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ÖZET: 

Genel Bilgi: Kardiyovasküler hastalıklar, hemodiyaliz (HD) tedavisi alan 

hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Kardiyak aritmiler, HD 

hastalarının kardiyak ölüm nedenleri içinde %10 ile 3. sırada yer almaktadır. HD hastaları 

arasında atrial aritmi prevelansı yaklaşık %68, atrial fibrilasyon prevelansı ise yaklaşık 

%13 kadardır. HD hastalarında ventriküler aritmi özellikleri çok detaylı çalışılmış 

olmakla birlikte atrial elektriksel aktivite özellikleri çalışılmamıştır. Standart 

elektrokardiografi (EKG) trasesinde P-dalga dispersiyonu (PDD) atrial aritmi riskini 

belirlemede değerli bir testtir. Amaç: Aritmisi olmayan HD hastalarında, atrial elektriksel 

aktivitenin değerlendirilmesi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Hastalar ve 

Metod: Çalışmaya 8 ayrı HD mekezinden toplam 545 HD hastası ile yaş ve cinsiyet 

uyumu sağlanmış 100 gönüllü, sağlıklı birey alındı. Aritmisi olan, antiaritmik ilaç 

kullanan, semptomatik kardiyovasküler hastalığı olan, ötiroid kliniği olmayan hastalar 

çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik özellikleri ve labaratuar parametreleri 

belirlendi. Hasta ve kontol grubunda standart 12 derivasyonlu ve 50 mm/sn hızlı EKG 

uygun şartlarda çekildi. P-dalga değerleri ve PDD hesaplandı. Klinik ve laboratuar 

parametrelerle karşılaştırıldı. Bulgular: PDD, kontrol grubuna göre hasta grubunda 

anlamlı olarak yüksek bulundu (34.91±11.96 ve 30.10±7.71, p<0.001). Hasta grubunda; 

anemiklerde, diyabetiklerde, iki diyaliz arasında >3 kg fazla kilo alanlarda, vasküler 

aksesi kalbe yakın olanlarda PDD daha yüksek olduğu saptandı (tümü için p<0.05). 

Sonuç: Atrial aritmi prediktörü olan PDD hemodiyaliz hastalarında daha yüksektir. 

Özellikle; anemik, diyabetik, iki diyaliz arası kilo alımı fazla olan ve vasküler aksesi 

kalbe yakın olan hastalarda atrial aritmi eşiği daha düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Atrial aritmi, EKG, hemodiyaliz, P-dalga dispersiyonu.   
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ABSTRACT: 

Background: Cardiovascular diseases are the most important cause of 

morbidity and mortality in hemodialysis (HD) patients. Cardiac arrythmias are the third 

most common cause of cardiac death with a 10% ratio in HD patients. The prevalences of 

atrial arrythmia and atrial fibrillation are around 68% and 13% in HD patients, respectively. 

Although the presence of detailed  studies about the characteristics of ventricular arrythmias 

in HD patients, the atrial electrical activities have been little studied. P-wave dispersion 

(PWD) on the standart ECG line is a predictive test to detect the risk of atrial arrythmia. 

Aim: Evaluation of the atrial electrical activity and determination of the related risk factors 

in HD patients have been accepted as the aims. Subjects and Methods: 545 HD patients 

from eight different HD centers and 100 age- and sex-matched healty volunteers were 

included. Patients with arrhythmia and symptomatic cardiovascular disease, antiarrhythmic 

medication users and patients without a euthyroid clinic were excluded. The laboratory and 

demographic features of the patients have been detected. In patient group and in controls, 

the standard 50mm/hour ECG with 12 derivations was performed under optimal conditions 

in all cases.  P-wave and PWD values were measured and compared with clinical and 

laboratory parameters. Results: The PWD values were significantly higher in patient group 

than controls (34.91±11.96 and 30.10±7.71, p < 0.001). PWD values were determined as 

higher in patients with anemia, diabetes, weight gaining 3> kg between the dialysis sesions, 

and in patients with vascular access closer to the heart (p<0.05 for all). Conclusion: PWD 

as a predictor of atrial arrhythmia is higher in HD patients. The threshold for atrial 

arrhythmia is especially lower in patients with anemia, diabetes, vascular access closer to 

the heart, and in patients with a greater weight gaining between the dialysis sessions.  

Keywords: Atrial arrythmia, ECG, hemodialysis, P- wave dispersion. 
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1. GĠRĠġ: 

 

Kardiyovasküler hastalıklar, hemodiyaliz (HD) hastalarında en önemli morbidite ve 

mortalite nedenidir. Bu hastalık grubu içinde aritmiler önemli bir yer tutmasına rağmen 

diğer morbidite ve mortalite nedenleri kadar incelenmemiştir. Hemodiyaliz hastalarında 

ventriküler aritmilerle ilişkin çok sayıda çalışma olmakla birlikte atrial aritmi ile ilgili 

çalışmalar oldukça yetersizdir. 

HD hastalarında atrial aritminin; sıklığı, önemi ve patofizyolojisi hakkında çok az 

bilgi bulunmaktadır. HD hastalarında günümüze kadar yapılan çok sayıda değişik 

çalışmalar neticesi değişik kardiyovasküler hastalık risk faktörleri belirlenmiştir. Aynı 

şekilde atrial aritmi risk faktörlerinin tespitine yönelik günümüzde bugüne kadar yapılmış 

kesitsel bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

Son zamanlarda, elektrofizyolojik çalışmalarda atrial fibrilasyonu (AF) olan 

hastaların daha uzun interatrial sinüs implus iletim zamanına sahip oldukları gösterilmiştir. 

Yakın zamanda yayınlanan klinik çalışmalarda AF riski yüksek hastaların 12 derivasyonlu 

yüzey elektrokardiografisinde (EKG) “P dalga uzunluğu” ve “P dalga dispersiyonu” gibi 

atriyal aritmi riskini belirlemede sıklıkla kullanılan parametrelerin uzadığı gösterilmiştir. 

HD hastalarında P dalga dispersiyonu ile ilgili bugüne kadar hasta sayısı az (n=25) tek 

çalışma mevcuttur. 

Çalışmamızın amacı, invaziv olmayan ve kolay uygulanabilen bir test olan standart 

12 derivasyonlu EKG ile çok sayıda HD hastasına uygulanması ile, bu hastalarda atrial 

elektriksel aktivitenin değerlendirilmesi ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 



 11 

2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Hemodiyaliz Hastalarında Mortalite Nedenleri: 

Son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) beklenen yaşam kalite ve süreleri genel 

topluma göre kötü seyretmeye devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 1997 

yılı istatistiklerinde, kaba mortalite hızı; genel toplumda 17 ölüm/100 hasta yılı iken, diyaliz 

hasta toplumunda 22.7/100 hasta yılı olarak belirtilmiştir (1). Tüm yaş ve ırk guruplarında 

genel populasyona oranla, SDBY’li hastalarda beklenen yaşam süresi genel populasyonun 

üç ile altıda biri kadardır (1). Öyle ki SDBY’li hastaların prognozları kolon ve akciğer 

kanserleriyle istatiksel olarak karşılaştırılmıştır (2) (Şekil-1).  
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ġekil-1. Amerika Birleşik Devletlerinde 45-54 ve 55-64 Yaş Arası insanlarda, Kolon kanseri, 

Akciğer kanseri, SDBY Populasyonlarını İçeren, Kronik Hastalık Populasyonundaki Beklenen 

Yaşam Süreleri. (ABD Renal Data Sistemi-1995) 
 

SDBY’li hastalarda renal transplantasyonun normal toplumdakine benzer yaşam 

beklentisi sağlayamamasındaki sebebler; komorbid durumların (bunların çoğu renal 

replasman tedavisine başlanan hastaların çoğunda mevcut) sıklığının yüksek olması, 
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diyalizin doğal bir böbreğin tüm fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmedeki başarısızlığı, 

hem transplantasyon hem de diyalizin istenmeyen sonuçları ve yan etkileridir. 

SDBY’li hasta topluluğunda mortalite ile ilgili pek çok demografik faktör 

gösterilmiştir. İleri yaş, beyaz ırk, erkek cinsiyet daha yüksek mortalite ile ilişkili 

bulunmuştur (3). SDBY’nin nedeni de mortalite açısından önemli bir belirleyicidir. Primer 

böbrek hastalığı diyabetik nefropati olan hastalar, primer böbrek hastalığı glomerülonefrit 

olan hastalara oranla iki kat yüksek mortalite oranına sahiptir. Hipertansiyona (HT) bağlı 

SDBY olan hastalar ise orta derecede mortalite oranına sahiptirler (4) (Tablo-1).  

 

Tablo-1. SDBY'li Hastaların Etyolojik Nedenlere Göre 100 Hasta Yılında Mortalite Oranları 

Etyolojik Nedenler Mortalite (%) 

Diyabetes Mellitus  23,2 

Hipertansiyon 17,6 

Glomerülonefrit 13,2 

Diğer Nedenler 26,4 

 

SDBY nedeniyle tedavi edilen hasta grubunda eşlik eden komorbid durumların 

prevelansı yüksektir ve bunların varlığının daha kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(5) (Tablo-2).  

 

Tablo-2. Hemodiyaliz Hastalarında Komorbid Durumların Rölatif Mortalite Risk Oranları 

Komorbid Durumlar Prevelans (%) Rölatif Mortalite riski 

Kroner arter hastalığı 45 1,44 

Konjestif kalp yetmezliği 42 1,62 

Aritmi 31 1,51 

Perferik vasküler hastalık 22 1,62 

Serobrovasküler hastalık 16 1,31 

Obstrüktif akciğer hastalığı 12 1,62 

Neoplazm 9 1,32 
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HD’ye başlayan hastalarda düşük albumin düzeylerinin mortalite riskinin en 

kuvvetli belirleyicilerden birisi olduğu gösterilmiştir (6). Düşük albumin düzeyinin en 

belirgin nedeni beslenme yetersizliğidir. ABD’de HD’ye başlayan 3400 kişilik randomize 

hasta grubunda yetersiz beslenen (%14) hastalarda mortalite riski %26 daha yüksek 

bulunmuştur (7). Bu durum bize SDBY tedavisinde beslenme terapisine daha fazla önem 

vermemiz gerektiğini göstermektedir. 

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi SDBY populasyonundaki yüksek mortaliteyi 

anlamaya daha fazla yardımcı olmuştur. ABD Renal Data Sistemi kaynaklarına göre erişkin 

SDBY ölüm nedenlerinden kardiyak sebepler %48 ile birinci sırada yer almaktadır. 

İnfeksiyon, serebrovasküler hastalık ve maligniteler sırasıyla %15, %6, ve %4’nü 

oluşturmaktadır (8)  (Şekil-2). 
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ġekil-2. ABD’de Erişkin SDBY Populasyonundaki Ölüm Nedenleri. 
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Ülkemiz verileri de, ABD Renal Data Sistemi kaynaklarına benzer verileri 

içermektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda HD tedavisine başladıktan doksan gün ya da 

daha sonra ölen hastaların ölüm nedenleri incelenmiştir. Ülkemiz verilerinde de kardiyak 

nedenler %46.4 ile en önemli ölüm nedenini oluşturmaktadır. Diğer nedenler; 

serobrovasküler olay (SVO) %13.4, infeksiyon %9.9, malignite %9.1, karaciğer yetmezliği 

%3.1, pulmoner tromboemboli %2.3 ve diğer nedenler %15.7 olarak tespit edilmiştir (9). 

(Şekil-3).  
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ġekil-3. Ülkemiz Verilerine Göre erişkin SDBY Populsyonunda Ölüm Nedenleri (1-Kardiyak 

nedenler 2- SVO 3- İnfeksiyon 4-Malignite 5- Karaciğer yetmezliği 6-Pulmoner emboli 7-Diğer 

nedenler. 

 

2.2. Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık 

Kardiyak hastalıklar HD hastalarının morbidite ve mortalitelerini belirleyen en 

önemli hastalık grubudur. Kardiyak risk üremik hastalarda genel populasyona oranla yirmi 

kat fazladır. Kardiyak nedenler tüm ölümlerin %48’ni oluşturmaktadır (2). Genç HD 

hastalarında da kardiyovasküler hastalık gelişim ve bu nedenlerden ölüm oranları ileri yaş 

HD topluluğundakine benzer niteliktedir (10). Dahası, genç HD hastalarındaki 
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kardiyovasküler mortalite oranlarının normal genç populasyona göre 500 kat fazla olduğu 

ileri sürülmektedir (1). Kardiyak ölümlerin en önemli kısmını %39 ile ani ölüm veya 

kardiyak arrest oluşturmaktadır. Diğer nedenlerden; miyokardiyal infarktüs (Mİ) %24, 

aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) %9, kardiyomiyopati (KMP) %10 ve aritmi %10’luk 

yer işgal etmektedir (8, 11) (Şekil-4). 
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ġekil-4. ABD Verilerine Göre SDBY Populasyonunda Kardiyak Nedenlere Bağlı Ölüm Nedenleri 

(ASKH: Aterosklerotik kalp hastalığı) 

 

Ülkemiz verilerinde kardiyovasküler hastalıkların mortalitedeki yeri ile ilgili bir veri 

henüz yayınlanmamıştır. 

Öte yandan, HD hastalarında mortalite çalışmalarına ek olarak kardiyovasküler 

morbidite çalışmaları da yapılmıştır. HD hastalarında görülen kardiyovasküler hastalık 

prevelansı normal populasyona göre belirgin farklılık göstermektedir (Tablo-3). 

HD tedavisine yeni başlanmış 432 hastada yapılan  41 aylık prospektif bir çalışmada 

HD tedavisine yeni başlanmış 432 hastada yapılan  41 aylık prospektif bir çalışmada 

hastalardan 133 tanesinde tedavi başlangıcında konjestif kalp yetmezliği (KKY) belirti ve 
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bulguları saptantığı bildirilmiştir. Bu hastaların %56’sında (n=75) takipler sırasında 

tekrarlayan dekompanse kalp yetmezliği kliniği geliştiği rapor edilmiştir. Diğer taraftan, 

HD başlangıcında KKY kliniği olmayan 299 hastanın %25’inde sonradan KKY belirti ve 

bulgularının geliştiği gözlenmiştir (12). Aynı çalışmada hastaların başlangıçta %22’sinde 

(n=95) iskemik kalp hastalığı varken, 41 aylık izlem sonunda 41 yeni hastada (%12) daha 

iskemik kalp hastalığı geliştiği saptanmıştır (12). Kanada’dan 496 HD hastasını kapsayan 

218 günlük izlemin gerçekleştirildiği geniş bir kohort çalışma rapor edilmiştir. Bu periyot 

sırasında yıllık olasılığı %8 olan ve hastaneye yatış gerektiren 30 iskemik olay (Mİ veya 

anjina) ile yıllık %10 olasılığa karşılık gelen 40 adet hastaneye yatış gerektiren veya ek 

ultrafiltrasyon ihtiyacı doğuran akciğer ödemi tablosu geliştiği rapor edilmiştir (13). Rutsky 

ve arkadaşları (14), kronik HD tedavisi alan 1058 hastanın ortalama 13.7 yıllık 

izlemlerinde; 136 hastada toplam 161 kez üremik perikardit geliştiğini rapor etmişlerdir. 

Bunların 27 adedinin kardiyak tamponat tablosuna 30 adedinin ise kardiyak pretamponat 

tablosuna neden olduğunu göstermişlerdir. 

 

Table- 3. Böbrek Yetmezliği Olan Hastalardaki Kardiyovasküler Hastalık Prevelansının 

Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması 

Popülasyon Klinik KAH  (%) SVH (EKO ile ölçülen) (%) Klinik KKY (%) 

Genel populasyon 5–12 (yaşla değişir) 20 5 (60 yaş) 

Azalmış GFH (KBY) ? 25–50 ? 

Hemodiyaliz 40 75 40 

Periton diyalizi 40 75 40 

GFH: Glomerüler filitrasyon hızı, KAH: Koroner arter hastalığı, SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, KKY: Konjestif kalp 

yetmezliği, EKO: Ekokardiyografi 

 

Ülkemizde de HD hastalarında görülen kardiyovasküler hastalıkların belirlenmesine 

yönelik kesitsel araştırmalar yapılmıştır ancak prospektif çalışma yoktur. Buna göre; sol 
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ventrikül hipertrofisi  (SVH) %25.6, KKY % 8.7, aritmi % 7, anjina pektoris % 6.9, 

perikardit % 2.1, Mİ %1.8 tespit edilmiştir. (15)  (Şekil-6).  
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ġekil-5. Ülkemizde HD Hastalarında Görülen Kardiyak Hastalıklar (SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, 

KY: Kalp yetmezliği, Mİ: Miyokard infarktüsü) 

 

2.2.1. HD Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Türleri: 

HD hastalarında, kardiyovasküler hastalıkla ilgili 3 temel patolojik yapıdan 

bahsedilebilir;1-Kardiyak geometri değişikliği, 2-Ateroskleroz ve 3-Arterioskleroz. 

2.2.1.1. HD Hastalarında Kardiyak Geometrideki DeğiĢiklikler ve Klinik 

Önemi 

SDBY tedavisine başlayan hastalar arasında kardiyak morbidite ve mortalitenin en 

önemli belirleyicileri olan koroner arter hastalığı (KAH) ve SVH sıklığının yüksek oranda 

olduğu bilinmektedir (16, 17,18). HD hastaları arteriovenöz fistül , anemi ve hipervolemiye 

nedeni ile volüm yüklenme kardiyomiyopatisi açısından önemli bir modeldir (19). Sol 

ventrükül basıncı veya volüm yükü arttığında Laplace yasası gereği normal duvar 

geriliminin sağlanması için miyokard hipertrofiye olur. Bu, başlangıçta faydalı bir 
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adaptasyon yanıtıdır (19). Bununla birlikte artan basınç veya volüm yükü kaldırılmaz ise 

myokard hipertrofisi maladaptasyon halini alır ve hipertrofik KMP’ye döner. Bu maladaptif 

süreç; bozulmuş perfüzyon, malnutrisyon, üremik toksinler ve hiperparatiroidizm (HPT) 

gibi yandaş risk faktörleri varlığında daha da hızlanır. Üremik hastada, miyokart dokusunda 

hipertrofik KMP yanında durumu daha da kötüleştiren miyokardiyal interstisyel fibrozis de 

gelişir (19). SVH altta yatan neden düzeltilmediğinde çoğunlukla sol ventrikül 

dilatatsyonuna yol açar ve dilate KMP gelişir (19). SVH ve sol ventrikül dilatasyonu gibi 

yapısal anormallikler hem sistolik hem diyastolik disfonksiyona neden olur ve 

kardiyovasküler ölüm riski artar (12, 20, 21).  

HD hastalarındaki kardiyak anormalliklerin HD tedavisi başlamadan önce ortaya 

çıktığı gösterilmiştir. Kanada’dan bildirilen 432 hastalık kesitsel bir çalışmada HD 

tedavisine yeni başlayan hastaların yalnızca %16’sında normal ekokardiografi (EKO) 

bulguları belirlendiği rapor edilmiştir (22). Yayınlanan 275 hastalık başka bir raporda ise 

henüz HD tedavisine başlanmamış kronik üremik hasta grubunda %41 konsantrik SVH, 

%28 sol ventrikül dilatasyonu ve %16 sistolik disfonksiyon belirlenmiştir (20) (Tablo-3).  

Bu hasta grubunda HD tedavisine başlandıktan 17 ay sonra EKO testleri tekrarlanmış ve 

normal hasta oranı %13, konsantrik SVH oranı %40, Sol ventrikül dilatasyonu oranı %26 

ve sistolik disfonksiyon oranı %20 olarak bildirilmiştir. HD’ye başlarken normal EKO 

bulgularına sahip hasta alt grubunun (n=30) 24 aylık izlemleri sonucunda, %32’sinde 

konsantrik SVH, %16’sında sol ventrikül dilatasyonu ve %3’ünde sistolik disfonksiyon 

ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu kardiyak anormallikler, KKY ve azalmış hasta yaşam süresi 

ile yakın korelasyon göstermiştir. Multivaryans analizlerde SVH’nin hasta surveyini 

belirlemede bağımsız bir prediktör olduğu savunulmuştur. Bu iki rapor göstermektedir ki 
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sol ventrikül sistolik ya da diyastolik disfonksiyonu prediyaliz dönemde ortaya çıkan bir 

sorundur ve HD tedavisi ile belirgin bir kardiyovasküler iyilik sağlanamamaktadır (20).  

2.2.1.2. HD Hastalarında Vasküler Yapı DeğiĢiklikleri ve Klinik Önemi 

Yapılan klinik çalışmalarda; koroner arter hastalığı prevelansı, diabeti olmayan genç 

HD hastalarında %24’ten, tip-1 diyabeti olan yaşlı üremik hastalarda %85 oranına kadar 

çıkmaktadır (23).  

HD hastalarında 2 ayrı tür damar patolojisi sık görülür; ateroskleroz ve 

arterioskleroz. Ateroskleroz, HD hastalarındaki iskemik kalp hastalığının en önemli 

nedenidir (24, 25). Genellikle küçük damar hastalığı olarak da tanımlanabilir. Diyabetik 

olmayan ve anjina pektoris tanımlayan HD hastalarında yapılan koroner arteriografilerin 

%50 kadarında büyük damarlarda lezyon saptanamamaktadır. Klasik koroner arter hastalığı 

tanımında ise koroner arterlerde >%50 darlık saptanması gereklidir (26). Böbrek hastası 

olmayanlara göre HD hastalarında koroner arter aterosklerotik plakları daha ileri düzeyde 

olmaya eğilimlidir, koroner arter media tabakası daha kalındır ve SVH bu lezyonlara eşlik 

eder (27, 28). Ancak bu farklılığın klinik önemi ile ilgili yayınlanmış bir veri yoktur. 

Üremik hastalarda aterosklerotik lezyonların, renal patolojisi olmayan hastalara oranla daha 

fazla ilerlemiş olması ilgi çekicidir. Lindner ve arkadaşları (29), üremide aterosklerozun 

arttığını ileri sürdüğünden beri böbrek yetmezliği olan hastalarda  genel populasyona oranla 

aterosklerozun daha sık olup olmadığı tartışılmaktadır. Pek çok klinik ve özellikle de otopsi 

çalışmalarında, HD hastalarında, özellikle de HD gören diyabet hastalarında kardiyak ve 

vasküler kalsifikasyon sıklığının genel populasyondan daha fazla olduğu gösterilmiştir (30, 

31, 32). Daha yeni bir çalışmda Oh J ve grubu (33) böbrek yetmezliği olan genç hastalarda 

dahi aterosklerozun olduğunu göstermiştir. Otopsi çalışmalarında da, böbrek yetmezliği 

olan hastalardaki plak boyut ve bileşimi renal problemi olmayan hastalarınki ile 
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karşılaştırılmıştır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda  STARY tip VII kalsifiye plak 

lezyon sayısı böbrek yetmezliği olmayanlara oranla anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur (27). Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan radyografik difraksiyon 

çalışmalarında bu kalsifiye plaklarda hidroksiapatit birikimi olduğu kanıtlanmıştır. 

Diğer sık gözlenen bir damar patolojisi de genellikle büyük çaplı arterlerde (aorta, 

karotid arter) gözlenen arteriosklerozdur. Bu patoloji damar “remodeling”ini, damar 

elastikiyetinde azalmayı ve damarlarda kompliyans azalmasını içerir (25). Damarlarda 

kompliyans azalması kardiyovasküler hastalığın önemli bir belirleyicisi olan nabız 

basıncında artmaya neden olur (34). Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan tüm bu 

klinik çalışmalarda bu hastalarda artmış aterosklerotik plaklara ek olarak, özellikle aorta da 

daha belirgin olmak üzere arter mediasında daha fazla kalsifikasyon oluştuğu gözlenmiştir. 

Yakın zamanda yapılan tüm bu çalışmalar, daha önceleri SDBY olan hastalarda lamina 

elastika interna, matriks ve elastik fiberlerde kalsifikasyon olduğunu rapor eden Ibel’in (35) 

gözlemlerini tamamiyle doğrulamaktadır. 

HD hastalarında, kardiyak arterlerdeki değişikliklere ek olarak elastik ve müsküler 

tip periferik arter ve venlerde de kalınlaşma görülür (36). Bunlara ilave olarak böbrek 

yetmezliği olan hastalarda özellikle yakın zamanda karotid arterdeki yapısal değişimleri 

tespit etmeye yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Barenbrock (37) böbrek 

yetmezliğindeki damar fonksiyonlarında ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak SDBY 

olan HD hatalarında normal hasta populasyonuna göre karotid arter intima-media 

kalınlığında artış olduğunu tespit etmiştir. HD gören hastalarda olduğu gibi HD öncesi 

SDBY olan hastalarda da karotid arterin yapısal değişimlerini inceleyen değişik  çalışmalar 

mevcuttur. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Shoji (38) HD hastalarında olduğu gibi 

HD’ye başlamadan önceki böbrek yetmezliği hastalarında da karotid arter intima media 
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kalınlığının artmış olduğunu göstermiştir. Yapılan bu çalışmalarda da görüldüğü gibi, 

üremik hastalardaki arter yapısındaki değişimlerin HD’ye değil, böbrek yetmezliğine bağlı 

olduğunu ve bu hastalarda arter yapısındaki değişikliklere yol açabilen sekonder anomaliler 

olabileceğini göstermektedir 

Yeni makalelerde London (39) aort sertliğinin, SDBY’de kardiyovasküler 

mortalitenin bağımsız prediktörü olduğunu ve medial kalsifikasyondan anlamlı derecede 

etkilendiğini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda üremik hataların damar duvarında 

gözlenen mikrokalsifikasyonların oluşumunun elastik lif içindeki ve yapısındaki 

değişiklikler kadar, kalsiyum, fosfor  ve parathormon (PTH) metobolizmasındaki 

değişimler ile de ilgili olduğu tespit edilmiştir (40). Özet olarak üremik hastalardaki 

aterogenez oluşumu renal hastalığın çok erken döneminde başlamaktadır ve yüksek 

kalsifikasyon oranı ile ilişkilidir.   

2.2.1.3. Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörleri 

SDBY’li hastalar kardiyovasküler hastalık ve total mortalite açısından yüksek risk 

ile karşı karşıyadırlar. HD hatalarındaki kardiyovasküler risk faktörleri; geleneksel risk 

faktörleri ve üremi ile ilişkili risk faktörleri şeklinde sınıflandırılmaktadır (Tablo-4). 

2.2.1.3.1. Geleneksel (Framingham)  Risk Faktörleri 

Geleneksel (Framingham) risk faktörleri SDBY’deki yüksek kardiyovaküler 

mortaliteyi tam olarak açıklamaz. Yapılan randominize klinik çalışmalarda; böbrek hastası 

olmayan, 50 yaşında, sigara içen, Mİ geçirmiş, sistolik kan basıncı 140 mmHg, serum 

kolesterol değeri 190 mg/dl olan bir hastanın beklenen kardiyovaküler ölüm hızı ilk 5 yıl 

içinde %5.4 bulunmuştur. Aynı çalışmada bu risk faktörlerine sahip olan bir HD hastasında 

beklenen ölüm riski 10 kat daha yüksek bulunmuştur (41). Aynı risk faktörlerine sahip 

HD’ye giren ve girmeyen hastalar arasındaki kardiyovasküler mortalite oranlarındaki 
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farklılık, SDBY’de geleneksel risk faktörlerinin bu hastalardaki kardiyovaküler mortalitenin 

yalnızca bir kısmından sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun olası nedeni, üremik 

populasyonda geleneksel  risk faktörlerinin (HT, dilipidemi, sigara, diabet) daha yüksek 

oranda bulunması olarak açıklanmaya çalışılmıştır (42).  

SDBY’deki kardiyovasküler morbidite ve mortalite epidemik boyutlarda bir 

problemdir. ABD Renal Bilgi Sistemi’nde, HD’ye giren yaşlı hastalardaki mortalite oranı 

genel populasyondaki kontrol grubuna göre 5 kat daha yüksek bulunmuştur. Diyaliz 

populayonu ve genel populasyon arasındaki kardiyovasküler mortalite farkı genç yaşlarda 

daha belirgindir. HD hastalarında, daha genç yaşlarda (25-35 yaş) moratalite farkının 500 

kata kadar çıkabildiği tespit edilmiştir (1). 

 LDL, Düşük dansiteli lipoprotein;  HDL, yüksek dansiteli lipoprotein; NO, Nitrik oksid 

2.2.1.3.1.1. Hipertansiyon 

Geleneksel (Framingham) ve aynı zamanda hemodinamik risk faktörlerinden olan 

HT kardiyovasküler komplikasyon gelişiminde açık bir öneme sahiptir. Genel 

populasyonda; SVH, koroner arter hastalığı, inme ve ölüm için iyi bilinen bir risk 

faktörüdür (43). HT, HD hastalarında da oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. HD 

Tablo.4.  SDBY’de Geleneksel ve Üremi ile İlişkili Risk Faktörleri 

Geleneksel Risk Faktörleri Üremi ile iliĢkili risk faktörleri 

Artmış yaş Hipoalbuminemi 

Erkek cinsiyet Hiperhomosistinemi 

Hipertansiyon Anemi 

Yüksel LDL kolesterol Anormal Ca
++

/PO4 dengesi ve HPT    

Düşük HDL kolesterol Hacim yüklenmesi ve elektrolit imbalansı 

Diabetes Mellitus Oksidatif stres 

Sigara İnflamasyon 

Fiziksel inaktivite Malnütriston 

Menapoz Trombojenik faktörler 

Ailede kardiyak hastalık öyküsü Uyku Bozukluğu 

Sol ventrikül hipertrofisi NO/Endotelin denge bozukluğu 
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hastalarının yaklaşık %80-90 kadarı diyaliz tedavisi başlangıcında hipertansiftirler. Bununla 

beraber, etkin bir diyaliz ve özellikle sıvı ve tuz kontrolüne bağlı olarak HD tedavisinin ilk 

yılı bitiminde sıklığı %25-30’lara düşmektedir (44). HT’nin HD hastalarının mortalitesinin 

en büyük sebebi olduğunu ileri süren kaynakların sayısı oldukça fazladır (25, 34, 45, 46). 

Bazal kardiyak fonksiyonun (EKO ile ölçülen sol ventrükül yapısı ve fonksiyonu) uygun 

şekilde kontrol edildiği diyaliz hastalarında yapılan tek prospektif gözlemsel çalışmada 10 

mmHg ortalama kan basınç artışının KKY  gelişimi açısından %44 daha yüksek risk ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir (47). Ayrıca aynı çalışmada SVH ve KKY olan HD 

hastalarının mortalite risklerinin çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir. KKY, sıklıkla kan 

basıncı düşüklüğü ile birliktelik gösterir. Bu yüzden düşük kan basıncı bu hastalarda 

kardiyovasküler mortalitenin bir risk faktörü olmaktan çok ağır kardiyak hastalığın bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

2.2.1.3.1.2. Dislipidemi 

SDBY hastalarında dislipidemi, kalitatif ve/veya kantitatif olarak tanımlanabilir.  

SDBY hastalarının  lipit profilleri değişkendir. Çoğunlukla bu hastalarda artmış 

trigliserit, azalmış HDL (Düşük dansiteli lipoprotein) düzeylerine raslanmaktadır (48, 49). 

SDBY hastalarının serum kolesterol seviyeleri genel populasyona benzer hatta çoğunlukla 

daha düşüktür. Bu, SDBY populasyonundaki malnütrüsyondan kaynaklanabilir (50). 

Diyaliz hastalarında yapılan gözlemsel çalışmalarda bu hastalarda düşük kolesterolün 

yüksek risk olduğunu göstermiştir (51,52). Fakat bu, SDBY populasyonunda 

hiperkolesteroleminin amaçlanması anlamına gelmez. Aksine bu hastalar sekonder koruma 

amacı ile uygun şekilde tedavi edilmelidirler (52, 53). SDBY populasyonunda Lipoprotein-

a’nın (Lp (a)) arttığı ve çapraz kesitli çalışmalarda KAH ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir 

(54, 55, 56). Fakat bu güne kadar Lp (a)’nın kardiyovasküler komplikasyonların bir 
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göstergesi olduğunu inceleyen longitünal çalışmalar olmadığı gibi Lp (a) düzeyini azaltan 

selektif farmakolojik bir yaklaşımın kardiyovasküler hastalık riskini azalttığıyla ilgili 

çalışma da yoktur. 

2.2.1.3.1.3. Sigara 

SDBY populasyonunda kardiyovasküler mortalite için çok önemli bir risk 

faktörüdür. Yakın zamanda sigaranın ağır HT’li hastalarda renal hastalığın progresyonu ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir (57).  

2.1.3.1.4. Diabetes Mellitus 

Diyabetik nefropati, SDBY’nin tüm dünyada en sık nedenidir. Bu hasta gurubunun 

kardiyovasküler hastalık açısından çok yüksek riske sahip oldukları bilinmektedir (4). 

Genel popülasyonda dibete melitus (DM), HT ve dislipoproteinemi gibi diğer risk 

faktörlerinden bağımsız olarak KAH gelişiminde bağımsız bir risk faktörüdür ( 52, 58). 

2.2.1.3.2. Üremi Ġle ĠliĢkili Risk Faktörleri 

2.2.1.3.2.1. Anemi 

Hemodinamik ve aynı zamanda üremi ile ilişkili risk faktörleri gurubundan olan 

anemi, HD hastalarında önemli bir kardiyak risk faktörüdür. Anemi sadece yaşam kalitesini 

değil süresini de etkilemektedir. Ağır anemisi olan (hemotokrit <%27) HD hastalarında 

ölüm riski, orta derecede anemisi (hemotokrit= %31-33) olanlara oranla %60 daha yüksek 

bulunmuştur (59). Ağır anemi, SVH’nin patofizyolojisindeki en önemli faktörlerdendir 

(60). Çünkü çalışmalar aneminin düzeltilmesinin arterial kan basıncından bağımsız olarak 

SVH’de kısmi gerileme sağlandığını göstermiştir (61, 62). 

2.2.1.3.2.2. Hiperparatiroidizm ve Kalsiyum-Fosfor Denge Bozukluğu 

Hiperparatiroidizm; HD hastalarında kardiyovasküler hasarı tetikleyebilecekleri 

veya arttırabilecekleri gösterilmiştir. HPT miyokardiyal biyoenerjitiklerde bozulmaya ve 
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miyokardiyal iskemiye yol açabilmektedir (63, 64). HPT, dislipidemi (65) ve SVH ile (66) 

de ilişkili bulunmuştur. İntertisyel miyokardiyal fibrosis gelişmesinde ve miyositlerin 

ölümünde HPT’in etkili olabileceği gösterilmiştir (67). Aşırı fibrozis, basınç yüklenmesine 

verilen hipertrofik cevabın artmasından sorumlu olabilmekte ve sekonder HPT olanlarda 

dilate KMP ve KKY gelişimine neden olabilmektedir (68). 

Kalsiyum (Ca
++

)- Fosfor (PO4
-
) Denge Bozukluğu; Gözlemsel çalışmalarda 

belirgin hiperfosfateminin (>7.8 mg/dl) artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(69). Daha yakın zamanda yapılan çalışmalar daha düşük hiperfosfateminin (>6.5 mg/dl) 

kardiyovasküler komplikasyonların tetikçisi olabileceğini göstermiştir (70).  

2.2.1.3.2.3. Hipoalbuminemi 

HD hastalarında, metobolik risk faktörlerinden olan hipoalbubineminin yapılan pek 

çok klinik çalışmada mortalite ile çok önemli bir birlikteliği olduğu gözlenmiştir. 

Hipoalbumineminin olumsuz etkilerinin kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığında 

olduğu gibi özellikle kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkili olduğu görülmüştür (6, 7, 

71). 

2.2.1.3.2.4. Hiperhomosisteinemi 

Homosistein eliminasyonu böbreklerden sağlanır. Bu nedenle, SDBY’li hastalarda 

sıktır ve bu hastalarda ateroskleroz ve tromboembolik vasküler hastalık gelişimine yol 

açabileceği tespit edilmiştir (72). 

2.2.1.3.2.5. Ġnflamasyon 

C-Reaktif protein (CRP) ile ölçülen inflamasyon genel populasyonda ateroskleroz 

ve major kardiyovasküler komplikasyonların patogenezinde birincil öneme sahiptir. Diyaliz 

hastalarında yapılan çalışmalarda CRP’nin ölüm ve kardiyovasküler komlikasyonların 

güçlü bir prediktörü olduğu ortaya çıkmıştır (73). 
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2.2.1.3.2.6. Okidatif Stres 

Düşük dansiteli lipoproteinin  (LDL) damar duvarındaki oksidatif 

modifikasyonunun aterogenezde önemli bir basamak olabileceği gösterilmiştir (74). 

SDBY’de artmış oksidatif stres kardiyak mortalite için önemli bir metobolik risk faktörü 

kabul edilmektedir (75,76). SDBY’de artmış oksidan strese yol açan mekenizmalar 

arasında, üremide endojen antioksidanların konsantrasyonlarının azalması ve devam eden 

düşük dereceli inflamatuar proçesten kaynaklanan oksidan üretiminin artması sayılabilir 

(77).  

2.2.1.3.2.7. Aort Stenozu 

Hemodinamik risk faktörlerinden olan aortik stenoz, HD hastalarında sıklıkla 

oluşmaktadır. Aortik stenoz konsantrik SVH’yi indükler (78,79). HD hastalarında HPT ile 

ilişkili olarak kalsifik aort stenozunun progresyonu çok hızlı olabilmektedir (80). 

2.2.1.3.2.8. Nitrik Oksit/Endotelin Denge Bozukluğu 

Orta ve ağır böbrek yetmezliğinde nitrik oksit (NO) üretimi azalır ve bu fenomen 

NO sentazın endojen inhibitörlerinin birikmesine bağlıdır. Diğer taraftan KBY hastalarında 

endotelyal disfonksiyon yaygın bir fenomendir. Bu fenomen SVH ve geniş damar 

aterosklerotik hastalıklarıyla oluşan morbidite ve mortaliteyi etkiliyebilir. Çeşitli 

çalışmalardaki sonuçlar NO sentez inhibisyonun diyaliz hastalarında endotelyal 

disfonksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermiştir (81). Çeşitli çalışmalarda plazma asimetrik 

dimetil arginin (ADMA) konsantrasyonun aterosklerotik komplikasyonlarla ilişkisi ve 

kardiyovasküler olayları başlatabileceği görülmüştür (82). 

 

 



 27 

2.2.1.3.2.9. Sempatik Hiperaktivite 

Yapılan değişik çalışmalarda plazma norepinefrinini SDBY’de yüksek bulunmuş ve 

bu çalışmalara dayanarak kronik böbrek yetmezliği (KBY) artmış sempatik aktivite ile 

ilişkili bulunmuştur (83). Sempatik aktivitenin artık arteriyal basınç artışı ve miyokardiyal 

hipertrofi gibi etkilerle SVH ve diğer kardiyovasküler olaylara yol açabildiği bilinmektedir 

(84). 

2.2.1.3.2.10. Uyku Bozukluğu Sendromu: 

SDBY’da uyku apnesi sıktır (%30) ve nokturnal hipoksemi; arteryal basınçta 

nokturnal artış, konsantrik hipertrofi ve kötü kardiyovasküler olaylarla ilişkidir (85). 

Diyaliz hastalarında kardiyovasküler riskin azaltılması kesinlikle en öncelikli 

olaydır. Bu durumda “kanıta dayalı olarak” risk faktörlerini düzeltebiliriz. Diyaliz 

hastalarında HT’in uygun tedavi edilmesi gerektiği ve sigaranın bırakılması tartışmasız 

olmasına rağmen, homosistein düzeyleri, sempatik aktivite ve ADMA’a yönelik tedavinin 

SDBY’de kardiyovasküler hastalıkları azalttığına yönelik çalışma yoktur. Şu anda var olan 

kardiyovasküler tedavi, anemi tedavisi ve hiperfosfatemi tedavisi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Fakat acı gerçek renal fonkiyonu bozuk hastaların Mİ gibi acil durumlarda dahi yeterli 

yoğunlukta kardiyovaküler tedavi alamıyor olamalarıdır. 

2.2.1.4. Hemodiyaliz Hastalarında Aritmi 

HD hastalarında aritmi riskinin ne olduğu tartışmalı durumdadır. Bununla birlikte, 

sürekli ayaktan periton diyaliz hastalarına göre HD hastalarında aritmi riskinin daha yüksek 

olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır (86). İlginç olarak, HD hastalarında aritmiler HD 

işlemi sırasında ya da işlemden sonraki ilk birkaç saat içinde ortaya çıkmaktadır. KBY  

olmayan hastalarda SVH ve KAH’ın aritmi riskini arttırdığı gözlemlenmiştir. SVH ve 

KAH, SDBY’si olan hasta topluluğunda da en sık görülen kardiyak sorunlar içerisinde yer 
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almaktadır. Aynı zamanda, bir yandan Mİ’ye diğer yandan da aritmi gelişimine katkıda 

bulunarak, kardiyak morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerini oluşturmaktadırlar (89). 

Ek olarak;  potasyum (K
+
), kalsiyum (Ca

++
) ve magnezyum (Mg

++
) gibi kardiyak iletimi 

etkileyebilen elektrolit düzeyleri HD hastalarında sıklıkla anormaldir ve hızlı dalgalanmalar 

gösterir. HD tedavisi sırasında ortaya çıkan; hipoksi, kan basıncı değişiklikleri gibi 

komplikasyonlar ile HD sırasında kullanılan diyaliz solüsyon kompozisyonu ve diyaliz 

membran tipinin de kardiyak iletiyi değiştirebileceği ileri sürülmüş olmakla birlikte net bir 

kanıt bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle, bu hastalarda kardiyak aritmiler sık olabilir. 

Tüm bu karışık faktörlerin varlığı, HD hastalarında aritmilerin değerlendirilmesi ve tedavi 

edilmesinin neden zor olduğunu açıklamaktadır. 

SDBY’li hastalarda kardiyak aritmi ile ilgili yapılan klinik çalışmalarda ileri yaş, 

önceden var olan bir kalp hastalığı, SVH ve dijital tedavisinin daha yüksek sıklıkta ve daha 

ağır kardiyak aritmiler ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (90). Diyaliz arası dönemde 

olduğu gibi HD sırasında da aritmilerin sıklığı ve ağırlığında kayda değer farklılıklar vardır. 

Bu faktörler nedeni ile SDBY’de aritmilerin sıklığı veya klinik önemi hakkında bir fikir 

birliği  bulunmamaktadır. 

HD ile ilişkili aritmi riski tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar HD ile aritmi riskini 

ilişkili bulurken (91) bazıları (92) diyalizin  aritmojenik olmadığını iddia etmişlerdir. Bir 

merkezde 1973’ten 1985’e kadar HD olan hastalardaki 86 ani ölüm vakası gözden 

geçirildiğinde, bu olayların %64’ünün merkez dışında geliştiği görülmüştür (93). Diyaliz 

merkezi dışında olan ani ölümün mekenizması peridiyalitik dönemdekinden farklı olabilir. 

Peridiyaliz aritmiler, artmış otamatisiteden veya HD sırasında oluşan akut hemodinamik ve 

biyokimyasal değişikliklere sekonder tetikleyici mekanizmalardan kaynaklanıyor olabilir. 

Aynı zamanda bu ölümler, böbrek yetmezliğinin sonucu olan kronik hemodinamik, 
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biyokimyasal ve miyokarddaki yapısal değişikliklerden kaynaklanabilir. Volüm artışı gibi 

HD seansları arasındaki geçici hemodinamik değişiklikler merkez dışındaki olaylarda 

önemli rol oynayabilir. 

Hepsinde olmamakla beraber bazı çalışmalarda HD hastalarında KAH ile daha 

yüksek aritmi sıklığı arasında ilişiki olduğu gösterilmiştir (94). Ayrıca SDBY’de SVH’in 

aritmi ile olan ilişkisi tam olarak dökümente edilememiş ve diyaliz hastalarında SVH’in 

fatal aritmilerin (ani ölüm) nedeni olup olmadığı tam olarak netlik kazanmamıştır. 

Diyalizin, diyaliz solüsyon ve malzemeleri ile diyaliz protokollerinin ritim 

bozukluklarına etkisi hakkında değişik fikirler mevcuttur. Bazı çalışmalar, diyaliz sırasında 

ve erken postdiyaliz periyotta prematür ventriküler kontraksiyonların daha yüksek sıklığa 

sahip olduğunu gösterirken bazı çalışmalar ise herhangi bir farklılık olmadığını göstermiştir 

(95). 

Diyaliz metodu, membran ve solusyonların aritmi insidansı üzerine direkt etkisi  

olmadığı halde, diyalizle ilişkili hipotansiyon, diyaliz tipinden bağımsız olarak yüksek 

dereceli ventriküler aritmiyi presipite eden önemli bir faktör gibi görünmektedir (96). 

HD hastalarında digoksin kullanımı özellikle postdiyaliz döneminde (bu dönemde 

hem hipokalemi hem de relatif hiperkalemi gelişebilir) aritmiyi tetikliyebilir (94,97).  

2.2.1.4.1. Hemodiyaliz Hastalarında Ventriküler Aritmi 

Ani kardiyak ölümler HD hastaları arasında %7-10 olan total yıllık mortalitenin 

%15-38’inde sorumludur (98). HD hastalarındaki ani kardiyak ölümlerin %36’sı HD 

sırasında veya hemen sonrasında olmak üzere diyaliz merkezinde gelişir, diğerleri ise 

diyaliz merkezi dışında olur (99). Pek çok klinikte ani ölümün en sık nedeni ventriküler 

aritmidir ve kronik HD hatalarında daha sık görülmektedir (100). SDBY populasyonunda 

ventriküler aritmiler hastaların %56-76’ında, prematür ventriküler kompleksler ise %14-
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21’inde saptanmıştır (88). 24 saatlik holter ile monitörize edilen 92 HD hastasının 

%27’sinde prematür ventriküler kontraksiyonlar ve ventriküler taşikardi gibi yükek dereceli 

ventriküler aritmiler bulunmuştur (101). KAH varlığında yüksek dereceli ventriküler 

aritminin sıklığı artmış ve bu da artmış kardiyak mortalite ve ani ölüm riski ile ilişkili 

bulunmuştur (100). Ventriküler aritmi gelişmesinde yapısal ve geçici fonksiyonel faktörlerin 

etkileşimi rol oynayabilir (102). 

Kronik iskemik hastalıkla ilişkili olanlar da dahil ventriküler taşikardilerin çoğundan 

“re-entry” mekanizmasının sorumlu olduğu ileri sürülmektedir. Re-entry de geçikmiş iletim 

önemli rol oynamaktadır. Deneysel üremik hayvanlarda ve HD tedavisi alan hastalarda 

çeşitli klinik çalışmalar yapılmış; bu hastalarda geçikmiş iletime yol açabilecek ve re-entry 

tipinde ventriküler aritmiye yatkınlık sağlayabilecek intertisyel miyokardiyal fibrosisin 

etyolojide oldukça önemli olduğu gösterilmiştir (103). 

2.2.1.4.2. Hemodiyaliz Hastalarında Atrial Aritmi 

HD hastalarında atrial aritmi sıklığı, önemi ve patofizyolojisi hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır. Yapılan çapraz kesitsel çalışmalarda, atrial aritmilerin prevelansı %68-88 

arasında bulunmuştur (95). HD hastalarında, bradiaritmiler ve atrial taşiaritmiler dışında 

atrial aritmilerin çoğunun klinik ve hemodinamik önemi azdır (101). 

Günlük klinik uygulamalarda tedavi gerektiren en sık kalp ritim bozukluklarından 

birisi atrial fibrilasyondur (AF). AF insidansı yaşla ve yapısal kalp hastalığı ile birlikte 

artmaktadır. Böbrek hastası olmayan populasyon çalışmalarında, yaş kategorileri arasında 

büyük prevelans farklılıkları mevcuttur. AF prevelansı; genç erişkinlerde % 0.5’ten düşük, 

40-70 yaşları arasında % 1.5, ve 70 yaş üzerinde ise %10’dan fazladır (104). AF’in en sık 

nedenleri arasında hipertansif, iskemik ve valvüler (mitral darlığı ve aort darlığı gibi) kalp 
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hastalığı ile perikardit, dilate KMP, elektrolit denge bozuklukları ve otonom disfonksiyon 

yer alır (105). Atrial aritmi oluşumuna  yardımcı olan faktörler tablo-5’te sunulmuştur 

Tablo- 5. Atriyal Fibrilasyon Oluşumuna Katkıda Bulunan Faktörler 

AF’nin geriye dönüĢümlü muhtemel nedenleri 

Elektrolit anormalilikleri 

İntoksikasyonlar: etanol, metanol, karbon monoksit 

Kardiyotorasik cerrahi 

Elektrik çarpması 

Pulmoner tromboemboli 

Diğer pulmoner hastalıklar 

Hipertiroidizm 

AF ile iliĢkili kardiyovasküler hastalıklar 

Sistemik hipertansiyon 

Konjestif kalp yetmezliği 

Kalp kapak hastalıkları 

İnflamatuar atrial hastalıklar: miyokardit, perikardit 

İnfiltratif atrial hastalıklar: amiloidoz, yaşla ilişkili fibrotik değişiklikler 

Koroner arter hastalığı 

Atriyal tümör ya da metastazlar 

Konjenital kalp hastalıkları: atrial septal defek, Ebstein's anomalisi 

AF ile iliĢkili nörojenik ve otonom faktörler 

Vagal tonus artışı 

Adrenerjik hiperaktivite: kronik böbrek yetmezliği, anksiyete, feokromositoma ve egzersiz 

Subaraknoid kanama 

 

AF’de bugüne kadarki en geçerli elektrofizyolojik mekenizma; atriumda mekanik ve 

elektiriksel senkronizasyonu bozan, atrioventriküler düğümde değişken penetrasyon ve 

iletime neden olan ve sonuç olarak düzeniz ventrikül yanıtı oluşturan, çok sayıda atrium re 

entry dalga deriveleridir (106). AF, dezorganize atrial depolarizasyon nedeniyle oluşan re-

entran dalgalar ile karakterizedir. Bu elektrofizyolojik mekenizmada, artmış atrial çap, 

kısalmış atrial refrakter periyot ve azalmış iletim hızı kritik rol oynamaktadır. 

Atrial taşiaritmiler; hızlı ventriküler cevap, anjina pektoris, hipotansiyon ve ciddi 

hemodinamik bozukluklar ve hatta daha malign ventriküler aritmilere yol açabilmesi 
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açısından büyük önem taşımaktadır (95). Pek çok HD hastasında bu anormalliklerin biri 

veya birkaçı birlikte bulunmaktadır. Yakın zamanda yapılan çalışmalara göre SDBY 

populasyonunda tahmin edilen AF sıklığı yaklaşık olarak % 13 olarak bulunmuştur (107). 

Bununla birlikte HD hastalarında genel toplumdan neden daha yüksek bir AF riski 

bulunduğu, bu riskin hangi faktörlere bağlı olduğu, atriyal artimi prediktörü olduğu kabul 

edilen bazı testlerin HD hastalarında nasıl sonuçlara ve  verimliliğe sahip olduğu 

bilinmemektedir.   

2.3. Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Tanı Yöntemleri 

HD hastalarının kardiyak değerlendirilmesindeki en ucuz ve en az invaziv yöntem 

periyodik öykü alma ve fizik muayenedir. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Genel 

populasyonda olduğu gibi, HD hastalarında da kardiyak olayların önemli bir kısmı 

asemptomatiktir. Özellikle diabetiklerde sesssiz iskemi (108) insidansı çok yüksektir. 

SDBY’si olan yüz diabetik hastada, anjiografik olarak KAH bulunan hastaların %75’inde 

tipik anjina semptomlarının olmadığı görülmüştür (109). Bu nedenle tarama testlerine 

sıklıkla başvurulmaktadır. 

2.3.1. Kardiyak Geometri DeğiĢiklikleri Tanı Yöntemleri 

Perikardial effüzyonların ve eşlik eden valvüler lezyonların tespitinde olduğu gibi 

SDBY’de ventrikül yapı ve fonksiyonun değerlendirilmesinde EKO oldukça faydalıdır. 

Diyaliz hastalarında EKO’nun optimum zamanlamasındaki başarısızlık bu faydayı 

azaltabilir. Bu nedenle bu test hasta övolemik iken yapılmalıdır (110) Kalp yetmezliği, ve 

KMP’nin asemptomatik göstergelerinin taranmasında EKO kullanılabilir. Pek çok 

merkezde diyalize başlangıçta EKO yapmak ve eğer klinik problem gelişirse veya klinik 

problem gelişmeksizin iki yıllık aradan sonra EKO’u tekrarlamak rutin hale gelmiştir. 

Doppler EKO kalp odacıkları, kapaklardan geçen ve büyük damarlardaki kan akımı 
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hakkında bilgi sağlayarak kalbin hemodinamik değerlendirilmesine ve diastolik fonksiyon 

ile ilgili ölçümlerin yapılmasına olanak sağlar. Sol ventrikül duvar hareketlerini ve sol 

ventrikül boyutlarını tahmin etmede en faydalı olan M-mod ekokardiyografidir. 

2.3.2. Kardiyak Vasküler Yapı Değerlendirme Testleri 

Egzersiz temelli stres teslerinin HD hastalarında KAH’ı için yapılması faydalı 

değildir. Çok sayıda hasta uygun egzersiz seviyelerine ulaşabilir, bu da testin sensivitesini 

(duyarlılığını) azaltır. Farmokolojik stresörlerle beraber Thallium-201 miyokardiyal 

görüntülemenin kullanımı KAH tespitinde orta derecede sensitiftir fakat sonuçları 

değişkendir ve diyaliz hastalarında doğruluğu azalır (111). 

EKO’nun KAH tespitinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır. KAH varlığını göstermenin 

ötesinde, iskeminin yeri ve yaygınlığı hakkında bilgi sağlayabilir. 

Belkide SDBY’de KAH tespitinde en yüksek derecede duyarlılığı nedeniyle 

Dobutamine stres ekokardiyoğrafi umut vericidir (112). Bununla birlikte tüm merkezlerde 

bulunmamaktadır. KAH taramasında en faydalı non-invaziv tarama teslerinin duyalılıkları 

birbirinden farklıdır (113, 114,  115, 116) (Tablo-6). 

 

Tablo-6. Koroner Arter Hastalığı İçin Uygulanan Non-İnvaziv Testlerin Yaklaşık Sensitivite ve 

Spesifiteleri. 

 

 Böbrek hastalığı olmayan Böbrek hastalığı olan  

Test Sensitivite (%) Spesifisite (%) Sensitivite (%) Spesifisite (%)  

Egzersiz elektrokardiogram  50–85 85 * *  

Egzersiz thallium-201 82 91 67 62  

Dipyridamole thallium-201 79 76 37–86 73–79  

Adenosine thallium-201 83 75 ? ?  

Egzersiz ekokardiografi  76–84 95 * *  

Dobutamine ekokardiografi  72–89 85–95 69–95 95  

Dipyridamole ekokardiografi  52–60 95    
*Egzersiz testlerinin sensitivite ve  spesifisiteleri üremik hastaların sınırlı egzersiz kapasitelerinden olumsuz 

etkilenmektedir. 
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HD hastalarında, KAH tanısında kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiografi altın 

standart testlerdir. Ayrıca  perkütan translümünal koroner anjiografi (PTCA) uygulamasında 

ve revaskülerizasyon cerrahisi öncesinde de önemlidir. Bu anürik HD hastalarında dikkate 

alınmayabilir fakat diyalizin uygunluğu için rezidüel renal fonksiyona kuvvetle bağımlı 

olan periton diyalizi hastalarında çok büyük bir problemdir. Anürik hastalarda kontrast 

maddelerle ilgili en önemli klinik problem, sınırda kardiyak kapasitesi olan hastalarda 

hipervolemi semptom ve bulgularının gelişmesidir. Eğer revaskülerizasyon gerekli bir 

seçenek olarak kabul edilirse semptomatik iskemik kalp hastalığı olanlar koroner anjiografi 

ile araştırılmalıdırlar. 

2.3.3. Atriyal Aritmi Riski Değerlendirme Testleri 

2.3.3.1. Standart 12 Derivasyonlu EKG: 

EKG ve ritim şeritleri, kalp ritmi bozukluklarının tanısı için doğrudan ve kolay 

uygulanabilir bir yöntemdir. Pek çok aritmi için yanlızca P dalgası ile QRS’nin morfolojisi, 

zamanlamaları ve vektörlerinin tespiti analiz için yeterlidir.  

AF, elektrokardiografik olarak, hem hız hem de ritim açısından oldukça düzensiz bir 

atrium aktivitesi ile karekterizedir. Atrial fibrilasyon dalgaları standart EKG’de en iyi 

prekordiyal V1 derivasyonunda görülür. Bununla birlikte II, III ve aVF ekstremite 

derivasyonlarında da net olarak seçilebilir. AF dalgaları oldukça büyük, kaba olabildikleri 

gibi neredeyse farkedilmeyecek kadar küçük de olabilmektedir. 

Son zamanlarda, elektrofizyolojik çalışmalarda AF’si olan hastaların daha uzun 

interatrial sinüs implus iletim zamanına sahip oldukları gösterilmiştir. (117) Son 

zamanlarda yapılan klinik çalışmalarda AF riski yüksek hastaların 12 derivasyonlu yüzey  

elektrokardiografisinde (EKG) “P dalga uzunluğu” ve “P dalga dispersiyonu” gibi atriyal 
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aritmi riskini belirlemede sıklıkla kullanılan parametrelerin uzadığı gösterilmiştir (118). P 

dalga dispersiyonu aşağıdaki formülle hesaplanır: 

P-dalga dispersiyonu = Maksimum P dalga uzunluğu – Minimum P dalga uzunluğu  

 

Nonivaziv ucuz ve kolay uygulanabilmesi açısından atrial aritmi riskinin 

saptanmasında son zamanlarda uygulanmaya başlanmış bu yöntemin incelenmesine yönelik  

böbrek hastası olmayan hastalarda (119) ve HD hastalarında son zamanlarda yapılmış 

çalışmalar sıklık kazanmıştır. Ancak, HD hastalarında yapılmış hasta sayısı az tek çalışma 

bulunmaktadır (120). P dalga uzunluğu ve dispersiyonun artma kriteri normal popülasyonda 

tanımlanmış olmakla (normale göre daha fazla artmış P dalga dispersiyon süresi) birlikte 

HD hasta popülasyonunda bunu saptamaya yönelik sağlıklı veri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, atriyal aritmiyi predikte etmesi bakımından oldukça değerli olan P dalga uzunluğu 

ve P dalga dispersiyonu parametrelerin daha geniş HD hasta grubunda incelenmesi 

gerektiği düşünülmüş ve tarafımızdan bu çalışma hayata geçirilmiştir. 

2.3.3.2. Sinyal Ortalamalı EKG (SOEKG): 

Kalp hızı değişkenliği, baroreseptör duyarlılığı, mortalite riski ve hayatı tehtid edici 

aritmi riski ile ilgili bilgiler verebilmesi açısından önemli bir aritmi riski belirleyici prdiktif 

bir yöntemdir. Ventriküler aritmi ve ani ölüm riski yüksek olan hastaların tanımlanmasında 

SOEKG kullanılmaktadır. Bu tekniğin diyaliz hastalarındaki ventriküler aritmilerin oluşum 

riski ve tespiti için kullanımı ile ilgili olarak son zamanlarda yapılmış değişik çalışmalar 

mevcuttur (121). Son zamanlarda, SOEKG’nin böbrek yetmezliği olmayan hastalarda, atrial 

aritmi riskinin belirlenmesinde oldukça değerli bir test olduğu ileri sürülmektedir (122,123). 

Bununla birlikte HD tedavisi alan hasta populasyonda atriyal elektriksel aktivitenin 

incelendiği SOEKG ile ilgili çalışma mevcut değildir. Standart EKG’ye üstünlüğü işlemden 
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kaynaklanabilecek artefaktların süzülmesi ve daha doğru dalga değerlendirmesini 

sağlamasıdır. Öte yandan, bilgisayar destekli olması ve uygulanabilirliğindeki güçlükler 

dezavantajını oluşturmaktadır. Çalışma planımız, kesitsel ve çok yüksek hasta sayısı 

içerdiğinden hem uygulanabilirlik hem de maliyet açısından uygun bir yöntem olmadığına 

karar verilmiş ve çalışmada 50 mm/sn hıza sahip standart EKG tekniği kullanılmıştır. 

2.3.3.3. Holter Monitörizasyon: 

Prediktif özelliği araştırılan bir diğer yöntemdir. Ancak, özellikle aritmi tedavisi alan 

hastalarda prediktif değeri ispatlanmamıştır. Testlerin pek çok kısıtlılıkları olduğu halde, en 

büyük avantajı tekniğin kolay ve noninvazif olmasıdır (124). 

2.3.3.4. Elektrofizyolojik ÇalıĢma: 

Testin sipesifik antiaritmik ilaçlara cevabı ve prognozu öngörmede umut vadeder 

olduğu gösterilmiştir (125). Elektrofizyolojik testin dezavantajları ise invazif olması ve 

tehlikeli aritmileri proveke edebilme özelliğine sahip olmasıdır. 

2.4. Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Aritmi Tedavi YaklaĢımları 

Diyaliz hastalarında kardiyak aritmiler tedavi edilirken çeşitli faktörler göz önünde 

tutulmalıdır. Asemptomatik, hemodinamik bozukluğa neden olmayan ve geçici 

supraventriküler aritmiler genellikle tedavi gerektirmezler. Ancak, aynı özelliklere sahip 

ritm bozuklukları; koroner arter hastalığı, perikardit, kardiyomyopati varlığında görülürse 

tedavi edilmeleri gerekebilir. 

HD hastalarında atriyal aritmi tedavisinde kullanılan seçenekler ve yaklaşım, KBY 

olmayan hastalardaki ile aynıdır. Ancak, diyaliz sırasında ilaç klirensinin değişmesi, 

farmokokinetik değişiklikler ve protein bağlanması gibi nedenlerle ilaç tedavisi üremik 

olmayanlara kıyasla çok daha karışıktır. HD hastalarında aritmiler tedavi edilirken ilaç 

etkileşimleri mutlaka akılda tutulmalıdır. Çünkü diyaliz hastaları çoğunlukla çok sayıda 
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ilacı birarada kullanmaktadırlar. Aritmi tedavisinde kullanılan pek çok ilacın kendisi belirli 

durumlarda aritmojenik hale gelebilmektedir. Özel bir ilaçla aritmi tedavisine fayda zarar 

oranı dikkatlice düşünüldükten ve deneyimli bir kardiyolog ile konsultasyondan sonra karar 

verilmelidir. Böbrek yetmezliğinde antiaritmik ilaçların farmokokinetikleri ile ilgili yeni 

yayınlar mevcuttur ve tedavide bunlara başvurulmalıdır (124). 

Sol ventrikül fonksiyonu iyi  olan daha genç hastalarda semptomatik 

supraventriküler taşiaritmilerin tedavisi digoksin, diltiazem ve verapamil uygun 

seçeneklerdir. Kronik AF’si olan hastalarda tromboembolik olay riskini azaltmak için 

sistemik antikoagülasyon tedavi uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Ancak HD işlemi 

sırasında uygulanan antikoagülasyon girişimleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 

Sinüs nod disfonksiyonu, hasta sinüs sendromu, yüksek dereceli atrioventriküler 

blok ve karotid sinüs hipersensivitesi olan hastalarda bradiaritmiler kalıcı pacemaker 

yerleştirilmesini gerektirebilir. 

Özetle; kardiyak aritmilerin önlenmesinde altta yatan kardiyak hastalıkların tedavisi 

ve kardiyak hastalık risk faktörlerinin düzeltilmesi birincil derecede önemlidir. Bunlar  

arasında; aneminin düzeltilmesi, kalsiyum-fosfor metabolizması ve PTH düzeylerinin 

dengeli tutulması, kan basıncının istenilen aralıkta sağlanması, iki diyaliz arası alınan 

kiloların fazla olmaması (<1.5-2.0 kg), diyalizat solusyonundaki potasyumun ayarlanması, 

ve HD işlemi sırasında kan basıncı değişikliklerinin çok iyi izlenmesi gibi yaklaşımlar yer 

almaktadır. Özellikle digoksin ile tedavi edilen HD hastalarında hipokalemiden, 

hipomagnezemiden, hiperkalsemiden korunmak çok önemlidir. 

Yakın zamanda ventriküler aritmi kontrolünde yeni bir HD potasyum uzaklaştırma 

metodu tanımlanmıştır (126). Bu potasyum uzaklaştırma metodunda, sabit diyalizat 

potasyum konsantrasyonu ve azalan plazma diyalizat potasyum gradenti ile çalışan standart 
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HD’e kıyasla; intrahemodiyaliz diyalizat potasyum konsantrasyonu azaltılarak ve sabit 

plazma diyalizat potasyum gradienti sağlanarak yapılan uygulamanın aritmojenik etkiyi 

azaltmada daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Aynı yaklaşım atriyal aritmiler için de 

düşünülebilir. 
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3. HASTALAR VE YÖNTEM 

3.1. Demografik Yapı: 

Sekiz ayrı hemodiyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi alan 545 hasta ile 

polikliniklere başka nedenlerle başvurmuş ve herhangi bir hastalık saptanmamış 100 birey 

çalışmaya alındı. Semptomatik kardiyovasküler veya kalp kapak hastalığı olan, aritmisi olan 

veya antiaritmik tedavi alan, ötiroid kliniği olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

545 HD hastasının; yaş, cins, primer böbrek hastalığı, HD süreleri, haftalık diyaliz 

sayıları, iki diyaliz arası kilo alımları, vasküler akses yerleri, DM ve hipertansiyonu olup 

olmadıkları açısından özellikleri belirlendi. HD hastalarının kullanmakta olduğu tüm ilaçlar 

kayıt edildi. 

3.2. Kan Basıncı Ölçümü:  

Hasta grubunda kan basıncı ölçümleri, hemodiyaliz tedavisine başlanmadan önce 15 

dakika kadar yataklarında dinlendikten sonra vasküler akses olmayan koldan 5 dakika 

arayla 2 ölçüm yapılarak elde edildi. Kontrol grubunda hasta dosyalarında kaydedilen kan 

basıncı değerleri değerlendirmeye alındı. Hemodiyaliz hasta grubunda hipertansiyon kriteri 

olarak, “prediyaliz kan basıncı değerinin >140/90 mmHg olması” veya “antihipertansif 

tedavi alıyor olmak” alındı. Kontrol grubunda hipertansiyon kriteri olarak JNC-7 

kriterlerine göre kan basıncı >140/90 mmHg olarak kabul edildi (127). 

3.3. Laboratuar Testleri: 

3.3.1. Kan Testleri: Hastaların girmekte oldukları hemodiyaliz merkezinde, 

hemodiyaliz öncesi periferik venlerden alınan kan örneklerinden çalışılmıştır. Komple kan 

sayımı, kan biyokimyası (üre, kreatinin, sodyum, K
+
, Ca

++
, PO4

-
, albumin) ve serum PTH 

düzeyleri çalışıldı. Kontrol grubunda, kendilerine yapılmış olan komple kan sayımı ve kan 

biyokimyası verileri değerlendirmeye alındı. 
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3.3.2. EKG: Hastaların HD seansına girmeden 5 dakika önce standart 12 

derivasyonlu EKG’leri, 50mm/sn’lik hızla çekildi. Her bir EKG kaydı tek bir gözlemci 

tarafından manuel okundu. EKG kayıtlarında; en uzun P-dalgası (P-maksimum), en kısa P-

dalgası (P-minumum) ve P-dalga dispersiyonu ([P-maksimum]-[P-minimum]) belirlendi. 

Aynı şekilde kontrol grubunda da P-dalga değerleri ve P-dalga dispersiyonu hesaplandı.  

 
P-maksimum ölçümü 

 
P-minimum ölçümü 

 
P-dalga dispersiyonu = ([P-maksimum] – [P-minimum]) × 20 

 

Şekil-6: EKG trasesi (50 mm/sn hızlı ) ve P-dalga dispersiyonu hesaplama yöntemi 



 41 

“Artmış P-dalga dispersiyonu” tanımı normal populasyona göre artmış P-dalga 

dispersiyonu olarak tanımlandı. Hastalarda belirlenen tüm demografik bulgular, labaratuar 

verileri ile P-dalga değerleri ilişkisi incelendi. Artmış P dalga dispersiyonu ile anlamlı 

korelasyon belirlenen tüm parametreler atrial aritmi riski ile ilişkili kabul edildi.  

Hastalar subgruplara ayrılarak (yaş, cins, primer böbrek hastalığı, hemodiyaliz 

süreleri, haftalık hemodiyaliz sıklığı, iki diyaliz arası kilo alım miktarı, vasküler akses 

yerleri, hipertansif olup olmadıkları ile plazma albumin düzeyi, serum K
+
, Ca

++
, PO4

-
, PTH,  

Hemoglobin düzeyleri ve eritropoietin dozlarına göre) atriyal elektriksel aktivitenin bir 

göstergesi olarak P-dalga değerlerinde gruplar arası farklılık olup olmadığı incelendi.  

3.4. Ġstatistiksel Yöntem: 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows Release 11.0 licensed to University of California, Davis USA) ile değerlendirildi. 

Hasta ve kontrol grubu ile hastalarda oluşturulan subgruplar arasındaki veri ortalamaları 

arasındaki farklar Student’s t testi ile değerlendirildi. Non parametrik veriler Mann-Whitney 

U testi ile değerlendirildi. Tüm korelasyon testlerinde Pearson korelasyon testi kullanıldı. 

Pozitif korelasyonlar regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar ortalama  

standart sapma olarak verildi. P değeri <0.05 olduğunda sonuç istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya, beş HD merkezinin takibinde olan 334’ü erkek, 211’i kadın toplam 545 

HD hastası ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet uyumu sağlanmış 100 birey alınmıştır. 

Hastalarda Kt/V hesaplamalarının yapılmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle kronik 

hemodiyaliz tedavi etkinlikleri konusunda yorum yapmak güçtür. 

Hasta ve kontrol gruplarının, demografik özellikleri ve bazı laboratuar bulguları 

Tablo-7’de sunulmuştur. Bu laboratuar bulguları hasta grubunda prediyaliz dönemde elde 

edilmiştir.  

Tablo- 7. Hasta ve Kontrol Grubu Demografik Verileri ve Laboratuar Bulgu Ortalama Değerleri        

(± standart sapma) 

Parametre Kontrol Hasta P 

Yaş (yıl) 42.31 ± 12.78 49.60 ± 14.89 AD* 

Cins (Kadın/Erkek) 54/46 334/211 AD 

Hemodiyaliz süresi (ay) - 34.89 ± 30.19 - 

İki diyaliz arası kilo alımı (kg) - 2.53 ± 1.38 - 

Hemoglobin (gr/dl) - 10.0 ± 1.9 - 

Plazma;    

[K
+
] 4.1 ± 0.4 5.93 ± 1.01 <0.01 

[Na
+
] 140.12 ± 2.8 140.35 ± 8.36 AD 

[Ca
++

] 9.01 ± 0.32 8.37 ± 1.24 AD 

[PO4
-
] 4.12 ± 0.24 5.18 ± 1.74 <0.01 

[Üre] 24.40 ± 8.21 159.71 ± 42.03 <0.001 

[Kreatinin] 0.82 ± 0.22 8.29 ± 3.21 <0.001 

[Albumin] 4.01 ± 0.25 3.91 ± 0.44 AD 

[PTH] - 206.41 ± 290.15 - 

Eritropoietin dozu (Ü) - 7909.33 ± 4160.99 - 

*AD: Anlamlı değil 

Hastalarda primer böbrek hastalığı toplam 6 ana sınıfta değerlendirilmiş olup 55 

hastada orijinal böbrek hastalığı  bilinmemekteydi (Tablo-8). Hastalarda SDBY’nin en sık 

nedeni DM olarak göze çarpmaktaydı ve bu; özellikle Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve 

Türkiye verileriyle paralellik göstermekteyken Avusturalya verilerinin aksineydi. 
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Tablo-8. Hemodiyaliz hastalarında primer böbrek hastalığı dağılımı 

Primer Böbrek Hastalığı n % 

Diyabetes Mellitus 140 25.6 

Hipertansiyon 109 20 

Kronik glomerülonefrit ( Alt grubu bilinmiyor) 97 17.7 

Böbrek taş hastalığı 14 2.5 

Erişkin tip polikistik böbrek hastalığı 30 5.5 

Amiloidoz 6 1.1 

Bilinmeyen 149 27.3  

 

HD hastalarının 369 tanesi (%67.7) antihipertansif ilaç almamakta iken 176 tanesi 

almaktaydı. Hipertansif hastalar toplam 5 ayrı sınıf antihipertansif kullanmakta olup ilginç 

olarak hiçbir hastada kombine antihipertansif ilaç kullanımı gözlenmedi. Ek olarak 

“spesifik endikasyon” kavramına da dikkat edilmediği gözlendi. Antihipertansif ilaç 

sınıfları ve kullanan hasta sayısı Tablo-9’da özetlenmiştir.  

 

Tablo -9. Hemodiyaliz Hastalarının Kullandığı Antihipertansif İlaç Dağılımı  

Ġlaç Sınıfı N %* 

Beta bloker 8 4.6 

Kalsiyum kanal blokeri 68 38.6 

ACE-inhibitörü 23 13.7 

Anjiotensin reseptör blokeri 37 21.1 

Alfa blokerler 40  22.7 

*Antihipertansif ilaç kullananlar içindeki yüzde değeri 

 

Hasta ve kontrol grubu P-dalga değerleri ortalamaları Tablo-10’da sunulmuştur. 

Tablo-10. Hasta ve kontrol grubunda P-dalga değerleri (±standart sapma) 

P-dalga değerleri Kontrol Hasta P 

P-maksimum (msn)    

P-minimum (msn)    

P-dalga dispersiyonu* 30.10 ± 7.71 34.91 ± 11.96 <0.001 

*P-dalga dispersiyonu=([P-maksimum]-[P-minimum])×20  
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4.1. Subgrub Analizleri: 

Yaşa göre: 

Hastalar genç ve ileri yaş gruplarına ayrıldığında (<30 yaş, n= ve >55 yaş, n=) P-

dalga değerlerinde farklılık olmakla birlikte bu istatistiksel olarak anlamlı değildi.  

Cinsiyete göre: 

Hastalar cinsiyet ayrımına göre gruplandığında (Erkek, n=334 ve Kadın, n=211) 

bayanlarda P-dalga dispersiyonu daha yüksek bulunmakla birlikte cinsiyet farklılığının P-

dalga dispersiyonu ile ilişkisinin bulunmadığı belirlendi (34.69±12.20 ve 35.26±11.60, 

p>0.05).  

Diyabetik olup olmadıklarına göre: 

Hastalar diyabetik (n=140) ve non diyabetik (n=405) olarak gruplandığında; 

diyabetik hastalarda P-dalga dispersiyonu anlamlı olarak yüksek bulundu (36.78±12.30 ve 

34.23 ± 11.81; p<0.05). 

Diğer primer böbrek hastalıklarına göre: 

Hastalar DM dışı primer böbrek hastalıklarına göre sınıflandığında (Tablo-2) P-

dalga dispersiyon değerleri bakımından aralarında anlamlı fark olmadığı gözlendi.  

Hemodiyaliz tedavi süresine göre: 

Hastalar hemodiyaliz sürelerine göre 3 gruba ayrıldı: <5 yıl olanlar (Grup-1, n=378), 

5-10 yıl arası olanlar (Grup-2, n=149) ve >10 yıl olanlar (Grup-3, n=18). En yüksek p-dalga 

dispersiyon değeri Grup-3’te olmasına karşın (38.33±12.94) bu değer diğer gruplardan 

(Grup-1: 34.60±11.42 ve Grup-2: 34.17±12.82) istatistiksel olarak anlamlı bir konumda 

değildi. Bu sonuç Grup-3 hasta sayısının diğer gruplardan oldukça az olmasına bağlandı. 
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Hipertansif olup olmadıklarına göre: 

Hastalar hipertansif olup olmadıklarına göre 2 gruba ayrıldı. Hipertansif hasta 

grubunda (n=176) P-dalga dispersiyonu normotansiflere (n=369) göre anlamlı ölçüde 

yüksekti (35.45±11.96 ve 33.55±11.97, p<0.05). Hastalar almakta oldukları antihipertansif 

ilaç sınıflarına göre de karşılaştırıldı. Ancak antihipertansif ilaç sınıfları bakımından hasta 

P-dalga dispersiyon değerlerinde farklılık yoktu.  

Kilo alımlarına göre: 

Hastalar iki diyaliz seansı arasında aldıkları kilo miktarına göre 3 gruba ayrıldı: Kilo 

alımı; <2.0 kg olanlar (Grup-1, n=183), 2.0-3.0 kg olanlar (Grup-2, n=106) ve >3.0 kg’dan 

fazla olanlar (Grup-3, n=256). Burada Grup-1 ve Grup-3 P-dalga dispersiyonları arasında 

istatistiksel anlamlı fark saptandı (36.33±12.33 ve 33.38±11.69; p<0.05). 

Vasküler akses lokalizasyonuna göre: 

Hastalar vasküler akses lokalizasyonuna göre 3 gruba ayrıldı: distal radiosefalik 

arteriovenöz fistülü olanlar (Grup-1, n=358), proksimal antekübital arteriovenöz fistül ya da 

grafti olanlar (Grup-2, n=173) ve santral kalıcı jugular venöz katateri olanlar (Grup-3, 

n=14). En yüksek p-dalga dispersiyon değeri Grup-3’te bulundu (37.50±9.57). Grup-1 

(35.13±12.41) ve Grup-2 (34.70±11.12) değerleri Grup-3’ü izlemekteydi. Ancak gruplar 

arası P-dalga dispersiyon değerlerinde gruplar arası anlamlı fark saptanmadı. Her ne kadar 

Grup-3’te P-dalda dispersiyonu yüksek gibi görünse de hasta sayısının az olması bu 

bulgunun istatistiksel anlamını azaltmaktadır.  

Hemoglobin  düzeyine göre: 

Hastalar hemoglobin düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı: Hb<9.0 gr/dl olanlar (Grup-1, 

n=148), 9.0<Hb<11.0 gr/dl olanlar (Grup-2, n=236) ve >11.0 gr/dl olanlar (Grup-3, n=161). 

Grup-1 ve 3 arasında p dalga dispersiyonu bakımından anlamlı fark saptanmakla birlikte 
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(35.77±12.22 ve 33.97±12.36; p<0.05), Grup-1 ve Grup-2 veya Grup-2 ve Grup-3 arası 

istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. 

Prediyaliz serum [K
+
] değerlerine göre: 

Hastalar K
+
 değerlerine göre 3 gruba ayrıldı: <5 mEq/L olanlar (Grup-1, n=83), 5-6 

mEq/L arasında olanlar (Grup-2, n=199), >6 mEq/L olanlar (Grup-3, n=263). Grup-1 ve 

Grup-2 P-dalga dispersiyonu değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı 

(36.50±13.47 ve 33.83±11.27, p<0.05). Buna karşın; Grup-1 ve Grup-3 ile Grup-2 ve Grup-

3 arasında fark olmakla birlikte bu değerlerin istatistiksel anlamlılığı yoktu. (Grup-1 ve 

Grup-3: 36.50±13.47 ve 35.45±11.79, p>0.05) (Grup-2 ve Grup-3: 33.83±11.27 ve 

35.45±11.79, p>0.05).  

Diğer gruplar: 

Hastalar; Ca
++

, PO4
-
, PTH, albumin, kullandıkları eritropoietin dozlarına göre 

sınıflandırıldığında da gruplar arası anlamlı farklılık olmadığı gözlendi. Dahası P-dalga 

değerleri ile serum Ca
++

, PO4
-
, PTH ve albumin değerleri arasında anlamlı korelasyon 

bulunmadığı da belirlendi. 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 
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