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•
Venöz tromboembolizm (VTE), patogenezinde birçok etkenin rol oynadığı vasküler bir
hastalıktır ve aralarında çoğu kez bir nedensonuç ilişkisi olan iki klinik formu kapsar: Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli
(PE). Farkına varılmadığı ya da yeterli ve doğru tedavi yapılmadığı zaman, bu hastalıkların
morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. Epidemiyolojik verileri en güvenilir ülke olan Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde ölüm nedenleri
sıralamasında koroner kalp hastalıklarından
sonra gelmektedir[1]. Yılda yaklaşık olarak
200.000 ölüme neden olduğu tahmin edilen
VTE, bu ülkedeki trafik kazalarından, meme
kanserinden ve AIDS’den daha fazla can almaktadır. Hastane ölümlerinin %10’unu oluşturur ve çoğunlukla otopsi ile tanısı konur.

VTE tedavisinin ABD’ye yılda 1.5 milyar dolara mal olduğu tahmin edilmektedir[2]. Oysa
morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti çok
yüksek olan bu hastalık önlenebilir bir hastalıktır.
YOĞUN BAKIM HASTASINDA VTE RİSK
FAKTÖRLERİ
Hastanelerde tanı konan VTE olgularının
%70’i iç hastalıkları kliniklerinde, %30’u ise
cerrahi kliniklerinde yatan hastalardır[3]. Cerrahi girişim uygulanacak yüksek risk grubundaki hastalarda VTE profilaksisi artık kabul
görmüş olup, birçok merkezde yerleşmiş bir
uygulamadır. Cerrahi hastalarda riskler belirlenmiş, sınıflandırılmış ve güvenle kullanılan
ilaçlarla her risk grubundaki hasta için uygun
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tedavi modelleri oluşturulmuştur. Öte yandan
iç hastalıkları kliniklerinde bu hastalık daha
sık görüldüğü halde, daha seyrek olarak tanı
konulmaktadır. Bunun temel nedenlerinden en
önemlisi, iç hastalıkları hekimlerinin medikal
koşulların bile hastayı VTE riskine atabileceği
konusundaki bilgi eksikliğidir. Bu yanılgıda
hastalığın klinik yelpazesinin geniş olmasının,
pnömoni gibi bazı hastalıkların kliniğine benzer klinik bulgular vermesinin ve kesin tanı
koyduracak kolay ulaşılabilir bir yöntemin olmayışının da payı vardır.
İster cerrahi ister iç hastalıkları kliniklerinde olsun yoğun bakım hastası VTE açısından risk grubunda bir hastadır. Morbidite ve
mortalitesi yüksek olan bu hastalığın önlenebilmesi için, öncelikle hangi hastalıkların ve
koşulların hastayı VTE riskine soktuğu ve bu
riskin boyutunun ne olduğu bilinmelidir. Başta
kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(KOAH), kalp yetersizliği, infeksiyonlar gibi
birçok dahili hastalık, ileri yaş, obezite, hareketsizlik gibi hastaya ait koşullar, en az cerrahi girişimler ve travma kadar DVT ve PE riski taşır. Profilaksi uygulanmadığında dahili
hastalıklarının neden olduğu DVT risk oranları oldukça yüksektir (Tablo 1). Tablo 1’de
görüldüğü gibi dahili yoğun bakım üniteleri
(YBÜ)’nde DVT riski %25-42’dir[4,5]. Cerrahi
ya da dahili YBÜ’lerde bulunan hastalar en az
bir önemli risk taşırlar. Aslında çoğunda çok
sayıda risk birliktedir ve dolayısıyla hasta kümülatif risk altındadır. Bunlardan bir kısmı
hastanın YBÜ’ye gelmesine de neden olan altta
yatan hastalıklardır, yani YBÜ’ye gelmeden
önce de vardır. Bir kısmı ise YBÜ’ye gelince kazanılan, buradaki uygulamaların neden olduğu
risklerdir. Bunlar venöz kateter uygulaması,
sepsis, medikal sedasyon... gibi risklerdir (Tab-

lo 2). Yoğun bakım hastalarında VTE gelişme
riski taşıyan bu etkenlerin önemi ve risk boyutları, bağımsız riskler olup olmadıkları tam olarak bilinmemekle birlikte tümünün yoğun bakım hastasını VTE tehdidine soktuğunu kanıtlayan çalışmalar vardır[5-9]. Bunlardan plasebo
kontrollü, randomize yöntemle yapılan bir çalışmada, KOAH alevlenmesi nedeniyle mekanik
ventilasyon uygulanan hastalarda venografi ile
DVT araştırılmıştır ve DVT insidansının %28
olduğu görülmüştür[10]. Bu azımsanamaz bir
bulgudur. Çünkü kardiyopulmoner rezerveleri
çok düşük olan yoğun bakım hastalarının çok
küçük embolilere bile dayanma gücü azdır ve
oluştuğunda önemli ölçüde mortalite riski taşırlar.
YBÜ’lerde ölen hastalarda yapılan postmortem incelemelerde, PE’nin %0-12 arasında
(ortalama %3) ölüme neden olduğu saptanmıştır. Ölen bu hastaların sadece %30’unda
PE’den klinik olarak kuşku duyulmuştur[11-13].
Bu durumu sadece hekimlerin bilgi eksikliğine
dayandırmak doğru olmaz. Çünkü klinikleri
stabil olmayan yoğun bakım hastalarında profilaksi kararı almak, uygun trombotik ilacı seçmek ve tanı koymak diğer servislerde yatmakta olan hastalara göre çok daha güçtür.
YOĞUN BAKIM HASTASINDA VTE
PROFİLAKSİSİ
YBÜ hastalarının büyük çoğunluğu yüksek
ya da orta derece VTE riski altındadır. Hastaların taşıdıkları bireysel riskler, yoğun bakımın
eklediği ek riskler, yatış süreleri... vs. dikkate
alındığında, VTE kaçınılmazdır. VTE geliştiğinde ise hastaların komorbiditeleri nedeniyle
VTE’den kuşkulanmak güçtür ve çoğu kez gözden kaçırılır. Kuşkulanılsa bile tanı koymak ve
hastaların çoğunun zaten var olan kanama
problemleri nedeniyle VTE tedavisi yapmak da

Tablo 1. Profilaksi eksikliğinde medikal hastalardaki derin ven trombozu riski.
Genel dahiliye hastaları

%10-26

İnme

%11-75

Miyokard infarktüsü

%16-34

Omurilik travması

%6-100

Konjestif kalp yetersizliği

%20-40

Dahili yoğun bakım

%25-42

Kalp yetersizliği, solunumsal ve infeksiyon hastalıkları
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Tablo 2. Yoğun bakım hastalarında VTE klinik risk faktörleri.
Yoğun bakım ünitesine girmeden önce var olan riskler:
Yeni geçirilmiş ameliyat
Travma, yanıklar
Kanser ve tedavisi
Sepsis
Hareketsizlik/yatağa bağımlılık, inme, medulla yaralanmaları
İleri yaş
Kalp/solunum yetersizliği
Geçirilmiş VTE
Gebelik/lohusalık dönemi
Östrojen kullanılması
Yoğun bakım ünitesinde eklenen riskler:
Santral venöz kateterler
Sepsis
Farmakolojik sedasyon
Mekanik ventilasyon
VTE: Venöz tromboembolizm.

güçleşir. Dahası VTE gelişince hastaların zaten
kritik olan durumları daha da ciddileşir. Bu nedenlerden ötürü bu hastaların tümüne rutin
olarak ve zaman geçirmeden VTE profilaksisi
yapılmalıdır. Profilaksi yöntemi seçilirken her
hastada bireysel risk boyutu belirlenmeli, kanama riski de değerlendirilmeli ve profilaksi
yöntemi bunlara göre seçilmelidir (Tablo 3, Şekil 1)[14]. Var olan az sayıdaki çalışma ilaç profilaksisinin etkinliğini kanıtlamıştır. Düşük
molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) ve düşük

doz standart heparin eşit etkiye sahiptir. Düşük doz standart heparin 5000 U günde iki kez
uygulanır. DVT riski yüksek, kanama riski düşük hastalarda günde üç kez (15.000 U/g) uygulanmalıdır. Pıhtılaşma zamanı/aPTT ile doz izlenmelidir. Bu da tedavi maliyetini arttırması ve
takip güçlüğü yaratması bakımından çok etkili
olmasına karşın daha az tercih edilen bir tedavidir. Uygulama kolaylığı ve takip gerektirmemesi nedeniyle daha çok tercih edilen yöntem
DMAH’dir. Enoksaparin 40 mg, nadroparin 0.4

Tablo 3. Yoğun bakım hastalarında tromboprofilaksi önerileri*.
Kanama riski

Tromboz riski

Düşük

Orta

Düşük

Yüksek

Profilaksi önerisi
DDH (heparin 2 x 5000 IU)
DMAH
Enoksaparin 40 mg
Nadroparin 0.4-0.6 mL

Yüksek

Orta

Mekanik yöntemler
Elastik çorap
İPK.. (kanama riski azalırsa DDH)

Yüksek

Yüksek

Mekanik yöntemler
Elastik çorap
İPK.. (kanama riski azalırsa DMAH)

DDH: Düşük doz heparin, DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin, İPK: İntermittant pnömatik kompresyon.
* 14 no’lu kaynaktan alınmıştır.

217

Yoğun Bakım Dergisi 2004;4(4):215-219

Yoğun bakıma alınan hasta

Kanama riski?

YÜKSEK

OLAĞAN

• Mekanik profilaksi (EÇ/İPK)

• Düşük doz heparin

• Kanama riski azalıncaya
kadar ilaç profilaksisini ertele

• Düşük molekül
ağırlıklı heparin

• Doppler US ile proksimal
DVT taraması yap

• Antikoagülan ve mekanik
profilaksi kombinasyonu

Şekil 1. Yoğun bakım ünitesine alınan hastada başlangıçta profilaksi yaklaşımı[14]. EÇ: Elastik çorap,
İPK: İntermittant pnömotik kompresyon, US: Ultrason, DVT: Derin ven trombozu.

mL (3800 AXaIU) veya 0.6 mL (5700 AXaIU)
dozlar etkilidir[15]. Bu dozların DVT riskini
yaklaşık %45 oranında azalttığı gösterilmiştir[10]. Mekanik profilaksi yöntemleri ile yapılmış çalışma yoktur. Bu nedenle bu yöntem ancak medikal tedaviye uyum göstermeyenlerde
ya da kanama riski çok yüksek olanlarda elastik çorap ve intermittant pnömatik kompresyon gibi mekanik yöntemler tercih edilmelidir.
Elastik çoraplar bacaktaki venöz stazı azaltır.
İntermittant pnömatik kompresyon ise kan
akımını derin venlere aktararak venöz stazı
önler, ayrıca lokal olarak fibrinolitik aktiviteyi
arttırarak etki gösterir[16]. Ancak var olan sessiz DVT’lerden pıhtı kopartma riski olduğundan, üç gün ya da daha uzun süre hareketsiz
kalmış olanlarda ve periferik damar hastalığı
olanlarda bu mekanik profilaksi uygun tedavi
yöntemi değildir.
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