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Kanser hastalar›nda düflük molekül a¤›rl›kl› heparin’in sa¤kal›m
üzerine etkisi
The effect of low molecular weight heparin on survival in patients with cancer
Mert SAYNAK, Vuslat YÜRÜT-ÇALO⁄LU, Gülden BAYIR, Murat ÇALO⁄LU, Cem UZAL
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal›

Kanser ile venöz tromboemboli (VTE) geliflimi aras›nda iyi
bilinen bir iliflki vard›r. Yeni tan› alan tromboembolizm olgular›n›n yaklafl›k %20 kadar›n›n malign hastal›kla iliflkili oldu¤u görülmektedir. Trombozun patogenezinde ise tümör hücreleri, homeostatik sistem ve hasta özellikleri aras›ndaki
kompleks iliflkiler sorumlu tutulmaktad›r. Akut VTE’nin önlenmesinde ve tedavisinde bafll›ca dayanak antikoagülanlard›r. Kanser hastalar›nda hastal›k daha kötü seyretmekte ve
s›kl›kla tedaviler yan›ts›z kalabilmektedir. Son dönemlerde
kanser hastalar›nda düflük molekül a¤›rl›kl› heparinin
(DMAH) sa¤kal›m üzerine etkisini de¤erlendiren randomize
çal›flmalarda özellikle hastal›¤› ilerlememifl hastalar›n tedaviden faydaland›¤› gösterilmektedir. Bununla birlikte sonuçlar
tart›flmal›d›r ve yeni çal›flmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

The association between cancer and venous thromboembolism
(VTE) is well established. Of all new venous tromboembolism,
approximately 20% are associated with active malignancy. In
these cases, the pathogenic mechanisms of thrombosis involve
a complex interaction between tumour cells, the haemostatic
system, and charateristics of the patient. Anticoagulants are the
mainstay therapy for the prevention and treatment of acute
VTE. The natural history of VTE is more agressive and anticoagulant treatment failure is more frequent in cancer patients
than in patients without cancer. Recently, the results of new
prospective randomized clinical trials to evaluate the effect of
low-molecular-weight heparin on cancer survival have become
available. The results suggest a benefit from treatment, particularly in patients with nonadvanced disease. However, these
results are not conclusive and require further research.

An ahtar sözcükle r: Antikoagülan/yan etki; heparin, düflük molekül
a¤›rl›kl›; neoplazi/komplikasyon/ilaç tedavisi; sa¤kal›m araflt›rmas›;
venöz tromboz/ilaç tedavisi/etyoloji.

Key wo rds: Anticoagulants/adverse effects; heparin, low-molecularweight; neoplasms/complications/drug therapy; survival analysis;
venous thrombosis/drug therapy/etiology.

Tromboembolizm, malign hastal›klar›n s›k karfl›lafl›lan komplikasyonlar›ndan biridir. Klinik tablo venöz tromboemboli’den (VTE) dissemine intravasküler koagülopatiye veya arteriyel emboliye
kadar de¤iflebilir. Kanser hastalar›nda %3.8 ile
%30.7 aras›nda de¤iflen oranlarda bildirilmifltir.[1]

la birlikte, tümör hücreleri taraf›ndan salg›lanan
protrombotik maddelerin as›l önemli rolü oynad›¤›
düflünülmektedir.
Kanser hastalar›nda, VTE geliflimi ile iliflkili birtak›m risk faktörleri de belirlenmifltir. Malign hastal›¤a sahip 507 hasta içeren bir çal›flmada; hastanede
yatarak tedavi, daha önce derin ven trombozu (DVT)
geçirilmifl olmas›, ailede DVT hikayesi, kemoterapi
(KT) uygulanmas›, CRP yüksekli¤i gibi faktörler bulunan hastalarda VTE geliflme oran› %72, bu faktörlerinin hiçbirine sahip olmayan hastalarda VTE
geliflme oran›n›n %2.3 oldu¤u bildirilmifltir.[2]

Kanser hastalar›nda kan koagülasyonunun aktivasyonu, birçok faktöre ba¤l› karmafl›k bir olayd›r.
Akut-faz reaksiyonu, paraprotein üretimi, inflamasyon, nekroz ve hemodinamik bozukluklar›n›n
yan›s›ra, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedaviler
de bu sistemi harekete geçirilebilmektedir. Bunun-
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I. Düflük Moleküler A¤›rl›kl› Heparin ve
Kanser Hastalar›ndaki Sa¤kal›m

standart kanser tedavilerine ek olarak, bir y›l boyunca ya da ölüme kadar, günde bir doz 5000 IU
DMHA deltaparin ya da plasebo amaçl› salin infüzyonu uygulanan tedavi kollar›na randomize
edilmifltir. Sonuçta, 1, 2 ve 3 y›lda gruplar aras›nda anlaml› sa¤kal›m fark› görülmemifltir (p=0.19).
Bununla birlikte, araflt›rmac›lar 17 aydan uzun yaflayan iyi prognozlu hastalar› içeren alt-grup analizinde, plasebo grubunda 24 ay olan medyan sa¤kal›m süresinin dalteparin grubunda 43 aya uzad›¤›n›
bildirmifllerdir. Bu iyi prognozlu hasta grubunda
iki ve üç y›ll›k sa¤kal›m oranlar› dalteparin verilen
hastalarda daha iyi bulunmufltur (p=0.03).[4]

Kanser hastalar›nda tan› s›ras›nda veya hastal›k
boyunca ortaya ç›kabilen tromboembolik hastal›k,
kötü prognoz iflareti olarak kabul edilmektedir.
Sorensen ve ark.,[3] tan› s›ras›nda kanserle birlikte
trombozu olan hastalar›n uzun dönem sa¤kal›m
oranlar›n›n olmayanlara göre daha kötü oldu¤unu
göstermifltir.
Son dönemde, antikoagülan ilaçlar›n kanser
hastalar›nda sonuçlar› etkileyen bir rol oynayabilece¤i ve düflük molekül a¤›rl›kl› heparinin (DMAH)
malign hastal›klarda sa¤kal›m› etkileyebilece¤ini
gösteren bir tak›m kan›tlar elde edilmifltir.[4-7]

2. CLOT Çal›flmas› (Randomized Comparison
of Low-Molecular-Weight Heparin vs Oral Anti coagulant Therapy):

II. Derin Ven Trombozu Tedavisini
De¤erlendiren Metaanalizler

CLOT Çal›flmas› ile baflvuruda akut semptomatik tromboembolik hastal›¤› olan kanser hastalar›nda tromboembolik olay geliflmesinin önlenmesinde DMHA tedavisi ile oral antikoagülan
(OAK) tedavi karfl›laflt›r›lm›flt›r.[5] Bu çal›flmada
tüm hastalara 5-7 gün tam tedavi dozunda (200
IU/kg, sc) dalteparin uygulanm›flt›r. Tam doz dalteparin tedavisine bir ay devam edildikten sonra
%20-25 doz azaltmas› yap›larak tedavi alt› aya tamamlanm›flt›r. Di¤er gruba ise k›sa süreli dalteparin tedavisi sonras›, INR (international normalized
ratio) 2-3 aras›nda tutulacak flekilde alt› ay antikoagülan OAK uygulanm›flt›r.[5]

Metaanalizlerin geriye dönük de¤erlendirmeleri
ile kanser hastalar›nda antitrombotik tedavinin rolü
konusunda ilginç sonuçlara ulafl›lm›flt›r.[8-11] Ç a l › flmalarda tromboz tedavisi için intravenöz fraksiyone olmayan heparin ya da subkutan DMAH preparatlar› kullan›lm›flt›r. Hastalar›n %10-15’inde trombozun malign hastal›¤a ikincil olarak ortaya ç›kt›¤›
belirlenmifltir. Derin ven trombozu tedavisine baflland›ktan sonraki üçüncü ayda yap›lan de¤erlendirme, kansere ba¤l› olmayan trombozlu hastalarda
mortalite aç›s›ndan fark olmad›¤›n› göstermifltir.[8,11]
Bu çal›flmalar›n yaln›z kanser hastalar›n› de¤erlendiren alt-grup analizlerinde, DMAH lehine anlaml› sa¤kal›m fark› belirlenmifltir.

‹ki grup aras›nda bir y›ll›k sonuçlarda anlaml›
fark saptanmam›flt›r. Bununla birlikte randomizasyon s›ras›nda uzak yay›l›m bulgusu olmayan (iyi
prognoz beklenen) hasta alt-grubunda, alt› ay
DMHA verilen grup lehine bir y›ll›k sa¤kal›m
avantaj› belirlenmifltir. Oral antikoagülan kullanan
hasta grubundaki hastalar›n yaln›z %64’ünün buna karfl›l›k dalteparin grubundaki hastalar›n
%80’inin hayatta oldu¤u bildirilmifltir (p=0.03).
Dalteparin grubunda akci¤er kanseri tan›l› hasta
say›s› daha azd›r. Akci¤er kanseri tan›l› hastalar
analiz d›fl› tutuldu¤unda da dalteparin grubundaki
fayda oran› anlaml› kalm›flt›r (p=0.02). Uzak yay›l›m› olan hasta grubunda ise mortalite riski aç›s›ndan iki tedavi grubu aras›nda fark saptanmam›flt›r
(p=0.46). Tüm çal›flma grubunda yap›lan de¤erlendirmede ise dalteparin lehine anlaml› sa¤kal›m

Ancak uzun dönem kanser mortalitesini de¤erlendirmek için planlanm›fl olmamas› ve hastalara
ait sa¤kal›m› etkileyebilecek prognostik faktörlerin da¤›l›m›na dikkat edilmemesi çal›flmalar›n
elefltirilmesine sebep olmufltur. Yine de sonuçlar›n
umut verici oldu¤u belirtilmektedir.[8,11]
III. Klinik Çal›flmalar

1. FAMOUS Çal›flmas› (Fragmin Advanced
Malignancy Outcome Study):
FAMOUS Çal›flmas› ilerlemifl malign hastal›¤a
sahip hastalarda DMAH ile sa¤kal›m›n uzad›¤›n›
gösteren ilk randomize, plasebo kontrollü, çift-kör
olarak planlanm›fl çal›flmad›r.[4] Bu çal›flmaya, dahil edilen ileri evre kat› tümöre sahip 385 hasta,
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fark› belirlenmifltir (p=0.02). Regresyon analizinde metastaz olmayan hasta grubunda dalteparin
için istatistiksel olarak anlaml› tedavi etkisi belirlenmifltir (p=0.02). Uzak yay›l›m› olan hasta grubunda bu etki saptanmam›flt›r (p=0.24). Bu çal›flma kanser hastalar›nda DMAH kullan›m›n›n sa¤kal›ma olumlu etkisini ve iyi prognozlu hasta grubunda sa¤kal›m fark›n›n daha büyük olaca¤›n›
desteklemektedir.

en fazla iyi prognozlu hasta grubunda ortaya ç›kt›¤›n› düflündürmektedir. Bu gözlemlerin alt›nda
yatan biyolojik mekanizmalar› aç›klamak için birtak›m teoriler ortaya at›lm›flt›r.

1. Ölümcül Tromboembolik Hastal›¤›n Önlen mesi:
Olas› aç›klamalardan birinin DMAH’in sessiz
fakat ölümcül seyreden tromboembolik hastal›¤›
engellemesi olabilece¤i belirtilmektedir.[12] Ancak
bu teori, çal›flmalardaki aktif uygulama süresinden
sonra sa¤kal›m e¤risindeki devaml›l›¤› aç›klayamamaktad›r.

3. Küçük Hücreli Akci¤er Kanseri Çal›flmas›:
Alt›nbafl ve ark.,[6] küçük hücreli akci¤er kanseri tan›l› 84 hastay›, 18 hafta süreyle standart KT
(siklofosfamid, epirubisin ve vinkristine) ve ayn›
KT’nin günde tek doz 5000 IU sc dalteparin ile
kombine edildi¤i iki tedavi koluna randomize etmifllerdir. Tümör yan›t oranlar›, KT ile DMAH verilen hastalarda daha yüksek bulunmufl ve aradaki
fark›n istatistiksel olarak anlaml›l›k e¤ilimi yans›tt›¤› belirtilmifltir (%42.5’e karfl› %69.2; p=0.07).

2. Koagülasyon Proteazlar›:
Tümör çevresinde trombin, aktive faktör X ve
aktive faktör VII üretilmekte ve bu proteazlar›n
reseptörleri, epitelyal tümör hücreleri üzerinde bulunmaktad›r. Proteaz reseptörlerinin koagülasyon
proteazlar› taraf›ndan stimülasyonu tümör fenotipini de¤ifltirerek, tümör büyümesi, metastaz kabiliyeti ve anjiogenez art›fl›na yol açabilir.[13,14] P›ht›laflman›n engellenmesi tümör proteazlar›n› azaltarak kanser progresyonunu engelleyebilir.

Alt-grup analizinde s›n›rl› evre hastal›¤› olan
hastalarda ise iki grup aras›ndaki fark›n anlaml›
oldu¤u görülmektedir (p=0.02). Buna ek olarak,
progresyonsuz sa¤kal›m süresinin medyan de¤eri
DMAH uygulanan hastalarda evreye bak›lmaks›z›n daha uzun bulunmufltur (6 aya karfl› 10 ay;
p=0.01). Bu çal›flma, DMAH’in antitrombotik aktivitesine ek olarak, kanser hücrelerine karfl› biyolojik etkisi de olabilece¤ini akla getirmektedir.

3. Direkt Antitümöral Etkiler:
Heparinin potansiyel antitümöral etkisini aç›klamaya yönelik antianjiyogenez, tümör apoptozunun indüksiyonu ve tümör hücre adezyonunun önlenmesi gibi çeflitli mekanizmalar de¤erlendirilmifltir.

4. Malt Çal›flmas› (Malignancy and Low Mole cular Weight Heparin Therapy):

a) Heparinaz ve Antianjiyogenik Etkiler:

Klerk ve ark.,[7] VTE’ye ait bulgusu olmayan
302 kat› tümörlü hastay› alt› hafta süresince
DMAH (nadroparin) ya da plasebo uygulanan iki
kola olarak randomize etmifllerdir. Nadroparin iki
hafta süresince tedavi dozunda ve sonraki dört
hafta ise doz yar›ya düflürülerek uygulanm›fl ve bu
grupta sa¤kal›m ihtimali daha yüksek bulunmufltur (p=0.021). Sa¤kal›m beklentisi alt› aydan uzun
olan hastalarda ise bu katk› daha belirgin olarak
ortaya ç›km›flt›r (p=0.01).

Folkman ve ark.n›n[15] çal›flmas›nda kortikosteroidler ile kombine edilmifl fraksiyone olmayan
heparinin tümör ekilmifl deney hayvanlar›nda antianjiogenik etkisi gösterilmifltir. Ekzojen verilen
heparin, tümörün büyük miktarlarda salg›lad›¤›
heparinaz aktivitesini nötralize etmektedir.
Hasan ve ark.,[16] heparin oktasakkaridlerinin in
vivo ortamda anjiyogenezisi inhibe etti¤ini bildirmifllerdir.

b) Apoptoz:

IV. DMAH’in Anti Tümör Etkisinin
Biyolojik Temeli

Son dönemde yap›lan çal›flmalar, deneysel modellerde DMAH’in apoptoza yol açabilece¤ini
göstermifltir. Hücresel heparin üretme yetene¤i ol-

Klinik çal›flmalar›n sonuçlar›, DMAH’in kanser hastalar›nda sa¤kal›m› art›rd›¤› ve bu etkinin
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mayan mürine melanom hücre B16 F10 soyu kullan›larak yap›lan bir in vivo deneyde fraksiyone
olmayan heparin ve DMAH’in tümör büyümesi,
anjiyogenez ve apoptoz ile iliflkisi de¤erlendirilmifltir. Fraksiyone olmayan heparin hayvanlara
uyguland›¤›nda tümör büyümesi, anjiyogenezis
ya da apoptozis üzerine etkisi gözlenmemifl, bunun aksine DMAH uygulanmas› ile 21. günde tümör büyümesinin anlaml› oranda azald›¤›, kontrol
hayvanlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda tümör anjiyogenezinin yaklafl›k %50 oran›nda azald›¤› ve apoptozun yaklafl›k dört kat indüklendi¤i görülmüfltür.[17]

göstermektedir. Miller ve ark.[19] 3052 sa¤l›kl› erkekte hiperkoagülobilite bulgular›n› de¤erlendirmifl ve 15 y›ll›k takip sonuçlar›n› bildirmifllerdir.
Sonuçlar hiperkoagülabl bireylerde ölüm oran›n›n
normal koagülasyon durumu olan bireylere göre
yaklafl›k iki kat yüksek oldu¤unu göstermifltir. Bu
çal›flman›n bulgular›nda hiperkoagülabl hastalarda kansere ba¤l› ölüm oran›n›n üç kat fazla olmas› dikkat çekicidir. Çal›flmaya iliflkin aç›klamalardan birincisi kanser belirlenmeden önce, mevcut
küçük tümörün bireyi sistemik olarak hiperoagülabl duruma yatk›n hale getirebilece¤i; di¤eri ise
hiperkoagülabl durumun kanser geliflimine predispozisyon yaratabilece¤idir.

Bu çal›flman›n sonuçlar› apoptozun, klinik çal›flmalardaki gözlemlerin aç›klamalar›ndan biri
olabilece¤ini iflaret etmektedir.

Schulman ve ark.n›n,[20] DVT tan›l› hastalar› alt› hafta ya da alt› ay süre ile OAK (warfarin) kullan›lan iki kola randomize etmifllerdir. Uzun süreli takip sonucunda, alt› ay antikoagülan kullanan
hasta grubunda yeni kanser geliflim ihtimali daha
düflük bulunmufltur.

c) Adezyon ve Metastaz:
Heparinin hücre adezyonunu engelledi¤i gösterilmifltir. Bu etki heparinin metastaz oluflumunun
önlenmesindeki rolünü aç›klayabilece¤i düflünülmektedir. Progresyon hücre yüzey glikozilasyonundaki de¤iflim ile iliflkilidir. Yüksek oranda dall› fleker zincirleri ve/veya büyük miktarda müsin
salg›layan tümörler yüksek oranda metastaz potansiyeline sahiptir.

SONUÇ
Kanser hastalar›nda DMAH’in sa¤kal›ma katk›
sa¤lamas› konusu aç›¤a kavuflmufl de¤ildir. Malignitenin seyri s›ras›nda tromboembolik olay geliflen hastalarda prognoz kötüdür. Bununla birlikte
dört güncel çal›flman›n sonuçlar› özellikle ilerlemifl hastal›¤a sahip, fakat nispeten iyi prognozlu
hastalarda DMAH’in sa¤kal›ma etkisini desteklemektedir. Buna ek olarak antikoagülan tedavi kanserin önlenmesinde de rol oynayabilir. Çal›flmalar
hiperkoagülabl durumlar›n kanserle iliflkili oldu¤unu göstermektedir. Yay›nlar DMAH’in biyolojik etkisini vurgulamakla birlikte kesin mekanizma henüz aç›¤a kavuflmam›flt›r.

P-selektin tümör hücreleri ile trombositler, lökositler ve endotel aras›ndaki etkileflime arac›l›k
yapabilen bir vasküler reseptördür. Heparinin, Pselektinin do¤al ligandlar›na ba¤lanmas›n› bloke
ederek tümör hücrelerinin trombositler ve di¤er
kan hücrelerine yap›flmas›n› engelledi¤i böylece
metastaz oluflumunu önleyebildi¤i bildirilmektedir.[18]
Heparinin ölümcül tromboemboliyi önlemesinin yan›nda tümör hücre büyümesi, adezyonu ve
metastazlar›n› direkt olarak veya koagülasyon
proteazlar› ya da P-selektin inhibisyonu yoluyla
engellemesinin kanser hastalar›nda sa¤kal›ma faydal› etkisinin mekanizmas›n› aç›klayabilece¤i anlafl›lmaktad›r.

Heparinin kanser hastalar›nda sa¤kal›ma faydal› etkisi, ölümcül tromboembolinin önlenmesinin
yan›nda; direk olarak, koagülasyon proteazlar› yoluyla ya da P-selektin inhibisyonu ile tümör hücre
büyümesi, adezyonu ve uzak yay›l›m› üzerine olan
etkileri ile aç›klanabilir. Güncel k›lavuzlarda, sa¤kal›m süresini uzatmak amac›yla DMAH ya da antikoagülanlar›n kullan›m› önerilmemektedir.[21,22]
Kan›tlar geliflim halindedir ve bu etkiyi de¤erlendiren yeni çal›flmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

V. Kanserin Önlenmesinde Anitrombotik
Ajanlar
Son dönemdeki gözlemler hiperkoagülablitenin malign hastal›k geliflimine sebep olabilece¤ini
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