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KANAMAYA EĞİLİMLİ HASTALARDA 

CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
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Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de 
seyrek olmayarak cerrahi bir girişim ya da 
invasif bir işlemin uygulanması gerekebilir. 

Cerrahi girişim endikasyonu bazen elektif bazen de 
acil olarak ortaya çıkar. Böyle bir durumda hasta-
nın kanama riski, cerrahinin küçük ya da büyük 
oluşu ve postoperatif dönem de göz önünde bulun-
durularak karar verilmelidir.

Cerrahi girişime ya da işleme göre kanama riski 
iyice değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin 
yapılabilmesi için Tablo 1’de bazı örnekler veril-
miştir (1). Ameliyatın gerekliliği, acilliği, hastanın 
hemostaz kusurunun  derecesi, düzeltilebilir olup 
olmadığı, yerine koyma tedavisinin süresi, posto-
peratif dönemde karşılaşılacak sorunlar (dikişlerin 
veya derin drenlerin alınması, fiziksel tedavi gibi) 
dikkatlice gözden geçirilmelidir.

Tablo 1. Cerrahi ya da invasif işleme göre kanama riski

Risk İşlem tipi Örnekler

Düşük Yaşamsal olmayan 

organla ilgili, ameliyat 

yerine ilişkin, sınırlı 

diseksiyon

Lenf düğümü biyopsisi, diş çekimi, 

katarakt, deriye aitcerrahi, laparos- 

kopik işlemler, koroner anjiyografi

Orta Yaşamsal organla ilgili, 

derin ve geniş diseksiyon

Laparatomi, torakotomi, mastekto-, 

mi, büyük ortopedi cerrahisi, 

pacemaker konması

Yüksek Kanama komplikasyonu 

sık

Nöroşirürji, göz cerrahisi, 

kardiyopulmoner bypass, 

prostatektomi, mesane cerrahisi, 

büyük damar cerrahisi, böbrek 

biyopsisi, barsak polipektomisi

I- Trombosit Hastalıkları

Trombositopeniler

Trombositopeni klinikte sık karşılaşılan bir 
hemostaz kusurudur. Trombosit konsantrelerinin 

hazırlanabilmesi ağır trombositopenisi olan hasta-
larda bile cerrahi girişime olanak sağlamaktadır. 
Trombosit sayısı <50,000/μL olan hastalarda ciddi 
bir kanama görülmezken, bu sayının <10,000/
μL olan hastalarda spontan ve ciddi kanamalar 
görülebilir. Bu bilgiler kemik iliği aplazili ya da 
otoimmun trombositopenili hastalardaki gözlemle-
re dayalıdır ve bu nedenle dikkatle yorumlanma-
lıdır (2). Sadece trombosit sayısı değil, altta yatan 
hastalık veya nedenler, aspirin veya benzeri ilaç 
kullanımı sorgulanmalıdır. Her ne kadar trombo-
sit transfüzyon eşiğini <10,000/μL olarak öneren 
prospektif çalışma varsa da bugün için trombosit 
transfüzyonu için eşik trombosit değerinin ne 
olması hakkında rastlantısal bir çalışma bulunma-
maktadır (3,4,5). Düşük riskli cerrahi olgularında 
bazen tek bir trombosit konsantresi ile trombosit 
sayısının 50,000/μL üzerine çıkarılması ve has-
tanın izlenmesi yeterlidir. Orta riskli cerrahide 
trombosit sayısı 50,000/μL üzerinde tutulmalıdır. 
Yüksek riskli cerrahi durumlarında ise trombosit 
sayısı 100,000/μL üzerinde tutulması amaçlanır. 
Trombositlerin primer hemostazda görev yapma-
ları nedeniyle, orta ve büyük cerrahi girişimlerden 
sonra trombosit desteğinin bir haftadan daha kısa 
tutulması mümkündür (1). Postoperatif dönemde 
hasta ve kan sayımları yakın olarak izlenmeli, 
infeksiyon, ateş ve kanama gibi durumlarda trom-
bositlerin ömürlerinin kısalacağı unutulmamalıdır. 
Son 6 ay içinde koroner stenti takılmış olan hasta-
lara trombosit konsantresi transfüzyonu tehlikeli-
dir. Bu hastalarda fatal sonlanan stent trombozu 
sık görülmektedir (6). Aorto-koroner bypass cer-
rahisi olan trombositopenili veya trombosit işlev 
kusuru olan hastalarda hastalarda kanama profi-
laksisi için traneksamik asid kullanılması (30mg/
kg) etkili bulunmuştur (1,2). Kanama riskinin 
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düşük olduğu hastalarda (yüzeysel girişimler) yerel 
bası uygulanması, dikiş atılması önerilmektedir. 

Trombositopeninin yıkım artışına bağlı olduğu 
durumlarda daha farklı yaklaşımlar gerekir. Örne-
ğin immun trombositopenide cerrahi girişim önce-
sinde kortikosteroidler, intravenöz gamma globulin 
veya her ikisi birlikte kullanılabilir (7). 

Trombosit işlev bozuklukları

Edinsel trombosit işlev bozuklukları

Bu grupta geniş bir hasta kitlesi yer alır. Trom-
bosit sayısı normal olmasına karşın, hastalarda 
anormal kanam öyküsü ya da kanama zamanı 
uzaması vardır. Edinsel trombosit işlev bozuk-
luklarının en sık nedeni ilaçlardır. Etanol, bazı 
bitkisel tamamlayıcılar, bazı gıdalar trombositleri 
inhibe edebilirler. Bu bakımdan hastanın anam-
nezi dikkatlice sorgulanmalıdır. İlaçlar arasında 
aspirin, antiinflamatuar ilaçlar, antibiyotikler, kar-
diyovasküler ilaçlar gibi sık kullanılabilenler yanı 
sıra anti-trombosit etkiye sahip bazı özgül olanlar 
bulunabilir. Trombosit işlevleri etkileşim gösteren 
tüm ilaçlar cerrahi girişimdem bir- iki hafta önce 
kesilmiş olmalıdır (1,2 ). 

Tablo 2. Trombosit işlev bozukluğuna yol açan hastalıklar

Böbrek yetersizliği

Karaciğer yetersizliği

Miyeloproliferatif hastalıklar

Kardiyopulmoner bypass

Lösemiler

Miyelodisplastik sendrom

Disproteinemiler

İlaçlardan ayrı olarak birçok tıbbi durumda 
da trombosit işlevlerinde bozukluk görülebilece-
ği unutulmamalıdır (Tablo 2). Bu hastalık ya da 
bozukluklarda cerrahi girişim öncesinde hazırlık 
için olanak varsa altta yatan bozukluk düzeltil-
melidir. Diğer önlemler trombosit transfüzyonları 
ya da desmopressin (DDAVP) uygulaması olabilir. 
DDAVP akut kanama, biyopsi ya da acil cerrahi 
girişim gibi durumlarda da yararlıdır (2 ).  

Böbrek yetersizliği olan hastalarda DDAVP 
infüzyonu cerrahi girişimden bir saat önce verilmiş 
olmalıdır. Bu hastalarda ayrıca varsa anemi de 
düzeltilmelidir, çünki anemi trombosit işlevlerini 
olumsuz olarak etkilemektedir (1,2 ). DDAVP 0,3-
0,4  μg/kg  dozda, 30 ml izotonik sodyum klorür 
çözeltisi içinde, 20 dakika süre içinde verilmelidir. 
DDAVP kullanım sonrası oluşabilecek yan etkiler 
Tablo ‘de özetlenmiştir. DDAVP’ye çoğu kez yanıt 
alınır. Ancak tedavi defalarca tekrarlanamaz, takif-

laksi sıktır. Uzun süren ve büyük cerrahi girişimler 
öncesinde ya da postoperatif dönemde kriyopresi-
pitat transfüzyonu yararlı olur. Oral ya da intra-
venöz kullanılabilen konjuge östrojen preparatları 
kanamayı azaltırlar, ancak etkileri yavaş (saatler 
içinde) başlamaktadır. Elektif cerrahi girişimler 
öncesinde ya da cerrahi sonrası dönemde 5-7 gün 
süreyle kullanılabilirler (2).

Karaciğer hastalığında hemostaz kusuru karışık 
mekanizmalarla oluşur. Hastalarda trombositope-
ni, trombosit işlev bozukluğu, disfibrinojenemi, K 
vitamini eksikliği, hiperfibrinoliz gibi genellikle bir-
den fazla kusur bir aradadır. Karaciğer yetersizliği 
olan hastalarda karaciğer biyopsisi öncesinde PZ 
ve aPTZ gibi hemostaz testlerinin kanamayı önce-
den belirleyici değerleri yetersiz bulunmuştur (2,8). 
Bununla birlikte İNR değeri <2.0 olan hastalarda 
küçük ve orta cerrahi girişimler öncesinde profilak-
si gerekmez (2 ). Yüksek risk cerrahi öncesinde ya 
da daha fazla derecede hemostaz kusuru olan has-
talarda taze dondurulmuş plazma, trombosit süs-
pansiyonları, DDAVP infüzyoun ve 5-10 mg dozda 
K vitamini kullanılabilir. Portal hipertansiyona 
bağlı trombositopenisi olan hastalarda gastroskopi 
ve varis bağlanması için bir çalışmada trombosit 
sayısının >40,000/μL olması güvenli olarak bulun-
muştur (9). Ciddi dekompanse karaciğer yetersizli-
ği olan hastalarda, yaşam tehlikesi göstermedikçe, 
her türlü cerrrahi girişimden kaçınılmalıdır. 

Kardiyopulmoner bypass ameliyatlarında 
hemostaz bozukluğu değişik bir şekilde oluşur. 
Bu girişim sırasında kanın vücut dışında memb-
ran oksijenleyicisinden geçirilmesi trombositler 
ve pıhtılaşma faktörleri üzerinde önemli etkilere 
neden olur (1,2,10). Bunlar başlıca, trombositope-
ni, trombosit işlevlerinde belirgin bozulma, diğer 
taraftan doku tromboplastininin etkisiyle aktive 
olan pıhtılaşma sistemi nedeniyle bu faktöflerde 
azalma, hastaların ameliyat öncesinde sıklıkla 
antitrombosit tedavi ve heparin almaları, heparinin 
protamin sülfatla yetersiz nötralizasyonudur. Bu 
hastalarda cerrahi geciktirilemiyorsa yapılabilecek 
başlıca önlem ve tedaviler trombosit transfüzyon-
ları, DDAVP ve antifibrinolitik ajanların (traneksa-
mik asit 30 mg/kg)  kullanılmasıdır (1,2). Antifib-
rinolitik ilaçlar hematürisi olan hastalarda fibrin 
tıkacı oluşumuna ve kolik tarzında ağrılara neden 
olabileceğinden verilmemelidir.

Kalıtsal trombosit işlev bozuklukları 

Bu bozukluklar içinde Bernard-Soulier sendro-
mu (BSS) ve Glanzmann trombastenisi (GT) olan 
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olgularla karşılaşılabilinir. Her iki hastalıkta da 
cerrahi girişim öncesinde yapılması gereken ortak 
tedavi ilkeleri, antiiflamatuar etkiye sahip bir ilaç 
alıyorsa 1 hafta öncesinden kesilmeli, diş çekimi 
yapılacaksa traneksamik asit tedaviye mutlaka 
eklenmelidir (2). Çocuk hastalarda süt dişlerinin 
çekilmesi durumunda sadece traneksamik asit 
kullanımı yeterli olmaktadır. Bu tedaviye 5-7 gün 
devam edilmelidir. Bu hastalarda fibrin tutkalı da 
yarar sağlayabilir.  BSS hastalarında cerrahi giri-
şim öncesinde trombosit konsantresi verilmelidir. 
GT olan hastalarda ise kanama yaşam boyu bir 
sorun olacağından, hastaya HLA uygunluğu olan 
trombosit konsantresi verilmelidir (2 ). Aksi halde 
HLA immunizasyonuna bağlı gelişen ve trombosit 
konsantresine de yanıt alınamayan yaşamı tehdit 
eden kanamalar görülebilir. GT hastalarında minör 
ya da majör cerrahi gerektiğinde FVIIa kullanımı ve 
antifibrinolitik tedaviye 7-14 gün devam edilmelidir 
(1,2,11,12). FVIIa cerrahi işlemden hemen önce 
başlanmalı ve 2 saatlik aralarla uygulanmalıdır. 

II-  Pıhtılaşma Bozuklukları

A) Kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları

Bu bozukluklar içinde hemofili A, hemofili B en 
sık görülenleridir. Cerrahi girişimin öncesinde fak-
tör eksikliği olan tüm hastalarda şu işlemler yerine 
getirilmelidir:

- Bir hafta öncesinden faktör inhibitörü yönün-
den araştırılmalıdır. Ağır hemofili hastalarında 
serum inhibitörü görülme sıklığı hemofili A için 
%15-25, hemofili B için %5 olarak bildirilmiştir 
(13,14 ). 

- Tüm hastalarda steroid dışı antiinflama-
tuar ilaçlar en az üç gün öncesinden kesilmeli, 
antitrombosit ilaçlar ise 1-2 hafta öncesinden 
kesilmelidir.

- Daha önce yapılmamış ise hepatit A ve B aşı-
ları yapılmalıdır.

Hemofili A ve Hemofili B

FVIII düzeyi %5’in üzerinde olan hemofili has-
talarında spontan kanama nadir görülürken, cer-
rahi bir girişim sırasında bu hastalar da ciddi 
derecede kanarlar. Bu kanama riski ameliyattan 
haftalar sonra da devam eder. FVIII’i yerine koyma 
tedavisi amacıyla sıklıkla rekombinan FVIII kulla-
nılmaktadır. Elektif  majör cerrahi için plasmada 
FVIII konsantrasyonunun %100 olması hedeflenir. 
Sonraki ilk 3-5 gün  için %40-50; cerrahiden son-
raki iki hafta bitene kadar %30’un üstünde olması 

sağlanmalıdır (13,15 ). Dolaşımdaki FVIII’in yarı 
ömrü 12-16 saat arasındadır. Bu süre çocuklarda 
daha kısa olabilmektedir. FVIII dozlaması 6-8 saat 
aralıklarla bolus infüzyonları ile yapılır. Tedavi 
süresince hastanın FVIII düzeyi kontrol edilmelidir. 
Aralıklı bolus infüzyonları için doz hesaplamada 
sık kullanılan formül vardır: 

Beden ağırlığı (kg) x (0.5 IU/kg) x istenen FVIII % 
artışı = Gerekli FVIII ünitesinin miktarı

Hemofili B hastalarında elektif cerrahi pro-
filaksisinde amaç cerrahi işlem süresince FIX 
düzeyi normalin %50’si, cerrahiden sonraki 7-10 
gün süreyle normalin en az %30’u olmalıdır. FIX 
her 12-24 saatte bir verilmeli ve plazma düzeyleri 
tedavi süresince kontrol edilmelidir. FIX yarı ömrü 
18-30 saat arasındadır. Doz hesabı için şu formül 
kullanılmaktadır:

Beden ağırlığı (kg) x (1 IU/kg) x istenen FIX % 
artışı = Gerekli FIX ünitesinin miktarı

Özet olarak hemofilili hastalarda cerrahi girişim 
öncesinde, sırasında ve sonrasında faktörü yerine 
koyma tedavisi gereklidir. İnhibitörü olan bazı 
hastalar immun toleransa yanıt verirler. İnhibitörü 
olan hastalarda tedavi seçenekleri olarak FVIII’i 
bypass eden ajanlar (FEIBA, APCC), rekombinan 
FVIIa, yüksek doz FVIII, domuz kaynaklı FVIII, 
değişik hastalarda başarılı sonuçlarla kullanılmış-
tır (13,14 ). 

Von Willebrand Hastalığı 

Von Willebrand Hastalığı (VWH) kalıtsal hemos-
taz bozukluklarının en sık görülenidir ve genel 
toplumun %1’ini etkiler (15,16 ). Çoğu hasta hafif 
şekilde olup ağır şekil nadirdir. Bu hastalarda 
cerrahi güvenli bir biçimde yapılabilir. Tedavinin 
derecesi hastalığın ağırlığına ve cerrahinin büyük-
lüğüne göre değişir. Hafif hastalığı olan ve küçük 
cerrahi girişim gerektiren hastalarda özgül tedavi 
gerekli değildir.  Bazı tip VWH’da desmopressin 
asetat (DDAVP) karaciğer ve endotel hücrelerin-
den VWF salınımını sağlayarak etkili bir hemostaz 
oluşturur. Desmopressin VWH’nın en sık görülen 
tiplerinde (tip 1 ve 2A) yarar sağlar, tip 3’de etki-
siz, tip 2B’de ise kontrendikedir (1). Desmopres-
sin dozu 0,3-0,4 μg/kg, intravenöz olarak 30-50 
ml serum fizyolojik içinde, 30 dakika içinde ve 
cerrahiden  60-90 dakika önce verilmelidir (16). 
Desmopressinin yan etkileri olarak taşikardi, baş 
ağrısı, yüzde kızarma, hiponatremi ve hacim yük-
lenmesi görülebilir.
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Desmopressine yanıt alınamayan veya büyük 
cerrahi girişim gerektiren VWH’larında VWF içeren 
faktör VIII konsantreleri kullanılmalıdır. Bu teda-
vide dozlama empirik olarak yapılmaktadır, çünki 
hemostatik etkilerini uygun olarak belirleyecek 
laboratuar testi bulunmamaktadır (1,15 ). Genel 
olarak büyük cerrahi girişim için plazma FVIII ve 
VWF düzeyleri ilk 3-10 gün %50-100 arasında 
tutulmalıdır. Ürünün üzerinde ristosetin kofaktör 
aktivitesi (RKA) belirtilmiş ise şöyle bir doz hesap-
laması yapılabilir:  40-60 IU/kg RKA infüzyonu 
plazma konsantrasyonunu %50-100 artırır. Eğer 
VWF yerine koyma tedavisiyle ağır VWH’da kana-
ma kontrol edilemezse trombosit konsantresi yarar 
sağlayabilir.

B) Kronik olarak oral antikoagülan tedavisi 
altında olan hastalar

Uzun süreli oral antikoagülan tedavisi (OAT) 
alan hastalarda cerrahi bir girişim gerektiğinde 
bazı sorunlar ortaya çıkacaktır ve tedavide bütün 
bunların göz önünde tutulması gereklidir. Bunlar:

- Kanama,
- OAT’nin kesilmesi halinde tromboembolizm 

riskinde artma,

- OAT kesilse bile antikoagülan etkinin birkaç 
gün daha devam etmesi,

- OAT ‘ye tekrar başlandığında da antikoagü-
lan etki için bir zaman gerekmesi.

Arteryel tromboembolizmde ölüm ve ciddi 
sakatlık tehlikeleri yüksek derecelerdedir (sırasıyla 
%40 ve %20). Oysa tekrarlayan venöz tromboem-
bolizmde ani ölüm nadir (%6) ve kalıcı sakatlık sey-
rektir (%5). Bu nedenle arteryel tromboembolizm 
tedavisi alanlarla venöz tromboembolizm tedavisi 
alanları ayrı ele almak gerekir (17,18). Uzun süre 
OAT alan hastalarda acil ya da elektif cerrahi giri-
şim ya da işlem uygulanması gerekebilir. Bu diş 
çekimi, yüzeysel ya da derin biyopsi, açık ve geniş 
cerrahi girişim olabilir. Bu hastalar cerrahi giri-
şimden birkaç gün önce köprü antikoagülasyonu 
(bridging anticoagulation) için hastanede izlemeye 
alınmalıdırlar. 

Köprü tedavisinde warfarin kesilir ve 60 saat 
sonra standart heparin (fraksine edilmemiş hepa-
rin) kullanılır (1). Standart heparinin yarı ömrünün 
kısa olması cerrahiden 4-6 saat önce kesilmesini 
sağlar. Cerrahi girişimden sonra warfarin tedavi-
sine tekrar başlanmalıdır. Bazı merkezler standart 
heparin yerine fraksine edilmiş heparin (düşük 
molekül ağırlıklı heparin, DMAH) kullanmaktadır. 
Bunun yarılanma ömrünün uzun olması yüksek 
riskli cerrahi girişimlerde kanama riski taşıyabi-
leceği ve protamin sülfatla nötralize edilemeyeceği 
unutulmamalıdır. Eğer cerrahi öncesinde DMAH 
kullanılıyorsa günde iki ya da bir defa kullanılışına 
göre sırasıyla ameliyattan 18 veya 30 saat önce 
heparin tedavisi durdurulmalıdır (17). Hastada 
nöraksiyal anestezi uygulanması planlanıyorsa bu 
sürelere 6 saat daha eklenmelidir.

Normal diyetle beslenen ve İNR değeri 2.0-3.0 
olarak seyreden bir hastada oral antikoagülan 
durdurulduğunda etkisinin sonlanması için 4-5 
gün gerekir. Gerekliyse 24-36 saat içinde bu etki-
nin. sonlanması için küçük bir doz oral K1 vitamini 
(1-2,5 mg) vermek yeterlidir (18,19) . İntravenöz K 
vitamini daha çabuk etki sağlar, ancak anafilaksi-
den kaçınmak için yavaş verilmelidir. Cerrahi giri-
şim öncesinde acil olarak oral antikoagülan etkisi-
nin sonlandırılması gerekiyorsa taze dondurulmuş 
plazma (TDP) normal kiloda bir yetişkin için 6-7 
ünite gibi fazla miktarlarda kullanılmalıdır (18). 
Buna rağmen tam düzelme genellikle sağlanamaz 
ve etkisi de kısa süreli olur, çünki transfüze edilen 
FVII’nin yarı ömrü 6 saat kadardır. Bu nedenle 
TDP ile birlikte K1 vitamini kullanılması uygun 
bir hemostazı sağlar. Birçok cerrahi girişim için 

Tablo 3. Kronik olarak oral antikoagülan tedavi alan hastalarda perioperatif 

dönemde tedavinin yönetimi

Klinik durum Önerilen antikoagülasyon yönetimi

Düşük kanama riskli cerrahi OAT dozunu azaltıp İNR=2.0 ayarla

diş, katarakt, deri

Düşük trombotik risk OAT cerrahiden 4 gece önce durdur

aort kapak protezi (ek risk yok)

Atriyal fibrilasyon (düşük inme 

riskli)

Venöz tromboembolizm (süresi 

>3 ay)

Eğer İNR<1.4 ise cerrahi için güvenli

Ameliyat gecesi OAT başlat

Gerekliyse perioperatif dönemde heparin 

kullan

Orta trombotik risk Cerrahiden 4 gün önce OAT’yi durdur

Mitral veya çoklu protez

Aort protezi ve ek tromboz risk 

faktörü

Atriyal fibrilasyon (inme riski 

yüksek)

Venöz tromboembolizm (3 ay 

içinde)

İNR<2.0 olduğunda iv standart heparine 

başla

(hedef aPTZ = 2-3 x kontrol)

Cerrahiden 5 saat önce heparini durdur

Cerrahiden sonra olabildiğince süratle 

standart heparine ve OAT’ye başla, İNR 48 

saatten fazla tedavi sınırına gelene kadar 

heparine devam et
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İNR’nin <1.4 olması yeterlidir. Kronik olarak OAT 
alan hastalarda cerrahi öncesi kanama profilaksisi 
kadar tromboz riski de göz önünde tutulmalıdır. 
Bu durumları gözeten kullanışlı bir antikoagülas-
yon yönetimi bir kılavuz olarak Tablo 3’de veril-
miştir (20).

Oral antikoagülan tedavisi altında olan hasta-
larda gastrointestinal endoskopi yapılması gerekti-
ğinde izlenmesi gereken yol bu işlemin tanı amaçlı 
ya da tedavi amaçlı oluşuna göre değişir (13,21). 
Tanı amaçlı olan işlemler düşük riskli işlemlerdir 
ve bunlar üst endoskopi, sigmoidoskopi, kolonos-
kopi (biyopsi dahil), endoskopik retrograd kolanji-
opankreatografi, biliyer stent konması (sfinkteroto-
misiz), kapsül endoskopisidir. Tedavi amaçlı birçok 
işlem yüksek riskli işlemler olarak kabul edilmek-
tedir (mide veya kolon polipektomisi, endoskopik 
sfinkterotomi, ince iğne aspirasyonu ve varislerin 
tedavisi ). Yüksek riskli işlemlerden 3-5 gün önce 
warfarin kesilmiş olmalıdır. Bazı hastalarda köprü 
tedavisi gerekebilir.
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