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Doç. Dr. Cenk KIRAKLI 
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Yoğun Bakım Ünitesi 

Multidisipliner pulmoner  
emboli müdahale ekipleri 

Bana olmaz demeyin… 

Aterosklerozun aksine, 
herkesde DVT olabilir !... Farkedilmeyebilir… 

PE: Klinik prezentasyon 

Nonmasif •  Düşük risk 
•  N RV&Biyomarkerlar 

Submasif 
•  Orta risk 
•  +/- RV disfonks. 
•  +/- Biyomarkerlar 

Masif •  Yüksek risk 

Tedavi alternatifleri 

Antikoagülasyon 
•  UFH 

–  İnfüzyon 

–  SC 

•  LMWH 
•  Direk trombin inh 
•  Faktör Xa inh 
•  Sentetik pentasakkarid 

Xa antagonisti 
•  Warfarin 

Trombolitik tdv. 
•  Kateter ile 
•  Sistemik 
Mekanik tdv 
•  VC filtresi 
•  Cerrahi trombektomi 
•  Tromboaspirasyon 
•  Kateter  ile farmakomekanik 

tromboliz (PCDT) 
•  ECMO 
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Tdv. Yaklaşımı (TTD 2015) Tdv. Yaklaşımı (TTD 2015) 

Çelişkili sonuçlar… 

•  Tam doz sistemik tromboliz 
–  PEITHO 
–  TOPCOAT 

•  Azaltılmış doz tromboliz 
– MOPPET – yarı doz sistemik tromboliz 
–  ULTIMA, SEATTLE II 

•  USG yardımlı tromboliz 

Tdv. Yaklaşımı 

•  Submasif/Masif PE tedavisi için 
rehberlerde çok kesin öneriler yok 

•  Özellikle orta/ciddi RV zorlanmasında 

•  En iyi tedavi : BİLİNMİYOR 

–  Standart yaklaşım “yok” 

Hızlı ve Multidisipliner yaklaşım Olgu 

•  76y/K, orak hücreli anemi 

•  Spinal cerrahi sonrası PE 

•  Kolit nedeniyle Coumadin STOP 

•  Akut başlangıçlı dispne, sersemlik 

•  TA: 80/40 mmHg, takipne (32/dk) 

•  SaO2: %90 (maske ile) 
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Olgu 

RV dilate 
Akinetik  

PE – PERT öncesi 

PERT-PE Müdahale Ekibi 

•  MİSYON: İşbirlikçi, multidisipliner, takım 

bazlı acil konsültasyonlar ile Masif/Submasif 

PE tedavi sonuçlarını geliştirmek 

•  İŞLEVSELLİK 
– Hızlı yanıt konsepti 

– Multidisipliner uzman takımı (elektronik toplantı) 

–  Bütün tdv opsiyonları değerlendiriliyor 
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PERT-PE Müdahale Ekibi 

•  AMAÇLAR: 
–  Masif/Submasif PE’ de hızlı tedavi sunmak 

–  Her hasta için en iyi tdv. opsiyonunu sağlamak 

–  Uzman kişiler ile multidisipliner katkı sağlamak 

–  PE tdv ile ilgilenen klinikler arası koordinasyonu 
sağlamak 

–  Bütün tedavi tipleri için protokoller geliştirmek 

–  Kısa/Uzun dönem sonuçlar için veri toplamak 

PE-PERT sonrası PERT-İş akışı 
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Multidisipliner işbirliği 

PERT 

Kardiyak 
Cerrahi Kardiyak/

Torasik 
görüntüleme 

Hemşirelik 

Kalite/
Güvenlik 

Araştırma 

EKO Kardiyoloji 

Hematoloji
/onkoloji 

Göğüs 
Hst/Yoğun 

Bakım 

Girişimsel 
ve vasküler  

Acil Tıp 

Olguya dönersek… 

RV dilate 
Akinetik  

PERT aktive ediliyor 

•  YB’ a transfer, BT ve vasküler cerrahi 
değerlendirme 
–  TA vazopressörlerle dalgalı 

– NT-BNP > 12000 

–  RV dilate / hipokinetik 

•  PERT aktivasyon & tartışma  
–  Vasküler cerrahi, Göğüs Hst. ve YB, BT, 

Cerrahi, Hematoloji, Acil tıp, Radyoloji 

TEE rehberliğinde 
tromboaspirasyon 

İzlem 

•  YB’ a geri alınıyor 
•  PEA- Kardiyak arrest 
•  Acil olarak yeniden 

kateter lab. 
•  Kateter ile lizis için 

bilateral EKOS 
kateterleri 

•  t-PA bolus, sonra 1mg/h 

YB izlemi 

•  Oksijenizasyon düzeliyor (FiO2 %100 
den %40’ a, 12-24 saatte) 

•  24 saatte vazopressörler stop 

•  RV fonksiyonunda düzelme 
•  5. günde ekstübe, 2. haftada eve 

•  2. yılda sağ, nefes darlığı yok 
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PERT konsorsiyumu 

http://www.pertconsortium.org İleriye dönük projeler/sorular 

•  PERT tedavi ve sonuçları nasıl etkiliyor ? 

•  Multidisipliner toplantılar kararları 
etkiliyor mu ? 

•  Yüksek riskli PE hastalarında KTEPH 
insidansı nedir ? 

•  Dual enerji BT anjiyo, yüksek riskli PE’ de 
risk sınıflamasına yardımcı olabilir mi ? 

Teşekkür ederim… 


