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                 Hemostaz Fizyolojisi 
 
Intravaskuler alandaki kan tek tabaka endotel 
hücreleri ile kaplı damar yüzeyinde pıhtılaşmadan 
dolaşır. Endotel bütünlüğü bozulduğunda 
antitrombotik özelliğini kaybeder ve pıhtı oluşum 
süreci başlar. Bu süreç damar tamiri ve tromboliz 
ve rekanalizasyon ile sonlanır. Pıhtılaşma bir 
plazma da zimojen olarak dolaşan serin 
proteazların aktif enzimlerinin katılımıyla ilerleyen 
fizyolojik bir süreçtir. Özellikle fosfolipid yüzeyler 
de (trombosit ) enzim kofaktör birliği ile devam 
eden süreç trombin oluşumuna ilerler. Trombinde 
fibrinojenden fibrin oluşturarak reaksiyonu 
tamamlar. Hemostaz endotel dışı hücrelerde 
sentezlenen doku faktörü (TF) ‘ün faktör 7’ye 
bağlanması ile başlar. Kollajen de trombositlere 
bağlanarak onları aktive eder. Trombin işlemin 
sonunda suda çözünen fibrinojeni çözünemeyen 
fibrine çevirir. Bu pıhtı faktör 13 ile sağlamlaştırılır. 
Oluşan fibrin reaksiyonu zinciri de trombin ile 
aktive edilen fibrinoliz inhibitörü (TAFI) ile 
durdurulur. Bu gereklidir çünkü aksi halde 
kontrolsüz pıhtı oluşumu gerçekleşir. Hemostaz ve 
tromboz her ne kadar aynı sistem içinde olsa da 
farklı antiteler olarak ele alınmalıdır. 
 
Hemostatik Süreç Aşamaları 
1. Vazokonstriksiyon 
2.Geçiçi trombosit tıkacı 
Bu noktaya kadar primer hemostaz bu noktada 
sonra sekonder hemostaz 
3. Koagulasyon kaskadı aktivasyonu 
4. Fibrin pıhtı oluşumu 
5. Fibrinoliz 
 
Kanamaya karşı ilk yanıt vazokonstriksiyondur. 
Endotel hasarı, kan komponentlerinin 
subendotelyal elementlere maruz kalmasına yol 
açar ve endotel hücre aktivasyonu, trombositleri 
ve prokoagülan faktörleri aktif hale getirir. 
Trombositler, kanamayı durdurmak için ilk 
hemostatik yanıtı sağlayan bir trombosit tıkacı 
oluşturmak üzere yaralanma bölgesinde aktive 
edilir.  
Trombositler sırasıyla 
 

● Adhezyon - Trombositlerin subendotelyal 
matrikse birikmesi 
●   Agregasyon - Trombosit-trombosit kohezyonu 
● Sekresyon  - Trombosit granül proteinlerinin 
salınımı 
● Prokoagülan aktivite - Trombin üretiminin 
arttırılması 
 
Trombosit aktivasyonu - Adenosin difosfat (ADP), 
epinefrin, trombin ve kollajen dahil olmak üzere 
bir dizi fizyolojik trombosit uyaranı vardır. ADP ve 
epinefrin nispeten zayıf trombosit aktivatörler 
iken, kolajen ve trombin en güçlü trombosit 
aktivatörleridir. İntegrin glikoproteinler GPIa / IIa  
ve GPVI, sırasıyla trombosit yapışması ve 
aktivasyonunda kritik rol oynayan iki ana 
trombosit kollajen reseptörüdür.  
 
GPIa / IIa eksikliği → hafif kanama diyatezi 
görülürken,  
Trombosit GPVI eksikliği → ciddi spontan kanama  
 
Trombin – Trombinin trombosit agregasyonunu 
tetikleyen ana molekül olduğu düşünülmektedir. 
 
ADP - Trombositlerden salınır, trombositleri toplar 
ve trombosit agregasyonunu güçlendirir. 
Klopidogrel, ADP ‘ nin aktive ettiği P2Y12'nin 
aktivasyonunu bloke eder. 
 
Trombosit adhezyonu - Aktivasyonu takiben, 
trombositler yalancı çıkıntılar vasıtasıyla yapışma 
evresine geçerler. Bu yapışmaya yüzey reseptörü 
GPIb / IX / V kompleksinin subendotelyal matriks 
içinde von Willebrand faktörüne (VWF) 
bağlanması aracılık eder.  
 
GPIb / IX / V kompleksinin eksikliği→ Bernard-
Soulier hastalığı   
 
Trombosit agregasyonu - Trombosit aktivasyonu, 
trombosit yüzeyinde GPIIb / IIIa reseptörü ile  VWF 
ve fibrinojenin bağlanmasına neden olarak 
trombosit- agregasyonu ile sonuçlanır. GPIIb / IIIa 
trombosit yüzeyinde en bol reseptördür. GPIIb / 
IIIa ile uyarılmamış trombositlere fibrinojeni 
bağlamaz. Trombosit agregasyonuna aracılık 
etmenin yanı sıra pıhtı retraksiyonuna yol açar.  
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GPIIb / IIIa'nın eksikliğinde kanama bozukluğu 
Glanzmann trombastenide görülür.  
 
Trombosit sekresyonu – Trombositlerde alfa ve 
dens granüller vardır.  
 
Alfa granüller:  von Willebrand faktör ,P selektin, 
trombospondin, PDGF, Fibrinojen, PF4 gibi birçok 
protein içerir.  
Yoğun granüller: ATP, ADP, iyonize kalsiyum, 
histamin ve serotonin içerir.  
 
Fibronektin ve trombospondin, trombosit 
agregatlarını stabilize ederler. ADP ve serotonin  
trombositleri uyarır ve toplar . Trombosit salınımlı 
serotonin normalde vazodilatasyona neden olur; 
bununla birlikte, hasarlı veya anormal endotelyum 
üzerinde vazokonstriksiyona neden olabilir. ADP 
ile aktive edilen trombositler, endotelyal hücreler 
üzerindeki hücreler arası yapışma molekülü 
(ICAM) -1'in yüzey ekspresyonunu arttırır.  
Tromboksan A2, vazokonstriksiyon ve trombosit 
agregasyonunu kolaylaştırır.PDGF düz kas 
hücreleri üzerinde güçlü mitojenik etkiye sahiptir. 
Fizyolojik olarak doku onarımına aracılık eder.  
 
Prokoagülan aktivite - Trombosit prokoagülan 
aktivitesi, trombosit aktivasyonunun önemli bir 
özelliğidir.  
 
Pıhtılaşmanın Fizyolojisi 
Pıhtılaşma bir dizi enzimin  ardışık aktivasyon 
basamaklarını içerir. vWF endotelde ve 
megakaryositlerde, FVIII ise lenfatik dokularda, 
böbrekte ve endotelde üretilir. Diğer faktörler ise 
karaciğerde üretilir.  
 
Koagulasyon kaskadı; intrensek ve ekstrensek 
yollar olmak üzere 2 yolda incelenir. 
 

- İntrinsek yol, kanın negatif yüklü bir yüzeye 
maruz bırakılmasıyla başlatılır. İntrinsik 
yolun laboratuvara yansıması aPTT (saniye) 
tetkiki ile ölçülür. 

- Ekstrensek yol, yaralanma bölgesinde 
ortaya çıkan doku faktörü (TF)  ile başlar. PT 
(saniye) ile ölçülür. 

 
 
Her iki yol protrombini trombine dönüştüren 10. 
faktörün aktivasyonu üzerinde birleşir. Trombin, 
çözünebilir bir plazma proteininden fibrinojeni 
çözünmeyen bir fibrin pıhtısına dönüştürür 
( trombin zamanı -TT ile ölçülür). 
Vitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörleri şunlardır; 
2,7,9,10, protein C, S. 
 
Pıhtı oluşumunun başlangıcı doku faktörü (TF)’ün 
faktör 7 yi aktive etmesidir. Bu aşamada oluşan az 
miktarda bir trombin faktör 11’i aktive ederek 
zincirleme reaksiyonu başlatır. 
 
Başlangıç fibrin pıhtı oluşumunu tespit eden 
standart laboratuvar pıhtılaşma testleri, 
pıhtılaşmanın yayılma aşamasını değil, öncelikle 
başlangıcını ölçer. Başlatma aşamasına büyük 
ölçüde, faktör 10, faktör 8, faktör 11, faktör 7a 
aracılık eder. Böylece, üretilen az miktarda trombin 
pıhtılaşma kaskadını başlatır ve trombositleri 
aktive eder, bu şekilde trombin oluşumu hızlanır.  
 
Trombin oluşumuna trombositlerden ziyade 
endotelyal hücrelerin belirgin rolü vardır.  
 
Scott sendromlu hastalarda azalmış trombin 
üretimi, klinik olarak uzun süreli kanama ve 
tromboz oluşturma eğiliminde azalma vardır. 
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Pıhtılaşmanın Doğal Antikoagulanları 
Pıhtılaşmanın doğal antikoagulanları; antitrombin 
(AT); protein C sistemi (trombomodulin, protein C, 
protein S) bileşenleri  ve doku faktörü yolu 
inhibitörü (TFPI)' dür.  
 
Protein C / Protein S Sistem 
K vitaminine bağımlı bir protein olan protein C,  
aktive edildiğinde inhibitör olarak işlev gören bir 
enzimdir. Protein C, trombomodulin adı verilen bir 
endotelyal hücre proteinine bağlandığında 
trombin tarafından aktive edilir. C proteini endotel 
protein C reseptörüne (EPCR) bağlandığında 
aktivasyonu artar. APC + EPCR tarafından 
oluşturulan kompleksin, APC'nin Protein S ile 
bağlanmasının faktör 5a ve faktör 8a'yı etkisiz hale 
getirmesine izin vermek için ayrışması gerekir. 
Trombomodulin, protein C ve trombin ile 
trimoleküler bir kompleks oluşturur. Yine K 
vitaminine bağımlı protein olan protein S, bir 
enzim değildir. Hücre zarları üzerindeki aktif C 
proteini için bir kofaktör veya reseptördür. Aktif C 
proteininin, faktör 5a ve 8a ‘yı etkisiz hale getirecek 
şekilde hücre yüzeylerine bağlanmasına izin verir. 
Enzim, bu kofaktörü, inhibitör fonksiyonunu yerine 
getirmek için kullanır.  
 
Antitrombin 
Bu serpin,   2a, 10a,  9a, 11a yı inhibe eder.  
Antitrombinin iki fonksiyonel bölgesi vardır: 
heparin bağlanma bölgesi ve reaktif bölge. 
Antitrombinin, pıhtılaşma protein enzimlerinin bir 
inhibitörü olarak işlev görme yeteneği, endojen ve 
eksojen heparinler ile güçlendirilir. Aslında, 
heparine antikoagülanını veren antitrombinin 
varlığıdır. Heparin varlığında, antitrombin, faktör 
2a üzerindeki inhibitör etkisini 1000 - 4000 katına 
çıkaran konformasyonel bir değişikliğe uğrar . Zarar 
görmüş damarlar tarafından geçici olarak maruz 
kalan az miktarda dolaşan TF , antitrombin ile FVIIa 
inaktivasyonuna katkıda bulunur . 
 Antitrombine ek olarak, diğer serpinler 
hemostatik ve inflamatuar sistemlerin enzimlerini 
düzenler. Heparin kofaktör II, dermatan sülfat 
varlığında trombini spesifik olarak inhibe eden bir 
serpin. Protein Z inhibitörü, faktör Xa'yı, kofaktör 
proteini Z - K vitaminine bağımlı bir protein 
varlığında spesifik olarak inhibe eden bir serpindir.  

Doku faktörü Plazminojen İnhibitörü TFPI 
Serpine ek olarak, Kunitz tipi serin proteaz 
inhibitörü TFPI vardır. TFPI, FVIIa-doku faktörü 
kompleksinin en güçlü inhibitörüdür. Fizyolojik 
koşullar altında, TFPI inhibitör etkilerini FVIIa, TF ve 
FXa ile bir kuaterner kompleks oluşturarak 
uygular . Faregiller TFPI nakavtının embriyonik 
olarak öldürücü olması dikkat çekicidir . TFPI 
mikrovasküler endotel tarafından üretilir ve esas 
olarak endotel duvarındaki 
glikozamminoglikanlarla ilişkili görünmektedir. 
TFPI'nın  yaklaşık% 20'si lipoproteinlerle ilişkili 
plazmada dolaşır. Bu inhibitör trombini inhibe 
etmez. Bu inhibitörün tam işlevi tam olarak 
bilinmemektedir, ancak bir serebral antikoagülan 
olduğuna inanılmaktadır . ApP ve amiloid öncüsü 
benzeri / protein 2 geni silinmiş fareler gebelikte 
hayatta kalır, ancak karotis arter tromboz 
modelinde hızlandırılmış tromboz oranı vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


