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TEDAVİ YAKLAŞIMI
Pulmoner tromboembolizm klinik kuşkusu orta ve
yüksek olan hastalarda, öncelikle erken kötü prognoz için
hastalık riski ve kanama riski birlikte değerlendirilmelidir.
Klinik kuşkusu yüksek olan hastalarda kanama riski
yüksek değilse, tanı dışlanana kadar hemen düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), standart heparin (SH) veya
yeni oral antikoagülan (YOAK) ilaçlardan direkt faktör Xa
inhibitörü olan rivaroksaban, apiksaban veya edoksaban
kullanılabilir (1). (Bakınız: antikoagülan tedavi bölümü).
Ancak kılavuzun yazıldığı tarihte bu indikasyon için ülkemizde yalnızca rivaroksaban ruhsat almıştır. Orta düzeyde
klinik kuşku varlığında tanısal testler 4 saatten geç, düşük
klinik kuşkulu hastalarda 24 saatten geç sonuçlanacak ise,
aksi kanıtlanana kadar yine antikoagülan tedavi başlanması önerilmektedir. Masif PTE kuşkusunda yüksek doz
(aPTZ>80s düzeyinde tutacak şekilde) anfraksiyone heparin başlanmalıdır (1).
Tanı kesinleştiğinde heparin tedavisi en az beş gün
sürdürülmelidir. Başlangıç tedavisi rivaroksaban için 3
hafta, apiksaban için 7 gündür. Antikoagülan tedavinin
kontrindike olduğu durumlarda vena kava inferior filtreleri
takılmalıdır (Şekil 1).
Kanıtlanmış nonmasif ve submasif olgularda, tedaviye
ilk 24 saat içinde geleneksel oral antikoagülan (kumadin)
eklenir. Kanama riski düşük olanlarda ilk 2 gün, 10 mg
verilmesi INR’nin istenen değere (2-3) daha çabuk ulaşmasını, dolayısıyla hastane yatış süresinin kısalmasını sağlar.
Kanama riski taşıyan ve özellikle 75 yaşın üzerindeki hastalarda varfarin tedavisine 5 mg/gün dozunda başlanması
daha güvenlidir (1). Ardışık olarak iki gün INR değeri 2,03,0 arasında bulunduğunda, heparin kesilir ve tedaviye
sadece oral antikoagülan ile 3-6 ay (en az üç ay) devam
edilir (Bakınız; uzun süreli ve uzatılmış antikoagülan tedavi
bölümü).
Eğer hastanın başlangıç tedavisi oral direkt Faktör Xa
inhibitörü (rivaroksaban veya apiksaban) ile yapılmış ise,
idame tedavisine aynı ilacın idame dozu ile devam edilir.
Yeni oral antikoagülanlardan direkt trombin inhibitörü
olan dabigatran veya faktör Xa inhibitörü olan edoksaban, heparin tedavisinin ardından idame döneminde, varfarin yerine kullanılabilecek ilaçlardır.

Hipotansiyon ve/veya şok tablosunun eşlik ettiği
masif PTE tanısı doğrulandığında, majör kontrindikasyon
yok ise trombolitik tedavi uygulanır. Trombolitik tedavi
uygulanan hastalarda daha sonra aPTZ kontrolü ile bolus
dozu yapılmadan standart heparin infüzyonuna geçilir.
Trombolitik tedaviye kontrindikasyon bulunan veya yanıt
alınamayan masif PTE’li olgular, kateter veya cerrahi
embolektomi açısından değerlendirilir (Şekil 1).
Ekokardiyografide sağ ventrikül disfonksiyonu saptanan submasif PTE olgularında, primer trombolitik tedavi
uygulanması tartışmalıdır. Risk değerlendirmesi yapılarak;
(Bakınız: tedavi öncesi risk değerlendirmesi bölümü) seçilmiş submasif PTE olgularında, eğer kanama riski yüksek
değilse ve klinik kötüleşiyor ise kurtarıcı trombolitik tedavi
başlanması önerilmektedir (1-9).
Akut PTE olgularında erken (30 günlük) kötü klinik
seyrin tahmininde pulmoner emboli şiddet indeksi (PESI)
skorlaması ya da bunun basitleştirilmiş formu olan sPESI
skorlaması ile yapılan risk değerlendirmesine göre, önerilen tedavi stratejisi Şekil 2’de görülmektedir (10).
Hipotansiyon veya şok kliniğinin olması hastanın yüksek riskli olduğunu gösterir. Bu hastaların birincil tedavisi
hızla reperfüzyonun sağlanması amacı ile; trombolitik
tedavi veya alternatif olarak cerrahi ya da perkütan girişimle katater embolektomidir (Bakınız: girişimsel kateter
teknikleri bölümü).
Pulmoner embolizm şiddet indeksi (PESI) skorlamasında sınıf I ve II veya sPESI’nin=0 hesaplanması erken kötü
prognoz için düşük riski göstermektedir. Bu gruptaki (nonmasif PTE) hastalar; hastaneden erken taburcu edilebilir
ya da antikoagülan tedavi başlangıçtan itibaren evde de
uygulanabilir.
Pulmoner embolizm şiddet indeksi skorlamasının sınıf
III ve IV veya sPESI ≥1 hesaplanması mortalite riskinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu grupta ekokardiyografi veya MD-BT anjiyografi ile sağ ventrikül disfonksiyonu
saptanan submasif PTE olguları, kardiyak biyobelirteç
pozitifliği durumunda yüksek riskli olarak değerlendirilirler. Bu grupta yer alan hastaların antikoagülan tedavi
altında yakın izlenmesi ve hemodinamik bozukluk bulguları saptandığında, kurtarıcı trombolitik tedavi uygulanması
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Pulmoner Tromboembolizm
Risk değerlendirmesi
Antikoagülan Tedaviye
Kontrindikasyon var mı?
Evet

Hayır

Vena kava inferior filtresi

SHa, DMAHb veya YOAKc başlanır.

Masif PTE

Submasif PTEd

Nonmasif PTEd

(Yüksek riskli)

(Orta riskli)

(Düşük riskli)

Trombolitik tedaviye
kontrindikasyon var mı?

Evet

Cerrahi veya kateter
embolektomi için
değerlendirilir.

Hayır

Heparine ilk 24 saat içinde varfarin eeklenir. En az beş gün
süre ile birlikte uygulanır ve INR değerleri 24 saat ara ile 2-3
aralığında bulunduğunda heparin kesilerek tedaviye sadece
oral antikoagülan ile devam edilir.
Başlangıçta rivaroksaban veya apiksaban verildiyse
aynı ilacın idame dozuylaf devam edilir. İdame tedavisinde
varfarin yerine oral direkt trombin inhibitörü (dabigatran)g
veya direkt faktör Xa inhibitörü (edoksaban)g da kullanılabilir.

Trombolitik tedavi başlanır.
sonrasında aPTZ kontrolü ile
SH infüzyonuna geçilir.

a

SH: Standart heparin

b

DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin

c

‘YOAK: Yeni oral antikoagülan (Rivaroksaban: 3 hafta 2x15 mg/gün, apiksaban 7 gün 2x10 mg/gün dozunda başlanır. Bu ilaçların submasif PTE’de kullanımının
etkinliğine dair kanıt yoktur. Bu klavuz yazıldığı sırada ülkemizde bu ilaçlardan rivaroksaban ve apiksaban bu indikasyon için ruhsat almış durumdadır.

d

Submasif pulmoner embolizmde kanama riski düşük, seçilmiş olgularda trombolitik tedavi uygulanabilir.

e

Kanama riski düşük olanlarda ilk 2 gün 10 mg verilmesi INR değerinin daha çabuk ≥2 değerine ulaşmasını, dolayısıyla hastaneye yatış süresinin kısalmasını
sağlar. Kanama riski olanlar ve yaşlı hastalarda (>75) varfarin tedavisine 5 mg/gün dozunda başlanması önerilir.

f

Rivaroksaban: 1x20 mg/gün, apiksaban: 2x5 mg/gün

g

Dabigatran: 2x150 mg/gün,Yaş> 80: 2x110 mg/gün. Edoksaban: 60 mg/gün.

Şekil 1. PTE’de tedavi yaklaşımı

önerilmektedir (9). Bu hastalara trombolitik tedavi başlanırken, özellikle yaşı 75 ve üstü olan hastalarda majör kanama (özellikle serebral) riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır (9). Yaşlı hastalarda, yarı doz trombolitik tedavi veya
kanama riski yüksek ise sistemik trombolizis yerine alternatif olarak cerrahi embolektomi veya perkütan girişimsel
kateter teknikleri ile tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir (10,11). Orta-düşük riskli hastalara trombolitik tedavi
önerilmemektedir.
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Erken Taburculuk ve Evde Tedavi
Klinik çalışma sonuçları ve bazı kohort çalışmalar;
ayaktan tedavi ile hastanede yatarak tedavi karşılaştırıldığında, komplikasyon riski düşük hastalarda tedavi etkinliği

ve güvenlik (nüks, kanama ve mortalite) açısından fark
olmadığını göstermiştir (12-17). Klinik olarak stabil, kardiyopulmoner rezervi iyi olan, klinik risk skoru düşük (PESI,
sPESI), gerektiğinde tedavi merkezine ulaşımı kolay ve
tedaviye uyumlu hastaların erken taburcu edilmeleri (5
günden sonra) veya evde tedavileri düşünülebilir. Bu şekilde hastaların %13-51’i evde tedaviye uygun bulunmuştur
(12,15,18,19). Bu hastaların belirlenmesinde sPESI’ye
kıyasla PESI skorlamasının kullanılması daha uygundur
(20,21).
Evde tedavide genellikle DMAH ve K vitamini antagonistleri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde, tedavinin
hem akut, hem de idame dönemlerinde aynı ilaçla antikoagülasyona olanak tanıyan, yeni oral antikoagülanlar (riva-
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Kanıtlanmış PTE

Şok / Hipotansiyon

Var

Yok

Klinik risk değerlendirmesi
(PESI veya sPESI)

PESI sınıf III-IV
veya sPESI ≥1

PESI sınıf I-II
veya sPESI= 0

Orta Risk
(Submasif PTE)
İleri risk değerlendirmesi

RV fonksiyonu (EKO, MD-BT) ve Kardiyak
troponinler

Yüksek risk
(Masif PTE)

Primer
trombolitik
tedavib
a

İkisi de pozitif

Biri pozitif veya
ikisi de negatif

Orta-yüksek risk

Orta-düşük riska

Antikoagülan altında
izlem, gerekirse
trombolitik tedavic

Hastanede
antikoagülan
tedavi

Düşük risk
(Nonmasif PTE)

Erken taburculuk veya
evde
antikoagülan tedavi

EKO veya MD-BT’de sağ ventrikül disfonksiyon bulgusu bulunmamasına rağmen tek başına kardiyak belirteçleri yüksek olan hastalar yakından izlenmeli ve ortadüşük risk grubunda yer almalıdırlar.

b

Gereken durumlarda alternatif olarak cerrahi/kateter embolektomi±lokal trombolitik uygulanır.

c

İzlemde hemodinamik dekompansasyonun klinik bulguları saptandığında hızla trombolitik tedavi uygulanmalıdır. Bu durumda kanama riski yüksek ise, sistemik
trombolizis yerine alternatif olarak cerrahi embolektomi veya perkütan girişimsel kateter teknikleri ile tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir.

Şekil 2. Risk degerlendirmesine göre, önerilen tedavi stratejisi

roksaban, apiksaban gibi) da kullanılabilir (Bakınız: Yeni
oral antikoagülanlar) (22).
Rastlantısal PTE ve İzole Subsegmenter PTE’de
Tedavi
Pulmoner tromboembolizm kuşkusu olmadan malignite tanısı amacıyla çekilen torasik MD-BT‘de rastlantısal
olarak %5’e kadar asemptomatik PTE saptanmaktadır (2327). Malignitelerde bu şekilde saptanan çoğu PTE, genellikle lober ve segmenter dağılım gösterir. Buna karşılık,
semptomatik ve rastlantısal PTE ile karşılaştırıldığında nüks,

mortalite ve komplikasyon yönünden fark bulunmamıştır
(28). ACCP rehberi asemptomatik/rastlantısal PTE’nin
semptomatik PTE gibi tedavi edilmesini önermektedir (29).
Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MD-BT), tek
detektörlü BT ile kıyaslandığında subsegmenter PTE tanısı
için oldukça yüksek duyarlığa sahiptir. PTE kuşkusu olan
hastalarda MD-BT’de %1-5 oranında izole subsegmenter
PTE saptanmaktadır (23,30-32). Günümüzde semptomatik subsegmenter PTE’nin klinik önemi ve tedavi konusu
tartışmalıdır. Buna karşılık asemptomatik hastaların bile
çoğuna antikoagülan tedavi uygulanmakta ve bu nedenle
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gereksiz kanama komplikasyonu riski ile karşılaşılmaktadır (33).
Bir meta-analizde PTE kuşkusu ile yapılan tek detektörlü ve multi detektörlü BT incelemesinde izole subsegmenter PTE insidansı, sırasıyla %4,7 ve %9,4 bulunmuştur (32). Bir çalışmada tedavi başlanmayan hastalarla
başlananlar arasında 3 aylık takipte VTE insidensi arasında fark bulunmamıştır (32). Seri alt ekstremite doppler
ultrasonografide DVT saptanmayan ve antikoagülan
başlanmayan izole subsegmenter PTE’li hastalarda 3 aylık
takipte PTE nüksü saptanmamıştır (30). Yüksek riskli
olmayan PTE kuşkulu hastalarda izole subsegmenter PTE
saptandığında, tüm bacak veya seri alt ekstremite USG
incelemesi negatif ise tedavi başlanmaması kararı ağırlık
kazanmaktadır. Bu hastalarda kanama riski dikkatle
değerlendirilmelidir. Kanser veya geçirilmiş VTE öyküsü
gibi yüksek riskli durumlarda izole subsegmenter PTE’nin
genellikle semptomatik ve non-subsegmenter PTE gibi
tedavi edilmesi önerilmektedir (34).
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