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TROMBOLİTİK TEDAVİ
Pulmoner tromboembolizm (PTE) olgularında trombüsü aktif olarak eriten trombolitik ilaçlar, pulmoner perfüzyonu, hemodinamik bozukluğu, gaz değişimini ve sağ
ventrikül fonksiyonlarını hızla düzeltir. Trombolitik ilaçlarla
trombüs rezolüsyonunun ilk 24 saat içinde heparine göre
çok hızlı olduğu, buna karşılık izleyen 5-7 gün sonunda
pulmoner perfüzyondaki düzelmenin benzer düzeyde
kaldığı gösterilmiştir (1).
Şok tablosu olsun veya olmasın hipotansiyon ile kendini gösteren hemodinamik bozukluk, PTE’li olguların
%5-10’unda mevcuttur. Akut PTE’de ekokardiyografi
yapılan olguların %30-50’sinde sağ ventrikül disfonksiyonu saptanır. Hemodinamik bozukluğu olmayan hastalarda
saptanan sağ ventrikül disfonksiyonu kötü prognozun
göstergesidir (1-4).
Trombolitik tedavi ile erken dönemde sağ ventrikül
disfonksiyonu hızla düzelerek erken mortalite azalır.
Ancak uzun dönemde PTE nüksü azalmaz. Bu nedenle
trombolitik ilaçların uzun dönemde prognoz ve mortalite
üzerine olan etkileri tartışmalıdır (5-10). Trombolitik
tedavi ile kanama riski antikoagülan tedaviye göre daha
yüksektir.
İndikasyonlar
Trombolitik tedavi için ana indikasyon; kardiyojenik
şok ve/veya başka bir nedene (sepsis, hipovolemi, yeni
ortaya çıkan aritmi gibi) bağlı olmaksızın persistan hipotansiyonun geliştiği (sistolik kan basıncı <90 mmHg veya
gözlem altında 15 dakika içinde arteriyel kan basıncının
bazal değere göre ≥40 mmHg düşmesi) masif pulmoner
embolizmdir (11-13). Hipotansiyon olmaksızın; seçilmiş
yüksek riskli hastalarda (ağır hipoksemi, geniş perfüzyon
defektlerinin saptanması, sağ ventrikül disfonksiyonu, sağ
ventrikülde serbest trombüs ve foramen ovale açıklığı
varlığı) eğer kanama riski düşükse trombolitik tedavi önerilir (Bakınız: Tedavi öncesi risk değerlendirmesi) (8,9,11).
Trombolitik tedavi ilk 48 saat içinde uygulandığında daha
etkilidir. Etkinliği ilk 7 günden sonra belirgin olarak azalmaktadır. Semptomların başlangıcından itibaren 14 gün
geçtikten sonra uygulanması önerilmez (14-16).

Trombolitik İlaçlar
Masif PTE’nin tedavisinde kullanılan ve en iyi bilinen
trombolitik ilaçlar; streptokinaz (SK), ürokinaz (UK) ve
rekombinan doku plazminojen aktivatörüdür (rt-PA).
Streptokinaz, beta-hemolitik streptokok kültüründen elde
edilen bir polipeptiddir. Diğerlerine göre daha ucuz olmasına karşın allerjik reaksiyonlar ve hipotansiyon gibi yan
etkileri daha fazladır. Streptokinaz antijenik yapıda olduğu
için bir defa uygulandıktan sonra altı ay süreyle yeniden
kullanılamaz. Rekombinan doku plazminojen aktivatörü,
infüzyon zamanı kısa (iki saat) ve etkisi hızlıdır (17).
Hipotansiyon/şok tablosu varsa hemodinaminin hızla
düzeltilmesi için rt-PA tercih edilmelidir. İki saatlik rt-PA
infüzyonu sonrası pulmoner arter basıncında ortalama
%30 düşme ve kardiyak indekste %15 artma sağlanır
(11,18-20).
İlk 24 saat sonundaki pulmoner perfüzyondaki düzelme açısından birinci nesil trombolitik ilaçlar (streptokinaz,
ürokinaz) ile rt-PA arasında belirgin bir fark bulunmamıştır
(21). İnfüzyon süresinin kısalığı oranında trombolitik etkinliğin artmasının yanısıra, kanama komplikasyonunun azaldığı gösterilmiştir (22). Bu durum, rt-PA için avantaj sağlamaktadır.
Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan fibrin
spesifik iki trombolitik ilaç olan tenekteplaz ve reteplaz,
PTE olgularında da kullanılmaya başlanmıştır (23-26).
Tenekteplaz 5-10 saniyede tek bolus, reteplaz 30 dakika
ara ile iki bolus halinde uygulanmakta olup, oldukça hızlı
etki göstermektedir (27). Bu ilaçların ülkemizde PTE tedavisinde henüz ruhsatları yoktur.
Trombolitik tedavi yapılmadan önce gereksiz invaziv
girişimlerden (özellikle arteriyel) kaçınılmalıdır. Trombolitik
tedavi kararı verildiğinde özellikle streptokinaz, ürokinaz
kullanılacak ise, antikoagülan tedavi kesilmelidir. rt-PA için
mutlak bir zorunluluk yoktur. Trombolitik ilaçların elde
edilme yolları, plazma yarılanma süreleri, dozları ve önerilen tedavi süreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Önceden standart heparin başlanan ve trombolitik
tedavi sırasında heparine ara verilen hastalarda trombolitik
ilaç infüzyonu tamamlanıp, aPTZ kontrolü yapıldıktan sonra
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Tablo 1. Masif PTE’de trombolitik tedavia
		
İlaç
Elde edilme şekli

Plazma yarılanma
süresi (dk)

Yükleme
dozu

İnfüzyon dozu

Önerilen tedavi süresi

SK

C grubu β hemolitik streptokok

18-25

250000 IU, 30 dk

100000 IU/saat

24 saat

UK

İnsan idrarı, insan embriyonu,
böbrek hücre kültürü

13-20

4400 IU, 10 dk

4400 IU/kg/saat

12 saat

rt-PA

Rekombinan DNA teknolojisi

2-6

Gerekmiyorb

50 mg/saatc

2 saat

a
b
c

Tüm ilaçlar periferik damardan intravenöz yolla verilirler. SK: Streptokinaz; UK: Ürokinaz; rt-TPA: Rekombinan doku plazminojen aktivatörü
rt-PA bazı gruplar tarafından alternatif olarak 1-2 dakikada 10 mg yükleme dozu ve takiben 90 mg/iki saatlik infüzyon olarak uygulanmaktadır.
65 kilogramın altındaki hastalarda iki saatlik toplam doz: 1,5 mg/kg olarak hesaplanır.

Tablo 2. Trombolitik tedavinin kontrindikasyonları
Mutlak		 Göreli
• Aktif iç kanama/bilinen kanama riski

• Son altı ay içindeki geçici iskemik atak

• Aktif intrakraniyal kanama/kuşkusu

• Gebelik veya postpartum döneminin ilk haftası

• Hemorajik veya nedeni bilinmeyen inme

• Dışarıdan komprese edilemiyecek invazif girişim yeri

• Son altı ay içindeki iskemik inme

• Travmatik resüsitasyon

• Santral sinir sistemi tümörleri

• Refrakter hipertansiyon (sistolik basınç >180 mmHg)

• İntrakraniyal arteriyovenöz malformasyon/anevrizma

• İlerlemiş karaciğer hastalığı

• Son üç hafta içindeki majör travma/cerrahi/kafa travması

• İnfektif endokardit, diyabetik retinopati

• Son bir ayda gastrointestinal kanama

• Aktif peptik ülser

		

• Geçirilmiş iç kanama

		

• Oral antikoagülan tedavi

tekrar SH başlanmalıdır (daha önceden SH başlanmamış
olan hastalarda bu kontrole gerek yoktur). Aktive parsiyel
tromboplastin zamanı normalin üst sınırının iki katından az
ise (<80 sn); yükleme dozu yapılmaksızın 18 IU/kg/saat
dozunda tekrar başlanır. Eğer aPTZ değeri halen 80 sn üzerinde ise, aPTZ ölçümü her dört saatte bir tekrarlanmalı ve
80 sn altına indiğinde SH tekrar başlanmalıdır. Trombolitik
tedavi öncesinde DMAH kullanmış olan hastalarda, DMAH
12 saatte bir yapılmakta ise, SH infüzyonu son DMAH uygulamasından 12 saat sonra, DMAH 24 saatte bir yapılmakta
ise son uygulamadan 24 saat sonra başlanır.
Trombolitik tedavinin yetersiz kaldığı olgularda, trombolitik ilacın ikinci kez kullanılması uygun değildir.
Trombolitik tedavinin ikinci kez uygulandığı hastalarda
mortalite %38, ciddi kanama ise %15 oranında görülmektedir (28).
Kanama riski nedeniyle trombolitik tedavi alamayan,
trombolitik tedaviye yanıt alınamayan veya kritik durumu,
sistemik trombolitik tedavinin etkili olma süresini beklemeye izin vermeyen, seçilmiş masif PTE’li hastalarda eğer
yeterli deneyim mevcutsa, girişimsel kateter veya cerrahi
yöntemlerle pulmoner embolektomi önerilir.
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Kontrindikasyonlar
Trombolitik tedavinin mutlak ve göreceli kontrindikasyonları Tablo 2’de verilmiştir (22,29). Trombolitik tedavinin
göreceli kontrindikasyonlarının varlığında, risk-yarar dengesi göz önüne alınarak karar verilmelidir. Mutlak kontrindikasyonlar, hayatı tehdit eden yüksek riskli PTE’de göreceli
duruma gelebilir.

Kanama
Trombolitik tedavi, kanama riskini arttırır ve intrakraniyal hemorajiye neden olabilir. Çeşitli çalışmalardan bildirilen kümülatif majör kanama oranı %13 civarındadır (16).
ICOPER (International Cooperative PE Registry) çalışmasında major kanama komplikasyonu %21,7 ve seçilmiş hasta
gruplarında intrakraniyal veya fatal hemoraji %1,8-3’dür
(2,11,16).
Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce, PTE tanısının
kesinleştirilmesi ve kanama riskini arttıran faktörlerin göz
önüne alınması gerekir. Serebral sistemde anevrizma,
tümör, infarktüs, travma veya cerrahi girişim söz konusu
ise intrakraniyal kanama riski daha da artar. Eğer intrakraniyal kanamadan kuşkulanılıyorsa ilaç infüzyonu hemen
durdurulmalıdır. Menstrüasyon, trombolitik tedavi için bir
kontrindikasyon oluşturmaz (1). Gebelikte trombolitik
tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini araştıran kontrollü
çalışmalar yoktur. Maternal hemoraji riskinin yüksek olmasına karşın, masif emboli olgularında trombolitik kullanılmalıdır.
Trombolitik ilaçlara bağlı kanama, ya damara giriş
yerinden ya da spontan bir şekilde gastrointestinal sistem,
retroperitoneal veya intrakraniyal bölgeden kaynaklanabilir. Bu nedenle trombolitik tedavi yapılması planlanan hastalarda, özellikle arteriyel ve büyük damarların ponksiyonu
ile kateterizasyon gerektiren, konvansiyonel pulmoner
anjiyografi gibi invazif tanısal işlemlerden kaçınılmalıdır.
Kanama, damara giriş yerinden kaynaklanıyorsa, buraya elle baskı uygulanması yapılması yeterli olabilir. Sistemik
trombolitik tedavide en ciddi komplikasyon intrakraniyal
hemorajidir. Ciddi kanama oluştuğunda bile trombolitik
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ilacın kesilmesi, kanama kontrolü için genellikle yeterli olur.
Masif ve sürekli kanamalarda kriyopresipitat infüzyonu
uygulanır. Bu tedavi yetersiz kaldığında taze donmuş plazma (faktör V ve VIII kaynağı), trombosit süspansiyonu ve
antifibrinolitik ilaçlar kullanılır (30).
Orta Derece Riskli (Submasif) Pulmoner
Tromboembolizmde Trombolitik Tedavinin Yeri
Submasif PTE’li hastalara trombolitik tedavi uygulanması tartışmalıdır. Ancak bu grupta prognozu kötü olup,
trombolitik verilmesi gereken yüksek riskli alt grubun belirlenmesi amacıyla, ileri risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu
değerlendirmede submasif (orta riskli) olgular, yüksek
riskli submasif (orta-yüksek riskli grup) ve düşük riskli submasif (orta-düşük riskli grup) PTE olguları olarak yeniden
tanımlanmıştır (Bakınız: Tedavi öncesi risk değerlendirmesi
bölümü) (31).
Hastalık şiddetinin belirlenmesinde klinik skorlamalar
(PESI, sPESI), sağ ventrikül disfonksiyon belirteçleri (ekokardiyografi, spiral BT, BNP/NT-proBNP, EKG bulguları),
miyokard hasarı belirteçleri (kardiyak troponinler), hipoksemi düzeyi ve mental durum, olanaklar ölçüsünde birlikte değerlendirilerek trombolitik uygulanacak kötü prognozlu submasif PTE olguları saptanmaya çalışılır (16,3236).
Kardiyak belirteçlerin eşik değerleri konusunda çeşitli
faktörlere bağlı farklılıklar tartışılmakla birlikte, Amerikan
Kalp Derneği masif ve submasif pulmoner embolizm tedavisi ile ilgili raporunda; BNP>90 pg/mL, NT-proBNP>500
pg/mL, cTnT>0.1 ng/mL, cTnI >0,4 ng/mL üzerindeki
değerlerin yüksek riskli submasif olguları belirlemek amacıyla kullanılmasını önermektedir (36).
Kardiyak troponin testi pozitif, sağ ventrikül disfonksiyonu saptanan 1006 submasif PTE olgusu PEITHO
(Pulmonary Embolism Thrombolysis Study) çalışmasında
değerlendirilmiştir. Tenekteplaz + heparin ile plasebo +
heparinin karşılaştırıldığı, çift kör, randomize çalışmada,
trombolitik tedavinin ilk 7 ve 30. günde mortaliteyi anlamlı şekilde azaltmadığı, ancak hemodinamik kötüleşmeyi
önlediği görülmüştür. Buna karşılık tenekteplaz grubunda
majör kanama ve intrakraniyal kanama (inme riski) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (37).
Submasif PTE olgularında intravenöz bolus tenekteplaz ve takiben DMAH tedavisinin tek başına DMAH ile
randomize edildiği bir diğer çalışmada; 3 aylık takipte
tenekteplaz grubunda prognozun, yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitenin daha iyi olduğu belirlenmiştir (38).
Özellikle 75 yaşın üzerinde kanama riski belirgin olarak
artmaktadır. Bu nedenle ileri yaşlarda trombolitik tedavisi
düşünülen, kanama riski düşük, yüksek riskli submasif
hasta grubunda azaltılmış doz/yarı doz trombolitik verilebilir. Bu grupta kanama riski orta veya yüksek ise trombolitik
tedavi önerilmez.
Ayrıca son yıllarda yüksek riskli submasif PTE olgularında trombolitik tedaviye alternatif olarak girişimsel olarak
ultrasonik kateterle çok düşük dozlarda lokal trombolitik
uygulaması yapılabilir (Bakınız: perkütan kateter ile girişimsel tedavi bölümü).

Azaltılmış Doz rt-PA Uygulaması
Rekombinan doku plasminojen aktivatörü, halen pulmoner embolide en sık kullanılan trombolitik ajandır. Bu
ilacın PTE için onaylanan dozu 2 saatte 100 mg şeklindedir.
Bu dozun başta serebral hemoraji olmak üzere major
hemorajik komplikasyonlara yol açtığı bilinmektedir.
Son yıllarda azaltılmış doz rt-PA (0,6 mg/kg, maksimum 50 mg/2 saat infüzyon) uygulamasının, standard
doz kadar etkin ve aynı zamanda kanama açısından daha
güvenli olduğunu gösterir çalışmalar mevcuttur. Toplam
440 hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü, beş çalışmayı inceleyen bir meta analizde; majör kanamanın, azaltılmış doz uygulanan hastalarda standard doz uygulananlara göre daha az olduğu, buna karşılık pulmoner emboli
nüksü ve tüm nedenlere bağlı mortalite açısından anlamlı
bir fark olmadığı bildirilmiştir (39).
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