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Venöz Tromboembolizm Tedavisi

G. Hayri ÖZSAN

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›

Venöz tromboembolizm önemli bir morbidite ve
mortalite nedenidir. Geliflmifl ülkelerde ortalama
görülme oran› 1/1000 olarak bildirilmekle birlikte
ileri yafllarda görülme oran› 1/100’e kadar yükse-
lir1. Alt ekstremite trombozlar›nda %1-5 oran›nda
pulmoner emboli geliflebilir ve önemli bir mortalite
nedenidir (2,3). 

Trombozun etyopatogenezi halen Virchow’un
1856’da öne sürdü¤ü triad ile aç›klanabilir (1-kan
ak›m›ndaki de¤ifliklikler, 2-damar duvar›ndaki de-
¤ifliklikler ve 3-kan›n bileflenlerindeki de¤ifliklik-
ler). Damar duvar›ndaki de¤ifliklikler daha çok ar-
teriel tromboz ile iliflkili iken staz ve kan›n bileflen-
lerindeki de¤ifliklikler venöz tromboembolizm pato-
genezinde rol oynar ve tedavi yaklafl›mlar› genellik-
le bu ikisini hedef al›r4. Baz› özel durumlarda ise
oluflmufl trombüsü yok etmeye yönelik tedavi giri-
flimleri (trombolitik tedavi) söz konusudur (1).

Tedavi yaklafl›mlar› primer tromboza yönelik te-
davi ve preventif tedavi olarak ele al›nabilir. Trom-
bozlu bir hastada tedavinin amac› trombozun iler-
lemesinin önlenmesi, akci¤er embolilerinin önlen-
mesi ve daha uzun süreçte de rekürrensin, post
trombotik sendromun ve pulmoner hipertansiyo-
nun önlenmesidir (5). 

Venöz Tromboembolizmde Tedavi
Stratejileri

Pulmoner emboli ve ven trombozu benzer stra-
tejiler kullan›larak tedavi edilirler (4,5).

Anfraksiyone (standart) Heparin (AFH)

Anti trombin (AT) ile birleflerek AT’nin etkinli¤i-
ni 1000-4000 kat artt›rarak indirekt trombin inhi-
bisyonu yapan glikozaminoglikan molekülüdür.
Trombine etkisi yan› s›ra az miktarda anti Xa ve
daha geri planda XIIa, XIa ve IXa inaktivasyonu ya-
par (6,7).

Aktive parsiyel tromboplastin zaman›n›n (APTT)
1.5 kat›na ulafl›lmas› bafllang›ç tedavisi olarak et-
kilidir. Sürekli infüzyon veya subkutan uygulama
tercih edilebilir. Uzun süre etkin tedavi için efl za-
manl› olarak oral antikoagulan tedavi de bafllan-
mal›d›r (4). APTT testi heparine spesifik bir test ol-
may›p birçok plazma proteini ve koagulasyon fak-
törü düzeyinden etkilenir (8). S›kl›kla heparin kul-
lan›m›nda doz cevap e¤risi lineer de¤ildir ve buda
terapötik dozlar›n ayarlanmas›nda güçlüklere ne-
den olabilir. Plazma heparin düzeyinin takibi daha
uygun bir test gibi gözükse de oldukça pahal› bir
yöntemdir (4,8). Heparin tedavisinde en önemli so-
runlardan biri yeterli antikoagulan düzeylere ula-
fl›lamamas›d›r. Tedavinin ilk bir kaç gününde
APTT’nin 1.5 kat alt›nda olmas› uzun dönemde re-
kürens oran›n› artt›r›r (9). Bolus dozu yeterli olma-
l› ve ilk 24 saatte APTT testi 6 saatte bir tekrarlan-
mal›d›r8. Optimal tedavi süresi 5-7 gündür ve bu
süre warfarin gibi oral antikoagunlar›n kal›c› ve et-
kin bir flekilde K vitaminine ba¤l› koagulasyon fak-
törlerinin azalt›lmas›na f›rsat tan›r. Genifl iliofemo-
ral trombozlarda ve majör pulmoner embolizmde
heparin tedavisi 10 güne uzat›labilir (4,8). AFH te-
davisi esnas›nda geliflebilecek komplikasyonlar ka-
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nama, heparine ba¤l› trombositopeni ve tromboz
tablolar› ve uzun süreli kullan›mda (örne¤in gebe-
lik) osteoporozdur (10-13). Heparin tedavisi esna-
s›nda kanama %5 oran›nda görülebilir (10). 

Ciddi kanama durumlar›nda heparini nötralize
etmek amac› ile protamin sülfat uygulanabilir (1mg
protamin sülfat 100 IU heparini nötralize eder)
(14,15). Heparin tedavisi alan hastalar›n yaklafl›k
%20’sinde ilk 1-2. günlerde ›l›ml› bir trombositope-
ni geliflebilir (genellikle>100 000/mm3) (8,11). 

Bu durum tedavinin kesilmesini gerektirmez ve
trombosit aktivasyonuna ba¤l›d›r. Heparin tedavisi
esnas›nda geliflen ciddi bir tablo heparine ba¤l›
trombositopeni-tromboz tablosudur (11,12). Tablo-
dan trombosit faktör 4’e karfl› oluflmufl antikorlar
sorumlu tutulmaktad›r (12). Trombositopeni 5-14.
günlerde geliflir ve belirgindir(<20 000/mm3).
Tromboembolik olaylar tabloya efllik eder. Heparin
tedavisi alanlar›n yaklafl›k %1’inde geliflebilir ve
mortalitesi çok yüksek olup heparin tedavisinin
kesilmesini gerektirir (11,12). Tedaviye Danaproid
veya Hirüdin ile devam edilmelidir. Warfarin teda-
visine trombosit say›s› 100 000/mm3’ü afl›nca ge-
çilmelidir8. Bu tablonun erken tan›nmas› ve önlen-
mesi trombosit say›lar›n›n ilk 10 gün yak›ndan
(günlük) takibi ile mümkün olabilir. 

Ek 1’de pratik uygulamaya yönelik AFH ile an-
titrombotik tedavi yaklafl›m› verilmifltir.

Düflük Molekül A¤›rl›kl› Heparin (DMAH)

AntiXa aktiviteleri antitrombin aktivitelerinden
çok daha güçlüdür (6,7). Standart heparine göre
avantajlar› tablo 1’de verilmifltir. Venöz tromboz ve
pulmoner embolide kullan›mlar› ve avantajlar› bir
çok çal›flma ve meta-analizde ortaya konmufltur
(3,16,17,18). Buna karfl›n çok say›da DMAH pre-
parat› vard›r ve birinin bir alanda tedavide baflar›-

l› olmas› di¤erlerininde ayn› derecede baflar› sa¤la-
yaca¤› anlam›na gelmez (6,19).

Ülkemizde halen bulunan DMAH preparatlar›
Nadroparin, Dalteparin, Enoksaparin ve Parnapa-
rin’dir. Venöz tromboz tedavsinde kullan›mlar›;
Nadroparin 90 IU/kg subcutan (sc) günde iki kez,
Dalteparin 100 IU/kg sc günde 2 kez, Enoksaparin
1 mg/kg sc günde 2 kez. Tedavi süreleri ortalama
7 gündür. Efl zamanl› oral antikoagulan tedavi
bafllanmal› hedeflenen internasyonal normalizas-
yon oranlar› (INR) 2 gün üst üste elde edildikten
sonra (2.0-3.0) tedavi sonland›r›lmal›d›r (4,8).

Oral Antikoagulanlar

K vitaminini antagonize etmeleri sonucu karaci-
¤erde K vitaminine ba¤›ml› sentezlenen faktörlerin
(faktör II, VII, IX, X) yap›m›n› bozarlar (20). Yar›
ömrünün uzun olmas› nedeni ile klirensi en uzun
süren koagulasyon faktörü, faktör II’dir. Protein C
ve S gibi do¤al inhibitörlerin de yap›m›n› bozarlar
(21). Protein C’nin yar› ömrünün çok k›sa olmas›
bafllang›çta hiperkoagulabl bir tabloya neden ola-
bilir ve bu özellikle Protein C eksikli¤i olan bireyler-
de ön plana ç›kabilir (22). Bafllang›çta heparin gibi
di¤er antikoagulanlarla birlikte kullan›lmalar› bu
hiperkoagulabl tablo riskini ortadan kald›r›r. En
yayg›n kullan›lan preparat ülkemizde de bulunan
Warfarin’dir (Coumadin). Tedaviye 5 mg olarak
bafllan›r ve doz ayarlamas› INR düzeylerine göre
yap›l›r. Akut tromboz durumunda heparin veya
DMAH ile birlikte bafllanmal›d›r (4). 

Venöz tromboembolizm tedavisinde standart
yaklafl›m INR’nin 2.0-3.0 aras›nda tutulmas›d›r.
Daha yüksek dozlar kanama riskini artt›r›rken re-
kürrens oran›nda önemli bir de¤iflikli¤e neden ol-
maz (8,23). Ancak antifosfolipid sendromlu hasta-
lar bu tan›mlaman›n d›fl›ndad›r ve bu hastalarda
hedef INR de¤erleri 3.0-4.5 aras› önerilir (8). Teda-
vi süresi minumum 3 ay olmal›d›r (24). Tedavi sü-
resinin uzat›lmas› rekürrens riskini düflürür ancak
beraberinde kanama riskini artt›r›r (24). Tablo 2’de
Warfarin tedavi süresi önerileri verilmifltir (8).

Randomize bir çal›flmada standart doz warfarin
tedavisini takiben uzun süreli düflük intensitede
warfarin tedavisinin (INR 1.5-2.0) kanama riskini
artt›rmadan rekürrens riskini azaltt›¤› gösterilmifl-
tir (24).  

Tablo 1. DMAH’lerin AFH’ne avantajlar›

Doz cevap iliflkisinin daha lineer olmas›
Moniterizasyonun gerekmemesi
(özellikle kiloya göre uygulamalarda)
Yar› ömürlerinin uzun olmas›
Daha az trombositopeni yapmalar›
Ciddi kanama komplikasyonlar›n›n olmamas›
Hastalar taraf›ndan evde uygulanabilir olmalar›
Daha az osteoporoza neden olmalar›
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Fondaparinux

Sentetik bir pentasakkarit olup antitrombine
ba¤lanarak yapt›¤› konformasyonal de¤ifliklik so-
nucu anti-faktör Xa aktiviteyi artt›r›r (5). Öncül
araflt›rmalar derin ven trombozu ve akut koroner
sendromlar›n tedavisinde baflar› ile kullan›labile-
ce¤ini göstermifltir. Ortopedik hastalarda yap›lan
bir çal›flmada venöz tromboembolizm prevensiyo-
nunda Enoksaparine göre daha üstün bulunmufl-
tur. Bir çal›flmada ise Enoksaparin ile k›yasland›-
¤›nda kanama riskinin belirgin artt›¤› bildirilmifl-
tir25. Daha ayr›nt›l› bilgi için genifl randomize ça-
l›flmalar›n sonuçlar›n› görmek uygun olacakt›r.

Trombolitik Tedavi

fiimdiye kadar tan›mlanan tedaviler trombozun
ekstensiyonunu ve rekürrensini önlemeye yönelik
iken trombolitik tedavi (Ürokinaz, Streptokinaz,
Doku Plazminojen Aktivatörü) trombüsün eritilme-
sini hedef al›r. Buna karfl›n trombolitik tedavi ve-
nöz tromboembolizm tablosunda myokard infark-
tüsünde oldu¤u kadar yararl› de¤ildir ve kanama
riskinde art›fl› beraberinde getirir (1). Venöz trom-
bozda kullan›m amaçlar›ndan biri post trombotik
sendrom (PTS) tablosunun hafifletilmesidir. PTS;
bacakta flifllik, a¤r›, ödem, venöz ektazi, deri endu-
rasyonu ve venöz bacak ülserleri ile karakterize
tablodur (26). Trombolitik tedavi ile PTS insidensi
azalt›lmakla birlikte kanama riskinin artmas› rutin
kullan›mda önerilmesini engeller. Pulmoner embo-
lili olgularda trombolitik tedavi kateter arac›l›kl›
uygulanabilir. Pulmoner embolide mortalite riskini
azaltmaktad›r. Kanama olas›l›¤› az olan majör pul-
moner tromboembolili hastalarda tercih edilmeli-
dir (1,27,28).

Fizik Yöntemler

Fiziksel preventif yaklafl›mlar (afla¤›da de¤inil-
mifltir), trombüsün ekstraksiyonu (genellikle pul-
moner damarlardan) uygulanabilir. Derin ven
trombozu olan ve antikoagulan tedavinin kontren-
dike oldu¤u durumlarda inferior vena kava’ya filt-
re uygulanabilir (8).

Gebelikte Tromboembolizm Tedavisi

Warfarin gibi oral antikoagulanlar plasenta ba-
riyerini geçebilir ve fetusta kanama ve malformas-
yonlara neden olabilirler (13,29). AFH ve DMAH
plasenta bariyerini geçemezler ve gebelikte güvenle
kullan›labilirler. Ancak uzun süreli kullan›mlar›
maternal osteoporoza neden olabilir (13). Klinik ça-
l›flmalar DMAH’lerin osteoporoz yap›c› etkilerinin
az oldu¤unu göstermifltir. Emzirme döneminde ise
gerek heparinler gerekse de warfarin süte geçme-
meleri nedeni ile güvenle kullan›labilirler (13).

Preventif tedavi Stratejileri

Farmakolojik ve fiziksel stratejileri içerir. Teda-
vinin optimalizasyonu risk faktörlerinin derecelen-
mesi ile sa¤lanabilir. Tromboza yatk›nl›k sa¤layan
durumlar tablo 3’de risk faktörlerinin cerrahi has-
talar›nda derecelendirilmesi tablo 4’de verilmifltir
(2).

Profilaksi amac› ile kullan›lan ilaçlar anfraksi-
yone heparin, düflük molekül a¤›rl›kl› heparin, oral
antikoagulanlar (kumarinler gibi), trombin inhibi-
törleri (hirüdin gibi), ve fondaparinux gibi spesifik
faktör Xa inhibitörleridir (2,5,30).

Profilaktik fiziksel stratejiler kompresyonlu
elastik çoraplar ve intermitten pnömatik kompres-
yon(her dakikada 10 sn kadar 35-40mmHg ekster-
nal kompresyon) ve erken mobilizasyondur (2,31).

Genel Cerrahi

Düflük riskli genel cerrahi hastalar›nda erken
mobilizasyon d›fl›nda spesifik bir profilaksi gerek-
mez. Orta riskli hastalarda sabit doz (5000U SC 12
saatte bir ) AFH veya günde bir kez (3400 anti Xa
ünit) DMAH yeterlidir. Daha yüksek DMAH dozlar›
yüksek riskli hastalarda tercih edilmelidir. komp-
resyonlu elastik çoraplar ve intermitten pnömatik
kompresyon antikoagulan tedavi ile birlikte yüksek

Tablo 2. Venöz tromboembolizmde antikoagulan tedavi süresi:

Üç-alt› ay
• Reversibl veya k›s›tl› sürede geçerli risk faktörleri ile birlikte 

görülen ilk atak (hastalarda Faktör V Leiden veya Protrombin
20210A mutasyonu olabilir)

Alt› aydan uzun
• ‹diopatik venöz tromboembolizm ilk atak

Y›l- ömür boyu
• Kanserle birlikte olan (hastal›¤›n aktif dönemlerinde), anti 

kardiolipin antikorla birlikte olan, antitrombin eksikli¤i ile 
birlikte olan ilk atak

• ‹diopatik veya trombofili ile birlikte olan rekürren olgular 
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riskli hastalarda yararl› olabilir. Yine bu yöntemler
orta riskli hastalarda antikoagulan tedaviye kont-
rindikasyon var ise tek bafllar›na tercih edilebilir
(2,32).

Ortopedik Cerrahi

Çok yüksek riskli hastalarda yüksek doz DMAH
yada warfarin uygun tedavi yaklafl›mlar›d›r. Süre
7-10 gün olmal›d›r. Sürenin uzat›lmas› ek yararlar
sa¤layabilir. Hirüdin de oldukça etkili bir ajan ol-
makla birlikte üniversal kullan›mda de¤ildir
(2,5,33).

Nöroflirurji, multipl travma ve spinal kord yara-
lanmalar›:

Elektif nöroflirürji ameliyatlar›nda intermittent
pnömatik kompresyon tercih edilir. DMAH’den
Enoksaparin ile deneyimler önemli bir kanama
komplikasyonu olmaks›z›n venöz tromboz riskinin
azald›¤›n› göstermifltir (2).

Di¤er durumlar

Gerek kalp yetmezli¤i gerekse solunum yetmez-
li¤i olan hastalarda AFH ve DMAH’in venöz trom-
boembolizm riskini düflürdü¤ü gösterilmifltir (2).

Ek 2’de kan›ta dayal› antitrombotik profilaksi
önerileri verilmifltir.

Ek 1

Derin ven trombozunda AFH ile bafllang›ç
antitrombotik tedavi

1. Bazal APTT, PT ve tam kan say›m› yap
2. Heparin tedavisine kontrendikasyon var 

m› kontrol et

3. ‹ntravenöz 5000 IU 
4. Afla¤›dakilerden birini seç:

Sürekli infüzyon-‹nfüzyona 18 IU/kg/h 
baflla (70 kiloluk hastada yaklafl›k 30000 
IU/24h)
‹lk 24 saat 6 saatte bir APTT bak, APTT hedef 
de¤er 1.5-2.5x normal olacak flekilde doz 
ayarlamas› yap ve her de¤ifliklikten 6 saat 
sonra APTT kontrolü          

‹nfüzyona 5-7 gün devam et
Subcutan- 12 saatte bir 17500 IU uygula 
(veya 250 IU/kg) dozlardan 6 saat sonra 
APTT kontrolü 

5. Günlük trombosit say›s› takibi
6. Lokal protokole ba¤l› olarak warfarin

tedavisi ilk günden bafllayabilir
7. INR 48 saatten uzun sürede 2.0 üzerinde 

ise heparini sonland›r
Warfarine en az 3 ay INR2.0-3.0 olacak 
flekilde devam et

Tablo 4.

Cerrahi hastalar›nda tromboembolik risk derecelendirilmesi

Düflük risk Risk faktörü olmayan <40 yafl, post-op
minimal immobilizasyonu olan komplike
olmayan cerrahi giriflimler

Orta risk 40-60 yafl herhangi bir cerrahi, veya <40 yafl 
majör cerrahi ya da bir veya daha fazla risk 
faktörü tafl›yanlarda minör cerrahi

Yüksek risk >60 yafl majör cerrahi, 40-60 yafl›nda bir veya 
daha fazla risk faktörü içerenlerde majör cerrahi

Çok yüksek risk Tromboz öyküsü olan, kanser ya da bilinen 
hiper koagulabl durumu olan >40yafl 
hastalarda majör cerrahi giriflim, majör 
ortopedik cerrahi giriflim, elektif nöroflirürji, 
multipl travma, spinal kord yaralanmas›

Tablo 3.

Kal›tsal Risk Faktörleri Edinsel Risk Faktörleri

Hemostatik Sistem: Yafll›l›k, hareketsizlik, fliflmanl›k, büyük cerrahi giriflim, travma ve yan›k, malignite, 
AT, Protein C, Protein S eksiklikleri, Faktör gebelik, oral kontraseptif kullan›m›, antifosfolipid antikor sendromu, konjestif kalp 
V Leiden, protrombin 20210A mutasyonlar›, yetmezli¤i, myokard infarktüsü, nefrotik sendrom, infeksiyonlar, hiperviskozite, 
fibrinojen varyantlar›, faktör VIII yüksekli¤i dehidratasyon, paroksismal gece hemoglobinürisi, myeloproliferatif hastal›klar, 

vaskülitler, heparine ba¤l› trombositopeni, kemik ili¤i nakli
Di¤er Sistemler:
Diabet, orak hücreli anemi, konjenital kalp 
hastal›klar›, artm›fl lipoprotein a, hipertrigliseridemi
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Ek 2

Kan›ta dayal› antitrombotik profilaksi

Genel Cerrahi
• Düflük risk- erken mobilizasyon
• Orta risk- AFH 5000 IU cerrahiden 2 saat 

önce bafllanarak 12 saatte bir ya da günde
bir kez DMAH <3400 anti Xa IU* ya da 
kompresyonlu elastik çoraplar veya 
intermitten pnömatik kompresyon

• Yüksek risk- günlük >3400 anti Xa IU** 
DMAH + kompresyonlu elastik çorap ya 
da cerrahiden 2 saat önce AFH 5000U 8 
saatte bir + kompresyonlu elastik çorap 
ya da antikoagulasyon kontrendike ise 
intermittent pnömatik kompresyon

• Çok yüksek riskli- perioperatif warfarin 
(INR 2-3), DMAH >3400 anti Xa IU + 
kompresyonlu elastik çorap veya uzun 
süreli DMAH + kompresyonlu elastik 
çorap

Majör Ortopedik Cerrahi
• Elektif kalça replasman›- rekombinan 

hirüdin 15mg günde iki kez, AFH 3500 IU 
8 saatte bir APTT 1.2-1.5 kat olacak 
flekilde veya DMAH >3400 anti Xa IU** 
veya perioperatif warfarin (INR2-3) 
veya fondaparinux2.5 mg /gün

• Elektif diz replasman›- DMAH >3400 anti 
Xa IU** veya perioperatif warfarin (INR 
2-3) veya Fondaparinux 2.5mg/gün, 
intermittan pnömatik kompresyon

• Kalça k›r›¤› cerrahisi- DMAH >3400 anti 
Xa IU** veya perioperatif warfarin (INR
2-3) veya Fondaparinux 2.5mg/gün

Elektif Nöroflirürji
• ‹ntermitten pnömatik kompresyon, 

enoksa parin 30mg x2
Akut spinal kord yaralanmas›

• Enoksaparin 30mgx2
Travma

• Enoksaparin 30mgx2
Akut Myokard enfarktüsü

• Düflük doz AFH 2x5000IU, Ful doz AFH 40
000 IU infüzyon/24h, elastik çorap ve 
erken mobilizasyon

‹skemik strok
• Düflük doz AFH 5000 IUx2

Konjestif kalp yetmezli¤ini de içeren di¤er 
medikal durumlar

• Enoksaparin 40mgx1 ya da 30mgx2, 
Dalteparin2500IU/gün, düflük doz 
2x5000 IU AFH

Kemoterapi alan kanser hastalar›
• Düflük doz warfarin (INR<2), dalteparin 

2500 IU/gün
* Dalteparin2500 IU günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 2h önce
Enoksaparin 20mg günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 2h önce
Nadroparin 3100 IU günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 2h önce
Tinzaparin 3500 IU günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 2h önce
** Dalteparin 5000 IU günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 10-12 h önce
Danaproid 750 IU günde iki kez bafllang›ç 
cerrahiden 1-2h önce 
Enoksaparin 40mg günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 10-12h önce ya dacerrahiden 
sonra 30mg günde iki kez
Tinzaparin 50 IU/kg günde bir kez bafllang›ç 
cerrahiden 2 h önce
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