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Avrupa ve ABD sağlıklı toplum ve diyaliz hastalarında beklenen 
yaşam süresi 



28000 hastanın 5 yıllık takibinde Evre 4 KBH olanların  % 20’si diyalize başlarken  

%46’sı kardiyovasküler hastalıktan kaybediliyor 
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KBY ‘de Kardiyovasküler Hastalıklar 
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Geleneksel olmayan Risk Faktörleri 





%25,%25-75,%>75% 



KBH ‘larda negatif randomize mortalite/ kardiyovasküler 
sonlanım çalışmaları 

CREATE ESA kullanımıyla  anemiyi normal değerlere 
yakın düzeltmenin kardiyovasküler ölüm riskini 
azlatmada etkisi yok  

CHOIR ESA ile Hb hedefi 13.5 g/dl ile 11.3 g/dl 
karşılaştırıldığında kardiovasküler olay riski 
artıyor 

4D Atorvastatin diyabetik diyaliz hastalarında 
kardiyovasküler ölüm, nonfatal miyokard 
enfarktüsü ve inme riskini azaltmıyor 

AURORA Rosuvastatin kardiyovasküler ölüm, nonfatal 
miyokard enfarktüsü ve nonfatal inme üzerine 
etkisi yok 

AASK Hipertansif siyah ırk kronik böbrek yetmezliği 
hastalarında etkin kan başıncı kontrolünün renal 
progresyona etkisi yok 



NiYE? 

Diyaliz öncesinden risk başlıyor 

Klasik olmayan risk faktörleri önemli 

Kardiyovaskuler olum nedeni farkli 

Hedef varmak için öngörülen zaman kısa 

Araştırılan mekanizma farklı olabilir 

Reverse epidemiyoloji 
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(Paoletti E, et al AJKJD 46:320, 2005) 







CARDIAC DEATHS (n=270): 
4 D Trial 
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LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY- 
4 Year Risk of Sudden Death 

(EKG-QRS Criteria) 
(4 D Trial- Krane V, et al CJASN 4:394, 2009) 
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U.S. Renal Data System: USRDS 2004 Annual Data 

Report, 2004 

Ani Kardiyak Ölüm 

Hemo vs PD 
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DCOR Çalışması- Tüm nedenli mortalite 
 n : 2103 HD hastası 





Diyalizde ters kardiyovasküler epidemiyoloji  
Kalantar-Zadeh K et al,J Renal Nutrition,14(2),2004 

Kardiyovasküler hastalık 
risk faktörleri 

Genel Toplum Diyaliz hastaları 

Enerji ve protein alımı Arttığında obesite ile ilişkili kötü 
prognozu getirir 

Artmış alım daha iyi sağkalım 
ile ilişkilidir 

VKI Yüksek VKI ve obesite ASKH-
mortalite yaygındır 

Artmış VKI ve obesite 
koruyucu 

Serum kolesterol Hiperkolesterolemi, artmış LDL ve 
azalmış HDL zararlıdır 

Hiperkolesterolemi ve artmış 
LDL koruyucudur 

Serum kreatinin Hafif/orta artmış KVH için 
bağımsız risk faktörüdür 

Artmış prediyaliz değerleri 
uzamış sağkalım ile ilişkilidir 

Plazma homosistein Artmış düzeyler her iki grupta da artmış KVH ile ilişkilidir, ancak 
diyaliz hastalarında düşük düzeylerinde KVH ile ilişkili olduğunu 

gösteren çalışmalar mevcuttur 







Hemodiyaliz hastalarında sistolik kan 
basıncı ve mortalite riski 



1993-2003 yılında diyalize başlayan 16959 h,  

3 yılın üstünde yaşayanlarda >150 mmHg risk artışı) 



Relative hazard (HR) of achieving a ≥30% reduction in fibroblast growth factor-23 (FGF23) 

from baseline to week 20 vs not achieving such a reduction on clinical outcomes (patients 

randomized to cinacalcet from FGF23 cohort).  

Sharon M. Moe et al. Circulation. 2015;132:27-39 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Diyaliz hastasında  kardiyovasküler tedavi planı 



Hipertansiyon 

Koroner Arter hastalığı 

Atrial fibrilasyon 

Antilipemik tedavi 



Hemodialysis for chronic renal failure. Clinical observations 
Arch Intern Med 120:153-167,1967 

 Diyaliz merkezinde daha fazla 
antihipertansif kullanımı daha 
kötü hipertansiyon kontrolü 
ile paraleldir 



Hemodiyalizde Hipertansiyon 
Kan Basıncı Hedefi 

Sistolik kan basıncı 

(mm Hg) 

Diastolik kan 

basıncı (mm Hg) 

Prediyaliz <140 

   160? 

<90 

100? 

Postdiyaliz <130 <80 

K/DOQI Workgroup 
K/DOQI clinical practice guidelines for cardiovascular disease in dialysis patients 

Am J Kidney Dis 2005; 45(4 Suppl 3): S1–S153. 



0.9-1 kilo kuru ağırlık azaltımı,  
100 tedavi 50 kontrol 



Dilated uremic cardiomyopathy in a dialysis 
patient cured by persistent ultrafiltration 

 



HD’de antihipertansif kullanımı ve 
kardiyovasküler olay riski 



HD’de antihipertansif kullanımı ve 
mortalite riski 



 
DOPPS: HD hastalarında antihipertansif 

tedavi ve mortalite 
 





AUTHORS' CONCLUSIONS: 
Palmer SC, et al  Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 31;5:CD007784 almer sc, 

Statins consistently lower death and major cardiovascular events by 20% in people 

with CKD not requiring dialysis. Statin-related effects on stroke and kidney function 

were found to be uncertain and adverse effects of treatment are incompletely 

understood. Statins have an important role in primary prevention of cardiovascular 

events and mortality in people who have CKD. 

 

 

AUTHORS' CONCLUSIONS: 
PALMER SC, Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 11;9:CD004289 

Statins have little or no beneficial effects on mortality or cardiovascular events and 

uncertain adverse effects in adults treated with dialysis despite clinically relevant 

reductions in serum cholesterol levels. 

AUTHORS' CONCLUSIONS: 
Palmer SC Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 28;1:CD005019 Palmer SC, Statins may 

reduce cardiovascular events in kidney transplant recipients, although treatment effects 

are imprecise. Statin treatment has uncertain effects on overall mortality, stroke, kidney 

function, and toxicity outcomes in kidney transplant recipients. Additional studies would 

improve our confidence in the treatment benefits and harms of statins on cardiovascular 

events in this clinical setting. 
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Diyalizde antilipemik tedavi 









Atrial fibrilasyon 

Atrial fibrilasyonsağlıklı topluma göre 10-20 kat daha sık  

USRDS  HD’de %13, PD %7 

DOPPS ülkelerinde kullanım oranı 

Avrupa %9,ABD:%26 



Diyaliz hastalarında  
 

 

AF olmayan hastalarda inme riski %2 

AF olanlarda % 5 

 

AF’si olan warfarin kullanmayanlarda serebral kanama %1.1 

AF’si  olan warfarin kullananlarda serebral kanama %2.6 

? 



Yeni inme  

Warfarin  7.1/100 hasta yılı 

Aspirin 3.5/100 hasta yılı 

İlaçsız 2.9 100 hasta yılı 

Klopidogrel 2.7/100 hasta yılı 





2014 American hearth association/ACC/heart rthm Society AF guideline 

 

GFR >15 diyalize girmeyen hastalarda zayıf antikoagulasyon önerisi 

 
5D hastalarda tromboembolism yararından çok kanama riski nedeniyle zayıf öneri 

 

 

 

 

 



Atrial trombus 

Valvular/romatizmal kapak 

Prostetik kalp kapağı 

İskemik inme öyküsü 

Riskler i bilerek tercih etmeyen hastalar 

Düşme riski yüksek olanlar 

Daha önce ciddi kanama geçirmiş olanlar 

Kontrolsüz hipertansif olanlar 

INR takibi yaptırma güçlüğü olanlar 
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