
815. İLK BASAMAK KURSU

G ünümüzde ölüm nedenlerinin başında 
trombotik hastalıklar gelmektedir. ABD’ de 
her yıl altı milyon kişi trombotik olaylar-

dan etkilenmekte ve iki milyon kişi ise ölmektedir. 
Tromboz gelişimi damar bütünlüğünün bozulması 
ve/veya damar endotel hücre uyarılması ile pıhtı-
laşma sistemindeki doku faktörü yolu ve trombo-
sitlerin uyarılması ile gelişmektedir (1, 2).

Standart heparin (SH-anfraksiyone heparin), 
yaklaşık 50 yıldır trombotik hastalıkların tedavi-
sinde kullanılan temel ilaç konumundadır. Gerek 
yan etkileri ve gerekse farmakokinetik-farmakodi-
namik sınırlamaları nedeniyle, heparine alternatif 
ilaçların araştırılması süre gelmektedir. Heparin 
sonrasında, warfarinin bulunması, düşük molekül 
ağırlıklı heparinler (DMAH)’ in, sentetik heparin 
pentasakkaritin (fondaparinux), oral trombin inhi-
bitörlerinin (ximelegatran-melegatran) geliştirilme-
si antikoagulan tedavide ideali bulmaya yönelik 
çalışmaların sonucudur. 

Antikoagülan tedavi denildiğinde in vitro etkin-
lik, yani ilaçların global pıhtılaşma testlerine etkisi 
(antitrombin; anti-IIa), antitrombotik etkinlik kav-
ramında ise, in vivo tromboz oluşumunu engelle-
mesi (anti-Xa aktivitesi) anlatılmak istenmektedir. 
Bir molekülün anti-IIa aktivitesi azalınca global 
testlere etki yapmamakta fakat anti-Xa aktivitesi 
devam ettiğinden antitrombotik etki göstermek-
tedir. Nitekim günümüzde kullanılan DMAH’ler 
tedavi dozlarında, global pıhtılaşma testlerini boz-
mamakta, ancak antitrombotik etki göstermekte-
dirler. Gerek etkinlik ve gerekse güvenlik açısın-
dan in vitro ile in vivo etkiler her zaman paralellik 
göstermemektedir.  Anti-Xa ve anti-IIa aktiviteleri-
nin trombozu engellemede etkinliği gösterilmiştir. 

Ancak bu oranın kanama üzerine etkinliği çok 
açık değildir. Bu nedenle günümüzde kullanılan 
heparin ve derivelerinde anti-Xa/anti-IIa kavramı 
sorunlar yaratmaktadır ve anti-Xa/anti-IIa oranı 
esrarını korumaktadır. 

Klinik uygulamada heparin ve warfarin kul-
lanımı sırasında görülen istenmeyen yan etkiler 
bu ilaçlara alternatif yeni ajanların geliştirilmesi 
konusunda yoğun araştırmalara yol açmıştır. İdeal 
antitrombotik ilaç denildiğinde pek çok özellikleri 
bir arada bulundurması istenmektedir. Bunlar 
başlıca;

1. Biyolojik köken yerine sentez yolu ile elde 
edilmesi istenmekte, böylece her üretim aşamasın-
da aynı özellikteki ürünün elde edilmesi amaçlan-
makta, standardizasyonun kolaylıkla yapılabilme-
si istenmektedir.

2. Elde edilen ilacın sadece trombin veya FXa 
üzerine etkili olması başka enzimleri inhibe etme-
mesi istenilmektedir. Fakat tromboz patogenezi 
aydınlandıkça ve pıhtılaşma sisteminin fibrinolitik 
sistem, inflamasyon ve hücre proliferasyonu ile 
ilişkisi saptandıkça, bu amacın yeterli olmayacağı 
gündeme gelmiştir. Polifarmasötik etkili ilaçlar 
daha fazla önem kazanmaktadır.

3. Gerek trombin ve gerekse FXa inhibisyonun-
da aracı molekül kullanılmaması (AT veya heparin 
kofaktör II gibi)

4. Trombinin her türlü şeklini (serbest ve fibri-
ne bağlı) etki etmesi,

5. Güçlü bir trombin inhibisyonu istenmemek-
tedir. Gereğinden fazla olmaması yani, kanamaya 
yol açmaması,
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6. Antitrombotik ajanın endotelin antitrombo-
tik özelliklerini güçlendirmesi (TFPI, t-PA salınımı 
gibi),

7. Geniş bir tedavi aralığının olması,

8. Laboratuvar izlemine gerek duymaması, 

9. İstenmeyen etkilerin kolaylıkla ortadan kal-
dırılması, gerek özel ajanlarla veya gerekse kan 
ve kan ürünleri kullanımı ile ortadan kaldırılması 
(heparin ve türevlerinin protamin sülfat ile nötra-
lizasyonu gibi),

10. Oral kullanım, hızlı etki başlangıcı, uzun 
yarılanma ömrü ve günlük sabit dozda uygulana-
bilmesi

11. İlaçlar ve diyet faktörlerinden etkilenme-
mesi, 

12. HIT oluşumuna ve ilaca karşı antikor geli-
şime yol açmaması (Heparin ve deriveleri; hirudin 
ve deriveleri). 

13. İstemeyen metabolik ve hematolojik yan 
etkiler oluşturmamalı,

14. Hastaneye yatırılmadan ayaktan tedavi 
imkanı doğurması,

15. Ucuz olması istenmektedir.

Bu bilgiler ışığında günümüzde kullanılan indi-
rekt trombin inhibitörleri (heparin, DMAH, penta-
sakkarit) ve direkt trombin inhibitörleri (Hirudin 
ve türevleri) ile oral antikoagulanlar (warfarin/
kumadin ile Ximelagatran ve melagatran) gözden 
geçirilecektir.

STANDART HEPARİN VE DÜŞÜK MOLEKÜL 
AĞIRLIKLI HEPARİNLER: KLİNİK KULLANIM

Heparin

Etki mekanizması Etki mekanizması 

Heparin, molekül ağırlığı, antikoagülan aktivite 
ve farmakokinetik özellikleri ile heterojen bir yapı 
gösterir. 

Heparin çeşitli konumlarında sülfat kökleri 
içeren idorinük asit ve D-glukozaminden oluşmuş 
bir polisakkarittir. Heparin canlı dokulardan ve 
mast hücrelerinden elde edilen, birbirini aynı olan 
farklı uzunluktaki polisakkardid zincir karışımın-
dan oluşmaktadır. Bu nedenle molekül ağırlığı 
ortalama olarak verilmektedir (3000-30.000 Da; 
ortalama 15.000 Da). Canlı dokulardan elde edil-
diğinde, her sentez aşamasında standardizasyon 

problemleri yaşanmaktadır (3). Heparin molekü-
lünün antikoagülan etkisi için bir plazma faktörü 
olan antitrombin (AT)’ e gereksinim duyar. Hepa-
rindeki pentasakkarit zinciri yoluyla molekül AT 
ile bağlanır. Böylece hem standart heparin hem de 
DMAH antitrombin yoluyla faktör Xa’ yı inaktive 
eder. Faktör Xa inhibisyonuna karşın, AT aracılı 
trombin inaktivasyonu için heparin-antitrombin ve 
trombin kompleksine gereksinim vardır ve bura-
daki heparin molekülü 18 sakkarit ünitesinden 
büyük olmalıdır (4). Diğer bir mekanizma olan 
heparin kofaktör II (HCII) aracılığıyla trombini 
inaktivasyonu olup bunun için en az yirmidört 
sakkarit ünitesine gereksinim vardır. 

Yüksek molekül ağırlıklı heparinler(SH), DMAH’ 
lere göre dolaşımdan daha hızlı temizlenir. 

Heparin AT aracılığı ile etki yaptığından bir indi-
rekt trombin inhibitörü olarak kabul edilmektedir. 
Heparin-AT kompleksi trombin yanında, FXIa, FXa 
ve FIXa’yı da inhibe etmektedir.

Heparin kullanımına bağlı sınırlamalarHeparin kullanımına bağlı sınırlamalar

Heparin kullanımına ait bazı sınırlamalar söz 
konusudur. Heparin plazma proteinlerine, trom-
bositlerden salınan proteinlere (Platelet Faktör 4) 
ve endotel hücrelerine bağlanır. (5) Böylece hem 
tedavi sırasında etkin dozda farklılıklara hem de 
tromboz ile giden  heparine bağlı trombositopeni 
(HIT) gelişimine yol açar. Heparin akut faz pro-
teinlerine de bağlanırlar ve bu şekilde akut faz 
yanıtı artmış olgularda ilaç etkinliğinin azalmasıne 
neden olurlar. Heparin’n fibrine bağlı trombini ve 
trombüs içinde aktive trombositlere bağlı Faktör 
Xa’ yı inaktive etme yeteneği azdır. Bu ise heparin 
tedavisi sırasında trombüsün giderek büyümesine 
ya da heparin kesildikten sonra pıhtı oluşumunun 
tekrar aktive olmasına neden olmaktadır (6). 

Heparin tedavisi başlangıç dozuHeparin tedavisi başlangıç dozu

Heparn tedavi uygulaması subkutan ve intrave-
nöz yolla olmaktadır. Subkutan tedavi düşük doz 
(12 saat arayla 5,000 U), orta doz (12 saat arayla 
12,500 U ya da 15,000 U) ve yüksek terapötik 
doz (>35,000 U toplam günlük doz iki eşit doza 
bölünerek) şeklindedir. Başlangışta 5000U bolus 
sonrası 15,000 U heparin subkutan 12 saat arayla 
verilmesi ile 30,000 U nin sürekli infüzyon olarak 
verilmesi karşılaştırılmış, 24 saatte aPTT ile tedavi 
edici düzeye ulaşma subkutan yolda olguların % 
37’ sinde iken sürekli infüzyonda % 71 düzeyinde 
gerçekleşmiştir (7). Subkutan uygulama ile tepe 
plazma düzeyine 3 saatte ulaşmaktadır.
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Venöz tromboembolizm olguları için heparin 
dozu kiloya bağlı olup 80 U/kg bolus ve bunu 18 
U/kg/saat infüzyon ile devam edilmesidir. Koro-
ner trombozlu olgularda ise daha düşük dozlar 
uygulanır. American College of Cardiology’ ye göre 
anstabil anjina ve ST segment yüksekliği olmayan 
myokard infaktüsü olgularında 60-70 U/kg (mak-
simum 5000U) bolus sonrası 10-15 U/kg/saat 
(maksimum 1000 U/saat) infüzyondur (8, 9). 
Rekombinant t-PA uygulanan akut ST segment 
yüksekliğine sahip myokard infaktüs olgularında 
60 U/kg (maksimum 4000 U) bolus ve 12 U/kg 
(maksimum 1000 U/saat) infüzyondur. Glikopro-
tein IIb/IIIa inhibitörleri ile birlikte perkutan koro-
ner girişim uygulanan olgularda ise 70 U/kg bolus 
ve ek boluslarla aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) 
değerini 200 saniyenin üzerinde tutmaktır (10). 
Trombolitik tedavi ve glikoprotein IIb/IIIa inhibi-
törleri ile heparine ait kanama riski artmaktadır. 
Yakın zamanda geçirilen cerrahi, travma ve invaziv 
girişimler, hemostatik defekt varlığı kanama riski-
ni arttırmaktadır.

Heparin tedavisi ve laboratuvar izlemHeparin tedavisi ve laboratuvar izlem

Heparin tedavisinin izlenmesi başlıca aPTT, 
daha yüksek dozlar gerektiğinde ACT ile yada 
heparin düzeyinin protamin sülfat titrasyon testi 
ya da anti-faktör Xa testi ile yapılır. Veniz trom-
boemboli olgularında kritik tedavi edici heparin 
düzeyi aPTT ile ölçüldüğünde ilk 24 saat içinde 
hastanın kontrol değerinin ya da normal aPTT’ nin 
üst değerinin 1.5 katına ulaşmalıdır. Bu değerdeki 
antikoagülan yanıt protamin sülfat titrasyontesti 
ile 0.2-0.4 U/ml’ye, anti-faktör Xa assay ile 0.3-
0.6 U/ml’ye, kromojenik anti-faktör Xa assay ile 
0.3-0.7 U/ml’ye karşılık gelir (5, 11, 12). Venöz 
trmboembolizm olgularında ilk 24 saat içinde 

tedavi eden düzeye ulaşılamaması tekrarlayan 
tromboemboli riskini arttırmaktadır. İlk 24 saat 
içinde aPTT ile istenen düzeye ulaşılan olgular-
da tromboembolinin tekrarlama riski 3 kat daha 
azdır. İdame aPTT ortalama kontrol değerin yada 
normal aPTT üst değerinin 1.5 ile 2.5 katı arasında 
olmalıdır. Bolus doz uygulamadan 6 saat sonra 
aPTT bakılmalıdır (13).

Heparin dozunun ayarlanması ile ilgili değişik 
uygulama protokolleri vardır. Bunlardan biri Cru-
ickshank ve arkadaşları tarafından ortaya konan 
ve infüzyon dozuna göre heparin doz ayarlaması 
(Tablo 1) olup tedavi edici aPTT düzeyi 60-85 sani-
ye olarak alınmıştır (14). 

Diğer bir uygulama Raschke ve arkadaşları 
tarafından sunulan kiloya dayalı tedavi şeklidir 
(15). 

Akılda tutulması gereken bir nokta kumadin 
tedavisi genellikle heparin tedavisi ile eş zamanlı 
başladığından her iki ilacın birlikte uygulanması 
kumadin kullanımına bağlı aPTT de beklenenden 
daha fazla uzama olacaktır (INR de her 1 artış, 
aPTT’ yi yaklaşık 16 saniye uzatmakta). Sonuçta 
tedavi dozunun üzerinde aPTT saptanan 29 olgu-
dan 10 olguda gerçekte istenen heparin düzeyinin 
elde edilemediği görülmüştür (16).  Hepar in 
kullanımına bağlı başlıca yan etkiler olan kana-
ma, trombositopeni ve osteoporoz unutulmamalı-
dır. Anfraksiyone heparin alan olgularda heparine 
bağlı trombositopeni riski nedeniyle trombosit 
sayısının düzenli izlenmesi gerekmektedir. Tedavi 
dozunda anfraksiyone heparin kullanan olgularda 
14 güne kadar ya da heparin kesilene dek günaşırı 
trombosit sayımı yapılmalı, proflaktik doz anfrak-
siyone heparin ya da DMAH alanlarda 4 ile 14 gün 
arası ya da heparin kesilene dek her 2-3 günde 
bir trombosit sayımı yapılmalı, son 100 gün içinde 
anfraksiyone heparin alanlarda her iki heparin 

Tablo 1. Heparin doz ayarlaması

aPTZ (s) Bolus (U)
Stop 

(dak)

İnfüzyon hızı 

(ml/saat)
Sonraki aPTZ

< 50 5000 0 +3 (+2880 ) 6.saat

50-59 0 +3 (+2880 ) 6.saat

60-85 0 0 (0 ) ertesi sabah

86-95 0 -2 (-1920 ) ertesi sabah

96-120 30 -2 (-1920 ) 6.saat

>120 60 -4 (3840) 6.saat

Heparin konsantrasyonu  40 Ü/ml, Başlangıç dozu  5000 ünite İV bolus, 

Sonra 24  saatte 32000 ünite infüzyon, İlk aPTZ bolus uygulamadan 

6 saat sonra 

Tablo 2. Vücut ağırlığına göre heparin uygulaması

APTZ (s) Doz değişikliği (U/kg/saat) Ek tedavi

< 35 + 4 80 U / kg bolus

35- 45 + 2 40 U / kg bolus

46- 70 0 0

71- 90 -2 0

> 90 - 3 İnfüzyona 1 saat ara ver

Heparin 25 000 U, 250 cc  %5 Dextroz içinde, Başlangıç dozu 80 U / 

kg, infüzyon 18 U/kg, İlk aPTZ bolus uygulamadan 6 saat sonra bak, 

aPTZ terapödik düzeye gelince günde 1 kez kontrol
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tedavisi başlangıcında bazal trombosit sayımı 
yapılmalı ve 4 saat içinde tekrarlanmalıdır (17). 

Venöz tromboembolizmin önlenmesinde başlıca 
perioperatif dönemde düşük doz subkutan hepa-
rin önerilmektedir. Alışılmış doz 5,000 U subkutan 
anfraksiyone heparin operasyondan 2 saat önce 
ve postoperatif her 8 ile 12 saat arayla uygulan-
masıdır. Bu yolla derin ven trombozu ve pulmoner 
emboli riski önlenmektedir(18, 19). 

Klinik uygulamada heparin resistansı unu-
tulmamalıdır. Hastanın tedavi edici dozda aPTT 
değerine ulaşmak için 24 saatte 35,000 U’ den 
fazla heparine gereksinim göstermesidir. Başlıca 
nedenleri artmış heparin klirensi, heparin bağ-
layan proteinlerde artış, fibrinojen ve faktör VIII 
düzeyinde artış ve antitrombin eksikliği gelmek-
tedir. Bu şekilde venöz tromboemboli olgularında 
aPTT yerine anti-faktör Xa heparin konsantrasyo-
nunu 0.35-0.7 U/ml olacak şekilde düzenlemek 
akılcı bir yaklaşımdır. 

DMAH’ler

Ortalama molekül ağırlığı 5000 Da olup anfrak-
siyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilir 
(20). Düşük molekül ağırlığından dolayı plazma 
proteinlerine ve hücrelere daha az bağlanırlar. 
Anfraksiyone heparin gibi faktör Xa’ yı inaktive 
eder ve plazma proteinlerine daha az bağlandığı 
için daha düşük dozda daha belirgin etki gösterir. 
Buna karşılık heparin, trombin, antitrombinden 
oluşan ternary kompleks oluşumu için yeterli 
sakkarit ünitesi (en az 18 sakkarit ünitesi olmalı) 
içermediğinden DMAH’lerin trombin üzerine etkisi 
azdır. Heparin molekülüiçin anti-faktör Xa/anti-
faktör IIa oranı 1:1 iken DMAH’ler için bu oran 
molekül büyüklüğüne göre 2:1 ile 4:1 arasında 
değişmektedir. DMAH’ler düşük dozda subkutan 
biyoyararlanımı %100’ olup plazma proteinlerie 
daha az bağlandığı için anfraksiyone heparin ile 
karşılaştırıldığında uygulanan doza göre yanıt iliş-
kisi daha belirgindir. Eliminasyon yarı ömrü sub-
kutan uygulama sonrası 3 ile 6 saat olup standart 
heparinin aksine dozdan bağımsızdır. Bu yüzden 
DMAH’ler kiloya uygun dozda laboratuar izlem 
gerektirmeden uygulanabilir. 

Avrupa Farmakope’sine göre bir heparin deri-
vesine DMA Heparin diyebilmek için, aşağıdaki 
özellikleri içermesi gerekmektedir (21).

1. Ortalama moleküler ağırlığı 8 kDa’dan az 
olmalı, 

2. FXa’yı inhibe etme gücü 70 U/mg Anti-
Xa’dan büyük, FIIa’yı inhibe etme gücü ise 40 
U/mg’dan küçük olmalı,

3. Anti-Xa aktivitesi ile anti-IIa aktivite oranı 
>1.5 olmalıdır.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, DMAH’ler için 
standart olarak Anti-FXa/Anti-IIa oranını 2.5 ola-
rak bildirmiştir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanıl-
sın, elde edilen DMAH molekül olarak SH’in 1/3’ü 
kadardır (ortalama 5000 Da) DMAH’ lerin standart 
heparine üstünlükleri aşağıda verilmiştir (22).

DMAH’lerin standart heparine üstünlükleriDMAH’lerin standart heparine üstünlükleri
1. Trombini Faktör Xa’ ya göre daha az inhibe 

eder.
2. Deri altı yolu ile kullanıldığında biyoyararla-

nımı yüksektir.
3. Yarılanma ömrü daha uzun, plazma protein-

leri ve endotel hücrelerine , makrofajlara daha az 
bağlanır.

4. Günde tek veya iki doz olarak kullanılabilir-
ler.

5. Özel koşullar dışında laboratuar izlemi gerek-
tirmeden devamlı antitrombotik etki gösterirler.

6. Platelet Faktör 4’ edaha az bağlanır, HIT 
(Heparine bağlı immun trombositopeni) daha az 
sıklıkla görülür. 

7. Osteoklast aktivasyonu ve osteopeni sıklığı 
daha azdır

DMAH’ler venöz tromboembolinin önlenmesi 
ve tedavisinde standart heparin kadar etkilidirler 
(23). Bunun yanında stroke ve anstabil anjinada 
kullanılmaktadır. Mekanik kalp kapağı replasmanı 
sonrası antikoagulan tedavide ve oral antikoagula-
nın kontendike olduğu mekanik kapak olgularında 
anfraksiyone heparin kadar etkilidir (24). 

DMAH’ler proflaksi amacıyla sabit dozda, teda-
vi amacıyla ise vücut ağırlığına göre uygulanır. 
Laboratuar izlemi genellikle gerekli değildir. Ancak 
böbrek yetmezliği ve obesite olgularında laboratuar 
izlemi yapılmalıdır (25). Bu amaçla pıhtılaşmaya 
dayalı anti-faktör Xa testi (Heptest), kromojenik 
anti-faktör Xa testi uygulanabilir. Tedavinin kiloya 
göre ayarlanarak subkutan uygulanması ile orta-
lama 4 saatte anti-faktör Xa aktivitesi ortalama 
4 saatte pik yapar ve bu izlem yapılacağı zaman 
önerilen dönemdir. (26). Tek başına anti-Xa akti-
vitesinin inhibisyonu ile yeterli antitrombotik etki 
yaptığı klinik çalışmalarla gösterilmiştir (27) Her 
bir molekül kendine ait özel moleküler ve yapısal 
farklılıklar gösterir Bu yüzden tedavi sırasında 
anti-Xa aktivitelerine bakarak DMAH’ler arasında 
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değişim yapmak uygun değildir. (28). Günde tek 
doz uygulama sırasında hedef anti-Xa aktivitesi 
tinzaparin için 0.85 U/ml iken nardoparin ve dal-
teparin için sırasıyla 1.3 U/ml ve 1.05 U/ml. dir 
(29).

Pentasakkarit (Fondaparinux)

Heparin zincirinin üzerinde, AT’e bağlandığı 
beş şeker ünitesinden oluşan özel bir bölümdür. 
AT’e bağlanma sadece anti-Xa inhbisyonu yap-
makta, anti-IIa’yı inhibe etmemektedir. Bu neden-
le pentasakkarit indirekt selektif Xa inhibitörüdür. 
Sentetik yoldan elde edilir ve her seferinde aynı 
kalitede ürün elde edilmektedir. Günümüzde pen-
tasakkarit ortopedik cerrahi sonrasında ven trom-
boz proflaksisinde onay almıştır (30,31). Gerek 
kardiyoloji alanında (32,33), gerek diğer cerrahi 
işlemlere ve gerekse medikal hastalarda (34) trom-
boz proflaksisinde ve tedavisinde (35), pulmoner 
emboli tedavisinde (36) çalışmalar yapılmaktadır. 
Fondaparinux başlıca standardizasyon sorunu 
olmayışı, uzun yarı ömrü ve tek ve sabit doz kulla-
nılması ve PF4 ile etkileşiminin olmayışı ile üstün-
lüklere sahipken parenteral uygulanışı, kanama 
riskinin DMAH’ den fazla olması, TFPI salınımının 
olmayışı, maliyet yüksekliği ve nötralize edileme-
mesi olumsuz yönleridir (37-39). 

DİREKT TROMBİN İNHİBİTÖRLERİ

Hirudin ve Deriveleri

İlk direkt trombin inhibitörü olup etkisini 
antitrombinden bağımsız olark gösterir. Trombin 
molekülü üzerinde aktif bölge, fibrinojen bağlayan 
bölge ve antitrombin bağlayan bölge olmak üzere 
üç bölge vardır. Hirudin, aktif bölge ve fibrinojen 
bağlayan bölgeye bağlandığı için güşlü bir trombin 
inibitördür. Bağlanma geri reversibldir ve hem fib-
rine baağlı trombine hem de fibrine bağlı olmayan 
serbest trombine etkili oluşu bir üstünlüktür. Hal-
buki heparin-AT kompleksi sadece serbest trom-
bine etki etmekte, fibrine bağlı trombin üzerine 
etki göstermemektedir. Parenteral yolla uygulanır 
ve derialtı yoluyla emilim % 100’ e yakındır (40). 
Tedavinin izlenmesinde aPTZ testi kullanılabilme-
sine rağmen ECT (Ecarin Clotting Time) testi hiru-
din ile tedavinin izlenmesinde spesifik bir testtir 
(41). 1998 yılında HIT olgularında kullanım için 
onay almıştır. Bivalirudin bir hirudin türevi olup  
girişimsel kardiyolojide ve HIT’ de kulanılmaktadır 
(40). Argatroban sentetik bir L-arginin türevidir. 
HIT tedavisinde onay almıştır (42). Argatroban 
tedavisi gören HIT olgularında hirudinin aksine 

ilacın antikoagulan etkisini değiştirebilen antikor 
gelişmediği için daha güvenle kullanılmaktadır. 

Ximelagatran, oral olarak kullanılan bir direkt 
trombin inhibitörü olduğu için oral antikoagülan 
ilaçlar başlığı altında değerlendirilecektir.

ORAL ANTİKOAGÜLANLAR

Warfarin / Kumadin

Bu grup ilaçlar ya 4 hidroksi-coumarin ya da 
1,3-indanedione türevidir. İndanedion türevleri 
ağırlıklı olarak Avrupa’da, Coumarin türevleri 
ülkemizde ve ABD’de kullanılmaktadır. FII, FVII, 
FIX, FX ve doğal antikoagülan proteinler olan pro-
tein C ve protein S’in karaciğerde sentez sonrasın-
da işlevsel rol kazanması için K vitaminine gerek 
vardır. Karaciğerde sentezlendikten sonra, mole-
küllerin amino terminal kısımlarındaki glutamik 
asit residülerinin gama karboksilasyonuna ihtiyaç 
vardır. Gama karboksilasyon için, indirgenmiş 
K vitamini bir koenzim olarak rol oynamaktadır. 
İndirgenmiş K vitamininin oluşumunu sağlayan 
enzimler ise, vitamin K epioksid redüktaz ve vita-
min K redüktaz’dır. Warfarin bu enzimleri inhibe 
ederek indirgenmiş vitamin K oluşumunu azaltır. 
İndirgenmiş vitamin K olmayınca, karaciğerde 
sentezlenen bu faktörler gama karboksillenemeye-
cek ve işlevsel faktörler şeklini alamayacaklardır. 
İşlevsel olmayan faktörler membran fosfolipidleri-
ne kolaylıkla bağlanamayacak ve gerek koagülas-
yonda ve gerekse antikoagülasyonda rol oynaya-
mayacaklardır (44). 

Warfarin başlıca albumin olmak üzere proteine 
bağlanır. Biyolojik olarak aktif kısım ise serbest 
kısımdır. 

Warfarin güçlü antitrombotik etkiye sahip bir 
ilaçtır. Örneğin, atrial fibrilasyonu olan hastalarda 
iskemik inme sıklığını %70 oranında ve düşük 
riskli derin ven trombozlu hastalarda ise tekrarla-
ma olasılığını %90 oranında azaltmaktadır. Ancak 
warfarin kullanımı kısıtlayan önemli faktörler; etki 
başlangıcının geç oluşu, pek çok ilaç ve diyetsel 
faktörden etkilenmesi, laboratuar izleminin gerek-
liliği, antikoagulan tedavi başlangıcında düşük 
olabilen protein C ve S değerlerin’ daha da düşe-
bileceğinden warfarine bağlı deri nekrozları görü-
lebileceğidir (45).

Laboratuar izlem: Warfarin etkisini ölçmek için 
kullanılan Protrombin zamanı testi FII, FVII ve FX 
aktivitesinde azalma durumunda duyarlı fakat FIX 
aktivitesinde azalma durumunda duyarlı değildir. 
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Farklı tromboplastinlerin ve farklı laboratuarların 
etkilerini standardize etmek için INR (International 
Normalized Ratio) kullanılmaktadır. Venöz trom-
boemolizm tedavisinde hedeflenen INR düzeyi 2 ile 
3 arasındadır. Mekanik kalp kapağı olan olgularda 
ise 2.5 ile 3.5 arasında tutulur. Başlangıç dozu 5 
mg/gün, yaşlı olgularda ise biraz daha düşüktür. 
Kişiler arasında tedavi dozuna ait duyarlılık farkı 
warfarini inaktive eden karaciğerdeki sitokrom P-
450 enzimindeki polimorfizme bağlıdır (46). Oral 
antikoagulan tedavinin taşınabilir koagülometre 
ile hasta tarafından ayarlanması ile klinik hekim 
tarafından ayaktan izlemi karşılaştırıldığında INR 
değerinin hedeflenen düzeyde tutulması her iki 
grupta da aynı olmasına rağmen hemoraji ve trom-
boz gibi major komplikasyonlar (% 7.3 ile % 2.2) 
ve minör kanama (% 4.1 ile % 1.6) oranı hastanın 
kendi koagulometresi ile takibinde daha az oranda 
görülmüştür (47). Warfarin tedavisine bağlı kana-
ma antikoagulan tedavinin derecesi ile ilişkilidir. 
Atrial fibrilasyonlu olguda INR değeri 4’ ün üzerin-
de iken risk artmaktadır (48). Warfarin kullanan 
olguda aşağıdakilerden bir yada daha fazlası varlı-
ğında kanama riski artmaktadır (49-51).

• 75 yaşın üzerinde olması
• Hipertansiyon (sistolik 180mmHg ve diasolik 

100 mmHg’ nın üzerinde olması
• Akut veya kronik alkolizm, karaciğer hastalığı
• İlaç uyumu yetersizliği
• Kanama lezyonları varlığı (gastrointestinal kan 

kaybı, peptik ülser, intrakranial kanama)
• Koagülasyon defektleri, trombositopeni
• Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı
• INR değerinin düzensiz seyretmesi ve INR’ nin 

3’ ten büyük olması 

Warfarin teratojenik etki nedeniyle gebelikte 
kontrendikedir. 

Ximelagatran ve Melagatran 

1940’lardan günümüze, güçlü bir antitrombo-
tik etki ile birlikte pek çok sıkıntıları taşımasına 
rağmen warfarin, oral antikaogülan tedavide tek 
ilaç olarak kalmıştır. Ancak son yıllarda yapılan 
araştırmalarda yeni oral direkt trombin inhi-
bitörleri bulunmuştur. İlk oral direkt trombin 
inhibitörü Ximelagatran (XiM) olup, melagatran 
(Mel) ise, bu ilacın parenteral olarak kullanılabilen 
aktif formudur. XiM hızlı etki başlangıcına sahip 
olup oral kullanımdan 1.6-1.9 saat sonra pik 
değeri elde edilir. PZ ve aPTZ sürelerine pek etki 
etmediğinden laboratuar izlemi önerilmemektedir. 
Emilim besinlerden etkilenmemekte, ancak renal 

fonksiyon bozukluğu olanlar ve yaşlılarda atılım 
uzayabilmektedir. En önemli yan etkisi kanama ve 
karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluktur (52). 

XiM ortopedik cerrahi sonrası tromboproflak-
side (53), DVT’unun ikincil proflaksisinde (54) ve 
atrial fibrilasyona bağlı iskemik inmenin ikincil 
korunmasında (55) kullanılması için onay alma 
çalışmaları devam etmektedir. 
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