
67

Antikoagülan Tedavi ‹lkeleri

‹mdat D‹LEK

Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›, Van

Tromboz, atheroskleroz ve farkl› medikal ve cer-
rahi durumlarda oluflan önemli bir komplikas-
yondur. Arteriyel ve venöz trombozlar mortalite ve
morbiditenin majör nedenlerindendir. Arteriyel
trombozlar miyokard infarktüsü, strok ve ekstre-
mite gangrenlerinin en s›k nedeni olurken; venöz
trombozlar fatal pulmoner emboli (PE) ve postfile-
bitik sendroma yol açarlar. Damar içindeki patolo-
jik p›ht› oluflumu ve uzak yerlere embolizasyonu
kan damar›, fibrinolitik sistem, p›ht›laflma sistemi
ve trombositler aras›ndaki kompleks dengeli iliflki-
nin bozulmas›n›n bir sonucudur. Trombus oluflum
yerinde de¤iflik oranlarda eritrositler, trombositler
ve fibrin bulunur. Arteriyel trombuslar trombosit
agregatlar› içermesi nedeniyle de küçük miktarda
fibrini de tutarlar (1). 

Patolojik kan p›ht›s› oluflumunu engelleyici ve-
ya oluflmufl p›ht› ve p›ht›n›n yol açt›¤› klinik so-
nuçlar› azaltmaya yönelik etkili bir çok farmakolo-
jik ajan bulunmaktad›r. Antitrombotik tedavi ka-
rar› karmafl›k olup yeni farmakolojik ajanlar ve çe-
flitli kombinasyonlarla kullan›m alanlar› geliflmek-
tedir. Bu amaçla kullan›lan ilaçlar antikoagulan-
lar, antitrombositer ilaçlar ve trombolitk ilaçlar ol-
mak üzere üç grupta toplanmaktad›rlar (1-7). Bu
ilaçlardan biri ya da di¤eri (çal›flmalardan elde edi-
len verilere göre hasta için fayda veya risk ve mali-
yet dikkate al›narak) önerilmekte ya da önerilme-
mektedir (Kan›ta dayal› t›p uygulamas›).  

En s›k kullan›lan antikoagulan (AK) ilaçlar
fraksiyone olmayan-UF, standart- heparin, düflük
molekül a¤›rl›kl›-DMA- heparin ve bir coumarin

derivesi olan warfarindir. AK ilaçlara her geçen
gün yenileri eklenmektedir. Son 2 dekatta özellikle
oral antikoagulanlarda olmak üzere antikoagulas-
yonda önemli geliflmeler olmufltur (1-9). 

Burada halen pratikte en s›k kullan›lmakta
olan AK ilaçlar özetlenecek ve Ocak 2001’de yap›-
lan ‘Sixth American College of Chest Physicians
Consensus Conference on Antthrombotic Therapy’
önerileri dikkate al›narak antikoagulasyonun te-
mel ilkeleri özetlenecektir. 

Heparin

Heparinin, de¤iflik molekül a¤›rl›¤›nda (3000-
33000 MW) olup antitrombin (AT) III’e ba¤lanarak
trombin, faktör X ve di¤er aktive p›ht›laflma faktör-
lerinin inhibisyonunu h›zland›r›r. Yüksek kon-
santrasyonda heparin kofaktör II’ye de ba¤lan›r ve
trombosit fonksiyonlar›n› da inhibe eder. Plazma
proteinlerine ba¤lanma kapasitesi kifliye göre fark-
l›l›k göstermektedir. Doza ba¤›ml› biyolojik yar›
ömrü vard›r ve endotel ve makrofajlarca nötralize
edilir. Büyük moleküllü heparinler plazmadan da-
ha h›zl› uzaklaflt›r›l›r. Ortalama yar›lanma süresi
1.5 saat olup, cilt alt› (sc) uygulamadan 3 saat
sonra plazma pik düzeyine ulafl›r. Tablo 1’de stan-
dart heparinle DMA heparinlerin baz› özellikleri ve-
rilmifltir (1,4,6-8). Heparine karfl› cevapta bireysel
farkl›l›klar olmas› nedeniyle doz ayarlamas› ve iz-
lenmesi gereklidir. ‹deal olmamakla birlikte hepa-
rin etkisinin izlenmesinde genellikle aPTT kullan›l-
maktad›r.

Heparinin tedavide kullan›ld›¤› belli bafll› endi-
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kasyonlar; akut miyokard infarktüsü, unstabil an-
jina, ifarktüs sonras› duvar trombüsü, derin ven
trombozu (DVT) ve PE gibi venöz tromboemboliler
(VTE), akut iskemik kalp hastal›klar›nda ço¤un-
lukla antirombosit ilaçlarla birlikte, koroner artar
darl›klar›, ekstrakorporal dolafl›m, atriyal fibrilas-
yon (AF)’da kardiyoversiyon öncesi, yayg›n damar
içi p›ht›laflmas›, fetal büyüme gerili¤i olan gebeler-
de, invaziv ifllem uygulanacak kapak hastalar›,
kronik oral AK ilaçlar›n kesilmesi gereken durum-
larda, AF’da, gebelerde ve yeterli oral antikoagulas-
yona ra¤men tekrarlayan emboli durumlar›d›r
(1,5,7,8).

Heparin erken dönemde tercih edilen AK ilaç
olup ya intravenöz (iv), ya da sc olarak  uygulan›r.
Profilakside 5.000-6.000 Ü sc günde 2 kez uygula-
n›r. Genellikle profilaksi amaçl› uygulamada möni-
törizasyon gerekmez. H›zl› AK etki istenen durum-
larda heparin iv bolus (5000-10000 Ü), takiben de-
vaml› infüzyon (1200-1400 Ü/h) ya da aral›kl› sc
uygulama (17500 Ü günde 2 kez) yap›l›r. Amaç,
aPTT’yi kontrolün 1.5-2.5 kat› ya da anti faktör
Xa’y› 0.3-0.7 Ü/ml düzeyinde tutmakt›r.  aPTT he-
parin tedavisine baflland›ktan ya da modifikasyon
yap›ld›ktan 6 saat sonra bak›lmal› ve etkili doz bu-
lunduktan sonra günlük olarak izlenmelidir. INR
etkili düzeye geldikten sonra 2 gün daha heparine
devam edilmelidir. aPTT ölçümüne dayal› doz ayar-
lama Tablo 2’de verilmifltir (1,3,5,7-8).

Devaml› infüzyon düflük kanama riski nedeni
ile, aral›kl› uygulama ise gebelik gibi ayaktan teda-

vi gerektiren durumlarda tercih edilir (1,6). Tablo
3’de heparin tedavisinin temel kurallar› verilmifltir. 

Heparin ile tedavide en s›k görülen yan etki ka-
namad›r. Majör kanama s›kl›¤› % 0-7 ve mortalite
% 0-2 oran›ndad›r. Kanamalarda heparin kesilme-
li ve protamin sülfat ile heparin etkisi geri döndü-
rülmelidir. Protamin 1 mg/100 Ü heparine olacak
flekilde 10 dakikadan dana yavafl iv verilmelidir.
Son 2 saatte verilen total heparin dozunun %50’si-
ne göre doz ayarlanmal›d›r (Tablo 4). Trombosito-
peni olgular›n % 2-3’ünde ve bunlar›n %0.4’ünde
ise tromboz görülür. Heparine ba¤l› trombositope-
ni (H‹T)’si olanlarda veya öyküsünde H‹T olanlar
heparin ve DMA heparin ile tedavi edilmemelidir
(çapraz reaksiyon söz konusu) (8). Bunlara dana-
paroid ile tedavi edilebilir. Heparine ba¤l› di¤er yan
etkiler ALT ve AST yükselmesi, osteoporoz, deri
nekrozu, alopesi, afl›r› duyarl›l›k reaksiyonu ve hi-
poaldosteronizmdir (2,3,5,6).   

Düflük molekül a¤›rl›kl› (DMA) heparin

DMA heparin standart heparinden kimyasal ve
enzimatik yolla elde edilir. Bu da AT yoluyla faktör
Xa’n›n inhibisyonunu h›zland›r›r. Anti faktör
Xa/antitrombin aktivite oran› standart heparinden
yüksektir. Heparinin aksine trombin inaktivasyo-
nu yapmazlar. Plazma proteinlerine ve trombine
s›k ba¤lanmad›¤›ndan heparinden bioyaralan›m›
daha yüksektir. Yar›lanma ömrü daha uzun ve sa-
bit dozlarda beklenen AK etkisi stabildir. Cilt alt›
yolla bir ya da iki dozda uygulanabilir olmas› ve

Tablo 1. Standart heparin ve DMA heparinin  bazi etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› (4-6).

DMA heparin Standart heparin

Ortalama molekül a¤›rl›¤› 4000-500 12000-16000 
Plazma yar›lanma süresi 2-6 saat 1-2.5 saat doz ba¤›ml›
Düflük dozda biyoyararlan›m Yüksek Düflük
Doz ba¤›ml› klirens - +
Proteinler ba¤lanma Düflük Yüksek
aPTT Uzamam›fl Uzam›fl
Trombosit fonksiyonlar›n› bozma ++ ++++
Vasküler permeabiliteyi art›rma - +
Etkinlik Eflit Eflit
Majör kanama % 0 -3 % 0 – 7
Trombositopeni Daha az %2.5-6
Rölatif inaktivasyon Xa/IIa Daha yüksek 5-6 kat Daha düflük
Osteoporoz Daha az %30
Maliyet (kutu bafl› maliyet) Daha pahal› Daha ucuz
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aPTT takibi gerekmemesi nedeniyle ayaktan hasta-
lara uygulanabilir. Böbrekten at›lmas› nedeniyle
böbrek yetmezli¤inde biolojik yar›lanma ömrü
uzar. Standar heparin ile DMA heparinlerin baz›
özellikleri Tablo 1’de verilmifltir (1,5,7,8)

Halen en çok kullan›lan DMA heparin daltepa-
rin, enoxaparin, nadroparin ve tinzaparindir. Pro-
filaksi dozu dalteparin için düflük risk durumunda
2500 ve yüksek riskde 5000 Ü/gün sc; enoxaparin
için 30-40 mg gün sc; nadroparin için 38 Ü/kg gün
ve tinzaparin için 75 Ü/kg gündür. DMA heparin-
lerle tedavinin temel ilkeleri Tablo 3’de verilmifltir. 

Son y›llarda yap›lan çal›flmalar›n meta-analizi
VTE durumlar›nda DMA heparinlerin en az stan-
dart heparin kadar etkili oldu¤unu göstermifltir.
DMA heparinlerin üniteleri heparine eflde¤er de¤il-
dir ve kendi aralar›nda da farkl›d›r. Bu preparat-
lardan birinin di¤erine etkinlik ya da yan etki aç›-
s›ndan üstünlü¤ü gösterilmemifltir (7,9). 

DMA heparinlerin sabit dozda stabil AK etki
göstermeleri, kullan›m kolayl›¤› olmas›, yan etki
profilinin daha az olmas› ve monitörizasyon gerek-

memesi standart heparinle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
avantajlar›n› oluflturmaktad›r. AK etki kalp yet-
mezli¤i, afl›r› obezite, karaci¤er hastal›¤›, gebe ka-
d›n ve uzun süre tedavi gerekenlerde anti Xa ile iz-
lenmelidir. Hedef 4 saat sonra bak›lan anti Xa’n›n
0.5-1 Ü/ml aral›¤›nda olmas›d›r. DMA heparinler
koroner anjioplasttiden sonraki resitenozlar›n ön-
lenmesinde etkili olmad›klar› bildirilmekte ve ya-
pay kalp kapa¤› olanlarda tromboemboli (TE) pro-
filaksisinde önerilmemektedirler (7,8). DMA hepa-
rinlerin tedavide kullan›ld›¤› beli bafll› durumlar
yüksek riskli tromboembolik olaylar›n önlenmesi,
non-Q miyokard infarktüsü, unstabil anjina, DVT
ve PE gibi VTE durumlard›r (1,8). 

Oluflan trombozun ciddi riskleri ve tedavideki
güçlükler dikkate al›nd›¤›nda VTE riski tafl›yan
medikal durumlar ve cerrahi giriflimlerden önce
mutlak profilaksi yap›lmas› gerekir. Medikal du-
rumlar›n bafl›nda yo¤un bak›m hastalar›, immobi-
lite durumlar›, konjestif kalp yetmezli¤i, solunum
yolu hastal›klar›, infeksiyon ve miyokard infarktü-
sü gelmektedir. ‹lave olarak bir çok farkl› durum
VTE için riski art›rabilmektedir (1,9,10). Bunlar-
dan biri de yüksek düzeyde faktör XI düzeyleridir

Tablo 2. aPTT ölçümü ile kiloya dayal› heparin doz ayarlamas›.  80 Ü/kg bolus, daha sonra 18 Ü/kg/saat sürekli infüzyon

3aPTT saniye     De¤ifltirme oran›    Ek yükleme   Sonraki aPTT ölçümü

<35 (<1.2x kontrol) +4 Ü/kg/sa 80 Ü/kg bolus 6 saat sonra
35-45 (1.2-1.5xkontrol) +2 ü/kg/sa 80 Ü/kg bolus 6 saat sonra
46-70 (1.5-2.3xkontrol) 0 Gerekmiyor 6 saat sonra
71-90 (2.3-3 x kontrol -2 Yok 6 saat sonra
> 90  (>3x kontrol) -3 ‹nfüzyonu 1 sa durdur 6 saat sonra

Tablo 3. Standart heparin ve DMA heparinin VTE tedavisinde kullan›m›.

Heparin DMA heparin

80 Ü/kg iv bolusu takiben 18 Ü/kg/h infüzyon baflla *DMA heparin baflla 
Uygun aPTT aral›¤› için 6 h bir ölçüm yap (tablo 2) 3-5 gün aralarla trombosit kontrolü yap
3-5 gün aral›kla trombosit kontrolü yap 1.gün 5 mg warfarin baflla, INR’ye göre doz ayarla
1.gün 5 mg warfarin baflla, INR’ye göre doz ayarla En az 4-5 günlük kombine tedavi sonras› INR>2.0 ise 
En az 4-5 günlük kombine tedavi sonras› INR>2.0 ise DMA heparini kes
heparini kes
Warfarine en az 3 ay INR 2.0-3.0 aral›¤›nda devam et Warfarine en az 3 ay INR 2.0-3.0 aral›¤›nda devam et

*Deltaprin 100 Ü/kg günde 2 kez sc, tek doz 18.000 Ü’yi geçmemeli;
*Enoxaparin 1 mg /kg 12 h arayla, yada 1.5 mg /kg günde tek doz sc; 
*Nadroparin 86 anti Xa Ü /kg 12 sat arayla, ya da 171 Ü/kg günde tek doz sc;
*Tinzaparin 175 Ü/kg günde bir kez sc (5,9,10)
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(12). Cerrahi giriflimlerde ise hastalar 3 risk gru-
bunda de¤erlendirilmektedir (6,7). 

Düflük risk grubu: Hasta 40 yafl alt›ndad›r,
hiçbir risk faktörü yok ve genel anestezi 30 dakika-
y› geçmez. Erken mobilize edilirler ve ilaç gerek-
mez. Kompresyon çorab› kullan›labilir.

Orta risk grubu: Hasta 40 yafl üzerindedir, ge-
nel anestezi 30 dakikadan uzundur ve bir ya da
daha çok klinik risk faktörü vard›r. Bat›n cerrahi-
si, jinekolojik ve toraks cerrahisi bu grupta say›la-
bilir. Profilaksiye standart heparin (5000 Ü sc gün-
de 2 kez) ya da DMA heparin (dozlar yukar›da ve-
rilmifltir) dalteparin 2500; enoxaparin 30 mg; nad-
roparin 38 Ü/kg veya tinzaparin 75 Ü/kg günde
tek doz sc) ile operasyondan 2 saat önce bafllan-
mal›d›r. 

Yüksek risk grubu: Hasta 40 yafl üstündedir,
ortopedik ameliyatlar ya da kansere yönelik giri-
flimler söz konusudur. Di¤er klinik risk faktörleri
ya da trombofili söz konusudur. Profilakside ilk
doz operasyondan 12 saat önce verilir (dalteparin
5000 Ü; enoxaparin için 40 mg; nadroparin 40
Ü/kg ve tinzaparin 75 Ü/kg). Günde bir kez olmak
üzere tedaviye en az 10 gün sc olarak devam edilir
(5,6). 

DMA heparinlerin kanama  ve osteoporoz d›fl›n-
daki yan etkileri heparine benzerdir. DVT tedavisi
sonras› majör kanama ve osteoporoz s›kl›¤› hepa-
rinden daha az gözükmektedir. DMA heparinlere
ba¤l› majör kanama %0-3 ve fatal kanama % 0-0.8
oran›ndad›r. E¤er afl›r› kanama varsa anti faktör
Xa bak›larak izlenebilir. Kanama tedavisinde pro-
tamin heparinde oldu¤u kadar etkili olmamakta-
d›r. Önerilen en fazla 1 mg/100 Ü’dir. Protrombin
kompleksleri de kanam tedavisinde düflünülebilir
(1,8).  

Heparin kullan›m›n›n kontrendike oldu¤u
durumlar: Hemorajik diyatez, malign hipertansi-
yon, serebral kanama, peptik ülser (kanam›fl olan),
göz cerrahisi, epidural anestezi ve beyin cerrahisi
operasyonu geçirilmifl olmas› (6). 

YEN‹ ANT‹KOAGULANLAR

Antikoagulanlar›n kulan›m›ndaki baz› k›s›tla-
malar›n yeni antikoagulan ilaçlar›n gelifltirilmesin-
de önemli etkisi olmufltur. Son y›llarda çok say›da
yeni antikoagulan ilaç üzerinde çal›fl›lmaktad›r.
Burada bunlardan birkaç› çok k›sa olarak belirtile-
cektir (1,5,7,8,13) 

Direk trombin inhibitörleri: Rekombinan hirüdin
(lepirudin), bivaluridin (hirudin analo¤u) ve argat-
roban direkt trombin ihibitörleridir. Heparinin ak-
sine bu ajanlar serbest ve p›ht›ya ba¤l› trombine
ba¤lan›rlar. Plazma proteinlerine ba¤lanmaz ve PF
4 taraf›ndan nötralize edilmezler. Hirüdin ve argat-
roban heparine ba¤l› trombositopenide kullan›m
onay› alm›flt›r. 

‹ndirekt trombin ‹nhibitörleri (heparinoidler; da-

naparoid): DMA glikozaminoglukuronanlardand›r.
Bir heparan sülfat, dermatan sülfat ve kondroitin
sülfat kar›fl›m›d›r. Danaparoid heparine ba¤l›
trombositopeni tedavisinde etkili ve güvenli gözük-
mektedir.

Defibrine edici ilaçlar: Ankrod, Malezya ç›ng›rak
y›lan›ndan elde edilen bir enzimdir. Fibrinojeni
parçalayan ve hipofibrinojeenmiye neden olan bir
antikoaguland›r. H‹T’de etkilidir. 1 Ü/kg dozunda
8-12 saatte iv olarak infüze edilir. ‹dame doz fibri-
nojene göre ayarlan›r. K›sa süreli AK etki istenen
durumlarda kullan›labilir.

Faktör Xa inhibitörleri: pentasakkaridler (selek-
tif AT ba¤›ml› Xa inhibitörü), direkt faktör Xa inhi-
bitörleri, active protein C ve solubl trombomodulin
ve doku faktör pathway inhibitörleri gibi preparat-
lar  da gelifltirilmektedir.

ORAL ANT‹KOAGULAN TEDAV‹

Warfarin dünya da en çok kullan›lan oral AK
olup vitamin K ba¤›ml› p›ht›laflma faktörlerini (II,
VII, IX, X) ve vitamin K ba¤›ml› koagulasyon inhibi-
törlerini (protein C ve S) bloke eder. Tablo 5’de war-
farinin etkiledi¤i koagulasyon proteinlerin yar›lan-
ma süreleri verilmifltir. Warfarin oral al›nd›ktan
sonra 90 dakikada maksimal kan konsantrasyo-

Tablo 4. Heparin etkisini protaminle geri döndürme 
(çocuk dozlar›) (11)

Son heparin alma zaman› Protamin sülfat dozu 
(dakika olarak) (mg /100 Ü heparin)

<30 1.0
30-600. 5-0.75
60-1200. 375-0.5
>120 0.25-0.375

Maksimum doz 50 mg, infüzyon oran 10 mg/ml olmal› ve 5 mg /dakikay›
geçmemeli.
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nuna ulafl›r ve yar›lanma süresi 36-42 saatd›r (1-
4,7,14).

Warfarin uzun süreli oral antikoagulasyon için
kullan›lmaktad›r. Karaci¤erde metabolize olan
warfarinin metabolizma oranlar› hastadan hastaya
farkl›l›k göstermektedir. Bir çok ilaçla etkileflime
girmesi nedeniyle warfarin alan kifliye bir ilaç ek-
lenmesi ya da ç›kar›lmas› durumunda daha s›k
monitörize edilmelidir (3,4,11,14,15). Tablo 6’da
warfarinle etkileflen çok say›daki ilaçtan baz›lar›
verilmifltir (*iflareti olanlar özellikle çocuklarda).

Warfarin genellikle hastaya heparin ile antiko-
agulasyon baflland›¤›nda bafllan›r. Teratojen olma-
s› nedeniyle özellikle 6-12. haftalarda ve kanama
riski nedeniylede 36. haftadan sonra warfarin ge-
belerde önerilmemektedir. Yüksek doz vitamin K
ile tedavi edilenler bir hafta kadar warfarine di-
rençli hale gelebilirler. Uzun süre warfarin tedavisi
alanlar diyetteki vitamin K de¤iflikliklerine duyarl›-

d›rlar. Warfarin tedavisinin bafllang›ç döneminde
(3-8 günleri aras›) warfarine ba¤l› deri nekrozu ge-
liflebilir. Warfarinin bafllang›ç dozu ortalama 5
mg/gün ve yafll›larda < 5 mg/gün olmal›d›r. War-
farin ile yükleme dozu gerekli de¤ildir. Tablo 7’de
warfarin ile antikoagulasyon özetlenmifltir (1,2,4,
7,14). 

Warfarin tedavisinin ortalama 4-5.gününde INR
2.0’ye ulafl›r (1,8). Tablo 8’de INR’ye göre warfarin
doz ayarlama flemas› verilmifltir.

INR en az 2 gün terapötik aral›kta olana kadar
heparin ya da DMA heparinle birlikte verilmelidir
(Tablo 3). Warfarin tedavisini izlemede (PT- vitamin

Tablo 5. Vitamin K ba¤›ml› proteinlerin yar›lanma süresi (7) 

Faktör Yar›lanma süresi (saat)

II 72
VII 6
IX 24
X 48
Protein C 12
Protein S 24

Tablo 6. Warfarin ile etkileflen ilaçlardan bir k›sm› (3,4,11,14)

a. Warfarin etkisini art›ran ilaçlar

Asetaminofen Flukonazol Kinidin   

Allopürinol Furosemid Kinin

Amiodaron* Genfibrozil Kinolonlar

Amoksisilin* Kloksasilin* Prednizon*

Anabolik steroidler ‹zoniazid Sülfinprezon

Aspirin* (>1.5 g/G) ‹trakonazol Sülfonilüre

Sefalosiporinler (sefaklor*) Ketokonazol Tamoksifen 

Simetidin Metronidazol Tetrasiklin

Klofibrat Mikronase Tiroid hormonlar›

Siklofosfamid Omeprazol Trisiklik anti depresanlar

Disülfiram Propafenon Seratonin uptake inhibitörleri

Ranitidin* Trimetop-sülfometaksazol* Heparin

Eritromisin Propranolol Vitamin E

b. Warfarin etkisini azaltan ilaçlar

Alkol Fenitoin* Rifampin

Barbitürat Kolestiramin Sukralfat 

Karbamazepin* Östrojenler Vitamin K

Kortikositeroidler Griseofulvin Fenobarbütal*

Tablo 7. Warfarin ile antikoagulasyon (7).

1.gün 5 mg (yafll›larda 3-4 mg)
2.gün 5 mg
INR
3.gün 5 mg
INR stabil ve terapötik 
olana kadar
INR takibi
‹lk hafta 3 kez
‹kinci hafta 2 kez
4 hafta haftal›k
2 ay 2 haftada bir
Sonra 4-6 hafta arl›kla 

Tablo 8. Hedef INR (2.0-3.0) için warfarin doz ayarlama protokolü(1).

INR Ayarlama

1.1-1.4 1.gün: WTHD (warfarinin total haftal›k do
zu)’nun  %10-20’sini ekle
Haftal›k: WTHD’nu %10-20 yükselt
Geri dön: 1 haftada

1.5-1.9 1.gün: WTHD’nun  %5-10’unu ekle
Haftal›k: WTHD’nu %5-10 yükselt
Geri dön: 2 haftada

2.0-3.0 De¤ifliklik yok

3.1-3.9 1.gün: WTHD’nu  %5-10 azalt 
Haftal›k: WTHD’nu %5-10 azalt
Geri dön: 2 haftada

4.0-5.0 1.gün: Warfarin verme 
Haftal›k: WTHD’nu %10-20 azalt
Geri dön: 1 haftada

> 5.0 Warfarini kes INR 3.0 olana kadar izle, 
WTHD’nu düflük baflla (örne¤in %20-50 ora
n›nda azalt)
Geri dön: günlük
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K ba¤›ml› 4 p›ht›laflma, faktör IX hariç, faktörün-
den 3’ünden etkilenir- ölçümüne dayal›) INR stan-
dart hale gelmifltir. INR (Hasta PT/kontrol PTxISI)
warfarin dozunu terapötik aral›kta tutmak için
haftada 2-3 kez, sabit dozu belirlemek için birkaç
hafta haftal›k ve daha sonra da 4 hafta aral›klarla
kontrol edilmelidir (Tablo 7). INR >4.0 olmas› kana-
ma riskini art›rmaktad›r. Bu risk INR>5.0 oldu-
¤unda daha da artmaktad›r. Baz› endikasyonlarda
önerilen INR aral›¤› Tablo 9’de sunulmufltur (1-
4,7,14-16).

Uzun süreli düflük yo¤unlukta (INR < 2.0) war-
farin tedavisinin de tekrarlayan VTE’yi  önlemede
etkili oldu¤u bildirilmektedir (17). 

Warfarin tedavisinin geri döndürülmesi:

Warfarin kesildi¤inde INR 4-5 günde normal s›-
n›rlara geriler. Tedavi INR yüksekli¤i ve hastan›n
klinik durumuna ba¤l›d›r

INR 3–5: Hasta stabil ve kanam›yorsa: ya war-
farin birkaç gün kald›r›l›r ve düflük dozda yeniden
bafllan›r, ya da azalt›lm›fl dozda warfarine devam
edilir. 

INR 5–10: Hasta stabil ise: warfarin birkaç gün
kald›r›l›r ya da vitamin K verilir (1–2 mg oral, ya sc,
ya da 1 mg iv). 

INR >10: E¤er kan›yorsa:  yukar›da oldu¤u gibi
vitamin K ve taze donmufl plazma (TDP) 2–4 ünite
verilmeli.

Herhangi bir INR de¤erinde minor kanama: vi-
tamin K 2-5 mg oral, sc veya iv. 6-12 saat arayla
INR takibi.

Herhangi bir INR arl›¤›nda ciddi kanama: 2-4
ünite TDP ile birlikte 2-5 mg vitamin K sc veya iv
verilmeli (2,15).

Cerrahi: Uzun dönem warfarin tedavisi s›ras›n-
da invaziv ya da cerrahi giriflim gerekti¤i durum-
larda de¤iflik antikoagulasyon önerileri bulunmak-
tad›r (7). Bunlardan biri düflük doz warfarin ile
(INR yaklafl›k 1.5) opere edilmesi. Di¤eri cerrahi-
den en az 4 gün önce warfarinin kesimesi ve anti-
koagulasyona heparinle devam edilmesidir (4,7).
Majör ve minör cerrahi s›ras›nda önerilen antiko-
agulasyon flemas›ndan biri Tablo 10 ve 11’de veril-
mifltir (1). Tablo 12’de ise cerrahi sonras› bafllana-
cak olan düflük ve tam doz DMA heparinlerin doz-
lar› verilmifltir (10). 

Tablo 9. Baz› endikasyonlarda INR için önerilen terapötik aral›k.

Endikasyonlar INR

Venöz tromboz profilaksisi (yüksek risk cerrahi)
Venöz tromboz tedavisi
PE tedavisi
Sistemik emboli önlenmes i2.0-3.0
Biyolojik kalp kapa¤›
AMI (sistemik emboli önlenmesi)
Valvüler kalp hastal›klar›
AF
MI tekrar›n› önlemek için 2.5-3.5
Antifosfolipid sendromu 2.5-3.5
Mekanik prostatik kapak 2.5-3.5
Bileaflet mekanik kapak aort pozisyonunda 2.0-3.0

Tablo 10. Mimör cerrahi yap›lacak hastalarda warfarin tedavisinin 
düzenlenmesi.

1.Basamak Prosedür öncesi 5- gün INR takibet 

2.Basamak Prosedür öncesi, INR’ye ba¤l› olarak warfarini
1-4 gün kes (INR 2-3 aras› ise 2 gün; 
INR 3-4 ise 3-4 gün; INR >4 ise 5 gün kes

3.Basamak E¤er kanama yoksa  prosedür sonras›ndaki 
akflam varfarini baflla. Warfarinin kay›p 
dozlar› temel al›narak yeniden bafllan›r. 
Örnek: (INR 2.5 olsun) Perflembe 5mg, Cuma
5mg, Cumartesi 5mg, Pazar 5mg, 
Pazartesi 0, Sal› 0, Çarflamba (prosedür) 
10mg, Perflembe 10mg, Cuma 5mg, 
Cumartesi 5mg fleklinde warfarin düzenlenir. 

4.Basamak Prosedür sonras› 5-7 gün INR ölçümü yap›l›r.

Tablo 11. Majör cerrahi yap›lacak hastalarda warfarin tedavisinin
düzenlenmesi (1).

-7.gün Warfarini kes, 12 saat aral›la SC heparin baflla
(aPTT normalin 1.5-2 kat› olacak flekilde)

-6- -1.gün              SC heparine devam et,  ve aPTT ile 
trombositleri  say

-1.gün Hastaneye yat›r, SC heparini kes, i.v. heparin 
400-500 Ü/saatte baflla, 
aPTT normalin üst seviyesinde olsun (33-35s)

Cerrahi günü          Cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda heparine 
devam et (aPTT normal›n üst s›n›r›nda olmal›)

Postoperatif 2-3.    GünHeparin infüzyonunu kademeli olarak art›r 
(aPTT normalin 1.5-2 kat› olana kadar). 
E¤er oral mayi verildi ise warfarin baflla

Postoperatif           INR 2.0-3.0 aral›¤›na ulaflt›¤› zaman 
7-8.gün heparinikes
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Cerrahi prosedür sonras› warfarine yeniden
bafllanmal›d›r. Dental prosedürlerin ço¤unda, art-
rosentezde, katarakt cerrahisinde ve diagnostik
endoskopide antikoagulan tedavide de¤ifliklik ge-
rekmiyor (10,18). Difl çekimlerindeki lokal kana-
malar epsilon amino kaproik asit veya tranexamik
asitli a¤›z y›kama solüsyonlar› ile kontrol edilebilir.
‹nvaziv giriflimler ve cerrahi durumlar›nda warfa-
rin kesilerek standart heparin ya da DMA heparin-
le uygun antikoagulasyon yap›lmal›d›r.

Antikoagulasyon süresi: Baz› endikasyonlarda
gereken tedavi süreleri Tablo 13’de verilmifltir.

Hayat boyu Antifosfolipid antikor varl›¤› ve
Antitrombin eksikli¤i olanlarda ilk atak, ‹diopatik
ya da trombofili ile birlikte olan tekrarlayan atak

Warfarin kullan›m›n›n sak›ncal› oldu¤u du-
rumlar: Kanama diyatezi, hemorajik infarkt, ma-
lign hipertansiyon, böbrek yetmezli¤i ve hematüri,
karaci¤er hastal›¤›, ülser (kanam›fl olan), gebelik
(6-12. haftalar aras› ve 36. haftadan sonra) ve ta-
kip için uyumu olmayan hastalar.

ÖZEL DURUMLARDA ANT‹KOAGULAN
TEDAV‹

Gebelik: Warfarin plasentadan geçmesi dolay›-
s›yla embriyopati riski (6-12. gestasyonel haftalar-
da) ve 36. haftadan sonra da kanama riskini art›r-
mas› nedeniyle de bu dönemlerde verilmemelidir.
Warfarin düflük konsantrasyonlarda süte geçmek-
te ancak bu AK etki oluflturmamaktad›r. Gebeler-
de warfarin kullan›lmas›n›n potansiyel bir endi-
kasyonu mekanik kalp kapa¤›d›r. Gebelerde di¤er
endikasyonlarda antikoagulan gerekiyorsa heparin
ya da DMA heparinler tercih edilmelidir (4,7,15).    

Antifosfolipid sendromu: Antifosfolipid send-
romlu hastalarda akut tromboz geliflebilir. Akut
tromboz durumunda heparin ile tedavi bafllan›r ve
warfarin ile tedaviye devam edilir. INR için terapö-
tik aral›k 2.5-3.5 olmal›d›r (1,4,7,14).

ÇOCUKLARDA ANT‹KOAGULAN TEDAV‹

Antitrombin fizyolojik olarak do¤ufltan düflük-
tür ve 3. ayda eriflkin düzeyine yükselir. Yeni do-
¤anlarda plasman›n trombin oluflturmas› da hem
yavafllam›fl ve hem de gecikmifltir. Trombin oluflu-
mu yeni do¤an döneminde %50 ve çocukluk döne-
minde de %25 oran›nda eriflkinlerden azd›r. Bu
nedenle heparinni optimal dozu çocuklarda farkl›-
l›k göstermektedir. Çocuklarda terapötik heparin
dozu aPTT’yi %70 art›ran doz olarak belirlenir. Bo-
lus dozu 75-100 U/kg. idame dozu ise infantlarda
28 Ü/kg/h ve 1 yafl üstündeki çocuklarda 20
Ü/kg/saat fleklindedir. Büyük çocuklarda ise erifl-
kinlerde oldu¤u gibidir (18 Ü/kg/saat). Tablo
13’de aPTT’ye göre doz ayarlamas› verilmifltir. He-
parine ba¤l› önemli yan etkiler majör kanama, os-
teoporoz ve trombositopenidir. Kanaman›n tedavi-
si gerekiyorsa protamin sülfat kullan›l›r. Önceki 2
saat içinde alm›fl oldu¤u heparin miktar›yla iliflkili
olarak doz ayar› yap›l›r (Tablo 14) (20,21).  

DMA heparinler

DMA heparinlerin bafllang›ç tedavide heparin
üzerine ve 3 aya kadarki dönemde de warfarin üze-
rine baz› avantajlar› vard›r. Bunlar minimal moni-
törizasyon gerektirmesi, cilt alt› uygulama, warfa-
rinde oldu¤u gibi di¤er ilaç ve diyetle etkileflmeme,

Tablo12. Cerrahi veya invaziv giriflim sonras› bafllang›ç düflük doz
ve tam doz DMA heparin tedavi dozlar› (10).

DMA heparin        Bafllang›ç düflük doz (sc)         Tam doz (sc)

Dalteparin            5000 Ü 100 Ü/kg günde 2 kez
Enoxaparin 40 mg 1 mg/kg  günde 2 kez
Nadroparin 38 Ü/kg 171 Ü/kg günde birkez
Tinzaparin 38 Ü/kg 175 Ü/kg günde bir kez

Tablo 13. VTE olaylar›nda gerekli olan antikoagulasyon süreleri (7,9) 

6-12 hafta Semptomatik bald›r ven trombozu olanlar
3 ay Cerrahi, travama veya immobilizasyonun pro

vake etti¤i distal ven trombozu 
3 – 6 ay Reverzibil yada geçici risk faktörü olanlarda 

ilk atak  (trombofili olabilir)
≥ 6 ay ‹diopatik venöz tromboembolide ilk atak
12-18 ay Kanser düzelenene kadar, immobilizasyonun 

devam etmesi, venöz yetmezlik, protein C ve 
S eksikli¤i, yüksek faktör VIII düzeyi olmas›

Tablo 13. Çocuklarda aPTT ye göre heparin dozu ayarlama (20). 

aPTT s Bolus ü/kg    Kald›rma     De¤ifltirme         aPTT 
dk olarak     oran % tekrarlama

<50 50 0 + 10 4 saat sonra
50-59 0 0 + 10 4 saat sonra
60-85 0 0 0 Sonraki gün
86-95 0 0 - 10 4 saat sonra
96-120 0 30 - 10 4 saat sonra
>120 0 60 - 15 4 saat sonra
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trombositopeninin az olmas› ve uzun süre kulla-
n›mda osteoporoz riskinin az olmas›d›r. Tablo
14’de çocuklarda kullan›lan baz› DMA heparinlerin
dozlar› verilmifltir. Terapötik aral›k için anti faktör
Xa düzeyleri 0.5-1.0 Ü/ml olmal›d›r. Bu sc uygula-
may› takiben 4-6 saat aral›kla bak›larak sa¤lan›r
(20,21).

DMA heparinlere ba¤l› kanama  tedavi gerekti-
riyorsa ilac›n kesilmesi genellikle yeterlidir. Prota-
min sülfat tam olarak etkisini geri döndürmüyor.
Eflit doz da protamin sülfat anti fak tör IIa aktivi-
tesini nötralize ediyor ancak anti faktör Xa aktivi-
tesini k›smi olarak nötralize ediyor. Protamin e¤er
3-4.saat içinde veriliyorsa maksimal nötralize edici
doz 1 mg/100 Ü olmal›d›r. Lomber ponksiyon ve
epidural prosedür öncesi en az 2 doz DMA heparin
kald›r›lmal› ve mümkünse ifllem öncesi anti faktör
Xa düzeyine bak›lmal›d›r (20,21).

Danaparoid kullan›m›: ‹ntravenöz olarak yükle-
me dozu 30 Ü/kg ve idame dozu 1.2-2.0 Ü/kg/sa-
att›r. Monitörizasyon anti faktör Xa aktivitesiyle
yap›l›r. Böbrekle uzaklaflt›r›lmas› nedeniyle ileri
böbrek yetmezli¤inde kontrendikedir. Cilt alt› uy-
gulama ço¤unlukla eriflkinlerde yap›lmakta ve ço-
cuklarla ilgili doz bilgisi bulunmamaktad›r (20). 

Warfarin Tedavisi

Do¤uflta vitamin K ba¤›ml› koagulasyon faktör
düzeyleri ve inhibitörler eriflkin de¤erlerin yaklafl›k
%50 kadar› olup 6.ayda eriflkin de¤erlerine ulafl›r-
lar. ‹nfantlar›n bir k›sm› da fonksiyonel olarak vi-
tamin K yetmezli¤ine sahiptirler. Bu yeni do¤an ve
çocukluk döneminde trombin oluflumunu azalt›r.
Hayat›n ilk ay›nda warfarin ile tedaviden kaç›n›l-
mal›d›r. Eriflkinlerle ayn› INR aral›¤›n› elde etmek

için doz %25 azalt›lmal›d›r. VTE’de INR 2.5 (2.0-
3.0)  ve mekanik kapa¤› olanlarda INR 3.0 (2.5-3.5)
olmal›d›r. Düflük doz warfarin (INR 1.4-1.9) farkl›
endikasyonlarda kullan›lmaktad›r. Yeni trombozu
olan ve tekrarlayan TE için yatk›n olanlar terapö-
tik dozda warfarini takiben düflük doz rejimle, es-
ki trombozu olanlar veya TE için anlaml› riski tafl›-
yanlar, önemli ölçüde kanama riski tafl›yanlar ve-
ya monitörizasyonu yap›lamayanlar da düflük doz
warfarinle tedavi edilebilirler. Warfarin 0.2 mg/ kg
bafllan›r ve olgular›n ço¤unda bu doz ile <7 günde
hedeflenen INR düzeyine ulafl›l›r. INR 2.0 olmas›
için ortalama infantlarda 5, adelosan dönemde ise
3 gün gerekir. Yaklafl›k 5 gün heparin ya da DMA
heparinle birlikte verilir. Warfarinin idame doz or-
talama yeni do¤an döneminde 0.32 mg /kg ve erifl-
kin çocuklarda ise 0.09 mg /kg’d›r. Düflük kon-
santrasyonda süte geçen warfarin AK etki olufltur-
maz (20,21). Temel yan etki kanama olup (ciddi ka-
nama riski <%3.2 hasta/y›ld›r) geri döndürme fle-
mas› Tablo 15’de verilmifltir.

Sonuç olarak çok say›da yeni antikoagulan ilaç
gelifltirilmektedir. Standart heparin ve DMA hepa-
rinlerin oral preparatlar› ve oral kullan›labilecek
çok say›da trombin inhibitörü gelifltirilmifltir. Her
fleyden önce yarar risk oran›n› düzeltmek (öneriler
bu nokta dikkate al›narak yap›lmaktad›r) ve mali-
yeti azaltmak tedavinin en önemli noktas›n› olufl-
turmaktad›r. Yeni bir ilac›n standart tedavide kul-
lan›lan bir ilac›n yerini alabilmesi için eskisi ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda tedavi üzerine gösterilebilir
avantaj›n›n olmas› gereklidir.

Tablo 15. Çocuklarda warfarinin etkisini geri döndürme (21)

1. Kanama yok
A. H›zl› düzelmesi gerekiyor ve oral antikoagulan gerekli: vit K 
0.5-2.0 SC veya ‹V
B. H›zl› düzelmesi gerekiyor ve oral antikoagulan gerekli de¤il: 
vit K 2-5 mg sc veya ‹V

2. Anlaml› kanama var
A. Hayat› tehdit etmiyor ve hastal›¤a yol açm›yor: vit K 0.5-2 mg
+ TDP (20 ml/kg ‹V)
B. Hayat› tehdit ediyor ve hastal›¤a yol aç›yor: vit K 5 mg iv 10-
20 dakika üzerinde
yavafl. TDP (20 ml/kg iv) veya protrombin konsantresi 
düflünülebilir.

Tablo 14. Çocuklarda enoxaparin ve reviparinin tedavi dozlar› (20).

Tedavi Reviparin dozu Ü/kg 12 h aral›kla

<5kg >5 kg
Bafllang›ç dozu 150 100
Bafllang›ç profilaksi dozu 50 30

Enoxaparin yafl ba¤›ml› doz mg/kg 
12  h aral›kla

Bafllang›ç dozu <2 ay >2 ay
Bafllang›ç profilaksi dozu 1.5 1.0

0.75 0.50
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