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G‹R‹ﬁ
Karaciùer koagülasyon sürecinde merkezi bir rol
üstlenmektedir. Akut ve kronik karaciùer hastalıkları deùiümez bir üekilde çok çeüitli nedenlerle koagülasyon bozukluklarıyla birliktedir (,2). Akut ve
kronik karaciùer yetmezliùinde, bu hastalıkların
patogenezinin anlaüılmasındaki ilerlemelere raùmen koagülasyon bozukluklarının tedavisinde çok
az deùiüiklik olmuütur. Karaciùer Von Willebrand
faktör ve faktör VIIIC dıüında bütün koagülasyon
faktörlerinin sentez yeridir (2). Koagülasyon bozukluklarının temelinde hepatik sentez bozuklukları
önemli rol oynar. Aynı zamanda dissemine intravasküler koagülasyon (DúK), hiperfibrinoliz, disfibrinojenemi, hemoliz, trombosit sayısında azalma gibi diùer önemli hematolojik bozukluklarında ilave
olması problemi daha da kompleks bir hale getirebilir (-3). Karaciùer hastalıklarında görülen koagülasyon bozuklukları Tablo ’de gösterilmiütir
(2). Birlikte portal hipertansiyon, renal yetmezlik,
endoteliyal disfonksiyonun bulunması, volum ekspansiyonunun riskli olması bu hastalarda koagulasyon bozukluklarının giderilmesini daha da güçleütirmektedir (4). Kronik karaciùer hastalıklarında
kanamaya eùilim, diagnostik ve terapötik invaziv
prosedürlerde artmıü mortalite ve morbitide nedenidir (). Karaciùer hastalıùında koagülasyon
problemlerini düzeltmek güçtür. Hastaların çoùu200

nun genel durumu kötü ve nutrisyonel bozuklukları vardır (5). Patolojik koagülasyon durumu olmasına raùmen karaciùer biyopsisi ve transjuguler intrahepatik portosistemik üant (TIPS) gibi kanama riski taüıyan prosedürlerin uygulama zorunluluùu
vardır (6). Koagülasyon anormallikleri çoùunlukla
iülemi riskli hale getirmektedir. Riski belirlemek için
protrombin zamanı ve trombosit sayısı iyi bir göstergedir (7,8).
Tablo 1. Karaciùer hastalıùında koagülasyon bozuklukları
Koagülasyon faktörlerinde azalma

Karaciùer hücre disfonsiyonu
Vitamin K eksikliùi ve malabsorbsiyon
Koagülasyon inhibitörlerinin sentezinde azalma

Anormal/afonksiyone proteinlerin üretimi
Fibrinolitik aktivitede bozulma

Fibrinolizis aktivatörlerinin klerensinde azalma
Fibrinolizis inhibitörlerinin üretiminde azalma
Aktive koagülasyon faktörlerinin hepatik klerensinde azalma
Dissemine intravasküler koagülasyon

Multifaktöryel
Trombosit anormallikleri
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NORMAL HEMOSTAT‹K S‹STEM
Bu sistem trombositler, üzerinde doku faktörü ekpresse eden monositler, doku faktörü için zengin bir
kaynak olan deùiüik proteoglikanların bulunduùu
damar duvarı subendotelyumu, plazma ve koagülasyon faktörleri, apoenzimler, aktive koagülasyon faktörlerinin plazma inhibitörleri, fibrinolitik
faktör ve inhibitörleri, iyonize kalsiyum, trombositler ve damar duvarında ekpresse olan fosfolipidler, prostaglandinler, çeüitli sitokinleri içerir ( 9).
Vasküler zedelenmede ilk yanıt vazokonstrüksiyondur. Trombositlerin zedelenmiü yüzeye adhezyonu birkaç saniyede, trombosit aggregasyonu ise
dakikalar içinde gerçekleüir. Bu ilk hemostatik yanıttan sonra koagülasyon faktörlerinin aktivasyonu, stabil fibrin ve pıhtı formasyonuyla son bulur.
Bu da saniye ve dakikalar içerisinde gerçekleüir.
Daha sonra fibrinolitik sistem aktive olur. Oluümuü
olan pıhtı saat ve günler içerisinde eritilir.
Normal primer hemostazda trombositler vasküler
endotelyumda ekspresse olan Von Willebrand faktör (VWF), subendoteliyal kollajene geçici olarak
baùlanır. Subendoteliyal reseptörlere ve ligantlara
baùlanma progresyon gösterir. Trombosit adhezyonu ve plaùı geliüir. Trombositlerden salgılanan
tromboksan A2 ve ADP trombositlerin aggregasyonunu arttırır.
Sekonder hemostaz, koagülasyon faktörlerine
baùlı olarak gerçekleüir. Trombinin aktivasyonu ile
fibrinojenin fibrine dönüüümü gerçekleüir. Fibrin
öncelikle spontan olarak polimerize olur. Trombosit
plaùı ve fibrin pıhtısı stabilize olur. Doku faktörü
FVIIa’ yı baùlar. Faktör IX ve X’u aktive eder. Faktör IXa+FVIIIa, bu 2 komponent X az kompleks
olarak FXa formasyonunun oluümasını saùlar.
FXa, FVa ve FVIIa 3 komponentten oluüan kompleks oluüturur ve protrombinaz kompleks olarak rol
oynar. FV’in FVa’ya, FVIII’in FVIIIa’ya ve FXI’in
FXIa dönüüümü gerçekleüir. FIX’in FIXa’ya dönüüümüyle süreç devam eder. FIX’dan FIXa dönüüümü
intrensek ve ekstrensek yol arasındaki potansiyel
ortak basamaktır. Koagülasyonun ortak yolunun
aktivasyonuyla trombin fibrin formasyonuna, FXIII aktivasyonuyla da fibrin moleküllerinin baùlanması ve stabilizasyonu saùlanır. ûekil ’de koagülasyonun intrensek ve ekstrensek yolu gösterilmiütir. Pıhtı formasyonunun progresyonu alfa-2 makroglobulin, protein C, plazminojenden plamin oluüumu ile sınırlandırılır (9,0).
GG

ûekil 1. Koagülasyon kaskadı

Protrombin zamanı (Prothrombin time; PT) hem
ekstrensek hem de ortak yolun birlikte deùerlendirildiùi bir tarama testidir. Parsiyel tromboplastin zamanı (Partial thromboplastin time; PTT) hem intrensek hem de ortak yolun birlikte deùerlendirildiùi
bir tarama testidir.

TROMBOS‹TOPEN‹
Normal olarak trombosit havuzunun % 30’u dalakta sekestre olur. Portal hipertansiyon varlıùında ise
bu oran % 90’a kadar ulaüır. Bu durum trombosit
sayısında anlamlı azalmaya yol açar. Trombosit
sayısı nadiren 30-40000/mm3’ ün altına düüer. Bu
seviyede spontan kanama nadirdir. ûiddetli karaciùer parenkim hastalıùında ise trombositopeni
patogenezi kompleksdir. Trombosit agregasyonu
trombosit membran yapısında bozukluk, trombositlere karüı spesifik immunoglobulin varlıùında bozulabilir (2,5,9). Trombopoietin trombosit fonksiyonlarının regülasyonunda anahtar rol oynar. Karaciùerde sentezlenir. Sirozlu hastalarda azalmıütır. Düzeyi trombosit sayısı ile korele olarak bulunmuü ve
karaciùer transplantasyonundan sonra düzeyinde
yükselme saptanmıütır (,2). Alkol alımından
sonra, folik asid eksikliùinde ve viral hepatitte kemik iliùinde trombosit sayısı azalmaktadır (2).

KARAC‹⁄ER ve KOAGÜLASYON
Koagülasyon faktörlerinde hem kalitatif hem de
kantitatif bozukluklar görülür. Protrombin ve faktör
VII, IX, X, protein C ve protein S karaciùerde vitamin K’ya baùımlı olarak sentezlenen faktörlerdir.
Vitamin K glutamik asid rezidülerini karboksiyelliyerek γ-karboksiglutamik asid oluüturur. Böylece
kalsiyum baùlanması ile molekül üekil deùiütirir.
Hidrofobik bölgeler açıùa çıkar. Lipide baùlanma
hızlanır. Protein-protein tanınmasıda saùlanır. Ko201

agülasyon faktör düzeyleri karaciùer hastalıklarında üniform deùildir. Karaciùer hastalıùında protrombin, FVII, ve FX düzeyleri sıklıkla ciddi üekilde
düüer. únflamasyondan ve DúK varlıùından etkilenmezler. Genel olarak karaciùer hastalıùında hepatosellüler yetmezliùin üiddetiyle korele olarak plazma düzeyleri azalır. FVII düzeyi yarı ömrü kısa olduùundan ilk azalan koagülasyon faktörüdür. FV
düzeyi akut ve kronik karaciùer hastalıùında azalır. FVIII düzeyi ileri karaciùer hastalıùına raùmen
normal olabilir. FVIII düzeyi azaldıùında DúK düüünülmelidir. Karaciùer hastalıùına baùlı koagülopati ile DúK ayırımında yardımcıdır (0, 3). Protrombin zamanı (PT) sıklıkla parsiyel tromboplastin
zamanı (PTT)’ nından daha uzundur. Çünkü vitamin K’ ya baùlı koagülasyon faktörleri hepatosellüler yetmezlik için daha duyarlıdır (5).

D‹K ve F‹BR‹NOL‹Z‹S
DúK koagülasyon sisteminin kontrolsüz aktivasyonu sonucu, küçük damarlarda mikrotrombüs oluüumu, trombositlerin, protrombin, fibrinojen ve FV,
FVIII ve XIII’ nun aüırı tüketimi ile karakterizedir. Bu
faktörlerin tüketimi sonucu fibrinolitik sistemin aktivasyonu, fibrin parçalanma ürünlerinde artıü olur.
Karaciùer hastalıùında DúK geliüimi üiddetli trombositopeni nedenidir. Ölümle sonuçlanan kanamaya neden olur. Karaciùer hastalıùında DúK birkaç faktöre baùlı olarak geliüebilir. Karaciùer nekrozu tromboplastik faktörlerin dolaüıma salgılanmasına yol açabilir. Karaciùerde aktive koagülasyon faktörlerinin klerensinin bozulması, barsaktan
endotoksinlerin absorbsiyonunun artması da karaciùer hastalıklarında DúK geliüiminin nedenidir. Laboratuarda PT ve PTT’de uzama, FV ve FVIII düzeylerinde azalma, fibronojen düzeyinde azalma
ve fibrin parçalanma ürünlerinde artıü vardır (0).
Fibrinojen karaciùer hastalıklarında ve hepatoma
da genellikle düzeyi yüksektir. Düüük düzeyleri DúK
ve hiperfibrinoliziste olur. Fibrinojenin yapısal bozukluklarında fibrin polimerizasyonu, pıhtı formasyonu bozulur.
Karaciùer hastalıklarında doku plazminojen aktivatör inhibitörü (doku PA), doku PA ve alfa-2 antiplazmin klerensinde bozulma sonucu fibrinolitik
sistemin primer aktivasyonu olur. Altta yatan çoùu
zaman açık deùildir. Portokaval üant prosedürlerine baùlı olabilir. Altta yatan neden bulunamazsa
ve tedavi edilemezse hiperfibrinolizli hastalar kanama ile kaybedilir. Fibrinojen, plazminojen ve alfa-2 antiplazmin düzeylerinde azalma, koagülasyon faktörlerinin normal olması tanı koydurur (5,
0).
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TEDAV‹
únvaziv giriüim öncesi trombosit sayısı, PT ve PTT ölçülmelidir. Cut off deùerleri merkezlere göre deùiüiklik gösterebilmektedir. Genel kural olarak
50.000/mm3’den daha yüksek olmalı, PT ve PTT ise
normalin üst sınırının . ve .5 katından daha
yüksek olmamalıdır (7, 8). Kronik karaciùer hastalıùında koagülasyon bozukluklarının giderilmesi için
bazı tedavi yaklaüımları Tablo 2’de gösterilmiütir.

Tablo 2. Karaciùer hastalıklarında
bozukluklarında tedavi yaklaüımları.

koagülasyon

Vitamin K: Subkutan 0 mg/gün dozunda, maksimal etki 24
saatte
Taze donmuü plazma: 0-5 ml/kg, 2 saatte bir, PT en fazla 3
sn uzun
Trombosit transfüzyonu: Her bir ünite en fazla 0.000/mm3
yükseltebilir.
Profilakside yapılcak iülemin hemen öncesinde verilmelidir.
Kriyopresipitat: Vücut aùırlıùının her 0 kg için -4 ünite
verilmelidir.
Plazmaferezis: Tek seansta 30-50 ml/kg plazma deùiüimi
saùlanabilir.
Rekombinant aktive FVII: Ortalama 40 μgr/kg dozunda
durdurulmayan kanamada

D‹YET ve YAﬁAM TARZI
Nütrisyonel bozukluklar koagülopatiyi daha da kötüleütirir. Özellikle vitamin K’ya baùlı koagülasyon
faktörlerinde eksiklik ve folat yetersizliùine baùlı
trombositopeni biliyer sitem hastalıklarında (obstrüktif sarılık, biliyer siroz), uzun süreli açlıkta sıktır.
Bu eksiklikler vitamin K’nın 0 mg subkutan verilmesiyle ve folik asidin  mg oral ve intravenöz verilmesiyle kolayca düzeltilir (3). Alkol direk olarak
trombositler ve kemik iliùi üzerine toksiktir Bu etki
sirozlu hastalarda hipersplenizm ve folat eksikliùinde daha fazladır ( 4). Alkolün kesilmesi hemostazda, trombosit fonksiyonlarında kalitatif ve kantitatif iyileüme saùlayabilir (3).

V‹TAM‹N K SUPLEMANTASYONU
Bir çok koagülasyon faktörün metabolizmasında K
vitamini önemli rol oynamaktadır. K vitaminine
baùlı faktörlerin üretiminde yetersizlik hepatosit
kaybı ile iliükilidir. Süplemantasyon tedavisi koagülasyon faktör düzeylerinin düzeltilmesinde kısmen baüarılı olur (2). Predominan olarak hepatoHaziran 2006

sellüler yetmezliùi olan hastalarda safra tuzlarının
sekretuvar bozuklukları da bulunabilir. Çoùunlukla protrombin zamanı birkaç saniye kadar düzelebilir (3). Biliyer siroz gibi biliyer sistem hastalıklarında safra tuzlarının yetersizliùi nedeniyle vitamin
K eksikliùi görülür ve ekzojen vitamin K verilmesiyle tam düzelme saùlanır. Geniü spektrumlu antibiyotikle barsakların sterilizasyonu üiddetli vitamin K
yetersizliùine yol açar. Karaciùer hastalıùı olan
hastalar bir çok nedenle antibiyotik kullanmaktadır. Antibiyotik tedavisi ve nutrisyonel bozukluklar
altta yatan hastalık üiddetli olmadıùı halde koagulopatiye yol açar. Bu durumda ekzojen Vitamin K
verilmesiyle tam düzelme saùlanır (5).
Kanayan bir hastada koagülopatiyi tedavi etmek
için mümkünse öncelikle Vitamin K subkutan olarak verilmelidir. Hematom riskinden dolayı intramusküler yol kullanılmamalıdır. Mümkünse intravenöz yolda kullanılmamalıdır. Eùer gerekli ise uygun form kullanılmalıdır. Çünkü intravenöz Vitamin K verilmesi anaflaksi, yüzde döküntü, terleme,
göùüs aùrısı, hipotansiyon, serebral trombozis ve
hatta ölüm olabilir. Bazal PT saptandıktan sonra 0
mg vitamin K yavaü bir üekilde verilmelidir (5). Etkisi 6-2 saatte ortaya çıkar. Tam etki 24 saat sonradır. Yirmi dört saat sonra PT tekrar ölçülmelidir.
Genel olarak PT’nında maksimum düzelme 3-5 güne kadar devam eder (3). Vitamin K verilmesinden sonra protrombin zamanı 3 saniyeden (úNR:
.2) daha uzunsa, karaciùer biyopsisi, splenik venografi, perkütan transhepatik kolanjiografi, laporatomi gibi invaziv giriüimler yapılmamalıdır. Vitamin K’ dan ayrı olarak aktif kanama olmadıkça
kan koagülasyon testlerini normale getirmeùe gerek yoktur (2).

TAZE DONMUﬁ PLAZMA ‹NFÜZYONU
Vitamin K tedavisine cevap genellikle tam olmaz.
Koagülasyon faktörlerinin taze donmuü plazma
olarak direk verilmesi gerekli olabilir. Bu yaklaüım
sadece vitamin K’ ya baùlı faktörlerin deùil, bütün
koagülasyon faktörlerinin verilmesini saùlar. Taze
donmuü plazma pıhtılaüma faktörleri için iyi bir
kaynaktır. Koagülasyon defektlerini düzeltmek
için taze donmuü plazma infüzyonu 2 saatte bir
0-5 ml/kg olacak üekilde verilmelidir (5). 24 saatlik bir periyotta 30 ml/kg’ın üzerindeki miktarda volüm yüklenmesine neden olur. Protrombin zamanı
taze donmuü plazma infüzyonundan birkaç saat
sonra ölçülmelidir. Koagülopatiyi düzeltmesi geçicidir. Genellikle etkisi 24-36 saat sonra sona erer.
Transfüzyon reaksiyonları % -6 oranında görülür
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(3).

PLAZMA DE⁄‹ﬁ‹M‹ (PLAZMAFEREZ‹S)
Volüm yüklenmesine neden olmaksızın taze donmuü plazma infüzyonunda olduùu gibi aynı sonuçları almak mümkündür (5). Hastanın plazması ile
izovolümetrik taze donmuü plazmanın deùiüimi iülemidir. Tek bir seansta 30-50 ml/kg plazma deùiüimú saùlanır (3). Hemodinamisi stabil olmayan
hastalarda, bilinen immunoglobulin A eksikliùi bulunananlarda kontrendikedir. Plazma transfüzyonlarına benzer yan etkilerin yanında hipokalsemi
geliüebilir. Parenteral kalsiyum verilmesi gerekli
olabilir. Protrombin kompleks konsantresi aktive
koagülasyon faktörleri içerdiùinden trombozis riski
vardır (5). Plazma deùiüimi üiddetli koagülasyon
bozukluùu olan karaciùer hastalıùında taze donmuü plazma infüzyonlarına dirençli koagülopatiyi
düzeltmekte kullanılır. Modern plazma deùiüim
makineleriyle prosedür genellikle -2 saatte tamamlanır. Bu yöntem koagülopatiyi standart taze
donmuü plazma infüzyonlarından daha hızlı düzeltir. úçerdiùi sitrattan dolayı, fazla sitrat metabolize
olana kadar iülem den hemen sonra PT ölçülürse
çok az deùiüim veya hiç deùiüim görülmez (3).

KR‹YOPRES‹P‹TAT ‹NFÜZYONU
Fibrinojen düzeyi 75 mg/dl’den daha az ise kriyopresipitat infüzyonu kullanılır.Özellikle volüm yüklenme riski olan konjenital ve kazanılmıü hipofibrinojenemide yararlıdır. Kriyopresipitat 50 mg fibrinojen içerir ve plazma fibrinojen düzeyini 5 mg/dl
yükseltir. Vücut aùırlıùının her 0 kg’ı için -4 torba
kriyopresipitat her 2 saatte bir verilmelidir (5,3).

REKOMB‹NANT AKT‹VE FAKTÖR VII
‹NFÜZYONU
Son yıllarda ciddi kanama problemi olan karaciùer sirozlu hastalarda koagülopatiyi kontrol etmek
için rekombinant aktive FVII (rFVIIa) baüarı ile kullanılmıütır (5). Fulminan karaciùer yetmezliùi olan
hastalarda serebral ödemi saptamak için intrakraniyal basınç monitarize edilir. úülem öncesi koagulopatinin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu hastalarda taze donmuü plazma infüzyonu serebral ödemi
arttırabilir. Bu hastalarda koagülopatiyi düzeltmek
için iülem öncesi 40 μg/kg dozunda rFVIIa kullanımı PT zamanını normalleütirmiü ve ödeme neden
olmamıütır (6). Farmakolojik, endoskopik tedavilere cevapsız ösefagus varis kanaması olan 8 has203

tada tek doz rFVIIa kullanılmıü hastaların hepsinde
hemostaz saùlanmıü, tekrar kanama oranı ise %25
olarak saptanmıütır (7). Diü çekimi sonrası kanaması kontrol edilemeyen iki hastada kurtarıcı tedavi olarak baüarılı olmuütur (8). Karaciùer sirozlu
4 hastada ise iülem öncesi koagülopatiyi düzeltmek için kullanılmıütır (9). ûiddetli kanaması olan
koagülopatili karaciùer transplant alıcılarında koagulopatili rFVIIa 60-90 μg/kg dozunda 7 hastada
baüarıyla kullanılmıütır. Protrombin ve ortalama
tromboplastin zamanında kan ürünü kullanımında anlamlı azalma saùlanmıütır. Karaciùer transplantasyonlu hastalarda üiddetli kanaması olan
hastalarda kurtarıcı tedavi olarak kullanılabilir
(20). Karaciùer biyopsisi öncesi 5 μg/kg dozunda
uygulanmıü, 5 saat süreyle faktör düzeyinde yükselme saùlanmıütır ve transjuguler biyopsiye göre
maliyeti daha düüük bulunmuütur (2). Düüük fibrinojen düzeyi ( < % 00 mg ) olan hastalarda rFVIIa’nin etkinliùi kısıtlıdır. Düüük dozda plazma ve kriyopresipitat bu hastalarda kullanılabilir. Düüük fibrinojen düzeyi DúK ve fibrinolizisin göstergesi olabilir ve rFVIIa kullanımı mevcut durumu komplike
edebilir.
Özellikle rFVIIa kullanımı diü çekimi, kateter yerleütirilmesi, karaciùer biyopsisi sonrası konvansiyel
tedavilerle durdurulmayan kanamalarda, kontrol
edilemeyen varisiyel kanamalarda kurtarıcı tedavi olarak kullanılabilir. Profilaktik kullanımı ise intrakraniyal basıncı monitarize etmek gereùi olan
hastalarda, torasentez, abdominal cerrahinin üiddetli koagülopati nedeniyle riskli olduùu transplantasyonda, geniü çaplı sentral kateter yerleütirilmelerinde kullanılabilir. En önemli dezavantajlarından biri maliyetinin çok yüksek olmasıdır (4).

TROMBOS‹T TRANSFÜZYONLARI
Trombositlerin ciddi düüüklüklerinde gerekli olabilir. Aynı zamanda intrensek trombosit fonksiyon
bozukluklarının giderilmesine de yarar. Her bir ünite trombosit sayısında 0.000/mm3’lük artıü saùlar.
Pratikte trombosit sekestrasyonundan ötürü bu
tam olarak saùlanamayabilir. Profilaktik olarak
verilecek trombosit transfüzyonları yapılacak iüleme yakın verilmelidir. Çünkü yarı ömrü kısadır ve
hızlı splenik sekestrasyona uùrarlar. Karaciùer biyopsisi
planlandıùında
trombosit
sayısı
3
50.000/mm ’ün üzerinde olmalıdır. Özellikle PT uza204

mıüsa bir vazopressin analoùu olan desmopressin
asetat (DDAVP)’ın 0.3 mikrogram/kg dozunda kullanılması kanama zamanını kısaltır. Bu yaklaüımın
etkinliùi tam olarak bilinmemektedir.

ER‹TROPOET‹N KULLANIMI
Eritropoetin eritrosit üretimi için stimülatör olması
yanında trombopoieziside stimule ettiùi gösterilmiütir (22). Karaciùer sirozlu hastalarda eritropoietin 00 IE/kg dozunda ,3 ve 5. günlerde verilmesi
trombosit sayısında ve trombosit reaktivitesinde
plaseboya göre anlamlı artıü saùlamıütır (23).

HEPAR‹N TEDAV‹S‹
Heparin tedavisi DúK’ te kullanılır. Altta yatan süreci
durdurduùu gibi kanamayı da agreve edebilir (5).

F‹BR‹NOL‹Z ‹NH‹B‹TÖRLER‹
Aminokaproik asid ve transanemik asid, porokaval üantta ve karaciùer hastalıùı ile birlikte olan
fibrinolitik süreçlerin durdurulmasında kullanılmıütır. Fibrinolizis inhibitörleri kullanılacaksa DúK ekarte edilmelidir (5).

KARAC‹⁄ER TRANSPLANTASYONU
ûiddetli koagülasyon bozuklukları, son dönem karaciùer hastalıùının ve karaciùer yetmezliùinin sonucudur. Baüarılı karaciùer transplantasyonu hemostatik fonksiyonları düzeltir (3). Karaciùer
transplantasyonu esnasında da ciddi koagülasyon bozuklukları ortaya çıkabilir (0). Karaciùer
transplantasyonunda altta yatan karaciùer hastalıùına baùlı olarakta anhepatik fazda hiperfibrinolizis geliüebilir. Operatif kan kaybı önemlidir. 20
ünite eritrosit süspansiyonu, 25 ünite trombosit süspansiyonu ihtiyacı olabilir. Cerrahi deneyim ve
baüarı önemlidir. Cerrahi sırasında koagülasyon
ve fibrinolizis aktive olur. Fibrininolitik sistemin aktivasyonu anhepatik fazda, postreperfüzyon evresinde olur. Doku plazminojen aktivatörlerinin plazma konsantrasyonu artar. Fibrin yıkım ürünleri
yüksek konsantrasyondadır (2). Aprotinin/düüük
moleküler aùırlıklı serin proteaz inhibitörüdür. Potent antifibrinilotik aktivitesi vardır. Karaciùer
transplantasyonunda kan transfüzyonu ihtiyacını
% 50-60 oranında azaltır (24).
Haziran 2006
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