
Hemodiyaliz hastalarında 
hemostatik sistem değişiklikleri ve 

komplikasyonları 

Dr. Gülçin Kantarcı 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nefroloji Bilim Dalı 



Sunum akışı 

• Hemostaz  

• Hemostatik sistem bozuklukları 

• Renal yetmezlikte hemostatik sistem 
değişiklikleri 

• Hemodiyalizde hemostatik sistem değişiklikleri 

• Hemodiyalizde kanamaya eğilim ve sonuçları  

• Hemodiyalizde tromboza eğilim ve sonuçları 

 

2 



 
Hemostaz 

 

Guyton&Hall 2006 



Primer hemostaz 

• Trombosit tıkacı 

• Pıhtılaşma faktörleri  
(Faktor XII, Kemokinler)  

• Yapışma molekülleri  
(P selektin,PDGF,  TxA2) 

 

 

 

Sekonder Hemostaz 

• Trombosit kontraksiyonu 

• Fibrin oluşumu 



 
Hemostatik bozukluklar 

 
•Yetersizliği 

-Kanamalar 

•Aktivasyonu (Dolaşım sistemi içinde yersiz hemostaz)  

-Trombüs 

-Emboli 

 



 

Pıhtılaşmayı sağlayan 

sistemler 

•Trombositler 

•Pıhtılaşma faktörleri 

•Tromboksan A2 
 

 

Antikoagülan sistemler 

• Prostasiklin          endotelden          

• Nitrik oksit 

 

 Antitrombin III         Plazmada 

 Protein C 



Pıhtılaşma=kanamanın önlenmesi 



Renal yetmezlikte hemostatik sistem 
değişiklikleri  

• Kanamaya eğilim 
-Trombosit fonksiyon bozukluğu 
-Antikoagülan kullanımı  

 

• Tromboza eğilim 
-Sistemik inflamasyon 
-Yaygın endotel hasarı 
-Antitrombin III düzeyleri ve aktivitesinde azalma 
-Antikoagülan protein C ve S düzeylerinde azalma 
-Aktive protein C direnci 
-Artmış aktive protein C inhibitörleri 
-Doku faktörü (TF) koagülasyon yolunun aktivasyonu 

 
 
 



Renal yetmezlikte trombosit fonksiyon 
bozukluğu 

• Azalmış eritrosit kitlesi 

• Azalmış trombosit kitlesi 

• Azalmış trombosit damar endoteline adezyonu 

• Defektif trombosit aktivasyonu ve agregasyonu 
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Kanamaya eğilim 
Trombosit fonksiyon bozukluğu 

Azalmış eritrosit kitlesi:  

Mekanik etki primer hemostaz bozukluğuKanama zamanı  

Hct < %30 olan hastalarınn %70’inde  

Hct> %30  %25’inde  Kanama zamanı uzun 

ES  veya EPO kanama zamanı düzelir  

Azalmış trombosit kitlesi:  trombosit sayısı ve ortalama trombosit 

hacminde azalma 



Kanamaya eğilim  
Trombosit fonksiyon bozukluğu 

 

Azalmış trombosit damar endoteline adezyon:  

•vWF ‘ün  bağlandığı trombosit reseptörü GpIb 

ekspresyonunda  azalma  

• vWF düzeyleri artmış 

• vWF multimerik yapı normal  

• ristosetin kofaktör aktivitesi düşük (GpIb reseptörüne 

bağlanma kapasitesi) 

 
 



Kanamaya eğilim 
Defektif trombosit aktivasyonu ve agregasyonu:  

• Tromboksan A2 sentezinde azalma   

• Fibrinojen reseptörü  glikoprotein IIb/IIIa’nın  ekspresyonunda 

azalma  

• Üremik toksinler (Guanidinoksuksinik asit, fenolik asit) 

trombositlerde TF3 düzeylerini azaltarak, ADP ve epinefrinin 

indüklediği trombosit agregasyonunu azaltır. 

• Üremik plazmada molekül ağırlığı 300 ila 2000 dalton arasında 

bazı maddeler (PTH gibi) trom. agregasyon bozukluğu?? yapar 



SDBY hastalarında hemostatik 
parametre değişiklikleri  

• plazma IL-1 ,TNF düzeylerinde artma 

• thrombomodulin ve PAI-1 endotelyal ekspresyonunda artma 

• plazma fibrinogen, D-Dimer (D-Di), FVII düzeylerinde artma 

• protein C (PC) düzeylerinde azalma 

• TF3 salınımında azalma, 

• pıhtı retraksiyonunda bozukluk  

• vWFün ristosetin kofaktör aktivitesinde düşüklük 

 

 PT, PTT, TT ve fibrinojen gibi koagülasyon tarama testleri normal  

•diyaliz sırasında kullanılan antikoagülasyona bağlı hafifçe uzar.  



SDBY Kanama zamanı uzar 

 
PRİMER HEMOSTAZI gösteren bir test 
Trombosit adezyonu 
 
Etkileyen faktörler 
 vasküler kontraktilite 
 trombosit sayısı, büyüklüğü ve fonksiyonları,  
 vWF, faktör V ve fibrinojen gibi koagülasyon faktörleri  
  Hct düzeyi  

 

• Hemodiyaliz  trombosit adezyonundaki azalmayı kısmen 
ve geçici olarak düzeltir. 



Üremide fibrinoliz 

• Sistemik fibrinolize bağlı kanama üremik 

hastalarda çok nadirdir.  

• Nefrotik sendromda faktör XII ve faktör IX’un 

düzeylerinde azalma  PTT uzar kanama 

eğilimi yaratmaz.  

 



Hemodiyaliz hastalarında 
kanamaya eğilim nedeniyle gelişen 

komplikasyonlar 

• Cilt altı kanamaları ( peteşi, ekimoz) 

• Epistaksis  

• Gastrointestinal sistem ( melena, hematemez)  

• genito-üriner sistem kanamaları (menoraji, 
hematüri) 

• Cerrahi girişim sonrası uzamış kanama 
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Hemodiyaliz hastalarında 
kanamaya eğilim nedeniyle gelişen 

komplikasyonlardan korunma 
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• Travmalardan korunmalı  

(Küçük travma subdural hematom, spontan dalak rüptürü) 

• HD’de kas krampları sırasındaretroperitoneal kanama 

• AVF’de hematomher diyaliz seansında iğne yerleri  

değiştirilmeli, iğne çıkış yerlerine 10-15 dk kadar kompresyon . 



Hemodiyaliz hastasında kanama 
eğiliminde tedavi yaklaşımı 

• ADH sentetik analoğu Desmopresin ( vWF 
sekretagogu) 

• Kriopresipitat  

• K vitamini içeren bir diyet(karaciğer, bitkisel 
yağlar, yeşil yapraklı sebzeler vs.) 

• K vitamini eksikliği varsa tedavi edilmelidir. 
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Hemodiyalizde tromboza eğilim 

Etkenler: 

• İğneler 

• Diyalizör 

• Kateter 

• Arter-ven hava 

dedektörleri 

• Yüksek hematokrit 

• Kan transfüzyonu 
 



Hemodiyaliz hastalarında tromboza 
eğilim nedeniyle gelişen 

komplikasyonlar 
• İskemik kalb hastalıkları( akut MI) 

• İnme 

• Periferik arter hastalığı (ayak gangrenleri)  

• Pulmoner emboli  

• Damar giriş yolunda  trombüs oluşumu 



Hemodiyalizde Heparin’in uyardığı 
trombositopeni (HIT) 

Klasik heparin  

Düşük molekül ağırlıklı heparin  

 

• platelet faktor 4 (PF4)’e karşı otoantikor ile 
heparin kompleksi  sonucunda oluşur. 

• HIT antikorları trombositleri aktive ederek yaygın 
arteryel ve venöz trombüslere neden olurlar 

 

Heparin uygulanan hastaların %5’inde- yaşamı tehdit eden trombozlar   

(uygulama şekli-yeri ve dozdan bağımsız)  
 



HIT tanı: 4 T skoru  
• HIT antikoru (ELISA; fonksiyonel assay) 

 

HIT tedavi: heparini kesmek 
Antikoagülasyon zorunlu iseHeparin olmayan 
anti-koagülan vermek 
 
HIT prognoz:  
• Tedavisiz mortalite %20   
• Erken tanı ve müdahale ile mortalite %2 

Warkentin TE. Thromb Haemost 2001; 85:947 



4 T skoru  



HIT tedavi 

• Tüm heparin kaynakları kesilir. 
 klasik heparin  
 DMAH  
 heparin flaşları  
 heparin kaplı kateterler  
  heparin içeren ilaçlar ( protrombin kompleks )  
 
• Hastanın tüm dosyalarına HIT varlığı kalıcı olarak yazılmalıdır 
• Trombositopeni geçene kadar Warfarin de başlanmamalı 
Warfarine bağlı hiperkoagülabilite gelişerek bacak gangrenlerine 
neden olabilir. 

 Wallis DE  Am J Med 1999; 106:629. 

Warkentin TE American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical  

Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008 



Hemodiyalizde HIT 

• Heparinsiz diyaliz 

• Bölgesel sitrat hemodiyalizi 

• Periton diyalizine geçme 

Renal yetmezlikte kullanılabilen 

• danaparoid (heparinoid) 

• recombinant hirudin (lepirudin)  

• argatroban  



ARGATROBAN  
(A) Başlangıçta 250 mic/kg 

bolus, 2 saat sonra 250 
mic/kg 

(B) Başlangıçta 250 mic/kg 
bolus, 2 mic/kg/dk infüzyon , 
seans bitişinden 1 saat önce 
kesilir. 

(C) Sürekli 2 mic/kg dk infüzyon , 
diyalizden 4 saat önce 
başlanıp seans sonunda 
kesilir.  

Üç yöntemle de HF hemodiyaliz 
uygulamalarında zorun yok.  

 

Murray PT,et al. Kidney Int 2004; 66:2446. 



DANAPAROİD ( heparinoid) 

• Diyaliz başlangıcında tek doz  34.4 anti-Xa 
units/kg  

• Klasik heparin 2,500 IU bolus + 1,800 IU/saat 
sürekli infüzyon  

55 hemodiyaliz hastasında randomize çalışma 

Etkin ve güvenilir. 

 

 

                                                     Henny CP Thromb Haemost 1985 

 



REKOMBİNANT HİRUDİN (LEPİRUDİN) 
TROMBİN İNHİBİTÖRÜ 

 
 

• HIT olan yoğun bakım 
hastalarında hirudin 
antikoagülasyonu 
CVVHD uygulanan 
hastalarda artmış 
kanama riski olmadan 
uygulabilmiş. 

 
                 Fischer KG. Kidney Int Suppl 
1999 

 

• Hemodiyaliz hastalarında 
  
• 80 mug/kg BW bolus 1. 

diyalizde yapılıp doz titrasyonu 
takibiyle 4 seans HD 
uygulanmış. 

• Böbreklerde elimine edilir tek 
dozun antikoagülan etkisi renal 
yetmezliğinde 1 hafta  

• Hastaları damarsal giriş 
trombozlarından da korunur. 

  

                        Pöschel KA .Kidney Int. 2004 

Kofaktör olarak AT III’e ihtiyaç duymaz,  

Trombine karşı aktiftir ve PF4 gibi inhibitörleri yoktur. 



HD’de Koagülasyon ve fibrinoliz 
Amaç: Üremideki hemostatik bozuklukların değerlendirilmesi 

• Son 6 ayda AVF’de tromboz, MI veya DVT olan 

veya kanama öyküsü olan 26 HD hastası , 22 sağlıklı 

Kontrol, AVF tarafı ve karşı taraftan örnek alınmış.  

 

•     Hemodiyaliz hastalarında hem koagülasyon hem de fibrinolitik 
aktivite artmıştır ve bu etki aVF tarafında daha belirgindir. 

 

• Hemodiyaliz hastalarında AVF’lerde vasküler endotelin 
morfolojik olarak değişikliği ve luminal kan akımının artışı hem 
koagülasyon sistemini, hem de fibrinolitik sistemi aktive eder. 

 Erdem Y.Nephrol Dial Transplant (1996) 



Hemodiyalizde tromboz 

• 45 HD 

• 15 sağlıklı kontrol  

• Amaç: hemodiyalize bağlı olarak geliştiği 
düşünülen akkiz tromboz sebeplerini kesitsel 
olarak araştırmak. 

• tPA, vWF, aktive protein C rezistansı ve rezistans 
düzeyi, AT-III düzeyleri, anti-fosfolipid 
antikorlarından Antikardiyolipin IgG ve IgM 
(ACA-IgG ve ACA-IgM) 

Erhan Ağca, Yunus Erdem  Selçuk Tıp 

Derg 2010  



•APC rezistansı yüksek 

• AT III düşük 

•tPA düşüklüğü 

 AVF trombozluvWF antijen 

seviyeleri yüksek 

Erhan Ağca, Yunus Erdem  Selçuk Tıp Derg 2010  



HD& CAPD 

• CAPD ‘de HD’e göre hiperkoagülabilite daha fazla 
• HD ve CAPD hastalarında endotel hücre hasarı 

belirteçleri(trombomodulin ve vWF) yüksektir.  
• Lpa, fibrinojen, Doku faktörü yolağı aktivitesi ,F VII 

aktivitesi yüksek.  
• CAPD’de FX aktivitesi daha yüksek 
• Koagülasyon belirteçleri (trombin–antitrombin 

kompleks ve protrombin parçaları1+2) CAPD’de HD’den 
yüksek, 

• Fibrinoliz belirteçleri (plasmin–antiplasmin kompleks) 
HD’de CAPD’den yüksek 

Malyszko J . Peritoneal Dialysis International, 2001  



Yeni trombosit aktivasyon markerı 

• SCUBE1 yeni tanımlanmış hücre yüzey proteini  

• Akut iskemik olaylarda trombosit 
aktivasyonuna paralel olarak yükselir 

• Klinik olarak iskemik olayı olmayan renal 
yetmezlikli hastalarda potansiyel akut iskemi 
belirteci olmaya aday 

 

 

                                                           

                                                                   Ulusoy S. Clinical Biochemistry 45 (2012) 



Sözün özü 

• Hemodiyaliz hastalarında hem artmış 
kanamaya eğilim hem de  tromboz 
eğilimi vardır 
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Teşekkürler 
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