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  Heparine İlişkili Trombositopeni 
 
Heparine ilişkili trombositopeni (HIT), heparin 
tedavisinin bir komplikasyonudur.  İki tip HIT vardır. 
Tip 1 HIT, heparine maruz kaldıktan sonraki ilk 2 
gün içinde ortaya çıkar ve trombosit sayısı, sürekli 
heparin tedavisi ile normalleşir. Tip 1 HIT, heparinin 
trombosit aktivasyonu üzerindeki doğrudan 
etkisinden kaynaklanan immun olmayan bir 
durumdur.  
 
Tip 2 HIT, tipik olarak heparine maruz kaldıktan 4-
10 gün sonra ortaya çıkan ve yaşamı ve uzuvu 
tehdit eden trombotik komplikasyonları olan 
immun bir durumdur.  Genel tıbbi uygulamada, 
HIT terimi tip 2 HIT'yi belirtir. 
 
Heparin alan bir hastada trombosit sayısında bir 
azalma olduğunda, özellikle trombosit sayısı 
nadiren 150 x 109 / L'nin üzerinde kalsa bile, 
HIT'den şüphelenilmelidir. Klinik olarak HIT, 
heparin enjeksiyon bölgelerinde veya intravenöz 
heparin bolusunun uygulanmasından sonra akut 
sistemik reaksiyonlarla (örn. Titreme, ateş, nefes 
darlığı, göğüs ağrısı) cilt lezyonları olarak ortaya 
çıkabilir.  
 
 HIT genellikle kanama ile prezente olmaz; venöz 
tromboembolizm (derin ven trombozu, pulmoner 
emboli) en sık görülen komplikasyondur. Daha az 
sıklıkla, arteriyel tromboz (örn., Miyokard 
enfarktüsü) ortaya çıkabilir.  
 
Patofizyoloji 
 HIT, trombosit faktörü 4 (PF4) ve heparin 
komplekslerine karşı antikorların neden olduğu 
protrombotik bir hastalıktır.  Antikorlar, trombosit 
yüzeyi üzerindeki PF4-heparin komplekslerine 
bağlanır ve FcyIA reseptörlerini çapraz bağlayarak 
trombosit aktivasyonunu indükler.   
 
Alternatif olarak, HIT antikorları trombosit 
kondroitin sülfata bağlı PF4'ü tanıyabilir. Bu 
antikorlar, heparin yokluğunda bile trombositleri 
aktive eder, böylece gecikmiş başlangıçlı HIT, kalıcı 
HIT (iyileşmenin birkaç hafta sürdüğü), spontan 

HIT sendromu (klinik ve serolojik olarak HIT'e 
benzer, ancak  heparin maruziyeti olmadan ortaya 
çıkar) ve fondaparinüks ilişkili HIT 'de görülebilir. 
 
Trombosit aktivasyonu, prokoagülan trombosit 
mikropartiküllerinin salınmasına, trombosit 
tüketimine ve trombositopeniye neden olur. HIT'in 
karakteristik venöz ve arteriyel trombozlarını 
üreten belirgin trombin üretimi, monositlerin ve 
diğer enflamatuar hücrelerin aktivasyonu ve 
endotel yaralanması ve aktivasyonu izler. 
 
Etiyoloji 
HIT, heparin ve  PF4 komplekslerine bağlanan, 
trombositleri aktive eden ve protrombotik bir 
durumu destekleyen antikorlardan kaynaklanır. 
HIT, fraksiyone olmayan heparin (UFH) ile düşük 
molekül ağırlıklı heparine (LMWH) göre daha sık 
görülür. HIT riski, postoperatif trombofilaksi için 
uzun süreli heparin kullanımında artmıştır. 
 
Epidemyioloji 
Heparine maruz kalan tüm hastalarda HIT riski 
yaklaşık % 0.2'dir.  
 
Mortalite / Morbidite 
HIT, etkilenen bireylerin yeni tromboembolik 
olaylar geliştirme riski % 50'den fazla olan ciddi bir 
protrombotik durumdur. Mortalite oranı yaklaşık 
% 20'dir ve hastaların yaklaşık % 10'u amputasyon 
gerektirir veya başka büyük morbidite yaşar.  
 
HIT ile ilişkili tromboz; arteriyel sistemi, venöz 
sistemi veya her ikisini tutabilir. Trombotik 
komplikasyonlar derin ven trombozu, inme, 
miyokard enfarktüsü, ekstremite iskemisi ve 
nadiren diğer organların iskemisini içerebilir.  
 
Beyaz hastaların trombotik olaylar için beyaz 
olmayan hastalardan daha az risk taşıdığı 
bildirilmiştir. Erkekler HIT'de trombotik belirtiler 
için kadınlardan az risk taşır. Yaşlanma ile birlikte 
HIT riski artar. 
 
Prognoz 
 HIT mortalite oranının % 20 kadar yüksek olduğu 
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bildirilmiştir ve benzer bir hasta yüzdesi ekstremite 
kaybı veya inme gibi büyük komplikasyonlarla 
hayatta kalabilmiştir.  
 
Komplikasyonlar 
HIT'in olası komplikasyonları şunları içerir: 
 

• Derin ven trombozu 

• Pulmoner emboli 

• Miyokardiyal enfarktüs 

• Ekstremite arterlerinin tıkanması 

• Geçici iskemik atak ve inme 

• Cilt nekrozu 

• Son organ hasarı  

• Ölüm 
 
HIT riskini artıran faktörler şunlardır: 
 

• LMWH yerine fraksiyone olmayan heparin 
UFH  

• Subkutan heparin uygulaması yerine 
intravenöz  

• Daha uzun süre heparin kullanımı 

• Cerrahi (özellikle kalp veya ortopedik 
cerrahi) 

• Kadın cinsiyet 
 
HIT başlangıcı genellikle heparin tedavisinin 
başlamasından 5-14 gün sonra ortaya çıkar. 
Bununla birlikte, yakın geçmişte heparin 
maruziyeti (son 100 gün içinde) olan hastalarda, 
dolaşımdaki HIT antikorlarının kalıcılığı, trombosit 
sayısının heparinin başlamasından sonraki 24 saat 
içinde düştüğü hızlı başlangıçlı HIT ile 
sonuçlanabilir.  
 
HIT başlangıcı heparin bırakıldıktan sonra da 
ortaya çıkabilir. Hasta, heparin tedavisinin 
bitiminden 3 hafta sonrasına kadar tromboz ve 
açıklanamayan trombositopeni ile başvurduğunda 
gecikmeli başlangıçlı HIT düşünülmelidir.  
 
Fizik Muayene 
Heparine bağlı trombositopeni (HIT) olan hastalar, 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere olağandışı 
karakteristik sekellerle başvurabilir: 

 

• Venöz ekstremite kangren 

• Bilateral adrenal hemorajik enfarktüs 
 

• Enjeksiyon bölgelerinde deri lezyonları 

• IV heparin bolusu ile sistemik reaksiyonlar 
 
Akut sistemik reaksiyonlar titreme, ateş, nefes 
darlığı, göğüs ağrısı ve kızarmayı içerir. HIT'li 
hastalar DVT veya pulmoner emboli ile 
başvurabilirler. Warfarin alan DVT'li hastalarda 
şiddetli protein C tükenmesi gelişebilir, bu da 
warfarin kaynaklı venöz ekstremite gangrenine ve 
muhtemelen uzuv kaybına yol açar. Daha az 
sıklıkla, hastalar arteriyel tromboembolizm (inme, 
miyokard enfarktüsü) ile başvurabilir. 
 
Teşhis  
HIT tanısı zor olabilir ve hem alt hem de aşırı tanı 
potansiyel tehlikelere yol açar. HIT tanısının 
konmaması tromboz, ampütasyon veya ölüm 
riskini arttırırken, yanlış tanı büyük kanamaya 
(alternatif antikoagülanlarla tedavi edilen 
trombositopenik hastalarda) veya tromboza 
(heparin tedavisi gereksiz yere askıya alınırsa) 
neden olabilir. Sonuç olarak, HIT tanısını 
yönlendirmek için puanlama sistemleri 
geliştirilmiştir. 
 
4Ts puanı 
4T'ler, HIT için klinik uygulamada yaygın olarak 
kullanılan bir ön test klinik skorlama sistemidir.  
Başlık, HIT'in dört özelliğini ifade eder: ( Puanlama 
tablosu için https://qxmd.com/calculate/calculator_113/hit-4t-s-score 

‘a başvurun ) 
 
Trombositopeni 
Heparin maruziyetine göre trombositopeni 
zamanlaması 
Tromboz veya diğer HIT sekelleri 
Trombositopeninin diğer (oTher) nedenlerinin 
olasılığı 
 
Düşük olasılıklı bir 4Ts skorunun HIT'i  dışlama 
ihtimali yüksektirir .  
 
Ayrıcı Tanı 

https://qxmd.com/calculate/calculator_113/hit-4t-s-score
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• PTP 

• Bakteriyel Sepsis 

• Yaygın damar içi pıhtılaşma 

• İlaca bağlı trombositopeni 

• Hemolitik-Üremik Sendrom 

• İmmün Trombositopeni (ITP) 

• Splenomegali 

• Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) 

• Transfüzyon Reaksiyonları 

• Hemodilüsyon  
Trombositopeniye neden olduğu bilinen ilaçlar 
şunları içerir: 
 

• GP IIb / IIIa inhibitörleri 

• Kinin,Kinidin 

• Sülfonamidler (sülfa ilaçları) 

• Klorothiazide 

• Klorokin 

• Rifampisin 

• Altın tuzları 
 
 
Tüm hastalarda heparin tedavisine başlamadan 
önce başlangıç trombosit sayıları ölçülmelidir.  
Heparin tedavisinin 4-14. günlerinden (veya 
heparine kadar) her 2 veya 3 günde bir trombosit 
sayısının izlenmesini önerir. hangisi önce gelirse 
durdurulur).  
 
Laboratuar 
 
Fonksiyonel Testler 
Heparine bağlı trombosit agregasyon analizini 
(HIPA) ve serotonin salım testini (SRA) içerir.  
14C-SRA, heparine bağlı trombositopenide (HIT) 
heparine bağımlı antikorların saptanması için 
"altın standart" analizi olarak kabul edilir.  
 
Görüntüleme çalışmaları 
HIT'li hastalarda sessiz derin ven trombozu DVT 
yaygındır. Bu nedenle, bu hastalarda, alt 
ekstremite DVT'nin klinik kanıtı olmasa bile, 
bilateral alt ekstremite kompresyon 
ultrasonografisi düşünülebilir.  
Trombozu olan HIT hastalarında, ultrasonografi, 

V/P sintigrafisi ve toraks anjio BT anjiyografi dahil 
trombotik lezyonları belgelemek için farklı vasküler 
görüntüleme çalışmaları kullanılabilir 
 
 
 
 
Tedavi ve Yaklaşım 
HIT’den şüpheleniliyorsa,  tüm heparin ürünleri 
derhal bırakmakılmalıdır. Fraksiyone olmayan 
heparin (UFH) kateterleri yıkamak için yaygın 
olarak kullanılır bu durum gözden kaçmamalıdır. 
 
Warfarin, HIT'li hastalarda mikro tromboza neden 
olabilir. Bu hastalar tipik olarak ciddi protein C 
tükenmesine karşılık gelen 4'ten büyük bir 
uluslararası normalleştirilmiş orana (INR) sahiptir. 
Warfarin başlangıcı, önemli trombosit iyileşmesine 
kadar ertelenmelidir. Tercihen, warfarin trombosit 
sayısı 150 x 109 / L'yi geçmeden başlamamalıdır. 
Varfarin halihazırda başlatılmışsa, K vitamini 
verilmelidir.  
 
Trombojenik etkiyi artırabileceğinden HIT'de 
trombosit transfüzyonlarından kaçınılmalıdır.   
 
HIT'li hastalar trombotik olaylar için yüksek risk 
altındadır ve alternatif antikoagülanlar, tipik olarak 
doğrudan bir trombin inhibitörü (DTI) ile tedavi 
edilmelidir. HIT'li hastalarda trombozun profilaksisi 
ve tedavisi için DTI argatroban,DTI bivalirudin, 
perkütan koroner girişim (PCI) geçiren ve HIT veya 
TIT'li HIT (HITT) olan veya risk altında olan 
hastalarda kullanım için onaylanmıştır.  
 
Dolaylı faktör Xa inhibitörü fondaparinuks HIT'de 
kullanım için onaylanmamıştır, ancak bazı 
uzmanlar, özellikle stabil, kritik olmayan hastalarda 
önemli bir tedavi seçeneği olduğunu 
düşünmektedir.  
 
Başka bir dolaylı faktör Xa inhibitörü, danaparoid, 
eğer mevcut değilse, HIT'li hamile hastalarda 
fondaparinuks kullanılmasını önerir, çünkü bu ajan 
plasentayı geçmez. 
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Birkaç yeni oral antikoagülan vardır ( Rivaroksaban, 
dabigatran, apiksaban) standart tedavilere dirençli 
vakalarda HIT için faydalı olabileceğini 
düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu ajanlar 
HIT'li hastaların tedavisi için tam olarak 
değerlendirilmemiştir. 
 
HIT'li hastalarda antikoagülasyona ek olarak 
yüksek doz IVIG kullanılmıştır. 2 g için 1 g / kg'lık 
olağan bir dozda, IVIG tipik olarak HIT antikorları 
tarafından trombosit aktivasyonunun kesilmesinde 
etkilidir ve trombosit sayısında hızlı bir artışla 
sonuçlanır. IVIG ayrıca antikor pozitif hastalarda 
heparine yeniden maruz kalma planlandığında 
akut HIT'i önlemek için kullanılmıştır.  
 
Uzun Süreli İzleme 
Sadece izole trombositopenisi olan heparine bağlı 
trombositopeni (HIT) olan hastalar için, trombosit 
sayısı stabil bir platoya ulaşana kadar alternatif 
antikoagülanların terapötik dozlarına devam 
edilmelidir. Tedavi başladıktan sonra 2-4 hafta 
boyunca tromboz riski yüksek kaldığı için, 4 haftaya 
kadar alternatif bir ajan veya warfarin ile devam 
eden antikoagülan tedaviye dikkat edilmelidir. 
 
Trombozlu HIT hastaları için alternatif bir 
antikoagülanla tedaviyi warfarine geçiş takip 
etmelidir, ancak trombosit sayısı 150 x 109 / L'nin 
üzerine çıktıktan sonra yapılmalıdır. Oral 
antikoagülanlar düşük dozlarda (örn. ≤ 5 mg / gün 
warfarin) başlatılmalı ve INR terapötik aralıkta 
oluncaya kadar en az 48 saat boyunca doğrudan 
trombin inhibitörü olan bir çakışma planlanmalıdır. 
Antikoagülasyon tipik olarak 3 ay devam eder. 
 
İlaç Özeti 
Kritik hastalığı, artan kanama riski veya acil bir 
prosedür için artan potansiyel ihtiyacı olan hastalar 
- Argatroban veya bivalirudin (daha kısa etki 
süreleri nedeniyle) 
Klinik olarak stabil hastalar - Fondaparinux veya 
doğrudan oral antikoagülan (DOAC) (uygulama 
kolaylığı, laboratuvar izlemesine ihtiyaç 
duyulmaması ve ayakta kullanım fizibilitesi 
nedeniyle) 

Hayatı tehdit eden veya uzuvları tehdit eden 
tromboz - Argatroban, bivalirudin, danaparoid 
veya fondaparinux 
Orta veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu 
(Child-Pugh Sınıf B ve C) - Argatrobandan kaçının 
veya düşük doz kullanın; DOAC'lardan kaçının 
Heparin olmayan antikoagülan seçimi ayrıca ilaç 
faktörlerinden (örn. Bulunabilirlik, maliyet, 
uygulama yolu), hasta faktörlerinden (örn. Böbrek 
fonksiyonu, karaciğer fonksiyonu) ve klinisyen 
deneyiminden etkilenebilir. Örneğin, trombozu ve 
böbrek yetmezliği olan HIT hastalarında, ACCP 
kılavuzları argatroban kullanılmasını 
önermektedir; normal böbrek fonksiyonu 
olanlarda, ACCP argatroban, lepirudin veya 
danaparoid kullanmayı önerir.  
 
Antikoagülanlar, Hematolojik 
Argatroban bir DTI'dir; fibrin oluşumunu, 
trombosit agregasyonunu ve koagülasyon 
faktörlerinin V, VIII, XIII ve protein C'nin 
aktivasyonunu inhibe eder. Doz, aktif kısmi 
tromboplastin süresi (aPTT) ile 1.5-3 hedefiyle 
ayarlanan 2 mcg / kg / dakikadır. taban çizgisinin 
katları. 
 
Argatroban, diyaliz alan hastalar için heparine ideal 
bir alternatiftir, çünkü böbrekler tarafından atılmaz 
ve bu hastalarda doz ayarlaması gerektirmez. 
Bununla birlikte, argatroban karaciğer tarafından 
işlendiği için, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda başlangıç dozu% 75 azaltılmalıdır. 
 
Bivalirudin  
Bivalirudin, hem serbest hem de pıhtıya bağlı 
trombin ve trombine bağlı trombosit 
agregasyonunu inhibe eden rekabetçi, doğrudan 
bir trombin inhibitörüdür. Bu ajan, perkütan 
koroner girişim (PCI) geçiren ve HIT veya trombozlu 
HIT (HITT) riski olan veya risk altında olan 
hastalarda kullanım için onaylanmıştır. 
 
Fondaparinux  
 
Fondaparinuks, kan pıhtılaşmasında rol oynayan 
önemli bir bileşen olan faktör Xa'yı inhibe ederek 
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çalışan sentetik bir antikoagülandır. Oldukça 
öngörülebilir bir yanıt sağlar. Biyoyararlanım% 
100'dür, hızlı bir etki başlamasına ve 14-16 saatlik 
bir yarı ömre sahiptir, bu da 24 saatlik bir süre 
boyunca sürekli antitrombotik aktivite sağlar. 
Fondaparinuks, protrombin süresini veya aPTT'yi 
veya trombosit fonksiyonunu veya agregasyonunu 
etkilemez. 
 
Warfarin  
Warfarin, K vitaminine bağımlı pıhtılaşma 
faktörlerinin hepatik sentezine müdahale eder. 
Venöz tromboz, pulmoner emboli ve 
tromboembolik bozuklukların profilaksisinde ve 
tedavisinde kullanılır. HIT ve derin ven trombozu 
olan hastalarda warfarine bağlı venöz ekstremite 
gangrenden kaçınmak için trombosit sayısı 150 x 
109 / L'nin üzerine çıkıncaya kadar warfarin 
başlatılmamalıdır. Warfarin dozunu, INR 2 ila 3 
arasında tutmak için uyarlayın. 
 
 


