
Anestezi Dergisi 2018; 26 (4): 205 - 206 Özmete: Travmada koagülopati

205

EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Acil t›ptaki tüm ilerlemelere ra¤men günümüzde  en
önemli  ölüm nedeni hâlâ travmad›r. Travma iliflkili
ölümler büyük oranda ilk 24-48 saat içerisinde gerçek-
leflmektedir ve büyük bir k›sm› da asl›nda önlenebilir bir
neden olan kanamaya ba¤l› oluflmaktad›r (1).

Travma ve kanama aras›ndaki iliflkide temel neden
travma bölgesinden olan anatomik  kan kay›plar›d›r. An-
cak travma hastalar›nda erken dönemde tetiklenen koagü-
lopatiye ba¤l› kanamalar›n da anatomik kay›plara eklen-
mesi olay› kontrolsüz hale getirebilmektedir. Bu durum-
da tüm organ sistemleri üzerinde yayg›n kanamalar›n or-
taya ç›kmas› ile sonuçlanmaktad›r. Travma ve koagülo-
pati iliflkisini tan›mlamak için s›kl›kla ‘Travman›n ‹n-
dükledi¤i Koagülopati’ (T‹K) terminolojisi kullan›lmak-
tad›r (2). Travma hastalar›nda ortaya ç›kan bu tablo pro-
koagülan sistemlerle antikoagülan sistemler aras›nda
mevcut olan  aktif dinamik dengenin bozulmas› olarak
tan›mlanabilir. T‹K;  primer olarak travman›n fliddeti,
yayg›nl›¤› ve travma bölgesinden direkt olarak etkilense
de temelde multifaktöriyel bir sonuçtur. Organizman›n
homeostazisini bozan asidoz, hipotermi, hemodilüsyon
ve afl›r› tüketime ba¤l› olarak T‹K fliddetlenmektedir (2).

Son 10 y›lda yap›lan çal›flmalar göstermifltir ki trav-
man›n neden oldu¤u koagülopatiyi tetikleyen bu meka-
nizmalardan ba¤›ms›z baflka bir mekanizma daha vard›r
ki buda ‘Akut Travmatik Koagülopati’ (ATK) olarak ta-
n›mlanmaktad›r (3). ATK’yi tetikleyen ana faktörler ise
doku hasar› ve hipoperfüzyondur (4). Bu çok erken dö-
nemde travmay› takip eden dakikalar içinde hatta trav-
ma sahas›nda ortaya ç›kar. Hastan›n genetik potansiyeli,
antikoagülan ve antiagregan ilaçlar baflta olmak üzere,
kulland›¤› ilaçlar ve efllik eden komorbid faktörlerin

ATK’nin fliddetini etkilemektedir. ATK klinik olarak; hi-
pokoagülasyon, trombosit disfonksiyonu ve hiperfibri-
noliz ile karfl›m›za ç›kmaktad›r. Buna neden ise primer
olarak travman›n tetikledi¤i yayg›n doku hasar›, kanama
nedeni ile meydana gelen hipoperfüzyon, inflamasyon
ve somatoadrenal cevap ve bunun neden oldu¤u kateko-
lamin deflarj›n›n vasküler endotelyumda oluflturdu¤u ha-
sard›r (4). Öncelikle endotelyumda oluflan bir reaksiyon,
permeabilite art›fl› ve endotel hücresinde fonksiyon kay-
b› ortaya ç›kar. Trombosit düzeyinde de oluflan doku re-
aksiyonu trombosit yüzeyindeki reseptörlerin fonksiyon
kayb› ile travma hastalar›nda trombosit  agregasyonunda
bir azalmaya yol açmaktad›r.

Ana mekanizma endotelyal hasara ba¤l› oluflan en-
dotelyal disfonksiyon, vücuttaki temel antikoagülan
mekanizma olan protein C yola¤›n› aktive eder. Aktive
olan protein C’de koagülasyon kaskad›ndaki F5 ve
F8’in inhibisyonuna neden olur. Yine endotelyal dis-
fonksiyona ba¤l› endotelyumun üst tabakas› olan gli-
kokaliksiyal tabakan›n y›k›m› sonucunuda ortaya ç›kan
heparine ba¤l› otoheparinizasyon sonucunda hastalarda
hipokoagülasyon ortaya ç›kar. Ayr›ca endotel hasar›
hastalarda plazminojen aktivatör inhibitörü inhibisyo-
nu ile hiperfibrinolize neden olmaktad›r. Yani normal-
de vücudumuzda var olan hemostatik denge travmayla
meydana gelen kanama ile antikoagülan sistem lehine
ciddi olarak bozulur (4).

Sonuç olarak travma sonucunda oluflan kanama, or-
taya ç›kan doku hasar› ve flok bir k›s›r döngüye neden
olur ve  bizim bu döngüyü erken dönemde k›rmam›z
hastalar için hayat kurtar›c› olacakt›r. Bu anlamda trav-
ma nedeniyle oluflan kanamalar›n kontrolünde h›zl› ve
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baflar›l› bir tedavi yaklafl›m› için k›lavuzlar›n temel öne-
rilerine duyarl› olmak çok önemlidir. Erken dönemde
volüm tedavisinde kristaloid  yerine do¤rudan  kan ve
kan ürünlerinin transfüzyonuna öncelik vermek, kanama
cerrahi olarak kontrol alt›na al›nana kadar kontrollü hi-
potansiyon uygulamak, erken dönemde traneksamik
asid  ve  koagülasyon faktör ekstrelerinin verilmesi k›la-
vuzlarca önerilmektedir.
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