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The risk of SCD in ESKD-HD is 20x greater than 
the general population

Pun et. al. Kidney Int. 2009 Sep;76(6):652-8



David M. Charytan et al. CJASN 2016;11:721-734

Sudden Death is the Leading Cause of Death in 
Dialysis Patients
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AKÖ ve Aritmiler, en sık hemodiyalizde 
haftanın ilk günü gerçekleşir.

Foley et. al. NEJM 2011: 365: 1099



Atriyal Fibrilasyon

•KBH hastalarında en sık görülen aritmi
• Diyaliz hastaları arasındaki yaygınlığı % 15‐20
• İnme insidansında artış ile ilişkili



• Atriyal fibrilasyon (AFib) en sık görülen 
anormal kalp ritmidir (aritmi).

• AF’nin genişleyen salgını; Bugün ABD'de 5 
milyondan fazla insanı etkiliyor, 2050'de 15.9 
milyon olması bekleniyor. 

• İnsidansı yaşla artar, AFib, ≥ 75 yaş  
yetişkinlerin % 12'sini etkiler 

• Tahmini ömür boyu risk % 22-26, ya da 4 
kişiden 1’i



• Bazı insanlarda yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyen semptomlara yol açabilir.

• Bazıları ise hiç semptom yaşamazlar.

• Genel olarak, yaşamı tehdit edici olarak kabul 
edilmese de, tedavi edilmeden bırakılırsa, 
AFib'in yan etkileri yaşamı tehdit edebilir, 
inme ve kalp yetmezliğine yol açabilir.

• Önemli olan AFib'i tanımlamak ve tedavi 
etmek.



AFib Sınıflaması

• Paroksismal AF genellikle 48 saatte kendini sonlandırır. 
• Persistan AF yedi günden uzun süren veya kardiyoversiyon

ile sonlandırılması gereken AF epizodudur. 
• Uzun süreli persistan AF ritm kontrol stratejisi kararı 

alındığında 1 yıldır veya daha fazla süredir mevcut olan AF dir. 
• Kalıcı AF (Permanent AF)
• hasta ve doktoru tarafından aritminin varlığı artık 

kabullenilmiş, ritmi düzeltmeye yönelik tedavilerin 
denenmediği, hız düzenleyici veya komplikasyonları önlemeye 
yönelik tedavilerin başlandığı AF dir. 

• Sessiz AF (asemptomatik AF), AF ilişkili komplikasyonlardan 
biriyle (örn. iskemik inme veya taşikardiyomiyopati) ortaya 
çıkabilir veya EKG ile tanı konulabilir



AFib’nun Nedenleri

• Sağlıklı yaşamakta olan ve başka tıbbi 
problemleri olmayan bazı insanlar Atriyal
Fibrilasyon geliştirir

• AFib muhtemelen çeşitli hastalık durumlarının 
ve tıbbi durumların ortak bir  son noktasını 
temsil eder.

• Mekanizmalar / nedenler tam olarak 
anlaşılamamıştır.

• Risk faktörleri biliniyor…



AF’nun Risk Faktörleri

• Yaş> 60
• Diyabet
• Yüksek tansiyon
• Koroner arter hastalığı, geçirilmiş MI
• Konjestif kalp yetmezliği
• Yapısal kalp hastalığı (kapak problemleri veya doğuştan kusurlar)
• Geçirilmiş açık kalp ameliyatı
• Tedavi edilmeyen atriyal flutter (başka bir anormal kalp ritmi tipi)
• Tiroid hastalığı
• Kronik akciğer hastalığı
• Uyku apnesi
• Obezite
• Aşırı alkol veya uyarıcı kullanımı
• Ciddi hastalık veya enfeksiyon



Semptomlar

• Aşırı yorgunluk ya da enerji eksikliği (en yaygın)
• Normalden daha hızlı olan ya da hızlı ve yavaşça 

değişen darbeler ve düzensiz ritim hissetme
• Nefes darlığı
• Kalp çarpıntısı (kalbinizin yarıştığını hissetmek, vurmak 

ya da çarpmak)
• Günlük egzersizler veya aktivitelerle ilgili sorun
• Göğüsde ağrı, basınç, darlık veya rahatsızlık hissi
• Baş dönmesi veya bayılma
• Artan idrara çıkma 
• Asemptomatik



Semptomlar

• AFib'li birçok insan hiç semptom hissetmiyor.

• Diğerleri, olabildiğince çabuk söyleyebilirler.

• AFib'in belirtileri her bir kişi için farklıdır, çoğu 
zaman, yaşına, AFib'in (kalp problemleri veya 
diğer hastalıklar gibi) nedenine ve AFib'in 
kalbin pompalanmasını ne kadar etkilediğine 
bağlıdır.





AF Tanısı

• Elektrokardiyogram (EKG) 

• Holter monitörü

• Kardiyak Etkinlik monitörü (günlük olarak daha 
az ortaya çıkan semptomların uzun süreli 
izlenmesi gerektiğinde kullanılır.

• Mobil kardiyak izleme

• İmplante edilebilir döngü kaydediciler

• Akıllı telefon uygulamaları / cihazları

AF tanısını koymak için EKG dokümantasyonu önerilmektedir. (1C) AHA 2015





Komplikasyonları 

• Tedavi edilmezse, AFib'in yan etkileri potansiyel olarak 
yaşamı tehdit edebilir.

• Kalbin daha zorlu kan pompalaması, kanın daha yavaş 
hareket etmesiyle, pıhtı oluşması daha olasıdır.

• Pıhtı kalpten dışarı pompalanırsa, beyine gidebilir ve bir 
felce yol açabilir.

• AF, her 100 inmeden yaklaşık 15'inin nedenidir, felç 
riskini 5X artırır

• Aşırı veya düzensiz kalp atışı da kalp kasının aşırı 
çalışmasına neden olarak kalp yetmezliğine yol açabilir.



AF Tedavisinin Hedefleri

1. İnme riskini azaltın

2. Hızlı kalp atışı (taşikardi) aracılı kalp 
yetmezliğini (kardiyomiyopati) önleyin

3. Semptomları azaltın / rahatlatın



Risk Faktörlerini Tedavi Edin 
(Mümkünse)

• Yaş> 60
• Diyabet
• Yüksek tansiyon
• Koroner arter hastalığı, önceki kalp krizi
• Konjestif kalp yetmezliği
• Yapısal kalp hastalığı (kapak problemleri veya doğuştan kusurlar)
• Önceden açık kalp ameliyatı
• Tedavi edilmeyen atriyal flutter (başka bir anormal kalp ritmi tipi)
• Tiroid hastalığı
• Kronik akciğer hastalığı
• Uyku apnesi
• Obezite
• Aşırı alkol veya uyarıcı kullanımı
• Ciddi hastalık veya enfeksiyon



LEGACY Study:
355 Kişi, BMI ≥ 27kg/m2 ,AF(+), bu analize dahil edildi. Kilo kaybı grup 1  
(%10), grup 2 (% 3 ila% 9) ve grup 3 (<% 3) olarak kategorize edildi
5 yıllık bir takip çalışması

•AF yükü ve semptom şiddeti Grup 1'de grup 2 ve 3'e göre daha fazla azaldı 
( p <0.001).
• Ritim kontrol stratejileri olan ve olmayan aritmisiz sağkalım, grup 1'de 
grup 2 ve 3'e ( p <0.001) kıyasla en yüksekti.
• Kilo kaybı ≥% 10 olan grup, diğer 2 grupla karşılaştırıldığında aritmisiz 
sağkalım olasılığı 6 kat (% 95 confidence interval : 3.4 ila 10.3; p <0.001) 
daha fazlaydı.
• Çok değişkenli analizlerde kilo kaybı ve kilo dalgalanmaları sonuçların 
bağımsız belirleyicisiydi (p <0.001).

LEGACY Study, JACC VOL. 65, NO. 20, 2015



Ağırlık dalgalanması>% 5 bu faydayı kısmen dengeledi, 2 
kat aritmi riskini tekrar artırdı.

Uzun süreli sürekli kilo kaybı, 
AF yükünün önemli ölçüde 
azaltılması ve sinüs ritminin 
sürdürülmesi ile ilişkilidir.

LEGACY Study, JACC VOL. 65, NO. 20, 2015



Tedavi: İlaçlar

• Anti-trombotik ajanlar veya antikoagülanlar
felce neden olabilecek kan pıhtılarını 
önlemeye yardımcı olur.

• Coumadin (warfarin) gibi antikoagülanlar, 
atriyal fibrilasyon veya mekanik kalp 
kapakçıkları olan hastalar için yaygın olarak 
kullanılır, periyodik kan testleri (INR) gerektirir.

• Yeni antikoagülanlarda kan testleri gerekli 
değildir.



• Oral antikoagülan kullanımı için,
kılavuzlarda öncelikle inme riski olan
AF hastalarının ayırt edilmesi
önerilmektedir. İnme riskini tespit
etme ve AF hastalarında antitrombotik
tedaviye başlarken kılavuzluk etmesi
için, CHA2DS2-VASc skorlamasının
kullanılması önerilmektedir

1-January CT, et al. 2014 AHA/ACC/HRS J Am Coll Cardiol. 2014
2-You JJ, Singer DE, Howard PA, Chest. 2012;141



Kimlere Antikoagülasyon- İnme Riski

 CHADS2 (Gage, et al.: JAMA 2001)

• Konjestif Kalp Yetersizliği - 1 puan 
• Hipertansiyon – 1 puan 
• Yaş > 75 - 1 puan 
• Diyabet - 1 puan 
• İnme veya TIA (Geçici iskemik atak) - 2 puan 

• 0 puan – düşük risk (1.2-3.0 inme/100 hasta yılı) 
• 1-2 puan – orta risk (2.8-4.0 inme/100 hasta yılı) 
• > 3 puan – yüksek risk (5.9-18.2 inme/100 hasta yılı 

• 2 > puan Warfarin ile antikoagülasyon endikasyonu



Risk-Based Antithrombotic Therapy (cont’d)

Recommendations COR LOE

Daha önce inme, geçici iskemik atak veya 2 veya daha büyük bir 
CHA2DS2-VASc skoru olan nonvalvüler AF'li hastalar için oral 
antikoagülanlar önerilmektedir. Seçenekler şunları içerir:

• warfarin (INR 2.0 TO 3.0), or I A

• dabigatran, or I B

• rivaroxaban, or I B

• apixaban. I B

AHA 2015

Renal function should be evaluated before initiation of direct 
thrombin or factor Xa inhibitors and should be re-evaluated 
when clinically indicated and at least annually.

I B



Tromboprofilaksi

Kısa Dönem
7-14 gün

Uzun Dönem
28-35 gün

Çok Uzun Dönem
(Tanımlanmamış)

Cerrahi işlem öncesi
Cerrahi işlem sonrası

Hastaneden 
taburcu olunca

Yaşam Boyu

Heparin
DMAH *
Oral AK

Oral AK
DMAH*

Oral AK *
DMAH

* Altın standart



Antikoagülanlar

Vitamin K Epoksit
Redüktaz

Trombin
FIIa

Faktör XaHedef Molekül

Oral

Onaylanmış 
Antikoagülan

Veriliş Yolu OralDeri altı Oral
----------------------------------------------------------------------------------

Yeni 
Antikoagülan

Varfarin Dabigatran

Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban
Betrixaban

YM150

İdraparinux
İdrabioparinux

Armaganijan L, Adv Ther 2009



Vitamin K antagonistleri(VKA) -Varfarin

• 1941 yılında ilk ez Karl Paul Link tarafından bulunan ve o tarihten
beri kullanılan bir ilaç olup, K vitaminine bağlı faktör II, VII,IX ve
X’u İnaktive ederek antikoagülasyon sağlar.

• VKA’leri değişik medikal durumlarda endikedir;
 Derin ven trombozu(DVT)
 Pulmoner emboli (PE)
 Non valvuler ve valvuler Atriyal fibrilasyonda stroke profilaksisi
 Mekanik ve prostetk kalp kapak hastalıklarında
 Aynı zamanda ortopedik cerahi operasyonu geçiren yüksek riskli

hastalarda periferal emboli ve arteryel hastalıkların profilaksisi
içinde kullanılır.

Ther Clin Risk Manag. 2015 Jun 24;11:967-77



Varfarinin Kullanımında Engeller

• Yavaş ve gecikmiş etki

• Eliminasyon geç-yarılanma 
ömrü uzun

• Terapötik aralık dar

• Çoklu ilaç ve diyet etkileşimi

• Değişken metabolizma 
(CYTP 450)

• Sık izlem-standart olmayan 
doz ayarlaması

• Perioperatuvar hazırlık 
gerekliliği

• Yaşam kalitesinde bozulma

• Deri nekrozu-venöz gangren

• Teratojenite

• Nötralizasyonu sorunlu-
başka ilaçlar-kan ürününe 
ihtiyaç var

• Kanama korkusu ile 
gerçekten kullanması 
gerekenlerin kullanamaması



• Bir çok çalışmada varfarin tedavisi alanların %80’inde INR
seviyesinin tedavi sınırları içinde olmadığı anlaşılmıştır.(1)

• INR<2 olmasıyla tromboembolik riskler artmakta, INR>4.5
üzerinde olmasıyla kanama oranı artmaktadır.(2)

• Türkiye’de AF’si olup antikoagülasyon endikasyonu olan
hastaların sadece %30’u VKA tedavisi kullanmaktadır ve
VKA kulanan hastaların ancak %48’i kılavuzların önerdiği
hedef İNR değerlerine ulaşabilmektedir.(3)

1-Ryan F; J. Clin. Pharm. Therapy.2008;33(6):581-90
2-Heneghan C: Lancet 2006;367:404-11
3-Ertaş F; Türk kard.dern Arşi. 2009;37;161-7



• HD hastalarında trombosit fonksiyonları bozuk
• Haftada üç kez HD sırasında terapötik heparin
• Terapötik dozda warfarin uygulanan hastalarda

aşırı kanama
• Klinik ikilem,
– Azalan böbrek fonksiyonu ile inme riskinde artma
– Ancak warfarin ile antikoagülasyon sırasında kanama
riski artışı



YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

• Yeni oral antikoagülan ilaçlar koagülasyon kaskadındaki TROMBİN
(Faktör IIa) ve aktive Faktör Xa üzerine selektif ve spesifik etkili yeni
ilaçlardır.

 Non valvüler Atriyal fibrilasyonda stroke ve sistemik emboliyi
önleme,

 yakın geçmişte elektif kalça ve diz artroplasti operasyonlarından
sonra Venöz Tromboembolizm (VTE) önlenmesinde

 DVT/VTE’de rekuren pulmuner emboli profilaksisinde
FDA, EMA ve dünyanın değişik ülkelerinde onay almış ilaçlardır.



Dabigatran-2 yıllık izlem sonrası

18.000 hasta
NV-AF

110 mgx2/g
150 mgx2/g

Varfarin INR 2-3

Etkili
Üstün 

Kanama % aynı

Dispepsi

33EÜ Göğüs Hastalıkları Seminerleri 
19.01.2011

19 Ekim 2010
Atrial Fibrilasyonda iskemik inme 

profilaksisinde FDA onayladı
150 mg x 2/gün;

CrCl<30 ml/dak ise 75 mg x 2/gün



YOAK’LARIN ANTİKOAGÜLASYON 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Hangi durumlarda gerek duyulur ?

Acil cerrahi gereksinimi, tedavi altında tromboemboli, ilaç etkileşimi
şüphesi, aşırı zayıf ve kilolu hastalarda, ileri yaşlılarda ve böbrek
fonksiyon bozukluğu (kanda ilaç akümülasyon riski artışı),hayatı 
tehdit eden kanama gibi spesifik durumlarda

• Hangi Testler ve yöntemler kullanılır?
Rutin koagülasyon testlerin (PT/INR veya aPTT) ilaç dozlarının

değerlendirmesinde rolü bulunmamaktadır. Dabigartan için trombin
zamanı (TT), Apiksaban , Rivoraksaban ve Edoxaban için Anti-Xa
aktivitesi ilaçların kantitif değerlendirmesinde yararlanılabilir.



YOAK: AŞIRI DOZ VEYA KANAMA

• Hemodiyaliz;
– YOAK’lar içinde diyaliz ile vücutan kısmi olarak temizlenebilen tek 

YOAK    Dabigatran

• Hayatı tehdit etmeyen kanamalar;
– Gastrik lavaj, aktif kömür(charcoal 30-50gr), mekanik bası,

sıvı-plazma-trombosit replasmanı vs 

• Hayatı tehdit eden kanamalar (intra kranial,periton ve perikard içi
Hb:2gr/dlt düşmüş ve 2 ünite ES tran. Yapılmış ise) ;
– Protrombin komplex Concantrate(PCC), aktive PCC, aktive

FVII(yeterli klinik kanıt yok)



Yeni İlaçlar 

Avantajları

• Hızlı antikoagülan etki

• Parenteral forma ihtiyaç yok 

• Yarılanma ömrü kısa

• Rutin laboratuvar izlemine 
ihtiyaç yok

• Yiyecek ve ilaç etkileşimi az-
yok

• Vitamin K alınımında bir 
sınırlama yok

Dezavantajları

• Kısa yarılanma ömrü, bir iki 
doz atlanmasında etki kaybı 

• Antidot yok. Ciddi kanama ve 
acil durumda algoritma yok

• Geçerliliği ispatlanmış izlem 
metodu yok

• Özel durumlarda (obezite, 
yaşlılık, renal yetersizlik) doz 
ayarlaması ve yönetim 
algoritması yok

• Pahalı ilaçlar



KRONİK BÖBREK HASTALARINDA 
YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLARIN
KULLANIMI



KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE HEMOSTAZ

Kronik böbrek hastalarında
platelet disfonksiyonu ve
koagulasyon kaskadında
anormalikler olmakta bu durum
KBH’da kanamaya ve tromboza
eğilim gibi iki zıt durumu açıklar



KRONİK BÖBREK HASTALIĞI-AF

• Kronik Böbrek hastalarında (KBH) atriyal
fibrillasyon prevalansı 3 kat daha fazladır ve bu 
böbrek yetmezliğinin şiddeti artıkça 
artmaktadır(KBH da AF birlikteliği %35 
civarındadır)

• KBH’olan AF li hastalarda AF olmayanlara göre 1,6 
kat stroke riski artmıştır.

• Hemodiyaliz hastalarında stroke insidansı %15.1, 
KBH’da %9.6 ve KBH olmayan diğer hastalarda ise 
%2.6



• RELY-dabigatran
• ROCKET-AF- rivaroksaban
• AVEROOS ve ARISTOTLE –Apixaban
• ENGAGE AF-TİMİ 48- Edoxaban
• Çalışmalarının tümünde dışlama kriteri olarak Crcl<30 olan 
hastalar alınmamıştır.
• Bu çalışmalarda CrCl 30-49ml/dk olan orta dereceli KBH’ı olan 
sub grublar incelenip yeni oral antikoagülanlar varfarinle 
kıyaslandığında ;

 Evre 3 KBH’da YOAK’lar en az varfarin kadar etkili ve İKK 
daha  düşük  oranda dolayısıyla YOAK’lar varfarin’e tercih 
edilebilir.



EVRE IV (eGFR:15-29mL/min) KBH-AF 
HASTALARINDA ANTİKOAGÜLASYON

Bazı kılavuzlarda savunulmasına rağmen varfarinin
CKD IV hastalarında etkinliği ve güvenirliği ile ilgili datalar yoktur.

Ayrıca CKD IV ; AF’li varfarin kullanan hastalarda
kanama için prediktör bir faktör olduğu çalışmalar sonucunda 
anlaşılmıştır.

CKD IV hastalarında yeni oral antikoagülanların veya varfarinin
etkinlik ve güvenirliğini destekleyen yayınlanmış klinik olarak 
sonuçlanmış bir data yok

Robert G. Hart, et all Canadian Journal of Cardiology 29 (2013)



SDBY-EVRE 5 KBH-AF HASTALARINDA
ANTİKOAGÜLASYON

HD hastalarında AF prevalansı %15(3 kat fazla SDBY- yaş eşl.)
Bunların /10’u her yıl stroke nedeniyle yatmakta(67yaş>)

K/DOQI 2005 yılında HD’e giren AF’li hastalarda
Non KBH hastalarındaki risk şemalarına göre varfarini önermekte ama kanama

riskinin yüksek ve sıkı monitörizasyonuda not düşmektedir.
Daha sonraki 3 büyük diyaliz database’lerini inceleyen retrospektif çalışmada varfarinin

AF li HD hastalarında endike olmadığını ve faydasının görülmediğini ifade
etmektedir.

Sonuç olarak bugünkü kılavuzlar ve çoğu uzman AF’li HD hastalarında stroke
profilaksisi için varfarin önermemektedir.
Ayrıca yeni oral anti koagülanlar zaten şu anda SDBY için onay almadığı
için kullanılmamaktadır

Robert G. Hart, et allCanadian Journal of Cardiology 29 (2013)



• Yeni oral antikoagülanlar Son dönem böbrek
yetmezliği(SDBY) hastalarında test edilmediği gibi RELY,
ROCKET AF çalışmalarına SDBY hastaları alınmamıştır.

• Bu çalışmanın sonucunda Dabigatran ve rivaroksaban
grubunda majör ve minör kanama riski varfarin grubuna göre
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bunun yanında kanamaya
bağlı ölümlerde varfarin grubuna göre anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur.



Risk-Based Antithrombotic Therapy (cont’d)

Recommendations COR LOE

AHA 2015

The direct thrombin inhibitor dabigatran and the factor Xa inhibitor 
rivaroxaban are not recommended in patients with AF and end-stage 
CKD or on dialysis because of the lack of evidence from clinical trials 
regarding the balance of risks and benefits. 

III: No 
Benefit

C

Direkt trombin inhibitörü dabigatran ve faktör Xa inhibitörü 
rivaroksaban, AF’si olan SDBY’li ve diyaliz hastalarında, risk ve fayda 
dengesi ile ilgili klinik çalışmalardan elde edilen kanıtların eksikliği 
nedeniyle önerilmemektedir.

III: No 
Benefit

C



Tedavi: İlaçlar

• Antiaritmik ilaçlar - aritmiler olarak bilinen anormal 
kalp ritimlerinin sıklığını veya şiddetini azaltır.

• Bu ilaçlar şunları içerir:

• Beta blokerler - metoprolol, karvedilol ve atenolol gibi

• Kalsiyum kanal blokerleri - verapamil ve diltiazem gibi

• Amiodaron, sotalol ve tikosyn (aynı zamanda dofetilid
olarak da bilinir) gibi potasyum kanal blokerleri

• Flecainide ve rhythmol gibi sodyum kanal blokörleri
(ayrıca propafenon olarak da bilinir)



Tedavi: Kardiyoversiyon

• Kardiyoversiyon, kalbe anormal bir kalp ritmini 
(Afib) normal sinüs ritmine dönüştürmek veya 
değiştirmek için  elektrik şokunun verildiği  
düzeltici bir prosedürdür.



Tedavi: Ablasyon

• Kalp ritim bozukluklarının teşhisinde ve tedavisinde uzmanlaşmış bir 
doktor olan bir elektrofizyolog (EP) tarafından gerçekleştirilir.

• Kateterler (dar, esnek tüpler), genellikle kasıkta (üst baldırda) veya 
boyunda bir bölgeden bir kan damarına sokulur ve kalbe ulaşana kadar 
damardan yönlendirilir.

• Kateterlerin ucundaki küçük elektrotlar, kalbin aktivitesini uyarır ve 
kaydeder.

• Bir elektrofizyoloji çalışması (EPS), doktorun kısa devrenin tam yerini 
belirlemesini sağlar.

• Konum onaylandıktan sonra kısa devre yok edilir veya engellenir (hatalı 
sinyalleri kalbin geri kalanına göndermesini önlemek için).

• Sahada az miktarda doku tahrip etmek için kateterlerden enerji 
göndererek yapılır.

• Enerji ya dokuyu kısırlaştıran ya da aşırı derecede soğuyan ya da 
dondurduğu ya da “kriyoabüle ettiği” sıcak (radyofrekans enerjisi) olabilir.



Sonuç olarak

• YOAK’lar NVAF’li hastalarda stroke ve sistemik emboliyi önlemede
varfarine benzer hatta daha iyi sonuçlar sağlamakta ve kılavuzlarda daha
çekici, alternatif olarak tercih edilmektedir.

• Halen süren ve ön sonuçları yayınlanan çalışmalar etkili antidotlarla yeni
oral antikoagülan ilaçların etkileri başarılı bir şekilde ters çevirilebilmekte,
yakın gelecekte mevcut olması mümkün görünmektedir

• YOAK’ların geçerliliği ispatlanmış izlem metodu yok
• YOAK’lar AF li hastalarda stroke’u önleme için dünya

çapında onay almasına ve etkinliğine rağmen KBH’daki kullanımları iyi
tanımlanmamıştır.

• Bu ilaçların orta ve ağır KBH’da etkili bir şekilde kullanımı ve güvenirliği
için daha öte iyi tanımlanmış araştırmalar gerekmektedir.



karar verirken... 

• Güçlü antitrombotik etki, 

• Geniş terapötik indeks, daha az kanama riski

• Maliyet-Yarar

• Risk-yarar  

• Hasta uyumu-tatmini



TEŞEKKÜRLER


