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KLİNİK DEĞERLENDİRME
Klinik Kuşku
Pulmoner tromboembolizmde (PTE) tanıya giden
yol, klinik kuşku ile başlar. Bunun için başlangıçtaki
semptom ve bulguların yanında risk faktörlerinin varlığı
dikkate alınmalıdır. Özellikle dispne ve taşikardi ile başvuran, akciğer grafisi normal bulunan ve bu durumu başka
bir hastalık ile açıklanamayan hastalarda PTE’den kuşkulanılmalıdır. Otopsi çalışmalarının sonuçlarına göre olguların çoğunda ölüm öncesinde PTE kuşkusunun olmadığı
belirlenmiştir (1).
Derin Ven Trombozu ve Pulmoner
Tromboembolizmin Klinik Bulgu ve Semptomları
a. Derin ven trombozunda
Derin ven trombozunun (DVT) tipik semptomları; alt
ekstremitede, özellikle de baldırda ağrı, ağırlık hissi ve
kramplardır. Bu semptomlar günler içinde yavaş yavaş
artabilir, bir evreden sonra aniden daha hızlı seyrederek
bacakta şişme ve mavi-kırmızı veya siyanotik renk değişikliği gelişir. Bununla beraber, postoperatif DVT sıklıkla herhangi bir semptoma yol açmaz ve bu hastalarda PTE’ ye
bağlı dispne ilk semptom olabilir (2).
Fizik muayenede; tüm bacakta çap artışı, tek taraflı
baldırda çap artışı (diğerine kıyasla >3 cm çap farkı), tek
taraflı gode bırakan ödem ve yüzeyel venlerde dilatasyon
gözlenir. Ayrıca popliteal alandaki venlerde duyarlılık,
dizin ekstansiyonu ile popliteal bölgede ağrının provoke
olması, ayağın dorsofleksiyonu ile baldırdaki ağrının tetiklenmesi (Homan’s belirtisi), gibi bulgular saptanabilir.
Buna karşın fizik muayenede baldırda duyarlılık olan hastaların sadece yarısında DVT kanıtlanmaktadır ve klinik
tanı olguların yarısında hatalı olmaktadır, yani güvenilir
değildir. Çünkü, bacak travması, selülit, obstrüktif lenfadenopati, yüzeyel ven trombozu ve postflebitik sendrom gibi
başka hastalık süreçlerinde de görülebilirler. Bu klinik
semptom ve bulgular DVT gelişen olguların yaklaşık
%50’sinde saptanmaz. Yatan hastalarda bu oran %25’e
kadar düşebilir (2).
Derin ven trombozu saptanan PTE olgularında; DVT
saptanmayan olgulara göre mortalite ve nüks daha sıktır (3).

b. Pulmoner tromboembolizmde
Pulmoner tromboemboli klinik tabloları; masif (yüksek
riskli), submasif (orta riskli) ve nonmasif (düşük riskli) olarak
sınıflandırılır. Masif PTE’de, hipotansiyon-şok veya kardiyopulmoner arrest’in eşlik ettiği, akut sağ ventrikül yetmezliği
mevcuttur. Senkop geçiren, ağır hipoksemisi olan, kardiyak
arrest geçiren, kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan
hastalar; masif PTE açısından değerlendirilmelidir. Submasif
PTE’de, normal sistemik kan basıncına karşılık, ekokardiyografide saptanan sağ ventrikül disfonksiyonu (dilatasyon ve
hipokinezi) bulguları vardır. Non-masif PTE’de ise, sistemik
kan basıncı ve sağ ventrikül fonksiyonları normaldir. Bu
sınıflama komplike klinik seyir, mortalite riski ve tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından önemlidir.
Pulmoner tromboembolizm olgularında dispne, takipne, taşikardi ve göğüs ağrısı gibi sık görülen semptom ve
fizik muayene bulgularının yalnızca bu hastalığa özgü
olmadığı bilinmelidir. Klinik bulgular, semptomsuz bir tablodan masif bir atak sonucu ani ölüme kadar uzanan geniş
bir yelpaze içinde yer alabilir. Travma veya yoğun bakım
hastalarında klinik tanı çok daha güç ve güvenilmezdir.
Önceden kardiyopulmoner problemi bulunmayan hastalarda, ani gelişen dispne ile takipne en sık rastlanan semptom ve bulgudur. Dispne ve takipneyle birlikte plöretik
ağrı, olguların yarıdan fazlasında bulunur. Dispne ve plöTablo 1. Pulmoner tromboembolizmde semptom ve
klinik bulgular
Semptomlar

Bulgular

Açıklanamayan dispne

Takipne (>20/dk)

Batıcı veya atipik göğüs ağrısı

Taşikardi (>100/dk)

Hemoptizi

Raller

Çarpıntı

DVT bulguları

Senkop/presenkop

Ateş

Anksiyete

Üçüncü veya 4. kalp sesi

Öksürük

Pulmoner 2. seste şiddetlenme

Bacakta şişme, kızarıklık, ağrı

Triküspit yetersizliği üfürümü

DVT: Derin ven trombozu
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retik göğüs ağrısı bazen yavaş gelişerek, günler-haftalar
içinde gelişebilir. Hemoptizi, olguların %10’undan daha
azında görülür.
Klinik semptom ve bulgular; embolinin büyüklüğüne,
sayısına (tek/multipl), lokalizasyonuna, infarktüs gelişip
gelişmemesine, rezolüsyon hızına, tekrarlayıcı olup olmamasına, hastanın yaşına ve kardiyopulmoner fonksiyonlarının rezervine bağlı olarak değişebilir. PTE’ye ilişkin başlıca
semptom ve bulgular Tablo 1’de görülmektedir.
Ülkemizdeki çeşitli merkezlerin verilerini içeren bir analizde
bazı semptom ve bulguların görülme sıklıkları şöyledir;
nefes darlığı (%50,7-81,5), batıcı göğüs ağrısı (%55,184,8), hemoptizi (%14-58,8), çarpıntı (%10,1-50), öksürük
(%31,9-78,4), takipne (%6,1-80), taşikardi (%10,1-50), ral
(%25,6-53,2), siyanoz (%4,1-38) ve DVT (%16,9-56,4)
(4-13). Bu değerlendirmede görüldüğü gibi klinik semptom
spektrumu, hastalığın şiddetine göre büyük farklılıklar göstermektedir.
Senkop, PTE’nin nadir görülen ama önemli bir bulgusu
olup, ağır derecede azalmış hemodinamik rezervin göstergesi olabilir. PTE olgularının %9-35’inde gelişebilmektedir.
Senkop geçiren masif ve submasif PTE hastalarında; hastane
mortalitesi daha yüksektir, emboli daha çok pulmoner arterin ana dallarındadır (14). Yaşlılarda senkop ile başvuru,
gençlere göre daha sıktır. Buna karşılık yaşlılarda yan ağrısı
ve hemoptizi daha az görülmektedir (15). Kanser hastalarında asemptomatik PTE oranı yüksek bulunmuştur (16).
Büyük bir trombüs akciğerlere ulaştığında, ana pulmoner arter veya lober dalların bifurkasyonlarına yerleşir ve
hemodinamik bozukluğa neden olur. Olguların yaklaşık
%25-30’unda görülen bu tabloda hastada nedeni açıklanamayan ani başlangıçlı dispne, takipne ve taşikardi atakları
ön plandadır. Anksiyete ve substernal baskı hissi vardır.
Olguların %60-70’inde daha küçük trombüsler, daha periferik ve küçük pulmoner arterlere ulaşarak, pariyetal plevrayı etkileyen inflamatuar yanıtı başlatıp, plöritik göğüs
ağrısına ve plevral sıvıya neden olabilirler. Periferik tıkanmalarda infarktüs gelişme olasılığı daha yüksek olup, %10
civarındadır.
Altta yatan kardiyopulmoner hastalığa ait damar problemleri, infarktüs gelişimini kolaylaştırır. Bu olgularda
hemoptizi daha sıktır. Santral damarların tıkanmalarında
dispne ve hipoksemi bulguları ön plandadır. Pulmoner
damar yatağının %50 ve daha fazlası tıkandığında, ani
başlıyan dispne ile birlikte hipotansiyon ve/veya şok tablosu gelişir. Tıkanma çoğunlukla iki taraflıdır. Siyanoz, apati,
oligüri, mental konfüzyon, ciddi takipne, taşikardi ve hipotansiyon saptanır. Hipotansiyon sistolik kan basıncının ≤90
mmHg olması veya ≥40 mmHg düşüş olması, 15 dakika
sürmesi ve hipotansiyonun aritmi, hipovolemi, sepsis gibi
nedenlere bağlı olmaması şeklinde tanımlanmaktadır.
Pulmoner 2. ses sertleşmesi, sağ ventriküler S3, venöz
dolgunluk ve sternumun sol kenarı boyunca triküspit yetersizliğine bağlı pansistolik üfürüm bulunabilir.
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Klinik Olasılık Skorlamaları
Pulmoner tromboembolizm kuşkusu olan hastaların
semptom, bulgu ve taşıdıkları risk faktörlerine göre skorla-

Tablo 2. Wells (Kanada) pulmoner tromboemboli klinik
tahmin skorlaması
Bulgu		

Puan

DVT semptom ve bulguları varlığı		

3,0

Alternatif tanı olasılığı düşük		

3,0

Taşikardi (>100/dk)		

1,5

Son 4 hafta içinde immobilizasyon veya cerrahi öyküsü

1,5

Daha önce DVT veya pulmoner emboli öyküsü

1,5

Hemoptizi		

1,0

Kanser varlığı		

1,0

DVT: Derin ven trombozu

Toplam puan:
<2,0 puan: Düşük klinik olasılık
2,0- 6,0 puan: Orta klinik olasılık
>6,0 puan: Yüksek klinik olasılık

≤4 puan: PTE olası değil
>4 puan: PTE olası

Tablo 3. Modifiye Geneva (Cenevre) skorlaması
Bulgu		

Puan

>65 yaş		

1

Daha önce DVT veya PTE öyküsü		

3

Bir hafta içinde cerrahi veya ekstremite fraktürü öyküsü

2

Aktif kanser varlığı		

2

Tek taraflı alt ekstremitede ağrı		

3

Hemoptizi		

2

Kalp hızı: 75-94/dakika		

3

Kalp hızı: >95/dakika		

5

Bacağın palpasyonu ile ağrı veya tek taraflı
bacakta ödem-şişlik

4

DVT: Derin ven trombozu; PTE: Pulmoner tromboembolizm

Toplam puan:
0-3 puan: Düşük olasılık
4-10 puan: Orta olasılık
≥11 puan: Yüksek olasılık

0-5 puan: PTE olası değil
>6 puan: PTE olası

narak klinik olarak “düşük, orta ve yüksek olasılıklı” olarak
sınıflanmaları, ampirik tanı ve tedavi yaklaşımında yarar
sağlar. D-dimer ve klinik skorlamanın birlikte kullanılması PTE
kuşkulu hastaların yaklaşık %30’unda görüntüleme yöntemlerine gerek kalmadan tanının dışlanmasını sağlar (17).
Wells (Kanada) skorlaması ve modifiye Geneva
(Cenevre) skorlaması, yaygın olarak kullanılan, geçerli kılınmış klinik skorlama yöntemleridir (Tablo 2, 3) (18-21). Bu
klinik skorlamalar ile hastalar; düşük, orta ve yüksek olasılıklı olarak 3 grupta sınıflandırılırlar. Wells skorlama sonucunun “PTE olası“ ve “PTE olası değil” olarak iki basamaklı
sınıflandırılması, değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır.
Pulmoner tromboembolizm kuşkulu normotansif hastalarda, negatif D-dimer (ELISA) ve düşük-orta klinik olasılık
saptanıp tedavisiz bırakılan hastalarda, 3 ay içinde VTE
insidansı %0,14 olarak bildirilmiştir (22).
Acil polikliniğe PTE kuşkusu ile başvuran hastalarda
yapılan pulmoner anjiyografi kontrollü 4 çalışmayı içeren
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bir analizde, Wells ve Geneva skorlamasının uygulandığı
olgularda; kliniği düşük olasılıklı olarak bulunanlarda kanıtlanmış PTE prevalansı %10, orta olasılıklılarda %30-40 ve
yüksek olasılıklı bulunanlarda %67-81 olarak saptanmıştır
(14). Bu bulgular, düşük/orta klinik skorlamanın özellikle
D-dimer gibi non-invazif tanı yöntemlerinin negatifliği ile
birlikte PTE’nin dışlanmasını öngörebileceğini göstermektedir.
Cenevre skorlamasının prospektif olarak, sadece ayaktan gelen hastalarda geçerliliği kanıtlanmıştır ve dolayısıyla
yatan hastalarda Wells skorlamasının kullanılması önerilmektedir (20,21,23). Hekimlerin bir kısmı, modifiye Geneva
skorlamasını daha objektif olarak değerlendirirler. Wells ve
Modifiye Geneva klinik skorlamaları cerrahi olgular dışında,
malignite, kronik kardiyopulmoner ek hastalığı bulunanlar
ve 75 yaş üzerindeki hastalarda da etkin bir şekilde kullanılabilir (24-26).

KAYNAKLAR
1.

Stein PD, Henry JW. Prevalence of acute pulmonary embolism among patients in a general hospital and at autopsy.
Chest 1995;108:978-81.
2. Bauersachs RM. Clinical presentation of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Best Pract Res Clin Haematol
2012;25:243-51.
3. Jimenez D, Aujesky D, Gema Diaz G, et al. Prognostic
Significance of Deep Vein Thrombosis in Patients Presenting
with Acute Symptomatic Pulmonary Embolism. Am J Respir
Crit Care Med 2010;181:983-91.
4. Özsu S, Özlü T, Bülbül Y. Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009;57:466-82.
5. Yüksel EG, Turan F, Özyardımcı N, ve ark. Pulmoner emboliye retrospektif bakış. Akciğer Arşivi 2001;2:79-84.
6. Bartu S, Karabıyıkoğlu G, Enacar N, ve ark. Son on yılda kliniğimizde izlenen pulmoner embolili olgulardaki klinik, laboratuar ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi. Tuberk
Toraks 1991;39:239-49.
7. Tatar D, Kıraklı C, Özacar R, Halilçolar H. Pulmoner tromboembolili olgularımızın özellikleri. Akciğer Arşivi 2001;3:113-8.
8. Özsu S, Bülbül Y, Öztuna F, Özlü T. Pulmoner tromboemboli: Başvuru kliniği ve radyografik özelliklerinin karşılaştırılması.
Akciğer Arşivi 2006;7:6-10.
9. Hacıevliyagil SŞ, Mutlu LC, Kızkın Ö, ve ark. Altmış üç pulmoner emboli olgusunun retrospektif değerlendirilmesi.
Solunum Hastalıkları 2004;15:15-21.
10. Öğüş C, Özdemir T, Kodak A, ve ark. Akdeniz Üniversitesi
Hastanesindeki pulmoner emboli olgularının retrospektif
değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 1998;9:107-18.
11. Gökırmak M, Ural GM, Acıcan T, ve ark. Pulmoner embolili
66 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Tuberk Toraks
1997;45:254-61.
12. Dursun AB, Güven SF, Saka D, ve ark. Klinik pratikte pulmoner
tromboemboliye yaklaşım. Tuberk Toraks 2001;49:464-70.

13. Erbaycu AE, Tuksavul F, Uçar H, Güçlü SZ. Kırk dokuz pulmoner emboli olgusunun retrospektif değerlendirilmesi. İzmir
Göğüs Hastanesi Dergisi 2004;18:113-8.
14. Duplyakov D, Kurakina E. Pavlova T, et al. Value of syncope
in patients with high-to-intermediate risk pulmonary artery
embolism. Eur Heart Acute Cardiovasc Care 2014;2:1-6.
15. Kokturk N, Oguzulgen IK, Demir N, et al. Differences in clinical presentation of pulmonary embolism in older vs younger patients. Circ J 2005;69:981-6.
16. Sawant SP, Banumathy S, Daddi A, Dhir AA. Pulmonary
embolism in cancer patients. Indian J Cancer 2012;49:11924.
17. Van Belle A, Buller HR, Huisman MV, et al. Effectiveness of
managing suspected pulmonary embolism using an algorithm combining clinical probability, D-dimer testing, and
computed tomography. JAMA 2006;295:172-9.
18. Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging:
management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a
simple clinical model and d-dimer. Ann Intern Med.
2001;135:98-107.
19. Le Gal G, Righini M, Roy PM, et al. Prediction of pulmonary
embolism in the emergency department: the revised Geneva
score. Ann Intern Med 2006;144:165-71.
20. Wolf SJ, McCubbin TR, Feldhaus KM, et al. Prospective validation of Wells Criteria in the evaluation of patients with
suspected pulmonary embolism. Ann Emerg Med
2004;44:503-10.
21. Ceriani E, Combescure C, Le Gal G, et al, Righini M. Clinical
prediction rules for pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2010;8:957-70.
22. Carrier M, Righini M, Djurabi RK, et al. VIDAS D-dimer in
combination with clinical pre-test probability to rule out
pulmonary embolism. A systematic review of management
outcome studies. Thromb Haemost. 2009;101:886-92.
23. Ceriani E, Combescure C, Le Gal G, et al. Clinical prediction
rules for pulmonary embolism: a systematic review and
metaanalysis. J Thromb Haemost 2010;8:957-70.
24. Righini M, Gal GL, Perrier A, Bounameaux H. The challenge
of diagnosing pulmonary embolism in elderly patients: influence of age on commonly used diagnostic tests and strategies. J Am Geriatr Soc 2005;53:10.
25. Sohne M, Kruip MJ, Nijkeuter M, et al. Accuracy of clinical
decision rule, D-dimer and spiral computed tomography in
patients with malignancy, previous venous thromboembolism, COPD or heart failure and in older patients with suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost
2006;4:1042-6.
26. Kruip MJ, Söhne M, Nijketer M, et al. A simple diagnostic
strategy in hospitalized patients with clinically suspected
pulmonary embolism. J Intern Med 2006;260:459-66.

9

