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Yoğun Bakım Bilim Dalı 

}  İnsidans ve Epidemiyoloji 

}  Risk Faktörleri 

}  Fizyopatoloji 

}  Tanı Kriterleri 

}  Tanı Yöntemleri 

}  Venöz tromboembolizm (VTE), venöz 
dolaşımda oluşan tüm patolojik trombozların 
genel ismidir. 

}  VTE, Derin ven trombozu (DVT) ve Pulmoner 
Emboli (PE) kavramlarını içerir. 

  Goldhaber SZ. Preventing pulmonary embolism and deep vein thrombosis:a ‘call to action’ for 
vascular medicine specialists. J Thromb Haemost. 2007;5(8):1607-9  

}  Venöz tromboemboli (VTE) kritik hastalarda 
sık görülen bir komplikasyondur ve morbidite 
ve mortalite oranlarındaki artış ile ilişkilidir. 

             
      Attia J, Ray JG, Cook DJ, Douketis J, Ginsberg JS, Geerts WH. Deep vein thrombosis and its prevention in 

critically ill adults. Arch Intern Med.2001;161:1268–79 

}  En sık olarak alt ekstremite derin venlerinde 
(derin ven trombozu, DVT); daha nadir olarak 
üst ekstremite, pelvis ve diğer venlerde 
görülür.  

}  VTE'nin yaşamı tehdit en önemli bileşeni 
pulmoner embolizmdir (PE). 

 
      Segal JB, Eng J, Janckes MW, Tamariz LJ, Bolger DT, Krishnan JA, et al. Diagnosis and treatment of deep 

venous thrombosis and pulmonary embolism. Agency for Healthcare Research and Quality Publication 
No. 03-E016,2003:1-169 

}  Venöz tromboemboli (VTE) vasküler ölüm 
nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır. 

}  Özellikle yaşlı insanlar arasında yüksek 
insidansa sahip ve 0.7-2/1000/yıl oranı söz 
konusudur. 

      Tagalakis V, Patenaude V, Kahn SR, Suissa S. Incidence of and mortality from venous thromboembolism 
in a real-world population: the Q-VTE study cohort. Am J Med 2013;126:832.e13-21 

}  3746 hasta Medikal/Cerrahi yoğun bakım 

}  %98 DVT (alt ekstremite) 

}  %72 DVT (üst ekstremite) 

      Lamontagne F, McIntyre L, Dodek P, Heels-Ansdell D, Meade M, Pemberton J, et al. Nonleg venous 
thrombosis in critically ill adults: a nested prospective cohort study. JAMA Intern Med. 2014;174(5):
689-96, 
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}  PE tanısı hemoptizi ve yan ağrısından, taşipne 

ve solunum zorluğuna uzanan geniş bir 
yelpazeden dolayı zordur. 

}  Özellikle yoğun bakım hastalarında PE 
kliniğinin dikkatten kaçması yaygındır. 

}  Otopsi sonrası PE tanısı alan birçok yoğun 
bakım hastası mevcuttur.  

}  342 000 kişiyi içeren topluma dayalı yapılan 
çalışmada PE oranı 6/100 000/yıl 

     Oger E. Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western France. EPI-
GETBP Study Group. Groupe d’Etude de la Thrombose deBretagne Occidentale. Thromb Haemost 
2000;83:657–660 

}  Fransa’da yapılan retropspektif bir çalışmada 
PE oranı 64.2/100 000/yıl  

      Incidence of venous thromboembolism in France: a retrospective analysis of a national insurance 
claims database. Bouée et al. Thrombosis Journal (2016) 14:4 

 
 
 
 

}  Venöz tromboembolizm multifaktoriyel bir 
hastalıktır. 

}  Hastalarda aynı anda birden fazla risk faktörü 
birlikte bulunabilir.  

}  Hastada ne kadar çok risk faktörü varsa VTE 
gelişme riski de o kadar yüksektir. 

     Gerotziafas GT, Samama MM. Prophylaxis of venous thromboembolism in medical patients. Curr Opin 
Pulm Med. 2004;10:356-365 

Güçlü zemin hazırlayan 
etkenler   
(olasılık > %10) 

Orta derecede zemin 
hazırla yan etkenler 
(olasılık %2-9) 

Zayıf zemin hazırlayan 
etkenler  
(olasılık <2) 

Kırık (kalça yada bacak) Artroskopik diz 
cerrahisi 

Yatak istirahati>3 gün 

Kalça ya da diz eklemi 
replasmanı 

Santral venöz kateter Oturmaya bağlı 
hareketsizlik 

Majör genel cerrahi Kemoterapi İleri yaş 
Majör travma Kr kalp veya sol. yetr Laparoskopik cerrahi 
Omurilik hasarı Hormon  tedavisi Obesite 
Post operatif YB Malignite Gebelik / doğum öncesi 
Kanıtlanmış VTE Oral kontraseptif Varisler 

Paralitik inme Nefrotik Sendrom 
Gebelik/ doğum sonrası İnflamatuar barsak hast. 
Önceki VTE 
Trombofili 
Kr Dializ 
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}  Antitrombin III eksikliği 

}  Protein C ve S eksikliği 

}  Faktör V Leiden mutasyonu 

}  Aktive protein C (APC) rezistansı 

}  Koagülasyon Faktörleri ( VIII, IX, X artışı) 

}  Hiperhomosisteinemi 

}  Siyah popülasyon 

Hasta Grubu DVT Prevelansı % 
Medikal hastalar 10-20 
Genel Cerrahi 15-40 
Majör Jinekolojik Cerrahi 15-40 
Majör Ürolojik Cerrahi 15-40 
Beyin Cerrahisi 15-40 
İnme 20-50 
Kalça veya Diz Artroplastisi / 
Kalça kırığı Cerrahisi 

40-60 

Majör Travma 40-80 
Omurilik Hasarı 60-80 
Yoğun Bakım Hastaları 10-80 

}  Semptomatik DVT’si olan hastaların çoğunda 
proksimal pıhtılar vardır. 

}  % 40-50 olguda genellikle klinik belirti 
vermeyen PE komplikasyonu ortaya çıkar.  

}  Asemptomatik PE cerrahi dönemde, özellikle de 
asemptomatik DVT’si olan ve tromboprofilaksi 
uygulanmayan hastalarda sıktır. 

     Dalen JE. Pulmonary embolism: what have we learned since Virchow? Natural history, pathophysiology, and 
diagnosis. Chest 2002;122:1440–1456. 

}  PE, DVT’nin başlangıcından 3-7 gün sonra gelişir. 

}  Olguların %10’ununda, belirtilerin başlangıcından 
sonraki 1 saat içinde ölümcül olabilir ve bunların 
çoğuna tanı konamaz. 

}  %5-10 vakada PE, hipotansiyon ve şok ile kendisini 
gösterir. 

}  %50 olguda şok olmaksızın, sağ ventrikül işlev (SVİB) 
bozukluğuna ait bulgular vardır. 

      Konstantinides S. Pulmonery embolism: Impact of right ventricular dysfonction. Curr Opin Cardiol 
2005;20:496-501 
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}  Venöz tromboembolizm ile ilgili 3 temel 
patogenetik mekanizma Virchow  tarafından 
yaklaşık 150 yıl önce tanımlanmıştır.  

}  Bu temel patogenetik mekanizmalar halen 
kabul görmekte olup, günümüz teknolojisi ile 
bu mekanizmalara genetik değişiklikler 
(polimorfizmler/mutasyonlar) eklenmiştir. 

      VTE oluşumunda 3 temel faktör  
                (Virchow triadı) 

}  Venöz staz 

}  Damar duvarı hasarı 

}  Hiperkoagülübilite 

}  Hastaların büyük kısmında virchow triadının  
bir veya daha fazla kompanenti (+) 

}  Venöz embolik olayın oluşturduğu 
patofizyolojik bozukluklar, pulmoner arter 
yatağındaki tıkanmanın oranına bağlıdır. 

}  Hastada pulmoner veya kardiak sorun varsa 
patofizyolijik değişikler daha ciddi sonuçlar 
verir. (Yoğun Bakım hastası) 

     Smulders YM, Pathophysiology and treatment haemodynamic instability in acute pulmoner embolism: 
the pivotal role of pulmonery vasoconstruction. Cardiovasc Res 2000; 48:23-33 

}  Akut PE hem pulmoner, hem kardiovasküler 
değişiklere neden olur. 

}  Obstrüksiyon total ise ölü boşluk artar. 

}  Sağ ventrikül art yükü  

}  Kardiak Output (CO) 

}  Arteriovenöz O2 farkı 

}  Miks venöz O2 içeriği 

HİPOKSEMİ 

    Hipoksemi için olası diğer mekanizmalar 

}  V/Q uyumsuzluğu 

}  İntrapulmoner veya intrakardiak sağdan sola 
şant 

}  Pulmoner sürfaktan kaybı (zayıf olasılık) 
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}  Emboli ile pulmoner yatağın obstrüksiyonu, sağ 
ventrikül üzerindeki yükü artırır. 

}  Öncesinde kardiak patoloji yoksa, pulmoner 
yatakta %20 altında obstrüksiyon kompensatuar 
mekanizmalarla tolere edilir. 

            Minimal hemodinamik değişiklik 

     Pulmoner vasküler obstrüksiyon %30-40 

}  Pulmoner arter basıncı      (ciddi) 

}  Sağ atrial basınç      (hafif) 

Frank Starling Yasası 
 
 

Sağ ventrikül atım işi 
Kardiak Output  

   Pulmoner vasküler obstrüksiyon %50-60 

             Sağ atrial basınç artar 

     Sağ kalp genişler 
     Sağ ventrikül duvar tansiyonu artar 
     Sağ ventiküler iskemi gelişebilir 
                       

       
CO 

azalır   
Sistemik 

Hipotansiyon 
(ŞOK) 

}  Dispne  

}  Göğüs ağrısı 
                                    %90 olguda (+) 
}  Senkop 

}  Takipne 

}  Senkop nadir ama önemli  
 (azalmış hemodinamik rezervin göstergesi) 

▷Şok ve Hipotansiyon  (Yüksek riskli PE ) 
 
▷Masif PE hipotansiyon ile karakterize  (KB<90mmHG) 
 
      Senkop, bradikardi, kardiak arrest, ani ölüm 
 

        Masif PE 90 günlük mortalite  %52-58 
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            Derin ven trombozu (DVT) 

}  Ağrı, duyarlılık 

}  Eritem, ısı artışı 

}  Gode bırakan ödem, şişlik  

}  Ayağın dorsofleksiyonu ile gelişen baldır ağrısı 
(homans belirtisi) 

    
                     ≤ %50 vaka (+) 

     
     

Derin Ven Trombozu (DVT) Tanısında Klinik Risk Sınıflaması (Wells) 

}  Non-masif 

}  Submasif  

}  Masif 

}  Non-masif PE  

  SKB ve Sağ ventrkül fonksiyonları normal 
 
}  Submasif PE  

   SKB normal, ancak EKG’de sağ ventrikül yetersizliği  
    (dilatasyon, hipokinezi) 

}  Masif PE  

  Hipotansiyon-Şok (SKB<90 mmHg) ve Kardiak arrestin eşlik ettiği 
sağ ventrikül yetersizliği 

   
    Arseven O, Sevinç C,Alataş F, Türk Toraks Derneği Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk 

Toraks Dergisi 2009;10-11:1-46 

 

}  Akciğer Grafisi 

}  EKG 

}  Arter kan gazı  

}  D-Dimer 

}  Lab testleri 

}  Ekokardiografi 

}  V/Q sintigrafisi 

}  Alt Ekstremite Venöz Kompresyon US 

}  BT Angiografi 

}  MR Anjiografi 

}  Pulmoner angiografi 
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          Akciğer Grafisi 
 
}  Tanı değeri sınırlı 

}  Düşük sensitivitesi ve rölatif yüksek 
spesifisitesi olan bulgular; 

◦  Periferal oligemi (Westermark belirtisi) 

◦  Santral PA genişlemesi (Fleischner belirtisi) 

◦  Plevra tabanlı opasite (Hampton hörgücü) 

◦  Diafragma yüksekliği 

}  Nonspesifik bulgular 

◦  Hava – bronkogramlı konsolidasyon 
◦  Linear atelektazi 
◦  Plevral effüzyon 

}  Olguların %10-15’inde grafi normal 

                            EKG 
 
}  Sinüs taşikardisi (%40) 

}  Sağ dal bloğu 

}  Sağ aks deviasyonu 

}  Sağ yüklenme 

}  QRS, ST-T segment ve T dalga değişiklikleri 

}  S1 Q3 T3 paterni (McGinn-White işareti) 

                          Arter Kan Gazı 
}  Hipoksemi 

◦  V/Q uyumsuzluğu 

◦  Refleks bronkokonstrüksiyon 

◦  Atelektazi ve infarktüs 

◦  Patent foramen ovaleden sağdan sola şant 

◦  Mikst venöz O2 kontentinde düşme 

◦  Akciğer içinde arteriovenöz anastomozların açılması  

}  Hipokapni, Respiratuvar Alkaloz 

}  P(A-a) O2’de artma 

}  ETCO2’de düşme (sınırlı katkı) 

                  Kan gazı değerleri % 20 olguda normal 

                             D-Dimer 

}  Çapraz fibrin yıkım ürünü 

}  Yarı ömrü 8 saat 

}  VTE (en az 3gün sonra pozitif) 

}  Akut PE’de yüksek 

}  Normal D-Dimer ( kuvvetli negatif prediktif özellik) 

}  Kalitatif, kantitatif (%94-%50) 

}  Toplam 1109 hasta, 547 hasta D-Dimer normal  
          (%2 PE, negatif prediktif değer %99) 
                                                                                                   Kollef MH, Crit Care Med , 2000: 28:414-420 

                  Laboratuar Testleri 
 
}  Troponin T   

}  Kardiyak troponin I   

*Sağ ventrikül disfonksiyonu /kardiojenik şok (+ risk) 

}  B-tip natriüretik peptid (BNP) ve pro B-tip NP 
 
*Artmış kardiyak duvar stresi ve miyokardial hipoksi (+) 
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                    Ekokardiografi 
 
                        Akut PE   

}  Sağ ventrikülde dilatasyon / hipokinezi 

}  Anormal sağ interventriküler septum hareketi 

}  Triküspit yetmezliği 

}  Trombüs görülmesi (nadir) 

                      V/Q Sintigrafisi 

}  Tc-99m işaretli albümin agregatları iv enjeksiyonu 

}  %96 duyarlılık 

}  Perfüzyon normal PE (-) 

}  Perfüzyon anormal / ventilasyon normal  
     (V/Q uyumsuzluğu       PE (+) 
 
}  Perfüzyon/ventilasyon aynı bölgede anormal PE (-) 

}  Tanısal olmayan V/Q sintigrafisi olan hastaların 
%33’ünde anjiografik ispatlanmış PE (+) 

                                        PIOPED investigators JAMA, 1990;263-2753-2759 

      Alt Ekstremite Venöz Kompresyon US 

}  Sensitivitesi/spesifitesi   %90-95/% 95 

}  DVT Saptanan hastaların %40 ında PE + 

}  PE tanısı alan hastaların %70’inde DVT + 

                        BT Angiografi 
        (Tek detektörlü/Çoklu detektörlü) 

}  Sensitivitesi/spesifitesi  ~ %90 

}  Wells  
◦  Düşük riskli > BT (-) > %96  
◦  Orta riskli > BT (-) > %86 
◦  Yüksek riskli > BT (-) > %60 

}  Wells  
◦  Düşük riskli > BT (+) > %58  
◦  Orta riskli > BT (+) > %92 
◦  Yüksek riskli > BT (+) > %96 

                     MR Anjiografi 

}  7 merkez 371 PE hasta  

}  Sensivite /spesifite      %78 / %99 

}  %25’i teknik olarak yetersiz  

}  Standart testlerle PE tanısı konulan hastaların 
ancak %57 (+) 

}  Dolayısıyla MR anjiografi pulmoner emboli 
tanısında rutin kullanımı uygun değil 

}  P.D. Stein, T.L. Chenevert, S.E. Fowler, L.R. Goodman, A. Gottschalk, C.A. Hales, R.D. Hull, K.A. Jablonski, K.V. 
Leeper Jr., D.P. Naidich, D.J. Sak, H.D. Sostman, V.F. Tapson, J.G. Weg, and P.K. Woodard “Gadolinium-Enhanced 
Magnetic Resonance Angiography for Pulmonary Embolism. A Multicenter Prospective Study (PIOPED III).” Annals of 
Internal Medicine, 2010 

             Pulmoner angiografi 

}  Altın standart 

}  Çapı 3 mm’den büyük damarlarda lümen içi 
dolma defekti 

}  Damar görüntüsünün ani kesilmesi 

}  Pulmoner anjiografi normal ise PE (-) 
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}  Klinik skorlama / D-Dimer  
  (Yaşlı ve yandaş hastalık + güvenirlik az) 

}  V/Q sintigrafisi  
  (KOAH/Kardiopulmoner hastalık + ise müspet öngörü değeri az) 

}  İlk tanı yöntemi Çoklu detektörlü BT angio 

}  BT Venografi 

}  EKG ve Ekokardiografi 


