülarizasyon tedavisine rağmen eşlik eden komorbid 

durumların klinik sonuçları ve mortalite üzerindeki olumsuz etkileri.Operatif mor- 

talite %7-10  

 

-Koroner lezyonların çokluğu ve kompleks yapısı nedeniyle revaskülarizasyon iş-

leminin erken ve uzun dönem başarısının düşük olması.Angioplasti sonrası restenoz 

oran %60-81 .CABG sonrası mortalite 5. yılda %48 / %14 

 



HD HASTALARINDA  AKS DE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Comparision of Acute Coronary Syndrome in Patients Receiving  Versus Not Receiving 

Chronic Dialysis(GRACE REGISTRY) 



Comparision of Acute Coronary Syndrome in Patients Receiving  Versus Not Receiving 

Chronic Dialysis(GRACE REGISTRY) 







Patients with Severe Chronic Kidney Disease Benefit From Early  

Revascularization After Acute Coronary Syndrome 

1 YILLIK MORTALİTE  

TOPLAM MORTALİTE 

HESRD+HD 



HASTANE İÇİ MORTALİTE 
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The Use Of Invasive Cardıac Procedures After Acute Myocardial Infarction ın Long 

Term Dialysis Patients 



REVASKÜLARİZASYON YÖNTEMLERİ 

PERKÜTAN GİRİŞİM X CABG 

Perkütan Girişim Erken 

Dönem Mortalite, Morbidite 

Daha Düşük 

 
Kısmi  Revaskülarizasyon 

 Tekrarlayan Girişimler Fazla, 

İkili Antiplatelet Tedavi Nedeniyle  

Artmış Kanama Riski, Artmış 

Tromboz Riski 

Tam Revaskülarizasyon 

Restenoz ve Tekrarlayan 

Girişim Oranı Düşük 

 
Artmış Kısa Dönem Mortalite ve 

Morbidite,Uzun Sureli Hospitalizasyon 

Artmış Sistemik  Komplikasyon Riski 

 

  

PERKÜTAN GİRİŞİM CABG 



ERKEN DÖNEM MORTALİTE  

TEKRARLAYAN REVASKÜLARİZASYON 

MYOCARDIAL  REVASCULARISATION IN ENDSTAGE RENAL DYSFUNCTION 



TEKRARLAYAN KALP KRİZİ 

ERKEN DÖNEM MORTALİTE 



MAJÖR KARDİYAK OLAYLAR 

TEKRARLAYAN REVASKÜLARİZASYON 





                   HD HASTALARINDA  CABG SONRASI ERKEN VE GEÇ  

                               DÖNEM MORTALİTE NEDENLERİ  

Hemodializ en önemli mortalite nedeni ol- 

makla birlikte eşlik eden komorbiditelerde 

kötü klinik sonlanımlara neden olur.  



BYPASS İLAÇ KAPLI STENT ÇIPLAK STENT 

BYPASS İLAÇ KAPLI STENT ÇIPLAK STENT 

IMPACT OF ACUTE CORONARY SYNDROMES ON SURVIVAL  DIALYSIS PATIENTS 

FOLLOWING CABG X PCI REVASKULARIZATION  IN THE UNITED STATES 

%10.4  

%66-%53  

%4  

%67-48  

%6.6  

%58-%43 

%6.2  

%73-%61  

%1.2  

%77-59  

%2.4  

%70-%55 

AKUT KORONER SENDROM SONRASI REVASKÜLARİZASYON 

ELEKTİF REVASKÜLARİZASYON 



 

 

 

 

• Bir sendrom; 

 

 

 

• Fizyolojik rezerv  

• Stres faktörlerine direnç 

• Multiorgan sistemlerinde kümülatif gerileme 

• Olumsuz sonuçlara karşı artmış yatkınlık 

• Hastane yatış süresinde ve komplikasyonlarda artış 

• Mortalite ve morbiditede artış 

 

• Kilo kaybı 

• Zayıflık-güçsüzlük 

• Kötü dayanıklılık 

• Düşük aktivite 

düzeyi 



• Tanımlanması zor 

 

• Görüş birliği   2 veya daha fazla komorbid-medikal  

hastalığın bulunması ve günlük yaşam aktivitelerinde 

zorluk/bağımlılık 

 

• Fraility KAH+HD  hastalıklarının %50 ‘ye varan oranlarda 

mevcut 

 

* NARİNLİK  REVASKÜLARİZASYON İŞLEMLERİ 

SONRASI ARTMIŞ MORTALİTE + KOMPLİKASYON İÇİN 

ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR. 



AKS HASTASINDA TEDAVİYİ NASIL YAPALIM?  

*İnvaziv–Medikal Kardiyolog, Kalp Damar Cerrahı, Nefrologdan oluşan ekip 

tarafından hastanın komorbiditileri, riskleri, oluşabilecek komplikasyonlar ve 

narinlik indeksi değerlendirilmesi sonucu uygun hastalarda uygulanacak 

revaskülarizasyon işlemleri hemodiyaliz hastalarında akut koroner sendrom 

sonrası klinik sonuçları iyileştirebilir. 

 



BÖBREĞİNİ KORU 

KALBİNİ KURTAR 

TEŞEKKÜRLER 



 Hemodializ hastalarında etkin antitrombotik tedaviye rağmen artmış trombosit aktivasyo 

nu  ve buna bağlı artmış tromboz riski kötü klinik sonuçlardan sorumlu olabilir. 

Perkütan koroner girişim sonrası 1. yılda mortalite son evre KBY’de 12 kat fazladır. 

 -Dializ membranlarına temas 

-Heparin kullanımına bağlı artan trombosit turn-over antitrombotik etkiyi azaltır. 

-Fibrinojen, von Willebrand Faktör ve doku faktörlerinde artış, antitrombin 3’de azalma 

-Üremi \  Anemi 

-Klopidogrel metabolizmasında bozulma sonucu  aktif metabolit ürün sentezinde azalma 

-Intrensek trombosit fonksiyonu  ve trombosit- damar duvarı etkileşimindeki bozukluk 

İKİLİ ANTİPLATELET TEDAVİYE RAĞMEN ARTMIŞ TROMBOZ RİSKİ 

Impact of residual platelet reactivity under clopidogrel treatment for lesions and the 

clinical outcome after drug-eluting stent implantation in patients with hemodialysis  

2015 Japanese College of Cardiology.  



Artmış Tromboz Riskini Azalmak için: 

 
-Klopidogrel standart dozunu(75 mgr/gün) 150 mgr çıkarmak 

-Silastazol(2*100)+klopidogrel  

-Prasugrel 10 mgr 

-Ticagrelor 90 mgr 2*1 



HEMODİYALİZ HASTALARINDA STATİN? 

Benefits and harms of statin therapy for persons with chronic 

kidney disease: A systematic review and meta-analysis 

Ann Intern Med. Author manuscript; available in PMC 2014 March 15. 


