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TEDAVİ ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Pulmoner tromboembolizm (PTE) tanısı konulan hastanın erken mortalite açısından yüksek riskli (masif), orta
riskli (submasif) veya düşük riskli (nonmasif) olarak ayırdedilmesi, tedavi seçeneklerini (antikoagülan/trombolitik) ve
prognozu belirler (1,2).
Yüksek Riskli Hastalar
Masif pulmoner tromboembolizme bağlı akut sağ ventrikül yetersizliğinin yol açtığı kardiyovasküler kollapsın en
önemli klinik bulgusu hipotansiyondur. Hipotansiyon ve kardiyojenik şok varlığı, erken ölüm riski ile doğrudan ilişkilidir.
Bu hastalar, akut PTE olgularının %5’inden azını oluştururlar
(3,4). Hipotansif PTE olgularında erken hastane mortalitesi
en az %15’dir (5-7). Bu nedenle, bu hastalara hızla tanı konularak, öncelikle farmakolojik (veya alternatif olarak cerrahi ya
da girişimsel) reperfüzyon tedavisi uygulanmalıdır.
Stabil Olgularda Prognostik Faktörler
Akut sağ ventrikül disfonksiyonu, akut PTE’de prognozu belirleyen en önemli faktördür. Emboli öncesi hastanın hemodinamik rezervi ve ek hastalıkların varlığı da
erken prognozu etkiler. Hemodinamik olarak stabil akut
semptomatik PTE olgularında, en sık kullanılan prognostik
faktörler Tablo 1’de görülmektedir.
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Düşük Riskli Hastaların Belirlenmesi
Akut PTE hastalarının %80’i başvuru sırasında normal
sistemik arteriyel basınca sahiptir (8). Hemodinamik olarak
stabil olan düşük riskli (nonmasif PTE’li) hastalar ve izole
DVT olguları; hastaneden erken çıkarılabilecekleri gibi, başlangıçtan itibaren antikoagülan ilaçlarla evde tedavi edilebilirler. Bu grupta erken mortalite %1’in altındadır (8).
Prognostik değerlendirmede çeşitli klinik skorlamalar
kullanılmaktadır (9-11). Bu skorlamalar; özellikle bir aylık
erken mortalite, nüks ve nonfatal majör kanama gibi komplike klinik seyri tahmin etmede yardımcı olurlar. Bunlardan en
günceli pulmoner embolizm şiddet indeksidir (PESI) (Tablo
2). Pulmoner embolizm şiddet indeksi skorlamasında sınıf I
ve II, 30 günlük mortalite açısından düşük riskli, ayaktan
tedavi edilebilecek olan hasta grubunu belirlemede %97 gibi
yüksek negatif prediktif (öngörücü) değere sahiptir (12-14).

Pulmoner emboli şiddet indeksi skorlaması ile yapılan
doğrulama çalışmasında, düşük riskli grupta (Sınıf I ve II) erken
mortalite %0,7 ve 1,2 iken, yüksek riskli grupta (sınıf III-V) ise
sırasıyla %4,8, %13,6 ve %25 olarak bildirilmiştir (10).
Daha az komplike olan ve daha az sayıda parametreyi
içeren basitleştirilmiş PTE şiddet indeksi (sPESI) de PESI indeksi ile aynı etkinlikte bulunmuştur (10,15,16). sPESI’nin=0
hesaplanması 30 günlük kötü prognoz için düşük riski, sPESI
≥1 bulunması ise yüksek riski göstermektedir (Tablo 2).
Basitleştirilmiş PESI, Avrupa Kardiyoloji Derneğinin
(European Society of Cardiology, ESC) prognostik skorlamasıyla karşılaştırıldığında 30 günlük mortaliteyi belirlemede benzer etkinlik göstermiştir (17,18).
Orta Riskli Hastalar
Akut PTE’li normotansif hastaların %27-56’sında, sağ
ventrikül disfonksiyon bulguları saptanmaktadır (8,19-22).
Orta riskli PTE olarak tanımlanan daha ciddi hipoksemi ve
daha yaygın tromboz yükü ile karşımıza çıkan bu hastalarda,
Tablo 1. Hemodinamisi stabil PTE olgularında kullanılan
prognostik faktörler
Klinik parametreler
•

PESI skoru

•

Basitleştirilmiş PESI skoru

Sağ ventrikül disfonksiyon belirteçleri
•

Transtorasik ekokardiyografi

•

BT-anjiyografi

•

BNP, Pro-BNP

Trombotik yük belirteçleri
•

Rezidüel DVT

•

D-dimer

Miyokard hasar belirteçleri
•

cTnI veya cTnT

•

hsTnT

•

HFABP

PESI: Pulmoner embolizm şiddet indeksi; BNP, Pro-BNP: Natriüretik peptidler; cTnI: Troponin I; cTnT: Troponin T; hsTnT: Yüksek duyarlıklı troponin; HFABP: Kalp tipi yağ asidi bağlayan protein
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sağ ventrikül disfonksiyonunun varlığı; ciddi pulmoner arter
obstrüksiyonu ve yaklaşan hemodinamik yetersizliğin habercisi olup, bu olgularda 30 günlük mortalite ve PTE nüksü belirgin olarak artmaktadır (22-24). Bin bir akut PTE hastasının
takip edildiği bir çalışmada, 407 submasif PTE olgusunda
erken hastane mortalitesi %8.1 olarak bildirilmiştir (7).
Tablo 2. Orijinal ve başitleştirilmiş pulmoner embolizm
şiddet indeksi (PESI)
Skor
Değişken

Orijinal Basitleştirilmiş
PESI
PESI

Yaş

Yaş/yıl

Erkek cinsiyet

+10

Kanser öyküsü

+30

Kalp yetersizliği öyküsü

+10

1 (Yaş>80)

1

		

1*

Kr. akciğer hastalığı öyküsü

+10

Nabız ≥110/dakika

+20

1

Sistolik kan basıncı <100 mmHg

+30

1

Solunum hızı ≥30/dakika

+20

Vücut ısısı <36°C

+20

Mental durum değişikliği

+60

Arteriyel 02 satürasyonu <%90

+20

1

*Kronik kardiyopulmoner hastalık (birinin varlığında 1 puan alır)

PESI		

sPESI

Düşük risk

Yüksek risk

Sınıf I: ≤65

Sınıf III: 86-105

Düşük risk: 0

Sınıf II: 66-85

Sınıf IV: 106-125

Yüksek risk: ≥1

Sınıf V: >125
sPESI: Basitleştirilmiş PESI

Submasif PTE’li hastalara trombolitik tedavi yapılması
tartışmalıdır. Ancak bu grupta mortalite %5-15 arasında
değişmektedir (8). Submasif PTE olguları içinde prognozu
kötü, mortalite riski yüksek olan ve trombolitik tedavi verilmesi gereken alt grubunun belirlenmesi amacıyla ileri risk
değerlendirmesi yapılmalıdır.
Sağ Ventrikül Disfonksiyonu
Akut submasif PTE olgularında transtorasik ekokardiyografi (EKO), sağ ventrikül disfonksiyonunu değerlendirmede altın standart yöntemdir. Sağ ventrikül disfonksiyonunu tanımlamada; sağ ventrikül dilatasyonu, sağ ventrikül duvarında hipokinezi, interventriküler septumun paradoks hareketi, triküspit yetmezliği, pulmoner arter çapının
artışı ve sağ ventrikül diyastol sonu çapının, sol ventrikül
diyastol çapına oranında artış gibi parametreler kullanılmaktadır (1,2,24). Akut PTE olgularında transtorasik
EKO’da, sağ ventrikül fonksiyon bozukluğu ile erken mortalite ve kötü klinik seyir ilişkilidir (19,24-27).
Güncel prognostik çalışmalarda çok detektörlü spiral
bilgisayarlı tomografide, diyastol sonu sağ ventrikül/sol
ventrikül oranının ≥0,9-1 bulunması, üç aylık mortalite
artışı ile ilişkilidir (28-31). Retrospektif analizlerde BT’deki
sağ ventrikül disfonksiyon bulguları ekokardiyografik bulgularla korelasyon göstermektedir (32,33).
Kardiyak Biyo-belirteçler
Kardiyak troponinler, miyokard hasarı ve kötü prognozla ilişkili belirteçlerdir (34-43). Çeşitli meta-analizlerde
troponin düzeyi yüksek bulunan hastalarda komplike klinik
seyir ve mortalite oranları, troponin düzeyi normal olan
hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (44,45).
Yüksek duyarlılıklı troponin-T testinin normal bulunmasının, kötü prognozu belirlemedeki negatif prediktif değeri
%98’dir (46).
Natriüretik peptidler (BNP, NT-proBNP), akut ve kronik
kalp yetersizliğini ve kötü klinik gidişi belirlemek için kullanılan, nörohormonal aktivasyonu yüksek duyarlıklı belirteç-

Tablo 3. Akut PTE’Ii hastalarda erken mortalite riskine göre sınıflama
30 Günlük Mortalite Riski
		

Şok veya
Hipotansiyon

PESI sınıf III-IV
veya sPESI ≥1a

RV disfonksiyon
bulgularıb

Kardiyak
belirteçlerc

+

Gerekmez

+

Gerekmez

_

+

+

+

_

+

Birisi (+) veya ikisi de (_)

Düşük		
_
_
				

Değerlendirme gerekmez
Yapılmış ise ikisi de (_)d

Yüksek		
Yüksek
Orta		
Düşük

a

PESI (Pulmoner embolizm şiddet indeksi) sınıf II-IV veya sPESI (basitleştirilmiş PESI) ≥1 ise; 30 günlük mortalite riskinin yüksek olduğunu gösterir.

b

Ekokardiyografide sağ ventrikül disfonksiyon kriterlerinin (sağ ventrikül dilatasyonu ve/veya diyastol sonu sağ ventrikül/sol ventrikül oranı >0,9 veya 1; sağ
ventrikül duvarında hipokinezi, triküspit jet regürjitasyon velositesinin artışı; veya bunların kombinasyonu) varlığı ya da MD-BT anjiyografide diyastol sonu RV/
LV çap oranının > 0,9 veya 1 bulunması.

c

Miyokardiyal hasar belirteci (plazma troponin I veya T konsantrasyonunda artış) kalp yetersizligi belirteci (Plazma natriüretik peptid konsantrasyonunda artış)

d

PESI: Sınıf I-ll veya sPESI: 0 bulunduğunda kardiyak biyomarker pozitifliği veya sağ ventrikül disfonksiyon bulgusu saptandığında bu hasta orta-düşük risk grubuna dahil edilmelidir.
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lerdir (47-52). BNP ve Pro-BNP, akut PTE’de hemodinamik
bozukluk ve sağ ventrikül disfonksiyonu ile ilişkilidirler (53).
Diğer yandan bu testlerin akut PTE’de düşük düzeylerde
bulunması, erken kötü prognoz için negatif öngörücü
değeri yüksek bulunmuştur (54-57).
Kalp tipi yağ asidi bağlayan proteinin (H-FABP) yüksek
bulunması, miyokard hasarının erken göstergesidir ve mortaliteyi belirlemede troponinlere göre daha değerli bir
belirteçtir (58). Ancak henüz rutin kullanımı yoktur.
Kombine Değerlendirme
Normotansif PTE olgularında; klinik skorlamada riskin
yüksek saptanması, sağ ventrikül disfonksiyonunun varlığı
veya kardiyak belirteçlerin yüksek olması gibi bulguların hiçbirisi tek başına, erken kötü prognoz riskini belirlemede
yeterli değildir. Bazı kayıt ve kohort çalışmaları, bu yöntemlerin birlikte kullanılması durumunda prognostik değerlendirme sonuçlarının güçleneceğini göstermektedir (58-61). Çok
sayıda çalışmada ekokardiyografi veya BT anjiyografide
saptanan sağ ventrikül disfonksiyonu ile miyokard hasar
belirteci olan troponin yüksekliği kombinasyonunun, erken
mortaliteyi ve kötü klinik seyri belirlemede, tek başına var
olmalarına göre daha etkin olduğunu gösterilmiştir
(2,35,39,41,43,44,62-64).
Prognostik Değerlendirme Stratejisi
Tablo 3’te ilk 30 günlük kötü prognoz için klinik risk
düzeyleri tanımlanmaktadır (65). Daha sonraki bölümlerde
anlatılacak olan “riske göre ayarlanmış tedavi stratejileri ve
algoritmalar“ bu sınıflamaya göre önerilmiştir. Şok veya hipotansiyon nedeniyle hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar, doğrudan yüksek riskli gruba girerler. PTE kanıtlandığında
doğrudan reperfüzyon tedavisi uygulanır. Hipotansiyon veya
şok saptanmayan hastalarda tanı konulduktan sonra ileri risk
değerlendirmesi yapılmalıdır. PESI veya sPESI testleri ile düşük
ve orta riskli hastalar belirlenir. PESI sınıf I-II veya sPESI=0
hesaplanan hastalar düşük riskli olarak, PESI sınıf III-IV veya
sPESI ≥1 bulunan hastalar orta riskli olarak belirlenir.
Orta riskli (submasif PTE’li) hastalar içinde sağ ventrikül disfonksiyonu ve kardiyak biyobelirteçleri pozitif olanlar, yüksek riskli grupta yer alır. Erken kötü prognoz için
orta-yüksek riskli olan bu grubun, antikoagülan altında
yakından izlenmesi ve hemodinamik bozukluk bulguları
saptandığında kurtarıcı reperfüzyon tedavisi uygulanması
önerilmektedir (66).
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