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Tüketim Koagülopatisi  
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•  Klinik tablo (semptomlar&bulgular) 
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•  Tanı 
•  Tedavi 
•  Prognoz  

Tanım  
•  Tüketim koagülopatisi 
•  Yaygın damariçi pıhtılaşma 
•  Dissemine intravasküler koagülasyon 
•  Defibrinasyon sendromu 

•  Prokoagülan faktörlerin, vücuttaki doğal 
koagülasyon inhibitörleri ve endojen fibrinolitik 
sistem tarafından yeterli şekilde bloke 
edilememesi sonucunda yaygın damariçi 
koagülasyonla karakterize bir sendromdur.  

Tarihçe  
•  1834, Dupuy, hayvanlara damariçi beyin 

ektract injeksiyonu 
•  1865, Trousseau, malignansilerde 

tromboz eğilimi tanımladı 
•  1873, Naunyn, parçalanmış RBC hemolize 

yol açar 
   Wooldridge, RBC içinde prokoagülanları   
   keşfetti  
•  1955, Ratnoff, hemostatik anormallikleri 

tanımladı 
 

•  1961, Lasch, DİK tanımını yaptı 
   McKay, birçok hastalıkta tanımladı 
•  1960’lı yılların sonuna doğru laboratuvar 

tanı metodları ile birlikte seriler ortaya 
çıkmaya başladı  

Patofizyoloji 
Hemostatik imbalans 

Prokoagülan durum 
 

•  En önemli faktör SİTOKİNLER 

inflamasyon               koagülasyon 



27/04/16 

2 

                   Endotel hasarı   (kırılma noktası) 
       infeksiyon                       hasar 
             Endotel bütünlüğü bozulur 
          sitokinler                          hormonlar 
 
            mononükleer hücre aktivasyonu 
 
      Prokoagülan & trombosit aktivasyonu 
 
                               endotel  
 
           antikoagülan           prokoagülan             

•                                             Koagülasyon faktör 
düzeyi   

Trombosit sayısı 

Vücut kompanse 
edemez 

Kanama  

uyarı-kanama                                    Etiyoloji  

İnfeksiyonlar  
•  Bakteriyal en sık 
•  Viral 
•  Protozoal 
•  Fungal  
•  %30-50 gram(-) sepsiste ciddi DİK oluşur 

– P.auerginosa, E. coli, P. vulgaris 
 

Purpura fulminans  
•  Sıklıkla ölümcül bir DİK formu 
•  Yaygın cilt nekrozu ile karakterize 
•  Sıklıkla çocukları etkiler 
•  kızıl, suçiçeği, kızamıkçık sonrası 2-4 hf içinde 
•  Protein C eksikliği olanlarda herhangi viral 

veya bakteriyal infeksiyon sonrası 
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Solid tümörler 
•  Trousseau tanımladı, 75 yıl önce 
•  %7 sıklık 
•  TF+FVIIa            FIX+X+cancer procoagulant 
                                              (cysteine proteaz) 
•  TF eksprese ederler, ayrıca plazmada da TF 

mevcuttur 
 

Toplam  182 hasta  
Aşırı kanama  75 
Venöz tromboz 123 
Gezici tromboflebit 96 
Arteriyel tromboz 45 
Arteriyel emboli 31 

Sach GH. Medicine (Baltimore) 56:1, 1977. 

Lösemiler  
•  AML, %32 
•  AML-M3, %90 
•  ALL, %15-20 
•  TF ekspresyonu sorumlu 
•  Özellikle KT sırasında risk artar 

•  Travma/beyin hasarı/yanık           TF 
•  Hemanjiomlar           lokalize koagülasyon 
•  HELLP           endotel disfonksiyonu? 
•  Ölü fetüs           TF 
•  Abruptio placenta          TF 
•  Aort anevrizması          lokalize koagülasyon 
                                        TF, plaktan   

Klinik tablo 
•  Akut vs kronik 
•  Akut  

– Acilen tanı konulmalı 
– Acilen tedaviye başlanmalı 
– Geç kalınırsa ÖLÜMCÜL 

•  Kronik 
– Normal insan gibi 
– Acil tedaviye ihtiyaç yok 
– Akuta dönebilir 
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Klinik tablo 
•  Kanama 

– Cilt, girişim yerleri, peteşi, ekimoz 
– Ciddi kanama, GIS, CNS 
– Minör cilt ve mukoza kanaması            kronik 

•  Tromboz&tromboemboli 
– Mikrovasküler, venöz, arteriyal trombus 
– Akral nekroz, gangren 
– Büyük damar trombozu ve pulmoner emboli nadir 

akut 

•  Şok 
– Altta yatan hastalıkla birlikte (sepsis, travma, 

obstetrik) 

•  Renal yetmezlik 
•  Oligüri, anüri, hematüri, %25-67 
•  Kortikal mikrotrombi + ATN-hipotansiyon 

•  Karaciğer yetmezliği 
•  sarılık, %20-50 
•  İnfeksiyon + hipotansiyon 

•  CNS disfonksiyonu 
•  Mikro/makro trombi + emboli + kanama 
•  Koma, deliryum, lokalize bulgular 

•  Pulmoner problemler 
•  Hipoksemi, kanama, ARDS 

•  Hemoptizi, dispne, takipne, angina 

•  Ral, wheezing, friksiyon rub 
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Laboratuvar  
•  Tanı için hem sensitif hem spesifik rutin 

test yok 
•  Sofistike testler 

– Trombin-AT kompleks 
– Protrombin fragmentleri 

•  Soluble fibrin spesifik 
•  FDP pratik bir test 
•  Diğer testler %90-100 sensitif ama spesifik 

değil 

%75	  olguda	  uzun	  

%60	  olguda	  uzun	  

Tanı  
•  Klinik veriler şüphe uyandırıcı, tanıya çok 

yardımcı değil 
•  Klinik tablo değişken,  altta yatan 

hastalığın bulguları ile örtülebilir 
•  Akut DİK tanısını hızlı koymak yaşamsal 

derecede önemli 
•  Direkt DİK tanısını koymaya yarayan 

duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek rutin 
laboratuvarlar da kullanılabilecek bir test 
henüz yok 

•  Yoğun bakım hastaları dikkatle izlenmeli 
•  Özellikle önceden normal olan trombosit 

sayısında azalma varsa, bu ilk ve önemli 
işaret olabilir 

•  Girişim yerlerinden kanama  
•  PT/aPTT uzaması varsa 

30	  

DİK Tanısı ve Seyri İçin  
Kullanılan Puanlama Ölçeği   

Testler	   Puan	  
Trombosit	  sayısı	  
•  100.000/mm3’ün	  üzerinde	  ise,	  0	  puan	  
•  100.000/mm3’ün	  al>nda	  ise,	  1	  puan	  
•  50.000/mm3’ün	  al>nda	  ise,	  2	  puan	  

Fibrin	  monomerleri	  VEYA	  fibrin-‐fibrinojen	  yıkım	  ürünleri	  
•  Ar>ş	  yok	  ise,	  0	  puan	  
•  Orta	  derecede	  ar>ş	  varsa,	  2	  puan	  
•  Çok	  ar>ş	  varsa,	  3	  puan	  

Protrombin	  zamanı	  
•  3	  saniyeden	  az	  uzama	  var	  ise,	  0	  puan	  
•  >3,	  <6	  arasında	  ise,	  1	  puan	  
•  6	  saniyeden	  fazla	  uzama	  varsa,	  2	  puan	  

Fibrinojen	  düzeyi	  
•  100	  mg/dl’den	  fazla	  ise,	  0	  puan	  
•  100	  mg/dl’den	  az	  ise,	  1	  puan	  

Toplam	  puanlamaya	  göre,	  
•  ≥5	  puan	  ise	  bariz	  DİK	  var,	  günlük	  takip	  et	  
•  <5	  puan	  ise,	  şüpheli	  olarak	  değerlendirilip,	  bir	  iki	  gün	  içinde	  tekrar	  et	  
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Tedavi  
•  AlTa	  yatan	  hastalığın	  hızlı	  ve	  etkin	  tedavisi	  

• Ölü	  fetüs	  olan	  bir	  gebede	  gebelik	  sonlandırılması	  	  
• Malignansi	  tedavisi	  
• AML-‐M3’te	  kemoterapi	  başlanması	  
• Apse	  direnajı	  
• Sepsisli	  hastada	  uygun	  an]biyo]k	  tedavisi	  

•  Destek	  tedavisi	  
•  Eritrosit	  ve	  trombosit	  replasmanı	  
• Koagülasyon	  faktörlerinin	  replasmanı	  
• Hemodinaminin	  sağlanması	  
• Heparin	  tedavisi	  

•  Eritrosit	  replasmanı	  
– Hb	  9	  gr/dl	  civarında	  tutulacak	  şekilde	  
–  Kanama	  varsa	  daha	  sıkı	  izlem	  ve	  replasman	  

•  Trombosit	  replasmanı	  	  
–  Trombosit	  sayısı	  20.000/mm3’ün	  üzerinde	  tutulmalı	  
–  Kanama	  ve	  riski	  varsa	  50.000/mm3’ün	  üzerinde	  
tutulmalı	  
• Beyin	  kanaması	  ÖLÜMCÜL	  	  

–  Transfüzyondan	  1	  saat	  sonra	  trombosit	  sayısı	  kontrol	  
edilmeli	  

– Hedef	  değere	  ulaşılmadı	  ise	  replasmana	  devam	  	  

•  Pıh>laşma	  faktörlerinin	  replasmanı	  
–  TDP	  6/8/10	  ünite,	  12-‐15	  ml/kg	  
–  Fibrinojen	  değeri	  100	  mg/dl’nin	  üstünde	  tutulmalı	  
–  Faktör	  gereksiniminin	  hepsi	  bir	  kerede	  verilmeli	  
–  Replasmanın	  bi]şinin	  1.	  saa]nde	  PT/PTT/INR/
fibrinojen	  bakılmalı	  

– Her	  6	  saaTe	  bir	  testler	  tekrarlanmalı	  

–  Sadece	  laboratuvar	  sonuçlarına	  bakarak	  tedavi	  
yapılmamalı	  	  	  

–  Klinik	  tablo	  da	  izlenmeli	  

•  Faktör replasmanını nasıl yapalım? 
– TDP 

•  Kapiller leak 
•  Dolaşım yüklenmesi, pulmoner ödem 
•  ARDS, asit  

– Protrombin kompleks 
•  Dolaşımla ilgili sorunlar ve kapiller leak yok 
•  Ama FV yok 

– Fibrinojen konsantratları 
•  Yalnızca fibrinojen düzeyini düzeltir 
•  Kriopresipitat  

–  Fibrinojen ve FVIII düzeyini artırır 
–  TDP’nin 4 katı fibrinojen içerir 
– Özellikle kanama varsa ve fibrinojen <100 mg/dl ise  

•  En iyi ve uygun faktör replasmanı TDP ile 

•  Fizyolojik antikoagülant replasmanı 
– Düzeyleri azalmıştır 
– AT kompleksi, sepsis/septik şok 

•  DİK süresinde kısalma, düzelme 
•  Mortalitede azalma, anlamlı değil 

•  APC 
•  D-dimer düzeyinde azalma 
•  Mortalitede azalma 
•  Organ fonksiyonlarında düzelme 
•  Plasebo ile yapılan bir çalışmada etkinlik 

gösterilemediği için çalışma durduruldu ve üretici 
firma ilacı piyasadan çekti 
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•  Heparin tedavisi 
•  Koagülasyon aktivasyonunu inhibe ettiği deneysel 

çalışmalarda gösterilmiş, ama kontrollü klinik 
çalışmalarda yansıması yok 

•  Bir çalışmada sepsisli hastalarda 28 günlük 
mortalitede anlamlı olmayan hafif bir etkinlik 
saptanmış 

•  Heparin tedavisinin etkili olduğu durumlar 
•  Kronik DİK 

•  metastatik kanser, purpura fulminans, aortik anevrizma 

•  Akut DİK  
•  replasmana rağmen düzelmeyen kanamalar 
•  trombozun yol açtığı doku hasarı (renal kortikal nekroz, dijital 

gangren) 

                     
•    

•  Doz ne olmalı? 
•  Kronik DİK 

•  500-750 U/sa infüzyon 
•  Bolusa gerek yok 
•  24 saatte yanıt yoksa doz artırılabilir 

•  Akut DİK 
•  Yanlış kan transfüzyonu, amniyotik sıvı embolisi ve 

septik düşük durumunda  
•  5.000-10.000 U  İV bolus 
•  500-1000 U/sa infüzyon 

Prognoz  
•  Altta yatan hastalığın kontrolü 
•  Organ hasarının yaygınlığı 
•  Yaş 
•  Hemostatik bozukluk derecesi 

•  %31-80 (± heparin) 
•  Sepsiste DİK varlığı mortaliteye doğrudan 

etklili 


