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• Gebelik sürecinde DİC %0.3-0.35 görülür

• Mekanizması karmaşıktır

• Daima altta yatan patolojiye sekonderdir



DİC Nedenleri

• İnfeksiyöz hastalıklar %31-43

• Malignite %24-34

• Obstetrik nedenler %4-12

• Ciddi doku yaralanması %1-5

• Sistemik hastalıklar

İNFEKSİYÖZ
HASTALIKLAR

MALİGNİTE

OBSTETRİK
NEDENLER

CİDDİ DOKU
YARALANMASI



Obstetrik Nedenler

• Peripartum hemoraji %29

• Plasental abrubtion %49.4-%37

• Preeklampsi % 5.7-%14

• HELLP sendromu

• Ölü doğum

• Septik abortus %6

• İntrauterin enfeksiyon

• Amniyotik sıvı embolisi %6

• Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı  %8

Offer Erez et all DIC Score in Pregnant Women – A Population Based Modification of the International Society on 
Thrombosis and Hemostasis Score PLoS ONE 2014 ;9(4):
Darrien D et all.Acute Disseminated Intravascular Coagulation in Obstetrics: A Tertiary Centre Population Review
(1980 to 2009). J Obstet Gynaecol Can 2012;34(4):341–347 



DİC Patofizyoloji

Antitrombin3 
azalma

Protein C ve S te 
azalma

PAI1 artma



Patofizyoloji

Prokoagulanlarda
artma 

Antikoagulanlarda
azalma

Protrombotik
durum



Obstetrik DİC Patofizyoloji

DİC

Dilusyonal
koagulopati

Lokalize tüketim

Yaygın kullanım

Artmış fibrinoliz



Klinik ve Laboratuar Tanı

• Klinik vital bulguların takibi

• Tam kan sayımı, periferik yayma

• Pıhtılaşma testleri PT,aPTT

• Fibrinojen 

Çok yavaş



C. Cui et al. / Thrombosis Research 156 (2017) 82–86



C. Cui et al. / Thrombosis Research 156 (2017) 82–86



DİC Tanı Kriterleri (ISTH)

Skor >5 Aşikar DİC tir                                             

Trombosit >100.000 0

< 100.000 1

< 50.000 2

D- Dimer Orta Yüksek 1

Ciddi Yüksek 2

PT > 3- < 6 1

>6 2

Fibrinojen > 1 gr 0

< 1 gr 1



DİC Tanı Kriterleri (JAAM)

Skor ≥ 4 aşikar DİC’tir

SIRS ın 3 ten fazla kriteri varsa 1

Trombosit sayısı

< 80.000 ya da 24 sa. %50 düşme 3

>80.000 - < 120.0000 ya da 24 sa %30 düşme 1

>  120.000 0

PT > 1.2 1

< 1.2 0

Fibrinojen / FYÜ > 25 3

10-25 1

< 10 0



Gebelikte DİC Skoru
Parametreler Erez ve ark ISTH Clark ve ark ISTH

PLT sayısı >185=0
100-185=2
50-100=2
<50=1

>100 =0
50-100=1
<50 =2

Fibrin ilişkili belirteçler ( soluble
fibrin monomer, FDP)

PT <0.5 =0
0.5-1=5
1-1.5=12
>1.5 =25
3=25

<%25 artma =0
%25-50 artma=1
>%50 artma=2

Fibrinojen seviyesi 3-4=6
4-4.5=1
>4.5 =0

<2.0 =1
>2.0=0

Skor değerlendirme >26  yüksek olasılıkla DİC >3 aşikar DİC



DİC Tedavi

• Altta yatan patolojinin saptanması

• Başlatan patolojiye yönelik gerekli önlemleri almak

• Gerekli kan ürünlerinin sağlanması

• Damar yolunun açılarak sıvı replasmanı

• Düzenli klinik ve laboratuar takibi

• Yatak başı tromboelestometri



Tromboelastografi





DİC Çeşitleri



DİC Tedavi

Tedavi Semptomatik
olmayan tip

Organ yetmezlikli 
tip

Kanamalı tip Masif kanamalı tip

Altta yatan patoloji Tedavi Tedavi Tedavi Tedavi

Kan Transfüzyonu Tedavi Tedavi

Heparin Tedavi Önerilmez Önerilmez

Anti Xa Önerilmez Önerilmez

Sentetik proteaz
inhibitörü

Tedavi Tedavi

Natural proteaz
inhibitörü

Tedavi Önerilmez

Antifibrinolitik
tedavi

Önerilmez Önerilmez Tedavi Tedavi



DİC Tedavi

Kanama veya 
masif kanamalı 

DİC

Kan ürünleri

Semptomatik
olmayan DİC

Heparin

Organ 
yetmezlikli DİC

Proteaz
inhibitörü





Kristaloid Replasmanı

• İntravasküler hidrostatik basınç artar

• Koagulasyon faktörleri dilüe olur

• Endotel injüri alanında oluşan pıhtıyı kaldırır

• Kanama cerrahi olarak kontrol altına alınmadan yoğun 

kristaloid verilmemeli

Kanamada 
artış



Transfüzyon

• Evliliğe benzer

• İyi düşünmeden yapılmamalı

• Gereğinden fazla 

yapılmamalı

• DİC te doğru yapılmayan 
transfüzyon



Tedavi

Platelet

Eritrosit

Taze donmuş plazma

• Fonksiyon 
bozukluğu

• Rheoloji bozukluğu

• Koagulasyon
faktörlerinde azalma

DİC 
ağırlaşma



Transfüzyon Oranlarının 
Karşılaştırılması



Taze Donmuş Plazma TDP

• Bilinen  ES :TDP oranları 1:1, 3:2, 6:4 

• Post partum kanamada

• Fibrinojen

• Koagulasyon faktörleri(FV ve vWF düşük)



PLT Transfüzyonu

• Hedef >50000

• Kanama devam ediyorsa >75000

• 4000 ml kanama olduğu düşünülüyorsa 1:1:1 oranlarında ES :TDP: 

PLT verilmelidir

• 8 Ü ES tranfüzyon sonrası PLT sayısı bilinmiyorsa 1 Ü aferez PLT



DİC TranfüzyonTedavisi

Pt/aPTT normal
Kanama devam ediyor 

15ml/kg TDP 
Pt/aPTT 1.5x normal

30 ml kg TDP

Kanama devam ediyor 
4ÜES 4ÜTDP

Uterin atonide ES önce

Hemostaz testi  yok 
kanama devam ediyor

1:1:1 transfüzyona 
devam

PLT <75000

1Ü aferez Trombosit

Kriopresipitat 2Ü yada fibrinojen 1 gr

Fibrinojen <2gr/l ise 1 gr fibrinojen yada 
2Ü kriopresipitat

Abrubtio plasenta amnion sıvı 
embolisinde 2Ü krio beklemeden

Koagulasyon
test sonucu 
yok



Massif Devam Eden Kanama

8ÜES

8ÜTDP

2 
havuzlanmış

krio

1 aferez PLT

Kanama devam 

ediyorsa 1 gr 

tranexamik asit





Neden fibrinojen?

Thorarinsdottir HR: et allEffects of fibrinogen concentrate administration during severe hemorrhage.Acta Anaesthesiol
2010 Oct;54(9):1077-8



Fibrinojen

• Postpartum hemorajide PTve aPTT den daha önce düşer

• 1-1.5gr/l düşük kabul edilmelidir

• 2 havuzlanmış kriopresipitat fibrinojeni 1 gr arttırır

• Fibrinojen konsantresi 60mg/kg verildiğinde fibrinojen 1 
gr/l artar

• Fibrinojenin uygun verilme zamanı ve hedeflenen düzey 
tam bilinmemektedir

• En az 2gr olmalı PT,aPTT normal olsa bile



Fibrinojen Replasmanı Nasıl Yapılmalı?

• Taze donmuş plazma
• Düşük fibrinojen içeriği  (2-2.5gr)
• Dilüsyon
• Transfüzyon riski (TRALI.viral enfeksiyon tranmisyonu)

• Kriopresipitat (FVIII, Vwf, Fibrinojen )10-20ml hacim
• 4-6 Ü havuzlanır
• 15gr/L fibrinojen içerir miktar değişken
• Metilen blue ile hazırlanırsa aktivitesi %18-45 azalır

• Fibrinojen



2017 May 26;18(1):241. doi: 10.1186/s13063-017-1980-x.
Fibrinogen Early In Severe Trauma studY (FEISTY): study protocol for a randomised controlled trial



FEİSTY Study

Trials. 2017 May 26;18(1):241. doi: 10.1186/s13063-017-1980-x.
Fibrinogen Early In Severe Trauma studY (FEISTY): study protocol for a randomised
controlled trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549445


Fibrinojen Kriopresipitat Farkı

Kriopresipitat Fibrinojen konsatresi

Viral inaktifdir, potansiyel olarak patojen 
taşınma riski yoktur

Viral inaktivedir potansiyel olarak patojen 
taşınma riski minimaldir

Fibrinojen seviyesi değişkendir doğru 
dozlama yapılamayabilir

Fibrinojen seviyesi standarttır doz sabittir

Volüm TDP den, düşük fibrinojen 
konsatresinden fazladır

İnfüzyon volümü küçüktür

İnfüzyon öncesi ısıtılmalı ve ABO uyumu 
gerekir

Verilmesi hızlıdır kan gurubu uyumu 
gerekmez

Blood Transfus.2017 Jan 10)1).23-27



rFVII a 

• Postpartum hemorajide histerektomiyi önlemek için 

• Verilebilmesi için diğer koagulasyon testleri normal olmalı

• 60 mikrogr/kg uygun görünmektedir





Tedavi

• Standart tedaviye yanıt vermeyen yada histerektomiye

geçilecek vakalarda 60 mikrogr rFVIIa

• Fibrinojen 2 gr/l üstünde

• PLT>50000 olmalı

• 2 doz sonrası cevap alınamaz ise devam edilmez



Protrombin Kompleks Konsantresi

• Trombotik yolu aktive eder

• Pıhtılaşma faktörlerinin yerini alamaz ( FV )

• 2000-3000 ml kanamada kullanılabilir



DİC Tedavisinde Kullanılan Diğer 
İlaçlar

• Heparin

• Plazmadan derive edilen antitrombin

• Recombinan protein C (bugün kullanılmamakta)

• Trombomodulin

• Doku faktörüne spesifik monoklonal antikor

• FVIIa nın monoklonal antikoru 

Çalışmaları devam 
etmekte



DIC Kötü Prognoz Belirtileri

• PH<7,30

• Ateş 35 C ve altında

• 90’dan uzun resürsitasyon

• 10 Ü’den fazla eritrosit süspansiyonu verilen ya da 2-3 

saatte >2 Ü eritrosit süspansiyonu verilen vakalar



DIC Sezeryan Endikasyonları

• Ciddi kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuna rağmen uterin 

kanama devam ediyorsa

• Vaginal doğum anneyi tehlikeye atacaksa

• Bebeğin prezentasyon anomalisi varsa

uygulanmalıdır

• Sezeryan kesisi vertikal olmalıdır



Transfüzyon Protokolü
• Hemostaz testleri normal ise TDP gerekmez

• Postpartum kanama devam ediyorsa 15 ml/kg TDP

• PT, aPTT normale çekilmeli

• 1.5x normal üzerinde ise daha yüksek doz

• Koagulasyon testleri yapılamıyor ve kanama devam ediyorsa 4Ü ES 

4 Ü TDP test sonuçları çıkana kadar 1:1:1 oranında transfüzyon

• Uterin atoni kanamasındaTDP hemostatik test sonuçları çıkana 

kadar yada 4Ü ES verildikten sonra



Tedavi

• Devam eden kanamalarda fibrinojen 2 gr üstünde 

tutulmalı kriopresipitat yada fibrinojen verilerek

• Plt <75000 altında PLT transfüzyonu

• Masif devam eden kanama 8Ü ES,8Ü TDP hastalara 

koagulasyon testi yapılamıyorsa 2 havuzlamış 

kriopresipitat,1Ü aferez PLT 



Olgu1

• 24 hf lık gebe  ateş, leke tarzında kanama

ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine

başvurmuştur. 3 gündür ateşi olan gebede

yapılan USG’de 24-26 hafta gebelik tespit

edilmiştir. Sistit ve ÜSYE tanısıyla yatış önerilmiş, gebe 
kabul etmemiştir. Aynı gün saat 15.06’da şiddetli boğaz 
ağrısı, ateş, kusma, kanama ile acil servise başvurmuştur. 



• Gebenin FM’de ateşi 39 derece, orofarinks hiperemik, granüler, tonsiller

hiperemik hipertrofik saptanmış ve müşahedeye alınmıştır. Ringer laktat, 

perfalgan, primsel, novasef, biteral ampül tedavisi başlanmıştır. Hb:7.7, 

Hct:26.3, platelet 44.000, BK:8400, CRP:130.9 olan gebeye pazartesi 

dahiliye konsültasyonu planlanmıştır. Takipte ateşleri 36.2-38.1 derece 

seyretmiştir. NST’de kontraksiyonları olan gebeye hidrasyon uygulanmıştır. 

Gebe kendi isteğiyle taburcu olmak istemiş, Tıp Fakültesine başvurması 

önerilerek taburcu edilmiştir.

• . 



• ateş: 36.2, nabız 95/dak, tansiyon 112/80 mmHg, Hb: 7.6, Hct: 23, BK: 

4570, platelet 12000, INR: 1.76, PT:20.8, aPTT 57, Glukoz: 56, 

BUN:23, kreatinin 1.8, AST: 521, ALT:131, TSH: 12.39 saptanmıştır. 

Trombosit sayısı 12.000 olan gebe takipneik ve genel durumu kötü 

olması nedeniyle YBÜ’ne alınmıştır. Genel durumu kötü, bilinç konfü, 

bazallerde raller mevcut, USG’de safra kesesi duvarı ödemli, bilateral

renal parankim grade 2, batında serbest sıvı, plevral effüzyon

saptanmıştır



• . 5 Ü random, 3 Ü aferez trombosit, 2 Ü eritrosit süspansiyonu 

verilmiştir. Aferez trombosit sonrası C/S planlanan gebe, spontan

vajinal yolla doğum yapmıştır. Enfeksiyon kliniğince antibiyoterapisi

düzenlenmiştir

• Ancak takip sırasında hasta ex olmuştur



HATALARIMIZ?

• Sepsis ve DİC tanıları

• Tedavi başlangıcı antibiyotik

• Replasman için kanama testleri 

• Tedaviye PLT ile beraber TDP  başlamalı

• Takip ve replasman…



OLGU2

• 36 yaşında G:4, P:3, A:0 ve Y:3

• Eşiyle yapılan telefon görüşmesinde küretaj yaptırmak 

için bir kadın doğum uzmanının muayenehanesine 

gitmişler ve küretaj olmuş. Sonrasında karın ağrısı, bulantı

şikayeti başlamış 3. basamak hastaneye baş vurmuşlar.2-3 saat 
kalmışlar. Muayene sonrası dış gebelik ya da küretaj sonrası parça 
kalmış olabileceği ve polikliniğe gelmesi söylenmiş. Bir gün sonra 
tekrar kürtaj oldukları özel doktora gitmişler. Tekrar kürtaj olmuş ve 
parçanın temizlendiği söylenmiş ve eve dönmüşler



• Bir gün sonra bir başka 3. basamak hastaneye başvurmuş ve yoğun 
bakıma alınmış. Yatışında bulantı, kusma, ishal anüri şikayeti var. GD 
orta-kötü, N:115 TA:50/30 Sat: %96. Anamnezde 3 hafta önce yasal 
tahliye sonrası 2. kez rest nedeniyle dış merkezde kürtaj yapılmış. 
Septik abort ön tanısı ile takibe alınmış. BUN:48 Kr:4.81 ALT:113 
AST:98 BK:23800 Hb:9.2 Plt:77 INR:2.29 Fib:98

• Abdomen USG'de her iki böbrek boyutları hafif artmış. Bilateral
perinefritik az miktarda serbest sıvı izlenmiş. Myometrium homojen 
10 mm kalınlıkta. Pelvik alanda en derin yerde 4 cm ölçülen serbest 
sıvı izlenmiş. CT'de biletaral plevral sıvı izlenmiş. Bu bulgularla 
değerlendirilmiş ve acil cerrahi girişim düşünülmemiş



• Hastanın bir gün sonraki kan değerleri

• HCG:566 BUN:38 Kr.4.05 ALT:97 AST:94 CRP:13.4(0-0.5) BK:31500 

Hb:8.7 Plt:59 bin INR:1.68 Fib:148

• Acil laparotomi yapılmış. Batında seropürülan mayi saptanmış

• Operasyon sonrası 2. gün SAK saptanmış

• 12 gün takibe devam edilmiş



HATALARIMIZ?

• DİC parametrelerinin takip edilmemesi

• Klinik ve laboratuar verilerine göre tedavinin yapılmaması

• Hastanın tedavisinde heparin öncelikli olmalı



OLGU3
• 35 yaşında 32 hf gebelik

• Hasta bulantı, kusma (hemşire notunda kanama )

nedeniyle 5.00 da hastaneye yatırılmış.TA 120/70mmHg

nabız 80/Dk imiş.saat 6.30 da ağrılarının başlaması üzerine

doğum salonuna alınan hastanın muayene sırasında

aktif kanaması başlayınca USG yapılmış ve total plasenta dekolmanı saptanmış FKA(-)

miş.hastaya sonda takılmış 5cc kadar idrar gelişi olmuş ve acil C/S ye alımış 7.00 da
operasyon başlamış operasyon başlangıcında TA 120/80 nabız 80 olarak belirtimiş.

• 06.07 BK 18 200 Hb 9.58 Htc 28.9 PLT 107000

• 11.00 BK 35800 Hb 9.6 PLT 41800

• 7.26 Glu 104, üre 28, kre 1.45 AST 53 CK 299 olarak bulunmuş



• Hasta operasyona alınana kadar 1000cc Dex verilmiş.

• Operasyon sırasında 1000cc SF, 500cc voluven

• postop. 2000cc SF, 2ÜES, 2ÜTDP verilmiş operasyon süresince hiç TA

değişimi olmamaış. Op. Sonrası idrar çıkışı olmaması üzerine Nefroloji ve

Üroloji ie tel. ile konsülte edilmiş hastadn USG istenmiş USG de pelvik

bölgede minimal mayi barsak ansları arasında minimal mayi Böbrek

konturları normal, ekojeniteler grade1 artmış şeklinde raporlanmış.

• Hasta saat 12.52 de 112 ambulansı ile bilinç açık, pupiller izokorik, TA

100/70, SS20/dk sPO2 98 GKS 15 muayene bulguları ile 13.19 da Üniversite

Hastanesine nakledilmiş



• Hastanede Nefroloji ve Hematoloji kliniklerince değerlendirilmiş 
hematoloji tarafından nadir parçalanmış eritrosit görülmesi 
nedeniyle hastanın plasenta dekolmanına bağlı DİC olabileceği 
belirtilmiş ve Nefroloji Kliniği tarafından hastaya anüri nedeniyle 
yatış verilmiş yatışı sırasında SF ve Flagyl tedavisi verilmiş.idrar 
çıkımı 200 cc olarak belirtilmiş antibiyoterapisi meronem targocid
olarak değiştirimiş Renal Arter Doppler ve Renal sintirafi istemi 
yapılmiş

• diyalize alınmış



BK Hb Htc PLT Glu üre kre Na K

21.11 14900 7.5 21.7 73000 96 113 6.4 139 5.3

23.11 7.4 22 103000 152 6.4 5.2

24.11 15500 10.1 125000 182 9.9

aPTT PT INR fibrinojen CRP alb AST ALT Bil

22.11 22.9 60.2 1.1 549 429 2.7 129 76.6 0.15

23.11 1.14 385 431 2.7 70 30.6

CK LDH Ca P Ürik

asit

Retiküosit

22.11 1095 2841 7.6 5.6

24.11 2731 6.5 5.9 11.7 %2.7

3 gün devam eden yoğun bakım takibi sonrası hasta ex olmuş



HATALARIMIZ

• Yoğun kristaloid, kolloid verilmesi

• Kanama ile operasyona alınan hastaya tranfüzyon 4Ü ES 4Ü 

TDP olmalı PLT transfüzyonu düşünülmeli

• DİC parametrelerinin takibinin yapılmaması

• DİC tedavisinde gecikme



Sonuç Olarak

• DİC mortalitesi yüksek olan patolojidir

• Tedavi etyolojik nedene yönelik olmalı

• Tedavi klinik takip ve kanama parametreleri değerlendirilerek 

koagulasyon sistemindeki eksikliğe göre planlanmalıdır



TEŞEKKÜRLER…




