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Ayr›ca flunu da vurgulamak gerekir ki baz› yük-
sek riskli hastalarda (büyük cerrahi sonras› gibi)
lokal bulgu ve semptomlar olmaks›z›n da DVT geli-
flebilir. Baz› hastalarda ani bafllang›çl› ve s›kl›kla
ölümcül seyirli pulmoner emboli görülebilir.

TANISAL YAKLAfiIM

VT tan›s› konan hastada tan›sal yaklafl›m iki
basamakta yap›l›r:

1. ‹lk basamak kapsaml› bir öykü ve fizik mu-
ayene ile kombine olarak trombotik tablonun ciddi-
yetini ve hiperkoagulabilitenin akkiz sebeplerinin
varl›¤›n› belirlemeye yarayan rutin laboratuar test-
lerini kapsar.

2. ‹kinci basamak seçilmifl hasta alt grubunda
herediter trombofili sebeplerinin taranmas›d›r. Test
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Venöz trombozun (VT) en s›k klinik formlar› alt
ekstremitelerde derin ven trombozu (DVT) ve pul-
moner embolidir. VT sebepleri iki gruba ayr›l›r: He-
rediter ve akkiz. Günümüzde tromboz olufltu¤unda
yol açan sebep hastalar›n % 80’inde ortaya kona-
bilmektedir. Dahas›, hastalarda birden fazla neden
de belirlenebilmektedir. Örne¤in, kal›tsal trombofi-
lili tromboz gözlenen hastalar›n % 50’sinde cerrahi,
hamilelik veya oral kontraseptif kullan›m› gibi ak-
kiz bir risk faktörü tabloya efllik etmektedir. Ek
olarak, baz› hastalarda kal›tsal trombofilinin bir-
den fazla formu bulunabilir ve tromboz yönünden
daha büyük bir risk do¤abilir. 

Konumuzda, venöz tromboz saptanan bir has-
tada etyolojiyi belirlemede tan›sal yaklafl›m tart›fl›-
lacak, klinik özellikler ile trombofilinin kal›tsal ve
akkiz sebepleri için uygulanan laboratuar testleri-
nin endikasyonlar› vurgulanacakt›r. 

GENEL PRENS‹PLER

Klinik olarak DVT tan›s› konan hastalar›n yal-
n›zca küçük bir grubu (iki büyük seride % 17 ve %
32) gerçek hastal›¤a sahiptir. Bu durum gereksiz
antikoagulasyon yapmamak için kompresyon ult-
rasonografisi ve impedans pletismografi gibi invazif
olmayan testlerin uygulanmas›n›n önemini vurgu-
lar. DVT’siz semptomatik hastalar popliteal kistler
(Baker kisti), kas yaralanmalar› ve y›rt›klar› ve ve-
nöz yetmezlik gibi bir çok farkl› hastal›¤a sahiptir
(Tablo 1). 

Tablo 1. DVT fiüphelenilen Olgularda Alternatif Tan›lar

Postflebitik sendrom, varisler
Konjestif kalp yetmezli¤i
Travma
Baker kisti
Sellülit
Lenfanjit
‹nguinal apseler
Venöz veya lenfatik obstrüksiyona yol açan maligniteler
Romatoid artrit
Kontakt dermatit
Gut
Eritema nodosum
Hamilelik
Paralizi
Yüzeyel flebit 
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yap›lacak hastalar›n seçimi, tatbik edilecek testle-
rin seçimi ve testlerin zamanlamas› göz önünde tu-
tulmas› gereken hususlard›r.

BAfiLANGIÇ MUAYENE

Trombotik olayla iliflkili durumlar›n tam dökü-
mantasyonu önemlidir. Baz› olgularda sebep belli
olabilir (cerrahi veya immobilizasyon gibi). Tablo-II
tromboza yol açan ana kal›tsal ve akkiz durumlar›
göstermektedir.

ÖYKÜ

‹yi al›nm›fl tromboz öyküsü bafllang›ç zaman›n›,
önceki trombozlar›n lokalizasyonunu ve trombotik
ataklarda yap›lan objektif tan›sal çal›flmalar›n so-
nuçlar›n› içerir. Tan›n›n teyidi, semptom ve bulgu-
lar›n spesifik olmamas›ndan dolay› önemlidir.

Hasta geçirilmifl cerrahi giriflimler, travma, ha-
milelik, kalp yetmezli¤i ve immobilizasyon gibi
tromboz zaman›na yak›n potansiyel presipite edici

durumlar yönünden dikkatlice sorgulanmal›d›r.
Kad›nlar önceki oral kontraseptif kullan›m› veya
hormon replasman tedavisi ve obstetrik öykü yö-
nünden de sorgulanmal›d›r. Tekrarlayan düflükle-
rin varl›¤› kal›tsal trombofili veya antifosfolipid an-
tikorlar›n varl›¤› yönünden destekleyicidir.

Sorular konnektif ba¤ dokusu hastal›klar›,
myeloproliferatif hastal›klar, atherosklerotik has-
tal›klar veya nefrotik sendrom gibi sistemik hasta-
l›klar›n varl›¤›n› ve hidralazin, prokainamid ve fe-
notiazinler gibi antifosfolipid antikorlar›n oluflu-
munu uyaran ilaçlar›n kullan›m›n› da sorgulay›c›
nitelikte olmal›d›r. Bir veya daha fazla birinci dere-
cede akrabada iyi dökümante edilmifl VT öyküsü
herediter bir defektin varl›¤›n› destekleyece¤inden
pozitif aile öyküsü varl›¤› özellikle önemlidir.

Sessiz neoplazm veya rekürren kanserli olgular-
da oral antikoagulanlarla terapötik antikoagulas-
yona ra¤men rekürren trombozlar yayg›n oldu¤un-
dan, hastalar geçmiflteki kanser öyküsü yönünden
de dikkatlice sorgulanmal›d›r. Altta yatan maligni-
teyi destekleyen di¤er bulgular yap›sal semptomlar
(ifltah kayb›, kilo kayb›, halsizlik gibi), a¤r›, hema-
tokezya, hemoptizi ve hematüridir.

F‹Z‹K MUAYENE

Genel fizik muayenede vasküler sistem, ekstre-
miteler (yüzeyel veya DVT’unun fizik bulgular›na
bakmak gibi), gö¤üs, kalp, abdomen ve cilt (cilt
nekrozu, livedo retikülaris gibi) gibi bölgelere özel
bir dikkat sarf edilmelidir.

VT’un gerçek fizik bulgular› tam olarak anlafl›-
lamam›flt›r. Büyük venlerin trasesi boyunca uyluk-
ta a¤r› ve hassasiyet bulunabilir (a¤r›l› derin ven
sendromu). Bald›r kaslar›nda derin palpasyonla
hassasiyet destekleyicidir, fakat tan›sal de¤ildir.
Homan’s bulgusu da kan›tlay›c› de¤ildir. Orijinal
tan›mlamas› rahats›zl›k veya a¤r› efllik etmeksizin
"baca¤›n dorsifleksiyona artm›fl direnci"dir (Ders
kitaplar›nda Homan’s bulgusu hatal› olarak a¤r›
veya rahats›zl›k olmas› fleklinde tan›mlanmakta-
d›r). Homan’s bulgusunun araflt›r›lmas›n›n tehli-
keli olabilece¤i inanc› da hatal›d›r; bu inan›fl Dopp-
ler muayenesi esnas›nda bald›r bas›nc›n›n artma-
s›n› takiben geliflen tek bir pulmoner tromboembo-
li olgusuna dayanmaktad›r.

Di¤er bulgu ve semptomlar DVT için de¤iflik

Tablo 2. Venöz Tromboz Sebepleri

Kal›tsal Trombofili
Faktör V Leiden mutasyonu
Protrombin gen mutasyonu
Protein S eksikli¤i
Protein C eksikli¤i
Antitrombin (AT III) eksikli¤i
Nadir hastal›klar

Heparin kofaktör II eksikli¤i
Plazminojen eksikli¤i
Disfibrinojenemiler
Faktör XII eksikli¤i
Faktör VIII koagulan aktivitesinde art›fl

Konjenital venöz anomaliler

Akkiz Hastal›klar
Maligniteler
Cerrahi, özellikle ortopedik
Travma
Hamilelik
Oral kontraseptifler
Hormon replasman tedavisi
Tamoksifen
‹mmobilizasyon
Konjestif kalp yetmezli¤i
Hiperhomosisteinemi
Antifosfolipid antikor sendromu
Myeloproliferatif hastal›klar
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
‹nflamatuar barsak hastal›¤›
Nefrotik sendrom
Hiperviskozite
Hiperlökositoz
Orak hücreli anemi 
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Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas›l Aramal›y›z? BEYAN C.

sensitivite, spesifite ve belirleyicili¤e sahiptirler. Bir
seride sensitivite, spesifite ve belirleyicilik için
farkl› yüzdeler tan›mlanm›flt›r:

� Ödem- % 97, % 33 ve % 70
� A¤r›- % 86, % 19 ve % 58
� S›cakl›k art›fl›- % 72, % 48 ve % 62.

VT altta yatan malignitenin ilk bulgusu olabil-
di¤inden, rektal muayene ve gaitada gizli kan ince-
lemesi yap›lmal› ve kad›nlarda pelvik muayene uy-
gulanmal›d›r. VT ayr›ca fiziksel immobilitenin ve
kalp yetmezli¤i gibi kardiyovasküler hastal›klar›n
da bir manifestasyonu olabilir. Bu faktörlerin var-
l›¤› da ekarte edilmelidir.

Fizik muayenede ascites ve hepatomegali gibi
hepatik ven trombozu (Budd-Chiari sendromu)
bulgular› veya nefrotik sendroma ba¤l› ödem gibi
bulgular da de¤erlendirilmelidir. Nefrotik sendro-
ma efllik eden hiperkoagulabilite durumu renal ven
trombozu olarak manifest hale geçer ve pulmoner
emboli geliflmedikçe asemptomatik bir seyir göste-
rir.

RUT‹N LABORATUAR TESTLER‹

VT’lu hastalarda bafllang›ç laboratuar muaye-
nesi tam kan say›m›, koagülasyon çal›flmalar›, tam
idrar tetkiki ve karaci¤er ve böbrek fonksiyon test-
lerini de kapsayan biyokimyasal analizleri içerir.
50 yafl›n üzerindeki erkeklerde prostat spesifik an-
tijen ölçümü de ilave edilmelidir. 

Hematokrit veya trombosit say›s›nda yükseklik-
ler polistemia vera ve esansiyel trombositemiyi ifla-
ret eder. Bu myeloproliferatif hastal›klar özellikle
hematolojik anormallikleri tedavi ile kontrol edile-
memifl hastalarda gerek arteriyel, gerekse venöz
trombotik olaylara e¤ilim yarat›rlar. Altta yatan
sessiz bir neoplazma sekonder polistemi veya se-
konder (reaktif) trombositoz da trombozun predis-
pozan faktörü olabilir.

Anemi, lökopeni ve trombositopeni kronik int-
ravasküler hemoliz ve trombotik komplikasyonlar-
la karakterize nadir bir hematolojik hastal›k olan
paroksismal noktürnal hemoglobinüride s›k olarak
bulunur. Trombotik komplikasyonlar sadece me-
zenterik, hepatik, portal, splenik ve renal venlerin
dahil oldu¤u abdominal venöz dolafl›mda ve sereb-
ral venöz dolafl›mda görülür.

Heparin tedavisi esnas›nda tromboz ve trombo-
sitopeni geliflimi daima heparine ba¤l› trombosito-
peni tan›s›n› akla getirmelidir ki bu tabloda olgula-
r›n % 30-80’inde trombotik olay gözlenir. 

Aktive parsiyel tromboplastin zaman›nda (aPTT)
aç›klanamayan uzama antifosfolipid antikor send-
romunu destekleyicidir.

Periferik yayma incelemesi baz› durumlarda ta-
n›sal olabilir. E¤er periferik yaymada fragmante
eritrositler veya flistositler gözleniyorsa ay›r›c› tan›-
da yayg›n damar içi p›ht›laflma (DIC) ve trombotik
mikroanjiopatiler (trombotik trombositopenik pur-
pura, hemolitik üremik sendrom) düflünülmelidir.
DIC’de en yayg›n koagülasyon problemi kanama
oldu¤u halde, maligniteli hastalar düflük dereceli
tüketim koagulopatisine sahip olabilir ve venöz ve
arteriyel trombozlar gelifltirebilirler.

Periferik yaymada baflka bir yard›mc› bulgu çe-
kirdekli eritroid seri hücrelerinin ve immatür mye-
loid hücrelerin gözlendi¤i lökoeritroblastik tablo-
dur. Bu bulgular kemik ili¤inin bir tümör taraf›n-
dan iflgal edilmifl oldu¤u ihtimalini destekleyicidir.  

TROMBOF‹L‹ ‹Ç‹N TARAMA

VT’a yol açan bir trombofilik durum kal›tsal ve-
ya akkiz olabilir:

� Konjenital / kal›tsal (faktör V Leiden, protein
C eksikli¤i gibi)

� Akkiz (antifosfolipid antikorlar gibi)
� Sistemik hastal›¤a efllik eden (maligniteler gi-

bi)

Günümüzde hastalar›n % 80’inden fazlas›nda
bu predispozan faktörlerden biri (veya daha fazla-
s›) tan›mlanmaktad›r (Tablo-III). DVT’lu hastalar›n
% 24-37’sinde kal›tsal trombofili tan›mlanmakta
(kontrollerde % 10), familyal trombozlu hastalar›n
ise büyük ço¤unlu¤unda kal›tsal trombofili gözlen-
mektedir. 2132 ard›fl›k VT’lu hastan›n dahil edildi-
¤i ‹spanyol çal›flmas›nda bir antikoagulan prote-
inin eksikli¤i % 12,9 (protein S için % 7,3, protein
C için % 3,2 ve antitrombin için % 0,5) ve ek ola-
rak antifosfolipid antikorlar›n mevcudiyeti %
4,1’dir. ‹ki büyük çal›flmada ilk DVT’li (veya pulmo-
ner embolili) hastalarda faktör V Leiden için hete-
rozigotluk %12 ve %21 s›kl›kta bulunmufltur
(kontrollerde % 5 ve % 6). Protrombin gen mutas-
yonu DVT’li hastalarda yaklafl›k olarak % 6-8’dir
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(kontrollerde % 2-2,5).

Faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonu-
nun keflfinden önce daha az yayg›n olan antiko-
agulan protein eksikliklerinin taranmas› rekürren
veya familyal trombozlu hastalar ile s›n›rl› idi. An-
cak, daha yayg›n mutasyonlar›n keflfi ve antifosfo-
lipid antikorlar›n ve hiperhomosisteineminin test
edilebilmesi %30-40 oran›nda tromboza predispo-
zisyon yaratan koagülasyon anormalli¤inin tan›m-
lanabilmesini sa¤lam›flt›r. Dahas›, cerrahi veya ha-
milelik gibi akkiz risk faktörlerinin varl›¤›, iki du-
rum da trombotik riski artt›rabilece¤inden test ya-
p›laca¤› zaman ekarte edilmelidir.

TEST YAPILACAK HASTALARIN SEÇ‹M‹

Daha yeni tan›mlanm›fl trombofililer için kimle-
rin test edilmesi gerekti¤ine dair üzerinde var›lm›fl
bir fikir birli¤i yoktur. ‹ki temel yaklafl›m söz konu-
sudur: Klasik yaklafl›m ve serbestiyetçi yaklafl›m. 

Klasik Yaklafl›m

‹lk VT ata¤› gözlenen hastalar›n tamam›n› veya
büyük ço¤unlu¤unu test etmek pahal› olup sadece
afla¤›da belirtilen durumlarda test uygulanmas›
önerilir:

� ‹lk VT ata¤›ndaki hastalar için e¤er bafllang›ç
antikoagulan tedavinin tipi veya süresinde bir de-
¤iflme rekürren tromboz s›kl›¤›n› azalt›yorsa rutin
test uygulanmal›d›r. Bu kesin de¤ildir ve bu hasta-
larda uzun süreli profilaktik antikoagulasyonun
kullan›m›n›n yarar› da aç›k de¤ildir. 

� Hiperhomosisteinemisi olan bir trombozlu
hastada tedavi süresi veya tipindeki de¤iflimi des-

tekleyen veri yoktur. Hiperhomosisteinemi bir se-
bepten çok trombotik olay›n bir belirteçi de olabi-
lir. Bu yüzden, klinik çal›flmalar ile folik asit ve B
vitaminleri ile homosisteinin plazma konsantras-
yonlar›n›n azalt›lmas›n›n yan› s›ra tromboz rekür-
rensinin de azald›¤› gösterilene kadar plazma ho-
mosisteini ölçümü yap›lmamal›d›r.

Bu yaklafl›ma uygun olarak, test yap›lmas› re-
kürren hastal›kl›, aile öyküsü olan, aç›klanamayan
etyolojili, aç›klanamayan lokalizasyonda veya aç›k-
lanamayan ciddiyette trombozu olan daha genç
yafltaki (50 yafltan küçük) hasta populasyonunda
önerilir. Bu hastalar klinik olarak tromboz yönün-
den daha yo¤un herediter e¤ilime veya birden faz-
la sebepe sahiptirler. Sonuç olarak, daha uzun an-
tikoagulan tedavi için aday olanlar ile onlar›n aile-
leri taramadan faydalanmal›d›rlar.

Serbestiyetçi Yaklafl›m

‹lk tromboz ata¤› sonras› test yap›lacak hasta-
lar için kriterler daha serbest tutulmal›d›r:

� Kal›tsal trombofilili veya idyopatik bafllang›çl›
ilk DVT ata¤›nda önerilen tedavi flekli oral antiko-
agulasyon olup alt› ay sürelidir. Uzun süreli tedavi
bazen gerekmekte, ama ço¤unda gerekmemekte-
dir.

� ‹lk trombotik olayl› hastalar›n baz›lar›nda
tromboza e¤ilim yaratan birden fazla neden bulu-
nabilmektedir. Birden fazla defektin varl›¤› rekür-
rens riskini artt›r›r ve özellikle cerrahi veya hami-
lelik gibi durumlarda hastay› yüksek riskli gruba
sokarak yaklafl›m›n de¤iflmesine yol açar.

� Hiperhomosisteinemi atherosklerotik vasküler
hastal›k ve venöz tromboz için önemli bir risk fak-
törüdür. Hiperhomosisteinemili hastalar›n folik
asit, vitamin B6 ve vitamin B12 ile tedavisi plazma
homosistein konsantrasyonunu %50’ye kadar
azalt›r. Tedavi emniyetlidir, ucuzdur ve kolay tole-
re edilir. Bu nedenlerle, kontrollü çal›flmalar ile bu
yaklafl›m›n etkinli¤inin olmad›¤› gösterilene kadar
öngörülebilir.

� Hematologlar›n büyük ço¤unlu¤u özellikle
oral kontraseptif kullan›ld›¤› veya hamile olundu¤u
zaman tüm etkilenen bireylerin aile fertlerinde de
tarama yap›lmas›n› tavsiye ederler. E¤er tromboz-
lu hastalara tarama teklif edilmez ise, herediter

Tablo 3. ‹lk VT Ata¤› ‹çin Riskler ve ‹nsidans (Eriflkinler ‹çin)*

Durum Relatif Risk ‹nsidans (y›lda %)

Normal 1 0,008
Hiperhomosisteinemi 2,5 0,02
(MTHFR 677T mutasyonu) 1 ---
Protrombin gen mutasyonu 2,8 0,02
Oral kontraseptifler 4 0,03
Faktör V Leiden (heterozigot) 7 0,06
Faktör V Leiden (heterozigot)’e 35 0,29

ilave olarak oral kontraseptifler
Faktör V Leiden (homozigot) 80 0,5-1,0

* Leiden Trombofili çal›flmas›
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trombofilili hastalar›n asemptomatik akrabalar› ta-
rama yap›lmas›n› kabul etmeyebilirler.

Öneriler

Bu hastal›klar›n relatif s›kl›klar› esas al›narak
orta bir yaklafl›m flekli önerilebilir (Tablo-IV):

� Protein C, protein S ve antitrombin eksikli¤i:
Bu hastal›klar ilk VT ata¤›ndaki hastalar›n % 8-
13’ünde bulunurlar. Bu defektlerin tan›mlanabil-
me olas›l›¤›, sadece ilk trombozu 50 yafl›n alt›nda
meydana gelen, VT yönünden aile hikayesi bulu-
nan ve rekürren trombozu olan hastalarla s›n›rlan-
d›r›ld›¤›nda birkaç kat artar. Ayr›ca trombozu oral
kontraseptif kullan›m›na veya hamileli¤e efllik
eden, trombozu portal, hepatik, mezenterik veya
serebral ven gibi al›fl›lmad›k lokalizasyonlarda
meydana gelen ve warfarine ba¤l› cilt nekrozu öy-
küsü olan hastalarda da tarama önerilir. 

� Faktör V Leiden, protrombin gen mutasyonu,
antifosfolipid antikorlar ve hiperhomosisteinemi:
‹lk VT ata¤›n› geçiren tüm beyaz hastalar ile hor-
mon replasman tedavisine efllik eden trombotik
olay› olan kad›nlar tümü için test edilmelidir. Be-
yaz olmayan populasyonda sadece hiperhomosis-
teinemi için test uygulanmal›d›r.

Üst Ekstremite Trombozu

‹ntravenöz kateter kullan›m› en yayg›n risk fak-
törü oldu¤undan, herediter defektlerin mevcudiye-
tinin üst ekstremite trombozu olanlarda daha art-
m›fl s›kl›kta görülüp görülmedi¤i tart›flmal›d›r. Bir
çal›flmada intravenöz kateter öyküsü olmayan üst
ekstremite trombozlu hastalarda hiperkoagulabili-
te yaratan durumlar›n s›kl›¤› yaklafl›k olarak % 12
bulunmufl olup kontrollere benzerdir. Ancak, di¤er
çal›flmalarda bu hastalarda trombofili s›kl›¤› % 26-
42 olarak bulunmufltur. Bu nedenle spontan ola-
rak üst ekstremite trombozu geliflen hastalar hi-
perkoagulabilite yaratan durumlar›n varl›¤› yö-
nünden taranmal›d›r.

Arteriyel Trombozlar

Herediter trombofili esas olarak VT için bir risk
faktörü olup arteriyel trombozlu hastalarda tüm
testlerin yap›lmas› tavsiye edilmez. Bu hastalar an-
tifosfolipid antikorlar ve hiperhomosisteinemi yö-
nünden test edilmelidir.

TARAMA YAPMANIN ZAMANLAMASI VE AN-
T‹KOAGULASYONUN ETK‹S‹  

Önemli bir di¤er konu da antitrombin III, prote-
in C veya protein S eksikli¤inden flüphe edilen has-
tada test yapman›n zamanlamas›d›r. Bu plazma
proteinleri üzerine akut tromboz, efllik eden hasta-
l›k veya antikoagulanlar›n etkisi olmas› nedeni ile
hatal› teflhisler konulabilir. Akut trombozun kendi-
si antitrombin III’ün ve bazen protein C ve protein
S’in plazma konsantrasyonlar›n› geçici olarak azal-
t›r. Heparin plazma antitrombin konsantrasyonla-
r›nda % 30’lara kadar varan azalmalara yol açabi-
lir. Warfarin protein C ve protein S’in fonksiyonel
aktivitelerinde ve daha az olarak immünolojik dü-
zeylerinde belirgin bir azalmaya yol açar. Warfarin
nadiren antitrombin III eksikli¤i olan hastalarda
bazen normal limitlere kadar antitrombin III kon-
santrasyonlar›n› artt›rabilir. 

Bu nedenlerle bu eksiklik durumlar›nda trom-
botik olay› takiben oral antikoagulan tedavinin ilk
3-6 ayl›k seyri tamamland›ktan sonra test yap›l-
mas› önerilmektedir. E¤er antitrombin III, protein
C ve protein S’in plazma düzeyleri bafllang›çta öl-
çülmüfl ve normal s›n›rlarda bulunmufl ise ondan
sonra bu proteinlerin eksiklikleri gerçekten ekarte
edilmifl olur. Di¤er taraftan, düflük konsantrasyon

Tablo 4. Önerilen Trombofili Taramas› fiekli

Öneriler olgunun olas›l›k olarak "kuvvetle" veya "zay›f" trombofilik
olmas›na göre uygulan›r.

Kuvvetle Trombofilik (afla¤›daki faktörlerden biri):

� ‹lk VT ata¤›n›n 50 yafl›ndan önce görülmüfl olmas›
� Tekrarlayan trombotik atak öyküsü
� 50 yafl›ndan önce tromboz saptanm›fl birinci derecede akraba
mevcudiyeti

Zay›f Trombofilik:

‹lk idyopatik VT ata¤›n›n 50 yafl ve üzerinde görülmesi ve tromboz
yönünden negatif aile öyküsü.

Test Önerilen Durum Kuvvetle Trombofilik Zay›f Trombofilik

Aktive protein C direnci Evet Evet
Protrombin mutasyonu Evet Evet
Antifosfolipid antikorlar Evet Evet
Plazma homosisteini Evet Evet
Antitrombin eksikli¤i Evet Hay›r
Protein C eksikli¤i Evet Hay›r
Protein S eksikli¤i Evet Hay›r
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antikoagulasyon kesildikten sonra testin tekrar-
lanmas› ile teyit edilmelidir. Heparin ve warfarin
etkisine dair endifleler ikinci jenerasyon aktive pro-
tein C direnci ölçümlerini, protrombin gen mutas-
yonu metotlar›n› veya antifosfolipid antikor veya
homosistein ölçümlerini etkilemez.

E¤er muhtemel bir kal›tsal trombofili tan›s› ko-
nulmufl ise eksikli¤in herediter tabiat›n›n ortaya
konabilmesi aç›s›ndan birinci derecede aile bireyle-
ri de araflt›r›lmal›d›r. Aile bireylerinde bir eksiklik
durumunun tespiti antikoagulasyonu geçici olarak
kesmeye ba¤l› olarak hastalarda do¤abilecek re-
kürren tromboz risklerinin önlenmesi ve teflhisin
desteklenmesi aç›s›ndan da önemlidir. Baz› hasta-
larda, protein C veya protein S eksikli¤i tan›s› war-
farinin iki hafta için kesilip yerine intravenöz veya
subkutan heparin veya subkutan düflük molekül
a¤›rl›kl› heparinin terapötik dozlarda kullan›m› ile
testin tekrarlanmas› sonucunda da teyit edilebilir.

Hiperkoagulabilite testlerinde fonksiyonel öl-
çümleri etkileyen akkiz durumlar Tablo-V’de göste-
rilmifltir.

KOAGULASYON TESTLER‹N‹N SEÇ‹M‹

Kal›tsal trombofili araflt›r›l›r iken, hastan›n ola-
s›l›k olarak kuvvetle veya zay›f trombofilik olmas›-
na dayanarak bir çok test uygulanabilir (Tablo-IV). 

Aktive Protein C Direnci ve Faktör V Leiden

APC direnci en s›k olarak faktör V’i kodlayan
gende bir nokta mutasyonuna ba¤l› olup, bu du-
rum ilk kez 1993’te tan›mlanm›flt›r. 506. pozisyon-
da glutaminle arjininin yer de¤iflimi faktör V Le-
iden olarak isimlendirilmifl olup, bu mutasyon pro-
tein C inaktivasyonuna karfl› faktör V’i dirençli k›-
lar. Faktör V Leiden en yayg›n görülen kal›tsal
trombofilik defekttir. Avrupa toplumlar›nda preva-
lans› % 5 olup, di¤er etnik gruplarda daha seyrek
görülmektedir. Faktör V Leiden geni için heterozi-
gotluk yaflam boyu venöz tromboembolizm riskini
7 kat, homozigot tafl›n›m› ise 80 kat artt›r›r.

Antitrombin, protein C ve protein S eksiklikle-
rinde tromboz genellikle erken yafllarda var iken,
faktör V Leiden’e ba¤l› tromboz riski yaflla birlikte
artar. Protein C eksikli¤i, protrombin 20210 veya
hiperhomosisteinemi gibi trombofilik mutasyonlar-
la birlikteli¤inde trombotik risk daha da artar. 

Faktör V Leiden için hem genotipik, hem fenoti-
pik tarama kullan›labilir. Aktive parsiyel trombop-
lastin zaman› bazl› ölçümler kullan›larak uygula-
nan ikinci jenerasyon p›ht›laflma ölçümleri (faktör
V eksik plazma ile gibi) faktör V Leiden için sensi-
tif ve spesifiktir. Alternatif olarak, faktör V Leiden
periferik kandaki mononükleer hücrelerden elde
edilen genomik DNA’n›n moleküler analizi ile de
kolayca tan›mlanabilir. 

Protrombin Gen Mutasyonu

Otozomal dominant kal›t›m gösteren protrom-
bin 20210, 1996’da keflfedilmifltir. Protrombin ge-
ninin translasyona u¤ramayan 3’- ucunda 20210
pozisyonunda guaninden adenine baz de¤iflimi
protrombin düzeylerinde yükselme ile sonuçlan›r.
Bu mutasyon genel populasyonda faktör V Le-
iden’den biraz daha az yayg›nd›r ve Avrupa top-
lumlar›nda benzer etnik da¤›l›m gösterir. Protrom-
bin 20210, faktör V Leiden’e göre daha az (yaklafl›k
olarak üç kat) trombotik risk yarat›r. Faktör V Le-
iden ve protrombin 20210’un birlikteli¤i venöz
tromboembolizm, hamilelikte geliflen venöz trom-
boembolizm ve rekürren venöz tromboembolizm
yönünden daha büyük risk yarat›r.

Mutant alel için fonksiyonel ölçüm yoktur. Bu
sebepten, protrombin 20210A mutasyonu molekü-
ler genetik analizlerle belirlenebilir.

Tablo V. Hiperkoagulabilite Testlerinde Fonksiyonel Ölçümleri
Etkileyen Akkiz Durumlar 

Antitrombin Heparin kullan›m›, yeni geçirilmifl tromboz,
karaci¤er hastal›¤›, yayg›n damar içi p›ht›laflma ve
nefrotik sendromda azal›r.

APCR Birinci jenerasyon testler: Yüksek faktör VIII düzeyi,
lupus antikoagulan, akut faz yan›t›
‹kinci jenerasyon testler: Yüksek lupus antikoagu-
lan, hamilelik

Faktör VIII Akut faz durumlar›nda artar, lupus antikoagulan
varl›¤›nda hatal› olarak azal›r.

Homosistein Yeni geçirilmifl trombozda, B12, folat ve B6 eksik-
likleri, renal yetmezlik, hipotiroidi, metotreksat, feni-
toin veya teofilin gibi ilaçlar, maligniteler, hamilelik
ve menapozda artar.

Protein C Warfarin tedavisi, yeni geçirilmifl tromboz, cerrahi,
yayg›n damar içi p›ht›laflma, karaci¤er hastal›¤›, K
vitamini eksikli¤i veya L-asparaginaz tedavisinde
azal›r.

Protein S Warfarin tedavisi, hamilelik, oral kontraseptifler
veya hormon replasman tedavisi, akut faz yan›t›,
karaci¤er disfonksiyonu, proteinüri, K vitamini
eksikli¤i, aktif tromboz, yayg›n damar içi p›ht›laflma,
yeni geçirilmifl cerrahi veya L-asparaginaz
tedavisinde azal›r.
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Antitrombin, Protein C ve Protein S Eksikli-
¤i

Antitrombin, protein C ve protein S eksiklikleri
otozomal dominant paternde kal›t›m gösterirler.
Her üç formda da ilk tromboz epizodu 10-50 yafl
aras›nda görülür. Homozigot antitrombin eksikli¤i
oldukça nadirdir. Heterozigot form yaflam boyu %
17-100 oran›nda tromboz riski yaratmakta olup bu
protein C ve protein S eksikli¤ine ba¤l› riskten da-
ha yüksektir. Akkiz antitrombin eksikli¤i karaci¤er
hastal›¤›, oral kontraseptif kullan›m›, nefrotik
sendrom, hamilelik ve yayg›n damar içi p›ht›laflma-
da görülür. Protein C ve protein S eksikli¤inin ho-
mozigot formlar› yeni do¤anda purpura fulminansa
efllik ederler. Heterozigot protein C veya protein S
eksiklikli eriflkinlerde heparin tedavisine ard›fl›k
olmadan warfarin tedavisine baflland›¤›nda k›sa
sürede cilt nekrozu geliflir. Gerek protein C, gerek-
se protein S, vitamin K iliflkili kofaktörler olup war-
farin bafllanmas› sonras› süratle düflerek geçici hi-
perkoagulabiliteye yol açarlar. Antitrombin eksikli-
¤inde oldu¤u gibi, karaci¤er hastal›¤› ve yayg›n da-
mar içi p›ht›laflma gibi baz› akkiz durumlar prote-
in C ve protein S aktivitesinde azalmaya yol açar-
lar. Hamilelik, oral kontraseptif kullan›m› ve nefro-
tik sendromda spesifik olarak protein S’de azalma
bildirilmifltir.

Protein C ve protein S eksiklikleri için en iyi ta-
rama testleri hem kantitatif, hem de kalitatif de-
fektleri ortaya koymaya yönelik fonksiyonel ölçüm-
lerdir. ‹mmünolojik (antijenik) ölçümler bu prote-
inlerin sadece kantitatif eksikliklerini ortaya koyar.
Protein C ölçümleri aras›nda, amidolitik ölçümlere
göre koagulasyon ölçümleri fonksiyonel aktivitenin
daha kesin olarak de¤erlendirilmesini sa¤lar. An-
cak, protein C ve protein S için koagulasyon öl-
çümleri e¤er faktör V Leiden mutasyonu varsa ha-
tal› düflük de¤erler verebilir ki sonuç olarak bu öl-
çümlerin güvenilir tatbiki için bafllang›çta bu mu-
tasyonun olup olmad›¤› ölçülmelidir. Protein S ak-
tivitesi bir akut faz reaktan› olan C4 ba¤lay›c› pro-
teinin düzeyi ile fluktuasyon gösterdi¤inden, prote-
in S için aktivite düzeyinin ölçümü daha karmafl›k-
t›r. Herediter protein S eksiklikli baz› hastalar total
protein S düzeyleri için normal veya s›n›rda de¤er-
lere sahip olabildi¤i için serbest protein S’i ölçmek
önemlidir.

Antitrombinin heparin kofaktör aktivitesini ölç-
meye uygun fonksiyonel ölçümler vard›r. Faktör Xa

inhibisyon ölçümü kullan›larak antitrombin-hepa-
rin kofaktör ölçümü familyal antitrombin eksikli¤i-
nin tüm alt tiplerini tayin eder ve bu nedenle bu
hastal›k için en iyi laboratuar tarama testidir. Özel
antitrombin alt tiplerinin taranmas› bu konuda
özelleflmifl laboratuarlarda yap›labilir.

Hiperhomosisteinemi

Methionin metabolizmas›nda bir ara ürün olan
homosistein düzeylerinde yükselmenin gerek arte-
riyel, gerekse venöz tromboza efllik edebildi¤i bildi-
rilmifltir. Açl›k plazma düzeyinin 15 mikromol/L
üzerinde olmas› olarak tan›mlanan hiperhomosis-
teinemi, genel olarak toplumda relatif olarak daha
fazla bulunur ve kal›tsal enzim eksikliklerine veya
akkiz hastal›klara ba¤l› olabilir. Folat eksikli¤i, vi-
tamin B6 ve B12 eksikli¤i, kronik renal yetmezlik
ve hipotiroidi homosistein düzeylerinin yükselme-
sine yol açar. 

Hiperhomosisteinemi için test normal diyete sa-
hip bir hastada bir gece boyu açl›¤› takiben yap›l-
mal›d›r. Açl›k düzeylerinin ve oral methionin yük-
lemesi sonras› 4 veya 8 saatte total plazma homo-
sisteinindeki art›fl›n ölçülmesi hastalar›n yaklafl›k
% 10’dan daha fazlas›n›n tan›mlanmas›n› sa¤lar ve
etkilenen flah›slar›n kontrollerden ay›rt edilmesine
olanak verir. Homosistein ölçümleri iyon de¤iflim
kromatografisi, gaz kromatografi-kitle spektrofoto-
metri veya elektrokimyasal veya floresan tayinli
HPLC ile veya ELISA ölçümleri ile yap›labilir.

Antifosfolipid Antikorlar

Antifosfolipid sendrom negatif yüklü fosfolipid-
lerle kompleks oluflturan çeflitli proteinlere karfl›
oluflan heterojen bir grup antikorun sebep oldu¤u
bir tablodur. Primer veya sekonder olabilir. Sekon-
der durumlar, otoimmün hastal›klar (Sistemik Lu-
pus Eritematozus, Romatoid Artrit gibi), çeflitli
ilaçlar (antibiyotikler, prokainamid, hidralazin gi-
bi), viral enfeksiyonlar (HIV, Sy, hepatit C) veya
lenfomalar olabilir. Klinik manifestasyonlar› arteri-
yel ve venöz trombozlar, rekürren fetal kay›p, trom-
bositopeni, livedo retikülaris ve nörolojik semp-
tomlard›r.

Antifosfolipid antikorlar›n varl›¤› için iki belirle-
yici aPTT’de aç›klanamayan uzama ve antikardioli-
pin antikorlar›n varl›¤›d›r. Ancak teflhis için yeterli
sensitivite ve spesifiteye sahip de¤ildirler ve ek ola-

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas›l Aramal›y›z? BEYAN C.



XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi
II. Hematoloji ‹lk Basamak Kursu

28

BEYAN C. Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas›l Aramal›y›z?

rak özelleflmifl p›ht›laflma ölçümlerinin (dilüe Rus-
sel viper venom zaman›, kaolin p›ht›laflma zaman›
ve doku tromboplastin inhibisyon testi gibi) yap›l-
mas› lupus antikoagulan teflhisini kolaylaflt›rabilir.
Her zaman olmasa da bazen lupus antikoagulanl›
hastalar yüksek antikardiolipin antikor titrelerine
sahip olabilirler ve bu serolojik test bu akkiz de-
fektten flüphelenilen hastalarda yap›lmal›d›r. Lu-
pus antikoagulanlar veya yükselmifl antikardioli-
pin antikor düzeyleri yaln›zca e¤er anormallik bir-
kaç ay›n üzerinde sebat ederse tromboz yönünden
bir risk faktörü oldu¤undan, anormal test sonuçla-
r› bulunan hastalar yeniden de¤erlendirilmelidir.

Di¤er Hastal›klar

Bir çok plazma koagulasyon faktörünün düze-
yinde art›fl (faktör VIII koagulan aktivitesi, faktör
XI, IX ve trombinle aktive olan fibrinoliz inhibitörü-
nün antijenik düzeyleri) ve baz› disfibrinojenemiler
artm›fl trombotik riskte ba¤›ms›z bir belirteç olarak
rol oynayabilir. Ek olarak, faktör XII eksikli¤i, he-
parin kofaktör II eksikli¤i, plazminojen eksikli¤i,
trombomodulin mutasyonlar› ve histidinden zen-
gin glikoprotein veya plazminojen aktivatör inhibi-
tör-1’de art›fl da potansiyel risk faktörleri olabilir.
Günümüzde, trombozlu hastalarda bu hastal›klar
için rutin olarak test yap›lmamaktad›r.

MAL‹GN‹TELER ‹Ç‹N DE⁄ERLEND‹RME

Tromboembolik olaylara efllik eden kanserlerin
büyük ço¤unlu¤u klinik olarak aflikard›r ve trom-
botik olay›n meydana gelifl zaman›ndan önce tan›
alm›fllard›r. Ancak, tromboembolizm malignite ta-
n›s›ndan önce de görülebilir. Örne¤in, 250 sempto-
matik DVT’li ard›fl›k hastan›n de¤erlendirildi¤i bir
raporda 105’i tromboz yönünden tan›mlanm›fl bir
risk faktörüne sahipti. Trombotik olay yönünden
tan› kondu¤u zamanda baflka bir tan›mlanabilir
risk faktörü olmayan 153 hastan›n 5’inde (% 3,3)
malignite tan›mlanm›flt›. ‹ki y›ll›k takip periyodu
esnas›nda sekonder trombozlu 105 hasta ile mu-
kayese edildi¤inde idyopatik trombozlu hastalarda
kanser yönünden artm›fl bir insidans vard› (% 8’e
karfl› % 2). Kanser insidans› rekürren idyopatik ve-
nöz trombozlu 35 hasta aras›nda belirgin olarak
daha yüksekti (% 17). 

VT’lu 902 ard›fl›k hastan›n retrospektif anali-
zinde primer olarak ürogenital sistem olmak üzere
yeni kanser geliflimi 6 hafta oral antikoagulasyon

alan hastalarda % 16, 6 ay oral antikoagulan teda-
vi alanlarda ise % 10 olarak bulundu (odds ratio
1,6, p= 0.02). Araflt›rmac›lar VT’un ilk ata¤› sonra-
s› yeni kanser tan›s› riskinin en az›ndan takip eden
iki y›l için yüksek oldu¤unu ifade etmifllerdir. Bu
çal›flmada 6 ayl›k warfarin tedavisinin muhtemel
antineoplastik etkisi de¤erlendirilmemifltir ve anla-
fl›labilmesi için baflka çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Bir Danimarka milli çal›flmas›nda DVT veya
pulmoner embolili 27.000 hasta de¤erlendirilmifl
ve Danimarka Kanser Cemiyeti ile bu serideki kan-
ser s›kl›¤› incelenmifltir. Bu çal›flmada DVT veya
pulmoner embolisiz olanlar ile mukayese edildi¤in-
de, trombotik olay› takip eden ilk 6 ayda kanser
için insidans oran› 3,2 idi ve 12 ay sonras› kanser
s›kl›¤›nda bir art›fl yoktu.

Ancak, benzer bir ‹sveç çal›flmas›nda kanser
için insidans oran› ilk y›lda % 4,4 bulundu ve
trombotik olay sonras› 10 y›ldan sonras›nda %
30’lara kadar art›yordu.

Primer VT’lu hastalarda ard›fl›k malignitenin
artm›fl insidans› genifl araflt›rmalar ile incelemeye
de¤erdir. Günümüzde, rekürren tromboz ve bafl-
lang›ç klinik de¤erlendirmede anormal klinik bul-
gular gözlenmesi altta yatan malignitenin belirteç-
leri olarak de¤erlendirilmelidir.

Örne¤in, bir çal›flmada hastaneye yat›fl kayd›
esnas›nda idyopatik DVT’li 136 hastan›n 16’s›nda
(% 12) kanser teflhis edilmifltir. 16 hastan›n hepsi
de bafllang›ç de¤erlendirmedeki 4 komponentten
en az birinde (öykü, fizik muayene, temel laboratu-
ar inceleme ve akci¤er filmi) muhtemel maligniteyi
destekleyen bir veya daha fazla anormalli¤e sahip-
ti. Median 34 ayl›k takip periyodu esnas›nda 122
hastan›n 3’ünde (% 2,5) kanser teflhis edildi ki bu
da yafl ve cinsiyet uyumlu kontrol populasyonu ile
benzerdi.

Baflka bir seride, 6 ayl›k takip periyodu esna-
s›nda 326 DVT’li hastan›n 13’ünde yeni malignite
teflhis edildi. 13 hastadan 10’u bafllang›çta benzer
tipte klinik anormalli¤e sahipti ve yedisinde yeni
malignite tan›s› hasta özellikleri ve bafllang›ç rutin
muayenedeki klinik bulgular ve laboratuar testleri
zemininde ilk 16 gün içinde konmufltu. 

Ayr›nt›l› tan›sal testler ile sa¤kal›m›n düzeldi¤i-
ni gösteren prospektif çal›flmalar›n yoklu¤unda, id-
yopatik DVT’li hastalar›n de¤erlendirilmesi dikkat-
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li bir anamnez, tam bir fizik muayene (rektal tufle,
gaitada gizli kan yönünden test, kad›nlarda pelvik
muayene dahil) ve rutin laboratuar incelemeleri
(tam kan say›m›, elektrolitler, kalsiyum, kreatinin
ve karaci¤er fonksiyon testleri dahil biyokimyasal
analiz, tam idrar tetkiki, akci¤er filmi ve 50 yafl
üzeri erkeklerde prostat spesifik antijen) ile s›n›r-
land›r›lmal›d›r. Bafllang›ç testlerinde görülen her
anormallik dikkatli olarak araflt›r›lmal›d›r. Rekür-
ren idyopatik DVT’li yüksek riskli hastalar hariç ol-
mak üzere tüm hastalarda malignite için rutin ay-
r›nt›l› araflt›rma yap›lmamal›d›r. 

KAYNAKLAR

1. Baker WF Jr, Bick RL. Deep vein thrombosis. Diagno-
sis and management. Medical Clinics of North Ameri-
ca 1994; 78(3): 685-712. 

2. Barger AP, Hurley R. Evaluation of the hypercoagu-
lable state. Whom to screen, how to test and treat.
Postgrad Med 2000; 108(4): 59-66.

3. Bauer KA. The thrombophilias: Well-defined risk fac-
tors with uncertain therapeutic implications. Ann In-
tern Med 2001; 135: 367-73.

4. Bauer KA. Activated protein C resistance and factor V
Leiden. UpToDate version 10.2, April 29, 2002.

5. Bauer KA. Antithrombin (AT III) deficiency. UpToDate
version 10.2, May 9, 2002.

6. Bauer KA. Evaluation of the patient with established
venous thrombosis. UpToDate version 10.2, May 8,
2002.

7. Bauer KA. Management of inherited thrombophilia.
UpToDate version 10.2, April 26, 2002.

8. Bauer KA. Overview of the cases of venous thrombo-
sis. UpToDate version 10.2, May 10, 2002.

9. Bauer KA. Protein C deficiency. UpToDate version
10.2, January 17, 2001.

10. Bauer KA. Protein S deficiency. UpToDate version
10.2, January 29, 2002.

11. Bauer KA. Prothrombin gene mutation. UpToDate
version 10.2, April 26, 2002.

12. Bermas BL, Schur PH. Clinical manifestations and di-
agnosis of the antiphospholipid antibody syndrome.
UpToDate version 10.2, April 28, 2002.

13. Marques MB. Testing for genetic predisposition to ve-
nous thrombosis. MLO Med Lab Obs 2002; 34(1): 8-
13. 

14. Rosenson RS, Kang DS. Hyperhomocysteinemia, at-
herosclerosis, and venous thromboembolism. Up-
ToDate version 10.2, April 19, 2002.

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas›l Aramal›y›z? BEYAN C.




