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PTE ‘DE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ 

PRE-PTE 

Acaba Pulmoner Emboli 
mi ? 

• Predispozan risk 
Faktörleri (rogers ve 
arkadaşları ) 

• PE klinik tahmin 
kuralları: 

Gözden geçirilmiş 
Cenevre kuralı & Wells 
kuralı 

POST-PTE 

Pulmoner emboli 
tanımız kondu, mortalite 
riskim nedir? 

 PESİ & sPESI 

 

Risk:  Zarara uğrama tehlikesi 



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 



Yaş  

Vitalleri 

Semptomları 

Özgeçmiş 

 



Vitalleri 
Semptomları 
Özgeçmiş 
Ayırıcı tanı  
 



ŞÜPHE 



PULMONER EMBOLIZM TEDAVI 
ÖNCESI RISK DEĞERLENDIRMESI 
 Risk sınıflaması 

1) Klinik semptomlara 
ve hemodinamik 
instabiliteye göre 
değerlendirilir      

2) Klinik, Radyolojik 
ve Biokimyasal 
bulgular (RV-
disfonksiyon vs.) 

& komorbidite varlığı 
ve aggreve edici 
bulguların varlığı  





KLINIK SEMPTOMLARA VE HEMODINAMIK 
INSTABILITEYE GÖRE DEĞERLENDIRILIR      
 

Klinik semptomlar:  taşikardi, düşük sistolik basınç , solunumsal yetmezlik ( takipne 
ve/veya düşüp spO2, senkop (tek veya birlikte ) 



Lab biomarkerın önemi yok. 

Ayırıcı Tanı: 
• Kardiak 

tamponad 
• AKS 
• Aort 

Diseksiyonu 
• Akut valvular 

disfonksiyon 
• Hipovolemi  

 
 
 

Yardımcı görüntüleme 
olarak: TÖE ve kompresyon 
usg 





Patent foramen ovale de sağdan sola şant ve sağ kalpte trombüs varlığı yüksek 
mortalite riskidir. 

D-shape 



Lab biomarkerın önemi yok. 

Ayırıcı Tanı: 
• Kardiak 

tamponad 
• AKS 
• Aort 

Diseksiyonu 
• Akut valvular 

disfonksiyon 
• Hipovolemi  

 
 
 

Yardımcı görüntüleme 
olarak: TÖE ve kompresyon 
usg 



Wells &revize Cenevre 

%30 hastada dışlama 
sağlanır 

Yüksek-riskli hastalarda d-
dimer ‘in negatif prediktif 
değeri düşük oldugu için 
ölçülmemeli 



Yaş  

Vitalleri 

Semptomları 

Özgeçmiş 

 



Vitalleri 
Semptomları 
Özgeçmiş 
Ayırıcı tanı  
 





PESI VE SPESI 





Wells &revize Cenevre 

%30 hastada dışlama 
sağlanır 

Yüksek-riskli hastalarda d-
dimer ‘in negatif prediktif 
değeri düşük oldugu için 
ölçülmemeli 



Orta yüksek riskli hastalarda; yakın takip gereklidir. Hemodinamik dekompanzasyon riski 
vardır, kurtarıcı reperfüzyon tedavisi gerekir. 
Pesi 1-2 veya spesi 0>> düşük risk 





BT PULMONER ANJIOGRAMA 
KONTRAENDIKE OLAN 
HASTALARDA NE YAPALIM?? 

Hemodinamik instabilitesi olmayan d-dimer yüksek gelen hastalar 

 

Gereksiz radyasyondan korunma 

Genç hastalar ve kadın hastalarda > yaşan boyu meme kanser riskini 
artırır  

V/Q sintigrafisi acil şartlarında %30-50 oranlarında diagostiktir 

Bu oranlama PAAG si normal olan hastalarda artar 

>>> genç hastalarda ilk planda kullanımı tercih edilebilir  



Reperfüzyon sonrası hemodinamik stabilizasyonda ;oral antikoagulana geçilebilir ancak YOAK a 
geçiş açısından bir çalışma yok  



PESİ: daha standardize 
Agreve edici faktörleri çok 
içermiyor 
 



HESTIA KRITERLERI 







YÜKSEK RISKLI PULMONER EMBOLI 
AKUT FAZ TEDAVISI 



AKUT FAZDA TEDAVİ 

Hemodinamik ve solunumsal destek 

• Oksijen tedavisi ve ventilasyon 

• HFNO, MV (non-invazif& invazif) 

• Positif intratorasik basınç, yüksek-riskli hastalarda venöz dönüşü 
ve dolayısıyla kardiak outputu azaltıp, sağ kalp yetmezliğini 
derinleştirebilir. 

• Akut sağ kalp yetmezliğinde farmakolojik tedaviler 

• Sıvı replasmanı: agresif replasman (>500), yüksek-riskli 
hastalarda  sağ kalp yetmezliğini derinleştireceği için 
önerilmemektedir. 

• Vazopressör: norepinefrin ve dobutamin  

 





AKUT FAZDA TEDAVI 

• Mekanik dolaşım desteği 

• İleri yaşam desteği 

• Başlangıç antikoagulasyon 

• Parenteral antikoagulasyon 

• Vitamin K antagonistlerİ 

• Non-vitamin K antagonist oral antikoagulasyon 

Reperfüzyon tedavisi 

• Sistemik tromboliz 

• Perkütan kateter ilişkili tedavi 

• Cerrahi embolektomi 

Vena kava filtreleri 

 



PARENTERAL 
ANTIKOAGULASYON 

• Yüksek ve orta riskli pulmoner emboli ön tanılı hastalarda , 
antikoagulasyon tanıya dayalı test sonuçlarını beklemeden hemen 
başlanmalıdır 

• DMAH,Fondaparinuks,UFH, YOAK >> eş hızlı etki 

• DMAH ve fondaparinuks başlangıç tedavisinde UFH ‘ye üstün gelir* 

• major kanama ve HIT riski azlığı 

•  UFH: hemodinamik instabil olan veya olması yakın olan 
,reperfüzyon tedavi alacak olan hastalarla sınırlandırılmıştır 

• Renal yetmezlik (crcCL<30) , ciddi obeziteli 

• DMAH: crcl e göre doz ayarlaması yapılarak verilmelidir 

• UFH dozu aptt zamanına göre yapılır 

 

 

 



UFH 



DMAH 



VITAMIN K ANTAGONISTLERI 

50 yıldan uzun süredir oral antikoagulasyonda altın-standart tedavi  

 

VKA kullanımının en az ilk 5 günü;  İNR değeri 2-3 olana kadar ve 
olduktan sonra 2 gün DMAH veya fondaparinuks veya UFH ile birlikte 
kullnılmalıdır 

 

Warfarin, genç(<60 yaş) ve sağlıklı hastalarda 10 mg; yaşlı hastalarda 
≤5mg olarak kullanılmalı 

 

 



NON-VITAMIN K ANTAGONIST 
ORAL ANTIKOAGULANLAR 

Dabigatran >trombin 

Apiksaban, edoxaban, rivaroksaban > faktör Xa 

• VKA larla karşılaştırıldıgında diğer ilaçlarla yan etkileri daha az  

• Faz III VTE çalışmalarında Crcl 30-60 olgularda dabigatran, 
rivaroksoban, apiksaban doz düşümü olmazken edoksaban 30 mg 
olarak verilir (Crcl <25-30 olan hastalar çalışmaya dahil değildir) 

• YOAK lar >6 ay kullanımlarda ; DMAH ve VKA leri ile kıyasladığında 
major kanama oranları düşük  ve VTE rekürrens profilaksisinde eş 
değerdediler 

 









TROMBOLITIK TEDAVI 

Ufh ile kıyaslandıgında  

pulmoner obstrüksiyon, pulmoner vaskülar rezistans (PVR)  ve 
pulmoner arteryal basınç (PAP) hızlı etki gösterir 

En iyi etki ilk 48 saatte gözlenir 

Semptom yaşı 6-14 gün olanlarda da kullanılır 

%8 başarısızlık > tedaviden 36 saat sonra da devam eden klinik 
instabilite, ekoda değişmeyen sağ kalp dilatasyonu   

PEITHO çalışması 

Orta riskli PE lerde erken trombolitik yapılmasını uzun dönem 
sekellerden korunma açısından tam anlamıyla bir çalışma yok 



TROMBOLITIK TEDAVILERI 



CERRAHI EMBOLEKTOMI 

Akut PE de ; aort çapraz klemplenmesi ve kardioplejik kardiak arrest 
olamdan kardiyopulmoner bypass yapılmasıdır. 

Geleneksel olarak, pulmoner embolektomi, kardiyopulmoner re-
süsitasyon uygulanmas› gerekebilecek hastalar için.  

Kontrendikasyonları olan ya da trombolize yetersiz yant veren hastalar-da, 
aç›k foramen ovalesi ve kalp içi trombüsü olanlarda da uygula-nır. 

 

** ilk tedavi olarak tromboliz ve cerrahi embolektomi uygulanmış 

30 günlük mortalitede değişiklik görülmemiş hatta inme ve yeni girişim 
olasılıkları trombolizde fazla saptanmış 

5 yıllık sağ kalımları aynı gözlenmiş 

Ancak gözlemsel retrospektif çalışmada hastalar randomize ayrılmamış** 

 



PERKÜTAN KATETERLE ILIŞKILI 
TEDAVI 

Kısmen tıkanmış bir pulmoner trunkusu ya da majör pulmoner arter-
leri açmak için uygulanan perkütan teknikler, yüksek riskli PE’deki bazı 
kritik durumlarda hayat kurtarıcı olabilir 

mutlak kontrendikasyonların olduğu durumlarda trombolize alternatif 
olarak, trombolizin hemodinamiği düzeltmede başarılı olamadığı 
durumlarda yardımcı tedavi olarak ya da hemen kardiyopulmoner 
baypas yapılamayacak durumlarda cerrahiye alternatif olarak 
gerçekleştirilebilir 

***mekanik fragmentasyon 

***Trombüs aspirasyonu 

***Farmakomekanik yaklaşım : mekanik veya ultrason 
fragmentasyonu ve tromboliz 

 



MULTIDISIPLINER PULMONER 
EMBOLI TAKıMLARı 

Kardiyolog,  

pulmonolog,  

hematolog,  

damar hastalıkları,  

anesteziyoloji ve yoğun bakım,  

KVC,  

girişimsel radyoloji 

Öneriler  Sınıf  Seviye  

Her hastane kaynaklarına ve uzmanlıkalrına göre Yüksek ve 
bazı seçilmiş vakalarda orta riskli PE olguları için 
multidisipliner takım kurulması düşüülmelidir. 

IIa C 



VENA CAVA FILTRESI 

Perkütan yerleşim; birkaç hafta veya ay sonra çıkarılması veya uzun 
süre kalım 

Yüksek riskli VTE hastalarına primer profilaksi amacı 

Serbest dolaşan trombüs  

Venöz filtre: 

<1 ay içinde proksimal dvt tanısı almış olan ve atikoagulan tedavi 
kontraendike olan hastalar 

Komplikasyonları sık ve ciddi 

 Öneriler Sınıf  Seviye  

Akut PE ve Antikoagulan tedaviye kontraendike olunması  IIa C 

Yeterli antikoagulantedaviye rağmen rekürren PE  IIa C 

Rutin IVC filtre kullanımı önerilmemektedir III A 



PEITHO çalışmasına göre 

 orta yüksek riskli hastalarda ortalama hemodinamik dekompanzasyon 
ve ölüm süresi 1.79+/- 1.60 gün 

=> 

2 veya 3 gün DMAH ile gözlemleyip sonrasında oral antikoagulana 
geçmek önerilir 



ERKEN TABURCULUK VE EV 
TEDAVISI 

Öneriler Sınıf Sevi
ye  

Eğer uygun poliklinik takibi ve antikoagulasyon tedavisi sağlanacak olursa, 
seçilmiş düşük-riskli hastaların erken taburculugu ve tedavilerinin evde 
devamı düşünülmelidir 

IIa A 





KRONIK FAZDA TEDAVİ VE 
TEKRARLARIN ÖNLENMESI 

Antikoagulasyon amaç: akut fazın tedavisi ve rekürrensi uzun dönem 
önlemek 

Uzun dönem antikoagulasyon tedavisi için yapılan randomie 
çalışmalarda VTE li hastalarda (DVT +/- PE) 

Rekürrens insidansı ilk olaya bağlı değil (DVT ?PE?) 

Ancak biliniyor ki PE geçirdiyse PE olma riski ; DVT geçirdiyse DVT olma 
riski daha fazla 

Fatalite oranı PE de x2 



KRONIK FAZDA TEDAVİ VE 
TEKRARLARIN ÖNLENMESI 

uzun dönem PE rekürrens risklerinin risk faktörlerine göre ayrılması: 



Tablo dışında kalan: herediter trombofili hastalar 

Antitrombin eksikliği 

Protein C/S eksikliği 

Homozigot Faktör V Leiden ve homozigot protrombin G20210A 
mutasyonuna sahip olanlar ilk PE sorası indefinite antikoagulan 
tedavisi adaylarıdır 

Genç hastalaarda Pe öyküsü ve aile öyküsü olanları sorgula 

Heterozigot taşıyıcılarda uzun süre antikoagulan kullnımına ait yarar 
görülmemiş 

 



Öneriler  Sınıf  Seviye  

PE tanılı tüm hastalara teröpatik antikoagulasyon ≥3 ay önerilir I A 

Hangi hastalara 3 ay sonra tedavinin kesilmesi önerilir 

Major transient/revesible risk faktöre sekonder geçirilmiş PE/VTE hastalarında 3 aylık tedavi sonrası 
tedavi kesilmesi önerilir 

I B 

Hangi hastalarda 3 aylık tedavi süresi uzatılır 

Antifosfolipid antikor sendromu tanılı hastalarda belirsiz süre VKA ile oral antikoagulasyon önerilir I B 

Major transient veya reversibl risk faktörüne bağlı olmayan rekürren VTE si olan hastalarda oral 
antikoagulasyonun belirsiz süre kullnımı önerilir 

I B 

Hangi hastalar uzamış antikoagulasyon kullnımı düşünülmelidir 

İlk PE ‘sini geçirmiş tanımlanabilir risk faktörü olmayan hasta IIa A 

AFAS dışında persistan risk faktörü olan ilk PE sini geçirmiş hasta IIa C 

İlk PE sini geçirmiş minor transiet veya reversible risk faktörü olan hasta IIa C 

Uzun süreli antikoagulasyonda YOAK dozları 

Kanser tanısı olmaya PE geçirmiş hastada, 6 aylık teröpatik antikoagulasyon sonrası düşük doz 
apiksaban 2.5 mg bid veya rivoraksaban 10 mg od geçilmesi düşünülmelidir 

IIA A 

Alternaitf antitrombotik ajanlarla uzun süreli antikoagulasyon 

Oral antikoagulanları tolere edemeyen, almayı reddeden hastalarda; aspirin veye sulodexide uzamış 
VTE profilaksisinde düşünülebilir 

Iıb B 

Antikoagulasyon tedavisi alan hastalarda takip 

Belli aralıklarla ilaç toleransı,bağlılıgı ; hepatik ve renal fonksiyon testleri ve kanama riski kontrol 
edilmelidir 

I C 



ANTIKOAGULAN ILIŞKILI 
KANAMA RISKI 

Metaanaliz Faz III çalışmalara göre  

3-12 aylık antikoagulan tedavilerde YOAK kullanımı VKA ile 
kıyaslandıgında %40 major kanama riski azalmış 

İlk ay risk fazla > azalıyor >plato çiziyor 

 

Uzun süreli antikoagulan kullnımında kanama risk hesabı önemli 

Periodik olarak hesaplanmalı 

 

 





D: %0.9  
w.%1,8 

Yüksek kanam riski olan hastalar çalışmalara dahil edilmemiş 
Afas lı hastalarda YOAK lar VKA ya alternatif olmadıgı belirtilmiştir. 



KANSERLI HASTALARDA TEDAVIYE 
YAKLAŞıM 

Kanserli olgularda DMAH ve VKA karşılaştırıldıgında DMAH rekürrensi %40 azalttıgı ancak 
major kanama komplikasyon risklerinin aynı oldugu bildirilmiştir.  

GIS kanseri olmayan olgularda ; Edoxaban veya rivaroksaban DMAH a alternatif olarak 
düşünülmelidir seçim klinisyene ve hastaya bırakılmıştır 

YOAK ’larla artan kanama riski nedeniyle gastrointestinal kanserli hastaları için net bir 
uyarı mevcuttur 

GİS kaserli olgularda kanama riskinde artış olmasına bağlı olarak ≥3-6 aylık tedavilerde 
DMAH düşünülmelidir 

Antikoagulasyon sağlanamıyorsa vena kava filtresi endikedir. 



Öneriler  Sınıf Seviye  

PE ve kanserli hastalarda ilk 6 ay kiloya göre doz ayarlı DMAH tedavisi VKA yerine 
düşünülebilir * 

IIa A 

GIS kanseri olmayan kanserli hastalarda edoksaban,DMAH alternatifi olarak 
düşünülebilir 

Iıa B 

GIS kanseri olmayan kanserli hastalarda rivoroksaban ,DMAH alternatifi olarak 
düşünülebilir 
 

Iıa C 

PE ve kanserli hastalarda uzamış antikoagulasyon, belirsiz bir süre için veya 
kanserde kür sağlanana kadar düşünülebilir 

Iıa B 

Kanserli hastalarda insidental PE ye yaklaşım semptomatik PE gibi olması 
düşünülebilir 

Iıa B 



GEBELIKTE PULMONER 
EMBOLIZM 



Akut PE anne ölümlerinde öncü nedenlerinden biridir 

2013-2015 yıllarında 1.13/100.000 mortalite  

VTE riski gebe kadınlarda fazla olmakla birlikte, postpartum dönemde en 
fazladır 

İnvitro fertilizasyonda risk daha fazla 

 

Klinik , gebeliğin fizyolojik semptomlarıyla karışır 

Gebeler ve ≤6 haftalık post-partum ‘a yaklaşım  

 

 
Fetal radyasyon dozu 50 mGY nin altında oldugunda kanserojenik risk , hamileliğin diğer riskleri ile karşılaştırıldıgında ihmal 
edilebilir düzeydedir 

 fetal doz >150 mGy ise malformasyon olasılığı büyük ölçüde artmaktadır  

Yorgancıoğlu Arzu, topçu Füsun, ocaklı Birsen Gebelik ve Akciğer hastalıkları, TTD, radyolojik görüntüleme ve gebelik syfa 95 





Anormalse ,başka tanıları da düşün ! 

Hemogram, BFT çalış,kanama risklerini 
değerlendir 

Düşük fetal radyasyon dozunda 
olmalı 



YEARS KRITERLERI 



TEDAVI 
DMAH, gebelikte tercih edilen tedavidir. 

 plasenteyı geçemz 

 fetal hemoraji veya teratojenitesi yoktur 

 UFH ye göre farmakokinetik ve risk profili açısından daha olumludur 

UFH de gebelikte güvenlidir  

Fondaparinux ,DMAHa yönelik allejik durum ve yan etkilerde tercih edilebilir 416  

VKAs : 

 plasenteyı geçer 

 ilk trimesterda embriyopati riski 

 üçüncü trimesterda fetal ve neonatal hemoraji riski  

 plasental abrupsiyon 

 CNS anomalisi 

YOAK lar gebelerde kontraendikedir 



PULMONER EMBOLIZM VE 
GEBELIK 

İnsidans: 
2-7/100.000 



PULMONER EMBOLIZM ‘ıN 
UZUN DÖNEM SEKELLERI 

Tedavi alan olgularda ilk birkaç ayda pulmoner arter yatak 
restorasyonu olur 

Tedavi almayanlarda thrombüs organize hale gelir >kteph> obstrüktif 
vaskülopati 

 

1) Devam eden semptomlar ve fonksiyonel kısıtlılık 

6 aydan 3 yıla kadar devam edebilir 

1) Kteph 

 

 



Dispne, fonksiyonel kısıtlılık  
vte rekürens , kanser?,kanama 
komplikasyonlarını sorgula 



Öneriler Sınıf  Seviye  

Rutin klinik değerlendirme akut PE sonrası 3-6 aylarda 
olması önerilir 

I B 

PE sonrası hastanın hastaneden topluma dahil olabilirliği 
açısından entegre model hasta bakımı önerilir  

I C 

PE sonrası 3.ayda semptomları ve V/Q  sintigrafide devam 
eden perfüzyon defektleri olan hastaya ph/cteph merkez 
sevki önerilir (EKO,BP ve veya KPET) 

I C 

Yeni başlangıçlı veya devam eden dispne/egzersiz 
kısıtlılığında ileri diagostik değelendirme düşünülmelidir. 

Iıa C 

KTEPH risk faktörü olan asemptomatik hastalara ileri 
diagnostik değerlendirme düşünülmelidir  

Iıb C 



TEŞEKKÜRLER 

Sunum içindeki bazı tablolar ve şekiller www.acilci.net7akut-
pulmoner-emboli-kılavuzu-2019 yusuf ali akıncı nın sayfasından 
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