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EMBOLEKTOMİ VE KATETER TEKNİKLERİ
Embolektomi
Masif (yüksek riskli) pulmoner tromboembolizm (PTE)
olgularında, kontrindikasyon nedeniyle trombolitik tedavi
yapılamıyorsa, veya trombolitik tedaviye yanıt alınamamışsa, ya da trombolitik tedaviye alınacak yanıt süresinin dahi
beklenmesi mümkün olmayan, hemodinamik bozukluğu
ileri düzeyde olan çok yüksek riskli bir olgu ise, cerrahi ya
da kateter embolektomi indikasyonu vardır (1-3). Takip
sırasında hipotansiyon ve şok gelişme riski taşıyan, yüksek
riskli submasif (orta-yüksek riskli) olgularda sistemik trombolitik tedavi ile kanama riski yüksek ise kurtarıcı reperfüzyon tedavisi için cerrahi veya kateter embolektomi seçeneği bir alternatiftir (Bakınız: perkütan kateter ile girişimsel
tedavi).
Bu indikasyonlar dışında, sağ kalp boşluklarında trombüs saptandığında ve patent foramen ovale içinde görülen paradoksal emboli olgularında cerrahi embolektomi ilk
tedavi seçeneğidir (2,4,5). Masif PTE olgularında özellikle
sağ kalpteki serbest trombüs, yüksek oranda morbidite ve
mortalite nedenidir.
Trombolitik tedaviye yanıt alınamayan hastalarda tekrar edilen trombolitiklere bağlı mortalite %38 ve ciddi
kanama %15 olarak bildirilmiştir (6). Bu nedenle ilk uygulamaya yanıt alınamayan olgularda trombolitik tedavi
tekrarlanmamalıdır.
Ciddi hemodinamik bozukluk nedeniyle hayatı tehdit
altında bulunan ağır hastalara, cerrahi embolektomi için
uygun bir merkeze ulaşana kadar, cerrahi embolektomi
öncesi ekstrakorporeal oksijenasyon tekniklerinin uygulanması, hemodinami ve oksijenasyonu düzelterek hayat
kurtarıcı olur (7,8).
Trombolitik tedaviye kontrindikasyon veya yanıtsızlık
nedeniyle cerrahi embolektomi için ameliyathaneye alınan hastaya transözofageal ekokardiyografi uygulanması, cerrahi indikasyon için gereklidir. Ameliyat, anesteziyi
takiben mediyan sternotomi, çıkan aorta ve sağ atriumun hızlı kanülasyonu ve normotermik kardiyopulmoner
bypass ile uygulanır. Bilateral pulmoner arter insizyonu
ile doğrudan gözlenerek, segment düzeyine kadar pıhtı
temizliği yapılır.

Perioperatif mortalite hızları 1990’lı yıllarda %26 gibi
yüksek oranlardan son yıllarda %6’ya kadar düşmüştür
(7,9-11). Preoperatif trombolitik tedavi uygulanması kanama riskini arttırır (12). Hızlı teşhis ve risk değerlendirilmesine dayalı multidisipliner bir yaklaşım, ağır sağ ventrikül
disfonksiyonu olan PTE hastalarının tanımlanmasını ve
cerrahi tedavinin erken dönemde yapılmasını sağlayarak
mortaliteyi azaltır. Ameliyat öncesi organ yetmezliği saptanan hastalarda ve kardiyak arrest nedeniyle resüsitasyon
uygulananlarda prognoz kötü ve mortalite yüksektir.
Bazı klinik koşullarda pulmoner embolektomi mutlak
olarak kontrindikedir. Bunlar; kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalarında oluşan akut embolik
atak, sağ kalp yetmezliği ve durdurulamaz pulmoner
kanama, kardiyopulmoner bypass sırasında heparinizasyona bağlı kanama riskinin arttığı durumlar ve başta gastrointestinal sistem olmak üzere aktif bir kanama odağı varlığıdır (13,14).

Perkütan Kateter ile Girişimsel Tedavi
Masif ve bazı seçilmiş submasif PTE olgularında, trombolitik tedaviye kontrindikasyon varsa veya trombolitik
tedaviye yanıt alınamamış ise cerrahi embolektomiye alternatif olarak perkütan girişimsel kateter teknikleri ile reperfüzyon tedavisi yapılmalıdır.
Girişimsel kateter embolektomi günümüzde; pigtail
veya balon kateterleri ile trombüs fragmantasyonu, hidrodinamik kateterlerle reolitik trombektomi, aspirasyon
kateterleri ile emici trombektomi ve rotasyonel trombektomi gibi farklı tekniklerle yapılmaktadır (15-18). Ayrıca
trombolitik tedavinin göreceli olarak kontrindike olduğu
durumlarda, kateterle lokal trombolitik tedavi veya mekanik yöntemlerle birlikte trombolitik lokal olarak uygulanabilir (19,20).
Bu girişimler deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Pulmoner
hemoraji, pulmoner arter perforasyonu ve hemoraji, pulmoner arter diseksiyonu, perikard tamponadı, sağ ventrikül yetersizliğinde artma, aritmi, hemoliz, kontrast maddeyle ilişkili böbrek yetmezliği, kateter giriş yerinde kanama, hipotansiyon ve ölüm gibi majör komplikasyonları
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vardır ve %2 civarında görülür (21,22). Bu nedenle girişimsel işlemler, hemodinamik düzelme sağlanır sağlanmaz,
radyolojik düzelme beklenmeden, sonlandırılmalıdır.
Perkütan kateter tekniklerinin uygulandığı, 29 retrospektif ve 6 prospektif non-randomize çalışmayı (toplam
594 hasta) içeren bir meta-analizde; başarı oranı (hemodinami ve hipoksemide düzelme, sağ olarak taburculuk gibi)
%86,5 olarak bildirilmiştir (21). Ancak hastaların yarıdan
fazlasına kateter embolektomi ile birlikte lokal trombolitik
tedavi uygulandığından, bu tekniklerin gerçek başarı oranı
tam olarak bilinmemektedir.
Kateterle uygulanan düşük doz rt-PA (0,5-1 mg/saat)
lokal trombolitik tedavi ile sağ ventrikül disfonksiyonu,
24-48 saat içinde düzelir. Bu etki standart trombolitik tedavinin etkisi ile kıyaslanabilir düzeydedir (23,24).
Ultrasonik (EKOS=ekosonik endovasküler sistem) kateter teknikleri ile uygulanan düşük doz (akciğer başına 15
saatte 10 mg rt-PA) lokal trombolitik tedavi ile kanama
komplikasyonunda artış olmadan başarılı sonuçlar alınmıştır (19,25,26).
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