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ÖZET
Amaç: Sağ kalp trombusleri (SKT) nadir görülürler. Genellikle pulmoner embolizm için yapılan
transtorasik ekokardiografi (ECHO) yada kontrastlı çok kesitli tomografi (BT) sırasında tesbit
edilirler. SKT ve buna bağlı pulmoner embolizmler nadir olmalarına rağmen mortaliteleri
yüksektir. Amacımız hastanemize ait sağ kalp trombüslerine yaklaşımımız ve sonuçlarını tespit
etmektir. 
Yöntem: Arşiv taraması sonucunda dosyalarına ulaşılan toplam 25 hasta retrospektif olarak
tarandı. Tanı yöntemleri, şok tablosunun varlığı, tedavi şekli, sonuçları kaydedilerek veriler
değerlendirildi.
Bulgular: Sonuçta hastaların % 32’sinin şok tablosunda başvurduğu, hastanedeki mortalitenin
%24 olduğu, mortalitenin tedavi ile ilişkili olmadığı görüldü.
Sonuç: SKT’nin gerçek insidansı bilinmemektedir.  Pulmoner embolizm için yapılan ECHO
sırasında sağ kalp trombüsü saptama ihtimali % 9 civarında bildirilmektedir. SKT herhangi bir
anda pulmoner  embolizme neden olabilir ve acil tedaviyi gerektirir. Biz çalışmamız sonucunda
hastane içi mortalitenin verilen tedavi şekli ile değişiklik göstermediğini ve ortalama
mortalitenin %24 olduğunu saptadık. SKT ile ilgili geniş serilerle yapılmış çalışmalar yoktur.
Bu nedenle tedavi için belirlenmiş bir konsensus yoktur.
Anahtar kelimeler: Sağ kalp trombüsü, pulmoner embolizm, ekokardiografi.

ABSTRACT 
Aim: Right sided heart thrombus (RSHT) is rarely seen. It is generally detected during
transthoracic echocardiographic (TTE) examination or multislice thoracic computed
tomographic scanning for pulmonary embolism (PE). Although RSHT and PE secondary to this
situation is rare, mortality during the course of process is very high. We aim to aproach right
cardiac trombus and determine the results of treatment .
Methods: In this study 25 patients hospital records were investigated retrospectively. The data
obtained consisted of diagnostic methods, presence of shock state, treatments applied and results
were assessed.
Results: Th present study revealed that the 32% of patients had been admitted to hospital in
shock state, hospital mortality rate was 24%, and this mortality rate was not affected by different
treatment choices.
Conclusion: The exact incidence of RSHT is unknown. It is reported that the probability of
seeing a case suffering from RSHT during echocardiographic examination performed to
diagnose the PE is 9%. RSHT may cause PE anytime and requires urgent treatment. In our study,
we determined that the hospital mortaliy did not change with the type of given treatment and
overall mortality was determined as 24%. There are no sufficient studies searching large series
on RSHT in literature. Therefore, there is no agreement on treatment tecniques.
Key words: Right sided heart thrombus, pulmonary embolism, echocardiography.

GİRİŞ 

Pulmoner emboliye (PE) eşlik eden sağ kalp trombusleri (SKT) nadir görülen, tedavisi
konusunda uluslararası  konsensus bulunmayan bir hastalık tablosudur. SKT varlığında
mortalitenin %40'ın üzerine çıktığını gösteren çalışmalar vardır (1-2). Buna karşın SKT olmayan
PE olgularında mortalite %8 ile %10 arasında değişmektedir (3-4). SKT tanısı genellikle
pulmoner embolizm için yapılan ekokardiografi (ECHO) sırasında koyulur. Hastalar genelde
ağır bir klinik tablo ile başvurduğundan tanı ve tedavi planı hızla yapılmalıdır. Çalışmamızda
2003 ile 2013 tarihleri arasında tanı ve tedavi alan hastaların dosyaları taranıp, tanı ve tedaviyle
ilgili verilere ulaşılarak sonuçlarımız değerlendirilmiştir. 

PULMONER EMBOLİYE EŞLİK EDEN SAĞ KALP TROMBÜSLERİ

Right Heart Thrombi Accompained with Pulmonary Embolism
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
pulmoner emboli nedeniyle yatan ve eşlik eden sağ kalp
trombüsleri olan erişkin hastalar alınmıştır.   Çalışma retrospektif
olarak, 2003 ile 2013 arasındaki hasta kayıtları esas alınarak
yapıldı. Kayıtların taranması sonucu 298 pulmoner emboli tanısı
koyulmuş hasta  saptandı. Bu hastalarda PE tanısı akciğer
ventilasyon perfüzyon sintigrafisi veya tomografi ile koyulmuştu.
Toplam 298 PE hastasının 25'inde eşlik eden SKT tespit edildi.
Hastaların hepsine kardiyoloji uzmanlarınca transtorasik
ekokardiyografi ve radyoloji uzmanlarınca alt ekstremite venöz
dopler yapılmıştı. 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, trombüsün yeri, varsa eşlik eden
hastalığı ve kullandığı ilaçlar, hastaya verilen tedavi şekli, başvuru
anında şok olup olmadığı, birlikte DVT varlığı,  tanı koyulma
yöntemi, mortalite zamanı kaydedildi. Hastanede yattığı süre
içinde sağ kalp trombüsü ve pulmoner emboli nedeniyle meydana
gelen ölümler mortalite olarak kaydedildi. Hastaneden taburcu
edildikten sonra meydana gelen olaylar ve araştırma kapsamı
dışında gelişen mortalite ve morbiditeler çalışmaya dahil
edilmemiştir. Tansiyon arteryelin 90/60 mmHg altında olması,
periferik soğukluk ve soğuk terleme şok bulgusu olarak kabul
edilmiştir. 

Hastaların tedavisi standardize değildi. Hastaların bazılarında
cerrahi tedavi uygulanmıştı. Bir kısmına standart heparin tedavisi
verilmiş ve daha sonra INR ( international ratio unit) 2 ile 3
arasında olacak şekilde idame tedavisine alınmıştı. Bazı hastalara
ise streptokinaz 250.000 ünite ilk 30 dakikada ve sonra 100.000
ünite saatte olmak üzere en az 12 saat süreyle verilmiş ve sonra
heparin ve coumadin ile idameye geçilmişti. 

Toplanan veriler Sosyal Bilimler için Paket yazılımı (version 15.0,
SPSS Inc, Chicago, IL, ABD). Tüm parametrik değişkenler
ortalama ± SD olarak verilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki
fark için ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p <
0.05 kabul edildi.

Çalışma için Adana Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi etik kurulundan onay alınmıştır.

BULGULAR 

Çalışmamızda 2003 ile 2013 tarihleri arasında hastanemizde
yatarak tedavi görmüş 298 pulmoner emboli hastasının dosyaları
tarandı. Bu hastaların 25'inde (%8,38) sağ kalpte trombüs olduğu
görülerek çalışmaya dahil edildi. Hastaların 17'si (%68) kadın ve
8'i erkekti.  Yaş ortalaması 49.64 (±16.76) olarak bulundu (min:18-
max:82). 

Hastaların karekteristikleri Tablo 1 ve eşlik eden hastalıkları Tablo
2'de, trombüse ait tomografik ve ekokardiyografik görünüme ait
örnekler resim 1 ve 2'de verilmiştir.

Verilen tedavinin dağılımına bakıldığında %40 heparin, %20
trombolitik, %36 cerrahi uygulanmıştı. Bir hastaya (%4) ağır şok
tablosunda olması ve trombositopeni  nedeniyle tedavi
başlanamamış ve hastane yatışının ilk günü exitus olmuştu.
Hastane içi mortalitenin verilen tedavi şekli ile ilgili olup
olmadığına bakıldı. Heparin alan 10 hastanın 2’si (%20),
trombolitik alan 5 hastanın 1’i (%20) , cerrahiye alınan 9 hastanın
2’si (%22) exitus olmuştu. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı
fark yoktu.  

Tüm olgulara alt ekstremite venöz dopler yapılmış ve %36’sında
alt extremite derin ven trombozu (DVT) saptanmıştı.  Hastalara
bir kez alt ekstremite venöz dopler yapılmıştı.

Hastaların 8’i (%32) başvuru anında şok tablosundaydı. Heparin
verilen 10 hastanın 3’ünde, trombolitik verilen 5 hastanın 3’ünde,
cerrahiye alınan 9 hastanın 2’sinde şok vardı. Hastaneye başvuru
sırasında hastaların %84'ünde nefes darlığı, %48'inde göğüs ağrısı,
% 20'sinde senkop vardı.   

Hastaların hepsinde trombüs transtorasik ECHO ile
görüntülenmişti, 6’sında (%24)  ek olarak tomografi ile de
trombüs görüntülenmişti. Hastalara transözefagial ECHO
yapılmamıştı. Hastaların hiçbirinde patent foramen ovale tespit
edilmemişti. Hastalardan biri mixoma ön tanısı ile cerrahiye
alınmış ancak trombüs olduğu saptanmıştı. 

TARTIŞMA  

Pulmoner emboliye eşlik eden sağ kalp trombüsleri nadir görülen
ve tanısı genellikle ECHO ile koyulan, mortalitesi yüksek bir
hastalıktır (1-3-4-5). Büyük hasta serileri ile yapılmış çalışmalar
nadirdir (1-3).

SKT tanısında önemli yeri olan ECHO noninvaziv, yatak başında
da uygulanabilen bir yöntemdir. Pulmoner embolizm için yapılan
ECHO sırasında sağ kalp trombüsü saptanma ihtimali %7 ile %18
arasında değişmektedir (3-5). Tedaviye rağmen kliniği kötüye

Çörtük ve ark.

Tablo 1. Hastaların demografik verileri, başvuru sırasındaki genel
klinik durumları ve tedavi tercihleri.

Resim 1. Sağ atriumda trombüsün ECHO görüntüsü.
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giden ağır pulmonrer embolizm vakalarında ECHO’nun
tekrarlanmasıyla SKT araştırılmalıdır. Daha önce yapılan 38
hastalık bir seride, SKT ilk ekokardiyografik incelemede
saptanamamış, daha sonra tekrarlayan ekokardiyografi ile 2
hastada SKT saptanmışır (1). ECHO sırasında alınan görüntüde
atrial septal anevrizma, tümörler, vejetasyonlar (6) ve konjenital
defektler ayırıcı tanıda düşünülmelidir (7). Trombüs tanısı
kuşkulu bulunduğunda transözefagial ECHO ayırıcı tanıda
yardımcı olabilir. Transözefagial ECHO sağ kalp trombüsleri ile
beraber varsa pulmoner arterdeki trombüsü de gösterebilir. Bizim
çalışmamızda literatüre uyumlu olarak %8,38 oranında pulmoner
emboliye eşlik eden SKT saptanmıştır. 

Daha önce yapılan çalışmalarda SKT erkek ve kadınlarda benzer
oranlarda saptanmasına rağmen (1-8)  bizim çalışmamızda
belirgin olarak kadın hastalar daha fazla bulunmuştur. hasta
grubumuzda 5 hastada eşlik eden vaskülit, 2 hastada oral
kontroseptif ilaç kullanımı ve bir hastada da doğum sonrası SKT
vardı. Vaskülitlerin kadınlarda daha fazla görüldüğü
bilinmektedir. Ek olarak yine hasta grubumuzda daha önce
yapılan çalışmalarda  ortalama yaş 64.6±12.2 yıl (1) ve 59,8±16.6
yıl (8) bulunmasına rağmen bizim serimizde yaş ortalaması 49.64
±16.76 olarak bulunmuştur. Çalışmanın retrospektif olması
nedeniyle, yaş ortalamasının literatürden daha düşük ve kadın
hasta sayısının daha fazla olmasının gerçek nedenini kesin olarak
söyleyememekle beraber, muhtemelen vaskülitin eşlik ettiği beş,
oral kontraseptif kullanan iki ve doğum sonrası bir kadın hasta
olması nedeniyle hem kadın erkek oranını etkilemekte, hem de
yaş ortalaması düşürmektedir.

SKT hiç gecikmeden tedavisi gereken bir hastalıktır. Tedavide
gecikme mortalite artışına neden olabilir (7-9). Toplam mortalite
iki farklı çalışmada %44.7 ve % 27.1 olarak bulunmuştur (1-8).
Bizim çalışmamızda toplam toplam hastane içi mortalite % 24’tür.
Hastalarımızın bir kısmı muhtemelen kesin tanı almadan önce acil
serviste veya hastaneye ulaşmadan exitus olmuştur. Çünkü tanı
alıp tedaviye başlanan hastalarda bile %32 oranında şok tablosu
olduğu bulunmuştur. Şok tablosu ile gelen hastalarda tercih edilen
tedavinin ağırlıklı olarak trombolitik ve cerrahi olduğu
görülmüştür. Şokta olmasına rağmen heparin verilen 3 hastada
heparin tercih edilmesinin nedeni ya trombolitik için
kontrendikasyon olması yada genel durumunun cerrahiyi
kaldıramayacak kadar kötü olmasıdır. Hastalarımızın uzun süreli
takip sonuçlarına ulaşılamadığı için total PTE ve SKT ilişkili
mortalitemiz literatürdeki değerlerden biraz daha düşük
bulunmuştur.

Tedavide belirlenmiş konsensus yoktur; cerrahi, trombolitik yada
antikoagülan tedavi hastanın klinik durumuna ve hekimlerin
tecrübelerine göre tercih edilebilir. Yakın zamanlarda perkütan
girişimler tedavide denenmeye başlanmıştır (10). 

Cerrahi tedavi olduça invaziv ama beraberinde pulmoner
embolektominin yapılabildiği bir tedavi şeklidir. Metaanalizde

cerrahi mortalite %23.8 olarak bulunmuştur (8). Bizim
çalışmamızda cerrahi uygulanan hastalarda hastane içi mortalite
% 22 bulunmuştur. Bu oranlar literatüre yakın değerlerdir. 

Trombolitik tedavi invaziv olmayan bir yöntemdir. Trombolitik
tedavi ile sağ kalpteki, pulmoner arterdeki ve varsa alt
extremitedeki trombüsler lizise uğratılabilir. Bu sayede erken
dönemde hemodinamik stabilite sağlanabilir. Fakat yakın
zamanda cerrahi uygulanan hastalara verilemez ve hemodinamik
olarak stabil olmayan hastalarda streptokinazın kendisinin de
hipotansiyon yapabileceği ve masif kanamalara neden olabileceği
akılda tutulmalıdır. Daha önce yapılan bir çalışmada trombolitik
verilenlerde motalite %11.3 (8) olarak ve bir diğer çalışmada %
22.2 (1) olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda trombolitik
olarak tüm hastalara streptokinaz verilmişti, hastane içi mortalite
% 20 bulunmuştur. Bu değerler literatürle uyumludur. 

Heparin tedavisi tercih edilen hastalarımızda bu tedavinin tercih
edilme sebebi genel olarak hastanın genel durumunun cerrahi için
uygun olmaması ve trombolitik tedavi alamayacak olması olarak
not edilmiştir. Literatür taramasında heparin alan hastalarda
mortalite oranları % 28,6 ile % 62,5 arasında değişkenlik
göstermektedir (1-8). International Cooperative Pulmonary
Embolism Registry (ICOPER) çalışmasında heparin ile mortalite
%23.5 olarak bulunmuştur (11). Bizim çalışmamızda heparin
tedavisi alan hastalarda hastane içi mortalite %20 olarak
bulunmuştur.

İngiltere'de 177 hastanın derlendiği bir meta-analizde tercih edilen
tedavi çoktan aza doğru sıralandığında cerrahi (%35.6),
trombolitik (%35) ve en az heparin (%19.8) kullanıldığı görüldü
(8). Yine bir başka çalışmada tedavi tercihinin aynı sıralamada
sıklığa sahip olduğu görüldü (1). Fakat SKT tedavisinde öncelikli
tercihler konusunda bir konsensus yoktur ve her merkez kendi
tecrübelerine göre tedavi yaklaşımında bulunmaktadır. Bizim
verilerimize göre en sık heparin %40, cerrahi %36 ve trombolitik
tedavi  %20 olarak bulundu. Bunda hastaların acil servisten farklı
kliniklere ( Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardioloji, Gögüs
Hastalıkları) yatmış olması ve yattığı kliniğe göre farklı tedavi
yaklaşımlarının olması etkilidir.

Sağ kalp trombüsleriyle ilgili yapılan meta-analizde tercih edilen
tedavi şekline  göre mortalite oranları antikoagülan tedavi, cerrahi
embolektomi ve trombolitik tedavi için sırasıyla %28.6, %23,8
ve %11.3 olarak verilmiştir (8). Kinney ve arkadaşları tarafından
yapılan 119 vakalık bir başka çalışmada cerrahi, trombolitik ve
heparin için mortalite oranları sırasıyla  %38, % 38 ve %30 olarak
verilmiş ve heparin tedavisi tavsiye edilmiştir (12). Fakat bu
yaklaşım kabul görmemiştir. Malesef bu konuda yapılmış uygun
prospektif çalışma olmaması nedeniyle bu konuda net bir karar
vermek zordur. Bizim serimizde heparin alan 10 hastanın 2’si

Resim 2. Sağ atriumda trombüsün spiral toraks CT görünümü.

Tablo 1. Hastalarda eşlik eden ek hastalıkların dağılımı.

Çörtük ve ark.
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(%20), trombolitik alan 5 hastanın 1’i (% 20) , cerrahiye alınan 9
hastanın 2’si (% 22) exitus olmuştu. Tedavi yaklaşımız ile
moratlite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).
Tedavi verilemeyen ve hastaneye yatışının ik günü ex olan bir
hastamız olup literatürde de tedavi almayan hastalarda mortalite
%100 olarak kaydedilmiştir (8). 

Derin ven trombozu iki ayrı seride %90.3 ve %40 olarak
bulunmuştur (1-11).  DVT sıklığının %90.3 bulunduğu ilk seride
DVT tanısının venografi veya dopler ile koyulduğu not edilmişti.
Bizim serimizde tüm olgulara birer kez alt ekstremite venöz
dopler yapılmış ve %36’sında alt extremite derin ven trombozu
saptanmıştı.   

Çalışmamızın retrospektif olması, SKT tanısı ile yatan hastaların
farklı bölümlerce ve farklı yaklaşımlarla tedavi edilmiş olması,
hasta sayısının fazla olmaması ve hastalara transözefagial
ekokardiyografi yapılmamış olması bu çalışmanın sonuçlarını
kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamalar SKT saptanan hastalarda tedavi
şekli konusunda net önerilerde bulunulmamızı engellemektedir.
Ayrıca tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen hastaların uzun
dönem takipleri yapılamamıştır, bu nedenle tedavi şeklinin geç
dönem mortalite ve morbidite sonuçları saptanamamıştır. Bu
nedenle hastalık ilişkili kısa ve uzun dönem mortalite ve
morbiditesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Net olan şudur ki, şok ile gelen tüm hastalarda hipovolemi yada
sepsis gibi belirgin bir başka neden yoksa masif pulmoner
embolizm düşünülmeli ve ECHO yapılmalıdır. Sağ kalp trombüsü
saptanan hastalarda klinik durum göz önüne alınarak tedavi
düzenlenmelidir. Tedavi konusunda konsensus oluşturabilmek
için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
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