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Olgu Sunumu / Case Report

Sezaryen Ameliyat› Sonras› Pulmoner Emboli
Pulmonary Embolysm After Cesarean Section
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Gebelik tromboembolik komplikasyonlar›n artt›¤›
fizyolojik bir süreçtir. Otuz sekiz haftal›k gebeli¤i
takiben yap›lan elektif sezaryen ameliyat› sonras› üçüncü saatte solunum s›k›nt›s› ve taﬂipne geliﬂen 36 yaﬂ›ndaki hasta, toraks tomografisi ile
pulmoner emboli tan›s› konarak yo¤un bak›m
ünitesine al›nd›. Hastaya traneksamik asid infüzyonu baﬂland›. Ekokardiyografide septal paradoks hareket ve sa¤ atriyumda inferior duvara
yap›ﬂ›k 4x1 cm çap›nda hiperekojen mobil kitle
izlendi. Hastan›n solunum s›k›nt›s›nda art›ﬂ ve
hemodinamisinde bozulma oluﬂtu¤u için trombolitik infüzyon tedavisi baﬂland›, ancak ameliyat
yerinden ve vagenden aktif kanama baﬂlamas›
üzerine infüzyon durduruldu. Eritrosit süspansiyonu, taze kan, trombosit süspansiyonu ve taze
donmuﬂ plazma ile kanama kontrol alt›na al›nd›.
Ekokardiyografide sa¤ atriyumda belirlenen
trombüsün erimiﬂ oldu¤u görülerek hasta dördüncü gün kad›n hastal›klar› do¤um servisine ç›kar›ld›.

Pregnancy is a physiologic state with an increased
risk for thromboembolic complications. Tachypnea
and respiratory distress was evident in a 36- yearold female patient in the postoperative third hour
after an elective cesarean section in the 38. week of
pregnancy. Thoracic tomography revealed pulmonary embolism, the patient was admitted to the
intensive care unit and tranecsamic acid infusion
was started. Paradoxical septal motion and a 4x1
cm hpyerechogenic mobile mass on the right atrium
attached to the inferior wall was apparent in the
echocardiographic assessment. Thrombolytic infusion therapy was started due to the worsening of the
patient’s respiratory distress and hemodynamic
state but was withdrawn due to the active bleeding
from the vagina and the operation site. Bleeding was
controlled by erythrocyte and thrombocyte suspensions, freshly drawn blood, and fresh frozen plasma.
Echocardiographic control revealed lysis of the
thrombus in the right atrium and the patient was
moved to the obstetrics ward on the 4. day.
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Pulmoner tromboemboli; kan p›ht›s›, ya¤, tümör hücreleri, hava, amniyotik s›v› ve yabanc›
materyalin venöz sisteme girmesi ile pulmoner

arterin bir veya daha fazla dal›n›n t›kanmas› sonucu oluﬂan, mortalitesi oldukça yüksek ve tedavisi güç bir klinik tablodur.[1] Trombüs genel-
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için (solunum say›s› 25/dakika) ameliyattan
sonra 24 saat geçmemesine ra¤men, 50 mg/saat
trombolitik infüzyon tedavisi (Actilyse, Boehringer ‹ngelheim) baﬂland›, ancak infüzyonun
ikinci saatinde 75 mg verildikten sonra ameliyat
yerinden ve vagenden aktif kanama baﬂlamas›
üzerine infüzyon durduruldu. Hemogram ve
koagülasyon test sonuçlar›na göre eritrosit süspansiyonu, taze kan, trombosit süspansiyonu
ve taze donmuﬂ plazma ile replasman tedavisi
yap›larak kanama kontrol alt›na al›nd›. Fibrinojen 3.8 mg/dl, FDP 1/2(+) 1/8(+) gelmesi üzerine 10 ünite kriyospitat ve 3 g fibrinojen intravenöz verildi. Hemogram ve koagülasyon de¤erleri üçüncü günde normale dönen ve kanamas›
kontrol alt›na al›nan hastan›n, ayn› gün yap›lan
EKO’sunda sa¤ atriyumda belirlenen trombüsün erimiﬂ oldu¤u saptand›. Dördüncü gün hasta ﬂifa ile kad›n hastal›klar› do¤um servisine ç›kar›ld›.

likle alt ekstremitedeki venlerden, pelvik venlerden ve daha az olarak da sa¤ kalp boﬂlu¤undan kaynaklan›r.[2] Pulmoner tromboembolinin
etyopatogenezinde; staz (alç›, atel uygulanmas›,
immobilizasyon, ﬂiﬂmanl›k, gebelik ve konjestif
kalp yetmezli¤i), koagülopati (protein C ve protein S eksikli¤i, antitrombin III eksikli¤i, malignite, nefrotik sendrom ve östrojen içeren do¤um
kontrol haplar›) ve damar duvar› hasar› (tan› ve
tedavi amaçl› intravasküler giriﬂimler, enfeksiyon ve travma) yer almaktad›r.[3]
Gebelik tromboembolik komplikasyonlar›n
artt›¤› fizyolojik bir süreçtir. Pulmoner emboli
nadir olarak geliﬂse de maternal mortalite ve
morbidite nedeniyle önem taﬂ›maktad›r. Çeﬂitli
araﬂt›rmalarda pulmoner emboli yayg›nl›¤›
1/2500-10000, baz›lar›nda da 1/1000-2000 ﬂeklinde belirtilmektedir.[4-7] Perinatal, peripartum
ve postnatal dönemde, özellikle de do¤umun
sezaryen ile olmas›n›n bu riski art›rd›¤›ndan
bahsedilmektedir.[8,9] Bu çal›ﬂmada, sezaryen
sonras› pulmoner emboli geliﬂen hastada yo¤un
bak›m ünitesindeki tedavi ve yaklaﬂ›m sunuldu.

TARTIﬁMA
Preterm do¤um, preeklamsi, hemoraji, sepsis, sezaryen ile do¤um ve multiparite durumlar›nda venöz tromboembolizm riski artmaktad›r.[4] Trombüs genellikle alt ekstremitedeki venlerden, pelvik venlerden ve daha az olarak da
sa¤ kalp boﬂlu¤undan kaynaklan›r.[2] Bu nedenle ameliyat sonras› solunum s›k›nt›s› ve hipoksi
geliﬂen hastalarda pulmoner emboli göz önünde bulundurulmal›d›r.

OLGU SUNUMU
Otuz sekiz haftal›k gebeli¤i takiben yap›lan
elektif sezaryen ameliyat› sonras› üçüncü saatte
solunum s›k›nt›s› ve taﬂipne geliﬂen 36 yaﬂ›ndaki hasta, toraks tomografisi ile pulmoner emboli tan›s› konarak yo¤un bak›m ünitesine al›nd›.
ﬁuuru aç›k, maske ile 5 lt/dk O2 al›rken arteryel
kan gaz› de¤erleri; pH 7.44, PCO2 29.2 mmHg,
PO2 90 mmHg, HCO3 19.9 mmol/lt, SpO2 %97
olarak saptand›. Özgeçmiﬂinde herhangi bir
özellik yoktu. Arter kan bas›nc› 100/61 mmHg,
kalp at›m h›z› 115/dk idi. Tam kan say›m›nda
hemoglobin 10.3 g/dlt, hematokrit %31, lökosit
21100 mm3, trombosit 156000 mm3 olup kan biyokimyas› normal de¤erlerdeydi. Dinlemekle
solunum sesleri bazallerde minimal azalm›ﬂ ve
nadir raller vard›. Akci¤er grafisinde belirgin
patolojik görünüm yoktu. Hastaya traneksamik
asid (transamine Fako) (30 mg/saat) infüzyonu
baﬂland›. Ekokardiyografide (EKO) septal paradoks hareket ve sa¤ atriyumda inferior duvara
yap›ﬂ›k 4x1 cm çap›nda hiperekojen mobil kitle
(trombüs) izlendi. Hastan›n solunum s›k›nt›s›nda art›ﬂ ve hemodinamisinde bozulma oluﬂtu¤u

Pulmoner emboli geliﬂti¤inde pulmoner dolaﬂ›mdaki embolik t›kan›kl›klar fizyolojik ölü
boﬂlu¤u art›r›r. Etkilenen alanda ölü boﬂluk
ventilasyonunun artmas›na ba¤l› olarak PaO2
düﬂer ve CO2 at›l›m› azal›r. Pulmoner embolinin
oluﬂturdu¤u refleks ve humoral vazokonstrüksiyon, pulmoner vasküler direnci akut olarak
art›r›r. Lokal veya genel refleks bronkokonstrüksiyon, düﬂük ventilasyon/perfüzyon oranl›
alanlar›n biraz daha artmas›na neden olarak net
etkiyi pulmoner ﬂant›n ve hipokseminin artmas› olarak karﬂ›m›za ç›kar›r. Bu alanlar sürfaktan
kayb› sonucu 24-48 saat içinde atelektatik alan
haline dönüﬂebilir. E¤er emboli geniﬂ bir alan›
tuttuysa ve kolleteral ak›m yeterli de¤ilse pulmoner infarkt oluﬂturabilir.[1]
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ile do¤um ve multiparite durumlar›nda venöz
tromboembolizm riski özellikle üçüncü trimester ve postpartum dönemde artabilmektedir.[4]

Klinik bulgular embolinin büyüklü¤üne
(masif/submasif), say›s›na (tekli/çoklu), yerleﬂimine, infarktüs geliﬂip geliﬂmedi¤ine, rezolüsyon h›z›na, ilk kez mi yoksa tekrarlay›c› m› oldu¤una ve hastan›n kardiyopulmoner fonksiyon rezervine ba¤l› olarak de¤iﬂebilir. Masif embolide ciddi dispne, dissemine intravasküler koagülopati (D‹K), kardiyojenik ﬂok ve akut korpulmonale geliﬂebilir. Beraberinde siyanoz, taﬂikardi, taﬂipne, konfüzyon, boyun venlerinde geniﬂleme, oligüri, sibilan ronküsler, ince raller, sekonder triküspit yetmezli¤ine ba¤l› pansistolik
üfürüm bulunabilir. Submasif pulmoner embolide taﬂipne, dispne, taﬂikardi ataklar› ve anksiyete görülür.[10]

Gebe olmayan hastalarda oldu¤u gibi, gebelerde de pulmoner embolinin en s›k saptanan
yak›nmalar› nefes darl›¤› ve takipnedir ve hastalar›n %90’›nda saptan›r. Ancak dispne gebeli¤e ba¤l› bir yak›nma olabilece¤i gibi a¤r› nedeniyle de olabilir.[14] Bulgular›n çeﬂitlili¤i nedeniyle pulmoner embolinin saptanmas› zor olabilir.
Rutin laboratuvar de¤erleri, toraks grafisi,
elektrokardiyogram (EKG), arteryel kan gazlar›
testlerinin özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤› yeterli olmay›p tan›y› destekler ya da etyolojideki di¤er
nedenleri ay›rmam›za yard›mc› olur. Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi ay›r›c› tan›y› desteklemekte önerilmektedir.

Tan›da laboratuvar bulgusu olarak bilirubin
yüksekli¤i, hafif lökositoz, kan gazlar›nda hafif
hipoksi ile birlikte respiratuvar alkaloz, fibrin
y›k›m ürünü serum D-dimer de¤erinin yüksek
olmas› önemlidir. Akci¤er grafisinde lokalize
perfüzyon azalmas›, atelektazi varl›¤›nda tek tarafl› diyafram yüksekli¤i, pulmoner anjiyografide dolma defekti, spiral toraks tomografide pulmoner dolaﬂ›mda serbest trombüsler görülmesi,
ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinde perfüzyon defekti olan bölgelerde ventilasyonun normal olmas› de¤erlidir.[10] Olgumuzda kan gaz›nda hafif hipoksi ve hemogram testinde lökositoz
saptand›.

Olgumuzda gebelik ve sezaryen ile do¤um,
pulmoner emboli riskini art›rm›ﬂt›r. Ancak hipoksiye neden olan pnömoni ve atelektazi gibi
nedenler ay›r›c› tan›da dikkate al›nmal›d›r. Olgunun akci¤er grafisinde bu yönde herhangi bir patoloji saptanmad›. Olgu yo¤un bak›m ünitesine
geldi¤inde toraks tomografisi ile pulmoner emboli tan›s› konmuﬂtu, dispne ve taﬂipne ile hipoksi vard›. Kan gazlar›nda hipokapni ve hipoksi
bulgular› pulmoner emboliyi destekliyordu.
Ekokardiyografide trombüs saptanmas› ve solunum s›k›nt›s›nda artma olup, siyanoz ve taﬂikardi geliﬂmesi üzerine kanama komplikasyonu riskine dikkat edilerek trombolitik infüzyon tedavisine baﬂland›.[15,16] Hastan›n üçüncü günde yap›lan EKO’sunda sa¤ atriyumda belirlenen trombüsün erimiﬂ oldu¤u saptand›.

Gebelikte tromboembolizm riski üçüncü trimester, postpartum ve özellikle do¤umdan hemen sonra en yüksek olmak üzere 5-10 kat artar.[11] Gebelikte fizyolojik ve anatomik de¤iﬂiklikler, venöz dolgunluk ve hacim artmas› sonucu venöz dönüﬂte azalma ﬂeklindedir. Hiperkoagülabilite, staz ve endotelyal yaralanma venöz
tromboembolizm etyolojisindeki çok önemli üç
faktördür.[12] Bu de¤iﬂiklikler hem progesteron
hem de östrojen art›ﬂ› sonucu hormonal nedenlidir ve üçüncü trimesterde daha belirgindir.[4]
Di¤er bir etken ise büyüyen uterusun pelvik
venleri mekanik olarak t›kamas›d›r. Koagülasyon faktörleri gebelikte artar, koagülasyon inhibitörleri azal›r ve fibrinolitik kapasite azal›r ve
bu durum hiperkoagülabiliteye neden olur. Gebelik s›ras›nda trombosit aktivitesinin artt›¤›
bildirilmektedir.[13] Preterm do¤um, preeklampsi, hemoraji, sepsis, müdahaleli ya da sezaryen

Sonuç olarak, gebelik ve sezaryen ile do¤um
pulmoner emboli için risk faktörü olup, klinik
bulgular her zaman dikkat çekici olmad›¤›ndan
teﬂhis koymak zor olabilir. Erken teﬂhis mortaliteyi azaltma aç›s›ndan oldukça önemlidir. Sezaryen sonras› pulmoner emboli riskinin artmas› nedeniyle, pulmoner emboli tan› ve tedavisinin zaman kaybetmeksizin hemen yap›lmas› gereklidir.
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