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ILGINÇ GORUNTULER

Olağan Dışı

Bir PTCA Komplikasyonu:
Spontan Renal Subkapsüler Hematom
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Kara rs ı z angina nedeniyle koroner anjiografi si yapı 
lan 59 yaşınd a ki kadın has tanın (H .K. , I 64936) sol
ö n inen arterinde %80 d arlık s aptanmas ı üzerine ayn ı seansta d arlık bö lgesine anjiyo plasti ve stent uygulamas ı yapılara k tam açıklık sağlandı. İş lem sıra
s ında to plam 11.000 ünite i. v. heparin ve 500 mg
ticlopidine p.o. verildi. İşlem sonrası korone r yoğun
bakım ünitesinde 1000 U/saat i. v. hepari n infüzyonu
alm aktayke n izleminin birinci saa tinde sol lumbal
bölgede şiddetli , künt vasıflı ağrı s ı başladı. Hastanın
hipptansiyonu ve taş ikardi s i olm as ı nede niyle yapı
lan abde minal ultrasonogra fide sol böbrek e trafında
he m~tom saptandı. Bu s ırad a bak ıl an aPTI 75 sn bulundu. I-Jeparin infüzyonu sonlandırıldı. H emoglobin
değeri 9 gr/dl'ye kadar düştü. Abdeminal bilgisayarl ı tornagrafisi (ABT) sol böbrek s ubkapsüler bölgeye
lokalize 9x4x3 cm boyutla rında hematom ile uyumlu
görünüm saptandı (Şekil 1).

Hemoglobin değerinde düşüşün devam etmesi nedeni yle yapı lan selektif sol renal a njiog rafide aktif
kanama izle nm edi. Eritrosit s ü s pansi yonları ile
hemoglobini 10 gr/dl'nin üzerine ç ıkarı l an ve sonras ında genel durumu hı z la düzelen hasta yatı ş ının a ltıncı günü hastaneden çık a rıldı. Bir ay sonra yapılan
kontrol ABT'de hematomun rezorbsiyon döneminde
ol du ğu izlendi.
Anjiyop lasti ve stent uy g ulamalarında akut ya da
s ubakut trombozu önlemeye yöne lik olara k i.v.
heparİn uygulamas ı halen bir çok g iri ş imse l kardiyoloj i merkezinde zaman zaman kullanılmakt adır. Bu
uygulamanın e n s ık görülen yan e tkisi çoğunlukla
damar giriş yerinde görülen kanama lar olup ayrıca
çeş itli organ veya boşluklar içine ke ndiliğinde n gelişmi ş -re troperito neal , intramural, intraspinal, pulmoner, perikardiyal , plevra l, mediastinal , he patik bir çok kanama olgusu bild irilmi ştir.
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Şek il L. Abde minal b il g i sayarl ı ıo ıııogra fi dc sol böbrek s ubkapsüler bölgeye lokalize henıaıoın görünümü (ok)

Hepa rin kull anımına bağlı kanama komplikasyo nları y l a ilgili yap ılmı ş bir ça lı ş ın ad a aspirin tedavisin in,
başvuru anındak i tro mbosit say ı s ının ve h asta nın kilos unun kanama ri skini artt ırmadı ğı , buna k a r ş ılık
birlikte trombolitik ilaç alımı n ın , kadın c i nsiyetİ n ve
iş l em öncesinde dü şü k hemoglobin düzey inin ise ka nama açıs ından bağ ımsı z be lirleyic iler oldu ğu görü lmü ştür.

Kliniğ imi zde izl ediğimi z bu PTCA so nras ı spontan
kanama olg us unda kanamanın gi ri ş im sıras ında mekanik bir travmanın o lm adı ğ ı ve ilgili bölgeye yak ın
zamanda yapılmış he rh angi bir ce rrahi gi r iş im bulunma dı ğı bilindiğinde n kend i li ğinden ge lişmi ş olduğ u düşünülmüştür. Olgumuzun girişimsel kardiyolojik işlemle r esnas ında heparin kullanımına ikinc il
olarak ke ndili ğinden ge lişti ği dü şünü le n ilk renal
subkapsüler he matom olg usu o lm as ı aç ı s ında n il ginç
_ olduğ unu dü ş ünüyoru z.

