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Masif Hemoptzi İle Seyreden Pulmoner
Tromboemboli
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Pulmoner tromboembolizm (PTE) pulmoner arter veya dallarının venöz
sistemde oluşan trombüs tarafından tıkanarak kan akımının engellenmesidir. PTE ilişkin başlıca semptomlar; dispne (%50), plöretik ve substernal
göğüs ağrısı (%55), hemoptizi (%14), çarpıntı (%10), öksürük (%31), senkop/presenkop (%9) olarak sayılabilir. Santral damarların tıkanmalarında
dispne ve hipoksemi bulguları ön plandayken periferik damar tıkanmalarında infarktüs gelişme olasılığı daha yüksek olup, %10 civarındadır, bu
olgularda hemoptizi daha sıktır. Hemoptizi, daha çok küçük segmental
veya subsegmental dalları tutan minör (submassive) PTE ile ilişkili masif
embolilerde ise seyrektir. Hemoptizi miktarı genellikle hafif-orta düzeydedir, masif hemoptizi ise nadirdir.
Burada masif hemoptzi ile başvuran iki PTE olgusunu sunmayi
amaçladık.
Olgu 1: 73 yaşında erkek hasta acil servise senkop, öksürmekle kan
gelme şikayetleriyle başvurdu. Bilinen akciğer hastalığı yoktu. Üç yıl önce
bypass operasyonu geçirmişdi. Fizik muayenesinde solunum sesleri doğal,
sağ bacakta + PTÖ, sol bacakta ++ PTÖ mevcuttu. Çekilen Toraks BT
anjiyografisinde; bilateral üst alt lober pulmoner arterler ve segmenter dallarında masif tromboemboli ile uyumlu dolum defektleri ve venöz doppler
usg sinde ise sağ popliteal vende subakut-kronik süreçte parsiyel trombüs,
sol popliteal vende akıma izin veren subakut-kronik süreçte parsiyel trombüs izlendi (Şekil 1a). EKO da EF: 50, SAĞ: GENİŞ, SPAB: 60 idi. Masif
PTE kabul edilen hastaya trombolitik tedavi verildi, klinik durumu düzelen
hastanın tedavisine düşük molekül ağırlıklı heparin ve varfarin ile devam
edildi.
Olgu 2: Elli dört yaşında erkek hasta 1 haftadır olan öksürmekle kan
gelme şikayetleriyle acil servise başvurdu. Bilinen KOAH hastası sekonder
polisitemi sebebiyle takipli olup 10 yıl önce geçirilmiş Mİ ve 60 paket-sigara öyküsü vardı. Toraks BT anjiyografisinde sol ana pulmoner arterin
proksimal alt lober dallarında tromboemboli düşündüren dolum defektleri
saptandı (Şekil 1b). Masif hemoptzisi olan hastaya rijid bronkoskopi yapıldı. Sol üst lobdan sızıntı şeklinde kanama izlendi. Hastada DVT saptanmadı. EKO da EF: 55, SAĞ: HAFİF GENİŞ, SPAB: 35 idi. Klinik durumu
düzelen hasta faktör Xa inhibitörü ile taburcu edildi.
Sonuç: Masif hemoptizi; 24 saatte 600 ml üzerinde olan hemoptizi olarak tanımlanabilir ve akciğer hastalıklarında görülen hayatı tehdit edici,
korkulan bir komplikasyondur. Çoğunlukla tüberküloz, bronşektazi, akciğer apsesi, akciğer CA ve mantar hastalıklarında görülür. Genellikle bronşiyal ya da pulmoner dolaşımdan kaynaklanan yeni damar oluşumu ya da
kronik pulmoner hastalığın lokal erozif etkisi nedeniyle oluşur. PTE tespit
edilen hastaların %11–24’ünde ilk başvuruda hemoptizi şikayeti olabilir.
Burada masif hemoptizinin PTE’de nadir rastlanan bir klinik bulgu olması
nedeniyle sunulması amaçlandı.
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Paradoxical embolism accounts for 2% of patients who present with
acute arterial embolism of extremities. Patent foramen ovale (PFO) is one
of the most important causes of paradoxical embolism; it is found in about
25–30% of the population. Since physcians might dismiss such cases as
routine, this case report highlights Paradoxical embolism should always be
considered as a possible diagnosis when managing patients with concomitant venous and arterial embolism.
A case of a 72 year-old female presented to the emergency department
with pulmonary embolism. After 12 hours of admission, numbness and
weakness started in the right extremity. Pulses was absent in right lower
extremity by manuel exanination but there was by doppler examination.
Contrast echocardiogram using saline contrast with TEE showed rightto-left shunt across interatrial septum without provocative manoeuvers
(Figure), consistent with high-risk PFO leading to paradoxical embolism.
Emergency surgical embolectomy of the left lower limb was performed
and a thrombus was removed from right brachial and ulnar arteries.
The purpose of this report is to emphasise that in a patient presenting
with acute extremity ischaemia without an obvious systemic arterial embolic source, an evaluation for a right-to-left shunting lesion, especially
PFO, should be performed
Keywords: venous thrombosis, sistemic embolus, Patetnt Foramen Ovale
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Diffüz alveoler hemoraji (DAH) yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Çeşitli
ilaçlar, toksinler, mitral kapak darlığı, otoimmün hastalıklar ve infeksiyonlar etyolojisinde rol uynayabilir. Mitral kapak darlığı ile ilişkisi iyi bilinirken,
aort kapak darlığı ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu olgu
sunumunda ciddi aort darlığına bağlı gelişen diffüz alveoler hemorajili bir
olgu sunulmuştur.
Otuz yedi yaşında erkek hasta hemoptizi, öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. 15 pkyıl sigara öyküsü mevcuttu. Özgeçmişinde ciddi aort darlığı dışında anlamlı bir özellik yoktu. Kardiyoloji polikliniğinde ciddi aort darlığı nedeni ile takipte idi ve aort kapak replasmanı
planlanıyordu. Akciğer grafisinde bilateral diffüz pulmoner infiltrasyon ve
toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral intraalveoler opasite mevcut idi
(Şekil 1). Hastanın alınan anamnezinde, fizik muayenesinde, laboratuvar
tetkiklerinde ve radyolojisinde diffüz alveolar hemorajiyi açıklayacak başka herhangi bir etyolojik faktör tespit edilemedi. Bu nedenle DAH etyoloji-
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si olarak ciddi aort darlığı düşünüldü. Klinik ve radyolojik bulgular sistemik
steroid tedavisinin 3. gününde belirgin düzelme gösterdi.
DAH nadir ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu nedenle hızlı tanı ve
erken tedavi önemlidir. Doktorların, DAH etyolojisinde aort kapak darlığını da göz önünde bulundurmaları gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: aort darlığı, diffüz alveolar hemoraji, hemoptizi
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Olgu 2: 40 yaşında erkek hasta acil servisimize bacaklarda şişlik, nefes
darlığı şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde 4 yıldır kronik DVT ile takip altında olduğu öğrenildi. Hastanın DMAH tedavisini kullanmadığı öğrenildi.
Yapılan muayenesinde TA: 117/83, nabız: 93, oda havasında saturasyon
97, ateş: 36,8 akciğer oskultasyonunda bilateral solunum sesleri doğal idi.
Pulmoner tromboemboli şüphesi ile çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografisinde bilateral pulmoner arter distallerinden başlayıp distale doğru uzanım gösteren emboli ile uyumlu görünüm mevcuttu. Alt ekstremite doppler ultrasonografisinde sol a. dorsalis pediste trombüs gözlendi. Hastanın
gönderilen trombofili panelinde protrombin 20210A homozigot mutasyon
tespit edildi. Hasta DMAH ile takip altına alındı.
Sonuç: Uzun süreli steroid kullanımı ve genetik yatkınlık arteryal emboli gelişiminin önemli predispozan faktörlerindendir. Pulmoner emboli,
arteryal trombüs etyolojisinde protrombin 20210A ve uzun süre steroid
kullanımı olan iki olgumuzu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: arteryal trombüs, pulmoner tromboemboli, steroid
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Şekil 1. Bilgisayarlı tomografide bilateral intraalveoler opasite

Şekil 2. Aort kapak gradiyenti 110/80 mmHg
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Giriş: Pulmoner emboli sık görülmesine rağmen tanısında güçlükler
yaşanabilen ve çok çeşitli klinik semptom, bulgularla seyredebilen mortalitesi yüksek bir hastalık olmaya halen devam etmektedir. Pulmoner emboli tanısı ile takip ettiğimiz, etyolojisinde protrombin 20210A homozigot
mutasyonuna sekonder arteryal emboli ve uzun süreli steroid kullanımına
bağlı arteryal emboli tespit edilen olgularımızı sunduk.
Olgu 1: 47 yaşında erkek hasta kliniğimize bir haftadır devam eden
nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde alerjik
rinit ve burunda polip nedeniyle 2 yıldır oral metilprednizolon kullanma
hikayesi mevcuttu. Yapılan muayenesinde tansiyon: 123/85, nabız: 95,
oda havasında saturasyon: 84, ateş: 36,6 idi. Fizik muayenesinde sol alt
ekstremitede soğukluk ve nabazan zayıflığı olduğu gözlendi. Dinlemekle
solunum sesleri doğal idi. Yapılan doppler ultrasonografisinde a. poplitealiste, a. dorsalis pediste ve a. tibialis posterioda trombüs gözlendi. Hastanın çekilen kontrastlı tomografisinde bilateral ana pulmoner arter distalinden itibaren başlayan distale doğru uzanan pulmoner emboli gözlendi.
Ekokardiyogafisinde PAB: 45, sağ kalp boşlukları dilate olan hasta kalp
damar cerrahisine danışılarak trombolitik kararı verildi. Hasta trombolitik
sonrası klinik rahatlama gözlenmesi üzerine DMAH ile takip altına alındı. .

Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun
(DVT) bir komplikasyonudur. Çoğunlukla bacak derin venlerinde meydana gelen trombüslerden kopan parçaların pulmoner arter ve/veya dallarını
tıkaması ile gelişir. PTE; mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen,
bazen tanısı güç olan ve önlenebilir bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre VTE’nin ortalama yıllık insidansı yaklaşık 1/1000 olup,
yaşla birlikte artar. Tedavi edilmemiş olgularda PTE’nin mortalitesi yaklaşık %25–30 iken, tedavi edilenlerde mortalite %2–8’e düşer. VTE olgularının %5–23’ünde tedaviye rağmen nüks görülür. Nüks açısından riskin en
yüksek olduğu dönem tedavinin sonlandırılmasından sonraki 6–12 aydır.
Kalıtsal trombofili hastalarında nüks oranları daha yüksektir. Herediter
trombofili VTE olgularının yaklaşık %25–50 ‘sinde bulunur. Antifosfolipid
sendromu olgularının üçte birinde DVT ve %10’unda pulmoner emboli
saptanır. Antitrombin III, protein C ve S eksiklikleri, homozigot faktör V Leiden mutasyonu VTE riskini artırır. Protrombin G20210A mutasyonunun
ve heterozigot faktör V Leiden mutasyonlarının da riski artırdığına dair
bulgular mevcuttur. Bizim olgumuz ise; son iki haftadır normalde olmayan iki kat merdiven çıkarken, koşarken nefes darlığı tarifleyen 24 yaşında
erkek hasta, acil servisimize sevkedildi. Ekokardiyografi ve pulmoner BT
anjiyografi bulguları submasif PTE bulguları ile uyumlu idi. Bir sene önce
sağ alt ekstremitede DVT olan hastada emboli görülmemiş, etyolojisi araştırılmış; fakat bulunamamış. Varfarin kullanılmak üzere aralıklı INR takibi
yapılması kararlaştırılarak taburcu edilmiş. 6 ay düzgün bir şekilde kullandıktan sonra kendi kararıyla bırakmış, ardından düzensiz kullanmış. Hasta
etiyoloji açısından araştırıldı. DVT saptanmadı. MTHFR (C677T) mutasyonu: heterozigot, MTHFR (A1298C) mutasyonu: heterozigot olarak bulundu. Diğer bakılan tüm genetik risk faktörlerinde mutasyon saptanmadı.
Nüks olan ve ablasında gebelik döneminde pulmoner tromboemboli olan
olgunun, ömür boyu varfarın kullanması uygun görüldü.
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