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Giriﬂ ve Amaç: Etyolojisinde tromboz olan ve/veya do¤al seyrinde
trombotik komplikasyonlarla s›k karﬂ›laﬂ›lan gastrointestinal hastal›klarda (portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, karaci¤er sirozu, inflamatuar barsak hastal›¤› ve gastrointestinal malignite) aktive protein
C direnci s›kl›¤› ile protein C, protein S ve antitrombin eksikliklerini
araﬂt›rmak üzere bu prospektif çal›ﬂma planland›. Gereç ve Yöntem:
Hastalardan fonksiyonel yöntemlerle protein C, protein S, antitrombin
aktiviteleri ve koagülasyon faktörü V’den yoksun test plazmas› kullan›larak modifiye yöntemle aktive protein C direnci araﬂt›r›ld›. Bulgular:
Protein C eksikli¤i siroz, malign ve sekonder portal ven trombozu gruplar›nda di¤er gruplardan daha s›kt› (p<0.05). Primer portal ven trombozu ve Budd-Chiari sendromundaki protein C eksikli¤i ise kontrolden
daha fazlayd› (p<0.05). Protein S eksikli¤i Budd-Chiari sendromunda
di¤er tüm gruplardan istatistiksel önemde fazlayd›. ‹nflamatuar barsak
hastal›¤›, malign ve her iki portal ven trombozu grubunda protein S eksikli¤i oran› siroz ve kontrolden yüksekdi (p<0.05). Antitrombin eksikli¤i sirozda di¤er tüm gruplardan daha fazlayd›. Aktive protein C direnci varl›¤› oran› tüm hasta gruplar›nda kontrolden istatistiksel önemde
fazlal›k gösteriyordu (p<0.05). Budd-Chiari sendromunda aktive protein C direnci bulunma oran› ise di¤er tüm gruplardan fazlayd› (p<0.05).
Ayr›ca sirozlu ve maligniteli hastalarda tromboz varl›¤›yla aktive protein C direnci bulunmas› korelasyon gösteriyordu (p<0.05). Trombofilik
faktörlerden iki veya daha fazlas›n›n birarada bulunmas› tromboz riskinde belirgin art›ﬂa neden olmaktayd›. Sonuç: Protein C, protein S ve
antitrombin eksikliklerinin ve özellikle aktive protein C direnci varl›¤›n›n; Budd-Chiari sendromu ve portal ven trombozu etyolojisinde rol oynayabilece¤i, sirozlu, inflamatuar barsak hastal›kl› ve maligniteli hastalarda tromboz geliﬂme riskini artt›rd›¤› saptand›.

Anahtar kelimeler: Tromboz, protein C, protein S, antitrombin, aktive protein C direnci, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, siroz, inflamatuar barsak hastal›¤›

Background and Aims: We aimed to determine the frequency of activated protein C resistance and deficiencies of protein C, protein S and
antithrombin in different gastrointestinal diseases (portal vein thrombosis, Budd-Chiari syndrome, liver cirrhosis, inflammatory bowel disease
and gastrointestinal malignancies), which related with thrombosis etiologically and/or pathogenetically. Materials and Methods: Protein C,
protein S and antithrombin activities were measured by functional methods. Activated protein C resistance was detected by the modified method using factor V-deficient plasma. Results: Protein C deficiency in the
cirrhosis, malignancy and secondary portal vein thrombosis groups was
significantly higher than in the other groups (p<0.05). Protein C deficiency in primary portal vein thrombosis and Budd-Chiari syndrome was
higher than in the healthy controls (p<0.05). Protein S deficiency in
Budd-Chiari syndrome was higher than in all other groups (p<0.05). In
addition, protein S deficiency in the inflammatory bowel disease, malignancy and both portal vein thrombosis groups was higher than in the
cirrhosis and control groups (p<0.05). Antithrombin deficiency in the
cirrhosis group was significantly higher than in all other groups (p<0.05).
The presence of activated protein C resistance was significantly higher
in all of the disease groups compared to the control group (p<0.05).
Furthermore, the presence of activated protein C resistance in patients
with Budd-Chiari syndrome was significantly higher than in all the other
groups (p<0.05). The presence of activated protein C resistance was correlated with the presence of thrombosis in patients with cirrhosis and
malignancy. Co-occurrences of two or more abnormalities among these
four studied factors significantly increased the risk of thrombosis. Conclusions: Deficiencies in protein C, protein S and antithrombin and especially the presence of activated protein C resistance are important factors playing a role in the pathogenesis of Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis, and they increased the risk of thrombosis in the cirrhosis, malignancy and inflammatory bowel disease groups.
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G‹R‹ﬁ
Normal hemostaz, üç ana bileﬂeni olan damar duvar›,
trombositler ve plazma proteinlerinin çok s›k› düzenlenmiﬂ koordineli çal›ﬂmas› ile sa¤lan›r. Bu bileﬂenlerden herhangi birindeki bir bozukluk kanamaya veya tromboza
neden olabilir (1, 2). Kan›n ak›ﬂkanl›¤›, reaktanlar›n deri‹letiﬂim: Hüseyin ALKIM
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ﬂimini azaltan kan›n kendi ak›m›, koagülasyon faktörlerinin yüzeylere adsorbsiyonu ve plazmadaki birçok inhibitörün varl›¤›yla sa¤lan›r. Antitrombin III (AT), protein C
(PC), protein S (PS) ve doku faktörü yola¤› inhibitörü
(TFPI) en önemli koagülasyon inhibitörleridir. AT, faktör
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VII hariç tüm aktif proteazlarla kompleks oluﬂturarak onlar› inaktive eder. Trombin, bir endotel hücre proteini
olan trombomoduline ba¤land›ktan sonra, PC’yi aktif
proteaza çevirir. Aktive olmuﬂ protein C (APC), faktör Va
ve VIIIa’y› s›n›rl› proteolizisle inaktive eder. Bir kofaktör
olan PS, PC’nin inhibitör kapasitesini artt›r›r (3, 4). PC, PS
ve AT gibi baz› antikoagülan maddelerin kal›t›msal eksikliklerinin tromboza e¤ilim yaratt›¤› birkaç dekadd›r bilinmektedir. Ancak bunlar nedeni bilinmeyen trombozlar›n
çok az bir k›sm›n› (%10-15) aç›klayabilmektedir (3-5).

Genel olarak bak›l›rsa PVT, BCS, siroz, malign neoplazmlar ve ‹BH’da tromboz ya do¤rudan hastal›¤›n patogeneziyle iliﬂkilidir ya da hastal›¤›n s›k görülen bir komplikasyonudur. Bu nedenle, ülkemizdeki prevelans› dünyadaki
birçok ülkeden daha fazla olan Faktör V Leiden mutasyonunun fenotipik görünümü APC direnciyle birlikte PC, PS
ve AT eksikliklerinin, yukar›da say›lan birçok gastrointestinal hastal›k grubundaki s›kl›¤›n› ve trombozlarla iliﬂkisini
araﬂt›rmak üzere bu prospektif çal›ﬂma planland›.

Son zamanlarda bulunan Faktör V Leiden (FVL) mutasyonunun prevalans› çok daha yüksektir (6, 7). Bu mutasyon
koagülasyon faktörü Va’n›n aktive protein C taraf›ndan
y›k›lmas›na karﬂ› dirence (APCR) neden olur. Yani, FVL
genotipik de¤iﬂikli¤i tan›mlarken, APCR sonuçta ortaya
ç›kan fenotipik durumdur. FVL genotipi, APCR fenotipli
bütün olgulardan sorumlu tutulmaktad›r. Familyal trombozlu hasta gruplar›n›n %40-60’›nda var oldu¤u gösterilmiﬂtir. Türkiye’den de oldukça yüksek taﬂ›y›c›l›k oranlar›
(%7-10.4) bildirilmiﬂtir (8-10). Dahlbäck’›n tarifledi¤i ﬂekilde, ortama konan APC’nin aktive parsiyel tromboplastin zaman›n› yeterince uzatamamas›na dayal› klasik veya
standard APCR testinin, FVL mutasyonunu göstermede
spesifitesi %72, sensitivitesi ise %86’d›r. Faktör V’den
yoksun plazma kullan›larak yap›lan modifiye APCR testinin ise %98.8-100’lük sensitivite ve spesifitesi vard›r (6,
11-13).

GEREÇ VE YÖNTEM

Portal ven trombozu (PVT) portal vende, Budd-Chiari sendromu (BCS) ise hepatik venlerde veya vena cava inferiorda tromboz oluﬂmas›yla ortaya ç›kan tablolard›r. Vücuttaki prokoagülan, antikoagülan ve fibrinolitik maddelerle bunlar›n inhibitörlerinin birkaç istisna d›ﬂ›nda karaci¤erde sentezlendi¤i veya y›k›ld›¤› bilinmektedir. Bu nedenle sirozlu hastalarda birçok hemostatik bozukluk olabilmektedir. Sirozlu hastalarda bildirilen PVT s›kl›¤› kullan›lan tekni¤e ba¤l› olarak %1 ile %17 aras›nda de¤iﬂmektedir (14). Sirozda portal kan ak›m›n›n yavaﬂlamas›n›n ve
periportal lenfanjit ile fibrozisin trombozun patogenezinde rol oynad›¤› ileri sürülmektedir. Hepatoma geliﬂmesi
ise tromboz riskini artt›ran bir di¤er faktördür.
Kanserli hastalarda venöz tromboz riskinin artm›ﬂ oldu¤u
Virchow’dan beri bilinmektedir (16). En s›k tromboz geliﬂen kanserler prostat, pankreas, akci¤er, over ve di¤er
gastrointestinal kanserlerdir. Crohn hastal›¤› ile ülseratif
koliti içine alan inflamatuar barsak hastal›¤› (‹BH) grubunun da trombozla iliﬂkisi karmaﬂ›kt›r. ‹BH’n›n seyrinde venöz tromboembolik komplikasyonlar›n s›k görüldü¤ü bilinmektedir (17). Daha da önemlisi hastal›¤›n patogenezinde mikrotrombüslerin rol oynad›¤›na dair kan›tlar
mevcuttur (18).

Çal›ﬂmaya toplam 165 kiﬂi al›nd›. Hastalar›n tümü çal›ﬂma
hakk›nda bilgilendirildi ve ayd›nlat›lm›ﬂ onamlar› al›nd›.
Hasta gruplar›n›n ve kontrol grubunun yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m› Tablo 1’de verilmektedir. ‹BH grubundan 26 hastan›n onüçü ülseratif kolit, onüçü ise Crohn hastas›yd›.
‹BH’l› 26 hastan›n üçünde derin ven trombozu (DVT) öyküsü vard›. Malign neoplazml› 16 hasta çal›ﬂmaya al›nd›.
Etyolojik da¤›l›m ﬂöyleydi: 4 pankreas adenokarsinomu, 4
kolanjiokarsinom, 3 periampuller kanser, 3 mide kanseri,
1 safra kesesi kanseri ve 1 lenfoma. Bu hastalar›n beﬂinde (dördü pankreas biri mide kanseri) portal ve/veya
splenik vende tromboz vard›. Üç hastada ise (birer safra
kese kanseri, mide kanseri ve lenfoma) DVT öyküsü vard›. Otuzyedi sirozlu hasta çal›ﬂ›ld›. Child s›n›flamas›n›n
Pugh modifikasyonuna göre, 12 hasta Child A, 13 hasta
Child B ve 12 hasta Child C s›n›f›na giriyordu. Beﬂ hastada hepatoma vard›. ‹kisi hepatomal› olmak üzere toplam
5 hastada PVT vard›. Bunlar›n 4’ü Child C, 1’i Child A s›n›f›ndayd›. ‹kisi Child A, biri Child B olmak üzere toplam
üç hastada DVT öyküsü mevcuttu.
Portal ven trombozlu toplam 44 hasta çal›ﬂ›ld›. Bunlar›n
19’unda bir etyolojik sebeb mevcut de¤ildi yani “primer”
veya “idiopatik” PVT vard›. Di¤er 25 hasta ise birlikte tetikleyici veya etyolojik bir sebep (siroz, malignite, splenektomi ve abdominal tüberküloz gibi) mevcut oldu¤undan
sekonder PVT olarak kabul edildi. BCS olan 10 hasta ça-

Tablo 1. Çal›ﬂma gruplar›n›n yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m›
Say›

Yaﬂ (ort ± ss)

Kad›n

Erkek

Kontrol

42

46.3 ± 13.9

20

22

‹BH

26

36.1 ± 9.8

14

12

Siroz

37

45.6 ± 12.3

13

24

Malign

16

58.9 ± 10.4

8

8

Primer PVT

19

37.6 ± 13.4

10

9

Sekonder PVT

25

45.1 ± 12.1

11

14

BCS

10

45.3 ± 8.4

6

4

ort±ss; ortalama±standard sapma.
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ALKIM ve ark.

l›ﬂ›ld›. Kontrol grubu olarak özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂinde
tromboz öyküsü bulunmayan ve tromboz riskini artt›racak bilinen bir hastal›¤› olmayan 42 olgu çal›ﬂ›ld›.

devaml› de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için, grubun tümünde farkl›l›k Kruskal-Wallis testiyle de¤erlendirildikten
sonra, gruplar›n birbiriyle olan farkl›l›klar›n› de¤erlendirmek için Bonforroni düzeltmeli Mann Whitney U testi
kullan›ld›. ‹kiden fazla say›daki gruplar›n s›n›flamaya göre
karﬂ›laﬂt›r›lmas› için, yine Ki-kare testi kullan›ld›. Parametrik korelasyonlar için Pearson korelasyon testi, non-parametrik korelasyonlar içinse Spearman rank korelasyon
testi kullan›ld›. p<0.05 oldu¤unda istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Koagülasyon testleri için kan örnekleri, sabah 8-11 saatleri aras›nda, içinde %3.2’lik sodyum sitrat içeren silikonize
cam tüplere al›nd›. Venöz yoldan kan alma iﬂleminde 19
gauge i¤ne kullan›ld›. Al›nan kan örnekleri bekletilmeden
3000 g’de 20 dakika santrifüj edilerek trombositden fakir
plazma elde edildi. APCR ve serbest PS aktivitesi testlerinde yanl›ﬂ sonuç almamak için, kan örnekleri dondurulmadan ilk 4 saat içinde çal›ﬂ›ld›. PC ve PS aktiviteleri koagülometrik, AT aktivitesi ise kromojenik yöntemle ölçüldü
(21). APCR modifiye yöntemle ölçüldü. Hasta plazmas› 1’e
4 oran›nda faktör V’den yoksun plazma ile kar›ﬂt›r›larak
çal›ﬂ›ld›. Modifiye APCR testinde cut-off de¤eri 1.8 olarak
al›nd› ve 1.8 ve alt› APCR var olarak kabuk edildi (11-13).

BULGULAR
Sonuçlar genellikle iki ﬂekilde de¤erlendirildi. Gruplar ilk
önce elde edilen de¤erlerin ortalamas›na göre birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›. Daha sonra gruplar normal ve patolojik
de¤erlerin yüzdelerine göre karﬂ›laﬂt›r›ld›. PC aktivitesinin
düzeyine göre bak›ld›¤›nda kontrol, ‹BH ve BCS gruplar›n›n de¤erlerinin normal s›n›rlarda oldu¤u ve di¤er 4 grubun aktivitelerinin istatistiki önemde daha düﬂük oldu¤u
saptand› (Tablo 2). Patolojik de¤erlerin yüzdesine göre
bak›ld›¤›nda (Tablo 3), sirozu ve malignitesi olanlarla se-

‹statistiksel Yöntem
‹kili gruplar›n devaml› de¤iﬂkenlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için
Student’s t testi, s›n›flama sonras› karﬂ›laﬂt›r›lmas› için Kikare testi kullan›ld›. Grup say›s› ikiden fazla oldu¤unda

Tablo 2. Protein C, protein S ve antitrombin aktiviteleriyle aktive protein C direnci düzeylerinin gruplar aras›ndaki
da¤›l›m›
Hasta say›s›

Protein C (%70-140)

Kontrol

42

85.9±22.6

‹BH

26

Malign

16

Siroz
PVT primer

Protein S (%70-123)

Antitrombin (%75-125)

APCR (>1.8)

98.5±22.6

105.6±15.1

2.15±0.34

92.7±30.1

85.9±26.6

107.6±19.4

1.97±0.36##

56.0±3.3*

106.9±59.9

99.2±21.1

1.92±0.40##

37

42.5±31.6*

90.3±28.3

59.6±29.6#

2.06±0.28

19

61.7±3.2*

91.9±19.2

97.7±18.1

1.89±0.25##

PVT sekonder

25

46.1±28.4*

79.9±23.6**

72.5±36.1#

1.96±0.26##

BCS

10

76.9±25.8

62.2±24.9**

109.8±1.7

1.57±0.29###

*kontrol, ‹BH ve BCS gruplar› ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), **kontrol ve malign gruplar› ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), #kontrol, ‹BH ve BCS gruplar›
ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), ##kontrol grubu ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), ###di¤er tüm gruplarla istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05). ‹BH; inflamatuar barsak hastal›¤›, PVT; portal ven trombozu, BCS; Budd-Chiari sendromu. De¤erler ortalama±standard sapma olarak verildi.

Tablo 3. Protein C, protein S ve antitrombin eksiklikleriyle aktive protein C direnci s›kl›¤›n›n gruplar aras›ndaki da¤›l›m›
Hasta say›s›
Kontrol

42

‹BH
Malign

PC eksikli¤i (<%60)
say›-yüzde

PS eksikli¤i (<%60)
say›-yüzde

AT eksikli¤i (<%65)
say›-yüzde

≤1.8)
APCR varl›¤› (≤
say›-yüzde

4

%9.5

2

%4.8

1

%2.4

5

%11.9

26

5

%19.2

6

%23.1#

1

%3.8

9

%36**

16

10

%62.5*

4

%25#

1

%6.3

6

%37.5**

Siroz

37

30

%81.1*

1

%2.7

22 %59.5##

8

%21.6**

PVT primer

19

8

%42.1**

5

%26.3#

3

8

%42.1**

PVT sekonder

25

15

%60*

9

%36#

7

%28

9

%36**

BCS

10

3

%30**

5

%50##

2

%20

6

%60##

%15.8

*kontrol, ‹BH, primer PVT ve BCS gruplar› ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), **kontrol grubu ile istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), #kontrol ve siroz gruplar› ile
istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05), ##di¤er tüm gruplarla istatistiki önemde farkl›l›k (p<0.05). ‹BH; inflamatuar barsak hastal›¤›, PVT; portal ven trombozu, BCS; BuddChiari sendromu.
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konder PVT’lu hastalar›n yar›s›ndan ço¤unda PC aktivitesi normalden düﬂük olarak bulundu ve bu düﬂüklük ‹BH
ve kontrol gruplar›ndan istatistiki önemde farkl›l›k gösteriyordu (p<0.05). Primer PVT ve BCS gruplar› ise kontrolden farkl›yd›.
PS aktivitesi (Tablo 2 ve 3) için ortalama de¤erlere göre
bak›ld›¤›nda sekonder PVT ve BCS’nun de¤erleri kontrol
ve malign grubundan istatistiki önemde düﬂüklük gösteriyordu (p<0.05). Normal ve patolojik diye ikiye ay›r›p
yüzdelerine göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda BCS bütün di¤erlerinden anlaml› farkl›l›k gösteriyordu (p<0.05). ‹BH, malign
ile primer ve sekonder PVT gruplar› ise kontrole ve siroza
göre daha patolojik, BCS’na göre ise daha normal de¤erler gösteriyorlard› (p<0.05). Sirozdaki eksiklik oran› kontrolle benzerdi.
AT aktivitesine ortalamalara göre bak›ld›¤›nda (Tablo 2
ve 3) siroz ve sekonder PVT’nun de¤erleri kontrol, ‹BH ve
BCS’undan anlaml› düﬂüklük gösteriyordu (p<0.05). Normal ve patolojik de¤erlerin yüzde da¤›l›m›na göre karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda ise siroz grubunda di¤er tüm gruplardan istatistiksel önemlilikte daha fazla AT eksikli¤i oldu¤u saptand› (p<0.05).
Modifiye yöntemle ölçülen APCR de¤erlerine ortalamalara göre bak›ld›¤›nda (Tablo 2) siroz hariç bütün di¤er
gruplar kontrolden anlaml› düﬂüklük gösteriyordu
(p<0.05). BCS grubunun de¤eri ise di¤er tüm gruplardan
daha düﬂüktü. APCR de¤erleri 1.8 ve alt›nda olanlar patolojik (APCR var) kabul edilerek patolojik ve normal de¤erlerin yüzde da¤›l›m›na göre gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
(Tablo 3), BCS’nda bütün di¤er gruplardan daha çok
APCR vard› (p<0.05). Siroz grubu sadece BCS’undan
farkl›l›k gösterirken di¤er bütün gruplar kontrolden daha
kötü, BCS’dan daha iyi de¤erlere sahip olup her iki gruptan da istatistiksel olarak farkl›yd› (p<0.05).
Çal›ﬂ›lan hastalar tromboz durumuna göre grupland›r›larak incelendi. Dokuz DVT, 44 PVT ve 10 BCS olmak üzere toplam 63 hastada tromboz mevcuttu. Bu trombozlu
63 hasta tromboz öyküsü vermeyen di¤er 102 hastayla
ve kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›. PC aktivitesi ortalama
de¤erleri trombozlu grupta di¤er iki gruptan da anlaml›
düﬂüklük gösteriyordu (58.1±29.3, 73.9±35.5,
85.9±22.6, p<0.05). Patolojik de¤erlerin yüzde da¤›l›m›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise sadece kontrol grubundan
anlaml› farkl›l›k vard› (%53, %36, %9.5, p<0.05). PS aktivitesi hem ortalamalara göre hem de normal, düﬂük da¤›l›m› yüzdelerine göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda trombozlu
grupta di¤er iki gruptan da daha patolojikdi. Bu farkl›l›klar istatistiksel önemdeydi (77.3±25.8-%22, 98.4±31.7%7, 98.5±22.6-%5 p<0.05). AT aktivitesi her iki tip karﬂ›-

laﬂt›rmayla da sadece kontrol grubundan farkl›l›k gösteriyordu (84.8±33.9-%25, 94.7±26.9-%17, 105.6±15.1%3, p<0.05). APCR hem ortalamalara göre hem de patolojik de¤erlerin yüzdesine göre di¤er iki guptan istatistiksel farkl›l›k gösteriyordu (1.82±0.35-%56, 2.09±0.31%16, 2.15±0.34-%12, p<0.05). Hastalar sahip olduklar›
risk faktörü say›s›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda (Tablo 4)
trombozu olan 63 hastan›n alt›s›nda (%9.5) çal›ﬂ›lan dört
trombofilik faktörün üçü bozukken, %35’inde iki ve
%36.5’inde bir parametre bozuk olarak bulundu. Yedi
hastada (%11) çal›ﬂ›lan dört trombofilik faktör de normaldi. Trombozu olmayan grubun %52’sinde kontrol
grubunun %79’unda dört parametre de normaldi. Trombozlu grup di¤er iki gruptan istatistiksel önemde farkl›yd› (p<0.05).
Çal›ﬂ›lan hasta gruplar›, kendi içerisinde tromboz olup olmamas›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld›. Malign gruptaki 16 hastan›n sekizinde (3 DVT, 5 PVT), sirozlu 37 hastan›n sekizinde (3 DVT, 5 PVT) tromboz vard›. Malign hasta grubunda hem ortalamalara hem de yüzde da¤›l›m›na göre yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada, trombozu olan malign hastalarda
PS aktivitesinin daha düﬂük olmas› ve APCR’nin bulunmas› trombozsuz gruptan istatististiksel önemde fazlal›k
gösteriyordu (p<0.05). Siroz grubunda ise sadece APCR
istatistiksel farkl›l›kdayd› (p<0.05). ‹BH grubunda 26 hastan›n sadece üçünde tromboz öyküsü var oldu¤undan
karﬂ›laﬂt›rma yap›lmad›. Öyküsünde tromboz olan üç hastan›n birinde APCR, birinde APCR’yle birlikte PS eksikli¤i,
birinde ise PC ve AT eksiklikleri vard›. ‹BH’l› hastalar ayr›ca aktiviteye göre de ikiye ayr›larak de¤erlendirildi. PC
(74.2±27.5, 106.3±24.7) ve AT (95.2±22.8, 116.6±9.6)
aktivitelerinde, aktif ‹BH grubunda inaktif gruba göre istatistiksel önemde düﬂüklük saptan›rken (p<0.05), PS aktivitesi ve APC direnci yönünden fark yoktu.
Child s›n›flamas›n›n Pugh modifikasyonu ile çal›ﬂ›lan
trombofilik faktörler aras›ndaki korelasyona bak›ld› (Tablo 5). Child ile PC aktivitesi (r= -0.778, p<0.001) ve AT ak-

Tablo 4. Trombozu olan ve olmayan ile kontrol gruplar›n›n trombofilik risk faktörü say›lar›na göre karﬂ›laﬂt›r›lmalar›
Patolojik
De¤er Say›s›

Tromboz var
(n=63)

Tromboz yok
(n=102)

Kontrol
(n=42)

S›f›r

%11 (7)

%52 (53)

%79 (33)

Bir

%36.5 (23)

%23.5 (24)

%14 (6)

‹ki

%35 (22)

%23.5 (24)

%7 (3)

Üç

%9.5 (6)

%1 (1)

0

*Tromboz olmayan ve kontrol gruplar›yla istatistiksel farkl›l›k (p<0.05). Tromboz
olan grupta bir veya daha çok trombofilik faktör bulunmas› riski daha yüksekdir.
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tivitesi (r= -0.902, p<0.001) aras›nda güçlü bir ters korelasyon oldu¤u görüldü. PS aktivitesi ve APC direnci ile
Child s›n›flamas› aras›nda korelasyon yokdu. PC ile AT
aras›nda güçlü bir pozitif korelasyon (r=0.645, p<0.001)
vard›.

TARTIﬁMA
FVL mutasyonunun dünyadaki da¤›l›m›n›n homojen olmad›¤› ve Avrupal› beyaz ›rkda daha s›k görüldü¤ü bilinmektedir. En yüksek taﬂ›y›c›l›k oran› %15 ile Yunanl›lar ve
K›br›sl› Rumlar için bildirilmiﬂtir. Bu oran ‹ngiltere’de
%8.8 iken, Azerbaycan’da ise %14 olarak bulunmuﬂtur
(20). Türkiye’den yap›lan çal›ﬂmalarda ise %7.1 ile %10.4
aras›nda de¤iﬂen oranlar bildirilmiﬂtir (8-10). Bizim çal›ﬂmam›zda, kontrol grubunda modifiye yöntemle bulunan
APC direnci oran›n›n %11.9 olmas› sonuçlar›n ve yöntemin FVL mutasyonunu göstermedeki güvenilirli¤ini do¤rulamaktad›r.
Tromboembolizm ‹BH’n›n iyi bilinen bir komplikasyonu
olup, klinik çal›ﬂmalarda bildirilen insidans› %1-6, otopsi
serilerinde ise %7-39’dur. Tromboz do¤rudan ‹BH’n›n patogenezinde de rol oynamaktad›r (17). Bu düﬂünce için
ileri sürülen kan›tlar aras›nda kal›t›msal hemofilili hasta
grubunda ‹BH’n›n normal popülasyondan daha az görülmesi ve fraksiyone olmayan heparin tedavisiyle az say›da
da olsa bir k›s›m hastan›n remisyona girmesi say›labilir
(21, 22). Literatürde yay›nlanan çal›ﬂmalar›n ço¤unlu¤unda bulunan sonuç FVL mutasyonunun veya APCR’nin
‹BH’daki s›kl›¤›n›n normal popülasyondan farkl› olmad›¤›,
ancak varl›¤›n›n tromboz riskini %20-30 oran›nda artt›rd›¤› ﬂeklindedir (23). ‹ngiltere’den bildirilen bir çal›ﬂmada
ise FVL mutasyonu ülseratif kolitli hasta grubunda kontrol grubundan 2.5 kat daha yüksek bulunmuﬂ ve FVL’in
ülseratif kolitle iliﬂkili oldu¤u iddia edilmiﬂtir (24). Bizim
çal›ﬂmam›zda, PC ve AT aktivitesi normal olanlar ile aktiviteleri normalden düﬂük olanlar›n yüzdesi, kontrol grubuyla benzer bulundu. PS aktivitesi için ise ortalama ile
karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda istatistiksel farkl›l›k s›n›rda iken

Tablo 5. Child-Pugh s›n›flamas› ile protein C, protein S
ve antitrombin aktiviteleri ile aktive protein C direnci
aras› iliﬂki
Child-Pugh A Child-Pugh B Child-Pugh C p de¤eri
Protein C

68.2±29.7

38.4±25.3

13.7±10.1

<0.001

Protein S

74.9±29.3

98.2±28.5

88.2±28.1

=0.875

Antitrombin 89.7±25.3

61.5±12.3

27.6±18.3

<0.001

APCR

2.15±0.29

2.02±0.25

=0.897
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1.99±0.26

(p=0.06), normalden düﬂük olanlar›n yüzdesi kontrolden
fazla BCS’dan azd› ve her iki grupla da istatistiksel farkl›l›k vard›. APCR ise kontrolden 3 kat daha fazlayd›. Aktivasyon durumlar›na göre bakt›¤›m›zda ‹BH’da aktif grubun PC ve AT aktivitelerinde anlaml› düﬂüklük oldu¤unu
saptad›k. PS aktivitesi de aktif grupta düﬂüktü ama bu istatistiksel farkl›l›kta de¤ildi. Sonuç olarak hasta grubumuz küçük de olsa, elde etti¤imiz bulgular, aktif ‹BH’da
koagülasyon sisteminde bir aktivasyon oldu¤unu ve bu
nedenle antikoagülan faktörlerin tüketildi¤ini düﬂündürtmektedir. Bu ‹BH’da varl›¤› kabul edilen prokoagülan durumla uyumludur. APCR oran›m›z ise beklenenden yüksek gibi durmaktad›r. Ancak DVT öyküsü olan üç hastam›z›n ikisinde APCR (birinde birlikte PS eksikli¤i de vard›)
di¤erinde ise PC ve AT eksikli¤i saptamam›z, trombozu
olan ‹BH’l›larda kal›t›msal trombofilik faktörlerin s›k oldu¤u bilgisiyle uyumludur. Bu nedenle tromboz öyküsü
olan veya tromboz geçirmekte olan ‹BH’l› hastalarda kal›t›msal trombofilinin araﬂt›r›lmas› yararl› olacakt›r.
Kanserde prokoagülan faktörlerin artt›¤›, antikoagülan
faktörlerin azald›¤› ve hemostaz dengesinin tromboz lehine bozuldu¤u yap›lan birçok çal›ﬂmayla kan›tlanm›ﬂt›r.
Birçok kanserli hastada PC, PS ve AT aktivitelerinde düﬂüklük oldu¤u gösterilmiﬂtir (16, 25, 26). Biz çal›ﬂmam›zda, malign hasta grubunda PC aktivitesinde kontrol grubuna göre çok belirgin bir düﬂüklük oldu¤unu saptad›k.
AT aktivitesi ise kontrol grubundan farkl› de¤ildi. PS aktivitesi normalden az olanlar›n yüzdesi kontrolden istatistiksel önemde fazlal›k gösteriyordu. APCR s›kl›¤› (%37.5)
kontrolden istatistiksel fazlal›k gösteriyordu. Onalt› malign hastam›z› trombozu olan ve olmayan diye ikiye ay›r›p
inceledi¤imizde, trombozu olmayan grubun APCR %12.5
olup kontrol grubunun de¤erine (%11.9) çok yak›nd›.
Trombozu olan grupta ise %62.5’di. Bulgular›m›z kanserde prokoagülan bir durum oldu¤u ve antikoagülan faktörlerin tüketildi¤i gerçe¤iyle uyumludur. Ayr›ca tromboz
geliﬂen grupta APCR varl›¤›n›n çok yüksek oranda bulunmas›, FVL mutasyonu varl›¤›na ek tetikleyici olay eklendi¤inde tromboz riskinde belirgin art›ﬂ oldu¤u teziyle uyum
göstermektedir. Burada vurgulanmas› gereken bir di¤er
nokta tromboz geliﬂen hastalar›n %50’sinin tromboz geliﬂtirme riski en yüksek kanserlerden olan pankreas kanseri oldu¤udur. Sonuç olarak, APCR varl›¤› kanserli hasta
grubunda zaten var olan hiperkoagülabl durumu artt›r›yor gibi görünmektedir.
Siroz hem kanama hem de p›ht›laﬂma komplikasyonlar›n›n birarada görülebildi¤i kendine özgü bir hastal›k modelidir (15). Karaci¤erin sentez ve detoksifikasyon iﬂlevlerinin bozulmas›n›n yan› s›ra asit gibi üçüncü boﬂluk bölgelerine da¤›l›m, endotoksemi ve hipersplenizm de hemos-

Gastrointestinal hastal›klarda protein C yola¤›

tatik denge bozuklu¤unu artt›ran faktörlerdir. Sirozda,
hemostatik denge yönünden, portal dolaﬂ›mla sistemik
dolaﬂ›m› karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalarda ise, özellikle endotokseminin katk›lar› sonucunda, portal dolaﬂ›mda devaml›
bir protrombotik durum bulundu¤u saptanm›ﬂt›r. Sirozlular›n ortalama %15‘inde PVT geliﬂebilmektedir (27). Bizim çal›ﬂmam›zda sirozlu hastalar›n PC ve AT aktiviteleri
bütün di¤er gruplardan düﬂüktü. Daha da önemlisi, PC
aktivitesi sirozlu hastalar›n %80’inde normalden düﬂüktü. Ayn› oran AT için %60 olarak bulundu. Pugh taraf›ndan modifiye edilmiﬂ Child s›n›flamas›na göre bakt›¤›m›zda ise Child ile PC (r= -0.778) ve AT (r= -0.902) aras›nda
çok güçlü bir ters korelasyon saptad›k. Ayr›ca PC ile AT
aras›nda da güçlü bir korelasyon (r= 0.649) oldu¤u görüldü. Bu bulgular hastal›k ilerledikçe hemostatik dengedeki bozuklu¤un artt›¤›, bir tüketim koagülopatisi geliﬂti¤i
ve bunun en iyi göstergesinin PC ve AT düzeyleri oldu¤u
gerçe¤iyle uyum içerisindedir. Sirozlu hastalar›m›z›n PS
aktivitesi ise kontrolle benzerdi. ‹lginç olan, istatistiki
önemde bir farkl›l›k olmasa da, Child-Pugh B ve C’deki ortalama PS aktivitesinin Child-Pugh A’dan fazla olmas›yd›.
Bu bulgu, PS’nin karaci¤er d›ﬂ›nda da sentezlenmesiyle
iliﬂkili olabilir. Sirozlu hastalardaki APCR s›kl›¤› %21.6 olarak bulundu. Bu de¤er %11.9 olan kontrol de¤erinden istatistiksel farkl›l›kta de¤ildi. Ancak en çarp›c› bulgu trombozu olan 8 sirozlu hasta ile olmayan 27 hasta ikiye ayr›l›p karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda elde edildi. Trombozlu 8
hastan›n beﬂinde (%62.5) APCR saptad›k. Tromboz olmayan sirozlular›n APCR oran› ise %10’du. Bu de¤er kontrol de¤eriyle benzerdi.
PVT olan 5 sirozlu hastam›z›n dördü Child-Pugh C biri de
Child-Pugh A s›n›f›ndayd›. Child-Pugh A’daki hasta hariç
di¤er 4 hastan›n dördünde de AT ve PC aktivitelerinde
çok belirgin düﬂüklük vard›. ‹ki hastada hepatoma vard›.
APCR bu beﬂ hastan›n ikisinde mevcuttu. ‹kisi Child-Pugh
C di¤eri de Child-Pugh A s›n›f›nda olan DVT geçirmiﬂ üç
sirozlu hastan›n üçünde de APCR vard›. APCR’yle birlikte
ek predispozan faktörlerin varl›¤›nda tromboz oluﬂturma
riskinin çok daha yüksek oldu¤u bilinmektedir. Sonuçlar›m›z, sirozlu hasta grubumuzda, di¤er predispozan durumlarla birlikte APCR varl›¤›n›n tromboz s›kl›¤›n› artt›rd›¤›n› göstermektedir.
PC, PS ve AT’in kal›t›msal eksikliklerine ve APCR veya
protrombin 20210A varyant›na ba¤l› BCS ve PVT oluﬂmuﬂ olgu sunumlar› literatürde çok say›da mevcuttur.
Hasta serilerinde yap›lan çal›ﬂmalarda ise APCR (FVL mutasyonu) s›kl›¤› BCS’lularda %25-40 iken, PVT’lu hastalarda kontrol popülasyonla benzer veya iki kat› kadar yük-

sek bulunmuﬂtur (28-31). Yeni yay›nlanan bir çal›ﬂmaya
bak›ld›¤›nda idiopatik PVT olan hastalarda protrombin
20210A gen varyant› s›kl›¤› artm›ﬂ gibi durmaktad›r (32).
Bizim BCS olan on hastam›z›n dokuzunda çal›ﬂ›lan trombofilik faktörlerden en az bir tanesi bozuktu. APCR alt›
hastada mevcuttu. Bir hastada çal›ﬂ›lan dört trombofilik
faktör de normal bulundu. Hasta say›m›z az da olsa, bulgular›m›z, BCS’unda APCR’nin s›k oldu¤unu bildiren yeni
çal›ﬂmalarla uyumludur.
PC aktivitesi hem primer hem de sekonder PVT’unda
kontrolden önemli düﬂüklük gösteriyordu. PS ile AT aktiviteleri ise primer PVT grubunda kontrol grubuyla benzerken, sekonder PVT grubunda kontrol grubundan istatistiksel önemde düﬂüklük gösteriyordu. Ancak PC, PS ve
AT eksikliklerinin oran›na bak›ld›¤›nda her üçü de hem
primer hem de sekonder PVT’unda kontrolden çok daha
s›kt›. Bu bulgular PC, PS ve AT eksikliklerinin hem primer
hem de sekonder PVT’unda rolü oldu¤unu düﬂündürtmektedir. Ancak bu üç proteinin eksikli¤inin hem kal›t›msal hem de edinsel olabilmesi, neden mi sonuç mu olduklar› yorumunu yapmay› güçleﬂtirmektedir. APCR s›kl›¤›
primer ve sekonder PVT’unda benzerdi ve kontrolden istatistiksel önemde fazlal›k göstermekteydi. Bu bulgumuz, PVT’unda APCR s›kl›¤›n›n artmad›¤›n› veya kontrol
grubundan en fazla iki kat daha s›k oldu¤unu bildiren literatür bilgileriyle çeliﬂkilidir. APCR’ini saptamak için kulland›¤›m›z yöntemin FVL mutasyonunu göstermede sensitivitesi ve spesifitesi %98.8-100 olsa da, FVL mutasyonu
için gold standard test genetik çal›ﬂmad›r. Bulgular›m›z literatürle çeliﬂti¤i için, PVT etyolojisinde APCR’nin rolü oldu¤unu kesinleﬂtirmeden önce genetik çal›ﬂma ile FVL
mutasyonu varl›¤›n› do¤rulamak gerekebilir.
Çal›ﬂt›¤›m›z 165 kiﬂiden trombozu olan 63 hastay› ay›r›p
geri kalan 102 hastayla veya kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda dört trombofilik faktörün de etyolojide rol oynayabilece¤ini saptad›k. Ayr›ca trombozlu hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda iki veya daha çok risk faktörü birarada bulunurken kontrol grubunda bu oran sadece %7’ydi. Bu bulgular birden çok risk faktörü birarada bulunanlarda tromboz
riskinin çok daha yüksek oldu¤u bilgisiyle uyumludur.
Sonuç olarak çal›ﬂ›lan dört trombofilik risk faktörünün,
özellikle APCR varl›¤›n›n; sirozlu ve maligniteli hastalarda
tromboz riskini artt›rd›¤›n›, BCS ve PVT etyolojisinde
önemli rolü oldu¤unu ve ‹BH etyopatogonezinde rol ald›¤›n› söyleyebiliriz. Bu nedenle, art›k h›zl› ve makineyle
otomatik çal›ﬂ›lan hemostaz testleriyle saptanabilen bu
bozukluklar›n günlük klinik kullan›ma sokulmas›n›n yararl› olaca¤› görüﬂündeyiz.
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