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Heparin ile İlişkili 
Trombositopeni 



 Heparin 1937 yılından bu zamana venöz ve arteryel 
tromboembolizmin önlenmesinde ve tedavisinde 
anti koagülan olarak kullanılmaktadır. 

 Akut koroner sendrom, derin ven trombozu ve buna 
bağlı emboliler, atriyal fibrilasyona bağlı emboliler, 
perkütanöz koroner girişimler, bypass cerrahisi, kalp 
kapak replasmanları veya onarımları, girişimsel 
radyoloji ve hemodiyaliz başlıca kullanım alanlarıdır. 

 Kanama yan etkisi ve etkisinin hastadan hastaya 
değişmesi kullanımını sınırlayan başlıca unsurlardır. 

 

 



 İki tip HİT den söz edilebilir. 

 Tip I daha sık gözlenir, immün değildir 

 Negatif şarjlı bir molekül olan heparinin, pozitif 
şarjlı protein ve hücre yüzeylerine bağlanması söz 
konusudur. 

 Bu mekanizma ile heparin plateletlere de bağlanır ve 
plateletlerin aktivasyonu sonucu sayılarında % 25-30 
oranında düşme gözlenebilir.  

 



 Sıklığı % 10-20 düzeyindedir 

 Heparin kullanılmaya başladıktan 3-4 gün sonra 
platelet düzeylerinin 100000-150000 düzeyine 
inmesiyle karakterizedir 

 Tedavi kesildikten sonra platelet sayısı normale 
döner 

 Kanama veya trombotik komplikasyonlar gözlenmez. 

 



 Tip II daha nadirdir (% 2-3). 

 İmmün aracılı bir mekanizmayla  oluşur. 

 Genellikle tromboz ile karakterize bir klinik tabloya 
yol açar. 

 Trombosit sayısı %50 den fazla oranda ve genelde 
20000-60000 seviyesine iner. 

 Plateletlerdeki düşüş heparin tedavisinin 5-10. 
gününde gözlenir. 



Tip 1 Tip 2 

Sıklık %10-20 %1-3 

Zamanlama 1-4.günler 5-10.günler 

Trombosit sayısı <100.000 20.000-60.000 

Antikor Negatif Pozitif 

Tromboemboli Görülmez %30-50 

Kanama Görülmez Nadiren 

Yaklaşım Gözlem Heparin kesilir, 
alternatif 
antikoagülan 
kullanılabilir 



 Heparinle ilişkili trombositopeni (HİT) ilk kez 1973 
te rapor edilmiştir ve o zamandan bu güne hala tam 
olarak çözülebilmiş ve anlaşılabilmiş bir konu 
değildir. 

 HİT protrombik bir duruma yol açması nedeniyle 
heparinin oldukça tehlikeli bir komplikasyonudur. 

 Heparinize hastaların % 8 inden fazlasında HİT ile 
ilişkili antikor saptanırken % 1-5 hastada 
trombositopeni gözlenir 

 Vakaların en az 1/3 ünde venöz ve/veya arteryel 
tromboz saptanır 



 HİT, heparinin platelet faktör 4 (PF4) e bağlanması 
ve antijenik bir form olan heparin PF4 kompleksi 
oluşturması sonucu gelişen immün aracılıklı bir 
durumdur. 

 PF4 normalde trombositlerin alfa granüllerinde yer 
alır ve platelet aktivasyonu ile dolaşıma salınır.  

 Pozitif şarjlı bir moleküldür ve dolaşıma salındıktan 
sonra bir kısmı platelet yüzeyine yapışır 

 Heparin ve diğer glikozaminoglikanlar negatif şarjlı 
olduğundan PF4 moleküllerine bağlanarak antijenik 
bir yapı oluşturur.  

 



 Antikor-antijen kompleksi plateletlerde aktivasyon 
ve agregasyonu tetikler. 

 Bu dolaşıma daha fazla PF4 salınmasına yol açarak 
bir kısır döngü başlatır. 

 Endotelyal yüzeyde heparin benzeri moleküller yer 
aldığından (heparan sülfat gibi) endotel yüzeyinde de 
antijen-antikor kompleksleri oluşur. 

 

 



 Trombositlerden ve endotelden salınan doku faktörü  
koagülasyon kaskadını aktive ederek trombin 
oluşumuna dolayısıyla trombotik sorunlara yol açar. 

 Trombositopeni aktive plateletlerin ya da antikor 
kaplı plateletlerin retiküloendotelyal sistem 
tarafından temizlenmesi sonucunda gelişir. 

 Heparin-PF4 kompleksine karşı gelişen antikorlar % 
30-50 vakada trombositopeni ve tromboza neden 
olur. 

 





Heparin + Platelet faktör (PF4) 

Heparin – PF4 kompleksi 

Heparin + PF4 kompleksine karşı gelişen IgG tipinde antikor oluşumu 

IgG antikoru + Heparin -PF4 kompleksi  

IgG antikoru + Heparin -PF4 immünokompleksi  

İmmünokompleksin platelet yüzeyine yapışması 

Platelet aktivasyon ve agregasyonu  

PF4 salınımı 

Platelet aktivitasyonunun güçlendirilmesi 

Koagülasyonun aktivasyonu 

Şekil: Heparin İlişkili Trombositopeninin Patofizyolojisi 



 Her ne kadar tedavinin 5-10. günlerinde gözlense de 
eğer hasta son 3 ay içinde heparin kullanmışsa daha 
erken de gözlenebilir. 

 Bunun sebebi Tip II HİT de rol oynayan B 
hücrelerinin heparin-PF4 kompleksine karşı daha 
hızlı antikor sentez ve sekrete etmesidir. 

 Platelet sayısının 50000 ve altına düşmesi 
beklenebilirse de asıl önemli olan total platelet 
sayısında % 50 den fazla görülen bir azalmadır 



 Örneğin  platelet sayısı 500000 olan bir hastada3-4 
gün içinde platelet sayısının 200000 e düşmesi her 
ne kadar platelet sayısı normal sınırlar içerisinde 
olsa da HIT için önemli bir göstergedir. 

 Yaklaşık % 10 hastada da platelet sayısının hiçbir 
zaman 150000 in altına düşmediği unutulmamalıdır. 

 Heparin kaplı kateterlerdeki heparin ya da setlerin 
IV heparinle yıkanmasında olduğu gibi çok düşük 
miktardaki heparin ile bile ortaya çıkabilir. 

 Trombositopeni olmasına karşın kanama nadirdir. 



Risk  

 Unfraksiyone heparin kullanımında düşük molekül 
ağırlıklı heparinden daha fazla antikor oluşumunu 
tetikliyor. 

 Cerrahi özellikle kalp damar cerrahisinde risk dahili 
hastalardan daha yüksek. 

 Bayanlarda erkeklerden daha çok görülüyor 



Klinik 

 1. Trombositopeni: Açıklanamayan, asemptomatik, 
trombositopeni HİT in ilk bulgusu olabilir 
(Trombositopeniden kasıt mutlak trombositopeni ya da 
başlangıç değerinin % 50 sinden daha fazla bir azalmadır 

 2. Tromboz: Trombotik komplikasyonlar ilk bulgu 
olabilir. Venöz trombozlar ölümcül seyredebilen 
pulmoner embolizm veya ampütasyon gereken 
gangrenöz lezyonlar şeklinde karşımıza çıkabilir. Arteryel 
trombozlar MI, SVO, veya ekstremite nekrozuna yol 
açabilir. Yapılan çalışmalarda renal greft arterinde, renal 
arterde, splenik arterde ve mezenterik arterde tromboza 
yol açan HİT olguları bildirilmiştir. Tromboz gelişen HİT 
olgularında mortalitenin % 20-30 düzeyinde olduğu 
unutulmamalıdır.  



 3. Daha az rastlanılan ancak HİT için daha anlamlı 
olan bulgular ise ciltte heparin yapılan bölgede 
nekrotik lezyonlar, IV heparin bolusu sonrasında 
anaflaktik şok ve adrenal ven trombozuna bağlı 
adrenal hemorajidir.  

 4. Kanama: Nadir olsa da intrakranyal, 
retroperitoneal, gastrointestinal ve adrenal 
bölgelerde kanama bildirilmiştir. CABG yapılan HİT 
hastaları kanamaya daha eğilimlidir.   

 



 Bazı tromboz olgularında serebral venöz sinüslerin 
etkilenmesi sonucunda şiddetli baş ağrısı ve şiddetli 
nörolojik defisitler gözlenebilir. 

 Kardiyovasküler hastalıklar açısından heparin alan 
hastalarda arteryel tromboz gelişme eğilimi venöz 
tromboz eğiliminden daha sıktır. 

 Heparin yapılan alanlarda gözlenen cilt nekrozları 
her ne kadar HİT bulgusu olsa da bu olgularda 
trombositopeni görülemeyebileceği akılda 
tutulmalıdır.   



HİT e bağlı cilt nekrozu 



Tanı 

 HİT tanısı şu basamakları içermektedir: 

 1) 5 günden daha uzun heparin maruziyet öyküsü 

 2) Diğer trombositopeni nedenlerinin dışlanması 

 3) Fonksiyonel veya antijenik yöntemlerle HİT 
antikorlarının gösterilmesi. Bu testler şunlardır: 
 a) ELISA 

 b) Serotonin salınım testi 

 c) Heparin ile indüklenen platelet agregasyon testi 

 d) Flow sitolojisi 

 4) Heparin kesildikten 4-14 gün sonra platelet 
sayısının yükselmesi 



 ELISA: heparin/PF4 kompleksine karşı gelişen 
antikorları çok kısa sürede saptayabilmesi açısından 
oldukça pratiktir.  

 Yüksek sensitivite ve düşük spesifiteye sahiptir. 

 Yüksek sensitivitesi olması sebebiyle serotonin 
salınım testiyle saptanmayacak olan ve muhtemelen 
klinik olarak anlamsız olan antikorlara karşı da 
pozitif sonuç verebilir.  

 Negatif olması HİT i ekarte ettirir.  

 



 14 C Serotonin Salınım testi: Fonksiyonel bir testtir 

 C‐serotonin ile yüklü, yıkanmış,sağlıklı, donör 
plateletlerin, artan konsantrasyonda heparin 
varlığında HİT şüphesi olan hastaların serum ya da 
plazmalarıyla karşılaştırılmasıyla yapılır.  

 Hasta örneğinde bulunan heparinin indüklediği 
platelet faktör 4 antikorları, platelet agregasyonu ya 
da platelet granül içeriğinin salınımı ölçülerek , in 
vitro platelet aktivasyonu hesaplanır. 



 14 C serotonin salınım testi yüksek sensitivite ve 
spesifitesi nedeniyle HİT tanısında altın standarttır 

 14C serotonin salınımının pozitif olması hastada 
heparine bağlı serotonin salınımını gösterdiğinden 
HİT tanısı için oldukça anlamlıdır 

 ELISA ile zayıf pozitif sonuç alınan hastalara 
uygulanarak tanıyı kesinleştirebilir. 

 Dezavantajı radyoaktivite kullanılmasıdır 

 





Kategori 2 puan 1 Puan 0 Puan

Trombositopeni > % 50 düşüş %30-50 düşüş < % 30 düşüş

Platelet düşüşünün zamanı 5-10 gün veya < 1 gün 

eğer son 30 gün içinde 

heparin maruziyeti 

varsa

> 10 gün veya 

< 1 gün eğer 

son 30-100 

gün içinde 

heparin 

maruziyeti 

varsa

< 4 gün 

(heparin 

temas öyküsü 

yok)

Tromboz varlığı veya diğer nadir 

spesifik sekeller

Kanıtlanmış tromboz, 

cilt nekrozu, IV heparin 

bolusundan sonra akut 

sistemik reaksiyon

Progresif/sess

iz tromboz, 

eritematöz 

cilt lezyonları

Yok

Diğer trombositopeni sebeğlerinin 

varlığı

Yok Olası Kesin

HİT olasılığı Toplam Puan

Yüksek 6-8

Orta 4-6

Düşük 0-3



Şüpheli HİT 

Orta/yüksek klinik 
olasılık 

Düşük klinik 
olasılık 

Heparini kes; alternatif 
antikoagülan başla 

ELISA ile Anti 
PF4/heparin çalış 

Orta ya da güçlü 
pozitif (OD=1.0)  

Zayıf pozitif (OD=0.40-
0.99) ancak yüksek 
klinik olasılık  

Zayıf pozitif (OD=0.40-
0.99) ancak orta klinik 
olasılık  

Negatif 

Fonksiyonel test uygula  

Pozitif Negatif 

HİT ihtimali 
yüksek HİT ihtimali orta 

Muhtemelen HİT değil, heparine devam 
et, başka tanıları düşün 



ÖNEMLİ 

 Hastada heparine bağlı trombositopeni geliştiğinde 
düşük molekül ağırlıklı heparinin de kullanılması 
güvenilir değildir ve tüm heparin türleri kesilmelidir 
ancak heparinin kesilmesi ne trombin oluşumunu ne 
de gelişebilecek trombotik olayları durdurmayabilir 
ve her şeye rağmen hastaların % 40-50 sinde 
maruziyetten günler veya haftalar sonra trombotik 
hadiseler gelişebilir.  

 Katater kilit solusyonu olarak kullanılan heparin ile 
bile temas reaksiyonu başlatabilir.   

 



 Wallis ve ark.nın yaptığı bir çalışmada heparinin erken 
kesilmesinin (0.7 ± 0.6 gün) geç kesilmesine göre (5 ± 3 
gün)  morbidite ve mortaliteyi azaltmada daha efektif 
olmadığı gösterilmiştir.  Bu heparinin kesilmesinin 
tedavide tek başına etkili olmadığını göstermektedir.  

 Heparinin kesilmesi ile birlikte HİT e bağlı trombin 
‘fırtınası’ da uygun alternatif antikoagülanlar kullanılarak 
durdurulmalıdır.  

 Günümüzde HİT antikorları ile çapraz reaksiyon 
vermeyen, güvenle kullanılabilecek non-heparin 
antikoagülanlar mevcuttur. Bunlar arasında danaparoid, 
lepirüdin  argatroban ve fondaparinux sayılabilir. 

 



 Bu ilaçlar hemen etki ederek hem trombin direkt olarak 
inhibe ederken hem de trombin oluşumunu bloke ederler 

 HİT antikorları ile yüksek çapraz reaktivite gösterdiğinden 
LMWH kullanılmaz 

 Rekürren trombozların önlenmesi için antikoagülan tedaviye 
en az 2-3 ay devam etmek gerelidir. 

 Hastalar danaparoid veya herhangi bir antitrombin inhibitörü 
kullanırken yeterli platelet sayısına ulaşılıncaya kadar 
warfarin ile oral antikoagülasyon yapılmamalıdır.  

 Heparin kesildikten sonra tek başına warfarin kullanan 
hastalarda protein C düşüklüğü nedeniyle trombozda 
kötüleşme ve gangrenöz lezyonlar gözlenebileceği 
unutulmamalıdır.  



 Heparin ilişkili trombositopeni gelişen diyaliz hastalarında 
heparinsiz diyaliz, bölgesel sitrat antikoagülasyonu ya da periton 
diyalizine geçiş yapılabilir. Bu yöntemlerin haricinde argatroban, 
danaparoid, fondaparinux ya da lepirüdin kullanılabilir. 

 Argatroban: Arjinin bazlı sentetik bir antikoagülandır. 
 Trombini katalitik bölgesinden reversibl olarak bağlayarak direkt 

bir şekilde inhibe eder. 
 Karaciğerden itrah edildiği için karaciğer yetmezliği olan 

hastalarda lepirüdin kullanılması tercih edilmelidir. 
 Yapılan çalışmalarda üç farklı şekilde kullanımının güvenilir 

olduğu bildirilmiştir. A) 250 mcg/kg bolus takiben 2 saat sonra 
250 mcg/kg bolus idame dozu B) 250 mcg/kg bolus ilk dozu 
takiben 2 mcg/kg /dakika sürekli infüzyon. Ancak diyaliz 
seansının bitiminden 1 saat önce infüzyonun kesilmesi. C) 
Diyaliz başlamadan 4 saat öncesinde 2 mcg/kg dozunda sabit 
infüzyonun diyaliz bitiminde kesilmesi 



 Danaparoid: üç glikozaminoglikanın bileşiminden 
oluşmuştur (heparin sülfat, dermatan sülfat ve 
kondroitin sülfat)  

 Antitrombin üzerinden anti fXa aktivitesini inhibe 
eder. 

 HİT tedavisinde 2500 ünite IV bolus dozu takiben 400 
ünite/saat hızında 4 saat daha sonra ise 300 ünite/saat 
hızından 4 saat verilir. Bunu takiben saatte 200 ünite 
hızında sürekli infüzyon başlanır.  

 Tedaviye anti koagülasyon ihtiyacı kalmayana ya da 
plazma Xa düzeyleri 0.5-0.8 u/ml olana dek devam 
edilir. 

 Alternatif olarak 1250 ünite bolus dozu takiben günde 
2 kez 2000 ünite sübkütan şekilde de verilebilir.  

 



 Hirudin (lepirudin): Sülükten elde edilen direkt 
bir trombin inhibitörüdür. 

 Önerilen tedavi dozu 0.4 mg/kg bolus, 0.15 
mg/kg/saat idame şeklindedir 

 Hedef doz aPTT yi bazal değerin 1.5-3 katı aralığında 
tutacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 Böbreklerden atıldığı için KBY de doz ayarlaması 
gereklidir 



Fondaparinux 

 Yapısal olarak heparine çok benzemekle beraber 
antitrombin III e çok yüksek seçicilikle bağlanarak aktive 
eder. 

 PF4 antijenine bağlanmadığı için HİT ye sebep olmaz. 

 FDA, HİT’de onaylamamış olmakla beraber çok sayıda 
vaka raporunda sorunsuz kullanımı rapor ediliyor. 

 Ülkemizde ruhsatlı olarak pazarlanıyor. 

 Büyük oranda renal yolla elimine olduğu için diyaliz 
hastalarında %50 doz azaltımı gerekebilir. 

 Standart doz ağırlığa göre 5-10mg/gün 

 



Diyaliz Hastasında HİT 

 Cerrahi hastalarına göre risk son derece düşük 

 Antikor pozitifliği kronik diyaliz hastalarında % 8.9 
saptanırken antikor pozitifliği ve trombositopeni 
birlikteliği %1.2 olarak, tromboz sıklığı ise %0.1 
olarak saptanmış. 

 Akut diyaliz hastalarında oran daha yüksek olabilir. 



Diyaliz hastasında klinik 

 Heparinle temastan sonra sette ve membranda 
anormal pıhtılaşma 

 AVF veya greft trombozu 

 Santral kateteri olan hastalarda üst ekstremite veya 
vena cava süperior trombozu 

 Anafilaksi benzeri allerjik reaksiyon 

 Heparinle temastan 5-10gün sonra trombosit 
sayısında %50’den fazla düşüş 



Diyaliz Hastasında HİT Algoritması 

 1. Basamak: HİT in tanınması 

 A)Diyalizör ya da setlerde beklenmeyen pıhtılaşma 
ya da AV fistül, greftlerde, ekstremitelerde etkin 
heparin dozuna rağmen trombotik oklüzyon  

 B) Pıhtılaşmaya yol açacak diğer faktörlerin 
olmaması: Yavaş kan akımı, yüksek UF hızı, 
intradiyalitik kan ya da kan ürünlerinin 
transfüzyonu, İntradiyalitik lipit transfüzyonu vb. 

 C) Trombositopeni olup olmadığının kontrol 
edilmesi 



Diyaliz Hastasında HİT Algoritması 

 2. Basamak: HİT ten şüphelenilen hastaya acil 
yaklaşım 

 A) Diyalizi durdur ve tüm seti yenisiyle değiştir. 

 B) Diyaliz için alternatif antikoagülan ve alternatif 
kilit solusyonu kullan 

 C) Heparin alternatifi ilaç ile yapılan HD de setlerde 
veya membranda pıhtı olmadığını gör 

 D) Hastanın heparin veya düşük molekül ağırlıklı 
heparin ile temasta bulunmamasını sağla 

 

 

 



 Trombotik komplikasyon varsa alternatif ilaçlarla 
sistemik uzun süreli antikoagülasyon gerekebilir. 

Warfarin kullanımı trombosit sayısı>150.000 olana 
kadar ertelenmeli. 

 


