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Pulmoner emboli şüphesi ile çok kesitli biigisayarlı tomografi çekilen olguların
retrospektif analizi
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Amaç: Çalışmamızda pulmoner emboli (PE) şüphesiyle çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT)
çekilen ve PE saptanan ve saptanmayan olgularda klinik ve tomografi bulgularının analiz edilmesi
amaçlanmıştır,
Gereç-Yöntem: Acil servise 16 aylık sürede başvuran ve PE şüphesi ile ÇKBT çekilen 212 olgunun
dosyaları "Nucleus Medikal Bilgi Sistemi" kullanılarak değerlendirmeye alındı. Verileri eksik ve
görüntü kalitesi yetersiz olan 11 olgu çalışma dışı bırakıldı. Onsekiz yaş ve üzerindeki 201 olgu
çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmamızda PE insidansı o/o24,3 olarak bulundu. Olguların 49'unda (o/o24.3) pt
saptanırken, 152'sinde (Vo75,7) PE tespit edilmedi. Tüm olguların yaş aralığı 18-98, yaş ortalaması
62.52+17,86 olarak bulundu. Yaş ortalaması, cinsiyet ve kronik hastaiıklar açısından
karşılaştırıldığında PE o|anlar ile olmayanlar arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı
(p>0.05). Risk faktörlerinden sadece geçirilmiş cerrahi operasyon açısından (odds ratio, 3.195;
95olo confidence interval, 1.215-8.399) PE olan ve olmayan olgulardaki farklılık istatistiksel olarak
anIamlı bulundu, Geçirilmiş cerrahi operasyon PE için üç kat daha fazia risk oluşturmaktaydı
(p=0,021). PE saptanan ve saptanmayan olguiar semptom ve fizik muayene bulguiarı açısından
karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı birfark bulunmadı. PE tanısı alan olguların
43'sinde, PE tanısı almayan o19uların 118'ünde ek parankimal anormal]ikler tespit edilmiştir.
Pulmoner emboli olanlar ile olmayanların Wells skor oiasılığı ve ortatama skor|arı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001). Pulmoner embolisi olanlar ve olmayanlar
arasında istatistiksei anlamlı tek fark parankimal bulgulardan |ineer atelektazi açısından (odds ratio,
5,680; 95olo confidence interval, 2,507-I2,B72) bulundu (p<0.0001). Trombüs 15 olguda (0/030.6)
ana pulmoner arterde ve 12 olguda (o/o 24,4) sağ ana pulmoner arterde saptandı (Şekll).
Tartışma ve Sonuç: Pulmoner emboli ön tanısı ile ÇKBT tetkiki yapılan oiguların büyük
çoğunluğunda pulmoner emboli tespit edilmemesine karşın, semptom ve klinik bulguları açıklayan
ya da rastlantısal bir çok veri tespit edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, parankimal bulgular, pulmoner emboli

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir

Tromhisiir yerleşim yerine göre

ş
ıı

*.
ffi
*
,ğ

*
[_

ğ

-fu*
11,lıirfoı-

şt'*

§#
ş

§
**ş

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekirn 20i.3 Eskişehir

#

*§,*

§

