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Kompresyon bülteninin bu sayýsý derin ven trombozu(DVT)
sonrasý çorap kullanýmý hakkýnda deðiþik ülkeleri içeren 
ilginç verileri içermektedir.Hasta ve doktorlarýn DVT sonrasý 
çorap kullanýmýný ve algýlamalarýn içeren Montreal'den 
Susan Kahn ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþ çalýþma ilk 
abstrakta yer almaktadýr. Bu çalýþmada da görüldüðü gibi 
doktorlar arasýnda kompresyon tedavisinin uygulanmasý 
þaþýrtýcý derecede düþüktür. Bunun yanýnda doktorlarýn hasta 
uyumu hakkýndaki tahminleri de çok düþük kalmýþtýr.
Makale yazarýnýn  verdiði  izinden  sonra bu sorular deðiþik 
dillerde, deðiþik ülkelerde bulunan kompresyon bülteni 
üyelerine gönderilmiþtir.

Ayný bölüm baþlýklarýný ve  güncellenmiþ müteakip literatürü
kompresyon bülteninde bulabilirsiniz.



Derin ven trombozündan (DVT) sonra kullanýlan 
basýnçlý çoraplarýn doktor ve hasta tarafýndan 
algýlanmasýnýn  irdelenmesi.

Amaç:

Metod:
Çalýþma iki ayrý sorgulama formu kullanýlarak yapýldý. 
Sorgulama formlarýndan bir tanesi DVT'lý hastalara elastik 
basýnçlý çorap (EBÇ) uygulayan 38 Kanadalý tromboz uzmanýna  
gönderilirken, iki kanada üniversitesine baðlý hastanelerde 
tromboz kliniklerinde takip edilen 80 DVT'lý EBÇ kullanan  
hastaya da ikinci sorgulama formu gönderildi. DVT'nýn 
geliþmesinden itibaren geçen zaman 2 ayla, 12 yýl arasýnda 
deðiþiyordu (ortalama 14 ay).

Sonuç:
Doktor sorgulamasý:
Doktorlarýn % 68'sý hastalarýnda belirti ve þikayetler varsa 
çorap önerirken, % 32'sý tüm hastalarýna rutin olarak çorap 
öneriyordu.EBÇ trombozün yerleþim yeri gözetmeksizin %78 
doktor tarafýndan önerilirken, %22'si ciddi ve proksimalde 
yerleþmiþ trombozlar için hastalarýna çorap öneriyordu 
( %70 diz altý, %30'sü diz üstü çorap). Düþük basýnçlý çoraplar
(<20mmHg) %3, class I (20-30 mmHg) %44,class II 
(30-40 mmHg) %50 ve %3 class III (40-50 mmHg) basýnçlý 
çoraplar kullanýyordu.
Doktorlarýn %26'sý DVT tanýsý konulduðu an çorap 
uygulamaya baþlarken, %3'ü tanýdan 1-2 gün sonra, %26'sý 
ise taný konulduktan sonraki ilk ay içinde, %3'u ise DVT tanýsý 
alýndýktan sonraki 3 ayda, %24 ise akut bulgular geriledikten
veya kaybolduktan sonra ve % 18 ise semptomlar geliþtikten 
sonra veya kronikleþtikten sonra çorap öneriyordu.
Doktorlar hastalarýn % 50'sinin günlük olarak çorap giydiðini,
%30'sunun ara sýra, %20'sýnýn ise hiç giymediklerini 
düþünüyorlardý.Doktorlar tarafýndan çorap giyilmemesinin 
en sýk nedeni çoraplarýnrahat olmamasý (%74), giyilme 
zorluðu (%71) ve pahalý olmasý (%53)
 

Hasta sorgulamasý:
Günlük çorap kullanýmý %87 hasta tarafýndan bildirilirken, 
haftada bir veya iki defa %3 hasta, haftada bir defadan az 
olarak %6 ve hiç veya nadir olarak %4 hasta tarafýndan 
belirtildi. Düzensiz kullaným çorap kullananlar içinde öne 
sürülen en sýk neden giyim sýrasýndaki zorluk iken (%60) ve 
düzensiz kullananlarýn %67’si çorabýn verdiði rahatsýzlýðý öne 
sürdü. Hastalarýn üçte ikisi bacak þiþliðinin çorapla 
gerilediðini bildirdi. Genel olarak bakýldýðýnda ise %4 hasta 
çoraplarýn þikayetleri tamamen geçirdiðini, %31 ise çok
daha iyi hissettiklerini, %40 ise çok az yarar gördüklerini, %4 
ise kötüleþtirdiðini ve hiçbir etkisi olmadýðýný ise %21 hasta 
bildirdi.Distal DVT'sý olan %18 hasta çoraptan yarar görürken, 
proksimal DVT'de bu oran %49'a kadar yükseldi.

Sonuç:
Doktorlarýn üçte ikisi EBÇ'nýn post trombotik þikayetleri 
önleyeceðini düþünmelerine raðmen sadece üçte biri düzenli 
olarak hastalarýna önermekteydi. Hasta uyumu doktorlar 
tarafýndan düþük olarak tahmin edildi. DVT hastalarý 
çoraplarýný maliyetine raðmen ( ortalama-100USA dolarý) 
düzenli olarak almakta, iyi bir þekilde tolere etmekte ve istekli 
olarak kullanmaktaydý. 

Yorum:
Bu ilginç çalýþma; doktorlarýn hastalardan daha az çoraplar 
konusunda  ikna olduklarýný gösterdi. Bundaki en önemli iki 
neden ikna edici verilerin azlýðý ile çoraplarýn hastalar 
tarafýndan kullanýlmayacaðý konusundaki çekingeleriydi. 
Avrupalý doktorlar tarafýndan akut dönemde çorap 
kullanýmýnýn yararlarý anlaþýlmamýþ iken Kanada'lý doktorlarýn 
sadece %26'sý DVT tanýsý konulur konulmaz çorap öneriyorlardý.
DVT semptomlarý geriledikten sonra veya yok olduktan sonra 
çorap  önerenler çoraplarýn ilk gündeki rahatlatýcý etkisinden 
habersiz idiler. Çalýþma doktorlarýn kompresyon çoraplarý 
hakkýndaki bilgilerinin sýnýrlý olduðunu ve daha çok eðitimsel 
aktivitenin gelecekteki çorap kullanýmýný arttýracaðýný gösterdi.

Tarama
Bölüm: 10
Literatür: 20/2
Dil: Ýngilizce
Özet: Ýngilizce

Kahn SR, Elman E, Rodger MA, Wells PS

Derin ven trombozundan sonra  elastik basýnçlý çorap kullanýmý: 
hasta ve doktor uygulamalarý ve algýlanmasýnýn karþýlaþtýrýlmasý.
Journal of Thrombosis and Haemostasis 2003;1:500-06
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Geçmiþ:
Derin ven trombozu sonrasý basýnçlý çorap kullanýmý düzenli 
olarak her doktor tarafýndan kullanýlmamaktadýr. Ulusal 
olarak takip edilen algoritmada bulunan kompresyon 
uygulamasý ise deðiþik þekillerde algýlanmýþtýr.

Materyel ve metod:
Derin ven trombozündan sonra basýnçlý çorap kullanýmýnýn 
uluslararasý sorgulama taramasýnýn analiz sonuçlarýnýn 
irdelenmesi. Daha önce yayýnlanan Kanada sorgulama 
formundaki sorular yazarýn izni alýndýktan sonra tercüme 
edilerek Basýnç Bülteni üyelerine faksla iletildi. Çoðunluðu 
Avrupa'dan olmak üzere yaklaþýk 20 ülkeden 318 
meslektaþýn cevaplarý analiz edildi.

Sonuçlar:
Derin ven trombozünün akut döneminde Kanadalý 
doktorlarýn sadece %26'sý basýnçlý çorap önerirken bu oran 
bizim  çalýþmamýzda %65.7 bulundu.(Þekil 1) 

Tedavi süresi 6 ile 24 ay arasýnda deðiþirken, doktorlarýn %45.9'ü 
daha uzun süre basýnçlý çorap öneriyordu 
(þekil 2).

Partsch B, Pannier F,  H, Rabe E

Derin ven trombozundan sonra  elastik basýnçlý çorap kullanýmýnýn 
uluslararasý taramasý: sorgulamadan çýkan sonuçlar

Partsch
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CAN  n=34
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DVT tanýsý konulduktan hemen sonra
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Þikayetler bitene kadar
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Þekil 1:
Soruya cevap verin:”Hastalarýnýza ne zaman çorap giymeyi 
öneriyorsunuz?”
(Can : Kanada,  CB = Basýnç Bülteni Sorgulamasý)

Þekil 2:
Basýnçlý çorabýn sürekli olarak giyilmesini önerenler

CAN

D

A

CH

F

JAP

  26,0

53,4

59,3

29,6

37,9

21,1

0,0           10,0        20,0         30,0       40,0         50,0        60,0         70,0    

Doktorlarýn yarýsýndan fazlasý diz altý çorap önerirken, diz üstü ve 
külotlu basýnçlý çoraplar genellikle Fransýz'lar tarafýnda 
öneriliyordu.Doktorlarýn %73.3 class II basýnçlý çorap önerirken, 
Fransýz  meslektaþlarýmýzdan %75'ý class I varis çorabý öneriyordu. 
Semptom ve ödemdeki azalma, posttrombotik sendrom ve 
yeniden tekrarýn önlenmesi, basýnçlý çorap uygulanmasýndaki 
ana neden olurken,postthrombotik geliþmeleri azaltmakta 
amaçlanýyordu.Doktorlarýn %80'i hastalarýnýn sürekli çorap 
giydiðini düþünüyordu.Hastalarýn ise çoðunun giyim sýrasýndaki 
zorluk ve çorabýn verdiði rahatsýzlýktan dolayý çorap giymediði, 
meslektaþlarýmýzýn ortak düþüncesiydi (Tablo 1).

Sonuç: 
Doktorlarýn çoðu derin ven trombozündan sonra çorap 
önermekte ve hastalarýný buna ikna etmektedir.

(Kompressionsstrümpfe  nach tiefer Beinvenenthrombose im
internationalen Vergleich-Ergebnisse einer Fragebogenumfrage)

Vasomed 2005; 17(3):82 - 87
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Düþünceler :
Ýki ayrý prospektif randomize çalýþmayla DVT sonrasý 
posttrombotik sendrom insidansýnda azalma gösterilmiþtir, 
(Brandjes DP et al, lancet 1997; 349: 759-762, Prandoni et al, 
Pathphysiol Haemost  Thromb 2002; 32 [suppl 2]:72). Akut 
fazdaki DVT lerde basýnçlý çorap kullanýmýyla semptomlardaki 
azalma Partsch ve  Blattler tarafýndan gösterilmiþtir. (Partsch H,
Blättler W, J Vasc Surg 2000; 32:861-869, Blättler W, Partsch H, 
Int. Angiol.2003;22:393-400) 
Bunlara raðmen DVT'lý hastalarda kompresyon rutin olarak
kullanýlmamaktadýr.
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Tablo 1 :
Basýnçlý çoraplarýn etkisi ve kullanýmýndaki 
uyumu konusunda doktor tahminleri:

Birden fazla veya cevaplanmamýþ 

Sorgulama
Dil : Almanca
Özet : Ýngilizce,Fransýzca
Bölüm : 10
Literatür :10/1

Uyumluluk günlük kullaným                                              50              81

Arasýra kullaným                                                               30              12

Hiç kullanmayanlar                                                           20              1 

Yarar semptomlarýn kontrolü                                            94              74

Ödem kontrolü                                                                 94               83 

Uyumsuzluk  nedenleri rahatsýzlýk                                   74              73

Giyimdeki sýkýntý                                                              71               79

Pahalý olmasý                                                                   53               8                                                         

Yararý olmuyor                                                                 47               4                            

Güzel görünmüyor                                                           38              15                                                  

Bacaklarý daha kötü yapýyor                                            29               6

Wienert  V,  H, Gallenkemper  G, Gerlach  H, Jünger  M, Marshall  M, Rabe  EPartsch 

Fazýlalý hava kompresyonü kullanýmýndaki algoritimler

Geçmiþ:
Fazýlalý hava kompresyonünün (IPC) anlamý thromboz 
profilaksisi, venöz ve lenfatik hastalýklar, ve atar damar 
hastalýklarýnda  dolaþýmýn iyileþtirilmesi için fazýlalý hava 
kompresyonü cihazlarýnýn kullanýmý demektir. Farklý 
indikasyonlar için farklý cihazlar mevcuttur. Prospektif 
randomize çalýþmalar karþýlaþtýrýlarak, deðiþik 
indikasyonlar için kullanýlan fazýlalý hava kompresyonü
uygulamalarýnýn etkinliði irlendi.

Materyal ve metod:
Thromboz profilaksisi, postflebetik sendrom, bacak ülserleri, 
kronik venöz yetersizlik, lenfödem ve periferik týkayýcý arter 
hastalýklarý indikasyonlarýndan dolayý IPC uygulanan hastalarý
irdeleyen 61 prospektif karþýlaþtýrmalý randomize çalýþma 
bulundu.

Sonuçlar:
Thromboz profilaksisinde IPC'nýn  tek baþýna veya heparin ile
kullanýmýndaki etkisi hakkýndaki kanýtlar yeterliydi. IPC venöz 
ülserlerin iyileþme hýzýný artýran ve ciddi postflebitik sendrom 
þikayetlerini azaltan ek tedaviydi. 
 

Sekonder kol lenf ödemlerinde, ödemi azaltan ve manual 
lenfatik drenaja yardýmcý bir yöntemdi.Bacaktaki lenf 
ödemlerde çok sayýlý haznesi olan cihazlar tek hazneli 
olanlardan daha etkiliydi. Þikayeti olan týkayýcý arteryel 
hastalýklarda aðrýsýz yürüme mesafesinin artýðý ortaya 
konmuþtur. Dekompanse kalp yetmezliði, ciddi tromboflebit 
veya derin venöz tromboz, bakterial enfeksiyonlar ve ciddi 
arterial hipertoniler kontürendikasyonlarý oluþturuyordu. 
Tek bir yayýnda,olasý komplikasyonlardan olan perinoel sinir 
hasarýndan bahsediliyordu.

Sonuç:
Kanýta dayalý tip kriterleri baz olarak alýndýðýnda tromboz 
profilaksisi, ülserli veya tek baþýna kronik venöz yetersizlik ve
týkayýcý atar damar hastalýklarýnda, IPC'nýn faydasý gösterilmiþti.
Lenfödem için yaralý etki IPC tek olarak veya manual drenajla
birlikte kullanýldýðýnda gösterilmiþti.

CAN (%) CB(%)*

*

(Leitlinie Intermittierende pneumatische Kompression)
Phelebologie  2005 ; 34: 176 - 180

 



Düþünceler:
Geçmiþte venöz ülser, týkayýcý atar damar hastalýðý ve lenf 
ödemde IPC kullanýmý tartýþmalýydý. Prospektif karþýlaþtýrmalý 
randomize çalýþmalar IPC'nýn bir çok konuda etkili bir yöntem 
olduðunu gösterdi.
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Algoritim
Dil: Almanca
Literatür: 61/0
Bölüm: 7

Partsch H, Kaulich M, Mayer W

post-thrombotik sendrom riskini azaltýyor.
Int Angiol 2004;23:206-12

 

Akut ven trombozundan sonra erken mobilizasyon 

Sonuçlar:
Doppler-USG sonuçlarýnda iki grup arasýnda anlamlý fark yoktu.
Klinik skorlara bakýldýðýnda hiçbir grupta ciddi PTS 
yoktu (skor >15).
Basýnç uygulamasýyla erken mobilize olan 26 hastanýn 18’nde,
yatak istirahati uygulanan 11 hastanýn 2 tanesinde skor 5'ýn 
altýndaydý. 
Basýnç uygulanarak mobilize edilen grup için ortalama skor 
5.1 iken, yatak istirahatli hastalarda ortalama skor 8.2
bulundu (p<0.01).

Metod:
Akut proksimal DVT'sý olan 53 hasta yatak istirahatý ile bandaj 
veya class II basýnçlý çorap (sigvaris 505)  kullanýlarak erken 
mobilize edilen etkinliðini araþtýrmak için kontrollü randomize 
bir çalýþmada irdelendi. Hastalar en az iki yýl sonra kontrole 
çaðrýldý. Tüm hastalara düþük moleküllü heparin, tedavi 
dozunda uygulandý (LMWH) ( 200IU Deltaparin/kg vücüt 
aðýrlýðý/24 saat). 37 hastaya  yeniden ulaþýlarak incelendi. 
Bunlarýn 26 tanesi bandaj veya basýnçlý çorap uygulanarak 
erken mobilize edilen, 11 tanesi ise yatak istirahatý  uygulanan
hastalardý. Ýlk deðerlendirmede yapýldýðý gibi bu hastalara 
Doppler-USG, bacak çaplarýnýn ölçümleri ve görüntüsel  aðrý 
skalasý (VAS) ile aðrý þikayeti deðerlendirildi ve Lowenberg testi
uygulandý. Bunlara ek olarak 5 objektif, 6 subjektif bulguyu 
içeren, Vivalta-Prandoni PTS skoru kullanýldý. Skor 5'in altýnda 
olmasý “PTS  olmadýðýný”, 5-14 arasýnda olmasý ise hafif PTS ‘yý 
gösteriyordu.

Geçmiþ:
Derin ven trombozunun akut döneminde, uygun ve etkili 
basýnçlý  çorap kullanarak erken mobilizasyon, aðrý ve þiþlik 
þikayetini yatak istirahatýnden daha etkili olarak azaltmakatadýr.
Posttrombotik sendromun geliþme sýklýðý ve ciddiyetine yönelik
yararlarý ise tam olarak ortaya konulmamýþtýr.

Bacak çaplarýnda yatak istirahatý uygulanan 11 hastanýn 9'da,
basýnç uygulamasýyla erken mobilize olan 26 hastanýn 16'sýnda
artýþ tespit edildi.

3

Kontrol sýrasýnda hala çorabýný giymeye devam eden 
mobilize olmuþ 26 hastanýn 13 tanesinde bacak þiþliði, 1 yýl 
çorap giyip býrakanlardan daha azdý. Yatak istirahatý
uygulanan hastalarýn  hala çorap giyenlerde dahil yaklaþýk
hepsinde ( 11 hastanýn 8'sinde) bacak þiþliði vardý.

Sonuç:
Optimal düþük moleküllü heparin tedavisi ile birlikte basýnç 
uygulamasýyla erken mobilize edilen hastalarda; oluþan 
pýhtýnýn ilerlemesinin ilk saatlerde durdurulmasý, geç dönem
sonuçlarýnda ve PTS geliþme sýklýðý ve ciddiyetinde direkt 
etki tespit edildi.

Düþünceler:
Bu çalýþmayý kullanarak DVT'yý takip eden aylarda basýnçlý 
çorap kullanýmýyla ilgili iki sonuç çýkartmak mümkündür:
1.Ýki yýl çorap giyen hastalarýn hastalýklý bacaklarý 1 yýl çorap 
giymiþlerle karþýlaþtýrýldýðýnda daha az þiþmektedir.
2.Bacaklarý belirgin olarak þiþen hastalar, çoraplarýný 
kullanmaya devam etmektedir.

Dil: Ýngilizce
Özet: Ýngilizce
Literatür: 24/2
Bölüm: 10

1 Partsch H, Blättler W. Compression and walking versus bed rest in the treatment
  of proximal deep venous thrombosis with low molecular weight heparin. 
  J Vasc Surg 2000:32:861-9 
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