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Bölüm 25
GEBELİKTE VE LOHUSALIKTA EDİNSEL VE KONJENİTAL 

HEMOSTATİK BOZUKLUKLAR
R. V. Ganchev, C. A. Ludlam

R. Has, F. Güngör

Normal bir gebelik boyunca kanamanın 
durdurulması mekanizmasında bir dizi ilerleyici 
değişiklik olur. Bu değişiklikler doğum sırasında 
oluşabilecek kanamayı önlemek içindir. Faktör V, 
VII, VIII, X, XII ve von Willebrand faktör (vWF) 
(Tablo 1) seviyelerinde artış ile birlikte fibrinojen 
derişiminde de belirgin artış saptanır. Faktör XIII 
düzeyi ise başlangıçta artarken gebeliğin ilerleyen 
haftalarında düşer. Pıhtılaşmanın aktivasyonunu 
gösteren protrombin parçaları (PFI+2), trombin 
– antitrombin kompleksleri (TAT) ve D-dimer 
gibi belirteçler de artar. Protein S aktivitesi ve 
kazanılmış aktive protein C (APC) direnci gibi 
antikoagülan özellikteki proteinlerin düzeyi ise 
düşer. Fibrinolizisin baskılanmasında hem endotel 
(PAI–1), hem de plasenta kaynaklı (PAI–2) 
plazminojen aktivatör inhibitör önemli rol oynar. 
Annenin endotel hücreleri ve trombositlerden köken 
alan mikropartiküller ve plasentadaki trofoblastlar 
prokoagülasyona katkıda bulunurlar1. Normal 
gebelik boyunca doku faktörü (DF) derişimi sabit 
olsa da, gebe olmayan kadınlarla kıyaslandığında 
monosit kökenli doku faktörü aktivitesi ve 
ekspresyonu düşüktür2-4. Plasentadaki trofoblast 
seviyesindeki bölgesel kanama kontrolü, artmış DF 
ekspresyonu ve doku faktörü yolağı inhibitörünün 
(tissue factor pathway inhibitor [TFPI]) düşük 
ekspresyonu ile karakterizedir. Doğumdan yaklaşık 
4 hafta sonra hemostatik sistem gebelik öncesi 
haline döner5.

Artan Azalan Değişmeyen
Sistemik değişiklikler
Prokoagülan faktörler I, V, VII, VIII, IX, X, XI XIII PC, AT
Antikoagülan faktörler Eriyik TM PS
Yapıştırıcı proteinler vWF
Fibrinolitik proteinler PAI–1, PAI–2 t-PA Eriyik DF
Doku faktörü (DF) Monosit DF
Mikropartiküller MP
Plasentaya sınırlı değişiklikler DF TFPI

Gebelik süresince hemostaz dengesi hiperkoagülasyon 

tarafına kaymış gibi olsa da, bazı hastalıklar 
ve gebelik komplikasyonları kanamaya eğilim 
yaratabilir. Bu bölümde obstetrik açıdan kanama 
komplikasyonlarına yol açabilecek edinsel ve 
konjenital hemostatik bozukluklar anlatılacaktır.

EDİNSEL HEMOSTATİK BOZUKLUKLAR

Trombositopeni
En sık görülen hemostatik bozukluktur. Tüm 
gebeliklerin % 10’unda görülür. Normal trombosit 
değeri 150–400 x l09/L’dir. 150 x 109/L altındaki 
değerler trombositopeni olarak adlandırılır. Normal 
gebelik seyri boyunca trombosit sayısında yaklaşık 
% 10 kadar düşüş olabilir6. Spontan kanama, 
trombosit seviyesi 30 x 109/L altına düşmedikçe pek 
görülmez. Ancak cerrahi kanama veya doğum sonu 
kanama için sınır değer 50 x 109/L’dir. Gebelikte 
trombositopeni çok çeşitli nedenlerle görülebilir 
(Tablo 2). Bu bozuklukların başlangıcı ve klinik 
tabloları çakıştığından ayırıcı tanı zorlaşabilir. Geniş 
tetkikler ve tedaviler sırasında hastalarda yalancı 
trombositopeni de görülebilir. Bu in vitro EDTA’lı 
tüpün yapmış olduğu trombosit agregasyonuna 
bağlı oluşan laboratuar hatasıdır.

Gestasyonel trombositopeni
Gestasyonel veya tesadüfen trombositopeni (GT) 
gebelikteki trombositopeninin en sık nedenidir. 

Tablo 1: Normal gebelikte pıhtılaşma sistemindeki değişiklikler

TM: trombomodulin; PS: protein S; PC: protein C; AT: antitrombin; vWF: von Willebrand faktörü; PAI: plazminojen aktivatör 
inhibitörü; t-PA: doku plazminojen aktivatörü; TFPI: doku faktörü yolağı inhibitörü.Brenner B. Haemostatic changes in pregnancy. 
Thromb Res 2004; 114: 409-14’ten uyarlanmıştır.
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Tablo 2: Gebelikle ilişkili trombositopeni nedenleri
Gebeliğe özgü trombositopeni nedenleri Gebeliğe özgü olmayan trombositopeni nedenleri
Gestasyonel trombositopeni İdiopatik trombositopenik purpura (ITP)
Preeklampsi Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
HELLP sendromu (Hemoliz, yüksek 
karaciğer enzimleri, düşük trombosit düzeyi) Hemolitik üremik sendrom (HÜS)

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri Sistemik lupus eritematosus (SLE)
Viral enfeksiyonlar (HIV, CMV, EMV)
Antifosfolipid sendromu 
Tüketim koagülopatisi
İlaçlara bağlı trombositopeni
Tip 2B von Willebrand hastalığı

Tüm gebe kadınların % 5’ini etkilemektedir. 
Gebelikle ilişkili trombositopenilerin % 75’inden 
fazlasını oluşturur7, 8. Tesadüfen ilk defa üçüncü 
üçayda saptanan hafif-orta dereceli trombositopeni 
(100–150 x 109/ L) olarak karşımıza çıkar. Trombosit 
sayısı doğumdan sonraki 7 gün içinde normale 
döner.

GT normal gebeliğe eşlik edebilecek fizyolojik 
trombositopenidir. Hemodilüsyona bağlı ve/
veya artmış trombosit klirensine bağlı olduğu 
düşünülmektedir. GT tamamıyla masum bir 
durumdur. Annede kanama, fetus veya yenidoğanda 
trombositopeni yaratmaz. Ancak gebelik boyunca 
trombosit sayısını takibi ve 100 x 109/L altına 
düşmesi durumunda tanının tekrar gözden 
geçirilmesi önerilir. GT’de trombosit sayısı nadiren 
50 x 109/L’nin altına düşer9. Epidural anestezi 
80 x 109/L üstündeki trombosit değerlerinde 
güvenilirdir. Doğum şekli obstetrik endikasyonlara 
göre planlanmalı ve kordon trombosit sayısı kontrol 
edilmelidir.

Gebenin daha önceki trombosit değeri bilinmiyorsa 
ve trombositopeni ilk defa gebelikte ortaya çıkmış 
ise GT ve ITP’nin ayırıcı tanısı zorlaşabilir.

İdiopatik trombositopenik purpura (ITP)
Gebelikle ilgili trombositopeni vakalarının 
% 5’ini oluşturur7, 10. İlk üçayda saptanan 
ciddi trombositopenin en sık nedeni ITP’dir. 
Trombositlerin antitrombosit antikorları tarafından 
prematür yıkımı ile karakterizedir. Sıklıkla rutin 
istenen hemogramda asemptomatik trombositopeni, 

daha nadiren ilk defa gebelikte saptanan ciddi 
trombositopeni ile ortaya çıkar. Daha önce ITP 
tanısı alan hastalarda gebelikte ITP alevlenmesi 
görülebilir11. Semptomatik hastalarda ufak 
ekimozlar, peteşiler, mukoza kanamaları veya 
nadiren ölümcül intrakranial kanama olabilir.

Gebe olmayan hastada olduğu gibi ITP tanısı, 
diğer trombositopeni nedenlerinin dışlanması 
durumunda kemik iliğinde normal veya artmış 
megakaryositlerin görülmesi ile konulur. Gebelikten 
önce trombositopeni yoksa ve 1. üçayda ciddi 
trombositopeni (< 100 x 109/L) saptanmışsa; 
gebelik haftası ilerledikçe trombosit sayısı giderek 
düşüyorsa bu durum sıklıkla ITP ile uyumludur. 
Tam tersine 2. veya 3. üçayda saptanan hafif 
trombositopeni  (hipertansiyon veya proteinüri 
yokluğunda) sıklıkla GT ile uyumludur12. Kemik 
iliği değerlendirilmesi lösemi, lenfoma, malign 
infiltrasyon düşünülmüyorsa gereksizdir.

ITP tanısı almış gebeye tedavi verilme kararı, 
annedeki ciddi kanama riskine göre değerlendirilir. 
Gebelik ilerledikçe trombosit sayısı genellikle 
düşer, 3. üçayda en düşük seviyesine ulaşır11. 
Doğum sırasında güvenilir bir trombosit değeri 
sağlayabilmek için hastaya tedavi verilmesi 
gerekebilir. Doğum öncesi kanama insidansı ITP’ 
de artmış değildir. Ancak plasenta yatağından 
olmasa da epizyotomi gibi cerrahi insizyonlardan 
ve yumuşak doku yaralanmalarından küçük de olsa 
kanama riski vardır13.

20 x 109/L üzerinde trombosit değeri olan 

McCrae KR. Thrombocytopenia in pregnancy: differential diagnosis, pathogenesis and management. Blood 
Rev 2003; 17: 7-14’den uyarlanmıştır.
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asemptomatik hastalarda doğum kaçınılmaz 
olmadığı sürece tedaviye gerek yoktur. Ancak sıkı 
takip yapılmalıdır. 50 x 109/L üzerindeki trombosit 
değeri, normal doğum için güvenilirdir. 80 x 109/L 
üzerindeki trombosit sayısı spinal veya epidural 
anestezi ile sezaryen için güvenilirdir14.

ITP’de ana tedavi seçenekleri kortikosteroidler veya 
ven içine immünoglobulindir (IVIg). Ancak bu iki 
tedavinin de fetus/yenidoğanın trombosit değerlerini 
etkilediğine dair kanıt yoktur. Tedavi süresi kısa 
olacak gibiyse, örneğin 3. üçayda başlanacaksa 
kortikosteroidler etkili bir seçenektir. Başlangıç 
dozu olarak 1 mg/kg prednizolon (gebelik kilosuna 
göre) önerilmektedir. Doz daha sonra azaltılabilir11, 

14.  Kortikosteroidlerin osteoporoz ve kilo alımı gibi 
gebelik dışında da görülen yan etkilerine ek olarak 
gebeliğin indüklediği hipertansiyon, gestasyonel 
diabet, erken membran rüptürü de görülebilir. 

Steroidlerin annede olası yan etkilerinden duyulan 
endişe nedeniyle bazı hekimler gebelikte birinci 
basamak tedavide IVIg kullanmaktadır15, 16. 
Diğerleri ise kortikosteroidlerin annede ciddi yan 
etkileri görülmesi durumunda, steroid tedavisini 
hasta uzun süre alacak gibiyse veya kabul edilemez 
yüksek bir idame doz (> 7,5 mg prednizolon günlük) 
gerekiyorsa IVIg kullanmaktadır. IVIg tedavisi 
2 gün boyunca 1 gr/kg/gün veya 5 gün boyunca 
0,4 gr/kg/gün şeklinde uygulanır11. Hastaların % 
80’ninde kalıcı ve tatmin edilebilir bir cevap alınır. 
Cevap genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkar ve 
2–3 hafta devam eder. İlk yanıttan sonra kanamayla 
ilgili semptomları önlemek için ve doğum sırasında 
yeterli düzeyde trombosit seviyesi sağlayabilmek 
için tekrar tek doz şeklinde IVIg infüzyonları 
verilebilir.

Steroid ve IVIg tedavisine cevapsız ciddi semptomatik 
ITP hastalarına yüksek doz IV metilprednizolon (1 
gr) tek başına veya azotioprin veya IVIg ile birlikte 
verilebilir14. Ancak bu tedavilerin olası riskleri 
de göz önünde bulundurulmalıdır. Splenektomi 
artık gebelikte nadiren yapılsa da, diğer tedavi 
seçeneklerine cevap vermeyen hastalarda 2. üçayda 
denenebilir.
Annede antitrombosit antikorlarının plasentadan 
geçişine bağlı olarak yenidoğanda trombositopeni 
görülebilir. Ciddi neonatal trombositopeni (< 50 
x 109/L) insidansı, % 9–15 olarak bilinmektedir. 
İntrakranial kanama yenidoğanların % 0–1,5’inde 

görülmektedir17. Annede klinik bulgular fetus 
ve yenidoğanın trombositopenisinin tahmin 
edilmesinde yeterli olmadığından doğum öncesinde 
(kordosentez) ve doğum sırasında (fetusun skalp 
kan örneği) fetusun trombosit değerinin ölçülmesi 
geçmişte düşünülmüştür. Kordosentezin fetusta 
ölüm oranı % 1 -2’dir. Skalp kan örneği alınması 
masum bir işlem gibi gözükse de, belirgin 
kanama riski vardır. Bu sebeplerden gebelikte ITP 
yönetiminde eskiden kullanılan kordosentez ve fetal 
skalp kan örneklemesi uygulamaları günümüzde 
terk edilmiştir. Fetustaki trombositopeninin en 
güvenilir göstergesi daha önceki doğumda doğan 
kardeşte trombositopeni öyküsü olmasıdır18.

Yenidoğanda ciddi kanama riski düşük olduğundan 
ITP’de doğum şekli tamamen obstetrik endikasyonlar 
doğrultusunda belirlenir11, 14. Doğum öncesi ideal 
yönetime rağmen annede trombosit değeri doğumda 
çok düşükse trombosit transfüzyonu gerekebilir. 
Trombositopenisi olan kadınlar genellikle 
doğumun üçüncü evresinden sonra plasenta 
parçaları uterus içinde kalmadığı sürece plasenta 
yatağından kanamazlar. Ancak cerrahi yaralardan, 
epizyotomi alanından ve perine yırtıklarından 
kanamalar görülebilir. Doğum sonu analjezide 
NSAID’den kaçınılmalıdır. ITP nedeniyle doğum 
sırasında tromboz proflaksisi yapılmasından da 
kaçınılmamalıdır. Proflaktik düşük molekül ağırlıklı 
heparin, trombosit sayısı 50 x 109/L’ nin üzerinde ise 
güvenle kullanılabilir. Tüm hastalarda doğumdan 
sonra kordon kanında trombosit değeri bakılmalıdır. 
Doğumu takip eden 4–5 güne dek yenidoğanın 
trombosit değeri düşebileceği için günlük 
takip yapılmalıdır11. Yenidoğanlara yakın takip 
yapılmalıdır. Ancak genellikle tedavi gerekmez. 
Klinik kanama bulgusu olan veya trombosit değeri 
< 20 x 109/L olan yenidoğanlarda IVIg tedavisine 
hızla yanıt alınır. Ciddi kanama durumlarında IVIg 
ile beraber trombosit de verilmelidir11. 

İkincil otoimmün trombositopeni
Antifosfolipid sendromu 
Birincil antifosfolipid sendromu (AFS) tanısı 
klinik bulgular (damar içi tromboz veya gebelikte 
ciddi hastalık) ve laboratuarda antifosfolipid 
antikorların (lupus antikoagülanı, antikardiolipin 
IgM, IgG) tekrarlayan iki testte yüksek saptanması 
ile konulur19. Vakaların % 20-40’ında birincil 
AFS otoimmün trombositopeni ile ilişkilidir20. 
Trombositopeni nadiren ciddi boyuttadır ve 
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genellikle tedavi gerekmez. Tedavi gerekirse 
birincil ITP’deki tedavi seçenekleri kullanılabilir. 
Ancak birincil AFS genellikle tekrarlayan düşükler, 
fetusta gelişme geriliği veya ölüm, preeklampsi, 
annede tromboz gibi ciddi hastalıklara sebep 
olmaktadır. AFS’de düşük doz aspirin ve düşük 
doz heparin kombinasyonu tekrarlayan düşüklerin 
önlenmesinde yardımcı olabilir. AFS olan ve 
tromboz öyküsü olan gebelere doğum öncesi ve 
sonrası tromboz proflaksisi gerekmektedir. Orta 
derecede trombositopeni AFS’da antitrombosit veya 
antitrombotik tedavi kararını etkilememelidir19, 21–23.  

Sistemik lupus eritematosus 
Sistemik lupus eritematosus’ta (SLE) antitrombosit 
antikorlara veya immün komplekslere bağlı 
trombositopeni oluşabilir. Ancak genellikle ciddi 
trombositopeni görülmemektedir.  Hastaların 
% 5’inde trombositopeni ciddi boyutta (< 30 x 
109/L) olabilmektedir13. Trombositopeni genellikle 
karşımıza ilk bulgu olarak çıkmaktadır. Hastalığın 
diğer bulguları aylar veya yıllar sonra ortaya 
çıkabilir. Gebeliğin SLE üzerine net etkisini 
tanımlamak güçtür. Genel kanı gebeliğin SLE’nun 
uzun dönem prognozunu etkilemediği yönünde olsa 
da, gebelik ve özellikle lohusalıkta alevlenmeler 
görülebilmektedir24. Gebelikte SLE ile ilişkili 
trombositopeni, ITP’deki gibi tedavi edilebilir. 
SLE’lu kadınlar ayrıca preeklampsi açısından 
risk altındadırlar ve preeklampsi geliştiğinde de 
trombositopeni görülebilir. 

HIV ile ilişkili trombositopeni
HIV enfeksiyonunun başlangıcında antitrombosit 
antikorlara veya immün komplekslere bağlı 
olarak trombosit yıkımı görülebilir. Hastalığın 
ileri safhalarında ilaçlara veya enfeksiyona bağlı 
kemik iliği depresyonu sonucunda trombositopeni 
gelişebilir. Bir çalışmada HIV (+) kadınların % 
3’ünde trombositopeni saptanmış ve çoğunda bu 
trombositopeni doğrudan HIV enfeksiyonu ile 
ilişkili bulunmuştur25. Bu hastaların yarısından 
biraz azında trombosit değeri 50 x 10 9/L’nin altında 
bulunmuş ve % 20’sinde kanama komplikasyonları 
görülmüştür25.

Antiretroviral tedavide kullanılan bir takım ilaçlar 
bozulmuş olan trombopoezi düzeltebilse de, bazı 
ilaçların bizzat kendileri trombositopeniye yol 
açabilmektedir. Trombositopenin esas nedeninin 
immün hasar olduğu durumlarda kanama 

Tablo 3: Trombositopeni yapan ilaçlar
A. İmmün sistem aracılı
     Asetaminofen
     Aminosalisilik asit
     Amiodaron
     Amfoterisin B
     Simetidin
      Diklofenak
      Kinin ve kinidin
      Levamizol
      Metildopa
      Ranitidin
      Sulfasalazin
      Vankomisin 
B. Antikor aracılı
    Heparin      
C. Trombosit üretimini baskılayan ilaçlar
    Anagrelid
    Valproik asit
D. Tüm hematopoetik sistemi baskılayan ilaçlar
    Kemoterapi ilaçları

George JN, Raskob GE, Shah SR, et al. Drug-
induced thrombocytopenia: a systematic review of 
published case reports. Ann Intern Med 1998; 129: 
886–90.’dan uyarlanmıştır.

semptomlarının tedavisinde veya doğum öncesinde 
trombosit seviyesini yükseltmek için IVIg tedavisi 
gerekebilir25. Kortikosteroidler de etkili olsa da, 
daha çok immünsüpresyon ve enfeksiyona yol 
açabilir. HIV ile enfekte hastalarda TTP daha sık 
görülür. Bu durumda uygun tedavi verilmelidir. 
Sezaryen ile doğumda anneden bebeğe HIV geçme 
riski daha düşüktür.

İlaçlara bağlı gelişen trombositopeni
İlaçlara bağlı gelişen trombositopeni immün veya 
immün olmayan nedenlerle yıkımın artması veya 
üretimde baskılanmaya bağlı oluşabilir. Her ikisi 
de gebelikte sık görülmese de ayırıcı tanıda ilaç 
kullanımına bağlı trombositopeni de mutlaka 
düşünülmelidir. Trombositopeniye neden olabilen 
bazı ilaçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. 

İlaca bağlı trombositopeninin özel bir şekli 
heparine bağlı trombositopenidir (HIT). Fraksiyone 
olmayan heparin kullanan hastaların % 1–5 
kadarında görülebilmektedir. Bu oran düşük 
molekül ağırlıklı heparin kullananlarda daha azdır. 
HIT heparin-trombosit faktör 4 kompleksine 
karşı oluşan antikorun tetiklediği trombosit 
aktivasyonu ve agregasyonu sonucu gelişir. Diğer 
trombositopenilerden farklı olarak HIT, arterde ve/
veya vende hayatı tehdit edici trombozlarla komplike 
olabilir. Laboratuar testleri ile tanı doğrulanabilir. 
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Preeklampsi ve HELLP sendromu
Preeklampsi tüm gebeliklerin % 6 kadarını 
olmak üzere, özellikle 20 yaş altı ve 30 yaş üstü 
primigravidaları etkilemektedir7. Tanı kıstaslarını 20. 
gebelik haftasından sonra gelişen hipertansiyon ve 
300 mg/gün üzerindeki proteinüri oluşturmaktadır6. 
Genellikle 3. üçaya kadar klinik olarak belirgin 
olmasa da, annenin uterus damarlarına doğru 
trofoblast invazyonunun kusurlu olmasına bağlı 
olarak gebeliğin erken döneminde gelişir30, 31. 
Trombositopeni hastaların yaklaşık yarısında 
görülür. Trombositopeni derecesi preeklampsi 
derecesi ile doğru orantılıdır. Bazen trombositopeni 
ilk bulgu olarak karşımıza çıkabilir7.
Patogenezde aşırı trombosit aktivasyonu, zedelenmiş 
endotel yüzeyine trombositlerin yapışması, IgG 
ile kaplı trombositlerin retiküloendoteliyal sistem 
tarafından yıkımı suçlanmaktadır7. 

Çoğu preeklampsi vakasında koagülasyon sistemi 
aktive olmuş olsa da, genellikle aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı (APTT), protrombin zamanı 
(PT) ve fibrinojen seviyeleri normaldir. Ağır 
preeklampside pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu 
pıhtılaşma faktörlerinde tüketime ve pıhtılaşma 

HIT gebelikte daha nadir görülür26,28. Heparin 
plasentadan geçmediğinden fetusta trombositopeni 
gelişmez. Klinik olarak HIT şüphesi varsa heparin 
derhal kesilmelidir. Antikoagülasyon mutlaka 
gerekiyorsa heparine benzer danaparoid çoğu 
hastada kullanılabilir27. Gebe olmayan hastalarda 
diğer alternatif hirudindir, ama gebelikte kullanımı 
ile ilgili deneyim yetersizdir. Sadece başka seçenek 
olmadığında kullanımı önerilmektedir. Ayrıca HIT 
hastalarında trombosit transfüzyonu önerilmez. HIT 
ölüme neden olabileceğinden, heparin ile tedaviye 
başlanmadan önce mutlaka trombosit değeri 
kontrol edilmelidir. Heparinin ilk verildiği günden 
4 gün sonra veya tekrar dozundan 1 gün sonra 
test yenilenmelidir. Bu testler 3 hafta boyunca ve 
haftalık olarak yapılmalıdır. 

Mikroanjiyopati ile birlikte trombositopeni 
Trombositopeni, eritrositlerin parçalanması ve 
değişik derecelerde hemolizin (mikroanjiyopatik 
hemolitik anemi, MAHA) görüldüğü çeşitli 
sendromlar vardır. Bazı sendromlar obstetrik pratiğe 
özgüdür. Ayırıcı tanı özellikle doğum hekimleri 
açısından önemlidir. Ayırıcı tanıya göre yönetim 
değişmektedir. Ayırıcı tanı Tablo 4’te özetlenmiştir.

Tanı TTP HÜS HELLP Preeklampsi GAYK

Başlangıç 2. üçay Doğum sonu 3. üçay 3. üçay 3. üçay

Hemoliz +++ ++ ++ + +

Trombositopeni +++ ++ ++ ++ + / ±

Koagulopati - - ± ± +++

Karaciğer hastalığı ± ± +++ ± +++

Renal hastalık ± +++ + + ±

Hipertansiyon Nadir ± ± +++ ±

SSS hastalığı +++ ± ± ± +

Doğumun 
hastalığa etkisi Yok Yok İyileşir İyileşir İyileşir

Yönetim Erken plazma 
değişimi

Destek ± 
plazma 
değişimi

Destek. 
İyileşmezse 
plazma 
değişimi

Destek. 
İyileşmezse 
plazma 
değişimi

Destek

Tablo 4: Gebelikle ilişkili mikroanjiyopatilerin birbirinden farkları

TTP: trombotik trombositopenik purpura; HUS: hemolitik üremik sendrom; HELLP: hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri, düşük 
trombosit düzeyi; GAYK: Gebeliğin akut yağlı karaciğeri.
Horn EH. Thrombocytopenia and bleeding disorders. In James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, eds. High-Risk Pregnancy: 
Management Options, 3rd edn, Elsevier, 2006: 901–24.
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testlerinde uzamayla fibrinojende düşüşe sebep 
olur. 

HELLP sendromu (hemoliz, yüksek karaciğer 
enzimleri, düşük trombosit düzeyi) preeklampsinin 
bir türevidir ve karaciğerin ağır derecede 
etkilendiğini gösterir32. Kıstaslarını mikroanjiyopatik 
hemolitik anemi, yüksek aspartat aminotransferaz 
düzeyi (> 70 U/l), trombositopeni (< 100 x 109/L) 
oluşturmaktadır33. Hastalar hipertansiyon ve 
proteinüri olmaksızın ciddi epigastrik ve sağ üst 
kadran ağrısı ile başvurabilirler. HELLP sendromu 
doğum sonu dönemde de (genellikle 48 saat içinde) 
görülebilir. HELLP sendromu, anne ve fetusta 
preeklampsiden daha fazla ölüm ve ciddi hastalık 
tehlikesi yaratır. Bir sonraki gebelikte tekrarlama 
riski % 3 kadardır7.

Preeklampsi veya HELLP sendromunda yönetim 
destek tedavisidir. Fetusun doğurtulmasına dek 
olan sürede hastanın tıbbi durumu dengede 
tutulmalıdır. Kanama veya ciddi trombositopeni 
varsa, sezaryen ile doğum planlanıyorsa trombosit 
transfüzyonu gerekebilir. Preeklampsiye bağlı 
trombositopenide, verilen trombositlerin ömrü 
kısalmıştır6.  Preeklampsi sonucu gelişen tüketim 
koagülopatisinde taze donmuş plazma (TDP), 
ciddi hipofibrinojenemide ise kriyopresipitat 
kullanılabilir. Çoğu preeklampside klinik tablo 
doğum sonrası düzelse de, trombosit seviyesi 24–
48 saat daha düşebilir34. Doğum sonrası hala ciddi 
trombositopeni, hemoliz veya organ yetmezliği 
varsa plazma değişimi planlanabilir. Ancak bu 
durumda tanı yeniden gözden geçirilmelidir35. 

Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve 
hemolitik üremik sendrom (HÜS)
TTP ve HÜS mikroanjiyopatik hemolitik anemi 
ve trombositopeninin ortak özelliklerini içerir. Her 
ikisi de gebeliğe özgü sendrom olmasa da, gebelikte 
her ikisinin de sıklığı artmıştır. TTP vakalarının % 
10’luk bölümünü gebeler oluşturur6.

TTP mikroanjiyopatik hemolitik anemi, 
trombositopeni, nörolojik bozukluklar, ateş ve 
böbrek işlevlerinde bozulma beşlisinden oluşur. 
Bu bulguların tümü hastaların % 40’ından 
azında görülmektedir34. Klinik bulgular HÜS’te 
de benzerdir. Nörolojik bozukluklar TTP’de, 
böbrek bozukluğuysa HÜS’te daha baskındır. TTP 
patogenezinde ADAMTS 13 olarak adlandırılan 

ve özgün von Willebrand faktörünü (vWF) yıkan 
proteazın konjenital veya kazanılmış eksikliklerine 
bağlı olarak yüksek molekül ağırlıklı vWF 
multimerlerinin artması suçlanmaktadır. İlginç 
olarak gebelikte ADAMTS 13 seviyesi azalmaktadır. 
Bu da gebelikte trombotik mikroanjiyopatiye 
yatkınlığı açıklamaktadır36. 

TTP, HÜS ve gebelikle ilişkili diğer 
mikroanjiyopatilerin (preeklampsi ve HELLP 
sendromu) ayırıcı tanısı zor olabilir. Mikroanjiyopatik 
hemoliz özellikle TTP ve HÜS’te daha ağırdır. 
Ancak TTP ve HÜS’te hipertansiyon yoktur. 
Hastalıkların başlangıç zamanları da ayırıcı tanı için 
önemlidir. TTP genellikle 2. üçayda, HÜS doğum 
sonu dönemde, preeklampsi ve HELLP sendromu 
ise 3. üçayda görülür7, 34, 37. Plazma antitrombin 
seviyesi TTP ve HÜS’ te normal iken preeklampsi 
ve HELLP sendromunda ise düşüktür38. Diğer 
bir önemli nokta ise doğuma verdikleri cevaptır. 
Preeklampsi ve HELLP sendromu sıklıkla doğumu 
takiben hızla düzelirken, TTP ve HÜS’te doğum 
sonrası klinik değişmez. Dolayısıyla gebeliğin 
sonlandırılması TTP ve HÜS’te tedavi amacıyla 
kullanılmaz. TTP’de kullanılan plazma değişimiyle 
gebeler veya gebe olmayan hastaların % 75’de 
iyileşme sağlanır6. TTP’de tanı konulur konulmaz 
plazma değişimi yapılmalıdır. Günlük plazma 
değişimi hastalıkta tam gerileme sağlanıncaya dek 
ve gerilemeden sonraki 48 saat boyunca da devam 
edilmelidir. Plazma değişimi döngülerine doğuma 
dek devam edilmelidir. HÜS’te yönetim destek 
diyaliz ve eritrosit transfüzyonuyla yapılır. Plazma 
değişiminin kanıtlanmış yararı yoktur.

TTP ve HÜS’te plasenta iskemisi ve buna bağlı erken 
doğum gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. 
Yine de iyi yönetim sayesinde bu kötü sonuçlar 
önlenebilir.

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri 
Gebeliğin akut yağlı karaciğeri her 5.000–
10.000 gebenin birini etkiler. Sıklıkla 3. üçayda 
primigravidalarda görülür39. Patogenez çoğu vakada 
bilinmemekle beraber bazı hastalarda uzun zincirli 
3-hidroksi-açil CoA dehidrogenaz (LCHAD) 
eksikliği suçlanmaktadır40. 

Karaciğer hasarına bağlı pıhtılaşma faktörlerinin 
sentezi azalır. Kanama komplikasyonları ve tüketim 
koagülopatisi gelişebilir. Tüketim koagülopatisi 
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bulguları olarak trombositopeni, aPTT ve PT’de 
uzama, fibrinojen ve antitrombin düzeylerinde 
düşüş görülebilir.

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri gebelikle ilişkili 
mikroanjiyopatiler arasında sınıflandırılmaktadır. 
Hastaların % 50’sinde preeklampsi kıstaslarını 
dolduracak bulgular mevcuttur. HELLP, TTP, HÜS 
ile karşılaştırıldığında mikroanjiyopatik hemoliz ve 
trombositopeni daha hafif boyuttadır41.

Tedavinin en önemli parçası doğumdur, çünkü 
patolojik sürecin geri dönüşümünü sağlar. Pıhtılaşma 
bozukluklarının destek tedavisinde taze donmuş 
plazma, kriyopresipitat, trombosit transfüzyonları 
kullanılabilir. Hemostatik bozukluklar doğumu takip 
eden 10 gün boyunca devam edebilir. Gebeliğin akut 
yağlı karaciğerinde fetusun ölüm oranı % 15’lerde, 
gebenin ölüm oranıysa % 5’ den daha az olarak 
bilinmektedir39.

TÜKETİM KOAGÜLOPATİSİ

Tüketim koagülopatisi (damar içi yaygın pıhtılaşma 
bozukluğu) pıhtılaşma sisteminin aktivasyonuna 
bağlı oluşan yaygın, fibrinden zengin trombüslerin 
damar içinde birikimidir. Pıhtılaşma faktörlerinin 
tüketimi genellikle kanama diyatezine yol açsa da 
bazen yaygın trombozlara bağlı periferik organ 
iskemileri görülebilir. Obstetrik kanamaların 
hepsine bir derece tüketim koagülopatisi eşlik 
ediyor olsa da, pıhtılaşma bozukluğu riski şiddetli 
kanamalarda daha yüksektir. Şiddetli kanama ve 
pıhtılaşma bozukluğu gebelikte görülebilecek en 
ciddi komplikasyondur.
Doğumla ilişkili tüketim koagülopatisi genellikle 
akut (fetusun ölümünün geç komplikasyonu 
hariç) başlar ve çeşitli hastalıkların sonucu olarak 
karşımıza çıkar. Dolaşım sistemine doku faktörünün 
(DF) salınması, endotel hasarı, damar içi hemolize 
cevap olarak gelişen prokoagülan fosfolipidlerin 
üretimi olayı tetikleyebilir (Tablo 5)42. Yapılan kan 
transfüzyonlarının ve hacim tedavilerinin bizzat 
kendileri de tüketim koagülopatisini tetikleyebilir.

Tüm tetikleyici faktörler trombin oluşumunu 
sağlarken pıhtılaşmanın baskılanmasında kusurlar 
oluşturur ve fibrinolizisi baskılarlar. Trombin 
trombosit aktivasyonuna ve agregasyonuna sebep 
olur. Böylece mikrovasküler sistemde trombüsler 
oluşur ve bunun sonucunda da trombositopeni 

Tablo 5: Gebelikte tüketim koagülopatisi 
mekanizmaları

A. Vasküler endotel hasarı
Preeklampsi
Hipovolemik şok
Septik şok
B. Doku faktörünün (DF) salınması
Ablasyo plasenta
Amniyotik sıvı embolisi
Fetusun ölümü
Plasenta akreata
Akut yağlı karaciğer
C. Prokoagülan üretimi
Fetomaternal kanama
Fosfolipidler
Uygunsuz kan transfüzyonu
Septisemi
Damar içi hemoliz

Anthony J. Major obstetric hemorrhage and 
disseminated intravascular coagulation. In James 
DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, eds. High-Risk 
Pregnancy: Management Options, 3rd edn, Elsevier, 
2006: 901–24.

gelişir.  Trombin, antitrombin (AT) ve trombomoduline 
bağlanır ve bu proteinler de kısa süre içinde tükenir. 
Trombomoduline bağlı trombin antikoagülan protein 
C’yi aktive eder. Ancak belli bir süre sonra protein C 
de tükenir ve bu da mikrovasküler tromboza eğilim 
yaratır. Sepsise ikincil tüketim koagülopatisinde 
artmış C4b- bağlayan protein daha fazla sayıda 
serbest protein S bağlar. Dolayısıyla protein C 
için daha az sayıda kofaktör hazırda bulunmuş 
olur. PAI–1, doku plazminojen aktivatöründen çok 
daha fazla artıp fibrinolizisi baskılar. Oluşan fibrin 
birikip küçük ve orta boydaki damarlarda tromboza 
neden olur. Eritrositlerin kısmi olarak tıkanan 
damarlardan geçişi parçalanmalarına neden olup, 
mikroanjiyopatik hemolitik anemi meydana gelir.
Ablasyo plasenta en sık görülen obstetrik 
tüketim koagülopatisi nedenidir. Tüm tüketim 
koagülopatilerinin % 60’ında ablasyo plasenta 
vardır. Tüm ablasyo plasentaların ise  % 5’inde 
tüketim koagülopatisi görülür. Ancak ablasyo 
plasenta fetusun ölümüyle sonuçlanmadığı sürece 
sendrom nadiren görülmektedir. Başlangıçta uterus 
içi basıncın artmasıyla birlikte DF’den zengin 
desidua parçaları anne dolaşıma girer. Ciddi ablasyo 
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plasentada hipovolemik şok, yoğun sıvı tedavisi 
ve artmış fibrin yıkım ürünlerinin bizzat kendileri 
antikoagülan olarak etki ederek durumu ağırlaştırır. 
Fetusun ölümü kronik tüketim koagülopatisine 
neden olabilir. Bunun nedeni ölü fetustan salgılanan 
DF’nin anne dolaşımına geçmesidir. Bu durum 
genellikle 20 haftanın üzerindeki fetus ölümlerinde, 
ancak 4 haftadan sonra görülebilir. Amniyos 
sıvısı embolisi travayda, sezaryende veya normal 
doğumdan hemen sonra görülebilir. Amniyotik 
sıvı DF’den oldukça zengindir ve uterus duvardaki 
yırtıktan uterus venlerine geçişi ciddi pulmoner 
hipertansiyona, takiben pulmoner damarlarda 
emboli gelişimi ve anne ölümüne sebep olabilir. 
Eğer anne bu akut olaydan kurtulursa dolaşımındaki 
fetusa ait yapılara karşı anaflaktik yanıt oluşturarak 
akciğer ödemi, kardiyovasküler kollaps ve tüketim 
koagülopatisi gelişebilir. Sepsiste interlökin 
IL–1, IL–6, tumor nekrozis faktör (TNF-α) gibi 
proinflamatuar sitokinler, monositler ve endotelde 
DF ekspresyonunu artırarak tüketim koagülopatisine 
neden olurlar43. Ciddi vazospazm ile birlikte olan 
ağır preeklampside iskemi, endotel hasarı ve DF 
salınımına neden olur. 

Gebelikteki akut tüketim koagülopatisi hemen her 
zaman kanama ile kendini gösterir. Bu kanama ya 
plasenta yatağından veya sezaryen insizyonundan 
kaynaklanabilir. Damar yollarından şiddetli kanama 
da görülebilir.

Tanının kesinleştirilmesi için laboratuar tetkikleri 
gereklidir. Karakteristik olarak düşük veya giderek 
düşen trombosit sayısı ve uzamış aPTT ve PT 
görülür. Fibrinojen seviyesi koagülopati ilerledikçe 
düşer. Gebeliğin geç dönemindeki normal seviyeleri 
4–6 gr/l’dir. Bu 2–4 gr/l olan gebelik öncesi 
oranlardan oldukça yüksektir. < 1 gr/l değerlerinden 
sonra pıhtılaşma sistemi etkilenmeye başlar. Fibrin 
yıkım ürünleri artar. Bu da fibrinin aşırı oranda 
kullanıldığını ve fibrinolizisin arttığını gösterir. 
Fibrin yıkım ürünlerinin miktarını en iyi gösteren 
test D-dimer’dir. Bu test özellikle fibrin yıkımı için 
özgündür. Normal D-dimer seviyesi 200 ng/ml’nin 
altındadır ve tüketim koagülopatisi durumunda 
seviyesi 2.000 ng/ml’ye yükselir. Periferik 
yaymada mikroanjiyopatik hemoliz ve eritrositlerde 
parçalanma görülür.

Tüketim koagülopatisinin tedavisinde temel 
prensipler mümkünse olaya neden olan etkeni 

ortadan kaldırmak, olayı şiddetlendiren faktörleri 
düzeltmek, azalan pıhtılaşma faktörlerini ve 
trombositleri yerine koymak esasına dayanır. 
Özellikle şok ve hipoksi gibi olayı şiddetlendiren 
faktörleri düzeltmek çok önemlidir. Bu amaçla 
eritrosit transfüzyonu ve oksijen verilebilir. 
Sepsisten şüphelenildiğinde parenteral antibiyotik 
başlanmalıdır. Pıhtılaşma faktörleri, taze donmuş 
plazma ile etkin şekilde tedavi edilebilir. Ciddi 
hipofibrinojenemide kriyopresipitat verilebilir. 
Aktif kanama varlığında kan grubu uygun trombosit 
süspansiyonları verilerek trombosit seviyesi 50 
x 109/L’nin üzerinde tutulmalıdır. Etiyolojideki 
faktörler hemen tedavi edilmelidir. Bunun için 
genellikle fetusun doğurtulması da gerekmektedir. 
Heparin kullanımı aşırı kanamaya yol açacağından 
fetusun ölümü dışında doğumla ilgili tüketim 
koagülopatisinde genellikle kullanılmaz. Buna 
benzer olarak antifibrinolitik ilaçların (transenamik 
asit, aprotinin) kullanımı kontrindikedir. Bu 
ilaçlar çöken fibrinin fibrinoliz ile kaldırılmasını 
engellemektedir.

Pratikte doğumla ilgili tüketim koagülopatisinde 
TDP, trombosit ve kriyopresipitat kullanılır. TDP, 
fibrinojen ve tüm koagülasyon faktörlerini içerir. 
Bir ünite TDP 250 ml’dir ve genellikle 4–6 ünite 
yeterlidir. Trombosit seviyesini yükseltmek için 
trombosit süspansiyonu kullanılmaktadır. Bir 
trombosit ünitesi 60 ml’dir ve her ünite trombosit 
seviyesini 5.000 x 109/L kadar artırır. Genellikle 5 
ünite kullanılır. Kriyopresipitat, fibrinojenin yanı 
sıra faktör VIII ve vWF faktörden zengindir ve 
hipofibrinojenemi tedavisinde kullanılır. 10 torba 
kriyopresipitat (her biri 30 ml) fibrinojen seviyesini 
1 gr/L kadar artırır. 250 ml’lik TDP ile (500 mg) 
30ml’lik kriyopresipitat (435 mg) torbası yaklaşık 
aynı miktarda fibrinojen içerir

Hasta kanıyorsa yerine koyma tedavisinin 
monitorizasyonu için D-dimer, trombosit seviyesi ve 
fibrinojen düzeyi kullanılabilir. Amaç trombositleri 
50 x 109/L’nin, fibrinojeni 1 g/l’nin üzerinde tutmak, 
aPTT ve PT’yi normal değerlere yaklaştırmaktır.

Rekombinant aktive faktör VII (rFVIIa) gebelikte 
kullanım için lisanslı değilse de, diğer tedavilere 
cevapsız şiddetli kanamanın olduğu tüketim 
koagülopatisinde kullanılabilir (Bkz. Bölüm 26)44, 

45. Kanama çok şiddetliyse tüketim koagülopatisi 
rFVIIa kullanımı için kontrindikasyon değildir. 



204

Ancak tüketim koagülopatisin de çok şiddetliyse 
dikkatli olunmalıdır; çünkü FVIIa’nın kullanımı 
sonrası tromboz ve tüketim koagülopatisi gelişen 
vakalar bildirilmiştir46.

Sepsis ile ilişkili obstetrik tüketim koagülopatisinde 
24 μg/kg/saatten 96 saat boyunca rekombinant 
aktive protein C (raPC)’nin başarıyla kullanımı 
bildirilmiştir47, 48. Ciddi trombositopenisi (< 30 
x 109/L) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 
İntraserebral kanamaya yol açabilir. Trombosit 
seviyeleri izlenmeli ve gerekirse trombosit 
verilmelidir. Antikoagülan etkisi yanında raPC’nin 
anti-inflamatuar ve anti-apoptotik etkisi vardır. Bu 
da diğer endojen antikoagülanların (antitrombin ve 
DF yolu inhibitörü) ağır sepsiste neden fazla etkin 
olmadığını açıklamaktadır.

Ablasyo plasenta, uterus rüptürü, fetus ölümü 
gibi durumların tedavisi acil obstetrik yaklaşım 
gerektirmektedir. Bu durumlarda kanama 
genellikle çok fazladır ve pıhtılaşma bozukluğunun 
düzeltilmesinin yanında eritrosit verilmesi de 
gerekmektedir.

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖRLERİ

Edinsel hemofili faktör VIII (FVIII)’e karşı 
otoantikor gelişimine bağlıdır. İnsidansı 10.000’de 
1 olarak bilinmektedir. Çoğu vakada ek hastalık 
yoktur. Ancak bir bölümünde romatoid artrit, SLE, 
inflamatuar barsak hastalığı, multipl skleroz gibi 
otoimmün hastalıklar ve diğer habis hastalıklarla 
birlikte olabilir. % 11’indeyse gebelik veya yakın 
zamanda gebelik öyküsü vardır50.

Edinsel hemofili herhangi bir gebelikle ilişkili olabilse 
de, risk özellikle ilk doğumdan sonra yüksektir. 
Genellikle miadında gebelerde veya doğum sonu ilk 
3 ay içinde ortaya çıkar. Bu süre bazen doğumdan 
sonraki 12 ayı bulabilir51. Klinik bulgular inhibitör 
seviyesi ile orantılı değildir. Ekimozdan, hayatı 
tehdit eden kanamaya kadar geniş bir spektrum 
görülebilir. FVIII inhibitörleri plasentayı geçip, 
yenidoğanda 3 aya kadar kalabilir edebilir. Ancak 
yenidoğan komplikasyonları nadirdir51. Doğum 
sonu dönemde tanı alan hastaların hepsinde yaklaşık 
30 ay sonra kendiliğinden iyileşme saptanmıştır50.

Laboratuarda uzamış APTT, normal PT ve trombin 
zamanı (TT) vardır. Hastanın plazması ile normal 

plazma karşılaştırıldığında APTT plazma içindeki 
inhibitörler nedeniyle uzun kalmaya devam eder. 
Klinik sonuçları tamamen farklı olduğundan FVIII 
inhibitörünü lupus inhibitöründen özel testlerle 
ayırt etmek gerekir. FVIII inhibitör seviyesinin 
belirlenmesi Bethesda testi ile yapılır. Bu seviyenin 
kontrolü uygulanacak tedavi ve takip açısından 
önemlidir.

Tedavide amaç kanama kontrolü ve inhibitörlerin 
hızla ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Kanama kaybını 
azaltmak için alınan hematolojik önlemler FVIII 
kaybının yerini koymaktır. Ürün seçimi kanamanın 
şiddetine, eldeki pıhtılaşma faktörü miktarına, 
inhibitör seviyesine ve inhibitörün domuz FVIII’i 
ile çapraz reaksiyonunda elde edilen sonuca bağlıdır. 
İnhibitör miktarı düşükse (< 10 Bethesda ünitesi), 
insan kaynaklı FVIII etkili olabilir. İnhibitör miktarı 
yüksekse, inhibitör ile çapraz reaksiyon vermeyen 
domuz kaynaklı FVIII, rekombinant FVIIa veya 
protrombin kompleks derişimi kullanılabilir52.

İnhibitör üretimini durdurmak ikinci hedeftir. 1 
mg/kg’dan prednizolon kullanımı edinsel hemofili 
hastalarının % 50’sinde inhibitörün üretimini 
durdurur52. Steroide cevap vermeyen hastalarda 
diğer immünsüpresifler denenebilir. 3 haftalık 
tedaviye rağmen inhibitör miktarında değişiklik 
yoksa veya kanama devam ediyorsa siklofosfamid 
(2–3 mg/kg) eklenebilir. İnhibitör seviyesini düşüren 
diğer tedaviler arasında azatioprin, plazma değişimi 
ve IVIg infüzyonu bulunmaktadır.

GEBELİKTE VE PERİPARTUM DÖNEMDE 
ANTİKOAGULAN TEDAVİ

Gebelikte aşağıdaki durumlarda antikoagülan tedavi 
önerilir:

Venöz tromboembolinin (VTE) önlenmesi 1. 
ve tedavisi
Mekanik kalp kapağı protezi olan hastalarda 2. 
sistemik embolinin önlenmesi ve tedavisi
Daha önceki gebeliğinde komplikasyon 3. 
gelişmiş gebelerde veya antifosfolipid 
sendromu veya trombofili hastalarında 
gebelik komplikasyonlarının önlemesi

Sıklıkla kullanılan antikoagülan tedaviler arasında 
heparin ve heparin benzeri bileşikler (fraksiyone 
olmayan heparin), düşük molekül ağırlıklı heparin 
(DMAH), heparinoidler, kumadin türevleri 
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(örneğin varfarin) yer almaktadır. Hirudin gibi 
doğrudan etki eden trombin inhibitörleri, plasentayı 
geçtiği için henüz gebelikte kullanım açısından 
araştırılmamıştır53.

Gebelikte tercih edilen antikoagülan genellikle 
heparindir. Fraksiyone olmayan heparin, DMAH 
veya heparinoidlerden hiçbiri plasentayı geçmez54. 
Heparinin bilinen teratojenik etkisi yoktur. Annenin 
kullandığı heparin plasentayı geçmediğinden 
fetus antikoagülan etkiye maruz kalmamaktadır. 
DMAH’lerin, fraksiyone olmayan heparine göre 
potansiyel avantajları vardır. DMAH’lerin plazma 
yarı ömürleri daha uzundur, doz- cevap ilişkisi 
daha iyi bilinmektedir ve günde tek doz genellikle 
yeterli gelmektedir. Ayrıca DMAH kullanımında 
heparine bağlı trombositopeni ve osteoporoz daha 
az görülmektedir.

Varfarin gibi kumadin türevleri plasentayı geçer, 
teratojeniktir ve fetusta in utero antikoagülan etki 
gösterir. Fetusun in utero kanama ihtimali vardır. 
Oral antikoagülan tedavisi gebeliğin ilk 6 haftasında 
güvenle kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak 
6. ile 12. gebelik haftalarında kullanımı % 5 fetusta 
kıkırdak ve kemik gelişiminde anomalilere sebep 
olabilir55. Varfarin embriyopatisi doza bağımlıdır. 
Günlük varfarin dozu 5 mg’ı geçerse risk yüksektir56. 
Herhangi bir üçayda bu tip ilaçlara maruziyetin 
fetusta in utero intrakraniyal kanama yapabileceği 
çok iyi bilinen bir komplikasyondur. Genellikle 
gebelikte VTE’nin önlenmesinde kumadinler 
kullanılmamalıdır. Ancak mekanik kalp kapağı 
bulunan gebelerde kullanılacak antikoagülanlar 
kumadin türevleridir. Bu hastalarda da fetusta 
ve annede kanama riski nedeniyle 36. gebelik 
haftasından sonra kullanılmamalıdır.

DMAH gestasyonel VTE’nin önlenmesi 
ve tedavisinde, güvenle ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bizim kliniğimizde proflaktik 
dozda DMAH alan hastaların gebeliğin sonuna 
doğru dozu azaltılmakta ve travay başladığında 
doz atlanmaktadır. Tedavi dozunda DMAH tedavisi 
almakta olan hastalarda doğum indüksiyonu 
planlanıyorsa tedavi dozunda ven içine fraksiyone 
olmayan heparine geçilmelidir. Hastanın başvurduğu 
gün DMAH kesilip, fraksiyone olmayan heparin 
başlanır. Hedef aPTT oranı 1,5–2,0’dır. Fraksiyone 
olmayan heparin infüzyon hızı, kontraksiyonlar 
başladığında 500 IU/st’e düşürülmelidir. Hedef 

aPTT oranı < 1,5’tir. Doğumun ikinci evresinde veya 
sezaryene dönme durumunda infüzyon kesilmelidir. 
Sezaryen ile doğum gerektiğinde aPTT oranı > 
1,5 ise protamin sülfat ile fraksiyone olmayan 
heparinin etkisi giderilebilir. Doğum sonu dönemde 
kanama olmadığı takdirde, doğumdan 4 saat sonra 
heparin infüzyonuna 500 IU/st’ten başlanabilir. 
Doğumdan 2–3 gün sonra DMAH tedavi dozunda 
başlanmaktadır. Varfarine doğum sonu 4–5 günde 
başlanır. DMAH’e INR değeri üst üste iki gün ≥ 2 
oluncaya kadar devam edilmelidir. Hasta fraksiyone 
olmayan heparin, DMAH veya varfarin tedavisi 
altında emzirebilir.

Fraksiyone olmayan heparin kesildikten sonra, 
trombosit sayısı > 80 x 109/L olan ve pıhtılaşma 
testleri normal olan gebelerde epidural anestezi 
güvenlidir. DMAH’in son dozu ile epidural veya 
spinal anestezi arasında ne kadar zaman aralığı 
olması gerektiği ve bir sonraki dozun ne kadar 
sonra yapılması gerektiğine dair net bir bilgi yoktur. 
Pratikte DMAH proflaktik dozdan yaklaşık 12 saat 
sonra epidural veya spinal kateter yerleştirilmesi 
mantıklı gözükmektedir. Yine de tedavi dozunda 
DMAH kullananlarda 24 saatlik aralık gerekli 
olabilir. Kateter yerleştirildikten sonra DMAH dozu 
için en az iki saat beklenmelidir. Eğer kateterizasyon 
işlemi esnasında herhangi bir zorluk yaşanmışsa bu 
süreyi daha da uzatmak uygun olur. 
Protez kalp kapağı olan gebelerde antitrombotik 
tedavi etkinliği ve güvenilirliği problem 
yaratmaktadır. Ancak aşağıdaki 3 yaklaşımdan 
birini uygulamak mantıklıdır: 

Tüm gebelik boyunca oral antikoagülan 1. 
tedavi
6.-12. gebelik haftaları arasında oral 2. 
antikoagülan tedavisini, fraksiyone olmayan 
heparin ile değiştirmek
Tüm gebelik boyunca fraksiyone olmayan 3. 
heparin kullanımı

İlk iki yaklaşımda terme yakın gebelerde oral 
antikoagülan tedavisi heparin ile değiştirilmektedir. 
Yapay kalp kapakları olanlarda DMAH ile 
antikoagulasyon uygulaması hala tartışmalı bir 
konudur.

Walker’a göre mekanik kalp kapağı olan gebelerde 
antikoagülan tedavi bireysel olarak değerlendirilmeli 
ve kişinin taşıdığı yüksek veya düşük tromboembolik 
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riske göre tedavi verilmelidir. Hastaya bu konuda 
detaylı bilgi verilmeli ve fikri alınmalıdır57.

Eski tip mekanik protezleri olan (Starr-Edwards 
veya Bjork-Shiley), mitral kapak protezi olan, 
birden fazla protez kapağı olan, atrial fibrilasyonu 
olan hastaların tromboemboli riski yüksektir. Yeni 
tipte ve trombojenik özelliği daha az kapağa sahip 
olan (St Jude’s veya Duromedics), aort kapak protezi 
olan ve normal sinüs ritmindeki hastalar daha düşük 
tromboemboli riski taşımaktadır.

Mevcut bilgiler ışığında yüksek riske sahip hastalarda 
oral antikoagülan tedavisindeki amaç INR’nin 3,5 
civarında tutulmasıdır. Bazıları 6. ile 12. haftalar 
arasında varfarin yerine heparini kullanmayı uygun 
görürler. Varfarin terme yaklaştıkça kesilmeli, 
yerine fraksiyone olmayan heparin veya DMAH 
kullanılmalıdır. Varfarin kullanan bir gebede doğum 
başlamışsa ven içine vitamin K veya taze donmuş 
plazma ile varfarinin etkisi ortadan kaldırılabilir.

Bir yayında varfarin kullanan gebelerde fetusta 
komplikasyon riski, doz ile ilişkili bulunmuştur56. 
Mekanik kapağı olan düşük tromboemboli riskine 
sahip grupta günlük varfarin dozu 5 mg geçmemesi 
ve 6. ile 12. gebelik haftalarında heparin kullanımı 
durumunda gebelik boyunca varfarin güvenle 
kullanılabilir. Bu durumda fetus düşük risk 
altındadır. Günlük varfarin dozu daha yüksek olan 
hastalarda fetusa ait komplikasyonları azaltmak 
amacıyla fraksiyone olmayan heparin ve DMAH 
tedavisine yer verilebilir. Biyoprotezleri olan 
hastalarda antikoagulasyon genellikle gerekmez ve 
diğer endikasyonların varlığında kullanılır.
Yapay kapak protezi olan hastalarda travay ve 
doğum sırasında heparin kullanımı ile ilgili net bir 
bilgi yoktur. Fraksiyone olmayan heparin doğuma 
6 saat kalıncaya kadar ven içine tedavi dozunda 
uygulanabilir. Fraksiyone olmayan heparinin etkisi 
durdurulmak istenirse kesilmesi yeterlidir (yarı 
ömrü 1 saattir). Etkisinin daha hızlı durdurulması 
istenirse protamin sülfat kullanılır. Heparin son 
yarım saat içinde verilmişse 1 mg protamin sülfat 
100 IU heparini baskılar. Protamin sülfat 5 mg/
dk’dan yavaşça verilmelidir. Uygulanabilecek en 
fazla tek doz 50 mg’dır. Protamin sülfat DMAH’in 
etkisinin giderilmesinde daha etkisizdir.

Mekanik kapağı olan hastalarda doğum sonu 
dönemde varfarin kullanılabilir. Varfarinin tedavi 

edici düzeyini bekleyene kadar ven içine fraksiyone 
olmayan heparin verilmesi kanama riski nedeniyle 
çok tercih edilmemektedir. Kanama riski (özellikle 
sezaryen sonrası), trombotik komplikasyon 
riskinden daha yüksektir58. Cilt altına, fraksiyone 
olmayan heparin proflaktik dozda (5.000–7.500 
ünite günde 2 defa) verilebilir.

HEMOSTATİK SİSTEMİN KONJENİTAL 
BOZUKLUKLARI

Konjenital trombosit bozuklukları
Bernard-Soulier sendromu trombositlerin membran 
glikoproteinleri Ib, IX ve V’teki mutasyonlarla 
ilişkili nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. 
Hastalar genellikle çocukluk döneminde spontan 
ekimoz oluşumu, epistaksis, ufak bir travma sonrası 
kanama, menoraji gibi semptomlarla karşımıza 
çıkar. Laboratuar bulguları arasında trombositopeni, 
dev trombositler, kanama zamanında uzama, in 
vitro ristosetin ile yetersiz trombosit agregasyonu 
saptanır.

Şu ana kadar 11 tane gebelik ve Bernard-Soulier 
sendromu bildirilmiştir59. Çoğu vaka gebelikten 
önce teşhis edilmiştir ve bu gebelerde doğum sonu 
kanama, doğum öncesi kanamaya göre daha sık 
görülmüştür. Gebelikte Bernard-Soulier sendromu 
yönetimi tartışmalıdır. Tek vericiden trombosit 
transfüzyonu (tercihen HLA uyumlu), dezmopresin 
(DDAVP) ve antifibrinolitik ajanlar başarıyla 
kullanılmıştır60.

Glanzmann trombastenisinde trombosit membran 
glikoproteini IIb/IIIa’daki mutasyonlara bağlı 
olarak trombositlere fibrinojen bağlanmasında 
kusur vardır. Glanzmann aşırı adet kanaması, 
mukoza membranlarından kanama, travma ve 
cerrahi sonrası şiddetli kanamayla karakterizedir. 
Trombosit sayısı normaldir, ancak pıhtı retraksiyonu 
zayıftır. Trombosit agregasyonu adenozin difosfat 
(ADP), epinefrin ve kolajen tarafından yeteri kadar 
indüklenemez. Hastalar özellikle birincil doğum 
sonu kanama açısından yüksek risk taşımaktadırlar. 
Tek vericiden trombosit transfüzyonu (tercihen HLA 
uyumlu) ve rekombinant aktive FVII kanamayı 
durdurmak amacıyla doğum sırasında ve doğum 
sonu dönemde kullanılabilir61.

May-Hegglin anomalisi ise trombositopeni ve dev 
trombositlerle karakterize, nadir rastlanan otozomal 
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dominant bir hastalıktır. Trombosit sayısı 40–80 
x 109/L arasında değişir. Trombosit fonksiyonu 
normaldir. Aşırı kanama genellikle görülmese 
de, doğum sırasında hemostaz için trombosit 
transfüzyonu gerekebilir62.

von Willebrand hastalığı 
En sık kalıtsal kanama bozukluğudur. Toplumun 
yaklaşık % 1’inde görülür. Normal yapıdaki vWF 
düşük konsantrasyonu veya yapısal olarak bozuk, 
düşük etkinliğe sahip faktörden kaynaklanır. vWF, 
FVIII’in plazmada taşıyıcı proteinidir. Trombositler 
ile subendotel doku arasında köprü vazifesi görür.
vWF 2813 aminoasitten oluşur ve endotel 
hücrelerinde sentezlenir. Başlangıçta dimerizasyona, 
sonrasındaysa multimerizasyona gider ve 20.000 
kDa ağırlığında multimer oluşur. Yüksek molekül 
ağırlıklı multimerler fonksiyonel olarak trombositin 
yapışması ve kümelenmesinde daha etkilidir. vWF 
sentez sonrası plazmaya salınır, endotel hücrelerinin 
Weibel–Palade cisimcikleri içinde depolanır. 
vWF megakaryositler tarafından da sentezlenir. 
Trombositlerin α granülleri içinde depolanır ve 
aktivasyon ile salınırlar. Olgun vWF’nün farklı 
etkinliklere sahip, özgün bağlanma bölgeleri vardır 
(Şekil 1). Dolaşımdaki yüksek molekül ağırlıklı 
multimerler, ADAMTS 13 denilen bir proteaz 
tarafından parçalanır. Nadir görülen konjenital 
TTP’de ADAMSTS 13 proteini eksiktir. 

von Willebrand hastalığı farklı patofizyolojik 
mekanizmalara ve uygulanan tedavi şekillerine 
göre 6 kategoriye ayrılır (Tablo 6). Hastaların %70–
80’inde tip 1 görülmektedir.

Hastalık genellikle kolay ekimoz oluşumu veya 
mukozalardan kanama gibi hafif-orta dereceli 
kanama diyatezi yaratır. Gebe olmayan kadında 
en sık problem ağır derecede olabilecek menoraji 
görülmesidir.

Laboratuar testlerinde kanama zamanı uzun 
saptanmaktadır. Ayrıca aPTT’de uzama da görülebilir. 
Daha kesin tanı ise ristosetin kofaktör testi ile azalmış 
vWF aktivitesinin (vWF-Rco) gösterilmesi, kolajen-
bağlama testi, vWF antijenine değişken (vWF-Ag) 
oranlarda bağlanma ve FVIII seviyesinde azalma ile 
konulur. Sınıflamaya yardımcı olan diğer testler ise 
ristosetinin indüklediği trombosit agregasyonunun 
analizi (RIPA), vWF multimer ve vWF’e bağlanan 
FVIII miktarının ölçülmesidir63.

Tablo 6: von Willebrand hastalığının sınıflaması

Tip 1 Normal yapıdaki vWF kısmi nicel 
eksikliği  

Tip 2 vWF nitel eksikliği

Tip 2A Nitel varyantlar ve azalmış yüksek 
molekül ağırlıklı multimerler

Tip 2B Nitel varyantlar ve trombosit GP Ib’ye 
artmış ilgi

Tip 2M Nitel varyantlar ve normal yüksek 
molekül ağırlıklı multimerler

Tip 2N Nitel varyantlar ve FVIII’e karşı düşük 
ilgi 

Tip 3 Komplet vWF eksikliği

vWF: von Willebrand faktörü. Sadler JE. Thromb 
Haemost 1994; 71: 520–5. 

FVIII ve vWF’ün bir veya birden fazla aktivitesi 
sınırda olduğunda tanı konulması güç olabilir. 
Hatta testlerin sonucu normal çıkabilir. Sonuçları 
en az 3 defa ayrı zamanlarda tekrar etmek gerekir. 
Stres, egzersiz, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi 
ve gebelikle plazma vWF ve FVIII seviyeleri 
yükselebilir. Bu durumlarda tanı konulması daha 
da zorlaşmaktadır. Sonuçları sınırda çıkan hastalar 
değerlendirilirken, kan grubu 0 olan kişilerde kan 
grubu A olanlara göre FVIII ve vWF düzeylerinin % 
15–20 daha az olduğu akılda tutulmalıdır64.

von Willebrand hastalığında tedavinin amacı 
düzgün olmayan birincil hemostazı ve düzgün 
olmayan birincil koagülasyonu düzeltmektir. Tedavi 
şekli hastalığın şiddetine, hastalığın tipine ve klinik 
bulgulara göre değişkenlik göstermektedir. Tedavi 
seçenekleri arasında DDAVP ve vWF içeren kan 
ürünleri bulunmaktadır65.

DDAVP sentetik vazopresin analoğudur. 
Endoteldeki depolardan vWF salınmasını sağlar ve 
FVIII seviyesini yükseltir. Genellikle 20 dakikada 
gidecek şekilde ven içine yavaş infüzyon ile 0,3 
μg/kg dozunda verilmektedir. Bu uygulama 4–6 
saatte bir olmak kaydıyla iki veya üç sefer tekrar 
edilebilir. İlaç cilt altına veya burun içine sprey 
şeklinde de uygulanabilir. Yan etkileri arasında 
hipotansiyon, yüzde ateş basması, 24 saat süresince 
sıvı retansiyonu ve buna bağlı hiponatremi yer 
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almaktadır. DDAVP’nin gebelik sırasında ve 
doğumdan sonra kullanımı güvenlidir66. Tip 1 von 
Willebrand hastalığında plazma vWF ve FVIII 
seviyelerinde 3–5 kat artış sağlar ve tedavide çok 
etkilidir. Tip 3 von Willebrand hastalığında bazal 
vWF ve FVIII seviyeleri çok düşük olduğundan 
yararı yoktur. Tip 2’de tedaviye alınacak yanıt ise 
belirsizdir. Tip 2B’de DDAVP kontrindikedir ve 
trombositopeniyi derinleştirebilir. Tip 2 hastalarda 
DDAVP testi yapılarak (mümkünse gebelikten önce) 
etkili olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Plazmadan elde edilen vWF, DDAVP’ye yeterli yanıt 
vermeyen veya DDAVP kontrindike olan hastalarda 
gereklidir. Yükleme dozu 40–60 IU/kg’dır. vWF 
aktivitesi (vWF- RCoF) > % 50 tutulması için tekrar 
dozları 12–24 saat arayla yapılabilir. vWF içeren 
mevcut tüm ürünler plazmadan elde edilmektedir. 
Bunların üretiminde en az bir viral etkisizleştirme 
basamağı olduğundan hepatit veya HIV bulaştırma 
ihtimali düşüktür. Yine de parvovirüs bulaşma riski 
vardır. 

von Willebrand hastalığı ve gebelik
von Willebrand hastalığı gebelikte en sık görülen 
konjenital kanama bozukluğudur. Normal gebelikte 
hem vWF, hem de FVIII seviyeleri ilerleyici 
olarak artış göstermektedir (Şekil 2)67. vWF, 6. 
gebelik haftasından itibaren artar ve üçüncü üçaya 
gelindiğinde gebelik öncesi değerinin 3–4 katına 
çıkmıştır. von Willebrand hastalığı olan kadınların 
çoğunda FVIII ve vWF seviyeleri artmaktadır. Bu 
da gebelikte görülen küçük kanama ataklarındaki 

iyileşmeyi açıklamaktadır. Gebelikteki hemostatik 
yanıt hastalığın tipine ve şiddetine göre farklılık 
göstermektedir. Tip 1 von Willebrand hastalığı 
olan kadınların çoğunda FVIII ve vWF seviyeleri 
gebelik öncesine göre artış göstererek, gebelikte 
tanı konulmasını güçleştirebilir. Ancak ağır 
vakalarda seviyeler düşük kalabilir. Tip 2 von 
Willebrand hastalarında gebelikte FVIII ve vWF 
antijen seviyeleri artarken, vWF aktivitesinde çok 
az olmakta veya hiç artış olmamaktadır. Tip 2B von 
Willebrand hastalarında anormal vWF seviyesindeki 
artış ilerleyici ve ağır trombositopeniye neden 
olabilir. Ancak bu durum genellikle tedavi 
gerektirmemektedir. Tip 3 von Willebrand hastalığı 
olan kadınların çoğunda gebelikte FVIII veya vWF 
seviyelerinde artış olmamaktadır68. 

Doğumdan sonra normal kadınlarda FVIII ve 
vWF seviyeleri 4–6 haftalık bir süre içinde eski 
düzeylerine dönmektedir. Ancak von Willebrand 
hastalarında bu seviyelere dönüş hızlı ve belirgin 
olabilir68. Gebelikteki hemostatik yanıt değişken 
olduğundan, gebelik süresince ve doğumdan 3–4 
hafta sonrasına dek vWF ve FVIII seviyeleri 
izlenmelidir. 

von Willebrand hastalarında doğum öncesinde 
kanama nadirdir. Fakat düşük veya elektif gebelik 
sonlandırılması sonrasında da kanama görülebilir. 
Bazen bu durumlar von Willebrand hastalarında 
ilk bulgular olup, tanı koydurabilir. von Willebrand 
hastalığı olan kadınlar özellikle ikincil doğum 
sonu kanama için (özellikle doğumdan 3–5 gün 

Şekil 1: von Willebrand faktörü. Protein üzerinde FVIII, heparin, kolajen, trombosit glikoproteini (Gp) Ib 
ve IIb/IIIa farklı bağlanma bölgelerini içerir. von Willebrand hastalığının farklı türlerinin ortaya çıkmasına 
neden olan gen mutasyon yerleri işaretlenmiştir. 
Green D, Ludlam CA. vWD in bleeding disorders. Health Pres 2004, pp. 63–69.
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sonrasında) risk altındadırlar. von Willebrand 
hastalarında ayrıca atoni veya doğum kanalı 
travmaları gibi diğer obstetrik nedenlere bağlı 
kanamalar da artabilir. Ayrıca kas içine enjeksiyon 
yerlerinde hematomlar, epizyotomi veya insizyon 
yerlerinde ekimoz veya hematomlar görülebilir. 

Gebelikte faktör seviyeleri normalleşen von 
Willebrand hastalarında ek hemostatik destek 
gerekmemektedir. Anestezi uzmanının görüşü 
alındıktan sonra bu hastalara rejiyonel analjezi 
yapılabilir. Neonatal kanama nadiren görülse de, 
vakum veya forseps ile doğum denenmemelidir. 
Epizyotomi ve perine yırtıkları büyük bir dikkatle 
onarılmalıdır.

vWF-aktivitesi (vWF:RCo) normalleşmeyen 
kadınlarda rejiyonel analjezi kararı hastaya göre 
alınmalıdır69. Eğer FVIII seviyesi % 50’den az 
ise veya vWF:RCo normalleşmemişse doğum 
veya sezaryen sırasında DDAVP veya vWF ile 
hemostatik destek verilmelidir66. von Willebrand 
hastalarında ikincil doğum sonu kanama riski yüksek 
olduğundan, plasentanın tam olarak çıkartıldığından 
emin olunmalıdır.

Doğumdan sonra tüm hastalar doğum sonu kanama 
açısından yakın takip edilmelidir ve düzeltilmemiş 
hemostatik bozukluklar düzeltilmelidir. Yanıt veren 
hastalarda hafif ve orta doğum sonu kanamaların 
proflaksisi ve tedavisinde DDAVP kullanılmalıdır70. 
FVIII ve vWF:RCo seviyeleri doğumdan sonra 
hızla düşebileceğinden, birkaç gün sonra kontrol 
edilmelidir. Sezaryen ile doğumdan sonra en az 
3-7 gün FVIII ve vWF:RCo normal seviyelerde 
tutulmalıdır. Yenidoğanda von Willebrand hastalığı 
tanısı konulması zor ve anlamsızdır. Ancak Tip 3 
von Willebrand hastalığından şüphelenildiğinde 
araştırılmalıdır. Tanı genellikle çocukluğun sonlarına 
dek gecikebilir. 

HEMOFİLİLER

Hemofili A ve B, sırasıyla faktör VIII ve IX’un 
(FVIII, FIX) azalması veya bulunmaması ile birlikte 
seyreden ve en sık görülen ciddi konjenital kanama 
bozukluklarıdır. Hemofili A’nın insidansı yaklaşık 
10.000 canlı erkek doğumunda 1’dir. Hemofili B 
ise yaklaşık beşte biri kadar sıklıkta görülmektedir. 
İki hastalığın da genleri X kromozomunda 
yer almaktadır. Cinsiyete bağlı bozukluklar 

olduklarından hemen hemen her zaman erkekleri 
etkilemektedir. Hemofililerde benzer klinik tablo 
görülmektedir. Dolayısıyla ayırıcı tanı ancak 
pıhtılaşma faktörlerinin plazma seviyelerinin ayrı 
ayrı ölçülmesi ile yapılabilir. Klinik tablonun şiddeti 
ise doğrudan FVIII/IX seviyeleri ile orantılıdır. 
Faktör seviyeleri % 1’in altında olanlarda şiddetli 
hemofili görülür. En sık kanama atakları da bu 
hastalarda görülür. Ailelerinde hemofili öyküsü olan 
kadınlar aile ağacına göre ya mutlak ya potansiyel ya 
da tesadüfi taşıyıcıdırlar71. Babasında hemofili olan 
kadın veya ailesinde hemofili öyküsü olup, hemofilik 
oğlu olan kadın veya birden fazla hemofilik çocuğu 
olan kadın mutlak taşıyıcıdır. Potansiyel taşıyıcı 
ise anne tarafında hemofilik akrabası olan kadındır. 
Ailesinde hemofili öyküsü olmayan, ancak bir 
tane hemofilik çocuğu olan kadın tesadüfi taşıyıcı 
olabilir. Hemofili taşıyıcısı kadınların FVIII/IX 
seviyeleri X-kromozomunun rastgele etkisizleşmesi 
nedeniyle (lyonizasyon) azalmış olabilir. Eğer 
FVIII/IX seviyeleri % 50’den azsa travma veya 
cerrahi sonrasında anormal kanama görülebilir. 
Hemofili taşıyıcısı kadın için gebelikte iki risk vardır. 
Öncelikle FVIII/IX seviyeleri azalmış kadınlarda 
doğum sonunda veya birinci üçaydaki invazif 
girişimler sırasında kanama riski mevcuttur. İkinci 
olarak erkek çocukların % 50 oranında hemofili 
olma, kız çocukların ise % 50 oranında hemofili 
taşıyıcısı olma ihtimali vardır. 

Daha önce tartışıldığı gibi gebelikte normal olarak 
FVIII ve IX seviyeleri artmaktadır (Şekil 2). Bu 
artış özellikle üçüncü üçayda belirgindir ve FVIII 
seviyesi normalin iki katına kadar çıkar. Benzer 
olarak hemofili A taşıyıcılarında da FVIII üretimi 
normal oranlarda yapılarak gebeliğin sonunda 
bu seviyelere ulaşılır. Dolayısıyla hemofili A 
taşıyıcılarında gebelik sırasında faktör tedavisi 
nadiren gerekmektedir. Bunun aksine FIX seviyesi 
gebelikte belirgin olarak artmaz. Dolayısıyla düşük 
FIX seviyeleri olan bir kadının, doğum sırasında 
kanama komplikasyonlarını engellemek için 
tedaviye ihtiyacı daha fazla olabilir.

Mutlak veya potansiyel hemofili taşıyıcıları olan 
kadınlara genetik danışma ve testler önerilmelidir. 
Özellikle gebeliğin takibinde alınması gereken 
önlemlerin ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi 
açısından taşıyıcılık durumu netleştirilmelidir. Hasta 
testlerin sonuçlarını anlayabilecek yaşta olduğunda 
(13–15 yaş) onam formu genetik testler imzalatılarak 
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önerilmelidir72. İngiltere’de hemofili A ve B 
hastalarının çoğunda hastalığa neden olan mutasyon 
tespit edilmiştir. Eğer ailedeki mutasyon biliniyorsa, 
potansiyel taşıyıcıyı bu mutasyon açısından taramak 
kolaydır. Ancak eğer mutasyon bilinmiyorsa, 
genetik polimorfizmleri kullanarak linkage analiz 
yapılması mümkündür. Bu yaklaşımlardan hiçbiri 
uygun değilse, FVIII/IX geninin sekanslanması ile 
doğrudan mutasyon saptanabilir.

Pıhtılaşma testleri yapılarak düşük FVIII/
IX seviyeleri olan taşıyıcılar da saptanmalıdır. 
Moleküler tanının mümkün olmadığı durumlarda, 
fenotipik bulgular taşıyıcının istatistiksel riskinin 
değerlendirilmesinde faydalıdır. Ancak FVIII/
IX seviyelerinin normal olması kişinin taşıyıcı 
olmadığı anlamına gelmez72. Düşük FVIII seviyesi 
olan kadınlar da, DDAVP’ye normal hemostatik 
yanıt verebilir. Bu yanıtın mevcut olup olmadığının 
değerlendirilmesi için ven içine DDAVP verilerek 
test yapılır. Bunu takip eden 24 saat içinde FVIII 
seviyeleri ölçülerek yanıt belirlenir. 
Taşıyıcılık saptandıktan sonra gebelik öncesi 
danışmanlık verilmelidir. Ne hemofili hastası bir çocuğu 
doğurmak istemeyen, ne de gebeliğini sonlandırmak 
istemeyen ailelerde preimplantasyon genetik tanı 
uygun bir seçenektir. İn vitro fertilizasyon (IVF) 
sonrasında, 8–16 hücre aşamasında tek embriyonik 
hücre alınarak genetik tanı yapılabilir. Sonrasında 
dişi veya etkilenmemiş erkek embriyolar transfer 
edilebilir. İngiltere’de bu şekilde yapılan her test 
için İnsan Döllenmesi ve Embriyolojisi Dairesi’nin 
onayı gerekmektedir.

Prenatal tanı genellikle 11- 12. haftada koriyon 
villus biyopsisi (KVB) ile fetusun hücrelerden alınan 
DNA’lar incelenerek yapılmaktadır. Bu uygulamanın 
en önemli avantajı birinci üçayda yapılabilmesi, 
dolayısıyla eğer gebeliğin sonlandırılması gerekirse, 
kolaylıkla yapılabilmesidir. KVB’ye bağlı en önemli 
olumsuzluk % 1–2 oranında düşük riskidir. Fetusun 
hücreleri karyotip analizi, dolayısıyla cinsiyetin 
belirlenmesinde kullanılır. Eğer fetus dişiyse başka 
test yapılmamaktadır. Eğer fetus erkekse ek testler 
ile hastalıklı genin olup olmadığı araştırılmalıdır. 
15. haftadan sonra DNA analizi için gerekli olan 
hücreler amniyosentez yoluyla da elde edilebilir. 
Bu testte düşük riski % 0,5–1 kadardır. Fetustan kan 
örneklemesi için fetoskopi nadiren uygulanmaktadır. 
16. haftadan sonra yapılır ve fetusun ölüm riski 
oldukça yüksektir (% 1–6). Gelişmiş ülkelerde 
prenatal tanının kullanımı azalmaktadır.  Hemofili 
tedavisi ilerledikçe daha çok çift, hemofilili bir 
çocuğun doğumunun sorumluluğunu üstlenmektedir. 
Çocuğun hemofili riski olduğu, ancak prenatal tanı 
testlerinin yapılmadığı durumlarda, ultrasonografi 
ile fetal cinsiyet tayini yapılmalıdır67. Ebeveynlerin 
bebeğin cinsiyetini bilmek istemediği durumlarda 
bile, bu bilgi kadın doğum hekimi için önemlidir. 
Gebelik süresince hemofili taşıyıcısı olan kadınlarda 
FVIII/IX seviyeleri izlenmelidir. Özellikle üçüncü 
üçayın sonlarına doğru (34.–36. haftalar) faktör 
seviyelerinin ölçülmesi çok önemlidir67. Bu 
seviyelere göre doğum şekli belirlenecektir. Eğer 
hemofili taşıyıcılarında anne FVIII/IX seviyeleri 
34.–36. haftalarda düşükse, doğum öncesinde 
tedavi gerekecektir67. % 40 oranında FVIII/IX 

Şekil 2: Normal gebelikteki FVIII ve vWF düzeyleri. 
Giangrande PL. Management of pregnancy in carriers of haemophilia. Haemophilia 1998; 4: 779–784.
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plazma seviyesi vajinal doğum için yeterlidir. 
Sezaryen doğum için ise % 50 oranı yeterlidir. 
Pıhtılaşma bozuklukları düzeltildiği takdirde 
epidural anestezi uygulanabilir67. Rekombinant 
FVIII/IX veya DDAVP (yalnızca hemofili A 
taşıyıcılarında) kullanılmalıdır. Plazmadan elde 
edilen faktörler –ikili etkisizleştirilme süreçlerine 
maruz bırakılanlar dahil– lipid ile kaplı olmayan 
virüslerin (parvovirüs gibi) bulaşmasına neden 
olabildiklerinden kullanılmamalıdır. Fetusun 
parvovirüs ile enfeksiyonu hidrops fetalis ve ölüme 
neden olabilir. 

Fetusun hemofili olduğu biliniyorsa, fetus erkekse 
ve hemofili şüphesi varsa veya fetusun cinsiyeti 
bilinmiyorsa, travmatik vajinal doğumdan 
kaçınılmalıdır. Rutin sezaryen doğum gereksizdir, 
ancak obstetrik komplikasyonların öngörüldüğü 
durumlarda yapılmalıdır67. 

Hemofili taşıyıcılarındaki kanama problemlerinin 
çoğunluğu doğum sonu dönemde görülür.   
Düzeltilmemiş hemostaz sorunları olan kadınlarda 
doğumdan hemen sonra yerine koyma tedavisi 
verilmelidir. Bu dönemdeki tedavi seçenekleri 
travay ve doğumdakiler gibidir. Vajinal doğumdan 
sonra hemostazı sağlamak için destek tedavisi 3–4 
gün, sezaryen ile doğumdan sonra ise 5–10 gün 
devam etmelidir73. 

Yenidoğanda hemofili tanısı dışlanana dek kas içine 
enjeksiyonlar yapılmamalıdır. FVIII/IX seviyelerinin 
tespiti için kordon kanı alınmalıdır74. Eğer doğum 
atravmatik olduysa ve yenidoğanda klinik olarak 
kanama bulgusu yoksa, rutin pıhtılaşma faktörü 
içeren tedavilerin kullanılmasına gerek yoktur74. 

NADİR GÖRÜLEN PIHTILAŞMA 
BOZUKLUKLARI

Fibrinojen eksikliği
Hipofibrinojenemi ve disfibrinojenemiler, otozomal 
dominant geçiş gösterir. Hem kanama, hem de 
venöz tromboz bozuklukları ile seyreder. Bu 
hastalarda tekrarlayıcı abortus, doğum öncesi ve 
sonrası kanamalar görülebilir. Hipofibrinojenemide 
hem antijenik, hem de işlevsel fibrinojen seviyesi 
azalmıştır. Disfibrinojenemi tanısı ise uzamış 
trombin zamanı ile birlikte normal seviyede antijenik 
fibrinojen miktarı ile konulur. 
Hipo ve disfibrinojenemide fibrinojen içeren 

tedaviler ile gebeliğin prognozunu düzeltir. Ayrıca 
doğum öncesi ve sonrası kanamalar engellenir. 
Kriyopresipitat fibrinojen için iyi bir kaynaktır. 
Yine de viral etsizleştirilme olmadığından 
kullanılmamalıdır. Acil durumlarda başka tedavi 
seçenekleri mevcut değilse, kullanımı düşünülebilir. 
İnfüzyon ile verilen fibrinojenin yarı ömrü 3–5 
gündür ve genellikle gün aşırı tedaviden daha sık 
yenilenmesi gerekmez. Gebeliğin sonuna doğru 
ve doğum sırasında 1,5 gr/l üzerinde fibrinojen 
seviyeleri gerekmektedir75. 

Faktör VII eksikliği
Konjenital faktör VII eksikliği nadir görülen 
kalıtımsal pıhtılaşma bozuklukları içinde en sık 
görülendir. İnsidansı 500.000’de birdir. Otozomal 
resesif aktarılır ve akraba evliliği olan ülkelerde daha 
yaygın olarak görülür. Homozigotlarda faktör VII 
seviyeleri % 10’ların altında, heterozigotlarda ise 
% 50 civarındadır. FVII seviyeleri ile kanama riski 
arasında zayıf bir ilişki olsa da, FVII seviyeleri % 10-
15’in altında olduğunda kanamalar görülmektedir76. 
Orta derecede FVII eksikliği olan kişilerde genellikle 
mukozalardan kanamalar görülür. Epistaksis, dişeti 
kanamaları ve menoraji sık görülmektedir. Ciddi 
derecede FVII eksikliği (< % 2) durumunda hayatın 
erken dönemlerinde kafa içine kanama, ölüm 
ve ciddi hastalık görülebilir. Karaciğer hastalığı 
olmayan bir kişide izole PT uzaması, normal aPTT 
ve fibrinojen seviyesi saptandığında konjenital FVII 
eksikliğinden şüphelenilmelidir. 

Normal gebelikte FVII seviyesi dört kat kadar 
artar. Ancak konjenital faktör VII eksikliği olan 
kadınlarda normal gebelikteki gibi bir artış olup 
olmadığı bilinmemektedir77. Gebelikte faktör 
VII eksikliği, doğum sonu kanama için bir risk 
faktörüdür. Plasenta implantasyon bölgesinden, 
epizyotomilerden, doğum kanalı yaralanmalarından 
veya sezaryen doğuma bağlı cerrahi travma 
bölgelerinden kanamalar görülebilir78. 

Rekombinant aktive FVII (rFVIIa) Avrupa 
Birliği’nde konjenital FVII eksikliğinde kullanım için 
onaylanmıştır79. Bu ürünün bulunmadığı yerlerde, 
taze donmuş plazma (TDP), protrombin kompleksleri 
veya plazmadan elde edilen FVII kullanılabilir. 
Hastanın sezaryen ihtiyacı olabileceğinden veya 
doğum sırasında perinede travma gelişebileceğinden 
genellikle doğumda proflaksi önerilmektedir. 
Konjenital FVII eksikliğinde sezaryen veya vajinal 
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doğum için rFVIIa başlangıç bolus dozu 20–50 μg/
kg, idame bolusları ise 4–6 saat arayla 10–35 μg/
kg’dır78,80. Diğer kullanım şekli de başlangıç bolus 
dozu 13 μg/kg, sonrasında 4 gün boyunca 1,7–3,3 
μg/kg/saat hızında devamlı infüzyon şeklindedir 
(Bkz. Bölüm 26)76.

Faktör X eksikliği
Konjenital faktör X eksikliği otozomal resesif 
bir bozukluktur. Ağır (homozigot) formunun 
toplumdaki prevalansı 1:1.000.000’dur. Ancak 
akraba evliliklerinin yapıldığı ülkelerde daha 
sık görülmektedir. Heterozigot FX eksikliğinin 
prevalansı ise 1:500’dür ve bunlar genellikle 
asemptomatiktirler. Ağır FX eksikliği (FX seviyesi 
< % 1) hayatın birinci haftasında göbekten ve 
kafa içine ciddi kanama riski ile birliktedir. En sık 
görülen semptom epistaksistir ve hastalığın tüm 
evrelerinde görülmektedir. Kadınların yarısında 
menoraji görülür. Tekrarlayan eklem kanamaları 
nedeniyle ciddi artropati gelişebilir. Hafif eksiklikte 
FX seviyeleri % 6–10 civarındadır. Bu kişilere 
genellikle tesadüfen tanı konulur. Ancak kolay 
morarma veya menoraji yaşayabilirler. Pıhtılaşma 
testlerinde aPTT ve PT’de uzama saptanır. Tanı FX 
seviyesinin ölçülmesi ile konulur.

Literatürde izole FX eksikliği olan 8 kadının 
13 gebeliği bildirilmiştir81. Burada bahsedilen 
komplikasyonlar spontan düşükler, ablasyo plasenta, 
prematür doğum ve doğum sonu kanamadır. FX 
seviyeleri gebelikte artar ve doğum öncesi dönemde 
yerine koyma tedavisi genellikle gerekmemektedir. 
Ancak ağır FX eksikliği olan ve daha önce gebeliğinde 
yukarıdaki gibi sorunlar ortaya çıkanlarda hızlı 
yerine koyma tedavisinin faydası olabilir75. FX’un 
yarı ömrü 24–40 saat olduğundan, günde tek doz 
infüzyon yeterli olmaktadır. Hemostaz için % 10–20 
düzeyinde FX seviyesi yeterlidir ve doğum sırasında 
da bu seviyelerde olması yeterlidir75.

FX orta derecede saflaştırılmış FIX’da (protrombin 
kompleks konsantreleri) bulunmaktadır. Bunların 
protrombotik özelliklerinden ötürü FX seviyelerinin 
izlenmesi gerekmektedir. Protrombin kompleks 
konsantrelerinin mevcut olmadığı durumlarda taze 
donmuş plazma da alternatif olarak kullanılabilir. 

Vitamin K’ya bağlı faktörler II, VII, IX, X’un 
kombine eksikliği
Faktörler II, VII, IX, X’un konjenital kombine 

eksikliği bir otozomal resesif kanama bozukluğudur. 
Vitamin K metabolizmasında yer alan enzimlerdeki 
(γ-glutamil karboksilaz gibi) homozigot genetik 
mutasyonlar sonucunda bu enzimlerin seviyesinin 
azalmasıyla ortaya çıkar. Mukozalar, cilt ve ameliyat 
sonrası kanama bozuklukları bildirilmiştir. Ağır 
vakalarda yenidoğan döneminde kafa içine kanama 
veya göbek kordondan kanama görülebilir. Bazı 
kişilerde iskelet sistemi anomalileri de izlenebilir 
(muhtemelen osteokalsin gibi vitamin K’ya bağımlı 
kemik proteinlerindeki anormalliklerden ötürü) 
Vitamin K’ya bağımlı faktörlerin aktiviteleri < % 
5 olduğunda şiddetli kanama görülür. Laboratuar 
bulgularında ise aPTT ve PT’de uzama; FII, VII, IX 
ve X’un fonksiyonlarında değişik oranlarda azalma 
saptanır.

Klinik tablo ve vitamin K’ya yanıt değişkendir. Bazı 
vakalar düşük doz vitamin K’ya yanıt verirken, bazı 
vakalarda ven içine yüksek doz yerine koymaya 
dahi yanıt alınamamaktadır. Vitamin K’ya yanıt 
alınamayan vakaların tedavisinde protrombin 
kompleks konsantreleri kullanılmalıdır.

Literatürde vitamin K’ya bağımlı pıhtılaşma 
faktörleri eksik olan ve terme ulaşan tek bir gebe 
mevcuttur. Gebelik boyunca günlük 15 mg oral 
K vitamini verilmiştir. Bu vakada epizyotomi 
sahasından kanama nedeniyle taze donmuş plazma 
verilmesi gerekmiştir82. 

Faktör XI eksikliği
FXI eksikliği otozomal aktarılan bir bozukluktur. 
Özellikle Eskinazi Yahudilerinde sık görülmektedir. 
Bu grupta heterozigot vakaların sıklığı % 8’dir. 
Tüm toplumdaysa ağır eksikliği 1:1.000.000 
oranında görülür. Ayrıca kısmi eksiklik daha sıktır. 
FXI eksikliğinin diğer pıhtılaşma bozukluklarından 
farkı, heterozigot vakalarda bile FXI seviyesi 
ile paralel olmayan kanama bozukluklarının 
görülebilmesidir. Ölçülemeyecek kadar düşük FXI 
seviyesi olan vakalarda bile kendiliğinden kanama 
çok nadir görülür. Kanama travma veya cerrahi 
sonrası başlar ve genellikle yüksek fibrinolitik 
aktivitesi olan alanlarda (genitoüriner kanal gibi) 
görülür. Menoraji sıktır ve bazı kadınlarda menoraji 
araştırılması esnasında FXI eksikliği tanısı konulur. 
FXI eksikliği gebelikte nadiren kanamaya yol açar. 
Ancak ağır veya kısmi eksikliği olan vakalarda 
doğum sonu kanama görülebilir75.
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aPTT genellikle uzamıştır ve tanı FXI seviyesindeki 
azalma ile konulur. FXI seviyesinin % 15’in 
altında olduğu vakalar ağır, % 15–70 arasında 
olan vakalar ise kısmi olarak sınıflanır. Normalin 
eşik değeri % 70’tir. Normal gebelikte görülen 
FXI seviyelerindeki değişiklikler tartışmalıdır. 
Bazı çalışmalarda artış saptanırken, bazılarında da 
azalma saptanmıştır83. FXI eksikliği olan vakalarda 
gebelikte FXI düzeyindeki değişiklikler farklılık 
göstermektedir84. Dolayısıyla FXI eksikliği olan 
kadınlar gebe kaldığında, ilk muayenede ve üçüncü 
üçayda FXI seviyeleri değerlendirilmelidir.

Kısmi FXI eksikliği olan, daha önce hemostatik 
hadise yaşamış ve kanama öyküsü olmayan 
kadınlarda vajinal doğum sırasında tedavi 
gerekmemektedir. Yine kısmi eksikliği olan, ancak 
ciddi kanama öyküsü veya hiç hemostatik hadise 
yaşamamış kadınlarda ilk dozu travayda başlanacak 
şekilde 3 gün boyunca traneksamik asit verilmelidir. 
FXI eksikliği olan kadınlarda sık görülen, aralıklı 
ikincil doğum sonu kanamanın tedavisinde de 
traneksamik asit kullanılabilir. Ağır FXI eksikliği 
olan kadınlarda vajinal doğum veya sezaryen 
esnasında FXI verilmesi gerekmektedir. Amaç 
travay sırasında ve normal doğumdan 3–4 gün, 
sezaryenden 7 gün sonrasına dek FXI seviyelerini > 
% 50 tutmaktır. FXI potansiyel olarak trombojeniktir. 
Tek doz 30 IU/kg’ı aşmamalı ve FXI seviyesi > % 
70 olmamalıdır. FXI ile birlikte traneksamik asit 
veya diğer antifibrinolitik ilaçlar kullanılmamalıdır. 
Taze donmuş plazma kullanılabilir. Ancak ağır 
eksikliği olan vakalarda sıvı yüklenmesi riski göz 
önüne alınmadan, % 30 gibi seviyelere ulaşmak 
mümkün değildir. Cerrahi yapılan FXI hastalarında 
rFVIIa, bu konuda lisanslı olmadığı halde, başarıyla 
kullanılmaktadır75. 

Faktör XIII eksikliği 
Konjenital FXIII (fibrin sağlamlaştırıcı faktör) 
eksikliği otozomal resesif geçişli bir bozukluktur. Bu 
hastalarda cerrahi veya travmadan 24–36 saat sonra 
başlayan kanama ile birlikte yara iyileşmesinde 
gecikme görülmektedir. Yumuşak doku kanamaları 
hemartrozlardan daha sık görülür. Hemartrozlar 
genellikle travma sonrasında görülür. Kafa içine 
kendiliğinden kanamalar karakteristik bir bulgudur. 
Erken gebelikte düşükler görülebilir; çünkü başarılı 
implantasyon için FXIII gerekmektedir. FXIII 
eksikliği olan kadınlar doğum sonrası kanama 
açısından da risk altındadır75. FXIII seviyeleri 

hemen hemen aynı olan vakalarda kanamanın şiddeti 
belirgin farklılık gösterebilir. Rutin testler (aPTT, 
PT) normaldir ve FXIII seviyesi laboratuardan 
özellikle istenmelidir.

FXIII’ün yarılanma ömrü 7–10 gündür. Dolayısıyla 
seviyeyi > % 3 tutmak için (kendiliğinden kafa içine 
kanamaları önlemek için bu seviye yeterli) 4–6 
haftalık aralıklarla verilmesi yeterlidir. Uygun FXIII 
tedavisi verilmeyen, ağır FXIII eksikliği olan (FXIII 
seviyesi < % 1)  kadınların yaklaşık % 50’si düşük 
yapmaktadır75. Tüm ağır vakalara tanı konulduktan 
itibaren kafa içine kanamaları engellemek için aylık 
plazmadan elde edilen FXIII konsantreleri verilmeli 
ve gebelik boyunca da devam edilmelidir75. FXIII 
seviyeleri gebelik süresince düştüğünden gebelik 
boyunca izlenmeli ve seviye > % 3 olmalıdır.

FXIII eksikliği, < % 3 seviyelerde yenidoğanda 
hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir. Tanı 
kordondan veya uçlardan alınan kan örneklerinden 
yapılan testlerle konulabilir. Akut kanama 
durumunda FXIII’ün verilmesi gereken dozu 20 IU/
kg’dır75.
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