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 40 yaşında erkek hayat boyu risk %21, kadın için %20; 

 KB >160/110 mmHg olanlarda, <140/90 mmHg olanlara 
göre risk 2 kat daha fazla 

 Lloyd-Jones DM Circulation 2002

 Akut dekompanse kalp yetmezliği (ADKY) nedeni ie 
hospitalize edilen 65 yaş üstü hastaların %21.3’ü ilk ay 
içinde tekrar hastaneye başvuruyor ! 

 Hernandez AF, JAMA 2010

 KKY nedeni ile hastanede yatan hastaların taburculukları 
sonrası ilk ay içinde tekrar hastaneye yatma oranı: %26.9 
1. neden %37 KKY, %5 pnömoni, %4 böbrek yetmezliği

 Jencks SF, N Eng J Med 2009



 ADKY hastalarında: hastanede ölüm %4.5, 
1.ayda %12, 1. yılda %38 ölüm oranı !

 Kociol Rd, Am Heart J 2010

 ABD ‘de kalp yetmezliği nedeni ile yatış oranı 

(yaş, cinsiyet ve ırk ile düzeltilmiş):

 1998’de 100 hasta yılında 2.8 iken 2008’de 100 
yasta yılında 2.0 (p<0.001) Ilımlı bir azalma ! (%29.5 

azalma)

 Düzeltilmiş 1 yıllık mortalite oranı %31.7’ den 

%29.6’ya geriliyor (%6.6 azalma, p<0.001)

 Chen J, JAMA 2011



 ADKY nedeni ile hastanede yatışlarda renal 
fonksiyonlarda kötüleşme sık ve kötü sağkalım 
ile ilişkili (?)

 Düşük kardiyak output nedeni ile renal 
hipoperfüzyon - backward failure – konjesyon

 Geçici olarak izole santral venöz basınçta artış 
renal fonksiyonda bozulmaya neden olabilir

 Renal venöz basınç artışı-renal perfüzyonda azalma-
idrar miktarında azalma

 FR Winton J Physiol 1931

Hipotez: Böbrek yetmezliğinin nedeni konjesyon olabilir



Mullens, W. J Am Coll Cardiol 2009

ADKY nedeni ile hastaneye yatış sırasında renal fonksiyonlarda 
kötüleşme  (kreatinin >0.3 mg/dl)



N=145, EF<%30, CI <2.4 L/ml/m2, CVP >8 veya PCWP >18 mmHg
%19 GFR<30 ml/dk, %45 GFR 30-59 ml/dk

%40’nda ilk 5 günde renal fonksiyonlarda kötüleşme
Mullens, W. J Am Coll Cardiol 2009



ADKY ile başvuran hastalarda 

renal disfonksiyon sıklığı ve şiddeti
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Dekompanse kalp yetmezliği

Düşük kardiyat Output
Artmış nörohümoral aktivite
Azalmış doku perfüzyonu
Sistemik vazokonstrüksiyon

RENAL DİSFONKSİYON

Artmış inflamatuar 
sitokinler
Endotel aktivasyonu
Artan venöz gerilme

KONJESYON

Sekonder hiperaldosteronizm,
Artmış Na reabsorbsiyonu
Azalmış su klirensi
Azalmış distal Na akımı
Diüretik direnci 

Intraabdominal 
basınc artışı
Artmış sağ atrium 
basıncı
Artmış LVED basınç

ultrafiltrasyon



Diüretikler ana tedavi

 ADKY nedeni ile yatan hastaların %40’ı 
taburculukları sırasında hala konjesyon 
bulguları taşıyor.

>-9kg     -6.8-9     -4.5-6.8      -2.2-4.5         -0-2.2      +0-2.2 + 2.2-4.5    + >4.5 kg

Gheorghiade M, Eur Hearth J 2005 

%16 

>50.000 ADKY hastası, The ADHERE Registry



Furocemid
Oral:IV doz 2:1

Ayaktan başlangıç dozu 20-40 mg (1/2-1 tab)

İdame doz 40-240 mg (1-6 tab)

Max doz/gün 400-600 mg (10-15 tab)

Etki başlangıç

Oral

IV

30-60 dk

5 dk

Pik serum düzeyi (oral) 1 saat

Yarı-ömrü

Normal

Renal yetmezlik

Kalp yetmezliği

1.5-2 saat

2.8 saat

2.7 saat

Etki süresi 6-8 saat



 Yüksek dozlarda kullanım kötü 
sonlanımlarla ilişkili: Yüksek doz 
gerektirenlerde komorbidite daha fazla !

 RAS aktivasyonu !

 Elektrolit bozukluğu !

 Renal fonksiyonda kötüleşme ! : Akut tedavi 
sırasında kötüleşmenin anlamı ? Persistan 
konjesyonun kendisi renal disfonksiyon için 
bir belirteç



Diüretik direnci nedenleri

 Yetersiz doz**

 Hasta uyumsuzluğu

 İlaç kullanmama

 Tuz tüketimi**

 Kötü emilim

 Bozulmuş sekresyon

 KBY**

 İleri yaş

 KKY

 İlaç (NSAID)

 Proteinüri

 Hipoproteinemi

 Hipotansiyon

 İlaçlar (NSAID-ACE)

 Diüretik toleransı**

(adaptasyon)

 Nörohumaral 

aktivasyon

 Postdiüretik “rebound”

( az sıklıkta kullanım)



Loop diüretiklerine adaptasyon
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Abdallah et al. J Am Soc 
Nephrol 12: 1335, 2001

Obermüller et al. Am J 
Physiol 269: F900

Ellison et al. 
JCI 83: 113, 1989

K F

Kronik furosemid kullanımı 
tiyazid-duyarlı transporter mRNA arttırıyor

Kronik furosemid kullanımı 
tiyazid-duyarlı transporter proteini

Kontrol Furosemid

Kronik furosemid kullanımı 
tiyazid-duyarlı transporter aktivitesini arttırıyor

Furo + Spiro



IV Loop Diuretik: Bolus vs Sürekli infüzyon

Metanaliz: Sürekli infüzyon bolus uygulamasından üstün

Total idrar çıkışı  P = 0.003

Serum kreatinin artışı  P < 0.00001

Hastaneye yatış süresi  P < 0.00001

Mortalite  P = 0.00005

Salvador DRK et al. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 



 Akut dekompanse kalp yetmezliğinde farklı 
furosemid tedavilerinin etkinliği ve güvenliği
 Veriliş yolu

 12 saatte bir bolus
 Sürekli infüzyon

 Doz

 Düşük doz (1 x oral doz)
 Yüksek doz (2.5 x oral doz)

 24 saat içinde randomizasyon, 2x2
 48. saatte oral tedaviye geçiş
 Tedaviye devam
 Doz artımı

 72.saate birleşik sonlanımlar, 60. günde klinik 
sonlanımlar

DOSE çalışması-2011 NEJM

Felker GM, N Eng J Med 2011



Çalışma kriterleri

İçleme

 Günlük furosemid dozu 80-240 mg 

Dışlama

 İnotrop, UF planlananlar

 Sistolik KB <90 mmHg

 Serum kreatinin >3.0 mg/dl

Felker GM, N Eng J Med 2011



N = 308

Yaş (ort, SD) 66 (14)

Erkek, % (N) 73% (226)

Bazal furosemid doz, mg/gün, ort (SD) 131 (52)

Ejeksiyon fraksiyonu, %, ort (SD) 35 (18)

1 yıl içinde hastaneye  yatış (%) 74% (225)

Sistolik KB,  ort (SD) 119 (20)

JVB > 8 cm H20, % (N) 91% (267)

Ral, % (N) 58% (178)

Sodium, mEq/L, ort (SD) 138 (4)

Kreatinin, mg/dL, ort (SD) 1.6 (0.5)

Felker GM, N Eng J Med 2011



72. saatte kreatinin artışları

Bolus İnfüzyon

p = 0.45 p = 0.21
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Bolus vs Sürekli tedavi

Bolus İnfüzyon P değeri

Dispne (72.saatte AUC) 4456 4699 0.36

72. Saatte konjesyonsuz hasta (%) 14% 15% 0.78

72. Saatte kilo değişimi -3.08 kg -3.67 kg 0.20

72.Saatte net volüm azalımı 4237 mL 4249 mL 0.89

Tedavi yetersizliği (%) 38% 39% 0.88

Serum kreatinin >0.3 mg/dl artış 17% 19% 0.64

Hastanede yatış süresi (ortanca) 5 5 0.97

Felker GM, N Eng J Med 2011



Düşük vs yüksek doz diüretik

Low High P value

Dispne (72.saatte AUC) 4478 4668 0.041

72. Saatte konjesyonsuz hasta (%) 11% 18% 0.091

72. Saatte kilo değişimi -2.76 kg -3.94 kg 0.011

72.Saatte net volüm azalımı 3575 mL 4899 mL 0.001

Tedavi yetersizliği (%) 37% 40% 0.56

Serum kreatinin >0.3 mg/dl artış 14% 23% 0.041

Hastanede yatış süresi (ortanca) 6 5 0.55

Felker GM, N Eng J Med 2011



Diüretik tedavi yeterli mi?

 12 saatte bir bolus grubunun 72 
saatteki diüretik dozu: 592 mg !  
(100 mg) 

 Sürekli infüzyon grubunda 480 mg! 
(6.7 mg/saat)

 Düşük doz grubu: 358 mg, yüksek 
doz grubu: 773 mg 

 Hastanede yatış süresi, ölüm, yan 
etki, kreatinin artışı benzer

Felker GM, N Eng J Med 2011



KKY’de azalan kardiyak output ve kan basıncı 

nedeni ile artmış RAA ve tuz tutulumu

Ultrafiltrasyon 

 22 KKY hastası, UF ve nörohumoral marker 
ölçümü

 500 cc/saat UF (ortalama 3122 ml) sağ atrium
basıncı %50 azalanana dek

 Plazma renin, noradrenalin ve aldosteron ölçümü

 Plazma volümünde %20 azalma, kardiyak output
ve kan basıncında ılımlı azalma ile birlikte PRA, 
noradrenalin ve aldosteronda azalma !

 Sonraki 48 saatte plasma volümü, kardiyak 
output ve KB artışı ve nörohumoral depresyon ve 
su-sodyum ekskresyonunda artış

 Guazzi Md, Br Heart J 1994



Guazzi Md, Br Heart J 1994



Guazzi Md, Br Heart J 1994



 36 hasta (NYHA II-III)

 Randomizasyon: Tek UF seansı (n=18)ve kontrol 
(n=18)

 UF ortalama 1880 ml, 600 ml/saat

 UF grubunda: sağ atrium basıncı, PWB ve 
kardiyak indexde azalma. 

 Egzersiz performansında artış ile birlikte istirahat 
norepinefrinde azalma

 Agostoni PG, J Am Coll Cardiol, 1993



 UF sonrası değişen natriürez (intrarenal 
hemodinamide düzelmeye bağlı olarak)

 UF ile daha fazla Na klirensi (izotonik 
ultrafiltrat vs hipotonik idrar)



Kalp yetmezliğinde UF olası avantajları

 Renal venöz konjesyonda azalma
 Hızlı ve ayarlanabilir sıvı çekimi
 Daha fazla Na klirensi
 Düşük hipokalemi riski
 Nörohumoral aktivasyonun olmaması (SSS, RAS 

ve AVP)
 Diüretik direnci, natriürez ve idrar çıkışında 

düzelme
 KY nedeni ile hastaneye yatışda azalma
 Daha kısa hastanede yatış süresi
 Portable UF imkanı ( minimal extrakorporal volum 

(33cc), düşük kan akımları (10-40 ml/min)



Kalp yetmezliğinde UF olası dezavantajları

 Mortalite markerleri üzerine etki ? (renal 
fonksiyon, serum Na)

 Damar yolu gereksinimi (periferik veya 
santral)

 Deneyimli personel
 Antikoagülasyon ihtiyacı
 Hava embolisi, allerjik reaksiyon, enfeksiyon
 Kullanım kılavuzu ? (kime, ne zaman, ne 

kadar ?)
 Uzun dönem sonuçlar ?
 Maliyet



UF vs IV diüretikler (ADKY)

UNLOAD Çalışması 
Costanzo MR, J Am Coll Cardiol 2007

 Erken UF (24 saat içinde randomizasyon, tek 
seans) vs diüretik bazlı tedavi (n=200)

 UF: max 500 ml/saat, 241 ml/h, 12.3± 12 saat

 Birincil sonlanım: 48.saatte kilo kaybı 5.0 vs 3.1 
kg (UF ve DÜ, p=0.001)

 Renal fonksiyon (kr.1.5 mg/dl) ve KB olumsuz 
etki yok

 UF grubunda daha az hastaneye yatış, acile 
başvuru

 Net sıvı kaybı: 4.6 vs 3.3 L (UF vs DÜ), p=0.001



Cardiorenal Rescue Study in Acute Decompansated 

Hearth Failure (CARRESS-HF)
Bart BA, N Eng J Med 2012

 NIH sponsor
 188 ADKY hastası-renal fonksiyonları 

kötüleşen ve persistan konjesyonu olan: 
UF vs farmakolojik tedaviye randomize

 Birincil sonlanım: 96.saatte serum 
kreatinin ve kiloda değişim

 Fix UF hızı: 200 ml/saat, ortanca UF 
süresi 40 saat (Aquadex System 100,CHF 
Solutions)

 Bazal kr: 1.9 mg/dl, UF grubu 2.09 mg/dl
 Kr >3.5 mg/dl dışlama kriteri



Cardiorenal Rescue Study in Acute 

Decompansated Hearth Failure,(CARRESS-HF)
Bart BA, N Eng J Med 2012

 96. saate kreatinin 
değişimi:

-0.04±0.53 mg/dl 
farmakolojik grup

+0.23±0.70 mg/dl UF 
grup (P=0.003).

 96. saate kilo kaybı ve 
sıvı azalması benzer 
(5.7 vs 5.8 kg)

 UF grubunda yan etki 
daha fazla (erken 
sonlanım)



 Farmakolojik tedavi grubunda 2.8-3.4 L/gün diürez, renal 
fonksiyonlarda ve KB’da kötüleşme yok != Etkin medikal 
tedavi !

 UF kolunda hız sabit (200 ml/saat), %30 diüretik ilave !

Bart BA, N Eng J Med 2012



Continuous Ultrafiltration for Congestive 

Heart Failure-CUORE Çalışması
Marenzi G, J Card Fail 2014

 Avrupa, RCT
 Erken UF vs konvansiyonel tedavi (n=56, 2 ay içinde >4 

kg’dan fazla volüm artışı olan ADKY hastaları)
 Birincil sonlanım: 1. yılda KY nedeni ile tekrar hastaneye yatış
 UF kolunda diüretik dahil tedaviler devam !
 Kilo kaybı benzer: -7.9 kg UF kolu, -7.5 kg medikal tedavi 

kolu (p=0.75)
 1 yıl içinde rehospitalizasyon UF kolunda daha az (HR:0.14, 

p=0.002)
 6.ayda UF kolunda kilo, renal fonksiyon ve diüretik dozu 

stabil; medikal tedavi kolunda kilo, serum kreatinin ve 
diüretik dozu arttırılmış

 UNLOAD çalışmasına benziyor: erken UF, renal kötüleşme 
beklenmiyor, medikal tedavi serbest, UF sabit değil (168-485 
ml/saat - 19± 10 saat), en uzun izlem süresine sahip

 Az hasta sayısı, sadece düşük EF’li hastalar, medikal tedavi 
protokolü yok



The Aquapheresis Versus Intravenous Diuretics and 

Hospitalization for Heart Failure (AVOID-HF)

Costanzo MR, JACC Heart Failure, 2016

 Etkin medikal tedaviye ilave olarak etkin UF’nun etkisi ?

 810 ADKY hastası planlanıyor, ancak yavaş içleme 
nedeni ile 224 hastada kalıyor (!)

 Erken UF (fix değil) (UNLOAD ve CUORE gibi) vs etkin 
medikal tedavi (CARRES- HF gibi)

 Birincil sonlanım: 90 gün içinde gelişen KY

 UF hızı 50-300 ml/saat (138 ml/saat)-70 saat

 Total ve net volüm kaybı UF grubunda daha fazla (18.7 L 
vs 14 L, p=0.02; 12.9 L vs 8.9 L, p<0.01

 Renal fonksiyonlar benzer: +0.09 mg/dl kreatinin artışı 
vs +0.05 mg/dl kreatinin artışı p=0.88 (bazal kreatinin: 
1.5 vs 1.6 mg/dl)



 1. ayda KY nedeni ile rehospitalizasyon 
%9.5 vs %20.4 p=0.03, UF kolunda 
daha kısa hastanede yatış

 UF kolunda yan etki daha fazla !

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213177915005557#gr2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213177915005557#gr2


UF tedavi-Çıkarımlar
 AVOID-HF çalışmasında kalp yetmezliğine kadar geçen 

süre 2 kat daha uzun (ama anlamlı değil)

 UNLOAD çalışmasında UF kolunda hipotansiyon 2 kat 
daha fazla (ama anlamlı değil)

 CARESS-HF’de bildirilen renal fonksiyonda 
kötüleşmenin klinik anlamı ? (+0.2 mg/dl artış)

 Düşük EF’li KY ile EF korunmuş KY ayırımı ?
 Çalışmalarda KY-düşük EF dominant 

 (UNLOAD %70= Alt grup analizinde düşük EF’li grupta 
hastaneye yatış daha az

 Nonrandomize prospektif çalışma, 184 hasta (%53 EF 
korunmuş KY)= renal fonksiyonlar ve mortalite düşük EF 
ve korunmuş EF KY’de farklı değil

 Jefferies JL, Circ Heart Fail 2013

 Hemodinamisi stabil olmayan, inotrop ihtiyacı olan ve 
kreatinin >3.5 mg/dl= dışlama kriteri



Tuzsuz diyet  güvenli mi ? etkili mi?

 1771 akut dekompanse KY hastası-diüretik 
direnci
 2x1/gün Hipertonik NaCl (150 ml) + IV furocemid 

(250mmg) + 120 mmol tuz diyeti

 2x1/gün IV furocemid (250mmg) + 80 mmol tuz diyeti

 Hastanede yatış (3.5 vs 5.5 gün) ve diürez daha 
iyi

 Kreatinin klirens daha iyi

 57 ay izlemde hastaneye yatış (%18.5 vs 
%34.2, p<0.001 ve mortalite daha iyi (%12.9 vs 
%23.8, p<0.001)

Paterna S. Am J Med Sci 2011



Stage C: İlaç dışı yaklaşımlar

Sodium restriction is reasonable for patients with 
symptomatic HF to reduce congestive symptoms. 

I IIa IIb III

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of  Heart Failure



Düşük Na x3 kat mortalite

Düşük Na x3.5 kat 
mortalite

Yüksek Na x3.8 kat 
hastaneye yatış riski













Meta-analiz yayından kaldırıldı !

 6 çalışmanın 2’si aynı çalışma !

 2 çalışmanın verileri isteniyor:

 Cevap: missing data «computer 
failure» nedeni ile !



Mc Causland FR, Kidney Int 2012

Yüksek sodyum alımı mortalite ile ilişkili 

HEMO çalışması posthoc analiz





Braam B, Heart Fail Rev 2012



Kalp yetmezliği hastalarında volüm yükü-

yaklaşım

 Hipervolemi varlığına rağmen tuz-su tutulumunun 
patogenezi iyi bilinmeli

 Böbrek yetmezliğinin dışında, azalmış kardiyak 
output’dan ziyade venöz konjesyon kötüleşen renal
fonksiyon için primer hemodinamik faktör olabilir.

 Diüretikler konjesyonu azaltır, ancak etkileri aşırı tuz 
alımı, alttaki böbrek yetmezliği, diüretiklere adaptasyon 
ve nörohumaral aktivasyon gibi nedenlerle etkinlikleri 
azalabilir.

 Diüretiklerle sağlanan hipotonik idrara karşın, UF ile 
sağlanan izotonik sıvı uzaklaştırılması Na atılımında 
artıma ve daha az nörohumoral aktivasyona neden olur.



Klinik yaklaşım

 KB azalırsa, başlangıçta böbrek glomerüler 
filtrasyonu sabit tutmak içim afferent arteriyolde 
dilatasyon olacak: Hipotansiyon çok mu ciddi ?

 Akut kalp yetmezliği altta yatan böbrek hastalığı 
veya aterosklerotik RAS’a mı bağlı ?

 İnotrop veya diğer ilaçların renal perfüzyon veya 
renal otoregülasyonuna etkisi var mı ?

 Kalp yetmezliği konjesyon ve pulmoner 
hipertansiyon ile birlikte mi ? CVP ? İntraabdominal 
basınç ?

 Renal fonksiyon bozukluğu yapacak başka neden ? 
(primer bb hastalığı, TIN )



Gelecek araştırma konusu

 Preemptif UF (randomize kontrollü çalışma)

 ADKY nedeni ile hastaneye yatmış hastalar taburcu 
olurken 2 kola randomize:

 A. Preemptif UF kolu: Haftalık kilo takibi, kilo artışı 3-4 kg 
olunca UF için hastaneye çağırma (standart tedaviye ilave 

olarak)

 B. Standart tedavi kolu: dekompanse olunca hastaneye 
yatırılacak (şu anki durum)

 Hipotez: Preemptif UF hastaneye yatışları 

azaltabilir.


