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ÖZET
Piiriilan p erikarditlerde yiiksek fibrin içeriğ i nedeni ile
konstriiktif perikarditin önlenmesinde zamanmda uygulanacak etkili drenajın ro/ii biiyiiktiir. Perikardiyal drenajlll yetersiz olduğu püriilan perikarditli olgularda ise im raperikardiyal fibrinolitik tedavi bir seçenek
olabilir. Bu yaz ı da kronik böbrek yetersizlik/i bir olguda
bu seçenek tartış ı lmı şllr.
gelişebilecek

A llalıtar

kelime/er: Kronik böbrek
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yetersizliğ i .

piiriilan

Antibiyotera pi , peri kard drenajı ve perikardiyektomi
pürülan bakteriyel perikarditte kull anıl a bilecek tedavi yönteml eridi r. Antibiyotik lerle be ll i bi r ölçüde
kontrol sağladıkt an hemen sonra yapılan erken perikardiyektoıni ınortal i teyi azalttığı gibi konstriksiyon
geli şm esini de ö nleyebilir. Drenajı artırmak am ac ı
ile pakiplörit ve pa rapnöınonik aınpiyeın olgularında
kullanı l an ve b aşa rılı sonuçlar a lın d ı ğ ı bildirilen loka l fibrinolitik tedaviyi (1-3) pürülan peri karditli bir
h e ınodi ya li z h as tas ınd a ay nı amaçla u yg ul ad ı k. Bu
olgu nedeni ile pürülan perikarditle rde intraperikardiyal fibrinolitik tedavinin yeri ve intraperikardiyal
tedav i seçenekleri tartış ılmıştır.

Elektrokardiyografide sinlis taşi k a rdi si, telekardiyografidc
kardiyetorasik indekste kal p lclı in c a rt ı ş mevcuttu (Şek i l 
ı ) . Yap ıl a n transtorasik ekokardiyografiele (TIE) pa ras ıe r
nal uzun aks konumunda antcri or bölgede 34mm, apikal
dört boşl u k konumunda sağ vcntri kül serbest du v arınd a
54mm, sol ventrikül latera l duvarında 47mm lik serbest s ı 
v ı görünümü ve sağ ventri kü lde diyastolik koll aps tesbit
edildi (Şek il -2). Acil olarak subksifo idal yak l aş ı m ile pcrikardiyosentez yap ı ld ı ve 800 cc eksudatif sıvı boşaltıldı.
S ı vı kültü rü ve kan kültüründe scfazoline hassas metis iline
d uyarlı stafilokok aureus (MSSA) üreyen hastada enfeks iyon h astalıkl arı kliniği'nce başlanan Cefazolin Igr 2x 1 İ. V
tedavisine devam edildi. G ünlük hemodiyaliz prog ra mın a
alınm as ın a rağ me n genel durumunda düzelme olmayan ve
TIE' sinde s ı v ı s ı gerilemeyen hastaya subksifoid pcrikardiyal tüp yerl eşt irilip 1000 cc pürulan ma yi drene ed ildi.
Perikardiyal dre n aj ın aza lm as ı ve vizkozitenin a rt mas ı
üzerine dren aj ın 8. günü pcrikardiyal tüp içerisi nden 30 cc
lik serum fizyolojik içi nde çözündürülm üş 500 000 İU
Streptokinaz verildi. Strcptokinaz veril dikten sonra dren
bir saat süreyle klempe edildi. Bu i ş l em günde bir kez olmak üzere 7 gün boyunca u yg ul andı. Y oğ unlu ğ u aza lm ı ş
ve mikt a rı a rtmı ş s ı v ı elde edi ldi . Yedi gün sürey le t o pl a nı
2000 cc drenaj sağl andı. Kontrol TIE sinde perikard s ı v ı 
sı nın 4 mm ye kadar azaldığı görüldü ve dren çekildi. Üç
hafta lık antibi yotik tedavisi tamamlanan ve genel durumu
düzelen hasta taburcu edildi .

TARTI Ş MA

OLGU BİLDİRİMİ
Y akl aş ık 2 aydı r son dönem böbrek yeters i zli ği nedeni ile
haftada 2 gün düzenli hemodiyalize giren 3 1 yaş ındaki kadın hasta (N.K) aci l po liklini ği m i ze üşüme-ti treme, ateş,
öksürük ve sol prekordiyal bölgede ağ rı yak ınm a l a rı ile
başv unnu ş. Sol subklavyen kateter g i riş yerindeki hiperemi ve pürülan a kınt ı nedeniyle kateter enfeksiyonu tanı s ı
ilc enfeksiyon has talıkla rı klin i ğ ine yatırılm ış. Has tanın fizik muayenesinde tansiyon arteriyel 100/70 mmHg, n ab ı z
116/dak./ritmik , vücut ıs ı s ı 37.4 derece idi. Juguler venöz
dolgunl uk mevcuttu ve kalp sesleri derinden geliyordu, periferik venöz ba s ınç 20 c mHıO olarak ölçüldü. Laboratuvar bulg ul arı nd a; kanama zamanı , pıhtıl aşma zam a nı , protrombin zam a n ı (PTZ), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTI) ve t ranıbos it say ı s ı normal olarak sapta ndı.
A lı nd ığ ı ı ari h: 8 Aral ık
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Bakteri yel perikardit akc iğerl er ve plevrada, mediastende veya s ubdiyafragmatik bölgede bulunan süpüratİf bir enfeksiyonun peri karda ul aşınası sonucu ya
da sepsis s ıras ınd a heın a t oj e n yay ıl ma ile ge li şeb ilir.
Stre ptokok ve pn ö ın o ko kl a r antibiyotik ö nces i dönemde e n s ık pürülan peri kardit sebebi iken ş imdi
daha çok stafi loko klar, meningokoklar ve gram (-)
bakte riler etken olarak sa pta nmaktadır.
Birçok h astalı ğın standart yöneti minde terapöti klerin
pare nteral veya enteral u ygul anm as ı ol ağan olup intraperikardiyal te rapi s ını r lı say ı dadır. T ablo 1'de yay ınl anmı ş intraperikardiyal tedaviler öze tl enmi şt i r.
Do ku s pesifitesi, hede f hüc re le re d irek etki ve minima l s istemik etki intraperikardi yal ted av inin s istemik tedaviye üstünlükl eridir. No rmal (nonefüsiv)
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Tablo 1. Perikardiyal efü zyon
tedavi
T İP

intraperikardiyal

PERİKARDİY AL HASTALIKLAR

Fibrinolitik
Sırepıok inaz

varlığında

Kan;

1Streptodomaz

hemoperik ardiyunı

Piyoperikardiyum
Henıopıyoperikardi yum

Antineoplastikler

Malign dokular

Skleroterapi

Persistan ertizyon

Kortikos ıcro idler

innamasyon: Yaygın ; vaskülitik; iııııııü nopatik

Antibiyotikler

Spesifik enfeksiyon lar

Spodick DH'den modifiye edilmiştir 14 1. Perikardiyal efüzyon ve
lıidroperikardiyum . In: Spodick OH . ed. Tlıe pericardium, A
Comprelıensive Textbook. Neıv York: Mareel Dekker, 1997: 126 152 151.
Şek il ı. Olgunun ıe lekard iyografi s inde kardiye torasik indekste
kalp lehine belirgin artış görülmektedir.

Şe kil 2. Olgunun transtorasik e kokardiyografisinde
boşluk konumunda sağ verıirikül serbest duvarında

ventrikül lateral duvarında 47 mm lik serbest s ıvı
ventrikülde di yası o lik kollaps görülme ktedir.

apikal dört
S4mm, sol
görünümü ve

ki nazın drenajın etkin liği ni artı rmak amacı

ile loküle

ampiyem ve he motoraks ın tedavisinde kullanılabile
ceği deneysel olarak gösterilmiştir (9). Daha sonra
parapnömonik ampiyenı ve pakiplörit ol gularında lokal fibrinolitikler başarı ile kullarulmıştır (1-3) . Fötal
insan böbreğinden ha zı rlanan hücre kültürlerinden
elde edilen ve daha az allerjen olan ürokinaz streptokinaza kıyasla daha çok kullanılmıştır (1 0, ll ). Ürokinaz insan ve diğer memelilerde doğa l olarak böbrek
parankim hücreleri tarafından salgılanır. Trombolitik
i laçların perikardiyal hastalı klarda ku llan ı m ı yayg ın
değildir. Cross ve ark. ( 12) ka rdiyak tamponadlı ,
Winkler ve ark. (13) pürülan perikard itl i 3 vakada
intraperikardiyal trombolitik kullanmı ş ve başa rı l ı
sonuçlar aldıkl a rını bild irm iş lerdir. Yine lite ratürde
pürülan perikarditlerde intraperikardiya l tedavi uyg ulanması ile iyi sonuçlar alınm ı ş bazı çalışmal ar
mevcuttur (14-17).

sağ

perİkardda

intraperikardiyal uygulama ile mezotelmaddele rin daha fazla miktarda
salın ması sağlanabilir. Bu durum deneysel olarak başarılmıştır. Örneğin prostoglandin h aracılığı ile koroner ak ı mın a rtırıl ıp intravasküler trombosit agregasyonunun azaltılm ası gösterilmiştir (6-8).
yumu

uyarıp bazı

Streptokinaz C grubu beta-hemolitik streptokoklar
tarafından salgılanan ve gerçekte enzimatik özellik
taş ım ayan bir proteindir. Bu madde streptokok kültürlerinden elde edilir. Streptokinaz, plazminojeni
plazmine çevirerek fibrino litik etkisini gösterir ( 1);
aşırı dozda verilirse, ilginç olarak fibrinolitik etkinliği artıracağı yerde azaltır. Tillett tarafından Strepto-

Kronik böbrek yetersizlikli pürülan perikarditli hastalarda intrape rikardiyal fibrinolitik tedav i uygulanmasına literatürde ras tlayamad ı k. Bunun bir nedeni
kanama komplikasyonu sebe biyle uygulanmama s ı
olabilir; çünkü bu hastalar kanamaya daha eğil imli
dir. Bizim vakam ı zda böyle bir komplikasyona rastl anmam ı ştır. Kronik böbrek yeters i z li ğ i nde pıhtılaş 
ma faktörleri ve trombosit sayı sı genellikle normaldir. Trombosit agregasyonu, adezivitesi ve trombosit
faktör 3 s alın ı mında ise bozukluk görülür ve kanama
eği limin e yol açar. Kanama zaman ı uzam ı ş , protrombin tüketim ve tromboplastin olu şum testleri bozu lmu ştur. Pıhtı l aşma, protrombin ve parsiyel tromboplastin zaman ları ise genellikle normaldir. Kron ik
böbrek yetersizliğinde endotel hücrele rinden prosta-

siklin salınımında artma ile ilgili o larak trombos itlerde s iklik adenozin monofosfat (cAMP) artışı sonucunda tromboksan A2 yapımında, serotonin ve
ADP depolanmasında bozukluk olduğu bildirilmiş
tir. Ayrıca diğer bir e ndotelyal faktör olan nitrik oks idin de siklik guanozin monofosfat (cGMP) kon-

5. Spodick DH: The pe ri ca rdiunı, A Comprehennsive
Textbook. New york; Mareel Dekker, ı 997: ı 26-52

santrasyonunu artırarak trombosit fonksiyonunu inhibe ettiği ve bu etkinin L-Arjinin analogları ile düzeltilebildiği ifade edilmektedir (18). Kanama bozukluğuy la ilgi li bir di ğe r durum da kronik böbrek yetmez liğ ind e von Willebrand faktör multimer yapı s ın
daki bozukluktur.

7. Dusting GJ, Nolan RD: Stinıu l ation of prostacyclin reı ease from epi cardi uın of anaesthetized dogs. Br J Pharmacol ı 98 ı ;74:533-62

Fibrotik evre intlamasyonun I.

hafta s ından

sonra ge-

liştiği

için ilk hafta iç inde başlanan tedavilerde daha
k ısa s üre uygulama ile daha etkin son uç alınabilir.
Daha geç olan uygulamalarda etkin lik azalmaktadır
(19) . İntraperikardiyal tedavinin süres ini belirlemede
ekokardiyografi yol gösteric i olup tedavide belirgin
bir doz şeması bulunmamaktadır.
Biz vakamızda intrape rikardiyal streptokinaz uygul amasına 8. gü n ba ş layıp 7 gün devam ettik ve her
g ün 500.000 ünite uygulayarak etki li sonuç aldık.
Sonuç olarak; kronik böbrek yetersiziikt i pürülan perikarditli olgularda rutin tedaviye ilave o larak maliyeti yüksek olmakla birli kte intraperikardiyal fibrinolitik tedavinin de ge reğinde uyg ulanabi lecek bir
tedavi seçeneği o l ab ileceğ ini düşünmek tey i z.
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