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 Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle 

derin ven trombozunun (DVT) erken bir komplikasyonudur 

 Bacak derin venleri başta olmak üzere, tüm venlerde

oluşabilen trombüslerden kopan parçalar pulmoner

arterleri veya dallarını tıkayarak PTE’ye neden olurlar 

 PE ve DVT çoğunlukla birbirlerine eşlik ederler, 

❖ Proksimal DVT’si olan hastaların  %50’sinde semptomsuz

seyreden, akciğer sintigrafisinde saptanan PE vardır

 Bu nedenle venöz tromboembolizm (VTE) terimi, iki 

hastalığı birlikte ifade etmek için kullanılır



EPİDEMİYOLOJİ



Epidemiyoloji 

 VTE , dünyada akut myokard infarktüsü ve inmeden sonra en sık 

görülen akut kardiyovasküler sendromdur 

 Pulmoner emboli yıllık insidansı 39-115/100 000

 DVT insidansı 53-162/100 000 

 Klinik olarak sessiz olan ve tanı konulamadan kaybedilen olgular 

dikkate alındığında yıllık insidansın bundan daha yüksek olduğu 

tahmin edilmekte



 İnsidansı yaş ile artar ( >80 yaş bireylerde 50 yaş ile 

karşılaştığırıldığında risk 8 kat artmış )

 Son yıllarda insidansı artma eğiliminde

 Doğurganlık çağındaki OKS kullanan kadınlarda daha fazla 

görüldüğü bilinese de genel olarak her iki cinsiyette eşit

 Mevsimsel değişiklik gösterdiği , özellikle kış aylarında orta çıktığı 

görülmekte 

 VTE olgularının ailelerinde de VTE insidansı yüksektir ve kardeşlerde 

risk yaklaşık 3 kat fazladır

Epidemiyoloji



 PTE de mortalite % 25-30 dur  

❖ tedavi edilenlerde %2-8 e düşer

 Mortalitesi genellikle kanser ,kronik kardiyopulmoner komorbidite ve 
yaşla artar 

 ABD  de mortalitesi yılda 300 000 den fazladır

 2004 yılında 6 Avrupa ülkesindeki çalışmada ( nüfus 454.4 milyon) 
VTE nedenli >370 000 ölüm meydana geldiği bildirilmiş

Bu hastaların : 

 %34 aniden veya tedavi öncesi ilk birkaç saat içinde ölmüş

 % 59 una ise ölüm sonrası PE tanısı konabilmiştir

 Sadece %7 sine ölümden önce doğru tanı konulmuştur

Epidemiyoloji



Epidemiyoloji

 Yapılan çalışmalar, yıllık PE insidans oranlarında zamanla artan bir 

eğilim olduğunu göstermekte

 Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da zaman eğilim analizi ise akut PE 

vakalarında ölüm oranlarının azaldığını gösteriyor

 Bu duruma daha etkili tedavilerin ve müdahalelerin artan kullanımı 

ve rehberlere daha iyi uyulmasının katkı sağladığı düşünülmekte 



15 yıllık periyotta insidansın arttığı ancak ölüm oranlarının azaldığı görülmekte 

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in 
collaboration with the European Respiratory Society (ERS) 



RİSK FAKTÖRLERİ



Risk Faktörleri 

Virchow-1856

VTE olgularının %75’inde, bu üç faktörden birine yol açan 
edinsel veya kalıtsal faktörler saptanır 



GENETİK FAKTÖRLER KAZANILMIŞ FAKTÖRLER

Aktive protein C rezistansı: (Faktör V 

Leiden)

Alt ekstremite kırığı

Protrombin G20210A mutasyonu Kalça veya diz replasmanı

Protein C eksikliği Majör cerrahi (Pelvik, abdominal)

Protein S eksikliği Majör travma

Antitrombin III eksikliği Miyokard infarktüsü

Hiperhomosisteinemi Spinal kord yaralanması

Faktör VIII artışı İmmobilizasyon

Faktör VII eksikliği Konjestif kalp yetmezliği 

Konjenital disfibrinojenemi Kemoterapi , kanser

Plazminojen eksikliği Antifosfolipid sendromu

Faktör IX artışı Oral kontraseptif kullanımı 

Gebelik/Lohusalık

Nefrotik sendrom

Polisitemia vera

Uzun süreli seyahat

Şişmanlık



Güçlü Risk (OR>10) Orta Risk (OR 2-9) Zayıf  Risk (OR<2)

• Alt ekstremite kırığı 

• Kalp yetmezliği, atrial

fibrilasyon / flutter (önceki 3 

ay içinde hastaneye yatış )

• Kalça veya diz protezi

• Majör travma 

• Miyokard enfarktüsü (önceki 

3 ay içinde)

• Önceki VTE

• Omurilik yaralanması

• Artroskopik diz ameliyatı

• Otoimmün hastalıklar

• Kan transfüzyonu 

• Santral venöz kateterler

Kemoterapi

• KKY veya solunum yetmezliği

• Eritropoez uyarıcı ajanlar

• Hormon replasman tedavisi 

• İn vitro fertilizasyon

• Oral kontraseptif tedavi

• Postpartum dönem

• Enfeksiyon (pnö, İYE ve HIV)

• Enflamatuar barsak hastalığı

• Kanser (metastatik)

• Paralitik inme

• Yüzeysel ven trombozu

• Trombofili

• Yatak istirahatı> 3 gün

• Diyabet 

• Arteriyel hipertansiyon

• Uzun süreli araba veya uçak 

yolculuğu)

• Artan yaş

• Laparoskopik cerrahi 

• Şişmanlık

• Gebelik

• Varisli damarlar

Venöz tromboembolizm için predispozan faktörler (Rogers ve ark. ve Anderson'dan modifiye edilmiş veriler)
ve Spencer),ESC 2019 

OR : odds radiato



Genetik Faktörler 

 Herediter trombofili, VTE olgularının 

yaklaşık %25-50’sinde bulunur

 Ülkemizde yapılan çalışmalarda en sık rastlanan herediter faktörün 
faktör V Leiden mutasyonu olduğu saptanmıştır 

❖ Taşıyıcılığının sağlıklı toplumda %2-12

❖ VTE’li grupta ise %5-35

 Antifosfolipid sendromu olgularının üçte birinde DVT ve %10’unda 
PTE saptanır 

 Hiperhomosisteinemi sağlıklı toplumda da yüksek olması nedeniyle 
ülkemizde anlamlı risk faktörü olarak kabul edilmemiştir



Aşağıdaki hasta gruplarında trombofilinin özellikle araştırılması gerekir

❖ Kırk yaşından önce oluşan ve nedeni açıklanamayan,tekrarlayan

VTE atakları olanlarda

❖ Ailesinde VTE öyküsü saptananlarda

❖ Olağan dışı bölgelerde (üst ekstremite, batın içi venler) tromboz
gelişenlerde

❖ Tekrarlayıcı VTE öyküsü bulunanlarda

❖ Varfarine bağlı deri nekrozu öyküsü olanlarda

❖ Neonatal tromboz öyküsü olanlarda

Genetik Faktörler 



Trombofili araştırmasına;

 Öncelikle daha sık görülen faktör V Leiden, protrombin 20210A 

mutasyonu ve antifosfolipid antikoru ile başlayıp

 Sonrasında az sıklıkta rastlanan antitrombin III, protein C ve protein S 

eksikliğini araştırmak uygun bir yaklaşımdır

 Tromboz sonrası akut dönemde (yaklaşık 3-6 hafta) protein C, 

protein S ve antitrombin düzeyleri tüketime bağlı olarak 
azalacağından, bu testler akut evre geçtikten sonra yapılmalı 

 Heparin kullananlarda antitrombin ölçümü 

 Oral antikoagülan (coumadin) kullananlarda protein C ve S

ölçümleri yapılamaz

Genetik Faktörler 



Cerrahi Girişim ve Emboli Riski 

 Majör cerrahi girişim, VTE neden olan başlıca risk faktörüdür

 Son 45-90 gün içerisinde gerçekleşen cerrahi girişim, VTE riskini 4-22 

kat arttırır

Cerrahi girişim türü DVT riski (%) Ölüme yol açan PTE 

riski (%)

Kalça kırığı 25-35 2-4

Kalça replasmanı 20-30 2-4

Diz replasmanı 20-30 2-4

Abdominal veya pelvik kanser 

cerrahisi

20 0.5-1

Kanser dışı abdominal cerrahi 5-7 0,5

Koroner arter by-pass cerrahisi 5-7 0,5



Hospitalize Olan Hastalarda Emboli

 Cerrahi servislerinde yatan hastaların %40’ında, dahiliye servislerde 

yatan hastaların %20’sinde VTE gelişmektedir. 

 Hastanedeki ölümlerin % 10’unun sebebi PTE’dir

 İnme geçiren hastalarda DVT riski %30-80 ,PTE riski ise %10 kadardır

 VTE oranı miyokard infarktüsü geçiren hastalarda %5-35, 

 KKY hastalarında %9-21 Ejeksiyon fraksiyonu düştükçe emboli riski 

artar 

 KOAH hastalarında, akut ataklarda %3,3-8,9 oranında PTE 
saptanmıştır

 HIV enfeksiyonunda 5 yıl içinde PE riski %8 dir



Kronik Hastalıklar ve Emboli

 Diyabetus mellitus

 Cushing sendromu 

 Hipertiroidi

 Mikroalbuminüri, Hipoalbuminemi

 Multipl skleroz 

 Romatoid artrit

 Ülseratif kolit de PTE riskinin arttığı bilinmekte 

 Antibiyotik uygulamayı gerektiren akut enfeksiyonlarda PTE riski 2 kat 
artmış bulunmuştur

 Kan transfüzyonu  



Kardiyovasküler Hastalıklarda Emboli

 VTE, kardiyovasküler hastalık 

sürekliliğinin bir parçası olduğu gibi 

ortak risk faktörleri ( sigara içimi , 

hiperkolesterolemi , obezite gibi ) 

sonucu olarak da gözlenir 

 Miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği 

PE riskini arttırır

 Bununla birlikte VTE hastalarında artmış 

myokard enfarktüsü , periferik arter 

embolisi ve inme riski bulunmaktadır 



Malignite ve Pulmoner Emboli

 Kanser hastalarında %4-28 oranında VTE saptanır 

 Kanser türleri arasında risk farklılık göstermekte 

❖ En yüksek riski olanlar pankreas kanseri, hematolojik maligniteler, 

akciğer kanseri, mide kanseri ve beyin kanseridir

❖ Tanı konduğunda metastaik olan kanserlerde , lokalize olanlara 

göre risk 1.4-21.5 kat fazla

 Malignite emboli atağını takiben mortalitede en önemli risk faktörü 

 İmmunsupresif ya da sitotoksik kemoterapi alan hastalarda ve 

kemoterapinin erken döneminde risk daha yüksektir



Girişim Uygulanan Ve Travma 

Hastalarında Emboli

 Travmalı hastalarda PTE riski %0,13-1,5 olarak hesaplanmıştır 

 Bu hastalarda PTE riski genellikle 5-7. günler arasında daha yüksektir

 Santral venöz kateter veya transvenöz pacemaker uygulanan 
hastalarda üst ekstremitede DVT ve PE gelişim riski artmıştır 



İlaç Kullanımı Ve Pulmoner Emboli

 Kullanılan ilaçlar  

 NSAİİ kullanımı 2 kat , 

 Sistemik kortikosteroid tedavisinde( ilk 90 gün içinde 3 kat )

 Eritropezi stimule eden ilaçlar 

 Statin kullanımının PE riskini azalttığına yönelik yayınlar vardır 



Gebelik ve Pulmoner Emboli

 PTE riski, gebelikte 5 kat artmıştır 

❖ >35 yaş, 

❖ 3.Trimesterde, 

❖ Post-partum dönemde 

❖ Preeklampsi gelişenlerde 

❖ Sezaryen operasyonu geçirenlerde 

❖Çoğul gebeliklerde   daha yüksek



OKS Kullanımı ve Pulmoner Emboli

 OKS kullanımı(kombine ) 2-6 kat arttırır

 Düşük /orta doz östrojen içeren preparatlarda risk daha az

 Üçüncü nesil kombine oral kontraseptifler (desogestrel veya 

gestoden gibi progestojenler içerenler) , ikinci kuşak kombine oral 

kontraseptiflerden (levonorgestrel veya norgestrel gibi 

progestojenler içeren) daha yüksek VTE riski ile ilişkilidir 

 Sadece progesteron içerenlerde ise emboli riski saptanmamıştır 

 Hormon salgılayan RİA lar da risk saptanmamıştır 

 Postmenepozal hormon replasman tedavisinde ilaç 

formularizasyonuna göre risk artışı



Güçlü Risk (OR>10) Orta Risk (OR 2-9) Zayıf  Risk (<2)

• Alt ekstremite kırığı 

• Kalp yetmezliği, atrial

fibrilasyon / flutter (önceki 3 

ay içinde hastaneye yatış )

• Kalça veya diz protezi

• Majör travma 

• Miyokard enfarktüsü (önceki 

3 ay içinde)

• Önceki VTE

• Omurilik yaralanması

• Artroskopik diz ameliyatı

• Otoimmün hastalıklar

• Kan transfüzyonu 

• Santral venöz kateterler

Kemoterapi

• KKY veya solunum yetmezliği

• Eritropoez uyarıcı ajanlar

• Hormon replasman tedavisi 

• İn vitro fertilizasyon

• Oral kontraseptif tedavi

• Postpartum dönem

• Enfeksiyon (pnö, İYE ve HIV)

• Enflamatuar barsak hastalığı

• Kanser (metastatik)

• Paralitik inme

• Yüzeysel ven trombozu

• Trombofili

• Yatak istirahatı> 3 gün

• Diyabet 

• Arteriyel hipertansiyon

• Uzun süreli araba veya uçak 

yolculuğu)

• Artan yaş

• Laparoskopik cerrahi 

• Şişmanlık

• Gebelik

• Varisli damarlar

Venöz tromboembolizm için predispozan faktörler (Rogers ve ark. ve Anderson'dan modifiye edilmiş veriler)
ve Spencer),ESC 2019 

OR : odds radiato



PATOFİZYOLOJİ



Patofizyoloji
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Patofizyoloji

 Akut PE hem dolaşım hem de gaz değişimini engeller

 Şiddetli PE'de akut basınç yüklenmesinden kaynaklanan sağ 

ventrikül (RV) yetmezliği birincil ölüm nedeni olarak kabul edilir

 Pulmoner arter yatağının >% 30-50'sinin trombüs tarafından tıkanması 

durumunda pulmoner arter basıncı (PAP) artar

 PE kaynaklı salınan tromboksan A2 ve serotonin vazokonstriksiyona
sebep olur ,bu durum pulmoner vasküler dirençte (PVR)artışa 

katkıda bulunur

 Etkilenen akciğer bölgesindeki anatomik obstrüksiyon ve hipoksik

vazokonstriksiyon, PVR'de bir artışa ve arteriyel kompliyansta orantılı 

bir azalmaya neden olur



Patofizyoloji

 PVR'deki ani artış RV’nin dilatasyonuna neden olur 

 Bu dilatasyon RV duvar ve myosit gerilmesinde artışa sebep olur 

 RV'nin kontraksiyon süresi uzar, nörohumoral aktivasyon inotropik ve 

kronotropik stimülasyona yol açar

 Sistemik vazokonstriksiyon ile birlikte, tıkalı pulmoner vasküler yatak 

boyunca akışı iyileştiren ve böylece sistemik kan basıncını (BP) geçici 

olarak stabilize eden bu telafi edici mekanizmalar, PAP'ı arttırır.

 Bununla birlikte, önceden uyarlanmayan, ince duvarlı bir RV'nin

ortalama PAP> 40 mmHg üretemediğinden, adaptasyonun kapsamı 
sınırlıdır



 RV kontraksiyon süresinin uzaması erken diyastolde interventriküler

septumun sola eğilmesine neden olur. 

 Ventriküllerin senkronizasyonu, sağ dal bloğu gelişimi ile daha da 

arttırılabilir

 Sonuç olarak, erken diyastolde LV dolumu engellenir CO azalır

 CO azalması sistemik hipotansiyon ve hemodinamik dengesizliğe 
katkıda bulunur

 Erken dönemde dolaşımdaki artmış miyokard hasarı 

biyobelirteçleri RV enfarktüsü nün akut fazda patofizyolojik önemini 

göstermektedir 

Patofizyoloji



Patofizyoloji

 PE'de solunum yetmezliği ağırlıklı olarak hemodinamik bozuklukların 
bir sonucudur

 Düşük CO, karışık venöz kanın desatürasyonuna neden olur

 Tıkalı olmayan pulmoner arterlerde azalan akış bölgeleri, tıkalı 
olmayan pulmoner damarların görev yaptığı kılcal yataktaki taşma 
bölgeleriyle birlikte, hipoksemiye katkıda bulunan ventilasyon / 
perfüzyon uyumsuzluğu ile sonuçlanır.

 Hastaların yaklaşık üçte birinde foramen ovale ile sağdan sola 
yapılan şant tespit edilebilir; 

❖ Bu sağ atriyum arasındaki ters basınç gradyanından kaynaklanır

❖ Bu şant ağır hipoksemiye , paradoksal emboli ve inmeye sebep 
olabilir



2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the 
European Respiratory Society (ERS



 Küçük , distal emboliler ;

❖ Önceden var olan kardiyorespiratuvar hastalığı olan hastalar dışında, gaz 

değişimi üzerindeki etkisi  hafiftir

❖ Hemodinamiği etkilemezler 

❖ Genellikle hafif hemoptizi, plörit ve plevral efüzyonla sonuçlanan alveoler

kanama alanları oluşturabilir

 Sonuç olarak ;

❖ RV yetersizliğinin belirtileri ve hemodinamik instabilite, erken (hastanede ya 

da 30 günlük) mortalite riskinin yüksek olduğunu gösterir

❖ Yüksek riskli PE, hemodinamik dengesizlik ile tanımlanır

 Bununla birlikte, hemodinamik dengesizliğin olmayışı, başlangıçtaki RV 

işlev bozukluğunu ve dolayısıyla PE ile ilgili erken riski dışlamaz.

Patofizyoloji



Patofizyoloji
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TANISAL YAKLAŞIM 

✓ KLİNİK DEĞERLENDİRME

✓ LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE GÖRÜNTÜLEME 

YÖNTEMLERİ



Tanısal Yaklaşım 

 PTE de tanıya giden yol, klinik kuşku ile başlar 

 Başlangıçtaki semptom ve bulguların yanında risk faktörlerinin varlığı 

dikkate alınmalı 

❖ Dispne ve taşikardi ile başvuran 

❖ Akciğer grafisi normal bulunan

❖ Bu durumu başka bir hastalık ile açıklanamayan hastalarda 

PTE’den kuşkulanılmalıdır



Klinik Bulgu ve Semptomlar 

Derin Ven Trombozunda :

 Tipik semptomları; alt ekstremitede ağrı, ağırlık hissi ve kramplardır

 Postoperatif DVT sıklıkla semptoma yol açmaz ve PTE’ ye bağlı 

dispne ilk semptom olabilir

 Fizik muayenede; 

❖ Tüm bacakta çap artışı, 

❖ Tek taraflı baldırda çap artışı (diğerine kıyasla >3 cm), 

❖ Tek taraflı gode bırakan ödem 

❖ Yüzeyel venlerde dilatasyon

❖ Popliteal venlerde duyarlılık, ayağın dorsofleksiyonu ile baldırdaki 

ağrının tetiklenmesi (Homan’s belirtisi) 



Klinik Bulgu ve Semptomlar 

 Baldırda duyarlılık olan hastaların sadece yarısında DVT kanıtlanmakta

 Semptom ve bulgular DVT gelişen olguların yaklaşık %50’sinde 

saptanmaz

 Derin ven trombozu saptanan PTE olgularında, DVT saptanmayan 

olgulara göre mortalite ve nüks daha sıktır



Pulmoner Tromboemboli :

 Sıklıkla dispne, takipne, taşikardi ve göğüs ağrısı gibi nonspesifik
semptomlar

 Dispne

❖ Santral ve yaygın  PE'de akut ve şiddetli, 

❖ Küçük periferik PE'de, genellikle hafif ve geçici

❖ Önceden var olan kalp yetmezliği veya akciğer hastalığı olan hastalarda, 
kötüleşen dispne PE'nin tek belirtisi olabilir

 Göğüs ağrısı : 

❖ Sık görülen bir semptomdur , genelde distal embolinin neden olduğu 
pulmoner enfarktüsün plevrada yaptığı irritasyona bağlı ortaya çıkar

❖ Santral  PE'de göğüs ağrısı RV iskemisini yansıtır. 

❖ Tipik bir anjina karakterine sahip olabilir

Klinik Bulgu ve Semptomlar 



Klinik Bulgu ve Semptomlar 

 Hemodinamik instabilite ;

❖ Santral ve yaygın PE bağlı azalmış hemodinamik rezervin 

göstergesidir 

 Senkop : 

❖ % 9-35 sıklıkta görülür 

❖ RV disfonksyonuna bağlı ve hemodinamik instabilite ile yakın ilişkili .

❖ Yaşlılarda daha sıktır 

❖ Alternatif bir açıklama olsa bile senkop ile başvuran hastaların %17 

sinde akut PE saptanmıştır 

 Hemoptizi :<%10



 Hipoksemi : sık görülür 

❖ ancak hastaların <% 40’ı normal arteriyel satürasyonuna sahip 

❖ % 20'sinde normal bir alveoler arteriyel oksijen gradyanı vardır

 Hipokapni : sıklıkla görülür 

 Fizik muayene : 

❖ Pulmoner 2. ses sertleşmesi

❖ Sağ ventriküler S3 

❖ Venöz dolgunluk ve sternumun sol kenarı boyunca triküspit

yetersizliğine bağlı pansistolik üfürüm bulunabilir

 EKG : V1V4 te T negatifliği ,S1Q3T3 paterni ,complet/incoplet sağ dal 
bloğu 



Klinik Olasılık Skorlamaları

 Hastaların semptom, bulgu ve risk faktörlerine göre skorlanarak klinik 

olarak “düşük, orta ve yüksek olasılıklı” olarak sınıflanmaları, ampirik 
tanı ve tedavi yaklaşımında yarar sağlar

 D-dimer ve klinik skorlamanın birlikte kullanılması hastaların yaklaşık 

%30’unda görüntüleme yöntemlerine gerek kalmadan tanının 

dışlanmasını sağlar

 Wells (Kanada) ve modifiye Geneva skorlaması, yaygın olarak 

kullanılan, skorlama yöntemleridir



Klinik Olasılık Skorlamaları

 Bir analizde, Wells ve Geneva skorlamasının uygulandığı olgularda 

kanıtlanmış PTE prevalansı ; 

❖ Düşük olasılıklılarda %10

❖ Orta olasılıklılarda %30-40 

❖ Yüksek olasılıklılarda  %67-81

 Bu bulgular, düşük/orta klinik skorlamanın özellikle D-dimer gibi tanı 

yöntemlerinin negatifliği ile birlikte PTE’nin dışlanmasını 

öngörebileceğini göstermekte



Bulgular Puan 

DVT semptom ve bulguları varlığı 3

Alternatif tanı olasılığı düşük 3

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

Kanser varlığı 1

Wells (Kanada ) Skorlaması

<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



Modifiye Geneva Skorlaması
Bulgular 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

0-3 puan: Düşük olasılık

4-10 puan: Orta olasılık

≥11 puan: Yüksek olasılık

0-5 puan: PTE olası değil

>6 puan: PTE olası

✓ Geneva skorlamasının

sadece ayaktan gelen 

hastalarda geçerliliği 

kanıtlanmıştır 

✓ Yatan hastalarda Wells

skorlamasının

kullanılması önerilmekte



PERC (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria) 
 Dispne veya göğüs ağrısı olan her hastada PE'nin aranması gereksiz 

testlerin yüksek maliyetlere ve komplikasyonlara yol açmasına neden 
olmakta 

 Acil serviste ileri tetkik edilmesi gereken hastaları seçmek amacıyla (PERC) 
kriterleri  geliştirilmiştir

❖ Yaş <50 

❖ Nabız<100

❖ Spo2>94

❖ Tek taraflı alt ekstremite şişliği yok 

❖ Hemoptizi yok 

❖ Cerrahi ve travma öyküsü yok 

❖ VTE öyküsü yok 

❖ Oral kontraseptif /HRT kullanımı yok 

Tüm kriterlerini karşılayan, düşük klinik olasılığı olan hastalarda PE'nin güvenli 
bir şekilde dışlanması önerilir



TANISAL YAKLAŞIM 

❖ LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE 

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ



 Kardiyopulmoner hastalığı bulunmayan PTE’li hastaların %20-40’ında 

akciğer grafisi normaldir 

 Akciğer grafisinin normal olması PTE olasılığını dışlamaz

 Spesifik olmamakla birlikte PTE’li hastalarda saptanabilecek akciğer 

grafisi bulguları 

❖ Plevral tabanlı opasite (Hampton hörgücü) 

❖ Plevra sıvısı 

❖ Diyafragma yükselmesi 

❖ Pulmoner arter genişlemesi 

❖ Ani damar kesilmesi 

❖ Sağ ventrikül belirginleşmesi 

❖ Lokal damarlanma azalışı-saydamlık artışı (Westermark işareti) 

Akciğer Grafisi





Elektrokardiyogram (EKG) 

 Daha çok miyokard infarktüsü, perikardit gibi ayırıcı tanıda yer alan 
hastalıkların tanınmasında önem taşırlar 

 Nonmasif PTE olgularında EKG bulguları genellikle normaldir 

 Submasif ve masif PTE olgularında, akut sağ ventrikül yüklenmesi ve 
iskemiye ilişkin EKG bulgularına sıkça rastlanır

Sağ ventrikül yüklenme bulguları: 

Sinüs taşikardisi V1-V3 ya da V4’e kadar T dalgasında 

negatifleşme

Akut kor pulmonale paterni (S1Q3T3) V5’de S dalgası

DIII ve aVF’de Q dalgası Sağ dal bloğu

V1’de QR V4-6’da ST çökmesi, 

Sağ aks sapması V1, aVR ve DIII’de ST yükselmesi





Arter Kan Gazları 

 Akut PTE’li hastaların çoğunda başlangıçta 

❖ Hipoksemi, 

❖ Hipokapni

❖ Solunumsal alkaloz saptanır

 Alveolo-arteriyel oksijen gradiyenti artabilir 

 Hastaların % 20’sinde AKG ve gradiyent normal olabilir

 Arteriyel oksijen saturasyonu %95 ve üzerinde ise mortalite

hipoksemik hastalara göre daha düşüktür 



D-dimer

 D-dimer, endojen fibrinolitik sistemin yeni oluşmuş trombüsü

parçalaması sonucu salınan bir fibrin yıkım ürünüdür

 D-dimer testinin negatif prediktif değeri yüksektir , normal bir D-dimer

seviyesi, akut PE veya DVT olasığını dışlar 

 Ancak pozitif prediktif değeri düşüktür. D-dimer seviyesinin yüksek 

olması pulmoner emboli tanısını koydurmaz 

 Pulmoner embolizm dışında birçok sebebe bağlı olarak yükselebilir

❖ Kanser varlığı 

❖ Hastanede yatan hastalarda 

❖ Yaygın enfeksiyon ve enflamatuar hastalıklarda 

❖ Gebelikte 



 Serumda kantitatif ve kalitatif yöntemlerle ölçülmektedir 

❖ Kantitatif ölçümlerinin duyarlılığı kalitatif ölçümlere göre belirgin şekilde 
yüksektir 

❖ Kantitatif ölçüm için ELISA ve turbidimetrik (Liatest, Tinaquant, Plus, MDA, 
IL-test) yöntemleri, 

❖ Kalitatif ölçümler için mikrolateks, “Red cell“ aglütinasyon (SimpliRED) ve 
klasik Lateks aglütinasyon testi kullanılmaktadır 

 Bu testler arasında klasik lateks aglütinasyon testi ve Red cell
aglütinasyon testi (SimpliRED) en az duyarlı, ELISA ve turbidimetrik
test ise en duyarlı olanlardır

 Kantitatif (ELISA) veya ELISA türevli testler özellikle klinik olararak
düşük ve orta riskli grupta kullanıldığında >% 95 duyarlılığa sahiptir 

D-dimer



Yaşa göre düzeltilmiş d-dimer cut off değeri  

 Genç (<50 yaş) hastalarda özgüllük %49-67 iken, yaşlı (≥80 yaş) hastalarda 

%0-18’e düşer

 50 yaş üzeri hastalarda D-dimer eşik değerleri yaşa göre düzeltilerek 

kullanılmalıdır

 Çok uluslu bir prospektif yönetim çalışması onaylanmış yaş ayarlı bir cut-off

değeri belirlemiştir 

 Düzeltme “yaş x 10 µg/L” formülü kullanılarak yapılır( >50 yaş için )

D-dimer



Spiral BT-Anjiyografi 

 Kontrastlı spiral BT anjiyografi, pulmoner arter yatağındaki trombüsü

segmental düzeye kadar doğrudan gösterebilir

❖ Santral/lober trombüsleri %97,

❖ Segmental trombüsleri %68 

❖ Subsegmental trombüsleri %25 oranında gösterir

 Özellikle  (≥4 dedektörlü ) spiral bt’nin subsegment ve daha 

distalinde periferik trombüsleri saptamadaki duyarlılığı artar  

 Çok dedektörlü spiral BT nin sensitivitesi %83 , spesifitesi %96 
saptanmıştır 

 Tek kesitli BT’de subsegmental trombüs saptanma sıklığı %4,7 iken, 

çok kesitlide bu oran %9,4 olarak bulunmuştur 





Spiral BT-Anjiyografi 

 Kontrastlı çekim için kreatinin değerlerine dikkat edilmelidir. 

❖ Böbrek yetmezliği olan ve kreatinin klirensi 50 mL/ dakika altındaki 

hastalarda bu yöntem tercih edilmemelidir 

❖ Kreatinin seviyesi 1,1 mg/dL’nin üzerinde olan hastalarda, BT çekilmeden 

1 saat önce 3 mL/kg/saat ve işlemden sonra 6 saat boyunca, 1 

mL/kg/saat serum fizyolojik verilmesi, kontrast ilişkili nefropati sıklığını 

azaltır 

❖ Ayrıca iki gün boyunca 2x600 mg/gün asetil sistein verilebilir



Akciğer Sintigrafisi
 Önceleri kullanımı yaygın olan akciğer sintigrafisi,(BT) anjiyografi 

sonrası daha az sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır

 Sintigrafi:

❖ BT anjiyografi bulunmayan hastanelerde, 

❖ Klinik olasılığın yüksek olduğu fakat spiral BT nin nondiyagnostik

bulunduğu durumlarda, 

❖ Kontrast madde allerjisi öyküsü olanlarda 

❖ Böbrek yetersizliği olan hastalarda alternatif bir tanı yöntemidir

❖ Gebelerde ( düşük radyasyon protokolü ile )

 PTE sonrası damarlarda hızlı bir reperfüzyon gelişir. Bu nedenle 

kuşkulanılan hastalarda sintigrafi mümkün olduğu kadar erken 

(ideali ilk 24 saat içinde) çekilmelidir



Akciğer Sintigrafisi

 Perfüzyon sintigrafisi, pulmoner arterlerdeki perfüzyon defektlerini

saptamada duyarlı fakat özgül olmayan bir testtir 

❖ Amfizem, bronşektazi

❖ Akciğer apsesi, pnömoni, fibrozis

❖ Bronş obstrüksiyonu (malignite vb.) 

❖ Plörezi, pnömotoraks sintigrafide perfüzyon defektlerine neden olabilir 

 Bu durumlarda ventilasyon sintigrafisi ventile olmayan akciğer sahalarını 

göstererek perfüzyon sintigrafisinin özgüllüğünü arttırır.

 Ventilasyon sintigrafisi çekilemediği durumlarda, perfüzyon sintigrafisi 

akciğer grafisi ile birlikte değerlendirilebilir



PIOPED(Prospective Investigation of 

Pulmonary Embolism Diagnosis) 
Yüksek olasılık Orta olasılık Düşük olasılık 

Eşlik eden ventilasyon kaybı veya 
akciğer grafi bulgusu olmadan; 

• >2 büyük segmental perfüzyon
kaybı 

• Bir büyük segmental (segmentin
%75’i) ve >2 orta büyüklükte 
segmental (segmentin %25-75’i) 
perfüzyon kaybı 

• Dörtten fazla orta büyüklükte 
segmental perfüzyon kaybı . 

Eşlik eden ventilasyon kaybı veya 
akciğer grafi bulgusu olmadan; 

• 1 orta ve <2 segmental
perfüzyon kaybı

• Alt akciğer zonunda akciğer 
grafisinde opasite ile birlikte V/Q 
kaybı, 

• küçük plevral efüzyon ile birlikte 
eşlik eden V/Q kaybı 

• Normal, yüksek, düşük olasılıklı 
olarak sınıflanamayan bulgular. 

• Akciğer grafisi uyumlu V/Q 
kaybı

• Üst ve orta akciğer zonunda
akciğer grafisinde opasite
olması ile birlikte V/Q kaybı 
büyük plevral efüzyon ile birlikte 
eşlik eden V/Q kaybı

• Herhangi bir perfüzyon kaybının 
daha büyük akciğer grafi
bulgusu ile birlikte olması 

• perfüzyon kaybı olan alanların 
normal doku ile çevrilmiş olması, 

• Normal akciğer grafisi ile birlikte 
çok sayıda küçük (segmentin
%25’inden küçük ) perfüzyon
defektinin olması 

• Nonsegmental perfüzyon
kayıpları



Akciğer Sintigrafisi

 Tek başına orta, düşük olasılıklı (tanı 
koydurucu olmayan) V/Q sintigrafisi PTE’yi

dışlayamaz veya PTE tanısı koyduramaz. 

 Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi klinik 

skorlama birlikte değerlendirilmelidir 

 Düşük olasılıklı V/Q sintigrafisi, düşük klinik 

olasılık ile birlikte ise PTE’yi dışlar 

 Yüksek olasılıklı V/Q sintigrafisinin pozitif 

prediktif değeri, pulmoner anjiyografi ile 

karşılaştırmalı çalışmalarda %85 civarında 
bulunmuştur



 Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisinin yeni bir modalitesi olan tek-foton 

emisyon BT - (SPECT) yöntemi; 

❖ V/Q sintigrafisinden farklı olarak planar düzlem yerine, 3 boyutlu 

görüntü sağlar. 

❖ Cihaz hastanın etrafında 360° dönerek görüntüler elde edilir. 

❖ Pulmoner tromboembolizm tanısı için duyarlılığı %80-100, özgüllüğü 

%64-100 arasında bulunmuştur 

Akciğer Sintigrafisi



Pulmoner Anjiyografi 

 Konvansiyonel pulmoner anjiyografi, PTE’de kesin 

tanı sağlayan, altın standart test olarak kabul edilir

 Ancak konvansiyonel anjiyografide mortalite oranı 
%0,5, majör morbidite oranı %1 civarındadır

 Özellikle trombolitik uygulanacak hastalarda 

kanama riskini artırır

 Yüksek klinik olasılıklı hastalarda noninvazif tanı 

yöntemleriyle PTE tanısının dışlanamadığı olgularda 

endikedir. 

 Ayrıca kateter ve cerrahi embolektomi öncesi, 

trombüs yaygınlığının gösterilmesi amacıyla da 
yapılması önerilir





Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

 Pulmoner arterler içinde trombüsün doğrudan görüntülenmesini 
sağlar

 Gadolinum kullanılarak anjiyografik görüntüleme elde edilebilir

 Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu tekniğin, ümit verici olmakla 

birlikte, düşük duyarlılığından dolayı henüz klinik uygulamaya hazır 

olmadığını göstermektedir.

 Bazı durumlarda BT ye alternatif olarak kullanılabilir

❖Renal bozukluğu olan

❖Kontrast maddeye karşı allerji öyküsü olan

❖Gebelerde (İyonize radyasyon riski oluşturmaması nedeni ile)

❖Diğer tekniklerle görüntülemenin güç olacağı pelvis içi damarlardaki 

ve vena kava inferiordaki trombüslerin saptanması 



Alt Ekstremite Venöz Ultrasonograf

 PTE kuşkulu hastada, alt ekstremite

ultrasonografisinin pozitif bulunması, daha ileri 

bir inceleme yapılmadan antikoagülan
tedavinin başlanmasını sağlar

 DVT araştırmak için en sık kullanılan teknikler 

arasında alt ekstremitelerin venöz

kompresyon ultrasonografisi, iki yönlü ve renkli 

Doppler ultrasonografi yer alır

 İlk sırada yapılması gereken görüntüleme 

yöntemi kompresyon ultrasonografisi (KUS)’dir. 

❖ KUS ,proksimal DVT için duyarlılığı %95, 
özgüllüğü ise %98 civarındadır



Ekokardiyografi

 Pulmoner tromboembolizm olgularının yaklaşık %30-40’ında sağ 

ventrikül disfonksiyonu saptanır

 RV’nin kendine özgü geometrisi göz önüne alındığında, RV boyutu 

veya fonksiyonu hakkında hızlı ve güvenilir bilgi sağlayan ayrı bir 

ekokardiyografik parametre yoktur 

 Bu nedenle PE tanısında ekokardiyografik kriterler çalışmalar 

arasında farklılık göstermektedir. 

 Negatif prediktif değeri % 40-50 nedeniyle, negatif bir sonuç PE’yi

dışlayamaz



Ekokardiyografi

 PTE’li hastaların ekokardiyografilerinde gözlenebilecek değişiklikler:

❖ Sağ ventrikül dilatasyonu %25

❖ Septal duvarda paradoksal hareket ve sola deviasyon

❖ Sağ ventrikül disfonksiyonunu gösteren orta veya ağır hipokinezi

❖ Sağ atriyumda mobil trombüs varlığı

❖ Pulmoner hipertansiyon varlığı 

❖ Patent foramen ovale varlığı

Bu bulgular esas olarak masif PTE’de gelişir ve PTE’nin ağırlığını gösterir



2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European
Respiratory Society (ERS)



Ekokardiyografi

 Ekokardiyografi masif tromboemboli ile karışabilecek  diğer durumların 
ayırıcı tanısında yaralıdır 

❖ Perikardiyal tamponad, 

❖ Akut kapak disfonksiyonu, 

❖ Şiddetli global veya bölgesel LV disfonksiyonu, 

❖ Aort diseksiyonu

 Ekokardiyografik inceleme, şüpheli PE’li hemodinamik olarak stabil 

olan hastalarda rutin tanısal çalışmanın bir parçası olarak zorunlu 

değildir, ancak akut dispnenin ayırıcı tanısında yararlı olabilir



Ekokardiyografi

 Şüpheli PE’li ve hemodinamik olarak kötü hastada eğer acil BT 

anjiyografi yoksa, özellikle spesifik ekokardiyografik bulgular ile 

birlikte, RV basıncı aşırı yük belirtileri PE acil reperfüzyon tedavisi için 

yeterlidir 

 Yüksek riskli PE hariç, RV aşırı yüklenme veya fonksiyon bozukluğunun 
ekokardiyografik belirtilerinin olmaması, hemodinamik dengesizliğin 

nedeni olarak PE’yi pratikte dışlamaz



Konvansiyonel Venografi

 Kontrast venografi, alt ekstremite ve daha üstündeki DVT tanısı için 

altın standarttır  

 PTE’den kuşkulanıldığında, görüntüleme tekniklerinin kullanımıyla 

kesin tanıya ulaşılamadığı durumlarda, DVT araştırılması için 

venografi son çare olarak uygulanabilir



Biyokimyasal testler 

 Kardiyak Belirteçler:

❖ Lökositoz

❖ Serum LDH, CRP ve AST düzey artışı

❖ Sedimantasyon hızında artış saptanabilir 

❖ Bulgular, PTE için özgün değildir

 Kardiyak Troponinler :

❖ Kardiyak troponin T ve I kardiyak kaslara spesifik enzimlerdir,

❖ Sağ ventrikül disfonksiyonunu gösterir .

❖ 6-12 saat kadar gecikebilir. 

❖ PTE’ye bağlı serum troponin artışı, 40 saat içinde normale döner.

❖ TropT’nin artmış olması erken mortalite ile ilişkili bulunmuştur



Biyokimyasal testler 

 Natriüretik Peptidler:

❖ Beyin natriüretik peptid (BNP) ve 

❖ N-terminal pro-beyin natriüretik peptid (nt-probnp), 

❖ Ventrikül kaslarındaki hücrelerden yüksek ventrikül dolma basıncı 

olduğunda salınırlar,

❖ Erken mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir
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