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Pulmoner tromboembolizm (PTE) kuşkusu ile başlanan antikoagülan tedavinin yüksek kanama riski taşıması,
tanının en kısa sürede doğrulanmasını ya da dışlanmasını
gerektirir. Klinik bulguların nonspesifik olması, klinik tanıyı
çoğu kez olanaksız kılar. Pulmoner anjiyografi invaziv,
kolay ulaşılamayan ve bazen yorumlaması zor bir tanı
yöntemidir. Pulmoner tromboembolizm kuşkusu ile incelenen geniş hasta serilerinde PTE prevalansı, %10-35 gibi
düşük oranlarda bulunmuştur (1-5).
Bu nedenlerle invazif tanı yöntemlerine gereksinimi
büyük ölçüde ortadan kaldıran, acil birimlerde, hastane
yatışlarında, yoğun bakım ünitelerinde test edilen, noninvaziv tanı stratejileri; klinik değerlendirme, D-dimer, alt
ekstremite kompresyon ultrasonografisi, spiral BT anjiyografi ve ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi gibi yöntemlerin
değişik kombinasyonlarını barındırır (1,2,4-8).
Algoritma seçiminde; hekimin sahip olduğu yerel olanaklar, bu incelemeleri yapan kişilerin tecrübesi, maliyet
ve kullanılan testlerin kanıta dayalı güvenilirlik oranları göz
önüne alınmalıdır. Tanısal algoritmaların çoğu, hemodinamik olarak stabil olan ayaktan hastalara yöneliktir.
Tanı stratejileri; klinik tabloya (nonmasif-submasifmasif), yaşa, akciğer rezervine, ek hastalıkların varlığına,
şiddetine ve ilgili birimin olanaklarına göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin; nefes darlığı ve çarpıntı yakınması ile
polikliniğe başvuran, akciğer grafisi normal bulunan PTE
kuşkulu genç bir hastada, klinik olasılık skorlaması ile birlikte D-dimer ve gerekirse görüntüleme yöntemi olarak
perfüzyon sintigrafisini içeren bir yaklaşım uygulanırken;
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve solunum yetmezliği
nedeniyle serviste yatan bir hastada, ilk inceleme olarak
doğrudan bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi istenebilir.
Gebelerde akut PTE kuşkusu varlığında farklı bir strateji
izlenir (Bakınız: Özel durumlarda venöz tromboembolizm tanı ve
tedavisi).
Buna karşılık hipotansiyon ve şok tablosu ile acil polikliniğe başvuran, bilinci kapalı ve hemodinamisi stabil olmayan bir hastada, öncelikle ekokardiyografi ile doğrudan
masif PTE’den kuşkulanılabileceği gibi, kardiyojenik şok
veya kalp tamponadı gibi ayırıcı tanıya giren hastalıklar da
dışlanabilir.

1. Acil Polikliniğe Ayaktan Başvuran Pulmoner
Tromboembolizm Kuşkulu Stabil Hastalarda Tanı
İlk Aşama
Pulmoner emboliyi düşündüren semptom ve bulgularla acil servise başvuran hastalardaki PTE prevalansı
yaklaşık %30 civarındadır (9). Bu nedenle algoritmik
yaklaşımda ilk aşama; PTE’nin dışlanması ve gereksiz
tanısal testlerin uygulanmasının önlenmesidir. Düşük
maliyet nedeniyle öncelikli olarak klinik olasılık değerlendirmesi (Wells veya modifiye Geneva kriterleri) ve
D-dimer testi kombinasyonu kullanılır (Şekil 1, 2). Bu
dışlama stratejisinin genç ve ek hastalığı bulunmayan
hastalarda güvenirliği yüksektir. Son yıllarda cerrahi geçiren hastalar hariç; yaşlılarda, kronik obstrüktif akciğer
hastalığı, kalp yetersizliği ve malignitesi bulunan PTE
kuşkulu hastalarda da güvenli olarak kullanılmaktadır
(10,11).
Yüksek duyarlılıklı klasik ELISA, hızlı ELISA (VIDAS) ve
turbidimetrik (örneğin; tinaquant) testlerin negatif bulunduğu düşük ve orta klinik olasılıklı olgularda VTE prevalansı oldukça düşüktür ve hastalığın dışlanması için spesifik
görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur (1,12-16). Bu
dışlama stratejisi ile PTE kuşkulu hastaların yaklaşık
%30’unda ileri görüntüleme yöntemlerine gereksinim
kalmadan PTE dışlanır (17). Bu şekilde tedavi başlanmadan izlenen hastalarda üç aylık tromboembolik riski %1’in
altında bulunmuştur (17,18). Yüksek duyarlılıklı olmayan
D-dimer testlerinin (simpli-RED, latex) negatifliği ise ancak
düşük klinik olasılıklı hastaların dışlanmasında kullanılabilir
(2,3). PTE dışlanmasından sonraki üç aylık izlem sırasında,
nüks oranının %3’den az bulunduğu stratejiler “güvenli“
olarak değerlendirilir (17).
Acil polikliniklere ayaktan başvuran hastalarda, klinik
skorlama ve D-dimer düzeyinin beraber değerlendirilmesi
yapılmadan, BT veya sintigrafi istenmesi halinde, %5-10
yanlış pozitif PTE tanısı konulabilmektedir (12,19).
Klinik skorlamanın yüksek olasılıklı (veya PTE olası)
olarak bulunduğu hastalarda, D-dimer incelemesi yapılmadan, görüntüleme yöntemlerinin kullanılması önerilir
(20,21).
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ELISA testi önerilir. Klinik olasılık düşük ve orta duyarlıklı testler (Latex, simpli-RED gibi) de kullanılabilir.
MD-BT sonucu negatif ise antikoagülan kesilir, pozitif ise antikoagülana devam edilir.
Multidetektörlü (≥4 detektör) bilgisayarlı tomografik anjiyografi.
Teknik açıdan yetersizlik ya da radyoloğun kararsız kalması.
Düşük/orta klinik olasılık durumunda tek detektörlü BT kullanılmış ise, PTE‘nin dışlanması için alt ekstremite doppler USG negatif bulunmalıdır. Klinik olasılık
yüksek veya PTE olası ise önceden başlanmış olan antikoagülan tedaviyi kesme kararı için ek testlere başvurma önerisi; bu durumun nadir saptanması ve bu
hastalarda 3 aylık tromboemboli riskinin düşük bulunması nedeniyle tartışmalıdır.
V/Q sintigrafisi, alt ekstremite Doppler USG, seri Doppler USG.

Şekil 1. Pulmoner tromboembolizm kuşkusunda BT öncelikli tanısal yaklaşım

İkinci Aşama
Pulmoner emboli ilk aşamada dışlanamadığında, ya da
hasta başlangıçta yüksek klinik olasılıklı ise, multidetektörlü
bilgisayarlı tomografi (MD-BT) anjiyografi, V/Q sintigrafisi ve
alt ekstremite kompresyon USG gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı doğrulanmalı ya da dışlanmalıdır (Şekil 1, 2).
MD-BT Anjiyografi
Günümüzde çok detektörlü BT (detektör sayısı >4),
çok kesitli çekimler ve rekonstrüksiyon teknikleri sayesinde
bu aşamada öncelikli olarak başvurulan görüntüleme yöntemidir. Tanı için en az bir segmental trombüs varlığı gösterilmelidir. Detektör sayısı >64 olan spiral BT incelemesi ile
subsegmenter düzeyde de güvenli sonuç alınmaktadır
(22-24). Klinik olarak düşük/orta olasılıklı değerlendirilen
hastalarda, tek detektörlü BT’nin normal bulunması tek
başına PTE’yi dışlamaya yetmez. Bu durumda PTE’nin dışlanması için alt ekstremite USG ile proksimal trombüsün

negatif bulunması gereklidir (25,26). Buna karşılık çok
detektörlü BT, aynı durumdaki PTE kuşkulu hastalarda tek
başına dışlama için yeterli olabilir.
Klinik skorlama düşük/orta, negatif D-dimer ve çok
detektörlü BT negatifliği ile PTE tanısının dışlandığı iki
önemli çalışmada, tedavisiz izlenen hastalarda üç aylık VTE
insidansı %1,1 ve %1,3 bulunmuştur (17). Bu hastalarda
nondiyagnostik (radyoloğun kararsız kaldığı) BT sonucu
alındığında, ek testler (V/Q sintigrafi, alt ekstremite
Doppler USG, seri Doppler USG, pulmoner anjiyografi gibi)
yapılmalıdır (Şekil 1).
Yüksek klinik olasılıklı hastalarda, MD-BT ile yanlış
negatif sonuçlar bildirilmiştir (13). Ancak bu durumun
nadir olması ve bu hastalarda 3 aylık tromboemboli riskinin
düşük bulunması nedeniyle, klinik skorlaması yüksek olarak
değerlendirilen hastalarda, çok detektörlü BT anjiyografi
normal bulunduğunda alternatif görüntüleme yöntemlerinin kullanılması konusu tartışmalıdır (2).
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ELISA testi önerilir. Klinik olasılık düşük ise orta duyarlıklı testler (Latex, simpli-RED gibi) de kullanılabilir.
Sintigrafi normal sonuçlanırsa antikoagülan kesilir, yüksek olasılıklı ise antikoagülana devam edilir.
Akciğer grafisi normal ise tek başına perfüzyon sintigrafisi çekilebilir.
Yüksek olasılıklı V/Q sintigrafisi sonucu, eğer hastada önceden geçirilmiş PTE öyküsü yoksa tanı koydurucudur.
Yüksek klinik olasılıklı bir hastada düşük/orta olasılıklı V/Q sintigrafisi saptandığında, doppler USG negatif ise MD-BT anjiyografi önerilir.

Şekil 2. Pulmoner tromboembolizm kuşkusunda V/Q öncelikli tanısal yaklaşım

Alt Ekstremite Doppler Ultrasonografi
Pulmoner tromboembolizm olgularının yaklaşık %3050’sinde, alt ekstremite kompresyon ultrasonografisi ile
trombüs varlığı saptanmıştır (4,27,28). Özellikle renal
yetersizlik, kontrast alerjisi ve gebelik gibi rölatif kontrindikasyonlar varlığında, MD-BT öncesi alt ekstremite ultrasonografi incelemesi, antikoagülan tedavi başlanması için
tanı koydurucu olabilir (15,29,30).
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Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi
Bu aşamada, olanak bulunan merkezlerde, MD-BT
anjiyografi yerine ventilasyon-perfüzyon (V/Q) sintigrafisi
kullanılması bir seçenektir. Özellikle BT’ye göre daha az
radyasyon riski taşıması nedeniyle, genç kadınlarda, göğüs
kanseri riskini azaltmak amacıyla tercih edilebilir (31).
Başlangıç incelemesinde akciğer grafisi normal bulunan
genç hastalarda, BT anjiyografi yerine V/Q sintigrafisi veya
tek başına perfüzyon sintigrafisinin tanı değeri yüksektir
(Şekil 2) (32).
Normal sintigrafi ile PTE’nin dışlandığı çalışmalarda,
hastalarda üç aylık VTE riski %1’in altında bulunmuştur
(33-40). Buna karşılık PTE kuşkulu hastaların ancak
%20’sinden azında sintigrafinin normal sonuçlandığı bilin-

melidir (6). Yüksek olasılıklı V/Q sintigrafisi sonucu; yüksek
ve orta klinik olasılıklı hastalarda büyük oranda tanı koydurucudur (Bakınız: akciğer sintigrafisi). Ancak, hastada önceden geçirilmiş PTE öyküsü varsa ya da klinik olasılık düşük
ise ek testler (alt ekstremite Doppler USG, BT anjiyografi,
seri Doppler USG gibi) önerilir. Tüm bu sonuçlara karşılık,
V/Q sintigrafisi ile acil birimlerde PTE kuşkulu hastalarda
%30-50 civarında tanı sağlanır (41-43).
Şekil 2’de gösterilen algoritmada; hastanın hangi klinik skorlama düzeyi ile V/Q sintigrafisi çekimine geldiği
daha sonraki karar aşamasında önemlidir. Tanı koydurucu
olmayan (düşük-orta olasılıklı) sintigrafide, klinik skorlama
düşük olasılıklı ve alt ekstremite Doppler USG negatif ise;
PTE dışlanır (41,42,44). Buna karşılık yüksek klinik olasılıklı
bir hastada sintigrafi tanı koydurucu değilse (orta/düşük
olasılıklı) ve alt ekstremite Doppler USG negatif bulunmuşsa, MD-BT anjiyografi önerilir (Şekil 2).
Başlangıçta hemodinamisi stabil olduğu halde ciddi
hipoksemi, EKG’de anterior prekordiyal derivasyonlarda T
negatifliği, ST değişiklikleri, S1Q3T3 veya psödoinfarktüs
paterni (QR) saptanan, sintigrafide bilateral yaygın segmenter tutulum veya spiral BT anjiyografide bilateral santral
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Transözofageal ekokardiyografi (TÖE), sağ ventrikül disfonksiyonu bulunan hastaların önemli bir bölümünde ana pulmoner arter dallarındaki trombüsü gösterebilir.
Ekokardiyografide sağ ventrikül disfonksiyonu saptanan ve hemodinamisi stabil olmayan hastalarda trombolitik tedavi kararı için trombüsün gösterilmesi gerekir. Bu
amaçla olanak varsa yatak başında Doppler USG ve TÖE yapılabilir. Olanak yoksa; bu durumda kar/zarar hesabı yapılıp, kontrindikasyonlar da göz önüne alınarak
doğrudan trombolitik tedavi uygulanmak zorunda kalınabilir.

Şekil 3. Masif pulmoner tromboembolizm kuşkusunda tanı ve tedavi algoritması

damarlarda yaygın trombüs gözlenen veya BNP, Pro-BNP ve
troponin T gibi kardiyak belirteçleri pozitif saptanan hastalar, submasif PTE grubuna girebileceklerinden dolayı, bu
hastalara ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır (45-47).
Yüksek klinik olasılıklı hastalarda ilk iki aşamada, ek testlere rağmen, PTE tanısı hala doğrulanmamış veya dışlanamamış ise, bu durumda pulmoner anjiyografi indikasyonu vardır.
2. Hastanede Yatan Pulmoner Tromboembolizm
Kuşkulu Hastalarda Tanı
Hastanede yatan, özellikle yaşlı ve ek hastalığı bulunan
hastalarda, D-dimer testi, çoğunlukla PTE dışı nedenlerle
pozitif olabilir. Yaşlı, altta yatan ağır ek hastalığı bulunan
PTE kuşkulu hastalarda, klinik skorlamanın prediktif (öngörücü) değeri ve D-dimer testinin güvenirliğini azalmaktadır
(14,48,49).
Günümüzde, yatan hastalarda PTE kuşkusu varsa ilk
inceleme olarak multidetektör (≥4) spiral BT anjiyografi
önerilir. Multidetektör BT anjiyografiye aynı seansta alt
ekstremite BT venografi eklenmesi, tanı şansını arttırır (2).
Ancak bu ek incelemenin ek radyasyon yükü dışında, alt
ekstremite doppler USG görüntülemesine göre tanısal
üstünlüğü yoktur (50). Mobilizasyonu zor hastalar için, BT
veya sintigrafi öncesi yatak başı uygulanabilen Doppler
USG ile derin ven trombozunun saptanması, erken tanı
açısından önemli bir avantaj sağlar.

Yaş arttıkça ve kronik kardiyopulmoner hastalık (özellikle KOAH) varlığında nondiyagnostik sintigrafi oranı yükselir (49,51,52). Ayrıca bu durumlarda, yüksek olasılıklı
perfüzyon sintigrafinin pozitif beklenen değeri de düşer
(41,53,54). Bu nedenle yaşlı ve kardiyopulmoner hastalığı
bulunan PTE kuşkulu hastalarda önerilmemekle birlikte,
sintigrafi kullanılacak ise mutlaka ventilasyon/perfüzyon
sintigrafisi birlikte yapılmalıdır.
3. Masif PTE Düşünülen Hastalarda Tanı
Masif PTE olgularında ölümlerin %50’den fazlası, ilk 1
saat içinde gelişmektedir (55). Ani dispne, siyanoz, akut
sağ kalp yetersizliği bulguları ve hipotansiyon gibi bulgularla masif PTE’den kuşkulanılan durumlarda, kanama riski
yüksek değilse derhal standart heparin ile antikoagülan
tedaviye başlanmalıdır.
Eğer hastanın hemodinamik durumu uygun ve olanak
varsa bu aşamada MD-BT anjiyografi çekilmelidir. Klinik olarak masif PTE kuşkulu hastada MD-BT anjyografide yaygın/
büyük trombüs varlığı, trombolitik tedavi kararı için yeterli
olacaktır. Buna karşılık ciddi hemodinamik bozukluk nedeniyle BT çekilemediğinde; hem acil reperfüzyon tedavi kararı
için sağ ventrikül disfonksiyonunun saptanması, hem de bu
tabloya neden olabilecek diğer durumların (aort diseksiyonu, akut koroner sendrom, valvuler disfonksiyon ve perikard
tamponadı gibi) ayırıcı tanısı için acilen yatak başında trans-
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torasik ekokardiyografi yapılmalıdır (Şekil 3). Bu inceleme ile
bazen intrakardiyak trombüs gözlenebilir (56-58). Yatak
başında alt ekstremite doppler USG uygulanması ile trombotik olay kanıtlanabilir. Ultrasonografide pozitif sonuç alınması trombolitik tedaviye başlanmasını sağlar.
Yatak başında uygulanabilen transözefageal ekokardiyografi, sağ ventrikül disfonksiyonu tanısı yanında patent
duktus arteriosus, intrakardiyak ve ana pulmoner arterlere
ilişkin trombüsleri, transtorasik ekokardiyografiden daha
iyi görüntüleme olanağı sağlayabilir (59-61).
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