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Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH)
mortalitesi yüksek, ciddi bir hastal›k olmas›na ra¤men,
pulmoner hipertansiyonun potansiyel olarak tedavi edilebilir bir türüdür. Tek veya tekrarlayan pulmoner embolilerin organize olmas› veya in situ tromboz sonucunda
geliﬂti¤i düﬂünülmektedir. Kesin tedavi için tromboembolik materyalin cerrahi olarak ç›kar›lmas› gerekir. Tan›
erken konursa, pulmoner tromboendarterektomi hemodinami ve fonksiyonel kapasiteyi düzeltecek, sa¤kal›m›
uzatacakt›r. Tedavi edilmedi¤inde ise, pulmoner hipertansiyon ilerleyecek, sa¤ kalp yetersizli¤i ve ölümle sonuçlanacakt›r. Bu yaz›da, KTEPH’nin k›sa bir özetinin
yap›lmas›, tan›da kullan›lan güncel yöntemlerin gözden
geçirilmesi ve baz› ilaç ve giriﬂimlerin KTEPH tedavisindeki etkilerinin özetlenmesi amaçlanm›ﬂ; pulmoner
tromboendarterektominin tedavideki etkileri ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Although chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a serious disease with high mortality, it
is potentially a curable form of pulmonary hypertension.
It is thought to develop from organized pulmonary arterial obstructions by single and recurrent pulmonary
thromboemboli or from in situ thrombosis. Definitive
treatment requires surgical resection of the thromboembolic material. Early diagnosis and pulmonary thromboendarterectomy may improve hemodynamics and
functional capacity, and thus survival. Without treatment, progressive pulmonary hypertension, right heart
failure, and death will ensue. The purpose of this article
is to provide a brief overview of CTEPH, to review current methods of diagnosis, and to summarize the effects
of drug therapy and interventions on CTEPH, together
with a detailed account on the effects of pulmonary
endarterectomy.

Anahtar sözcükler: Kronik hastal›k; endarterektomi/yöntem; hipertansiyon, pulmoner/komplikasyon/cerrahi; pulmoner dolaﬂ›m;
pulmoner embolizm/komplikasyon/cerrahi; tromboembolizm/
komplikasyon; vasküler aç›kl›k.

Key words: Chronic disease; endarterectomy/methods; hypertension, pulmonary/complications/surgery; pulmonary circulation; pulmonary embolism/complications/surgery; survival rate;
thromboembolism/complications; vascular patency..

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon
(KTEPH), pulmoner hipertansiyonlu hastalar aras›nda tedavisi mümkün olan bir klinik patoloji olmas›na ra¤men günümüzdeki mortalitesi hala yüksektir. Bu durum öncelikle yeterli tan› konamamas›na ve cerrahi riskin yüksek olmas›na ba¤lanmaktad›r. Asl›nda, bu konu üzerine özelleﬂmiﬂ merkezlerde mortalite düﬂük, cerrahi baﬂar› yüksektir. Medikal tedavi prognoza etkisiz kal›rken, cerrahi tedaviyle pulmoner hemodinamik durum h›zla düzelmekte, fonksiyonel kapasite artmakta ve uzun dönem prognoz iyileﬂmektedir.[1]

Pulmoner arterlerde kronik trombotik t›kanma
olabilece¤i ilk kez 1950’lerde antemortem çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂtir.[2,3] Bu hasta grubuna tan›sal
amaçl› kardiyak kateterizasyon ve pulmoner anjiyografi de ilk kez 1950’de uygulanm›ﬂ,[4] ilk cerrahi
tedavi ise 1963’de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.[5] Hastal›¤›n
dünya literatüründe önem kazanmas› ise ancak
1985’de, Chitwood ve ark.n›n[6] 85 olguluk pulmoner tromboendarterektomi çal›ﬂmalar›n› yay›mlamalar› ile olmuﬂtur. Ancak, bu olgulardaki mortalite %22 gibi yüksek orandayd›. Dünyada belirli merkezlerin bu konuda özelleﬂmesi ve deneyim kazan-
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mas› ile 1980’lerden sonra KTEPH tan›s› artm›ﬂt›r.
Bu durum hastal›¤›n görülmesindeki art›ﬂtan ziyade
hekimlerin do¤ru tan› koyma becerilerindeki art›ﬂ›
yans›tmaktad›r. Özellikle de cerrahi tedavideki geliﬂmeler sayesinde KTEPH’nin “ölümcül bir hastal›k” oldu¤u yarg›s› kaybolmaya baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde cerrahi endarterektomi ile KTEPH’li olgularda mortalite belirgin olarak azalm›ﬂt›r. Bu hastal›¤›n görülme s›kl›¤› tart›ﬂmal› olmakla birlikte,
ABD’de %0.1-0.5 oldu¤u tahmin edilmektedir. Türkiye’deki durum ise bilinmemektedir. Bugüne dek
yerli ve yabanc› literatürde Türkiye’den sadece bir
olgu olmas›[7] hastal›¤›n tan› ve tedavisindeki yetersizli¤i ortaya koymaktad›r.
Etyoloji ve hastal›¤›n do¤al seyri

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonun patogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir.
Olgular›n ço¤unun, hastal›¤›n ilerlemiﬂ dönemlerinde karﬂ›m›za ç›kmas› ve ço¤unun öyküsünde geçirilmiﬂ venöz tromboembolik olay olmamas›n›n bunda katk›s› büyüktür. Geliﬂiminin akut pulmoner emboli (PE) zemininde oldu¤unu düﬂünmek mant›kl›
bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Akut PE tan›s› ile tedavi edilen ve sa¤ kalan olgular›n iki y›ll›k izleminde
KTEPH geliﬂme s›kl›¤› %3.8 olarak bildirilmiﬂtir.[8]
Ancak bu oran› do¤ru kabul etmek mümkün de¤ildir; çünkü, KTEPH’li olgular›n ço¤unlu¤unda
semptomatik veya saptanm›ﬂ akut PE öyküsü yoktur.[9] Bu durum, akut tromboembolik olaylar›n pek
ço¤unun kendili¤inden rekanalizasyonla ve sessiz
seyretmesiyle aç›klanabilir. Yeni veriler ise, tedaviye ra¤men akut PE’li olgular›n ço¤unlu¤unda anatomik rekanalizasyonun yetersiz oldu¤unu göstermektedir.[10,11] Gerek semptomatik gerekse asemptomatik akut PE’de yanl›ﬂ tan› olas›l›¤› da yüksek oldu¤undan[12] olay›n kronikleﬂme olas›l›¤›n›n yüksek
oldu¤u düﬂünülmektedir.[13]
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonun
etyolojisinde trombofilik faktörlerin varl›¤› kesin bir
görüﬂ olmakla birlikte, olgular›n sadece az bir k›sm›nda anormal fibrinolizis veya protrombotik bir
risk faktörü varl›¤› gösterilebilmiﬂtir.[14,15] Olgular›n
%10-24’ünde lupus antikoagülan› veya antikardiolipin antikorlar› pozitiftir.[16] Venöz tromboembolilerin
önemli bir nedeni olan kal›tsal trombofililerden faktör V Leiden mutasyonuna %4-6.5 oran›nda rastlan›rken, protein C, protein S ve antitrombin III eksiklikleri %0.5’den daha az görülmektedir.[16,17] Protrombin mutasyonu, hiperhomosisteinemi, artm›ﬂ faktör
VIII düzeyleri gibi di¤er trombofilik durumlar›n s›kl›¤› ise yeterince ayd›nlat›lamam›ﬂt›r.[17]

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ço¤unlukla ilk tromboembolik olay asemptomatiktir; bu nedenle, kardiyopulmoner semptomlar›n
ortaya ç›k›ﬂ› aylar, hatta y›llar almaktad›r. ‹lk pulmoner olay›n semptomatik oldu¤u olgularda ise, tipik olarak tedavi sonras›nda hafif-orta derecede bir
egzersiz intolerans› devam etmekte ve semptomlar
yavaﬂ ilerlemektedir. Bu dönemde pulmoner hipertansiyon ortaya ç›kmakta ve sa¤ ventrikülde kompansatuar de¤iﬂiklikler olmaktad›r. Hastal›¤›n seyri,
hastan›n yaﬂ›, eﬂlik eden sa¤l›k sorunlar›n›n varl›¤›
(kronik obstüktif akci¤er hastalı¤ı-KOAH, koroner
arter hastal›¤›), yüksek rak›mda yaﬂan›yor olmas›
gibi faktörlere ba¤l› olarak yavaﬂ veya h›zl› olabilir.
Pulmoner hipertansiyon geliﬂiminin mekanizmas›
tam olarak gösterilememiﬂtir. Tekrarlayan tromboemboliler veya in situ pulmoner arter trombozunun
hemodinamik ilerlemeye yol açt›¤› düﬂünülmektedir.[1] Olgular›n ço¤unda, olas›l›kla trombozda yer
alan hücrelerden salg›lanan mediyatörlerin etkisiyle, distal pulmoner yatakta küçük damarlarda hipertansif arteriyopati geliﬂmektedir.[18,19] Ayr›ca, ana
pulmoner arterdeki trombüsün yayg›nl›¤› ile pulmoner hipertansiyonun derecesi aras›nda herhangi bir
iliﬂki yoktur. Yani, distal yatakta trombüs olmasa da
vazoaktif mediyatörlerin etkisiyle, t›pk› di¤er pulmoner hipertansiyon tiplerinde oldu¤u gibi vazooklüzif hastal›k geliﬂebilmektedir.[19]
Tedavi edilmemesi durumunda, KTEPH’de pulmoner hipertansiyon geliﬂimini sürdürecek ve sa¤
ventrikül yetersizli¤i ve ölümle sonuçlanacakt›r. Tedavi edilmemiﬂ olgular›n uzun dönemde sa¤ kalma
ﬂans› çok düﬂüktür ve bu durum do¤rudan pulmoner
hipertansiyonun derecesi ile iliﬂkilidir. Olgular›n 10
y›ll›k sa¤kal›m ﬂans›, ortalama pulmoner arter bas›nc› 30-40 mmHg ise %50, 41-50 mmHg ise %20, 50
mmHg’den yüksek ise sadece %5’tir.[13] Cerrahi tedavi uygulanamayan ve antikoagülan tedavi ile izlenen
olgularda prognozu olumsuz etkileyen faktörler s›ras›yla pulmoner hipertansiyon, eﬂlik eden KOAH ve
azalm›ﬂ efor tolerans›d›r.[20]
Klinik bulgular ve hastan›n de¤erlendirilmesi

Semptomatoloji. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilk bulgu, s›kl›kla efor dispnesi
ve efor kapasitesinde aç›klanamayan azalmad›r. Alveoler ölü boﬂluk art›ﬂ› sonucunda solunum gereksinimi artar; bu durum pulmoner vasküler direnci art›rarak kardiyak performans› azalt›r ve semptomlara
neden olur. Özellikle eforla birlikte nonprodüktif
öksürük olabilir. Hemoptizi nadiren geliﬂir ve genellikle bronﬂiyal arterlerden köken al›r. Plöretik
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orijinli atipik gö¤üs a¤r›s›, akci¤er infarktüsüne
ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir. Hastal›¤›n ileri dönemlerinde eforla gö¤üste s›k›nt› hissi olabilir; bu durum s›kl›kla koroner arter hastal›¤› ile kar›ﬂt›r›ld›¤›ndan hekimi yanl›ﬂ yönlendirebilir. Hastal›¤›n ileri dönemlerinde görülen di¤er yak›nmalar ise eforla
iliﬂkili presenkop, senkop ve istirahat dispnesidir.
Bu semptomlar geliﬂti¤inde art›k sa¤ ventrikülün
normal metabolik gereksinimlere yan›t veremedi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.
Semptomlar›n bu derece “non-spesifik” olmas›
kronik tromboembolik hastalarda s›kl›kla tan›n›n gecikmesine yol açar. Literatürde kardiyopulmoner
semptomlar›n baﬂlamas›ndan do¤ru tan›n›n konmas›na kadar geçen süre ortalama 2-3 y›l olarak belirtilmiﬂtir.[21] Ülkemizde bu sürenin çok daha uzun oldu¤unu tahmin etmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. ‹lk semptom
geliﬂimini ve semptomlar›n ciddiyetini etkileyen faktörler, hastan›n yaﬂ›, eﬂlik eden kardiyopulmoner hastal›k ve hastan›n önceki fiziksel kondisyon durumudur (sedanter veya atletik oluﬂu gibi). Ayr›ca, hastal›¤›n yanl›ﬂ tan› ile tedavi olas›l›¤› da çok yüksektir.
Bu yanl›ﬂ tan›lar s›kl›kla fiziksel kondisyon kayb›,
hafif-orta KOAH, yeni baﬂlayan ast›m, kalp kapak
hastal›¤› veya daha nadir olarak, özellikle gençlerde
olmak üzere psikojenik dispnedir.[1]
Fizik bak›. Bulgular, hastal›¤›n ileri dönemlerinde
belirgindir. Hastalar, ciddi pulmoner hipertansiyon
geliﬂti¤inde bile asemptomatik olabilirler. Sa¤ ventriküler lift, ikinci kalp sesinin pulmoner komponentinde belirginleﬂme, sa¤ ventriküle ait S4 gallo ve triküspid yetersizli¤i gibi pulmoner hipertansiyon bulgular›n›n ay›rt edilmesi tan› için çok önemlidir. Sa¤
kalp yetersizli¤inin geliﬂmesi ile ciddi triküspid yetersizli¤i, juguler venöz distansiyon, sa¤ ventriküler
S3 galo, hepatomegali, asit, periferik ödem ve siyanoz ortaya ç›kabilir. Baz› olgularda alt ekstremitelerde, önceden geçirilmiﬂ semptomatik venöz tromboza
ba¤l› renk de¤iﬂimi ve yüzeyel varisler izlenebilir.
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu olgularda akci¤er oskültasyonu tamamen normaldir;
ancak, beraberinde parenkimal akci¤er hastal›¤› veya
havayolu t›kan›kl›¤› varsa akci¤er oskültasyonu bulgu verir. Olgular›n %30’unda, akci¤erlerde daralm›ﬂ
pulmoner damarlardan geçen türbülan ak›ma ba¤l›
olarak pulmoner ak›m üfürümü duyulabilir.[22] Bu
üfürüm, KTEPH’ye özgü olmay›p majör pulmoner
arterlerdeki fokal daralman›n görüldü¤ü her türlü patolojide duyulabilir (örn. do¤uﬂtan pulmoner arter dal
stenozu, vaskülit, vb.); ancak. ufak damarlar› tutan
primer pulmoner hipertansiyonda duyulmaz.
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Laboratuvar testleri. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu olgularda laboratuvar testleri,
hastal›¤›n derecesini ve ciddiyetini belirlemek üzere
yap›lmal›d›r. Ciddi sa¤ ventrikül etkilenimi olan olgularda sekonder organ yetmezli¤ine ba¤l› olarak hemogram ve biyokimyasal de¤erlerde belirgin bozulmalar izlenebilir. Uzun süreli hipoksemi sonucunda
polisitemi geliﬂebilir. Azalm›ﬂ kardiyak debi renal kan
ak›m›nda azalmayla beraber kanda üre, kreatinin ve
ürik asit düzeylerinde yükselmeye yol açabilir. Hepatik konjesyon sonucunda karaci¤er fonksiyon testlerinde bozulma izlenebilir. Trombositopeni ve uzam›ﬂ
aktive parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT) varl›¤›nda, e¤er hasta heparinle antikoagüle edilmemiﬂ ise
mutlaka lupus antikoagülan› olas›l›¤› akla gelmelidir.
Akci¤er fonsiyon testleri. ‹zole KTEPH’de akci¤er fonksiyon testleri normale yak›nd›r veya önceki
pulmoner infarktlara ba¤l› olarak, parenkimal skarlaﬂma sonucunda hafif-orta derecede restriktif fizyoloji ile karﬂ›laﬂ›labilir.[23] Tek nefeslik karbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçümünde (DLCO) hafif-orta aras› derecede azalma olabilir. Normal DLCO varl›¤› hastal›¤› d›ﬂlamad›¤› gibi, ciddi azalm›ﬂ DLCO
varl›¤›nda, mutlaka ufak pulmoner vasküler yata¤› ilgilendiren baﬂka bir tan› düﬂünülmelidir.[24] ‹stirahat
s›ras›nda arteryel kan gaz› analizinde oksijen satürasyonu genellikle normaldir (PaO2). Ölü boﬂluk ventilasyonu ölçülürse artm›ﬂ bulunacakt›r. Egzersiz s›ras›nda KTEPH’li hastalarda s›kl›kla PaO2 düzeyi düﬂer ve ölü boﬂluk ventilasyonu artar. Bu bulgular asl›nda ventilasyon-perfüzyon (V/P) dengesizli¤ini ve
egzersize yetersiz kardiyak debi yan›t›n› yans›tmaktad›r. Bu durum, ayn› zamanda düﬂük mikst venöz
oksijen satürasyonu varl›¤›n›n da nedenidir.[25] E¤er
hastada hipoksemi varsa, ya ciddi sa¤ ventrikül disfonksiyonu geliﬂmiﬂ ya da foramen ovale aç›kl›¤› nedeniyle sa¤-sol ﬂant var demektir.
Elektrokardiyografi (EKG). Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonun sa¤ ventriküle etkisini saptaman›n bir yolu da EKG de¤erlendirmesidir.
Bu olgular›n en az %70’inde EKG’de sa¤ ventrikül
yüklenme bulgular› izlenir.[26] Bu EKG bulgular› görülme s›kl›¤›na göre, prekordiyal V1-V5’de T negatifli¤i; II, III, aVF’de negatif T dalgalar›; P pulmonale ve sa¤ aks deviyasyonudur.
Radyografik de¤erlendirme. Hastal›¤›n erken dönemlerinde akci¤er grafisi tamamen normal olabilir.
Pulmoner hipertansiyon ciddileﬂtikçe sa¤ ventrikül
ve pulmoner ç›k›ﬂ yolundaki geniﬂleme teleradyogramda izlenebilir. Bu dönemdeki bir di¤er radyografik bulgu da santral pulmoner damarlardaki geniﬂle-
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medir; bu durum s›kl›kla hiler adenopati ile kar›ﬂt›r›l›r. Primer pulmoner hipertansiyondan farkl› olarak,
KTEPH’li hastalarda proksimal damarlar düzensiz
ve asimetrik ﬂekilde geniﬂlemiﬂ izlenir.[27] Röntgenogramda bazen azalm›ﬂ veya artm›ﬂ perfüzyon alanlar›
görülebilirse de, akci¤er alanlar›nda infiltrasyon varsa mutlaka eﬂlik eden bir parenkim hastal›¤› akla gelmelidir. Perfüzyonu azalm›ﬂ akci¤er alanlar›nda periferik alveoler opasiteler ve önceki akci¤er enfaktüslerine ba¤l› çizgisel skar benzeri lezyonlar görülebilir. Sa¤ ventrikül disfonksiyonu geliﬂmiﬂ olgularda
plevral effüzyon genellikle izlenir.
Ekokardiyografik de¤erlendirme. Semptomatolojisi ﬂüpheli olan KTEPH’li hastalarda ay›r›c› tan›da transtorasik ekokardiyografi (TTE) s›k kullan›lan ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Transtorasik
ekokardiyografi, özellikle yükselmiﬂ pulmoner arter bas›nc› ﬂüphesini do¤rulamak ve pulmoner hipertansiyon etyolojisinde yer alabilecek olas› primer sol ventrikül patolojisi ile kapak hastal›klar›n›n veya intrakardiyak ﬂant varl›¤›n›n d›ﬂlanmas›nda de¤erlidir. Günümüz teknolojisi, triküspid kaça¤›n›n Doppler analizi ile pulmoner arter sistolik bas›nc› ve kardiyak debinin tahmini ölçümüne olanak
sa¤lamaktad›r. Ciddi pulmoner hipertansiyon varl›¤›nda TTE’de, sa¤ kalp boﬂluklar›nda geniﬂleme,
sa¤ ventrikül sistolik fonksiyonlar›nda azalma, interventriküler septumda paradoksik hareket ve geniﬂlemiﬂ sa¤ ventrikülün, sol ventikül diyastolünü
k›s›tlay›c› etkisi görülecektir.[28] Semptomatik hastalarda TTE’de sadece hafif pulmoner hipertansiyon bulgular› veya hafif-orta derecede sa¤ ventrikül etkilenimi varsa mutlaka efora yan›t araﬂt›r›lmal›d›r. Efor testiyle birlikte yap›lacak TTE, pulmoner arter bas›nc›nda ve sa¤ kalp ölçümünde egzersizle oluﬂan art›ﬂ› ortaya ç›karacakt›r.[29]
Ventilasyon perfüzyon (V/P) sintigrafisi. Pulmoner hipertansiyon tan›s› kesinleﬂen tüm hastalarda,
vasküler patolojinin büyük damarlardaki t›kanmaya

m›, yoksa ufak damar hastal›¤›na m› ba¤l› oldu¤unu
ay›rt etmek için V/P sintigrafisi çekilmelidir. Kronik
tromboembolik pulmoner hipertansiyonda tipik olarak, normal ventilasyon varl›¤›nda, akci¤er alanlar›nda
bir veya daha fazla segmental veya daha geniﬂ perfüzyon defektleri izlenir. ‹dyopatik pulmoner arteryel hipertansiyon gibi ufak damarlar›n hastal›¤›nda ise, tam
tersine, normal veya alacal› subsegmental perfüzyon
defektleri gözlenir (Tablo 1).[30] Sintigrafide görülen
perfüzyon defektlerinin geniﬂli¤i veya yayg›nl›¤› vasküler t›kanman›n gerçek derecesini yans›tmada genellikle yetersizdir. Proksimal damarlarda yerleﬂip organize olan bir tromboemboli rekanalize oldu¤unda distalinin bir miktar perfüze olmas›na izin verece¤inden
V/P sintigrafisinde hipoperfüzyonu yans›tan gri alanlar da görülebilir. Asl›nda, pulmoner hipertansiyonlu
hastalarda segmental defektlerdeki V/P uyumsuzlu¤u
sadece kronik tromboembolik hastal›¤a özgü de¤ildir.
Proksimal damarlara d›ﬂtan bas› yapan herhangi bir
patoloji de (mediyastinel adenopati veya fibrozis, primer pulmoner vasküler tümörler, pulmoner veno-okluziv hastal›k ve geniﬂ damarlar› tutan pulmoner arteritler) sintigrafik olarak KTEPH’den ay›rt edilemeyebilir.[31] Bu nedenle, tan›y› kesinleﬂtirmek için di¤er incelemelerin yap›lmas› ﬂartt›r.
Bilgisayarl› tomografi (BT). Bilgisayarl› tomografi, pulmoner vasküler yata¤›n de¤erlendirilmesinde
tromboembolik hastal›¤›n tan›s›na yönelik olarak s›k
kullan›lan, güvenilir bir yöntemdir. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda BT bulgular›, akci¤er parenkiminde mozaik görünümlü perfüzyon,
santral pulmoner damarlarda geniﬂleme ile birlikte
segmental damarlarda de¤iﬂik derecede çap farkl›laﬂmalar›, düﬂük attenüasyon gösteren akci¤er alanlar›nda periferal yerleﬂimli skar dokusu benzeri yo¤unluklar›n varl›¤› ve mediyastinel kolateral damarlar›n
görülmesi olarak özetlenebilir.[32] Kontrast ajan kullan›m› ile, konsantrik veya ekzantrik olarak pulmoner
damar› daraltan organize trombüs görülebilir. Bu gö-

Tablo 1. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve tromboembolik olmayan pulmoner
hipertansiyonun karﬂ›laﬂt›r›lmas›

BMPR-II, Alk-1 mutasyonlar›
Ailesel formu
Cinsiyet da¤›l›m›
Komorbidite
Klinik
Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi
Vasküler
Pulmoner tromboendarterektomiye yan›t
BMPR: Kemik morfogenetik protein reseptörü

Kronik tromboembolik

Tromboembolik olmayan

Yok
Yok
Eﬂit
S›k
Epizodik
Segmental tutulum
Obstrüksiyon(lar)
‹yi

Var
Olabilir
Kad›nlarda daha s›k (K=4E)
Nadir
‹lerleyici
Subsegmental tutulum
“Pruning” (budanma) görüntüsü
Yok
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rünümün, lümende dolma defekti olarak izlenen akut
tromboemboliden ay›rt edilmesi gerekir. Bilgisayarl›
tomografi, akci¤er parenkiminde eﬂlik eden hastal›klar› da belirlemede önemlidir. Özellikle tek tarafl›
santral pulmoner arterlerin t›kanmas›na yol açabilen
mediyastinel patolojilerin ay›r›c› tan›s›nda yararl›d›r.[33] Ancak, BT bulgular›, tan› koymada ve hastay›
cerrahiye yönlendirmede asla tek baﬂ›na yeterli kabul
edilmemelidir. Özellikle tromboemboliler organize
olup hatta endotelize olduklar›nda BT anjiyogramda
görülemeyebilirler. Bu yüzden, BT anjiyografide
santral pulmoner arterde tromboemboli görülmemesi
kesinlikle tan›y› d›ﬂlamaz. Ayr›ca, nadir de olsa, priA
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mer pulmoner hipertansiyon ve di¤er son dönem akci¤er patolojilerinde de santral pulmoner arterlerde
trombüs görülebilir.[34]
Manyetik rezonans (MR). Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda MR görüntülemenin de
kullan›m› bildirilmektedir.[35] Manyetik rezonans anjiyografi ile tipik olarak intralüminal “web” ve bantlar,
damarda ani kesilmeler ve organize santral tromboemboliler görülebilir.
Kardiyak kateterizasyon ve pulmoner anjiyografi.
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon düﬂünülen tüm hastalara sa¤-kalp kateterizasyonu ve
B

C

ﬁekil 1. (A, B) Pulmoner hipertansiyon etyolojisinde kronik tromboemboli olan bir olguda pulmoner anjiyografide tipik olarak
her iki akci¤erde de pulmoner arterlerdeki vasküler a¤ görünümleri, band benzeri daralmalar, intimal düzensizlik, poﬂ ﬂeklini
alm›ﬂ defektler ve ani aç›lanmalar görülmekte. (C) Ayn› hastadan ç›kar›lan pulmoner tromboendarterektomi materyali.
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pulmoner anjiyografi yap›lmas› gerekir. Pulmoner
anjiyografi, ço¤u olguda organize tromboembolinin
yayg›nl›¤›n› ve proksimal yerleﬂimini saptamada en
güvenilir yöntemdir. Auger ve ark.[36] kronik tromboemboli varl›¤›yla iliﬂkili baz› anjiyografik görünümler tan›mlam›ﬂlard›r. Bunlar, pulmoner arterlerde vasküler a¤ görünümü (web), band benzeri daralmalar,
intimal düzensizlik, poﬂ ﬂeklini alm›ﬂ defektler ve ani
aç›lanmalar olarak özetlenebilir. Bu bulgular akut
pulmoner embolilerdeki intraluminal dolma defektlerinden çok farkl›d›r. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu olgular›n ço¤unda iki veya daha
fazla bulgu bir arada görülmektedir ve genellikle iki
tarafl›d›r (ﬁekil 1).
Anjiyoskopi. Pulmoner anjiyografi bu derece de¤erli olmas›na ra¤men, baz› hastalarda hem tan› hem
de cerrahinin uygulanabilirli¤i aç›s›ndan de¤erlendirme yetersiz kalabilmektedir. Zorlan›lan olgularda
vasküler intiman›n anjiyoskopi ile görüntülenmesi
tan›y› kesinleﬂtirmede güvenilir bir yöntemdir.[37] Anjiyoskopik olarak, organize trombüs, düzensiz veya
üzerinde çukurlaﬂmalar olan bir intimal yüzey olarak
görülür; üzerinde vasküler lümeni çaprazlayan bantlar vard›r, damar ostiyumu düzensiz bir ﬂekil alm›ﬂt›r.
Ayr›ca, rekanalizasyona ba¤l› olarak tek lümen yerine vasküler kanallar izlenir. Deneyimli referans merkezlerinde bile, olgular›n cerrahiye yönlendirilmesinde anjiyoskopi %20-25 oran›nda gerekli olmaktad›r.
Anjiyoskopi iﬂlemi, özellikle orta derecede pulmoner
hipertansiyonu olup anjiyografik bulgular›n hastal›¤›n proksimal yay›l›m›n› tam ayd›nlatamad›¤› olgularda ve ciddi pulmoner hipertansiyonu olup sadece
anjiyografik bulgularla cerrahi önerilemeyen olgularda cerrahi tedavinin hemodinamik olarak yararl› olabilece¤ine karar vermede yarar› gösterilmiﬂ bir yöntemdir.[37]
Tedavi

Kronik tromboembolik materyal fibrotik yap›da
ve vasküler duvarla birleﬂmiﬂ oldu¤undan sadece
embolektomi yap›lmas› yeterli de¤ildir; organize
trombüsün endarterektomi ile mediyaya dek damar
duvar›ndan temizlenmesi gerekir. Aksi halde, sa¤
ventrikül ardyükünde de¤iﬂme olmamaktad›r. Ancak,
çok derin yap›lan bir diseksiyon da pulmoner arteri
perfore etme riski taﬂ›maktad›r. ﬁekil 1c’de endarterektomi ile ç›kar›lm›ﬂ bir kronik pulmoner emboli
materyali görülmektedir. Pulmoner tromboendarterektomi (PTE), KTEPH’de mortaliteyi önleyen tek
tedavi yöntemidir. Pulmoner tromboendarterektomi,
medyan sternotomiyle uygulan›r; böylece, her iki akci¤ere ait santral pulmoner damarlara ulaﬂ›lm›ﬂ olu-

nur. Ancak, hastan›n cerrahiye gerçekten gereksinimi
olup olmad›¤›, lezyonlar›n cerrahiye uygunlu¤u ve
cerrahi riski de¤erlendirilmelidir. Tromboembolektomiye giden hastalarda pulmoner vasküler direnç
(PVR) s›kl›kla >300 dyne/sn/cm-5’dir. Pulmoner
tromboendarterektomi ile ilgili deneyimlerini yay›nlayan merkezler ameliyat öncesi PVR’yi tipik olarak
700-1100 dyne/sn/cm-5 aras›nda bildirmektedirler.[21]
Bu düzeylere ulaﬂm›ﬂ bir pulmoner hipertansiyonda
tabii ki hem istirahat hem de eforla ciddi solunum s›k›nt›s› vard›r ve cerrahi yap›lmad›¤› takdirde prognoz çok kötüdür. Pulmoner hipertansiyon derecesi
daha düﬂük düzeyde olan olgularda ise, cerrahi tedaviye hastan›n bireysel özellikleri göz önüne al›narak
karar verilmelidir. Kronik tromboembolinin sadece
tek bir ana pulmoner arteri kapsad›¤› ve yaﬂam tarz›
olarak a¤›r efor yapmas› gereken (örn. profesyonel
sporcu) veya yüksek rak›mda yaﬂayan hastalar bu
gruba örnek gösterilebilir. Cerrahi tedavi, pulmoner
hemodinamisi istirahatte normal olan veya hafif pulmoner hipertansiyonu olup eforla pulmoner bas›nc›n
yükseldi¤i hastalarda da önerilebilir. Bu hastalara
cerrahi tedavi uygulanmad›¤›nda pulmoner hipertansiyon ilerleyecektir.
Pulmoner anjiyografi veya anjiyoskopide cerrahi
olarak ulaﬂ›labilir bir kronik trombüs görülmesi kesin
cerrahi endikasyondur. Cerrahi ekibin deneyimi
trombüse ulaﬂ›labilirlik anlam›nda çok önemlidir.
Günümüzde, cerrahi tekniklerle, ana pulmoner arter
ve lober arterlerde yerleﬂmiﬂ proksimal segmental
damarlara uzan›m gösteren organize trombüsler ç›kar›labilmektedir. Segmental düzeydeki trombüsün ç›kar›lmas› ise daha fazla cerrahi deneyim gerektirir.
Pulmoner kronik tromboembolinin cerrahi olarak baﬂar›yla ç›kar›lmas› pulmoner bas›nc› ve sa¤ ventrikülün ardyükünü azaltacakt›r. Pulmoner tromboendarterektominin baﬂar›l› olabilmesi için, lezyonun proksimal ve ulaﬂ›labilir olup olmad›¤›n›n ve pulmoner
hipertansiyonun ciddiyetiyle lezyonun yayg›nl›¤›
aras›ndaki iliﬂkinin önceden belirlenmesi çok önemlidir. Kronik tromboembolik hastalarda PVR art›ﬂ›,
sadece santral yerleﬂimli lezyonlardan de¤il, cerrahi
olarak ulaﬂ›lamayan distal yerleﬂimli tromboembolilerden ve sekonder ufak damar arteriyopatilerinden
de kaynaklanabilir. Proksimaldeki trombüsün PTE
ile ç›kar›lmas›, özellikle hastal›¤›n distal yerleﬂimli
oldu¤u olgularda PVR’yi azaltmada yeterli olamamaktad›r. Bu nedenle, ameliyat öncesinde vasküler
direncin hastal›¤›n proksimal mi, distal komponentinden mi kaynakland›¤›n›n çok iyi belirlenmesi gerekir.[1] Bunu belirlemeye yönelik teknikler geliﬂtiril-
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meye çal›ﬂ›lmaktad›r.[38] Ciddi pulmoner hipertansiyon ve sa¤ ventrikül disfonksiyonu geliﬂmiﬂ olgularda cerrahi risklidir ve ameliyat sonras› erken dönemde hemodinamik instabilite nedeniyle mortalite yüksektir. Ameliyat sonras› mortaliteyi öngörmek için de
çeﬂitli pulmoner arter oklüzyon teknikleri geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.[39]
Cerrahiye yönlendirilecek olgularda eﬂlik eden
hastal›klar›n varl›¤› da cerrahi baﬂar›y› etkileyen
önemli bir faktördür. Özellikle koroner arter hastal›¤›, parenkimal akci¤er hastal›¤›, böbrek yetersizli¤i,
hepatik disfonksiyon veya hiperkoagulabilite varl›¤›
ameliyat sonras› mortalite ve morbiditeyi art›rmaktad›r. Pulmoner tromboendarterektomi ile pulmoner hipertansiyon ve sa¤ ventrikül disfonksiyonu gerilemekte ve ameliyat sonras›nda hepatik ve renal fonksiyonlar genellikle düzelmektedir. Ancak, koroner
arter hastal›¤› ve valvüler kalp hastal›¤› varsa ayn›
seansta koroner baypas veya kapak replasman› yap›lmal›d›r. Embolektomi ve kalp cerrahisinin ayn› seansta uygulanmas› cerrahi riski art›rmamaktad›r.[40]
‹leri yaﬂ PTE için kesinlikle bir kontrendikasyon de¤ildir. Ciddi parenkimal veya t›kay›c› akci¤er hastal›¤› varl›¤› cerrahi baﬂar›y› olumsuz etkilemektedir.
Pulmoner hipertansiyonun derecesi ameliyat sonras› mortalite ile do¤rudan iliﬂkilidir. Özellikle ameliyat öncesi PVR’nin >1100 dyne/sn/cm-5 ve ortalama pulmoner arter bas›nc›n›n >50 mmHg olmas›
ameliyat sonras› yüksek mortaliteyle iliﬂkili bulunmuﬂtur.[40] Ameliyat öncesi PVR’nin düﬂük olmas›
halinde %1.3 olan ameliyat sonras› mortalite,
PVR’nin >1000 “dyne”/sn/cm-5 oldu¤u olgularda
%10’a yükselmektedir. Bu nedenle, PTE öncesinde
s›kl›kla pulmoner vazodilatör tedavi (‹V prostasiklin)
kullan›lmaktad›r. Ancak, vazodilatör tedavinin cerrahi baﬂar› ve prognoz üzerine etkisini araﬂt›ran yeterli
çal›ﬂma yoktur.
Pulmoner tromboendarterektomi yap›lan hastalarda perioperatif komplikasyonlar di¤er kardiyak ameliyatlarda görülen komplikasyonlarla ayn›d›r: aritmiler, koagülasyon bozuklu¤u, yara infeksiyonlar›, deliryum, nozokomiyal pnömoni, vb. ‹ﬂlem sonras›nda
ise iki farkl› komplikasyon ciddi sorun yaratabilir;
bunlar, reperfüzyona ba¤l› akci¤er hasar› ve pulmoner arterde kaçak (steal) geliﬂmesidir.
Reperfüzyona ba¤l› akci¤er hasar›, klinik ve biyokimyasal olarak artm›ﬂ permeabilite ve nötrofil kaynakl› akci¤er hasar› olarak tan›mlanabilir. Akci¤erlerde geliﬂen reperfüzyon hasar›, PTE sonras›nda olgular›n 1/3’ünde uzam›ﬂ mekanik ventilatör ihtiyac›-
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na (>2 gün) neden olmaktad›r; ayr›ca, ameliyat sonras› ölümlerin %50’sinden sorumludur. Patobiyolojik
temeli tam olarak bilinmemekle birlikte, klinik tablonun özellikleri net olarak ayd›nlat›lm›ﬂt›r. Akci¤erdeki hasarlanma tipik olarak ameliyattan sonra ilk 24
saatte baﬂlar; ancak, bulgular›n ortaya ç›k›ﬂ› 72 saati
bulabilir. Tablonun ciddiyeti de¤iﬂkendir: Hastalar›n
ço¤unda hafif-orta derecede hipoksemi görülürken,
akut, hemorajik ve ölümcül formlar›yla da karﬂ›laﬂ›labilir. Akci¤erdeki reperfüzyon hasar› tipik olarak
endarterektomi yap›lan akci¤er alanlar›yla s›n›rl›d›r.
Bu alanlarda pulmoner arter ak›m›nda bozulma olmuﬂ, transpulmoner ﬂant ve hipoksemi artm›ﬂt›r. Bu
hastalara yaklaﬂ›mda destek tedavisi ön plandad›r.
Yüksek doz kortikosteroidler inflamatuvar sürece
karﬂ› kullan›lm›ﬂsa da etkinli¤i ﬂüphelidir. Pozisyonel
de¤iﬂiklik V/P uyumsuzlu¤unu düzeltebilirse de genel olarak pek etkin olamamaktad›r. “Inverse-ratio”
ventilasyon ve düﬂük volümlü ventilasyon uygulamalar› devam eden alveoler hasar› azaltmaya yöneliktir; tedricen art›lan pozitif ekspiratuvar bas›nç
(PEP) uygulamas› da akci¤erlerde V/P uygunsuzlu¤unu gidermektedir. K›rk yedi olguluk bir PTE çal›ﬂmas›nda, ameliyat sonras›nda inotropik katekolamin
ve vazodilatörlerden kaç›n›lmas› ve düﬂük volümlü
ventilasyon (<8 ml/kg) stratejisi reperfüzyon hasar›
oran›n› azaltm›ﬂt›r.[41] Nitrik oksit inhalasyonunun da
ameliyat sonras› gaz de¤iﬂimini düzeltti¤i bildirilmekle birlikte, etkisi k›sa süreli oldu¤undan klinik
seyri de¤iﬂtirmemektedir.[42] Tedaviye yan›t al›namayan a¤›r olgularda, oksijenasyonu sürdürmeyi amaçlayan ekstrakorporeal destek uygulanabilir.
Pulmoner tromboendarterektomi sonras›nda V/P
uyumsuzlu¤unun ikinci nedeni ise pulmoner arterin
çalma fenomenidir. Çalma olay›, yeni tromboembolektomi yap›lan pulmoner damarlar›n daha önce iyi
perfüze olan bölgelerden ak›m› çalmas› olarak aç›klanabilir. Mekanizmas› bilinmemekle birlikte, bu durum PTE sonras›nda çok s›k geliﬂmekte; ancak, kan
ak›m›ndaki da¤›l›m zamanla düzelmektedir.[41]
Pulmoner
tromboendarterektomi
yap›lan
KTEPH’li olgular›n ço¤unda k›sa ve uzun dönem hemodinamik seyir çok iyi olmaktad›r. T›kal› akci¤er
segmentlerinin reperfüzyonu sonucunda, sa¤ ventrikül ardyükü hemen azalarak, kardiyak debinin yükselmesine yol açar. Bu konuda referans merkez olarak kabul edilen San Diego T›p Fakültesi’ne ba¤l›
Thorton Hastanesi damar cerrahisi merkezinde 19982002 y›llar›nda ameliyat edilen ard›ﬂ›k 500 olgunun
cerrahi öncesi ve sonras› hemodinamik parametreleri
s›ras›yla ﬂöyledir: Ortalama pulmoner arter bas›nc›,
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46±11.0 mmHg ve 28±10.1 mmHg (p<0.0001); kardiyak debi, 3.8±1.3 l/dak ve 5.5±1.5 l/dak (p<0.0001);
vasküler direnç, 893±443.5 dyne/sn/cm-5 ve
285±214.7 dyne/sn/cm-5 (p<0.0001).[43] Endarterektomi sonras›nda elde edilen bu düzelmelerin uzun izlemlerde de sürdü¤ü görülmektedir.
Pulmoner tromboendarterektomi sonras›nda hastalar›n %10-15’inde PVR yüksek kalabilmektedir
(>500 dyne/sn/cm-5). Ancak, bunlar›n da 2/3’ünde
ameliyat sonras›nda anlaml› hemodinamik düzelme
görülmektedir; olgular›n sadece %3-5’inde düzelme
çok az veya hiç olmamaktad›r. Cerrahiden yararlanamaman›n nedeni altta yatan distal vaskülopati varl›¤›d›r. Distal vaskülopati geliﬂmiﬂ olgularda, proksimal pulmoner arterdeki lezyonlar›n ç›kar›lmas› pulmoner bas›nc› ve kardiyak fonksiyonlar› etkilememektedir. Bu hastalar›n ameliyat sonras› tedavileri de
özellikle zor ve risklidir. Rezidüel pulmoner hipertansiyon düzeyi ölçüsünde, cerrahi tedavi sonras›nda
hemodinamik instabilite görülebilmektedir. Bu hemodinamik instabilitenin nedeni, yükselmiﬂ sa¤ ventrikül ardyükü ve kardiyopulmoner baypas›n fizyolojik sonuçlar›, derin hipotermi, rezidüel metabolik asidoz ve hipoksi olabilir. Bu dönemdeki hastalara yaklaﬂ›m›n hedefi, sistemik oksijen tüketimini en aza indirmek, sa¤ ventrikül önyükünü en uygun düzeye getirmek ve inotropik destek sa¤lamakt›r. Ancak, bu
yaklaﬂ›mlar s›ras›nda, sistemik hipotansiyondan ve
koroner perfüzyon bas›nc›ndaki düﬂüﬂten sak›n›lmal›d›r. Pulmoner vasküler direnç sabit oldu¤undan, sa¤
ventrikül ardyükünü düﬂürmeye yönelik farmakolojik yaklaﬂ›mlar etkisiz kalmaktad›r ve tabii ki, sistemik vasküler dirençte düﬂüﬂe neden olma riski de
vard›r. Nitrik oksit inhalasyonunun sistemik vasküler
etkileri ihmal edilebilir oldu¤undan teorik olarak
avantaj sa¤layabilir. Ancak, bu yaklaﬂ›m ameliyattan
sonra varl›¤›n› sürdüren pulmoner hipertansiyonda
iﬂe yaramam›ﬂt›r. Hasta, ameliyattan sonraki bu
komplikasyonlu dönemi atlatabilirse, uzun dönemde
pulmoner vazodilatör tedaviye (intravenöz epoprostenol veya endotelin antagonisti) mutlaka baﬂlanmal›d›r.[44]
Pulmoner tromboendarterektomi, 1997 y›l›ndan
bu yana tüm dünyada 2500’den fazla olguda uygulanm›ﬂt›r. Bu konuda özelleﬂmiﬂ cerrahi merkezlerin
deneyimlerinin artmas› ile son y›llarda mortalite
oranlar› düﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. 1997’den sonras›n› içeren çal›ﬂmalarda mortalite oranlar› %4.4 ile %24 aras›nda bildirilmektedir.[1] Mortalite cerrahi deneyimle
do¤rudan iliﬂkilidir. Mortaliteyi etkileyen faktörler
tam aç›kl›k kazanmamakla birlikte, hastan›n fonksi-
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yonel s›n›f›n›n IV derece olmas›, >70 yaﬂ, cerrahi öncesi pulmoner vasküler direncin ciddiyeti, sa¤ kalp
yetersizli¤inin varl›¤› (sa¤ atriyal bas›nç yüksekli¤i
ile iliﬂkili olarak), morbid obezite ve pulmoner hipertansiyonun süresidir.[43]
Pulmoner tromboendarterektomiyi takiben geliﬂen mortalitenin nedenleri ise de¤iﬂkendir. Kardiyak
arrest, çoklu organ yetersizli¤i, kontrol alt›na al›namayan mediyastinel kanama, sepsis veya yo¤un pulmoner kanamalar bildirilen nedenler aras›nda yer almaktad›r.[41] Geniﬂ çapl› çal›ﬂmalarda mortaliteye en
çok katk›da bulunan nedenler ise ameliyat sonras› akci¤erde geliﬂen ciddi reperfüzyon hasar›, rezidüel
pulmoner hipertansiyon ve sa¤ ventrikül disfonksiyonudur.[43] Ancak, bu hastalara sistematik yaklaﬂ›m
ve cerrahi merkezin deneyimi mortaliteyi en fazla etkiliyor gibi görünmektedir. Bunun en güzel örne¤i de
San Diego Üniversitesi’nde görülmektedir. Pulmoner
tromboendarterektomi program› geliﬂtirildikten sonra, baﬂlang›çta %17’nin üzerinde olan operatif mortalite %4’lere kadar düﬂürülmüﬂtür. Ameliyat sonras›
uzun dönem sa¤kal›m ise ilk alt› y›lda %75’in üzerindedir.[45] Cerrahi baﬂar›n›n artmas›ndaki çok önemli
bir baﬂka neden de hekimler taraf›ndan konan
KTEPH tan›s›n›n artmas› (fark›ndal›¤›n artmas›) ve
hastalar›n ciddi sekonder periferal arteriyopati ve sa¤
kalp yetersizli¤i geliﬂmeden deneyimli cerrahi merkezlere yönlendirilmesidir.
Cerrahi tedavi uygulanamayan hastalarda tedavi
seçenekleri konusunda aray›ﬂlar sürmektedir. Son
iki y›lda, özellikle cerrahi uygulanamayan distal
lezyonlu olgularda epoprostenol (sürekli infüzyon),[46] oral kullan›lan bir prostasiklin analo¤u olan
beraprost sodyum,[47] inhale ilioprost[48] ve oral sildenafil[49] kullan›m›n›n yararl› oldu¤una dair sonuçlar
bildirilmektedir. Ancak, bu medikal tedavilerin hiçbirinin sonuçlar› cerrahi ile elde edilen baﬂar›y› yakalayamamaktad›r. Cerrahi uygulanamayan olgularda pulmoner balon anjiyoplastinin de baﬂar›yla uygulanabilece¤ine dair iki olgu sunulmuﬂtur.[50] Ancak, bu hiçbir zaman cerrahi yerine geçecek bir
yöntem de¤ildir.
Sonuç olarak KTEPH, pulmoner hipertansiyonlu
hastalar aras›nda tedavisi mümkün olan bir klinik patolojidir. Özellikle tan›da gecikme ve cerrahi riskin
yüksekli¤ine ba¤l› olarak KTEPH’de mortalite yüksektir. Deneyimli merkezlerde PTE ile mortalitede
belirgin düﬂüﬂler elde edilmiﬂtir. Türkiye’de de bu
konuda deneyimli bir merkez olmad›¤› gibi, hekimlerin hastal›k hakk›nda fark›ndal›¤› da oldukça düﬂük
düzeydedir.
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