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Ö Z E T
Sistemik yolla Standard heparin vs düşük molekül ağtrhkh heparin 
uygulanan onar serbest Jlep cerrahisi olgusu trombüs vs hematom 
oluşumu riski yönünden değerlendirildi. Standard heparin verilen 
olgularda günde İ5000 U  heparin (Liquemine, Roche) ve düşük 
molekül ağtrhkh heparin verilen olgularda günde iki kez 0.3 rnl 
düşük molekül ağtrhkh heparin (Fraxiparine, Doğu) yedi gün  
uygulandı. Preoperatif ve postoperatif dönemlerde trombosit sayımı 
ve aktif parsiyel tromboplastin zamanı (aP T Z ) ölçülerek hastalar 
izlendi, Standard heparin verilen olguların ikisinde postoperatif 
hematom ve parsiyel Jlep kaybı görülürken düşük molekül ağtrhkh 
heparin verilen olgularda intraoperaüf kanama, flep kaybı vepedtkül 
trombüsüne rastlanmadı. Sonuç olarak, düşük molekül ağtrhkh he
parin kullanımıpedikül trombüsünü engellerken, hematom oluşumu 
görülmedi.
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GİRİŞ
Serbest flep operasyonları yapılan hastalarda, 

intraoperatif ve postoperatif dönemde flep nekrozu 
riskini azaltm ak için birçok farm akolojik ajan 
kullanılmaktadır (Tablo 1). Bunlardan antikoagulan 
ajanlar, vazodilatörler, kan viskozitesini azaltan ajanlar 
en çok kullanılanlarıdır. Antikoagulan ajanların 
m ikrovasküler anastom ozlarda yaşam şansını 
arttırdığını açıkça gösteren bir çalışma olmasa da, serbest 
flep kaybı mikrovasküler trombüse dayandığından, 
sistemik antikoagulan kullanımının faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. Antikaogulan ilaçlardan sayılan Stan
dard heparin, günümüzde serbest flep cerrahisinde 
birçok cerrah tarafından kullanılmaktadır1.

Heparin ile terapötik antikoagulasyonun ana riski 
hematom oluşumudur. Standard heparinizasyonun bu 
riskini bertaraf etmek için, 1976 yılında Johnson ve 
arkadaşları düşük molekül ağrlıklı heparinin aktif faktör 
X5u (Xa) inhibe etme yeteneğini korurken, aktif parsiyel

SU M M A R Y
The Ejfect of Use of Loıv Molecular Weight Heparin on the 
Formation o f Thrombosis and Hematoma in the Free Flap 
Surgery
Tıventy cases o f free flap prosedüre who were treated prophylactically 
ıvith Standard heparin and loıv molecular weight heparin, systemi- 
cally, were evaluated according to risk o f formation o f thrombus and 
hematoma. O ut of 20 cases, ten cases aâministrated Standard heparin 
(Lipuemine, Roche) i 5000 U daily, and ten cases administrated 
loıv molecular ıveight heparin (Fraxipartne, Doğu) 0.3 ml tıvice 
dailyfor seven days. The patients were folloıved by measuring the 
platelet count and the activated partial thromboplastin time preopera- 
tively and postoperatively. O ut o f ten cases ıvho ıvere treated ıvith 
Standard heparin, two cases shoıvedformation o f hematoma and par
tial flap necrosis, postoperatively. Floıvever,formation ofbleedingflap 
necrosis and pedicle thrombösis was not seen in none of cases ıvho 
ıvere treated ıvith loıv molecular ıveight heparin. A s  a result, ıvhile 
the use o f the loıv molecular ıveight heparin prevented pedicle throm
bosis, hematoma could not be seen.
K ey Words: Loıv molecular ıveight heparin, Freeflaps.

Tablo 1: Mikrocerrahi girişimlerinde kullanılan farmakolojik ajanlar:

1, Antikoagulan ve antiplatelet ajanlar
- acenocumarin dipridamol - plazminojen aktivatörü
- ancrod heparin - streptokinaz
* aspirin 
- dextran

hidroksikloroguin - ürokinaz

2. Vazodilatörler
-bupivakain indometasin -fentolamin
-carbacycline İzoksipurin - prazosin
* klorpromazin lidokain - pro klorpromazin
- diazoksîd magnezyum sülfat - prometazin
- dihidroergokriptin metoksamin - prostasiklin
-dimetilsülfoksit metil dopa - prostaglandin E£
-forskolin nifedipin - rezerpin
-guanetidin nitrogliserin - sodyum nitroprussid
-hidralazin papaverin - terbütalin
- 6-hidroksi dopamin -
- ibuprofen

fenoksibenzamin - thymoxamine

3, Kan viskozitesini azaltan ajanlar
- pentoksifilin pluronik F 68

4. iskemiyi azaltan metabolizan ajanlar
- ATP magnezyum klorid - hyalüronidaz - süperoksit dismutaz
-ailopürinol propranolol -fluosoi DA(%20)
-früktozdifosfat steroidler
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thom boplastin  zam anını (aPTZ) uzatm adığını 
göstermişlerdir. Daha sonra yapılan çalışmalarda eşit 
oranda antitrombotik etki için, düşük molekül ağırlıklı 
heparinin Standard heparine göre daha az kanama 
oluşturduğu bildirilmiştir2.

Bu çalışmaları değerlendirerek, serbest flep 
cerrahisi sonrası intravasküler trombüs riskini azaltmak 
amacıyla, düşük m olekül ağırlıklı heparm  
uygulamalarına intraoperatif ve postoperatif olarak 
başlandı. D üşük  m olekül ağırlıklı heparin  
uygulamalarımızı Standard heparin uygulamalarımızla 
karşılaştırarak, trom büs ve hem atom  oluşum u 
yönünden değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde 1992-1995 yılları arasında malign 

neoplastik lezyonlar nedeniyle öpere edilip, ortaya çıkan 
defektin serbest flep ile onarımmı yaptığımız on olguda 
intraoperatif ve postoperatif dönemde günde 15000 U 
Standard heparin (Liquemine, Roche) subkütan yolla 
uyguladık. On olguda da intraoeratif ve postoperatif 
dönemde günde iki kez 0.3 mİ düşük molekül ağırlıklı 
heparin (Fraxiparine, Doğu) subkütan yolla uyguladık 
(Tablo II). Postoperatif dönemde yedi gün uygulamalar 
devam ettirildi.

Preoperatif ve postoperatif dönemde hastalarda

*sn (saniye) biriminde ifade edilmiştir.
**/cm3 biriminde ifade edilmiştir.

yedi gün boyunca tam kan sayımı ve aktif parsiyel 
tromboplastin zamanı bakıldı (Tablo II),

Olguların hepsi postoperatif bir yıl boyunca takip 
edildi.

BULGULAR
Standard heparin verilen olguların üçünde radial 

ön kol serbest flebi, üçünde latissımus dorsi serbest kas- 
deri flebi, ikisinde skapular serbest flep, birinde “serbest 
groin” flebi ve birinde de dorsalis pedis serbest flebi 
yapıldı. D üşük m olekül ağrlıklı heparin verilen 
olguların dördünde radial ön kol serbest flebi, üçünde 
latissimus dorsi kas-deri serbest flebi, ikisinde skapular 
serbest flep ve birinde de dorsalis pedis serbest flebi 
yapıldı.

Standard heparin verilen olgularda intravasküler 
trom büse rastlanmazken, iki olguda postoperatif 
hematom ve buna bağlı parsiyel flep kaybı meydana 
geldi. Bu iki olgu serbest “groin "flebi ve latissimus dorsi 
serbest kas-deri flebi olup, sırasıyla postoperatif 
dönemdeki aktif parsiyel tromboplastin zamanları 72 
saniye ve 66 saniye idi. Postoperatif dönemde en düşük 
trombosit sayımı 380.000/cm3 idi.

Düşük molekül ağırlıklı heparin verilen olguların 
hiçbirinde intraoperatif kanama, flep nekrozu ve 
intravasküler trom büse rastlanmadı. Postoperatif 
dönemde en uzun aktif parsiyel tromboplastin zamanı 
14 saniye ve en düşük trombosit sayımı da 397.000/ 
cm3 idi.

TARTIŞMA
Serbest flep ile rekonstrüksiyon 

yapılan olgularda, in trao p e ra tif ve 
postoperatif dönemde flep nekrozu riskini 
azaltmak için antiplatelet ve antikoagulan 
ilaçlar, vazodilatörler, kan viskozitesini 
azaltan ilaçlar ve iskem iyi azaltan 
m etabolizan ilaçlar m ikrocerrah i 
girişimlerinde kullanılan farmakolojik 
ajanlar arasında sayılabilmektedir (Tablo 
l )1. Antikoagülan ajanlar arasında heparin, 
günüm üzde özellikle mıkrovasküler 
anastomoz yapılan olgularda birçok cerrah 
tarafından  kullanılm aktadır. Ancak 
kullanılan heparin özellikle postoperatif 
dönemde kanama ve hematomlara yol 
açabilm ektedir3. S tandard heparin  
kullanılan  iki olguda p ostopera tif 
hematom ve flep kaybı meydana geldi.

Johnson ve arkadaşlarının ortaya 
koyduğu düşük molekül ağırlıklı heparin, 
trombüs oluşumunu engellerken; Stan
dard heparine göre kanama riskini daha 
az oranda arttırdığı bildirilmiştir3-7.

Heparin, D -glukozamin ve glukonik 
asit veya id u ron ik  asit z incirinden  oluşan bir 
glukozaminoglikandır (GAG). Heparin antikoagulan 
etkisini, antitrombin III (AT III) ile reaksiyona girip, 
AT IlPün koagulasyon enzimlerinden trombinin (Ha),

Tablo 2; Standard heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin uygulanan serbest flep olguları

Heparin Hasta Yaş Cinsiyet Serbest Maksimum aPTZ* Trombosit Sayısı**
Türü N O Flep Türü Preop Postop Preop Postop

1 43 K Radial ön kol 19 35 442.000 412.000
z 2 46 E Groin 16 72 411.000 380,000
cn 3 58 K Latisimus dorsi 18 48 435.000 408.000
£ 4 56 K Latisumus dorsi 15 39 427.000 397.000
X 5 60 E Skapular 18 44 456,000 422.000
□
CE 6 59 E Radial ön kol 14 43 448.000 413.000
<□ 7 55 K Dorsalis pedis 16 40 432.000 395.000
| 3 48 E Skapular 17 37 423.000 402.000

9 52 E Radial ön kol 14 36 438.000 414.000
10 58 E Latissimus dorsi 15 66 452.000 421.000

z 1 56 E Latissimus dorsi 17 20 437.000 418.000
<r 2 61 K Radial ön kol 18 21 421.000 406.000
û_ 3 42 K Radial ön kol 17 22 453.000 431.000
X 4 68 E Latissimus dorsi 15 19 416.000 397.000
’S 5 47 E Radial ön kol 17 20 445.000 433.000
J 6 51 K Skapular 16 22 456.000 447,000
s 7 62 E Radiai ön kol 18 24 444.000 429.000

8 49 K Dorsalis pedis 15 23 438.000 436.000
</y 9 39 K Latissimus dorsi 14 22 432.000 446.000
o
D 10 57 E Skapular 18 23 429.000 437,000
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faktör Xa ve faktör DCa’yı inaktive etm esini 
h ızlandırarak gösterm ektedir. Bu enzim lerden, 
heparine en hassas olanı trombindir. Çünkü faktör Xa, 
AT III/ heparin  kom pleksinden, protrom binaz 
kompleksindeki fosfolipide yapışınca korunmaktadır. 
Heparin hem AT III, hem de trombin için kalıp görevi 
görerek, tersiyer kompleks oluşturmaktadır. Bu da 
trombınin inaktivasyonunu hızlandırmaktadır. Faktör 
Xa5un inaktivasyonu tersiyer kom pleks yapı 
gerektirmemektedir. Onsekiz sakkaritten küçük hep
arin molekülleri (molekül ağırlığı 5400 D5dan küçük) 
trombin ve AT IlI’e bağlanmamaktadır. Böylece düşük 
molekül ağırlıklı heparin molekülleri trombini inaktive 
edem ezken, faktör Xa’un AT III tarafından 
inh ib isyonunu  katalizleyebilm ektedir. Böylece 
heparinin depolimerizasyonu sonucu oluşan düşük 
molekül ağırlıklı heparin trombüs oluşumunu, kanama 
riskini heparine göre daha az oranda arttırarak 
Ö nleyebilm ektedir2. O luşan kanam aların çoğu 
postoperatif dönemde görülmektedir3.

Bazı çalışmalarda düşük molekül ağırlıklı heparin 
kullanımı ile çok düşük oranda da olsa, trombositopenİ 
oluştuğu bildirilmiştir4'8'9. Düşük molekül ağırlıklı he
parin verilen olgularda trombositopenİ görülmedi. 
Olgulardaki trombosit sayımlarından en düşük olan 
değer dahi 397.000/cm3 olarak kaydedildi. Diğer 
yayınlarda varlığından söz edilen trombositopeninin 
olgularda önceden varolan tanısı konulmamış sistemik 
hastalıklarla ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Stan
dard heparin verilen olgularda da trombositopenİ 
görülmezken, en düşük trombosit sayımı 380.000/cm3 
idi.

H eparin in , İn vivo çalışmalarda fıbrinolitik  
potansiyeli arttırdığı gösterilmiştir. Oluşan fibrin 
üzerindeki p lazm inojen aktivatörleri (PA) ve 
plazminojenin (PLGN) organizasyonu ile kandaki 
artmış fıbrinolitik potansiyel açıklanabilmektedir. 
Artmış fıbrinolitik potansiyel antitrombotik etkiye 
sahiptir10. Artmış fıbrinolitik potansiyel AT IIFün 
fonksiyonuna ek olarak yardımcı olabilmektedir. Yine 
heparinin antitrombotik etkisine ek olarak endotel 
hücrelerinden heparine bağlı doku plazminojen 
aktivatör (t-PA) salınımı antitrombotik etkide dikkati 
çekmektedir". Yapılan bir başka çalışmada, heparinin, 
kanamaya yol açacak dozlarda verildiğinde, vasküler 
permeabiliteyi arttırdğı, düşük molekül ağırlıklı 
heparinin ise bu artışa yol açmadığı bildirilmiştir2.

Düşük molekül ağırlıklı heparinin daha uzun 
plazma yanlanma ömrünün olması ve sabit dozlarda 
aynı antikoagulan cevabı göstermesi, laboratuar 
monitorizasyonu gerektirmeden sabit dozlarda güvenle 
uygulanabileceğini göstermiştir6. Günlük bir veya iki 
doz enjeksiyonlarıyla düşük molekül ağrlıklı heparin, 
laboratuar izleme gerektirmediği için, hastanın ve sağlık

personelinin kolayca kabullenip uygulayabildiği bir 
yöntem dir12,13. Olgularımız aPTZ ile takip edildi. 
P ostoperatif dönem de en uzun  ak tif parsiyel 
trom boplastin zamanı 24 saniye idi. Literatürde 
laboratuar izleme gerektirmediği belirtilmişse de, bu 
işlemin rutine geçirilmemesi ve daha güvenli bir 
postoperatif takip elde edilebilmesi için, laboratuar 
izleminin uygun olacağı kanısındayız.

Standard heparin verilen olgularda aktif parsiyel 
trom boplastin zamanında belirgin şekilde uzama 
meydana geldi. Postoperatif hematom ve flep kaybı 
meydana gelen iki olguda ise en uzun akitif parsiyel 
tromboplastin zamanı 66 saniye ve 72 saniye idi.

Sonuç olarak, düşük molekül ağırlıklı heparin, 
serbest flep cerrahisinde, profilaksi amacıyla kolayca 
uygulanabilen güvenli ve pratik bir farmakolojik ajandır.
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