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DİYALİZ-MORTALİTE

200 ölüm/1000 hasta-yıl.•
                                          USRDS-2011

En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır.•
                                                      USRDS -2011: %40           
                                                       TND-2011:  HD:%54, PD:%57                

En sık spesifik ölüm nedeni aritmiler/ani kardiyak •
arresttir (AKA).

                                          



Tanım 
                                ACC/AHA/HRS.2006.

Ani kardiyak arrest: Kardiyak aktivitenin ani durması hali. 
Normal solunum ve dolaşım mevcut değildir. 

Genellikle CPR/defibrilasyon/kardiyoversiyon/kalp pili 
uygulamaları ile geriye dönüşlü bir olaydır. 

Ani kardiyak ölüm: Ani kardiyak arrest sonucu olan ölümdür. 



Kidney Int 2009; 76:652-658



USRDS-2002



DOPPS•
CHOICE•
HEMO•
4D•

Ani kardiyak ölüm: %22-26

Diyaliz hasta populasyonu: 54 AKÖ/1000 hasta–yıl. 

Genel populasyon: 1.89 AKÖ/1000 hasta-yıl. 



Epidemiyoloji

USRDS-CVSSC (cardiovascular special studies center)-2006. 
Form 2746. Kardiyak arrest/nedeni bilinmeyen/aritmi.

PD: Kardiyak ölümlerin%58, tüm ölümlerin %25

HD: Kardiyak ölümlerin%64, tüm ölümlerin %27



Epidemiyoloji
Türk Nefroloji Derneği
Registry 2012

PD: Tüm ölümlerin %18

HD:Tüm ölümlerin %25



AKA/AKÖ

Kronik hipervolemi

Ca/P/PTH

İnflamasyon

Ventrikül disfonksiyonu

Otonom bozukluklar

Elektrolit bozuklukları

AnemiÜremi

KAH/MI

SVHD vitamini eksikliği

Hiperhomosisteinemi

Malnütrisyon



HEMO
1745 hasta / 808 ölüm•
Median yaşam süresi 2.5 yıl•
AKÖ:%22•

Yaş•

Diyabet•

Periferik damar hastalığı•

İskemik kalp hastalığı•

Düşük serum kreatinin düzeyi•

Yüksek alkalen fosfataz•





Koroner arter

İleti sistemi

Myokard aritmi



Diyaliz hastalarında myokardiyal iskeminin koroner
revaskülarizasyon ile düzeltilmesi AKÖ’ ün önlenmesinde
beklenilen yararı sağlamaz.

                    USRDS-CVSSC

Koroner arter







myokard

Sol ventrikül hipertrofisi

Endotelyal disfonksiyon

İnterstisyel fibrozis

Mikrovasküler yetersizlik ( kapiller/miyozit uyumsuzluğu).

Azalmış iskemi toleransı



öneri
Diyalize başlayan tüm hastalar ideal kuru ağırlığa ulaştıktan sonra         
( ilk  1-3 ay arası)  EKO ile değerlendirilmelidir. B u değerlendirme 3 yıl 
ara ile tekrarlanmalıdır.

Her türlü kardiyak sorundan sonra EKO ile sol ventrikül fonksiyonu 
kontrol edilmelidir.

EKO da sol ventrikül disfonksiyonu ( EF<%40 ) veya duvar hareket 
bozukluğu saptanan tüm hastalarda koroner arterler 
değerlendirilmelidir.

NOT:AKA hikayesi olan diyaliz hastalarının sadece %29’unda ileri sol 
ventrikül disfonksiyonu vardır.



Hemodiyaliz seansları sırasında hızlı elektrolit •
değişimleri

Hiperpotasemi•

ileti sistemi



-Miyokardiyal fibrozis

-Mikrovasküler bozukluk

-KAH/MI

-Kalp yetmezliği

-Sol ventrikül bozukluğu

-Sol ventrikül hipetrofisi

QT dağılımı

Aritmi

Kardiyomiyopati

İskemi

Hızlı elektrolit değişimi

Hipervolemi

İnflamasyon

Üremi

Otonom bozukluk

Kardiyak arrest

Ani kardiyak ölüm



tedavi
Resusitasyon

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda 
ventriküler aritmilere acil yaklaşımda ilk 
olarak hastanın hemodinamik durumu ve 
elektrolit dengesi (Ca, K, Mg) gözden 
geçirilmelidir.

                                                            ACC/AHA/ESC. 2006



Diyaliz Üniteleri ve Defibrilatör

307,553 hemodiyaliz seansı.  1997-2004.









    Hemodiyaliz ünitesi çalışanlarına temel yaşam desteği  ( CPR ) 
ve eksternal  kalp defibrilatörü kullanımı konusunda eğitim  
verilmelidir. 

                                                                                                                            
                                                  NKF-K/DOQI. 2005



Önlenebilir mi?

Primer koruma•

Sekonder koruma•

Diyaliz hastalarına özel durumlar•









43,200 hasta. 

510 arrest                    1560 kontrol

Düşük diyalizat potasyumu ( <2 mEq/L)
Yüksek UF volümü
Düşük diyalizat kalsiyumu ( <2,5 mEq/L)

Pun PH. CJASN   2013; 8: 292



Tedavi uyumsuz, kronik hiperpotasemili hastalarda ek seans 
yararlı olabilir.

Potasyum düzeyi  dalgalı seyreden hastalarda digoxin kullanımı  
zorunlu değilse tercih edilmemelidir.







Medikal tedavi

Jadoul M. DOPPS. CJASN 2012; 7:765.•
Rits E. Semin Dial 2002; 15:135.•
Efrati S. Am J Kid Dis 2002; 40: 1023.•
Berger AK. J Am Coll Cardiol 2003; 42:201.•
Zannad F. Kid Int 2006; 70:1318.•
Takahashi A. NDT 2006; 21: 2507.•

Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ani kardiyak 
ölüm riskini azaltırlar. 

B bloker•

ACE inhibitörleri•

ARB•





Farmakolojik tedavi











Statin-AKÖ



Statin-AKÖ

2008 Mar 22;336(7645):645-51



Non-farmakolojik tedavi

ICD ( intrakardiyak defibrilatör)



KidneyInt 2005;68, 818.







İyi fonksiyonel kapasitede yaşam beklentisi 1 yıldan fazla olan ve 

optimal antiaritmik tedaviye rağmen hayatı tehdit edici aritmileri 

devam eden diyaliz hastalarında  ( özellikle böbrek nakli bekleme 

listesinde olan ) ICD veya kalp pili gibi yaklaşımlar önerilmektedir.

                                                                  ACC/AHA/ESH  2006



Am J Kidney Dis 2011;58:409



Azalmış

-myokardiyal fibrozis/hipetrofi

-Antifibriler aktivite

-Ventriküler aritmi

-Kalp atım değişkenliği

-Barorefleks duyarlılığında 

artma

-MI riski

ICD
Önlem
-Kardiyak arrest
-Ciddiventriküler aritmi

ACE/ARB

Azalmış
myokardiyal -

fibrozis/hipetrofi
 Kalp atım -

değişkenliği
-Fatal aritmi-

Düşük K / Ca 
diyalizat ve hızlı 

elektrolit 
değişikliğinden 

kaçınma

Önlem
-QT dağılımı
-Yeni aritmi
-Prematür VES

B bloker
Ani kardiyak 

ölümün önlenmesi



Diyaliz ünitesi çalışanları CPR ve external defibrilatör kullanımı konusunda 
eğitilmelidir.

Sekonder koruma yaklaşımı ( ICD endikasyonu, medikal tedavi ) diyaliz dışı 
populasyondan farklı değildir. 

Primer korumada mortalite avantajı diyaliz dışı populasyona göre daha az 
olsa da yaklaşım farklı değildir.

Kalp yetmezliği (EF<35) olan hastalarda B-bloker  medikal tedavide 
önceliklidir. Tolere eden hastalarda ACE inhibitörü tedaviye eklenmelidir.

Düşük diyalizat potasyumu (<2 mEg/L), düşük diyalizat kalsiyumu (<2.5 
mEg/l) kısa tedavi süresi ve yüksek UF volümü risk faktörüdür. 


