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Dolaşımındaki kanın temel görevi dokulara O2 
ve gerekli maddeleri taşımaktır. Kanın içinde pıh-
tılaşma mekanizması olarak bilinen bir sistem var-
dır. Pıhtılaşma mekanizmasının birinci görevi akan 
kanı damar içinde tutmak ve diğer bir fonksiyonu 
da pıhtı oluşturarak kanamayı durdurmaktır. Nor-
mal koşullar altında kanın pıhtılaşma fonksiyonu 
baskın değildir. Ancak damar duvarında herhangi 
bir nedenle zedelenme olduğu zaman pıhtılaşma 
mekanizması aktive olur ve pıhtı oluşumuyla kan 
kaybı önlenir. Eğer oluşan pıhtı serbest kan akımı-
nı  engelliyorsa buna trombüs denir (1). 

İlk olarak 1856 yılında bir Alman patolog olan 
Rudolf Virchow trombozun patogenezini açıklayan 
bir hipotez geliştirmiştir. Bu hipoteze göre trom-
boz oluşumunda üç ana faktör (Virchow’s triadı) 
rol oynamaktadır; staz,  damar duvarında hasar ve 
dolaşan kandaki anormalliklerdir. Daha sonraki 
çalışmalar tromboz oluşumunda; kan akımı, fibrin 
oluşumu ve fibrin yıkımı arasındaki hemostatik 
dengenin de önemli olduğunu göstermiştir. Trom-
bojenik faktörler; damar duvarı hasarı, trombosit 
aktivasyonu, kan koagülasyon faktörlerinin akti-

vasyonu, fibrinolizin inhibisyonu ve kan akımın-
da stazdır. Tromboz oluşumuna karşı koruyucu 
mekanizmalar ise endotelin antikoagülan aktivite-
si, serinproteazları inhibe eden doğal inhibitörlerin 
normal fonksiyon ve  miktarda olması, hepatosit-
ler ve retiküloendotelyal sistem  tarafından aktif 
proteazların temizlenmesi ve fibrinolitik sistemin 
sağlam olmasıdır (1, 2).

Trombüs arteriyel veya venöz sistemde gelişebi-
lir. Trombüsün temel yapısını trombosit ve fibrin 
oluşturur. Arteriyel trombüsler trombositten zen-
gin, fibrin ve eritrositten fakirdir (beyaz trombüs) 
venöz trombüsler ise trombositten fakir, fibrin ve 
eritrositten zengindir (kırmızı trombüs). Arteriyel 
tromboz gelişiminde esas olarak zedelenmiş damar 
duvarı, trombosit aktivasyonu ve hızlı kan akımı 
rol oynar. Venöz tromboz oluşumunda tromboje-
nik faktörler ile tromboz oluşumunu engelleyen 
mekanizmalar arasındaki denge önemlidir. Venöz 
trombozda sistemik hiperkoagülabilite (inhibisyon 
mekanizmalarının yetersizliği ile birlikte pıhtılaş-
manın aktivasyonu) artması ve staz majör faktör-
lerdir. Damar duvarının zedelenmesi gerekli değil-
dir, fakat varsa tromboz oluşmasına katkı sağlayı-
cı bir faktördür. Trombosit aktivasyonu sekonder 
rol oynar. Fibrinolizdeki bozukluk, venöz tromboz 
oluşumundaki en önemli predispozan faktördür 
(1,2,3). 

Hiperkoagülabilite (trombofili); antikoagülan 
yoldaki kalıtsal defektlere veya çeşitli predispo-
zan faktörlere bağlı olarak artmış tromboz riskini 
tanımlar. Tromboz kalıtsal predispozan faktörlere 
bağlıysa primer, edinsel faktörler bağlıysa sekon-
der hiperkoagülabilite olarak isimlendirilir. Kalıt-
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sal nedenler özellikle venöz tromboz gelişmesinde 
rol oynarken, arteriyel tromboz gelişmesinde etki-
si daha azdır. Arteriyel tromboz lokal veya diffüz 
atherosklerozun bir komplikasyonu olarak geliş-
mektedir. Bu hastalarda atheroskleroz oluşumuna 
neden olan hiperlipidemi, hipertasiyon, diyabet, 
hiperhomosisteninemi, trombosit fonksiyonlarında 
bozukluğa neden olan genetik bozukluklar önem-
lidir. Hiperkoagulabilite özellikle venöz trombozla 
ilişkilidir. Tablo I ve Tablo II’de edinsel ve kalıtsal  
tromboz nedenleri özetlenmiştir (2-5). 

Tromboza ait klinik bulgular lokal vasküler 
tıkanıklığa bağlı iskemi veya uzak embolilere 
bağlıdır. Arteriyel tromboz klinik olarak miyokard 
infarktüsü, serebral infarktüs (strok) ve periferik 
vasküler hastalık (bacak arterlerinde trombüs) 
olarak karşımıza çıkar. Miyokard infarktüsü ve 
strok dünyadaki en önemli ölüm nedenlerinden-
dir. Venöz trombozun en sık görülen klinik şekli 
derin ven trombozudur. Venöz sistemdeki bir 
pıhtı parçasının kopup (emboli) kalp, akciğer veya 
vücuttaki başka bir damarda tıkanıklığa neden 
olabilir. Bu nedenle derin ven trombozu pulmoner 
emboliye yol açabilir. Derin ven trombozu ABD’de 
her yıl 1000 kişiden birinde görülmektedir. Venöz 
tromboz gelişme riski hamile kadınlarda oldukça 
yüksektir. Hamilelikte venöz tromboembolizm 
riski hamile olmayan aynı yaş grubuna göre 5 kat 
daha fazladır. ABD’de venöz tromboz ve pulmo-

ner emboli hamilelik sırasındaki en önemli ölüm 
nedenidir. Derin ven trombozu derin venlerde 
kapaklarda hasara  ve uzun dönemde post-flebi-
tik sendrom gibi komplikasyonlara neden olabilir 
(6, 7). 

Kalıtsal hiperkoagülabilite nedenleri

Antitrombin III Eksikliği: ATIII glikoprotein 
yapısında olup karaciğer tarafından sentezlenir. 
Yarılanma ömrü 65 saattir. ATIII, trombin ve diğer 
serin proteazları (aktif faktör X, IX, XI ve XII) inak-
tive eder. Heparin, trombin ve FXa inaktivasyonu 
artırır. ATIII eksikliği otozomal dominant geçiş gös-
terir. İki tip kalıtsal ATIII eksikliği tanımlanmıştır. 
Tip I’de, ATIII hem miktar olarak azdır, hem de 
fonksiyon bozukluğu vardır (sentezde azalma). Tip 
II’de ise, miktar olarak normal, ancak fonksiyon 
bozukluğu vardır (anormal yapım). Tip II kendi 
içinde ATIII’ün inhibisyon alanlarındaki defek-
te bağlı olarak (reaktif ATIII alanında, heparin 
bağlayan alanda,  heparin ve proteaz inhibisyon 
alanlarının her ikisinde de defekt olması) üç gruba 
ayrılır. ATIII düzeyleri karaciğer hastalıkların-
da, yaygın damar içi pıhtılaşması (DIC), heparin 
tedavisi ve nefrotik sendromda azalırken, warfarin 
tedavisinde düzeyleri artabilir. ATIII eksikliğinin 
normal populasyonda görülme sıklığı ve trombozla 
ilişkisi Tablo III’de verilmiştir (2, 8, 9). 

Tablo I. Kalıtsal tromboz nedenleri (Primer Hiperkoagülabilite)

Kalıtsal Tromboz Nedenleri Klinik          

AT III eksikliği Venöz tromboembolizm (sık ve 
nadir görülen alanlarda , heparin 
rezistansı)

PC eksikliği Venöz tromboembolizm 
PS eksikliği Venöz tromboembolizm
APC rezistansı (FV Leiden mutasyonu) Venöz tromboembolizm 
Trombomodulin eksikliği Venöz tromboembolizm, miyokart 

infarktüsü
Heparin kofaktör eksikliği   Venöz tromboembolizm
Protrombin mutasyonu Venöz tromboembolizm
Disfibrinojemia Venöz tromboz > arteriyel tromboz
Hipo veya displazminojemi   Venöz tromboembolizm
Yüksek plazminojen aktivatör 
    inhibitör (PAI-1) Venöz ve arteriyel tromboembolizm
t-PA eksikliği Venöz tromboembolizm
Hiperhomosisteinemi Homozigot hastalar; arteriyel, venöz 

tromboz ve hızlanmış atheroskleroz 
yanında fiziksel anomallilere 
sahiptir.

 Heterozigot hastalar; venöz 
tromboembolizm kadar prematür 
arteriyel (koroner, serebral, 
periferal) trombozlara sahiptir

Tablo II. Edinsel hiperkoagülabilite nedenleri

Vasküler Hastalıklar
 Atheroskleroz
 Diyabet
 Vaskülit
 Prostetik materyal (vasküler greftler, kapaklar, santral venöz kateterler)
Anormal reoloji
 Staz (immobilizasyon, cerrahi, obezite, konjestif kalp yetersizliği)
 Hipervizkozite (polistemia vera, Waldenström makroglobülinemisi,

      lökostaz, orak hücre hastalığı
Trombosit disfonksiyonu
 Myeloproliferatif hastalıklar
 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
Hiperkoagülabilitenin eşlik ettiği diğer hastalıklar
 Kanser
 Oral kontraseptifler, östrojen tedavisi
 Gebelik
 Protrombin kompleks konsantrelerinin infüzyonu
 Nefrotik sendrom
 İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
 Trombotik trombositopenik purpura
 Yaygın damar içi pıhtılaşması
 Antifosfolipit antikor sendromu
 Heparine bağlı trombositopeni/trombozis
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Protein C ve Protein S Eksikliği: Protein C 
(PC) ve protein S (PS)  K vitaminine bağlı olarak 
karaciğerde sentezlenir. Aktive protein C (APC), 
aktif faktör V ve VIII’i inhibe eder. PC’nin yarı-
lanma ömrü 7 saatken, PS’inki daha uzun olup 
42 saattir. Trombin, PC’yi yavaş aktive eder, 
ancak trombin trombomoduline bağlanırsa PC 
aktivasyonu artar. Aktive PC’nin Va ve VIIIa’yı 
inaktivasyonu kofaktör olan PS ile artar. PC ve 
PS eksikliği otozomal dominant geçiş gösterir. 
Homozigot PC eksikliği neonatal purpura fulmi-
nan ve warfarine bağlı cilt nekrozu ile ilişkilidir. 
PC ve PS her ikisinin eksikliğin iki tipi vardır. 
Tip I  (sentezde azalma), tip II (anormal sentez). 
Tip I’de antijenik miktar ve fonksiyon azalmış-
ken, tip II’de antijenik miktar normal ancak 
fonksiyon bozukluğu vardır. PC ve PS düzeyleri 
karaciğer hastalıklarında, DIC ve warfarin teda-
visinde azalır (2,8,9).

Aktive Protein C Rezistansı (Faktör V Lei-
den): En sık görülen kalıtsal trombofili nedenidir. 
Açıklanamayan venöz tromboembolili hastaların 
%25-50’sinde görülür. APC rezistansı FV geni üze-
rindeki 506 nolu arginin yerine glutamin (Arg506-
Gln) geçmiştir. Aktive olmuş protein Va ve VIIIa’yı 
inhibe eder. Böylece FX’un FXa’ya ve protrombinin 
trombine dönüşümünü engellemiş olur. Faktör V 
molekülündeki bu mutasyon aktif faktör V’in aktif 
protein C tarafından proteolizine resistansına 
neden olur  (APC resistansı) ve FVa inhibe edile-
mez (9, 10).

Protrombin 20210A: Protrombin geninde 
bir polimorfizim ilk olarak 1996 yılında tanım-
lanmıştır.  Bu mutasyonda protrombin geninde 
3-untranslated bölgesinde guaninin yerini adenin 
yer almıştır. Bu mutasyon plazma  protrombin 
düzeylerinde artışa yol açarak venöz tromboz ris-
kini artırır (9, 11).

Fibrinolizdeki Kalıtsal Defektler: Tromboz 
patogenezinde çeşitli fibrinolitik defektler tanım-
lanmıştır. Bunlar içinde hipoplazminojemi, disp-
lazminojemi, doku plazminojen aktivatör (t-PA) 
salınımında azalma, plazminojen aktivatör inhibi-
tör (PAI) düzeylerinde artış sayılabilir. Bütün bu 
defektler anormal veya azalmış plazmin formasyo-
nuna ve fibrin oluşumuna, bozulmuş fibrinolitik 
yanıta neden olur. Kalıtsal hisdidin-zengin glikop-
rotein (plazminojene bağlanarak plazmine dönüş-
mesini engeller) düzeylerindeki yükseklik trombo-
za neden olabilir. Nadir disfibrinojemili hastalar, 
artmış tromboz riskine sahiptir (3, 9).

Kalıtsal Homosisteinemi: Homosistein meti-
oninden oluşan bir amino asittir. Hücre içi hemo-
sistein metabolizması üç enzim (metiltetrahidroflat 
redüktaz (MTHFR), metionin sentetaz ve sistathio-
nin beta sentetaz  ile enzimatik olaylarda kofaktör 
rolü oynayan üç vitamin (folat, B12 ve B6) içerir. 
Bu enzimlerdeki kalıtsal eksiklik ve defekt homo-
sistein düzeylerinde yüksekliğe ve folat düzeylerin-
de azalmaya yol açarak klinikte prematür arteriyel 
vasküler hastalık ile arteriyel ve venöz tromboza 
neden olur. Bu enzimlerdeki  kalıtsal bozukluklar 
nadir olup, hiperhomosisteinemi nedeni olarak 
daha çok edinsel olarak bu vitaminlerin eksikliği 
söz konusudur. Hafif (16-24 mmol/L) ve ılımlı (25-
100 mmol/L) hiperhomosisteinemi strok, miyo-
kard infarktüsü, periferik arter hastalığı ve ekstra 
kraniyel karotid stenozu için bağımsız bir risk fak-
törü olduğu gösterilmiştir. Hiperhomosisteinemi 
aynı zamanda venöz tromboz içinde bir risk fak-
törüdür.  Tablo III’de kalıtsal trombofilin görülme 
sıklığı ve tromboz ilişkisi özetlenmiştir (4,9,12).  

Kalıtsal Trombofilide Klinik: PC, PS, ATIII 
eksikliği ve Faktör V Leiden ve protrombin mutas-
yonu olan hastalarda klinik bulgular birbirine çok 
benzerdir. Hastaların %90’ından fazlası pulmoner 
embolinin eşlik ettiği veya etmediği alt ekstremite-
de venöz tromboz ile karşımıza çıkar. Hastaların 
%5 gibi az bir kısmında ise serebral venler veya 
mezenterik venöz sistem gibi nadir görülen alan-
larda venöz tromboz gelişebilir. Bu hastalıklara 
nadir olarak arteriyel tromboz eşlik eder. Arteriyel 
trombozda kalıtsal veya edinsel hiperhomosistei-
nemi ve antifosfolipit sendromunun önemli olduğu 
gösterilmiştir. Venöz tromboembolizm, heterozigot 
ATIII, PC veya PS eksikliği olan kişilerin %60-
80’inde 40-45 yaşından önce görülür. Hastaların 
yaklaşık %50’sinde tekrarlayan trombozlar görü-

Tablo III. Kalıtsal Trombofili Görülme Sıklığı ve Trombozla İlişkisi

Tromboz
riskinde artış

VTE’li hastalarda
görülme sıklığı

Normal toplumda 
görülme sıklığı (%)

FV Leiden heterozigot
FV Leiden homozigot 

3-8x  
50-80x

25-50 5.0

Protrombin 20210A 3x 6 2.0

ATIII eksikliği 25-50x 1 0.02

Protein C eksikliği 10-15x 3 0.3

Protein S eksikliği 10x 3 2.0

Disfibrinojemi Değişken Düşük Nadir
VTE: Venöz tromboemboli
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lür. Faktör V Leiden ve protrombin mutasyonu 
olan kişilerde tromboza eğilim daha fazladır. Fak-
tör V Leiden mutasyonu ile birlikte PC, PS ve ATIII 
ekliği birlikte bulunuyorsa, tromboz riski artar. 
ATIII, PC, PS eksikliği, faktör V Leiden ve prot-
rombin mutasyonu bulunan hastaların yaklaşık 
%50’sinde diğer derin ven tromboz nedenleri yok-
tur. Diğer hastalarda ise minör travma, gebelik, 
yeni cerrahi, immobilizasyon ve oral kontraseptif 
ilaç kullanımı gibi risk faktörleri eşlik edebilir. 
Kalıtsal trombofili hamillerde tekrarlayan düşük-
lere neden olabilir. Faktör V Leiden ve protrombin 
201210 mutasyonuna sahip gebelerin olmayanla-
ra göre iki kat daha fazla  düşük (iki veya daha 
fazla) yapma riskine sahip olduğu gösterilmiştir 
(11, 13, 14).  

Edinsel hiperkoagülabilite nedenleri 

Postoperatif Venöz Trombozis: Cerrahi son-
rası venöz trombozis majör abdominal, göğüs, 
beyin ve ortopedik cerrahi uygulanan yaşlı ve obez 
kişilerde sık görülür. Cerrahi sırasında pıhılaşma-
nın aktivasyonu, cerrahi sonrası immobilizasyon 
ve staz tromboz oluşumu için majör faktörlerdir. 
Aynı mekanizmalar konjestif kalp yetersizliği, 
miyokard infarktüsü ve variköz venler içinde 
geçerlidir (1,2).

Malignensi: Malinitelerde tromboz gelişme 
riski oldukça yüksektir. Malinitelerdeki  trom-
bozun patogenezi karışık ve multifaktöryeldir. 
Tromboz patogenezinde tümör hücrelerince pro-
koagulan madde üretimi (doku faktörü ve kanser 
prokoagülanı), inflamatuvar sitokin salınımı ve 
tümör hücrelerinin kan ve endotel hücreleri ile 
etkileşimi rol oynar. Ayrıca koagülasyon inhibitör-
lerinin azalması ve yetersiz fibrinolizde önemlidir. 
Kanser hastalarının almış olduğu antikanser teda-
viler, takılan santral kataterler de tromboz riskini 
artıran faktörlerdir (11,15,16).

Kan Hastalıkları: Myeloproliferatif hastalık-
lar (MPH), myelodisplastik sendrom, paroksismal 
noktürnal hemoglobinüri (PNH), orak hücreli 
anemi ve hemolitik anemili hastalarda trombo-
embolik olaylar görülebilir. MPH’da kanın hiper-
vizkozitesindeki artış, trombosit aktivasyonu ve 
damar endotel hasarı nedeniyle koagülasyon sis-
temindeki aktivasyon nedeniyle tromboza neden 
olabilirler. PNH’da trombosit ve koagülasyonun 
aktivasyonu bağlı olarak  hepatik ven, vena kava, 
portal ven ve mezenterik vende tromboz gelişebilir.  

Hemolitik anemilerde eritrositlerden açığa çıkan 
ADP trombosit agregasyonunu artırır. Orak hücre 
hastalığında trombin üretimi, nötral antikoagu-
lanlardaki azalma, lökositlerin içindeki hücresel 
elementlerde ve trombosit aktivasyonu, doku fak-
törünün artması ile oraklaşmış eritrositlerin mik-
rosirkülasyonda tıkanıklığa yol açması arteriyel ve 
venöz tromboz gelişiminde önemlidir (1, 17-19).  

Östrojen Tedavisi: Östrojenin koagülasyon 
sistemi üzerine farklı etkileri vardır. Östrojen 
tedavisinde prokoagülan faktör düzeylerinde (VII, 
X, XII, VE XIII) artış ile antikoagülan faktörlerden 
protein S ve antitrombin düzeylerinde azalma olur-
ken, fibrinolitik aktivitede artış yoktur. Düşük doz 
östrojen tedavisinde tromboemboli riski oldukça 
az olmakla birlikte, oral kontraseptiflerin (düşük 
doz östrojen) primer hiperkoagülabilite saptanan 
kadın hastalarda tromboz riskini artırdığı için 
kontrendikedir (20).

Diğer Edinsel Hastalıklar: Nefrotik sendrom, 
inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBH), kemik iliği 
transplantasyonu tromboembolizme zemin hazır-
layan diğer hastalıklardır. Nefrotik sendromlu 
hastalarda idrarla AT III kaybı artar, trombositler 
hiperaktiftir ve damar endotel hasarı artar. IBH’da 
endotel hasarı trombosit ve koagülasyon sistemini 
aktive ederken, AT III, PC ve PS azalır. Kemik iliği 
transplantasyonunda kemoterapi ve radyoterapiye 
bağlı olarak hepatik venül ve sinüzoitlerdeki endo-
tel hasarına  bağlı olarak veno-oklüziv hastalık 
gelişebilir  (1,2,19).  

Antifosfolipit Sendromu (APS) / Lupus Anti-
koagülanı: Hughes Sendromu olarak da bilinen 
antifosfolipit sendromu, arteriyel ve venöz tromboz-
lara neden olabilen farklı antikorlarla karakterize 
bir hastalıktır. Üç tip antikor tanımlanmıştır: 1) 
Antikardiyolipin antikoru 2) Lupus antikoagülanı 
3) Fosfolipit bağlayan proteinlere karşı oluşan anti-
korlar (beta-2 glikoprotein 1, protrombin, protein 
C, protein S ve annexin-V). Antifosfolipit antikor-
ları ilk olarak infeksiyon bulgusu olmaksızın sifiliz 
testi pozitif hastalarda saptanmıştır. Antifosfolipit 
sendromu sistemik lupus gibi otoimmün bir hasta-
lığa bağlıysa sekonder, altta otoimmün bir hasta-
lık yoksa primer APS olarak isimlendirilmektedir. 
Klinik olarak  arteriyel ve venöz tromboza eğilim 
arterken, kanamaya eğilim artmaz.  APS’nin genel 
popülasyonda görülme sıklığı %2-4’dür. SLE’li 
hastaların yaklaşık %30’unda APS gelişir. Lupus 
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antikoagulanı (LA) heparin benzeri aktiviteye sahip 
bir antifosfolipit inhibitörüdür. Antikardiyolipin 
antikoru lupus antikoagülanından daha fazla 
görülür. APS’da klinik olarak; arteriyel ve venöz 
tromboembolizm, tekrarlayan spontan düşükler, 
trombositopeni, livido retikülaris ve akut iskemik 
ensefalopati görülür. Nadiren bazı hastalarda çok 
sayıda vasküler yatakta mikrotrombüsler oluşarak 
çok sayıda organ yetmezliğine neden olan katast-
rofik antifosfolipit sendromu görülebilir. Antifos-
folipit antikorları çeşitli laboratuar testlerinde 
negatif fosfolipit yüzeylerle reaksiyona girerler. Bu 
nedenlede   aPTT’de  uzama görülür. Tanıda ELISA 
yöntemi ile antikardiyolipin antikor Ig G ve/veya 
Ig M düzeyleri ölçülebilir. Sonuçlar hafif, orta veya 
yüksek Ig G veya Ig M  antifosfolipit antikor ünitesi 
olarak ifade edilir. Lupus  antikoagulanının plazma 
düzeylerini saptamak için fosfolipit bağımlı koagü-
lasyon testleri kullanılır (APTT, kaolin pıhtılaşma 
zamanı, dilue Russell’s viper venom zamanı, dilue 
protrombin zamanı, texarin zamanı). Bu testler 
uzundur. Bu testlerdeki uzama trombositten fakir 
plazma ile karıştırıldığında düzelme görülmezken, 
fazla miktarda fosfolipit eklendiğinde kısalma veya 
düzelme görülür. Tanıda en az bir klinik bulgu 
(vasküler tromboz, fetal kayıp) ve en az 6 hafta 
arayla iki kez doğrulanmış bir laboratuar bulgusu 
(orta veya yüksek ACA Ig G/ Ig M veya pozitif LA) 
olmalıdır (21-26). 

Tanı 

Hikaye: Trombozlu hastalarda hiperkoagülo-
pati şu durumlarda araştırılmalıdır; (12, 27)

 – Arteriyel tromboz; <30 y, daha önce arteri-
yel hastalık yok.

 – Venöz tromboz
 • Risk faktörü bulunmayan <40 y
 • Açıklanamayan tekrarlayan tromboz
 • Pozitif aile öyküsü
 • Atipik yerlerde tromboz (mezenter, 

portal ven vb)
 • Açıklanamayan neonatal tromboz
 • Gebelerde tekrarlayan tromboz
 • Sık düşük öyküsü
 • Massif tromboz

Laboratuar: Trombozlu hastalarda laboratuar 
değerlendirmesi yaparken bazı noktalara dikkat 
etmek gerekir. Akut post-trombotik dönem ve anti-
koagulan tedavi test sonuçlarını etkileyebilir Bu 

nedenle testler en az bir aylık antikoagulan tedavi 
tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Testler yapı-
lırken gebelik, oral kontraseptik ve hormon teda-
visi almadığından emin olunmalıdır. Laboratuarda 
aşağıdaki gibi bir sıra takip edilebilir (12,27).

 A. Sık görülen nedenlerin araştırılması

 1. Trombosit sayısını da kapsayan tam 
kan sayımı ve morfoloji (myeloprolife-
ratif hastalıklar için )

 2. Protrombin zamanı (düşük protein 
C ve S için), parsiyel tromboplastin 
zamanı (antifosfolipit sendromu için), 
trombin zamanı (disfibrinojemi ve 
heparin kullanımı) 

 3. Kollajen doku hastalıklarının araştı-
rılması

 a. Antinükleer antikor testi (ANA)

 b. Antifosfolipit antikor testleri

 i. Lupus antikoagülanı için pıhtı-
laşma testleri

 ii. Antikardiyolipin antikorları 
için ELISA

 4. Faktör V Leiden veya APC rezistansı

 a. Başlangıç: Pıhtılaşmaya dayalı 
değerlendirme

 b. Doğrulama: Faktör V Leiden

 5. Açlık total plazma homosistein düzeyi

 B. Daha az görülen nedenlerin araştırılması

1. Genel

 a. Güçlü trombofilik hastalar için 
gereklidir

 b. Warfarin kesildikten iki hafta 
sonra yapılmalıdır

 2. Protein C ve protein S düzeyleri

 a. Antijenik (total protein) ve fonksi-
yonel düzeyler

 3. Antitrombin III düzeyi

 4. Plazma faktör VIII düzeyleri (artmış)

 5. PCR yöntemiyle Protrombin 20210 
mutasyonu

Antitrombotik tedavi

 Arteriyel ve venöz trombozun profilaksi ve 
tedavisinde antikoagulan, trombolitik ve antit-
rombositik ilaçlar kullanılmaktadır. Heparin 
(paranteral) ve warfarin (kumadin, oral) klinikte 
yaygın olarak kullanılan antikoagülan ilaçlardır. 
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Heparin (unfraksiyone) antikoagulan etkisinin 
ATIII bağlanarak gösterir ve ATIII’ün serin pro-
teazlarla kompleks oluşturmasını artırır. Heparin 
karaciğerde metabolizma olur ve böbrek yoluyla 
atılır. Heparin endotele, makrofajlara ve akut faz 
proteinlerine bağlanır. Gastointestinal sistemden 
emilmediği için intravenöz veya subkutan olarak 
uygulanır. Heparinin yarılanma süresi verilen 
doza bağlı olarak değişmekle birlikte tek IV uygu-
lama için yaklaşık 1.5 saattir. İntravenöz hepa-
rin tedavisi akut trombozlu hastalarda (devamlı 
veya aralıklı) uygulanabilir. İntravenöz heparin 
tedavisinde 6 saatlik aralıklarla APTT kontrolü 
yapılmalıdır. Etkin bir tedavi  için APTT 1.5-2.5X 
bazal değer olmalıdır. Trombozun tekrarlamama-
sı için ilk 24 saat içinde APTT’de tedavi sınırları 
sağlanmalıdır. Heparin plesantadan geçmediği 
için hamilelerde güvenle kullanır. Heparin teda-
visinin başlıca komplikasyonu kanama, trombo-
sitopeni ve osteoporozdur.  Kanamada antidot 
olarak protamin kullanılır, 1mg protamin 100 
IU heparini inaktive eder. Heparine bağlı trom-
bositopeni, genellikle tedaviden 5-10 gün sonra 
meydana gelir. Daha önce (3 ay) heparin kulla-
nımı varsa daha erken görülebilir. Bu hastaların 
bir kısmında hayatı tehdit edici arteriyel ve venöz 
trombozlar görülebilir. Burada heparin-trombosit 
faktör 4 kompleksine karşı antikor gelişir. Olu-
şan IgG-heparin-trombosit- faktör 4 kompleksi, 
trombosit Fc resöptörüne bağlanarak trombosit 
aktivasyonuna, mikropartikül ve trombositope-
ni oluşumu ile hiperkoagülabiliteye neden olur. 
Heparin kemikten kalsiyum rezorbsiyonuna yol 
açarak 3 aydan daha uzun kullanımlarda osteo-
poroz görülebilir. .  Heparinlerle antikoagülasyon 
kılavuzu Tablo IV’de verilmiştir  (1,2, 28). 

  Düşük molekül ağırlıklı heparinler AT 
III’e bağlanarak trombinden ziyade aktif faktör 
X’u inhibe eder. Bu nedenle APTT ile takibe gerek 
yoktur. Plazma proteinlerine ve hücrelere daha az 
bağlandıkları için yarılanma süreleri daha uzun-
dur, günde bir veya iki defa uygulanması yeter-
lidir. Etkileri protamin ile daha az nötralize olur. 
Kanama, trombositopeni ve osteoporoz daha az 
görülür (29).

 Warfarin K vitaminine bağlı faktörlerin 
(Faktör II, VII, IX, X, protein C ve S) sentezini 
engeller. Warfarinin yarılanma ömrü 36 saattir. 
Doz vücuttaki K vitamin depolarına, karaciğer 
fonksiyonlarına, eşlik eden hastalıklara ve kullanı-

lan ilaçlara göre değişir. Faktör X ve protrombinin 
yarılanma ömrü 2 günden fazla olduğu için warfa-
rin kullanan hastalarda koagülasyon proteinlerinin 
tedavi için etkili düzey olan yaklaşık %20 düzeyine 
inmesi için 4-5 gün gereklidir. Bu dönemde hepa-
rin kullanılmalıdır.  Faktör VII’nin ömrü 4-6 saat 
olduğu için PT birinci günden itibaren uzar. Yüksek 
doz warfarin başlanmamalıdır bu PT kontrolünü 
güçleştirir ve heterozigot PC eksikliği olan kişilerde 
PC düzeylerini düşürerek heparinin erken kesildiği 
durumlarda  warfarine bağlı cilt nekrozuna neden 
olur. Warfarin tedavisinin takibi INR (international 
normalized ratio) ile yapılır. INR, PT’yi standardi-
ze eder. Heparin ve warfarin tedavisi INR 2.0-3.0 
olana kadar birlikte verilmelidir. Warfarin plesen-
tadan geçer ve teratojeniktir bu nedenle gebelerde 
kullanılmaz. Kanama, gastrointestinal şikayetler, 
döküntü ve karaciğer fonksiyon bozukluğuna yol 
açabilir. Kanama durumlarında veya INR uzun iken 
ameliyata alınacaksa taze donmuş plazma  ve/veya 
K vitamini kullanılabilir Warfarinle koagülasyon 
süresi hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. 
İdiyopatik venöz tromboembolizmde warfarinle 
antikoagülasyon süresinin üç aydan daha uzun 
olması gerektiği gösterilmiştir. Antikoagülasyon 
süresi Tablo V’de gösterilmiştir (1,2,28,30).

Trombolitik Tedavi: Trombolitik ajanlar dola-

 Tablo IV. Heparinle antikoagülasyon kılavuzu 

İndikasyon   Öneriler
Venöz tromboembolizim şüphesi Bazal APTT, PT, tam kan sayımı
 Heparin tedavisi için kontrendikasyon 

var mı?
 Tanı için testleri planla, 5.000 IU 

heparin IV bolus veya LWH
Venöz tromboemboli doğrulandı 80 IU/kg ile yeniden IV bolus ve 18 

IU/kg ile devamlı infüzyona* başla 
veya LWH (dalteparin, enoxaparin, 
nadroparin, tinzaparin)**

 6 saat sonra APTT’yi kontrol et ve 
APTT’ye göre dozu ayarla

 Trombosit sayısını 3-5. günler kontrol et
 Warfarin tedavisini 1. gün başla ve 

günlük INR takibi yap 
 INR >2 olduğu zaman kombine 

tedavinin  en az 4-5 günü heparin 
tedavisini kes

 Warfarin ile antikoagulan tedaviye en 
az 3 ay devam, INR 2.5 (sınır 2.0-3.0)

 * Unfraksiyone heparinle subkutan tedavi: 250IU/kg , 12 saat arayla, terapötik APTT 6-8 saat sonra 
sağlanır 

 ** Dalteparin sodyum: 200 anti-Xa IU/kg/gün subkutan, tek doz 18.000IU geçmemeli
  Enoxaparin sodyum: 1 mg/kg/ 12 saatte bir subkutan veya 1.5 mg/kg/gün subkutan,  günlük tek doz 

180 mg geçmemeli
  Nadroparin kalsiyum: 86 anti-Xa IU/kg, günde iki defa subkutan 10 gün veya nadroparin kalsiyum 

171mg anti-Xa IU/kg/gün, günlük tek doz 17.100 IU geçmemeli 
  Tinzaparin sodyum: 175 anti-Xa IU/kg/gün subkutan
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şımdaki veya trombüs içindeki plazminojeni plaz-
mine dönüştürür, plazminde fibrin yıkımına neden 
olur. Plazmin ayrıca dolaşımdaki serbest fibrinojeni 
de parçalar. Dolaşımdaki serbest plazmin, antiplaz-
minler tarafından hızla nötralize edilirken trombüs 
içindeki plazmin nötralize edilemez. Klinikte trom-
bolitik ajan olarak streptokinaz, ürokinaz ve rekom-
binant doku plazminojen aktivatörü (rt-PA) ve ani-
zole plazminojen-streptokinaz aktivatör kompleksi 
(APSAC) kullanılmaktadır. Bütün trombolitik ajan-
lar intravenöz uygulanır. rt-PA, ürokinaz ve strep-
tokinaza göre çok daha fazla fibrin spesifiktir. Bu 
ajanların hepsi damar sistemi içinde herhangi bir 
yerdeki yeni trombosit-fibrin pıhtısını eriterek bu 
alanda kanamaya yol açabilirler. Trombolitik tedavi 
akut miyokart infarktüsü, akut periferik arterlerde 
tıkanıklık, masif pulmoner emboli ve seçilmiş derin 
ven trombozlarında kullanılmaktadır. Pulmoner 
emboli için önerilen dozlar; streptokinaz 250.000 
IU yükleme dozunu takiben 24 saat 100.000 IU/
saat infüzyon. Ürokinaz, 4.400 IU/kg yükleme 
dozunu takiben 12 saat 2.200 IU/saat infüzyon. 
t-PA için 100 mg-infüzyon 2 saatin üstünde. Tek 
doz streptokinaz, rt-PA veya APSAC için laboratuar 
takibi gerekli değildir. Streptokinaz veya ürokinaz 
ile pulmoner emboli tedavisinde trombin zamanı, 
fibrinojen ve fibrin yıkım ürünleri günde en az üç 
kez değerlendirilmelidir. Antitrombotik tedavinin 
komplikasyonları, kanama ve alerjik reaksiyonlar-
dır. Antitrombotik tedavi kontrendikasyonları Tablo 
VI’da  verilmiştir (1,28,31,32).

Antitrombostik Tedavi: Antitrombostik (anti-
agregan) tedavi trombosit agregasyonunu azal-
tarak arteriyel dolaşımda trombüs oluşumunu 
önler. Antitrombositik ilaçlar; aspirin, tienopridin 
türevleri (klopidodrel ve tiklopidin), dipirimadol ve 
glikoprotein (GP) IIb/IIIa resöptör inhibitörleridir. 

Antiplatelet ilaçlardan en yaygın kullanılan olan 
aspirin trombosit siklooksijenaz enzimini irrever-
sibil olarak inhibe ederek araşidonik asidin trom-
boksan A2 dönüşümünü engeller. Tromboksan 
A2 trombosit agregasyonuna neden olur. Aspirin 
ciddi vasküler olayları (strok, miyokard infarktüsü 
ve vasküler ölüm) azaltır. Önerilen aspirin dozu 
80-325 mg’dır. Adenozin difosfat (ADP) trombosit 
yüzeyindeki resöptörlere bağlanmasının ardından 
trombosit membranındaki GP-IIb/IIIa resöptörle-
rini aktive ederek, fibrinojenin bağlanmasına ve 
yakındaki trombositlerle birleşerek agregasyona 
neden olur. ADP resöptör antagonisti olan klo-
pidogrel ve tiklopidin trombosit membranındaki 
aktif durumdaki GP IIa/IIIb tipi reseptörlerine fib-
rinojenin bağlanmasını güçlü şekilde inhibe eder. 
Tiklopidinin dozu 2X250 mg/gün, klopidogrel dozu 
ise 75 mg/gündür. ADP resöptör antogonistlerinde 
aspirine göre gastrointestinal kanamalar %30 daha 
az görülmektedir. Tiklopidin ve klopidogrel’de cilt 
döküntüleri ve  diyare aspirine göre daha fazladır. 
Tiklopidinde aspirine göre nötropeni gelişme riski 
fazladır. Dipirimadol trombosit fosfodiesterazını 
inhibe ederek, cAMP ve cGMP intraselüler düzeyle-
rini artırır. Bunun sonucu olarak vazodilatasyona 
neden olur ve agregasyonunu inhibe eder. Dipiri-
madol dozu 3X75 mg/gündür.   Atherotrombotik 
hastalarda diprimadol  veya GP IIb/IIIa resöptör 
inhibitörleri gibi tek ajanın etkisine dair kesin bilgi 
yoktur. Düşük doz aspirin ve yüksek doz diprima-
dol tedavisinin %10 ciddi vasküler olayları azalttığı 
gösterilmiştir. Aspirin ve tiklopidin kombinasyo-
nu, koroner arter stentinden sonraki trombotik 
komplikasyonları azaltmada heparin, warfarin ve 
aspirine göre belirgin olarak üstündür. Klopidogrel 
ve aspirin kombinasyonu, tiklopidin kombinasyo-
nundan daha güvenlidir (33-36). 

Tablo V. Antikoagülan tedavi süresi

3-6 ay İlk atak reversibil veya zamana bağlı risk 
faktörüyle birlikte ise (hasta da  faktör V 
Leiden veya protrombin 20210 olabilir)*

≥6 ay İdiyopatik venöz tromboembolizm, ilk atak
12 ay-ömür boyu İlk atakla birlikte:**
   Kanser (düzelene kadar)
   Antikardiyolipin antikoru
   Antitrombin eksikliği
   Tekrarlayan ataklar, idiyopatik veya

  trombofili ile birlikte
 * Reversıbıl veya zamana bağlı risk faktörleri; cerrahi, travma, immobilizasyon, östrojen tedavisi
 ** Homozigot faktör V Leiden, homosisteinemi, protein C, S eksikliği, multibıl trombofili  ve reversıbıl risk 

faktörleriyle birlikte tekrarlayan ataklarda tedavisi süresi tam olarak belli değildir

Tablo VI. Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonları

Mutlak Kontrendikasyonlar  Göreceli Kontrendikasyonlar

Yeni veya aktif internal kanama Majör cerrahi veya travma <10 gün

Kafa travması, cerrahisi, kanama Kanama diyatezi (konjenital veya edinsel)

veya strok <2 ay  GİS kanaması

Aort diseksiyonu  Trombositopeni

İntrakraniyel anevrizma veya kanser Önceki organ biyopsisi, arteriyel giriş (<10 gün) 

İntraspinal neoplazma  Subakut endokardit veya sol ventriküler
  mural  trombüs

  Kontrol altında olmayan hipertansiyon

  Gebelik veya doğum (<10gün)
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