Pulmonary Thromboembolism Due to Simple Bone
Fracture in a Young Patient. A Case Report
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Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu
Pulmoner Tromboemboli / Pulmonary Thromboembolism

1

Hüseyin Kafadar1, Safiye Kafadar2
Fırat Univesity, Department of Forensic Medicine, 2Harput State Hospital, Elazığ, Turkey

Özet
Pulmoner emboli derin venlerden kopan trombüsün pulmoner arterleri tıkaması
sonucu görülen klinik tablodur. Bu çalışmada basit travma sonrası genç hastalarda nadir görülebilen pulmoner emboli olgusunu sunmayı ve adli tıp boyutu ile tartışmayı amaçladık. Bu çalışmada herhangi bir hastalığı olmayan 32 yaşında erkek
hasta olup, kavgayı ayırma sırasında bir şahsı havaya kaldırdığı sırada sağ dizinde ağrı hissettiğini, hastanede çekilen diz MR’da tibia lateral kondilinde nondeplase fraktür hattı izlemesi üzerine alt ekstremite alçı atele alınmıştır. Beş gün sonra
göğüs ağrısı ve dispne şikayeti olan hastaya çekilen taraks tomografide immobilizasyona bağlı pulmoner emboli tespit edilerek gerekli tedavileri yapılmıştır. Tedavi
sonrasında sol akciğer alt lobta parankimal fibrotik değişiklikle taburcu edilmiştir.
Sonuç olarak, bu olgunun adli tıp açısından raporlandırılırken farklı yönlerden değerlendirmeye ve tartışılmaya gereksinim olduğu kanaatindayiz.
Anahtar Kelimeler
Adli Tıp; Pulmoner Emboli; Travma

Abstract
Pulmonary embolism is a clinical entity, which are appeared as a result of obstruction of pulmonary arteries due to deep vein thrombosis. In this study, we
aimed to present and to discuss in the foresic medicine that a post-traumatic
pulmonary embolism patient who a young man were suffered pulmoner embolism
due to simple trauma. A 32 years old male was presented in this study. There
was any disease. he felt the pain on the right knee in during fight, while as the
separation of a person. The line fracture on tibia lateral condyle was detemined
in MRI of right knee. And a splint was done his right the lower extremity at
the hospital. Five days later, he felt chest pain and dyspnea because of pulmonary embolism. It was identified with CT due to immobilization and the necessary
treatment was performed. After the treatment, he was discharged with parenchymal fibrotic amendment in the lower lobe of his lung. As a result, we believe
that needs to be discussed and evaluation of different aspects these phenomena
in terms of forensics when reporting.
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Giriş
Pulmoner emboli (PE) mortalite ve morbiditesi yüksek olarak kabul edilen ve sıklıkla travma sonrası görülen bir durumdur. PE
genellikle travmayı takibeden günlerde ortaya çıkar [1,6]. Mortalite sıklıkla tanının gecikmesine bağlıdır ve bunun nedeni klinik
tablonun birden çok nonspesifik belirti ile başlamasıdır [7]. Pulmoner emboli alt ekstremite proksimalindeki derin venlerde oluşan trombüslerin akcigere taşıması nedeniyle meydana gelen ve
dispne, göğüs ağrısı, hipoksemi ve bazende ölümle sonuçlanabilen bir klinik tablo olarak karşımıza çıkabilir [8].
Pulmoner embolinin patofizyolojisinde Virchow triadı olarak bilinen intimal hasar, hiperkogülabilite ve staz bileşenlerinin rol
oynadığı bilinmektedir. Pulmoner emboli riski yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle de kronik hastalığı olanlarda risk daha fazladır [9]. Sıklıkla (% 95) alt ekstremite venlerinden (popliteal venler dahil) kaynaklanmaktadır [10].
Pulmoner embolinin tanısında (hem akut hem de kronik döneminde) Spiral CT kullanılabilir [3]. Bazı klinik çalışmalarda sensitivite ve spesifitesinin iyi olduğu, ancak diğer çalışmalarda ise
güvenirliğinin daha az olduğu bildirilmiştir . Remy-Jardin ve arkadaşlarının yaptığı kantraslı spiral CT çalışmasında sensitivite
ve spesifitesinin %95’in üzerinde olduğunu bildirmişlerdir [11].
Başka daha geniş çalışmalarda spesifitenin haha düşük olduğu
söylenmiştir [12,19].
Sonuç olarak bu çalışma, hiper koagulasyon hastalığı olmayan
genç hastada basit travma sonrası meydana gelen pulmoner
emboli meydana gelmesi üzerine, adli tıbbi boyuluyla tartışılmaya gereksinim olması nedeniyle sunulmuştur.
Olgu Sunumu
Bu çalışmada sunulan olgu 32 yaşında erkek hasta olup, olay
sonrası yapılan muayenesinde; bilinç açık, koopere, oryente,
yüzde burun sol yanında, yanakta kızarıklık, hassasiyet ve 2 cm
çapında şişlik, göğüste yaklaşık 2 cm çapında şişlik, sol el 3. parmak tırnak yatağında kanama, sağ dizde hassasiyet mevcuttur.
Hastaya sağ diz grafisi ve nazal grafi çekildiği, diz grafisinde; tibia lateral fasette eklem komşuluğunda nondeplase fraktür hattı izlendiği (Şekil 1), uzun bacak alçı ateli yapıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtilmiştir.
Hastadan alınan anamnezde; olaydan iki gün sonra uyluğunda
ağrı hissetttğini, 5 gün sonra güğüs ağrısı ve nefes almakta zorluk çekmesi üzerine hastaneye baş vurduğunu ifade etti. Hastane evraklarının incelenmesinde; Dispne ve göğüs ağrısı şikayeti ile gelen hastaya çekilen toraks BT de pulmoner emboli tespit edilmesi üzerine göğüs kliniğine yatırıldığı va anti kogulan
tedvi başlandığı. On gün sonra şifa ile taburcu edildiği yazılmıştır (Şekil 2).
Tartışma
Pulmoner emboli önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık olarak 500 000
ila 600,000 arasında PE hastası oldugu ve 50,000 ila 200,000
arasında ölüm meydana geldiği tahmin edilmektedir [20]. Travma ile PE arasındaki ilişki iyi blinmektedir [3].
Uluslararası Pulmoner Emboli Derneğinin kayıtlarında PE tanısı
ile 2454 ardışık hasta incelenmiş ve PE bağlı ölüm oranı 3 aylık
dönemde %17.5 olduğu, ancak takibin ilk yılında ölümlerin sadece %10’nun PE ile ilişkili olduğu söylenmiştir [21]. PE bağlı or2 | Journal of Clinical and Analytical Medicine
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Şekil 1. MR’da tibia kırığı görülmektedir.

Şekil 2. Toraks BT’de pulmoner emboli ve Akcigerde fibrotik değişiklik görülmektedir.

talama 1 aylık mortalite oranının % 8 ila % 30 arasında değişebileceği tahmin edilmektedir [3,21].
Pulmoner embolide mortaliteyi arttıran sebepler arasında dispne, göğüs ağrısı, hipoksemi, anksiyete ile karışık ajitasyon gibi
nospesifik bulguların olması, ileri yaş ve kronik haltalıklar yer almaktadır [1,4]. Travma sonrasındaki 1-5 gün içinde PE görülmesi tanıyı güçleştirmektedir [2,3]. Ancak; erken ve doğru tanı konularak uygun tedavi varilen hastalarda mortalite oranı düşük
olup, tedavi daha başarılıdır [3,5,22].
Bu çalışmada sunulan hastada basit travma sonrasında beşinci
gün göğüs ağrısı ve dispne olmuş ve çekilen tomografi ile tanı
konmuştur. Olguda PE neden olabilecek travma dışında herhangi bir hastalık tespit edilmemiştir. Anti koagülan tedavi başarılı olmuş, ancak sol akciğer alt lobda fibrotik doku bırakarak iyileşme tamamlanmıştır.
Sonuç olarak, sunulan bu olguda tibiya lateral kondil kırığı meydana gelmiş ve rapor düzenlenmiştir. Ancak pulmoner emboli gelişmesi üzerine, olgu adli tıp açısından yeni bir boyut kazanmıştır. Olayla illiyet bağının olup olmadığı, yaşamsal tehlikenin
varlığı veya yokluğu ve işlev zayıflaması vaya kaybının olup olmadığı yönlerinden tartışılması gerektiği görüşündeyiz.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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