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ÖZEL DURUMLARDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
TANI VE TEDAVİSİ
GEBELİK
Gebelikte VTE Riskleri
Venöz tromboembolizm (VTE), gebelikte en sık raslanan nontravmatik ölüm nedenidir (1,2). Gebelerde VTE
riski, aynı yaş grubundaki gebe olmayan kadınlara göre
daha yüksektir (3). Özellikle postpartum dönemde risk
daha da artar (4). Gebelikte fibrin ve birçok koagülasyon
faktörü artar, kazanılmış aktive protein C direnci gelişimi
sıktır. Buna karşılık protein S düzeyleri azalırken trombolitik aktivite de azalmıştır. Ayrıca, büyüyen uterusun venlere
basısı, tromboemboli riskinin yükselmesine neden olur.
Yaşın 35’in üzerinde olması, gebelik öncesi geçirilmiş VTE
öyküsü, obezite (BMI ≥30 kg/m2), kalp hastalığı, orak
hücreli anemi, sistemik lupus eritematozus, multipar gebelik ve sezaryanla doğum, gebelikte VTE riskini arttıran
diğer faktörlerdir (Tablo 1) (5-8). Gebelik öncesinde genetik veya edinsel trombofilisi ve VTE öyküsü olan kadınlar
özellikle yüksek risk altında olup, bu olgular primer profilaksi açısından değerlendirilmelidir (9-12).
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Gebelerde VTE Kliniği ve Tanısı
Pulmoner tromboembolinin klinik bulguları gebelerde farklı değildir. Gebelikteki normal fizyolojik değişikliklerin, pulmoner tromboembolizm (PTE) ve DVT’deki
semptom ve bulguları taklit etmesi nedeniyle, klinik bulguların duyarlığı ve özgüllüğü düşüktür. Bacakta şişme,
takipne, taşikardi, ağrı, dispne gibi bulgu ve yakınmalar
gebelikteki normal fizyolojik değişiklikler sonunda gözlenebilir. Ancak, dispnedeki ani artış, senkop gelişimi,
göğüs ağrısı veya hemoptizi varlığında PTE’den kuşkulanılmalıdır. Gebelik boyunca PaO2 düzeyi normaldir.
Üçüncü trimesterde yatar pozisyonda kan alındığında
PaO2 düşük bulunabileceğinden dolayı, kan gazı örneği
dik pozisyonda alınmalıdır (13).
Gebe olmayan kadınlarda PTE tanısından kuşkulanılanların %25’inde PTE varlığı kanıtlanırken, gebe kadınlarda PTE kuşkulu olgularda PTE kanıtlanma oranı %10 ve
altına düşer (14). Bununla birlikte, PTE kuşkusunun yüksek
olması durumunda, tanıyı doğrulamak ya da dışlamak için
objektif tanısal testler yapılmalı ve kesin bir kontrindikas-

yon yoksa planlanan testlerin sonuçları beklenirken bir
yandan da tedavi başlanmalıdır (15,16).
Gebe bir kadında VTE’den kuşkulanıldığında ilk
basamak tanısal test, alt ekstremite doppler USG olmalıdır (17).
Plazma D-dimer düzeyi gebelik boyunca fizyolojik
olarak artar (18). Özellikle postpartum dönemde genellikle yüksektir. Ancak 20 haftalık gebelerin yaklaşık
%50’sinde D-dimer düzeyleri normal bulunmuştur (19).
PTE kuşkusu olanlarda bu testin birinci ve ikinci trimesterde normal düzeylerde olması ile birlikte alt ekstremite
doppler USG de normal ise VTE tanısı dışlanır. Bu dışlama
yöntemi yüksek negatif prediktif değere sahiptir (20).
Doppler USG ile DVT’nun varlığının gösterilmesi PTE
tanısını dolaylı olarak doğrulayıp, tedavi başlama kararı
alınmasını sağlayarak, hem anne hem de fetusun radyasyon almasını engelleyebilir. Eğer doppler USG sonucu
negatif ya da nondiagnostik olursa, ikinci basamak test
olarak akciğer grafisi seçilmelidir. Akciğer grafisi ile fetusun alacağı radyasyon, gebeliğin bütün evreleri için oldukça önemsizdir (21).
Akciğer grafisi ile, PTE ayırıcı tanısında önemli olan,
pnömoni ve pnömotoraks gibi diğer olası hastalıkların
Tablo 1. Gebelikte venöz tromboembolizm riskini artıran
faktörler
Yaş > 35
Gebelik öncesi VTE öyküsü
Obezite (BMI ≥30 kg/m2)
Genetik ve edinsel trombofili
Çoklu gebelik
Sezeryanla doğum
Ek hastalıklar:
• Kalp hastalığı
• Sistemik lupus eritematozus
• Orak hücreli anemi
BMI: Vücut kitle indeksi
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varlığı da araştırılmış olur. Objektif olarak PTE olduğu kanıtlanan gebe kadınların %50’sinde akciğer grafisi normal
olarak bulunabilse de grafide atelektazi, plevral sıvı, fokal
opasite ve pulmoner ödem gibi PTE varlığını düşündürebilecek nonspesifik bulgular gözlenebilir (22). Başlangıçta
akciğer grafisinin çekilmesi daha sonra hangi görüntüleme
yönteminin seçileceğini belirler.
Akciğer grafisi normal bulunan, PTE kuşkulu olgularda, yarım doz radyoaktif madde kullanılarak yapılacak
perfüzyon sintigrafisi PTE tanısı için uygun ve oldukça
güvenli bir testtir (23,24). Akciğer grafisinde sintigrafik
sonucu etkileyebilecek (KOAH, amfizem vb.) patolojileri
olan olgularda ise öncelikle spiral BT anjiografi çekilmesi
uygundur. Bu iki tetkik arasında pozitif, negatif ve nondiyagnostik sonuçlar açısından fark bulunmamıştır (25).
Spiral BT anjiyografinin sintigrafiye göre avantajı, her
üç trimestrde de fetusun daha az radyasyona maruz kalmasıdır (26,27). Dezavantajları ise; fetusun iyodlu kontrast
maddeye, anne meme dokusunun yüksek doz radyasyona
maruz kalmasıdır. Sintigrafiye bağlı yüksek fetal radyasyon
yeterli hidrasyon, çekimden sonra hızla idrar kesesinin
boşaltılması ve sadece perfüzyon sintigrafisinin kullanımı
ile azaltılabilir.
Sıçan ve insanlardan elde edilen değişik verilerin derlenmesi sonucunda, gebeliğin herhangi bir döneminde 0,1
Gy radyasyona maruz kalmanın, olası konjenital anomali
gelişimi için bir eşik değer olarak kabul edilebileceği düşünülmektedir (26,27). Değişik tanısal işlemler sırasında
fetusun maruz kaldığı radyasyon dozu Tablo 2’de görülmektedir (28).
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), radyasyona
neden olmaz ve fetus için zararlı değildir. Bu yöntemin
DVT için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmasına
karşılık, PIOPED III çalışmasında PTE tanısı için kullanıldığında olguların %25’inde görüntülemede ciddi teknik sorunlar yaşandığı gösterilmiştir (29,30).
Ekokardiyografi, masif ve submasif PTE varlığını
değerlendirme ve tedavi planının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Tablo 2. Değişik tanısal işlemler sırasında fetusun aldığı
radyasyon dozu
Tetkik

Radyasyon dozu (Gy)

Akciğer grafisi

0,000001

Ventilasyon sintigrafisi

0,00028-0,00051

Perfüzyon sintigrafisi (Yarı doz)

0,00014-0,00025

Toraks BT anjiografi

0,000003-0,000131

Konvansiyonel pulmoner anjiografi

<0,0005 (brakial yol)
0,002-0,003 (femoral yol

BT venografi

>0,05

Konvansiyonel venografi

0,006

Kullanılan ajanlar, görüntüleme protokolü, tarayıcı tipi, gestasyonel
yaş ve radyasyon maruziyetini tahmin etme yöntemine göre dozlar
değişebilir ya da artabilir.
BT: Bilgisayarlı tomografi

Gebelerde VTE Tedavisi
Gebelerde yüksek klinik olasılıklı PTE kuşkusunda, antikoagülan tedavi hemen başlanmalı, objektif testlerle tanı
dışlanıncaya kadar bu tedavi sürdürülmelidir. Yine bu
dönemde, DVT olasılığına karşı bacak elevasyonu ve varis
çorabı giydirilmesi de ihmal edilmemelidir. Gebelikte nonmasif PTE tedavisinde, plasentayı geçmeyen “heparin ve
türevleri” kullanılır. Heparin anne sütünde de önemli
düzeylere ulaşmaz. Varfarin, plasentadan geçtiği ve gebeliğin ilk trimesterinde embriyopati yaptığı, spontan düşüklere yol açtığı ve fetal intrakraniyal kanamalara neden
olduğu için gebelerde kullanılması, özellikle 6-12. haftalar
arasında mutlak kontrindikedir (4).
Antikoagülan olarak standart dozlarda DMAH veya
SH kullanılabilir. DMAH’ler, bilinen avantajları nedeniyle
öncelikle önerilirler. Gebelikte DMAH yarı ömrü fizyolojik
olaylar nedeniyle azaldığından, tek doz yerine günde iki
dozda kullanılması önerilir (31,32). Düşük ve yüksek tartılı gebelerde veya böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda,
serum anti Xa düzeyi kontrol edilmelidir (33).
Fondaparinuks, oral faktör Xa ve trombin inhibitörleri,
gebelerde kullanımları ile ilgili yeterli ve güvenilir kanıtlar
olmadığından önerilmezler.
Doğumdan 12-24 saat önce heparin kesilmelidir.
Sezaryenden 12 saat, normal vajinal doğumdan ise altı
saat sonra önemli miktarda kanama yok ise heparin tekrar
başlanmalıdır. DMAH’ler epidural analjeziden 12 saat önce
kesilmelidir. Tedaviye epidural kateterin çıkarılmasından
12-24 saat sonra devam edilebilir.
Emboli yükü ve nüks olasılığı yüksek gebelikte, doğumun ne zaman olacağı önceden kestirilemiyorsa, DMAH
kullanmakta olan hastalarda doğuma birkaç hafta kala,
olası doğum sırasında antikoagülan etkinin daha çabuk
ortadan kalkması için tedaviyi, yarılanma süresi kısa olan
SH ile değiştirmek uygun olabilir (34). Kanama riski yüksek hastalarda veya masif PTE kuşkusunda da, SH tercih
edilmelidir. Terapotik dozda s.c. SH almakta iken ve aPTZ
değeri uzamış gebelerde, spontan doğum eylemi başlayacak olursa, olası artmış kanama riski nedeni ile protamin sülfat ile antikoagülan etkinin antagonize edilmesi
gereklidir.
Doğum sonrası antikoagülan tedavi varfarin ile sürdürülebilir. Bu durum, emziren anneler için sorun yaratmaz.
Gebelikte gelişen PTE’de tedavi en az 3 ay sürdürülür. Bu
süre doğumla birlikte tamamlanıyorsa, antikoagülan tedaviye, doğum sonrasında da en az altı hafta daha devam
edilmesi önerilir.
Gebelikte “masif PTE” tedavisi özen gerektiren sıkıntılı
bir süreçtir. Gebenin yaşamının ciddi tehdit altında olduğu
bir durumda uygulanacak trombolitik tedavinin hayat kurtarıcı olabileceği unutulmamalıdır (35-37). Streptokinaz
gebelerde en sık kullanılan ajandır. Streptokinaz ve diğer
trombolitik ajanlar plasentaya geçmezler. Genital kanama
%8 civarındadır (38). Sezaryan sonrası 10 saat içinde trombolitik kullanımı kontrindike olmasına karşılık, vaginal
doğumdan sonra 1 saat içinde, sezaryan sonrası 12 saat
içinde başarılı trombolitik kullanımları bildirilmiştir (39).
Hipotansiyon gelişen olgular, sol lateral dekübit pozisyona
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getirilerek vena kava inferiyora baskının azaltılması sağlanır. Bu pozisyon venöz dönüşü artırıp, hipotansiyonun
düzelmesine katkı sağlar. Maternal perfüzyonun arttırılması için vazopresör ajanlar kullanılabilir. Dopamin gebelerde
kullanılabilecek vazopresör bir ilaçtır. Trombolitik tedavi
olanağı yok, ya da kullanılması uygun değilse veya anne
adayının kliniği çok ağırsa, olanak varsa cerrahi embolektomi yapılmalıdır. Bu riskli girişim öncesi olgunun klinik bulgularının stabilize edilmesi için ECMO (extracorporeal
membrane oxygenation) yararlı olabilir (40).
Gebelerde saptanan PTE’de de gerektiğinde, daha
önce belirtilmiş olan indikasyonlarda vena kava inferiyor
filtresi takılmalıdır (36). Geç gebelik döneminde gelişen
ciddi embolilerde geçici filtre takılması, doğum sırasında
heparini kesilen hastalarda antikoagülan tekrar başlanana
kadar, nüksü engelleyebilir (41).
Gebelikle ilişkili VTE olgularının %20-50’sinde kalıtsal
trombofilinin varlığı gösterilmiştir (42,43). Daha önce VTE
öyküsü olup, olası predispozan etiyolojiler açısından tam
bir araştırma yapılmamış olgularda, kalıtsal trombofililer ve
antifosfolipid antikor varlığı araştırılmalıdır (34).

KANSER
Kanser ve VTE Riskleri
Kanser birçok yoldan tromboz oluşumunu kolaylaştırır. Malign hücrelerden doku faktörü salgılanması, diğer
proinflamatuvar sitokinler, doğal koagülasyon inhibitörlerinin azalması (kazanılmış aktive protein C direnci gibi),
azalmış fibrinolizis ve tümör hücreleri ile trombosit, monosit ve makrofajlar arasında artmış adhesiv etkileşimler,
tromboz sürecinde önemli rol oynamaktadırlar (44). Kanser
cerrahisi, immobilizasyon, tümörün direkt vasküler invazyonu, tümör kitlesi ya da lenfadenopatilerin vasküler yapılara dıştan basısı tromboz gelişmesine katkıda bulunan
diğer önemli faktörlerdir (Tablo 3) (45-47).

Kanserli hastalarda tromboz riski genel popülasyona
göre 4 kat, kemoterapi uygulananlarda yaklaşık 7 kat yüksek bildirilmiştir (48,49). Kanserli olguların %4-15’inde VTE
gelişmektedir (50). İleri evre kanserlerde VTE gelişimi daha
sıktır (51). Aynı zamanda tekrarlayan idiyopatik VTE olgularının %20’ye yakın bir kısmına daha sonraki dönemlerde
kanser tanısının konulduğu gösterilmiştir (52-56). Ancak
bu hastalarda rutin kanser tarama testlerinin yapılması
tartışmalıdır (57,58). Bu testlerin dikkatli öykü ve fizik muayene sonucu ciddi kanser kuşkusu bulunan VTE’li hastalarda yapılması önerilmektedir (59,60).
Kanserli Hastada VTE Tedavisi
Kanserle ilişkili VTE’nin prognozu kötü olduğu kadar
nüks riski de yüksektir. Aynı zamanda bu hastalarda kanama riski de, hem hastalıklarının hem de kullanılan ilaçların
etkisiyle, oldukça yüksektir. Genel VTE popülasyonu ile karşılaştırıldığında, kanserli VTE olgularında tedavi komplikasyonları daha sık görülmektedir. Bu nedenle antikoagülan
tedavi dikkatle ve yakın takip altında yapılmalıdır (61,62).
Aktif kanser ile ilişkili VTE olgularında yüksek nüks riski
nedeni ile antikoagülan tedavinin uzun süreli olarak uygulanması önerilmektedir (63,64).
Kansere ikincil DVT ya da PTE gelişen olgular ilk 3-6 ay,
öncelikle kiloya göre ayarlanmış dozda DMAH ile tedavi
edilip, daha sonra kanama riski düşük yada orta düzeyde
ise kanser aktif olduğu sürece tedavi sürdürülmelidir
(46,65,66). Kanama riski daha yüksek hastalarda, DMAH
dozu bir ay sonunda yarıya indirilebilir. Kanser hastalarında
herhangi bir DMAH’ın diğerine üstünlüğü yoktur (66).
Ancak kanserli olgularda VTE tedavisinde DMAH’ler varfarine tercih edilmektedir.
Kanserli hastalarda DVT ve/veya PTE gelişen olgularla
ilgili CLOT çalışmasında DMAH ile yapılan antikoagülan
tedaviyle, varfarin kullananlara göre kesin nüks riskinin

Tablo 3. Kanserde venöz tromboembolizm riskini artıran faktörler
Risk kategorisi		 Risk faktörleri
Hasta ile ilişkili riskler

• Yaş >75
• Obezite
• VTE öyküsü
• Ek hastalıklar (infeksiyon, trombofili, böbrek ve akciğer hastalığı)
• Performansı düşük olanlar (yatağa bağımlılık, dehidratasyon)

Kanserle ile ilişkili riskler

• Kanser histopatolojisi

• Kanserin yeri (pankreas, beyin,mide, akciğer, testis, jinekolojik kanserler, lenfoma, miyeloproliferatif
		 ve metastatik kanserler)
• Evresi: ileri evre kanserlerde risk artar
• Tanıya kadar geçen süre (risk ilk 3-6 ay içinde en fazla)
Tedavi ile ilişkili riskler

• Cerrahi girişim (≥60 dk’dan uzun süren operasyon, santral venöz kateter uygulaması)
• Kemoterapi, anti-anjiyogenez ilaçlar, hormon tedavisi, eritropoezi uyaran ilaçlar
• Radyoterapi tedavisi

Kan değerleri ile ilişkili riskler
(kemoterapi öncesi değerler)

60

• Lökosit sayısı >11 x 109/L
• Hemoglobin < 10g/dL
• Trombosit sayısı >350 x 109/L
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%8, rölatif riskin ise %52 azaldığı gösterilmiştir (67). Ayrıca
varfarinin ilaç ve besinlerle etkileşimi, damar yolu sorunları,
olası invaziv girişimler sırasında antikoagülan tedaviye ara
verme problemleri, bulantı ve kusma, malnutrisyon ve
hepatik fonksiyon bozukluğu gibi nedenlerle, kanserli hastalarda INR takibi ve doz ayarlanması da güçleşmektedir
(68). Bu nedenlerden dolayı, kanserli olgularda gelişen
akut semptomatik VTE’nin uzun süreli tedavisinde DMAH
monoterapisi önerilmektedir (69-71).
Yeni oral antikoagülanların (YOAK) kanserli olguların
VTE tedavisinde etkili olduklarına ilişkin az sayıda çalışma
vardır. Olumlu sonuçlar alınmış olsa da henüz rutin kullanılmalarını önerebilecek güçlü kanıtlar yoktur.
Tablo 4’te kanserli VTE olgularında, 30 günlük mortalite için bağımsız risk belirleyicileri ve skorlama sistemi
görülmektedir (72).
Aktif kanser varlığı ile ilişkili VTE gelişen olgularda,
düşük riskli bulunan grupta 30 günlük mortalite %4,4
iken, yüksek riskli grupta %29,9 olarak bulunmuştur. Bu
risk skorlaması özellikle, düşük riskli ve mortalite beklentisinin düşük olduğu gruptaki olguların ayaktan tedavi edilmesi kararının verilmesinde yardımcı olabilir (73).
Ayaktan izlenen kanser olgularında birçok kılavuzda
rutin tromboz profilaksisi önerilmemekle beraber, yapılan
son bir metaanalizde özellikle ayaktan KT uygulanan olgulara tromboprofilaksi uygulamasının VTE riskini azalttığı
gösterilmiştir (73). Myeloma nedeni ile yoğun kemoterapi

Tablo 4. Kanserli VTE olgularında 30 günlük mortalite
için bağımsız risk belirleyicileri ve skorlama sistemi
Odds ratio
(%95 CI)

Puan

Metastaz varlığı

6,26 (3,92-9,99)

4

İmmobilizasyon

3,29 (2,32-4,66)

2

Yaş >80

2,06 (1,38-3,08)

1

Kalp hızı ≥110/dk

1,68 (1,19-2,39)

1

Sistolik kan basıncı <100 mmHg

2,00 (1,25-3,20)

1

Vücut ağırlığı <60 kg

1,51 (1,02-2,25)

1

Parametre

Düşük risk: <2, Orta risk: 2-4, Yüksek risk: 5-7,
Çok yüksek risk: >7

alan ve kanama riski düşük olgularda, DMAH ya da varfarin ile profilaksi yararlı olabilir.
Hastanede tanı ya da tedavi amacıyla yatmakta olan aktif
kanser olgularına, DMAH ile tromboz profilaksisi uygulanması
önerilir (74). Kanser nedeni ile KT uygulanacak olgularda,
Tablo 5’te verilen risk skorlaması uygulanarak, tromboz açısından riskli olguları önceden belirlemek olasıdır (75).

SAĞ ATRİYUMDA TROMBÜS
Akut PTE olgularının %4-8’inde, MD-BT anjiyografi
veya ekokardiyografi sırasında sağ atriyal trombüs saptanmaktadır (76-82). Bu hastalara uygulanacak uygun tedavi
konusu henüz netleşmemiştir. Bir çalışmada heparin, tromboliz veya embolektomi ile tedavi edilmiş 42 hastada 15
günlük mortalite her bir grup için yaklaşık olarak eşit oranlarda (%20-25 gibi) bulunmuştur (77).
Atriyal trombüslerin tiplendirilmesi, tedavi seçimi için
kolaylık sağlamaktadır (83-85). A tipi atriyal trombüs, solucan benzeri ince, uzun ve mobil olup, genellikle yüksek
riskli PTE olgularına eşlik eder ve yüksek mortalite riski
taşır. MD-BT anjiyografi ile %100’e yakın tanı konulur,
eğer sağ ventrikül dilate olmamışsa inkomplet kontrast
doluşu nedeniyle yanlış pozitif sonuçlar alınabilir (79). B tipi
trombüs, immobil ve düşük erken mortalite riski taşır.
Olguların %60’ında beraberinde PTE bulunmaz. Mobil olan
C tipi atriyal trombüs en küçük grubu oluşturur, ancak sağ
atriyal ve ventriküler akımı tıkama potansiyeli vardır.
Sistematik bir derlemede (177 hasta) sağ atriyal trombüs için trombolitik tedavi uygulanan grupta mortalite
%11, buna karşılık yanlızca antikoagülan kullananlarda
%29, cerrahi embolektomi olgularında %24 oranında saptanmıştır (84). Trombolitik tedavi uygulanan 16 olguda sağ
atriyal trombüs, olguların tümünde 24 saat içinde kaybolmuş, 30 günlük sağkalım %100 olarak bildirilmiştir (80).
Foramen ovale açıklığının eşlik ettiği sağ atriyal trombüslü 88 hastada, benzer mortalite oranlarına (%14) rağmen, bu olgularda antikoagülanla tedavi edilen hastalarda, cerrahi embolektomiye göre çok daha yüksek oranda
serabral inme bildirilmiştir (85). Bu grupta trombolitik kullanımında %36’ya ulaşan yüksek mortalite nedeniyle, cerrahi embolektomi önerilmektedir (85).
Sonuç olarak, A tipi atriyal trombüs varsa trombolitik
tedavi, buna karşılık B tipi trombüs varsa tek başına antikoagülan tedavi, foramen ovale açıklığının eşlik ettiği olgularda

Tablo 5. Kemoterapi ile ilişkili tromboz gelişimi açısından risk skorlaması
Hasta özellikleri

Risk skoru

Kanser bölgesi
- Çok yüksek risk: Mide, pankreas

2

- Yüksek risk: Akciğer, lenfoma, jinekolojik, mesane, testis

1

Kemoterapi öncesi trombosit sayısı ≥350.000/mm

1

KT öncesi hemoglobin düzeyi <10 g/dL

1

3

KT öncesi lökosit >11000/mm

1

Vücut kitle indeksi ≥35 kg/m2

1

3

Yüksek risk: ≥2, Orta risk: 1-2, Düşük risk: 0
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ise öncelikle cerrahi embolektomi daha uygun tedavi seçeneği olarak görünmektedir (86). C tipi atriyal trombüsler eğer
aşırı derecede büyükse ve sağ atriyal veya ventriküler akımı
engelliyorsa, yine cerrahi embolektomi önerilir (86).
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