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Lenjik İlaç Kullanmadan 
Ven 
Tromboembolizminin 
Tedavisi 
Mevcut ve yakın gelecek, venöz trombozun giderilmesi için teknikler ve cihazlar açısından ne 
getirecektir? 
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on yirmi yıldır perkütan trombüs yönetiminin 
ayırt edici özelliği, kateter bazlı trombolitik 
infüzyonun kullanımı olmuştur. Trombüsün 
önemli ölçüde ve tutarlı bir şekilde 
alınamaması, aşağı yönde embolizasyon ve 
tromboz yayılımı riski ile birlikte, trombolitik 
infüzyonlara ek olarak mekanik trombektomi 
teknikleri geliştirmiştir. Trombüsün kronikliği, 
kateter bazlı trombolitik infüzyonların 
etkinliğinde de önemlidir. Trombolitik ilaçlar, 
kronik trombüsün yumuşatılmasına yardımcı 
olabileceğinden, akut ve subakut trombüsün 
çözünmesine izin verir. Bununla birlikte, bu 
tartışmalı ve anekdottur ve kan akışı 
sağlandıktan sonra kronik trombüs genellikle 
genişler ve potansiyel olarak stentlenir. Kateter 
bazlı trombolitik infüzyon tedavilerinin 
maliyeti, kullanılan ilaç miktarı, infüzyon için 
gereken süre, infüzyon sırasındaki hastane 
bakımı seviyesi ve olası kanama riski ve ciddi 
komplikasyonlarla ilgilidir. 
Trombüs çıkarılması için gerekli süreyi 

azaltmaya ve uzun süreli trombolitik infüzyon 
gereksinimini ortadan kaldırmak veya potansiyel 
olarak azaltmak için ekonomik ve hasta güvenliği 
nedenleri vardır. Orada trombolitik infüzyon kullanımı 
kontrendikedir birçok hasta vardır ve bu nedenle 
cihazların akışını yeniden kurmak ve umarım azaltabilir 
veya trombolitik ihtiyacını ortadan kaldırmak için 
yeterli trombüs kaldırmak için denemek için 
geliflmemesi oped olmuştur. Bu kateter tabanlı 
cihazlar, trombüsü ve trombüsü ekstrakte eden 
kısımları kategorize edebilirler. 
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THROMBUS FRAGMENTASYONU 

Trombüsü harekete geçirmek için kullanılabilecek birçok 
cihaz vardır. Bunlar iki genel tipte karakterize edilebilir: 
(1) kateter tabanlı makro-parçalanma ve (2) cihaz mikro-
parçalanması. Makro parçalamada, akışı iyileştirmek 
veya yeniden kurmak için ven trombüsünü karıştırmak 
ve parçalamak için standart bir kateter kullanılır. Bir 
operatör kateter alabilir (örn. Pigtail kateteri) ve geniş 
ven trombüsünü parçalamak ve bir miktar distal kan 
akımını yeniden oluşturmak için bir kılavuz tel kullanımı 
ile döndürün. Bu teknik genellikle, bir kateterin 
pulmoner arterde döndürülmesi veya çalkalanabildiği 
masif pulmoner embolisi olan hastalar için ayrılır. Bunlar, 
litik tedavinin çalışmaya başlamasını bekleyemeyen 
dengesiz hastalardır. Genellikle bu kateter 
fragmantasyon tekniği, trombolitik veya trombüs 
aspirasyonu infüzyonu ile takip edilir. 
İkinci tip cihazlar, tromboze arteriyovenöz greftlerin 
tedavisi için ağırlıklı olarak kullanılmaktadır ve 
onaylanmıştır. Ok-Trerotola perkütan trombolitik cihazı 
(Arrow International, Teleflex'in bir bölümü) ile 
deneyimliyiz. Bu, bir pil kullanarak hızlıca döndürülen 
yumuşak bir metal kafesi açığa çıkarmak için kap içinde 
açılabilen 6-F kateterdir. Cihazın kolu içindeki 
güçlendirilmiş mekanizma Ek olarak, aynı zamanda, 
trombüsü de döndüren ve maceratlayan küçük, dörtgen 
şekilli bir tel konfigürasyonuna sahip benzer bir 6-F cihazı 
olan Temizleyici cihazı (Argon Medical Devices, Inc.) 
kullandık. Bu cihazlar sınırlandırılmış trombüsü 
çıkarmamaları nedeniyle sınırlıdır. En iyi durumlarda, 
trombüsü çok küçük parçacıklara dönüştürebilirler, daha 
sonra akış yeniden kurulduğunda merkezi olarak 
gönderilirler. Genellikle kısa çalışma şaftları ve 
aspirasyon veya çıkarma olmaksızın tedavi edebilecekleri 
trombüs miktarı ile sınırlıdırlar. Bu cihazların yeni 
nesilleri daha uzun çalışma uzunluklarına sahiptir ve 
daha çok klinik olarak çok yönlüdür.
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TROMBÜS ÇIKARIMI 

Bu venöz tromboembolik hastalığa en büyük perkütan 
mekanik cihaz grubu, trombüsü çıkarmaya çalışanları 
içerir. Bunlar, trombüsü çıkarmak için kullanılabilen 
geleneksel kateterlerden trombüsü aspire eden özel 
cihazlara kadar uzanır. Uzun bir süredir trombüs aspire 
etmek için bir kateter kullanımı, uzun yıllar boyunca 
distal embolizasyon için ilk basamak tedavi olarak 
kullanılmıştır. Şimdi, Trombüsün (Medtronic), Fetch2 
(Boston Scientific), QuickCat (Spectranetics 
Corporation) ve Pronto (Vascular Solutions, Inc.) 
kateterleri gibi trombüsün aspirasyonu / ekstraksiyonu 
için tasarlanmış özel kateterler bulunmaktadır. 
Bu sistemler, sınırlı miktarda manuel şırıngayla üretilen 
emiş aspirasyonuna dayanır ve tipik olarak distal, sınırlı 
embolizasyon için arteriyel ağacında kullanılır. Onların 
avantajı, rutin olarak temin edilebilmeleri ve trombüs 
veya plak embolisini güvenli bir şekilde 
temizleyebilmeleridir, bu da akışın hızlı bir şekilde geri 
kazanılmasını sağlar. Kateter lümeninin boyutu, 
kateterin uzunluğu ve aspirasyon emme derecesi, her 
geçişte çıkarılabilen materyal miktarını sınırlar ve bu 
nedenle, tipik olarak daha büyük hacimli venöz 

tromboz için kullanılmazlar (Vaka 1). İhracat 
(Medtronic), Fetch2 (Boston Scientific), QuickCat 
(Spectranetics Corporation) ve Pronto (Vasküler 
Solutions, Inc.) kateterleri olarak. 
Bu sistemler, sınırlı miktarda manuel şırıngayla 
üretilen emiş aspirasyonuna dayanır ve tipik olarak 
distal, sınırlı embolizasyon için arteriyel ağacında 
kullanılır. Onların avantajı, rutin olarak temin 
edilebilmeleri ve trombüs veya plak embolisini 
güvenli bir şekilde temizleyebilmeleridir, bu da 
akışın hızlı bir şekilde geri kazanılmasını sağlar. 
Kateter lümeninin boyutu, kateterin uzunluğu ve 
aspirasyon emme derecesi, her geçişte çıkarılabilen 
materyal miktarını sınırlar ve bu nedenle, tipik 
olarak daha büyük hacimli venöz tromboz için 
kullanılmazlar (Vaka 1). 
Rheolitik kateter cihazları 15 yıldan uzun bir süredir 
trombüs ekstraksiyonu için başarıyla 
kullanılmaktadır. AngioJet trombektomi cihazı 
(Boston Scientific Corporation) 
kateter ucunda (Bernoulli Etkisi) bir vakum 
oluşturmak için, trombüsün jetlerin harekete geçtiği 
ve trombayı ittiği giriş pencerelerine çekerek, 
kateter içinde yüksek basınçlı salin jetleri kullanan 

CASE 1 
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bir kateter bazlı, tele-teli cihazdır. kateteri geri ve bir 
toplama çantasına. 4-6-F ile çalışan 0,014 ve 0,035 inç 
kılavuz telleri ile uyumlu kateterler vardır.
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Kullanılan kateterin tipi ve büyüklüğü, damar çapına ve 
istenen trombektomi gücüne bağlıdır. 
PEARL I ve II (Anjiojet Rheolitik Trombektominin Mid ile 
[ve çeşitli] Uzunluk Kateterleri) Periferik Kullanımı, hem 
akut hem de kronik trombüste pıhtı çözünürlüğünde 
belirgin düzelme göstermiştir. Kayıtlı hastaların 
sadece% 5'i trombolitik kullanmadan tedavi edildi; 
Bununla birlikte, PEARL kayıtlarının venöz kolundaki çok 
sayıda hasta, hours 6 saatte (% 38) ve ≤ 24 saatte (% 
75) başarılı bir şekilde tedavi edildi. Ayrıca CAVENT 
çalışması, CDT'nin DVT'yi tedavi etmek için yaklaşık 48 
saatlik trombolitik infüzyon gerektirdiğini bulmuştur. 2 
AngioJet kateterini kullanırken, distal emboli, proksimal 
trombüs temizlenene kadar trombüsün proksimal 
olarak (venöz sistemde periferik olarak) yavaşça aspire 
edilmesi ve trombüsün en merkezi yönünün korunması 
ile sınırlandırılabilir. Teknik olarak, aspirasyon miktarı 
AngioJet kateterin çapıyla ve kateter çalışma süreleriyle 
sınırlıdır. Kateter çalışma süreleri ve uygun hasta 
hidrasyonu (ön ve son prosedür) ile takip edilerek 
hemoliz genellikle kendi kendini sınırlar. Daha büyük 
damarlarda, AngioJet kateter, bir tedavi arkı ve daha 
sonra, daha büyük çaplı bir aspirasyon lümeni 
oluşturmak için spiral bir tarzda döndürülmüş açılı bir 
kılavuz kateterle birlikte kullanılmıştır.3  

AngioJet cihazının daha büyük merkezi damarlarda, 
özellikle de torakstaki kullanımları bradyarrthymias ile 
ilişkili olabilir. Bu genellikle kendi kendini sınırlar ve 
cihazın kapatılması ve çıkarılması ile gelişir. Atropin, 
her zamanki gibi bir yardımcı olabilir. Bu nedenlerden 
dolayı, bu cihazın kullanımı pulmoner arterlerde 
kapalıdır (Vaka 2) .4 
Venöz tromboembolizmin tedavisinde sıklıkla gerekli 
olan büyük hacimli trombektomi ihtiyacı, yüksek akış 
sağlayan 22-F, balonla harekete geçirilebilir 
genişleyebilir uçtan oluşan AngioVac sisteminin 
(AngioDynamics) gelişmesine yol açmıştır. ve 
ekstrakorporeal baypas için bir devreye bağlanmıştır. 
Hasta ekstrakorporeal baypas altında tedavi edilirken, 
kan 22-F cihazı ile aspire edilir ve bir 16-F reinfüzyon 
kılıfı ile hastaya geri sirküle edilmeden önce trombüs 
ve diğer partiküllü materyalleri yakalayan bir filtreden 
geçirilir. 
AngioVac kanülünün venöz drenaj kanülü olarak 
kullanılması ve inferior vena kava (IVC), superior vena 
kava ve sağ atriyum gibi damarlarda 6 saate kadar 
ekstrakorporeal bypass sırasında taze, yumuşak 
trombüs veya embolinin giderilmesi amaçlanmıştır. . 
Bu cihaz sadece büyük miktarlarda akut, subakut ve 
kronik trombüsün çıkarılmasını sağlamakla kalmaz, 
aspire edilen kan yeniden infüze edildiği için hemen 
hemen hiç hemoliz ve minimal prosedür kan kaybı ile 
sağlanır.  

CASE 2 

 

A B 

Figür 2. Popliteal 
yaklaşımla yapılan bir 
venogramda geniş 
iliofemoral derin ven 
trombozu (DVT) görüldü. 

Şekil 3. İlk görüntüleme, sadece 
AngioJet Solent throbectomy 
sisteminin (Boston Scientific 
Corporation) kullanımını 
göstermektedir. Hasta ülseratif 
kolitten gastrointestinal 
kanama nedeniyle trombolitik 
tedavi alamamıştır. 

Şekil 4. 20 mm'lik bir 
Wallstent'in (Boston 
Scientific) yerleştirilmesi 
(A). Proksimalde persistan 
daralmanın varlığı göz 
önüne alındığında, 
mükemmel akışa izin veren 
24 mm'lik bir Wallstent 
yerleştirildi (B). Hastanın 
semptomları ve ödemi 
günler içinde çözüldü. 
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İkinci nesil AngioVac cihazı kısa bir süre önce piyasaya 
sürülmüş ve en önemlisi, cihazın navigasyonuna yardımcı 
olan açılı bir 20 ° 'lik ucun mevcudiyeti, ve Touhy inserti ile 
bir Y adaptörünün eklenmesi olan, daha önceki cihaz 
üzerinde birkaç iyileştirme sunmaktadır. Çalışma tarafı 
portu üzerinden telsiz kabiliyetine izin verir ve bir 18-F 
yardımcı cihazına (Case 3) kadar uyum sağlar. 
 

GELECEK 
trombüs aspirat ve ayrılması için kontrol edilen kon- 
tinuous emme bağlı kateter kullanımı akut stroke.5 
Benzer kateter teknolojisinin tedavisinde serebral 
arteriyel trombus çıkarmak için başarılı bir şekilde 
kullanılmıştır, örneğin İndigo aspirasyon gibi, çevre 
kullanım için geliştirilmiştir sistem (Penumbra, Inc.). 
Bu 5F kateter sistemi katetere trombus aspire için 
yeni bir emme jeneratörüne bağlı olan bir benzersiz 
takviye ama yumuşak uçlu kateter kullanır. Sistem 
ayrıca olabilir 
kateterin ucundan ekstrüde edilebilir bir eğri tel 

olarak işlev devam aspirasyon kateter temizlemek 
ve sağlamak için bir ayırıcı (Örnek 4) ile birlikte 
kullanılabilir. Yakın zamana kadar, Indigo sisteminin 
kullanımı, cihazların nispeten küçük boyutları 
nedeniyle merkezi venöz sistemde biraz sınırlı 
kalmıştır. Bununla birlikte, son zamanlarda hem 6- 
ve 8-F kateter sisteminin tanıtımı, venöz 
tromboembolizm tedavisi için daha büyük damar 
aspirasyonunu geliştirmeye devam etmelidir. 
Mayıs 2015'te, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, taze, 
yumuşak emboli çıkarılması için Indigo 
embolektomi aspirasyon sistemini temizledi. 
ve periferik arter ve venöz sistemlerin 
damarlarından trombüs; Bu onay, daha büyük 6- ve 
8-F boyutlarını da kapsar. 

 
SONUÇ 
Kateter-yönlendirmeli tromboliz, mekanik trombektomi 
ve farmakomekanik trombektomi de dahil olmak üzere 
venöz tromboemboli tedavisi için çeşitli kateter bazlı 

CASE 3 
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teknikler mevcuttur. Tromboliz geleneksel olarak birinci 
basamak tedavi seçeneği olmasına rağmen, yenilikçi 
mekanik trombektomi cihazlarının artan armamentariumu 
tedavi manzarasını değiştirmekte, mekanik teknikler bu 
hastalık için çok önemli bir ek veya bağımsız tedavi haline 
gelmektedir. Cihaz seçimi, bazı sistemlerin belirli 
uygulamalar için daha uygun olmasıyla birlikte, operatör 
senaryolarının yanı sıra klinik senaryoya da bağlıdır. Devam 
eden araştırmalar ve karşılaştırmalı veriler, hasta 
sonuçlarının iyileştirilmesi nihai hedefi ile, trombüsün 
çıkarılması, klinik iyileştirme ve maliyet etkinliğinin etkinliği 
açısından bilgimizi geliştirecektir.
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Case 4 (Courtesy of Juan Gomez, MD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Sa¤l ›k alt› venöz ven ablasyonu 
olan 54 yas ›ndaki bir kad› ndan 1 ay önce 
sol alt ekstremite a¤r ›s› ve ödemiyle 
başvurdu.

 
Şekil 2. Bir popliteal yaklaşım ile noninvaziv 
görüntüleme (A) ve sonraki venografi (B) sol alt 
ekstremite iliofemoral DVT gösterdi.

 
Şekil 3. Doku plazminojen 
aktivatörü ile gece  
boyunca kateterle 
yönlendirilmiş  
trombolize rağmen,  
minör yanıt vardı. Hasta  
daha sonra Indigo  
perkütan mekanik  
trombektomi sistemi ile 
trombektomi geçirdi.

 
 
 
 

 
 
 

Şekil 4. Mekanik trombek- siyon ve sol 
ortak iliak venin bir Wallstent ile 
stentlenmesinden sonra hızlı akımla 
birlikte mükemmel bir venografik sonuç 
elde edildi....

 
F 
 
 

Şekil 5. Indigo sistemi ile çıkarılan trombüs. Hastanın  
semptomları 24 saat içinde neredeyse tamamen  
iyileşti ve şu anda asemptomatik ve 
antikoagülasyonda.
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