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ile indüklenmiş trombosit agregasyonunun kontrol
grubundan farklı olmadığını, fibrinolitik aktivite ve fibrinolitik reserv kapasite testi olarak yaptıkları Euglobulin pıhtı erime zamanının (ECLT) ise önemli derecede
yüksek olduğunu bildirmişlerdir.
Travmatik spinal lezyonlu olgularda trombosit
fonksiyonları konusunda çok az sayıda çalışma vardır.
Goodman ve çalışma arkadaşları (5), deneysel spinal
travma sonrası 1-2. dakikalarda bölgede endotel hasarı, trombosit adezyonu ve agregasyonu gözlendiğini
bildirmişlerdir. Diğer yandan, özellikle damar duvarı
patolojilerinde en önemli trombosit aktivatörü olan
kollajen ile gerçekleştirilmiş bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Travmadan yaklaşık 20 gün sonra venöz tromboz
riskinin önemli ölçüde azaldığı, ancak aylar sonra da
olgularda tromboemboliye rastlandığı bildirilmektedir
(2). Akut dönemde tromboembolik komplikasyonlar
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Travmatik spinal lezyon, akut dönemde görülen
nörolojik defisiti takiben, sekonder patolojik değişiklikler olarak tanımlanan, bir seri biyokimyasal, metabolik ve inflamatuvar süreçlere yol açar (1,2). Bu süreçlerde, poliansature yağ asitleri, prostanoidler, lökotrienler ve serbest radikaller gibi çeşitli ürünlerin rol
oynayabileceği öne sürülmektedir (3). Olguların %70100'ünde akut dönemde, tromboembolik olaylara
rastlandığı bildirilmektedir (1, 2). Bu komplikasyonlar;
immobilizasyon, vasküler tonus değişiklikleri, endotel
hasarı ile açıklanmaya çalışılmaktadır (1, 3). Ancak bu
hastalarda hemostatik mekanizmalar konusunda yeterli veri olmadığı görülmektedir. Travma sonrası akut
dönemde, faktör VIII düzeyinde artış (1), fibrinolitik
aktivitede azalma (1, 4) bildiren yayınlara rastlanmaktadır. Winther ve çalışma arkadaşları (3), travma sonrası 2. yılda, bu hastalarda fibrinojen, antitrombin III
düzeyleri, PT, PTT; TT değerleri ile ADP ve adrenalin
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endotel hasarı ile açıklanmaktadır. Ancak geç dönemde rastlanan tromboembolik olaylarda, trombosit
fonksiyonlarında olabilecek değişiklikler rol oynayabilir. Ancak konu ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır.
Sunulan çalışmada, travmatik spinal lezyonlu olgularda travma sonrası geç dönemde kollajen ile indüklenen trombosit agregasyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOD
Çalışmaya Sağlık Bakanlığı Ankara Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altında olan ve çeşitli düzeylerde (T1-L1) travmatik spinal kord lezyonu bulunan,
16-42 yaşları arasında (ortalama 26.6) ve posttravmatik 3-12 ay içindeki 6'sı erkek, 4'ü kadın 10 paraplejik hasta alındı. Aynı yaş grubundan toplam 10 sağlıklı birey (5 erkek, 5 kadın) kontrol grubu olarak incelendi.
Trombosit agregasyonu "Chrono Log VVhole Blood Lumi-Aggregometer" cihazı (Model 560, Chrono
Log Coorp., PA-USA) kullanılarak tam kanda elektriksel impedans yöntemi ile saptandı. Cardinal ve Flovver
tarafından geliştirilen bu yöntem, kan örneklerine daldırılan iki platin elektrod arasındaki elektriksel impedans değişiminin kaydedilmesi esasına dayanmaktadır (6).
Hasta ve kontrol grubunun en az 15 gün süre ile
trombosit fonksiyonlarını etkilediği bilinen bir ajanla
karşılaşmamalarına özen gösterildi. Yaklaşık 8 saatlik
açlığı takiben alınan venöz kan örnekleri, 1:9 oranında sodyum sitrat içeren silikonize tüplere konuldu.
Trombositlerin kollajene (2 |J.g/ml, Chrono Log Coorp.)
verdiği yanıt maksimum agregasyon şiddeti ve maksimum agregasyon hızı bakımından değerlendirildi. Elde edilen agregasyon eğrileri üzerinde; maksimum
eğim, maksimum agregasyon hızı (ohm/dk), maksimum impedans değişikliği ise maksimum şiddeti
(ohm) belirlemek üzere hesaplandı (7). Trombosit sayıları EDTA'lı kan örneklerinde hemositometrik olarak
değerlendirildi.
Bulgular, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik
testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve
değerlendirildi.

BULGULAR
Travmatik spinal lezyonlu olgularda, maksimum
agregasyon hızı ve maksimum agregasyon şiddeti yönünden değerlendirilen trombosit fonksiyonları kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulundu (sırası ile p<0.001, p<0.01). Trombosit sayısı yönünden
ise iki grup arasında önemli bir fark saptanmadı
(p>0.05).
Hasta ve kontrol gruplarında kollajenle indüklenen maksimum agregasyon hızı ve şiddeti ile trombosit sayıları Tablo 1'de özetlenmiştir.
TARTIŞMA
Sunulan çalışmada, travmatik spinal lezyonlu
hastalarda, kollajenle indüklenen trombosit agregasyonunun kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek olduğu, iki grup arasında trombosit sayıları bakımından fark olmadığı saptanmıştır.
Spinal travma, mekanik hasarın yanısıra, sekonder patolojik değişiklikler olarak tanımlanan bir seri
biyokimyasal, metabolik ve inflamatuvar süreçlere yol
açar (8, 9). Bu süreçlerde; poliansatüre yağ asitleri,
prostanoidler, lökotrienler ve serbest radikaller gibi çeşitli ürünlerin rol oynayabileceği öne sürülmektedir
(10).

Serbest oksijen türevlerinin oluşumu ve lipit peroksidasyon, santral sinir sistemi travmalarını izleyen
erken biyokimyasal olaylardır (10, 11). Kronik hipoventilasyon, araşidonik asit metabolizmasının aktivasyonu, ekstravaze olmuş hemoglobinin oksidasyonu,
makrofaj ve nötrofil infiltrasyonu ve aktivasyonu, serbest radikal kaynağı olarak görülmektedir (10, 11).
Serbest radikaller, başta membran lipitleri olmak üzere, lipit peroksidasyonu, protein denatürasyonu, DNA
hasarı ve Na+-K+ ATPaz, Ca2+-ATPaz gibi enzimlerin
inhibisyonuna yol açarlar (10, 11, 12).
Trombositler, oksidan strese oldukça duyarlı hücrelerdir. Hidrojen peroksit ve süperoksit radikalinin
ADP ve trombin gibi ajanlarla indüklenen trombosit
agregasyonunu hızlandırdığı gösterilmiştir (13, 14).
Serbest radikallerle indüklenen trombosit aktivasyonu,
membran lipitlerinde peroksidasyon sonucu araşido-

Tablo 1: Kontrol grubu ve travmatik spinal lezyonlu olgularda (hasta grubu) maksimum agregasyon hızı, maksimum agregasyon
şiddeti ve trombosit sayısı (ortalama±SD).
Kontrol Grubu (n=10)

Hasta Grubu (n=10)

Maksimum agregasyon hızı (ohm/dk)

1.57±1.01

3.98+1.39

Maksimum agregasyon şiddeti (ohm)

7.60±4.30

18.50±8.2

273±48

291±50

Trombosit sayısı (/mm3x1000)
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nik asit salınımı ve tromboksan A 2 (TxA2) oluşumunun artması, diaçil gliserol (DAG) hidrolizi, membran bağımlı enzim sistemlerinin inhibisyonuna bağlı
hücre içi Ca düzeyini artması ile açıklanmaktadır
(13, 15). Ayrıca serbest radikaller, prostasiklin sentetazı inhibe ederek endotel hücresinde prostasiklin
(PGI 2 ) sentezini azaltmaktadır (1 3). Böylece, trombosit fonksiyonlarının düzenlenmes bakımından önem
taşıyan TxA 2 /PGI 2 dengesi TxA2 lehine bozulmaktadır.
Grubumuzca yapılan bir başka araştırmada, travma sonrası ortalama 6. ayda eritrosit süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) enzim aktiviteleri düşük bulunmuştur (16). Antioksidanların trombosit
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fonksiyonlarının regülasyonunda rol oynadıkları gösterilmiştir (17). SOD ve CAT enzimlerinin trombosit
aktivasyonunu inhibe de ettiği bilinmektedir (18, 19).
Spinal travma sonrası, erken dönemde, antioksidan
savunma kapasitesinin düşük olması, yüksek miktarda
üretilen oksidanların detoksifikasyonunda yetersizlikle sonuçlanacaktır. Böylece oksidatif stres tabloya
egemen olacaktır.
Sonuç olarak, veriler travmatik spinal lezyonlu
olgularda sıkça rastlanan tromboembolik komplikasyonlarda vasküler değişikliklerin yanısıra oksidanlar
tarafından indüklenen trombosit fonksiyon değişikliklerinin de rol oynayabileceğini göstermektedir.
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