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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 

 Ορίζεται ως η ενσφήνωση θρόμβου εντός της κυρίας πνευμονικής 

αρτηρίας ή  κλάδων της. Σπανιότατα πρόκειται για ενσφήνωση 

άλλου υλικού (λίπους, αέρα). 



•• Η Η Πνευμονική Εμβολή και η εν τω βάθει Φλεβική Θρόμβωση Πνευμονική Εμβολή και η εν τω βάθει Φλεβική Θρόμβωση 

((DVTDVT) αποτελούν εκδηλώσεις μίας νοσολογικής οντότητας) αποτελούν εκδηλώσεις μίας νοσολογικής οντότητας,,  της  της  

φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (VTDVTD).).    

•• >90% τα έμβολα είναι θρόμβοι που προέρχονται από τις εν τω >90% τα έμβολα είναι θρόμβοι που προέρχονται από τις εν τω 

βάθει φλέβες της πυέλου και των κάτω άκρωνβάθει φλέβες της πυέλου και των κάτω άκρων  ((λαγονομηριαίεςλαγονομηριαίες).).  

•• Αυξανόμενη Αυξανόμενη η συχνότητα εμβόλων από τα άνω άκρα, τις η συχνότητα εμβόλων από τα άνω άκρα, τις 

καρδιακές κοιλότητες και κεντρικούς καθετήρεςκαρδιακές κοιλότητες και κεντρικούς καθετήρες..  

  

Πνευμονική ΕμβολήΠνευμονική Εμβολή 



Θρομβοεμβολική νόσος 

• Από τους ασθενείς που έχουν ΕΤΒΦ, περίπου 50% έχουν κλινικά 

ασυμπτωματική ΠΕ στο σπινθηρογράφημα πνεύμονα.1 

• Σε περίπου 70% των ασθενών με ΠΕ συνυπάρχει ΕΤΒΦ όταν 

χρησιμοποηθούν ευαίσθητες διαγνωστικές μέθοδοι.2 

 

 

 
1. Moser KM, et al. Frequent asymptomatic pulmonary embolism in patients with deep venous 

thrombosis. JAMA 1994;271: 223–225. 

2. Kearon C. Natural history of venous thromboembolism. Circulation 2003;107(23 Suppl. 
1):I22–I30. 
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Πνευμονική εμβολή 

• Συχνή (500-600.000 / έτος  > USA). 

• Δυνητικά  θανατηφόρος  (50.000-200.000 θάνατοι -έως και 5%  των 

θανάτων  εσωτερικών  ασθενών). 

• Πολλές  φορές η διάγνωση  διαφεύγει (400.000 καθυστερημένη 

διάγνωση ή απουσία  διαγνώσεως). 

 

 



Επιδημιολογία  Φλεβικής  Θρομβοεμβολής 

  

Συχνότητα στο γεν.  πληθυσμό      ≈ 70-113 περιπτώσεις/100.000/ετος  

Ηλικία     εκθετική αυξηση με την ηλικία, κυρίως μετά τα 40 ετη 

       25 – 35 ετών                          ≈ 30 περιπτώσεις/100.000 ατομα 

       70 – 79 ετών                          ≈ 300 - 500 περιπτώσεις/100.000 ατομα                            

Φύλο   μη σημαντική διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες και ανδρες 

Εθνικότητα/Γένος   2,5 - 4 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος VTE σε   

   Καυκάσιους και Αφροαμερικανούς 

Σχέση συχνότητας ΡΕ vs DVT  διάγνωση χωρίς νεκροψία: ≈ 33 % PE, 66% DVT  

  διάγνωση με νεκροψία: ≈ 55% PE, 45% DVT   

Εποχιακή Διακύμανση  πιθανή αυξηση τον χειμώνα 

Παράγοντες Κινδύνου ≈ 25- 50% "ιδιοπαθής" 

 ≈ 15- 25% συνδεόμενη με καρκίνο,≈ 20% μετεγχειρητικά 

Υποτροπή  VTE Υποτροπή PE συχνότερα μετά PE παρά μετά DVT  

 ≈ 7% υψηλότερη συχνότητα σε ασθενείς με καρκίνο 

Θάνατος μετά θεραπεία VTE συχνότητα σε 1 μήνα  ≈ 6% μετά επεισόδιο DVT 

 συχνότητα σε 1 μήνα ≈ 12% μετά ΡΕ 

 συσχέτιση με καρκίνο, ηλικία και καρδιοαγγειακή νόσο 

    

 

White RH. Circulation. 2003;107;I4-I8 



Prevalence and diagnosis of PE 

Study, year Patients Diagnosis Prevalence of PE 

PIOPED, 1990 1 933 V/Q scan / angio 33% 

ESSEP, 2002 2 1041 CUS + SDCT 34.6% 

CTEP3, 2005 3 756 D-dim + CUS + MDCT 26% 

PIOPED II, 2006 4 824 MDCT + CTV 23% 

Christopher, 2006 5 3306 D-dim + MDCT 20.4% 

CTEP4, 2008 6 1819 D-dim + (CUS + MDCT vs MDCT) 20.6% 

 

This decrease in prevalence most likely reflects an increase in patients in whom 
PE is suspected 

1 JAMA, 1990; 2 Musset, Lancet 2002; 3 Perrier, NEJM 2005; 4 Stein, NEJM 2006; 5 JAMA 2006; 6 Righini, Lancet 2008 
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Προδιαθεσικοί ΠαράγοντεςΠροδιαθεσικοί Παράγοντες  

  
Μπορεί να μην υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες  (20% Μπορεί να μην υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες  (20% 
ICOPER)ICOPER).  
Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary embolism: clinical 
outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry 

(ICOPER). Lancet 1999;353:1386–1389  

  

  

Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, et al. Guidelines on the diagnosis 
and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the 
Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the 

European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2008; 29:2276–2315 



The complexity of genetic risk factors is only now starting to be 

understood. As an example, factor V Leiden mutation is associated with 

a significantly increased risk of DVT, but only a mildly increased risk of 

PE. This is sometimes referred to as the factor V Leiden paradox in that 

the mechanism for this difference is currently unclear. 

van Stralen KJ, et al (2008) Mechanisms of the factor V Leiden paradox. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 28:1872–1877 
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Διάγνωση 

• Κλινική εικόνα 

• Αξιολόγηση της κλινικής πιθανότητας 

• Ο ρόλος των d-dimers 

• Aπεικόνιση 

• Διαγνωστική στρατηγική 



ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

                             ΠΘΕ        Άλλα νοσήματα 

• Ταχύπνοια:    70%                 70% 

• Ταχυκαρδία:  25%                 25%   

• Θερμοκρασία 7%                  17%(άνω του 38,5) 

• Κυάνωση        10%                 10% 

1. Wells P.S: Ann. Int. Med. 1998;129 
2. Stein P.D. Chest 1997; 112 



Κλινική εικόνα 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  >80% 

ΠΘΕ ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

ΔΥΣΠΝΟΙΑ 80% 60% 

ΥΠΕΖ.ΠΟΝΟΣ 50% 40% 

ΒΗΧΑΣ 25% 25% 

ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ 10% 10% 

ΣΥΓΚ. ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22% 10% 



Risk factors 

Age > 65 years +1 

Previous DVT or PE +3 

Surgery or fracture within 
one month 

+2 

Active cancer +2 

Symptoms 

Unilateral lower limb pain +3 

Haemoptysis +2 

Clinical signs 

Heart rate 
75-94/min 
≥95/min 

+3 
+5 

Pain on lower limb deep 
vein palpation and unilateral 
oedema 

+4 

Clinical 
Probability  
Low  
Intermediate 
High 

Score 
 

0-3 
4-10 
≥11 

Εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας Π.Ε.: Geneva Score  

J Le Gal. Ann Intern Med 2006;144:165-171 



Ιστορικό / κλινικά ευρήματα Score 

Συμπτώματα και σημεία ε.τ.β. φλεβοθρόμβωσης 3.0 

Ταχυκαρδία >100 /min 1.5 

Ακινητοποίηση στο κρεβάτι (εγχείρηση, τραύμα, εγκεφαλικό) 1.5 

Ιστορικό φλεβοθρόμβωσης ή Π.Ε. 1.5 

Αιμόπτυση 1.0 

Κακοήθεις όγκοι 1.0 

Π.Ε. κλινικά «πιθανότερη από εναλλακτική διάγνωση»              
(κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, ΗΚΓ, αέρια αίματος) 

3.0 

Εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας: Wells Score  

<2: χαμηλή,   2-6: ενδιάμεση,   >6: υψηλή πιθανότητα 

PS Wells. Ann Intern Med 2001;135:98-107  

Διχοτόμηση: <4, Π.E. απίθανη; >4, Π.Ε. πιθανή 



Ποσοστό 
ασθενών 

με ΠΕ 

10% 
30% 
65% 



Ποσοστό 
ασθενών 

με ΠΕ 

10% 
30% 
65% 

For an identical result of ventilation–perfusion lung scintigraphy (V/Q scan), the 
prevalence of PE varies considerably according to clinical probability. 





D-dimers: their diagnostic perfomances vary 
from an assay to another 

Di Nisio et al JTH 2007 



• Values of sensitivity of the enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) and quantitative rapid ELISA assays are 

significantly superior to those for the quantitative latex, 

semiquantitative latex, and whole blood agglutination assays 

• Negative likelihood ratios of the quantitative rapid ELISA assay 

were 0.09, 0.10, and 0.08 in Tier 1, Tier 2, and Tier 3 studies 



ESC guidelines 



D-dimers: False negatives 

• False negative readings can occur if the sample is taken either 

too early after thrombus formation  

• If testing is delayed for several days.  

• Additionally, the presence of anti-coagulation can render the 

test negative because it prevents thrombus extension.  

 



D-dimers: False positives 

• liver disease  

• high rheumatoid factor  

• inflammation  

• malignancy  

• trauma  

• pregnancy  

• recent surgery  

• advanced age  

 



Relationship between D-dimer levels and 
embolus location 

 

• De Monye demonstrated 
that the accuracy of the 
D-dimer measurement 
to exclude PE depends 
strongly on embolus 
location 

• D-dimer may miss 
subsegmental PE’s 

de Monye et al, AJRCCMed 2002 



Effects of age on D-dimer performance 
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Righini et al, Presse Med. 2001  



Αποκλεισμός ΠΕ 

Torbicki et al. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315 



Στη μεγάλη πλειοψηφία θετική ( 88% 

στη μελέτη PIOPED). 

Ευρήματα μη ειδικά ( καρδιομεγαλία, 

υπεζωκοτική συλλογή, άνωση ημιδια-

φράγματος, διάταση πνευμονικής 

αρτηρίας, παρεγχυματικά διηθήματα 

κλπ.). 

Σπάνια τα ειδικά σημεία ( Hampton’s 

hump,  Westermark’s sign). 

Ακτινογραφία θώρακα 

 



Χρησιμοποιείται Χρησιμοποιείται για δύο για δύο 

κυρίως λόγους:κυρίως λόγους:    

         αποκλεισμός άλλων 

παθήσεων που μπορεί να 
μιμηθούν πνευμονική 
εμβολή και   

 

     βοήθεια στην ερμηνεία 
άλλων απεικονιστικών 
μεθόδων, κυρίως του V/Q 
scan 

Ακτινογραφία θώρακα 



 Έλλειμμα αιμάτωσης σε περιοχή με φυσιολογικά αερισμό 
(mismatch). 

 Φυσιολογικό scan αιματώσεως αποκλείει με ασφάλεια την 
ΠΕ ( NPV> 95%).  

 Υψηλής πιθανότητας scan έχει σχετικά υψηλή PPV (85-
90%).  

 Υψηλός αριθμός μη διαγνωστικών εξετάσεων (40-70%). 

Σπινθηρογράφημα αιματώσεως Σπινθηρογράφημα αιματώσεως ––  αερισμούαερισμού  
VentilationVentilation--Perfusion Scan  V/Q ScanPerfusion Scan  V/Q Scan  



Σπινθηρογράφημα αιματώσεως Σπινθηρογράφημα αιματώσεως ––  αερισμούαερισμού  
VentilationVentilation--Perfusion Scan  V/Q ScanPerfusion Scan  V/Q Scan  

Χαμηλή συμφωνία των ειδικών  (50-60%).  

Υψηλός αριθμός μη διαγνωστικών εξετάσεων (40-70%). 

 

Έχει ρόλο σε ασθενείς με φυσιολογική α/φία θώρακος     

(υψηλότερος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων).  

Εναλλακτική λύση σε ασθενείς με αλλεργία στα ιωδιούχα 

σκιαγραφικά ή κακή νεφρική λειτουργία (  κάθαρση κρεατινίνης) 

Χαμηλή δόση συγκριτικά με CTPA. 



V/Q scan 

• Α normal perfusion scan is very safe for excluding PE. 

• Although less well validated, the combination of a 

nondiagnostic V/Q scan in a patient with a low clinical 

probability of PE is an acceptable criterion for excluding PE.  

 

ESC guidelines 



V/Q scan 

• A high-probability ventilation–perfusion scan establishes 

the diagnosis of PE with a high degree of probability, but 

further tests may be considered in selected patients with 

a low clinical probability due to the lower PPV of a high-

probability V/Q scan result in such patients. 

• In all other combinations of V/Q scan result and clinical 

probability, further tests should be performed. 

 ESC guidelines 



CT-PA vs. V/Q scan 

• Directly compared in trial of 1417 patients with 
suspected PE 

• Randomized to CT-PA or V/Q scan 

• Main outcome measure was development of 
symptomatic VTE post-negative test 

• Result: CT-PA not inferior to V/Q scan for ruling out 
pulmonary embolism 

 

• PIOPED II 
– higher rate of non-diagnostic tests with V/Q Scan vs. CT-PA 

(26.5% vs. 6.2%) 

 

 

Anderson DR et al. JAMA. 2007 Dec 19;298(23):2743-53. 
Sostman DH et al. Radiology. 2008 Jan 14;246:941-946. 



Vessel “cut-off” sign 



Arrow indicating rim sign Arrow indicating tram-track sign 

Rim sign: Contrast surrounding 
thrombus in vessel that travels 
orthogonal to transverse plane 

Tram-track sign:Parallel lines of 
contrast surrounding thrombus in 
vessel that travels in transverse plane 



Riding or saddle embolus 
(σέλλα) 



Large saddle thrombus with 

extensive clot burden. 

Arrows demonstrating 

tram-track sign (A), rim sign 

(B), complete filling defect 

(C), and a fully non-

contrasted vessel (D)  

A B 

C D 

MDCT 
Findings 

Α 

Β 

C 



Οξεία Πνευμονική  εμβολή   Οξεία Πνευμονική  εμβολή   
ΈμφρακταΈμφρακτα  

Απεικονιστικά χαρ/Απεικονιστικά χαρ/κάκά  

Περιφερική τριγωνική βλάβη με ευρεία Περιφερική τριγωνική βλάβη με ευρεία 
βάση προς τον υπεζωκότα βάση προς τον υπεζωκότα   

Όχι ενίσχυσηΌχι ενίσχυση  

Κεντρικές διαυγάσειςΚεντρικές διαυγάσεις  

Όχι αεροβρογχόγραμμαΌχι αεροβρογχόγραμμα  

Vascular signVascular sign  

  



Παρουσία εμφράκτων σε ποσοστό 10-30% 



Burns and Haramati. Diagnostic Imaging and Risk Stratification of Patients With Acute 
Pulmonary Embolism. Cardiology in Review 2012;20: 15–24 



Δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίαςΔυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας  



Παρουσία σκιαγραφικού στην κάτω κοίλη, που υποσημαίνει strain της RV 



Δείκτης βαρύτηταςΔείκτης βαρύτητας--  εμβολικού φορτίουεμβολικού φορτίου  

0 0 ––  40 40 pointspoints  

Βατό αγγείο: 0 

Μερική απόφραξη: 1 

Ολική απόφραξη: 2 



Radiology, March 2007 



Marco J.L. van Strijen et al. Ann Intern Med 2003;138:307-314 







B. Ghaye, R.F. Dondelinger When to perform CTA in patients suspected of PE ? Eur 
Radiol 2008;18:500-509 



Αξονική τομογραφία 

• Μονοτομική ή πολυτομική CT που δείχνει θρόμβο 

στο επίπεδο των τμηματικών και κεντρικότερα 

μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη ΠΕ. Η 

αναγκαιότητα αντιμετώπισης μεμονωμένων 

υποτμηματικών θρόμβων σε ασθενείς χωρίς  DVT 

παραμένει υπό διερεύνηση.  

 
ESC guidelines 



• Σε ασθενείς με μη-υψηλή κλινική πιθανότητα, αρνητική 

μονοτομική CT πρέπει να συνδυαστεί με αρνητικό CUS για 

τον αποκλειστεί η ΠΕ, ενώ η αρνητική πολυτομική CT αρκεί 

μόνη της (stand-alone test).  

• Δεν είναι αποσαφηνισμένο αν χρειάζονται επιπλέον tests 

στους σπάνιους ασθενείς με που έχουν αρνητική πολυτομική 

CT και υψηλή κλινική πιθανότητα. 

 

Αξονική τομογραφία 

ESC guidelines 



Compression ultrasonography (CUS) 

• Compression with a 3- to 10-MHz linear transducer probe is performed at 

1 cm intervals of the bilateral proximal and sometimes distal lower 

extremities.  

• Inability to collapse the vein lumen is the major criterion for the diagnosis 

of DVT. 

• Lower extremity venous ultrasound has a very high specificity (93%–97%).  

• Sensitivity is more variable: 95% to 97% and 72%, respectively, for 

proximal and distal evaluation of symptomatic patients, and 62% and 48% 

for proximal and distal evaluation of asymptomatic, high risk patients. 

•Emmerich J. Looking for deep vein thrombosis in suspected pulmonary embolism. Semin Vasc Med. 2001;1:181–188. 
•Wells PS, Lensing AW, Davidson BL, et al. Accuracy of ultrasound for the diagnosis of deep venous thrombosis in asymptomatic patients after 
orthopedic surgery. A meta-analysis. Ann Intern Med. 1995;122:47–53. 



 

 Διάταση RV  (RV>LV, or RVEDD >30 mm) 
 
 Υποκινησία ελευθέρου τοιχώματος RV  
 
 Παράδοξη κινητικότητα μεσοκοιλιακού διαφράγματος 
 
 Πνευμονική υπέρταση 

Υπερηχογραφικά ευρήματα δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας 



Αποκλεισμός ΠΕ 

Torbicki et al. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315 



Επιβεβαίωση της ΠΕ 

Torbicki et al. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315 
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Διαστρωμάτωση κινδύνουΔιαστρωμάτωση κινδύνου  

Η υψηλού κινδύνου ΠΕ είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που χρήζει ειδικής 
διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης 





ESC guidelines 



No D-dimers 

ESC guidelines 



ESC guidelines 



ΠρόγνωσηΠρόγνωση  
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ESC guidelines 



ESC guidelines 



Θρομβόλυση 

ESC guidelines 



ESC guidelines 





ESC guidelines 







Risk factors for major bleeding during anticoagulant therapy 

• (i) old age, particularly above 75 years;  

• (ii) previous gastrointestinal bleeding, particularly if not associated with a 

reversible cause; 

• (iii) previous non-cardioembolic stroke; chronic renal or hepatic disease;  

• (iv) concomitant antiplatelet therapy (to be avoided if possible);  

• (v) other serious acute or chronic illness;  

• (vi) poor anticoagulant control;  

• (vii) suboptimal monitoring of anticoagulanttherapy. 





Fondaparinux (Arixtra) 

• The selective factor Xa inhibitor fondaparinux given subcutaneously  at weight-

adjusted doses without monitoring is a valuable alternative to LMWH.  

• Because of its half-life of 15–20 h, fondaparinux allows once-a-day subcutaneous 

administration.  

• An open-label trial which enrolled 2213 patients with acute PE and no indication 

for thrombolytic therapy found that  weight-adjusted, fixed-dose, fondaparinux 

was associated with rates of recurrent VTE (3.8 vs. 5.0% at 3 months) and major 

bleeding (1.3 vs. 1.1%) similar to those obtained with intravenous unfractionated 

heparin. 

• As no proven HIT case has ever been observed with fondaparinux, platelet count 

monitoring is not needed with this compound.  

• Fondaparinux is contraindicated in severe renal failure with creatinine clearance 

<20 ml/min. 

 



Μειονεκτήματα ανταγωνιστών βιταμίνης Κ 
 

• Αργή έναρξη δράσης – καθυστερημένη επιστροφή στο φυσιολογικό-
ανάγκη για αρχική συγχορήγηση ταχέως δρώντων αντιπηκτικών  

• Ανάγκη για συχνό monitoring 

• Aλληλεπιδράσεις με φάρμακα- δίαιτα 

• Επηρεάζονται από γενετικούς παράγοντες (CYP2C9 and VKORC1 
πολυμορφισμοί) 

 

 
• Ανάπτυξη νέων ουσιών (dabigatran- rivaroxaban- …) 



Νέα αντιπηκτικά φάρμακα  

UFH AT 

Oral, 
direct 

Parenteral, indirect 

IIa 

TF/VIIa 

X IX 

IXa 
VIIIa 

Va 

II 

Fibrin Fibrinogen 

Rivaroxaban 
Apixaban, LY517717, Du-176b, YM150 

NMH AT 

Fondaparinux 
AT 

Xa Xa Xa Xa 

Dabigatran 



Dabigatran (Pradaxa) 

Oral factor IIa inhibitor 

Investigated in a randomized, double-blind, non-inferiority trial, the RECOVER study, in 

which 2,539 patients with acute VTE were initially given parenteral anticoagulation 

therapy for a median of 9 days, and then treated for 6 months with either 

dabigatran (150 mg twice daily) or warfarin (dose-adjusted to achieve PT-INR of 

2.0–3.0).  

The rates of recurrent VTE were similar: 2.4% in the dabigatran group and 2.1% in the 

warfarin group, respectively (hazard ratio (HR) with dabigatran 1.10, 95% (CI) 0.65–

1.84).  

Major bleeding occurred in 1.6% and 1.9% of patients in the dabigatran and warfarin 

groups, respectively (HR with dabigatran 0.82, 95%CI 0.45–1.48);29 therefore, a 

fixed dose of dabigatran seems to be as effective as warfarin for the treatment and 

prevention of VTE recurrence and has a safety profile similar to that of warfarin 

 
Schulman S, et al. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute VTE. N Engl J Med 2009; 361: 2342 – 2352. 



Rivaroxaban (XARELTO) 

Oral factor Xa inhibitor 

Investigated in an open-label, randomized, event-driven non-inferiority trial, the 

EINSTEIN study, in which 3449 patients with acute symptomatic DVT were 

treated with either oral rivaroxaban alone (15 mg twice daily for 3 weeks, 

followed by 20 mg once daily) (n=1,731) or subcutaneous enoxaparin followed 

by a VKA (either warfarin or acenocoumarol; n=1,718) for 3, 6, or 12 months. 

• Rivaroxaban had non-inferior efficacy with respect to the primary outcome (36 

events (2.1%), vs. 51 events with an enoxaparin-vitamin K antagonist (3.0%); 

HR, 0.68; 95%CI, 0.44–1.04; P<0.001).  

• The principal safety outcome occurred in 8.1% of the patients in each group. 

 

 



EINSTEIN Study.Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism.  
N Engl J Med 2010; 363: 2499 –2510. 



Inferior Vena Cava Filter 

JCS Joint Working Group. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of 
pulmonary thromboembolism and deep vein thrombosis Circ J 2011; 75: 1258 – 1281. 



JCS Joint Working Group. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of 
pulmonary thromboembolism and deep vein thrombosis Circ J 2011; 75: 1258 – 1281. 

ESC guidelines 



H θέση των επεμβατικών θεραπειών 

Yamada N, et al.  Current status and trends in the treatment of acute pulmonary 
thromboembolism. Circ J 2011;75(12):2731-8.  



Πνευμονική εμβολή 

• Επιδημιολογία 

• Παράγοντες κινδύνου 

• Εκτίμηση βαρύτητας 

• Διάγνωση 

• Παρακολούθηση – πρόγνωση 

• Θεραπεία 

• Ειδικές καταστάσεις 
Εγκυμοσύνη 

Τυχαίο εύρημα 

CTEPH 

 

 



Εγκυμοσύνη 

• Η ΠΕ αποτελεί την κύρια αιτία 

θνητότητας στην εγκυμοσύνη στις 

αναπτυγμένες χώρες 

• 0,3-1 επεισόδιο ΠΕ/1000 

εγκυμοσύνες 

• Μεγαλύτερη επίπτωση αμέσως μετά 

τον τοκετό, ειδικά μετά καισαρική 

• Θεραπεία: κλασσική ηπαρίνη ή 

LMWH τουλάχιστον για 3 μήνες μετά 

τον τοκετό 

 



Δόση στο έμβρυοΔόση στο έμβρυο  

CT ≤ V/Q scanCT ≤ V/Q scan  

Πρώτο βήμα: US φλεβών 
κάτω άκρων. 
Επόμενο βήμα: CTPA ή 
σπινθηρογράφημα. 
 

Ειδικές ομάδες ασθενών Ειδικές ομάδες ασθενών   
ΕγκυμοσύνηΕγκυμοσύνη  



Bourjeily G, Paidas M, Khalil H, Rosene-MontellaK, Rodger M. 
Pulmonary embolism in pregnancy.   

Lancet 2010;375:500-12. 
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2010;375:500-12. 





Πνευμονική Εμβολή ως τυχαίο- μη 
αναμενόμενο εύρημα σε ΥΤ Θώρακος  
 
Περίπου 4%, ιδιαίτερα σε εσωτερικούς 
ασθενείς με ιστορικό νεοπλάσματος. 
Storto ML, Di Credico A, Guido F, et al. Incidental detection of pulmonary 
emboli on routine MDCT of the chest.   

AJR 2005;184(1):264–7.  
 
Δυστυχώς, γνωματεύονται σε ποσοστό  
~25% κυρίως λόγω εντόπισης σε μικρούς 
κλάδους.  
Gladish GW, Choe DH, Marom EM, et al. Incidental 
pulmonary emboli in oncology patients: prevalence, CT evaluation, and 
natural history.  
Radiology 2006; 240(1):246–55. 

 

ΠΕ ως τυχαίο εύρημαΠΕ ως τυχαίο εύρημα  



CTPA: Υπερδιπλάσια πιθανότητα 
τυχαίου ευρήματος που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης (24%) απ 
ότι Πνευμονική εμβολή (9%). 
 
Hall WB, Truitt SG, Scheunemann LP, et al. The 
prevalence of clinically relevant incidental findings 
on chest computed tomographic angiograms 
ordered to diagnose pulmonary embolism.  
Arch Intern Med 2009;169(21):1961–5. 

ΠΕ ως τυχαίο εύρημαΠΕ ως τυχαίο εύρημα  



Ανάδειξη εναλλακτικής διάγνωσηςΑνάδειξη εναλλακτικής διάγνωσης  



Marco J.L. van Strijen et al. Ann 
Intern Med 2003;138:307-314 



Σημασία μεμονωμένων υποτμηματικών εμβόλωνΣημασία μεμονωμένων υποτμηματικών εμβόλων  

• Προάγγελος νέου εμβολικού 
επεισοδίου. 

• Περιορισμένη 
καρδιοαναπνευστική εφεδρεία 

• Εξέλιξη σε χρόνια 
θρομβοεμβολική πνευμονική 
υπέρταση.  

 

• Πρακτικά άγνωστη συχνότητα 
(6-36%, συνήθως 4-6%) 



Θεωρείται απολύτως 
απαραίτητο πριν 
αποσυρθεί η αντιπηκτική 
αγωγή, να υπάρχει 
αρνητικός έλεγχος των 
φλεβών των κάτω άκρων. 

 

A Statement from the 
Fleischner Society. 

Radiology 2007;245:315 



CTEPH 

• Chronic 

• Thrombo 

• Embolic 

• Pulmonary 

• Hypertension 



Early resolution of pulmonary 

vascular obstruction occurs by 

two mechanisms: mechanical 

fragmentation and endogenous 

fibrinolysis . 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Pathogenesis 

• Pulmonary embolism may be followed by a pulmonary vascular remodelling 

process, that is modified by infection (Bonderman et al, 2008b), immune 

phenomena (Wolf et al,2000), thyroid hormone replacement and malignancy 

(Bonderman et al, 2009). 

• The core of thrombosis is the vascular repair process that it entails 

(resembling the formation of granulation tissue during wound healing).  

Leucocyte recruitment and angiogenesis play a crucial role during thrombus 

resolution. 

 



Definition 

   The diagnosis of CTEPH is based on the presence of pre-capillary PH 

(mean PAP ≥25 mmHg, PWP ≤15 mmHg, PVR >2 Wood units) in 

patients with multiple chronic/organized occlusive thrombi/emboli in 

the elastic pulmonary arteries (main, lobar, segmental, 

subsegmental) 

ESC/ERS guidelines, 2009 





CTEPH 

The current understanding is that CTEPH is a dual 

vascular disorder, comprised  

• of major vessel vascular remodelling of thrombus 

resolution and  

• a small-vessel arteriopathy that is indistinguishable 

from classical pulmonary arterial hypertension 



Παράγοντες κινδύνου 

►Φλεβική θρομβοεμβολή-πνευμονική εμβολή 

►Θρομβοφιλικές καταστάσεις 

►VA-shunts για τον υδροκέφαλο  

►Mη Ο-ομάδα αίματος 

►Σπληνεκτομή 

►Κακοήθεια 

►Υποθυρεοειδισμός/Θυρεοειδική υποκατάσταση 

 



CTEPH after PE: predisposing factors 

• Recurrent embolic events  

• Elevated pulmonary pressures at presentation of an 

acute PE event 

• >50% occlusion of the pulmonary vascular bed after 

a “single” embolic occurrence 



PE and CTEPH 

Pengo, NEJM, 2004 



Thrombophilic states associated with CTEPH  

• Presence of a lupus anticoagulant 

• Elevated levels of antiphospholipid antibodies  

• Elevated levels of factor VIII   

 

Deficiencies of protein C, protein S, antithrombin III, 
or the presence of factor V Leiden and factor II 
mutations, do not appear to be associated with a 
higher risk of CTEPH. 



Epidemiology 

Condliffe, AJRCCM, 2008; 177: 1122-7 



• Symptoms are nonspecific and are related to the 

development of pulmonary hypertension.  

• The extent of vascular obstruction is a major 

determinant of the severity of pulmonary 

hypertension. 

• In the majority of symptomatic patients, more than 

40% of the pulmonary vascular bed is obstructed. 





Perfusion scan 

• A normal perfusion study or the presence of 

multiple, small, subsegmental defects make 

IPAH or another form of small-vessel PH more 

likely, and one or more mismatched segmental 

or larger defects generally indicates CTEPH. 



Perfusion defects 

Multiple mismatched defects are occasionaly 
seen in  

• pulmonary veno-occlusive disease,  

• pulmonary capillary hemangiomatosis,  

• fibrosing mediastinitis,  

• pulmonary vasculitis, or  

• pulmonary artery sarcoma. 



• CT or angiographic evidence of CTEPH includes pouching, 

webs, or bands with or without poststenotic dilatation, 

intimal irregularities, abrupt narrowing, or total occlusion.  

• Pulmonary angiography has been the cornerstone of 

managing patients with CTEPH for many years and confirms 

the diagnosis and gives an indication of operability. 

 



CTA 

• The vascular signs include  
direct pulmonary artery signs (results of thrombus 

organization), 
signs due to pulmonary hypertension (results of the 

sustained increase in PVR), and  
signs due to systemic collateral supply (results of 

decreased pulmonary artery flow).  
• The parenchymal signs include scars, a mosaic 

perfusion pattern, focal ground glass opacities, and 
bronchial dilatation. 



Vascular Signs 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική ΥπέρτασηΧρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Vascular Signs 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Vascular Signs 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Vascular Signs   Systemic collateral supply 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Mosaic perfusion 

Parenchymal signs 

Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  



Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική 
ΥπέρτασηΥπέρταση  ( CTEPH )( CTEPH )  

Parenchymal signs 



RadioGraphics 2009; 29:31–53 

1 year later 

Οξεία   vs   Χρόνια  



Οξεία   vs   Χρόνια  
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Οξεία   vs   Χρόνια  



Οξεία   vs   Χρόνια  

 Δεν είναι σπάνιο να συνυπάρχουν σημεία οξείας και χρόνιας εμβολής 

(Υποτροπιάζουσα πνευμονική εμβολή). 

 Η χρόνια πνευμονική εμβολή πολλές φορές αναδεικνύεται σε CTPA που 

γίνονται για τον αποκλεισμό οξείας πνευμονικής εμβολής. 

 Η παρουσία διατεταμένων βρογχικών αρτηριών ή υπερτροφίας της δεξιάς 

κοιλίας  είναι ευρήματα που υποστηρίζουν διάγνωση υποτροπιάζουσας ή 

χρόνιας πνευμονικής εμβολής.  



Mimics of CTEPHMimics of CTEPH  

Pulm. Artery Pulm. Artery 
sarcomasarcoma  

Fibrosing Fibrosing 
mediastinitismediastinitis  

TakayasuTakayasu  



AJR 2007; 188:1691–1693 

RadioGraphics 2012; 32:9–32  

Pulm. Artery sarcomaPulm. Artery sarcoma  



 



 





Treatment 

   In patients with CTEPH lifelong anticoagulation is indicated 

ESC/ERS guidelines, 2009 



INR goal: 2.5 to 3.5 
However, this INR target often is modified on an individual basis, such as  

 in patients with comorbidities necessitating the use of medications 

that might increase bleeding risks (eg, aspirin products),  

 elderly patients (a lower INR target), and 

 individuals with an underlying thrombophilia (eg, those with an 

antiphospholipid syndrome, in whom a higher INR target might be 

recommended). 



Referral 

   Once perfusion scanning and/or CT angiography show signs 

compatible with CTEPH, the patient should be referred to a centre 

with expertise in surgical pulmonary endarterectomy 

ESC/ERS guidelines, 2009 



Treatment 

   Surgical pulmonary endarterectomy is the recommended treatment 

for patients with CTEPH 

ESC/ERS guidelines, 2009 



Pulmonary endarterectomy 

   The selection of patients for surgery should be based on the extent 

and location of the organized thrombi, on the degree of PH, and on 

the presence of co-morbidities. 

ESC/ERS guidelines, 2009 



Pulmonary EndArterectomy -PEA 

 The best outcomes at present are associated with: 

• surgeon and center experience; 

• concordance between PVR and anatomic disease; 

• pre-operative PVR < 1,000 to 1,200 dynes/s/cm5; 

• absence of select comorbidities (e.g., splenectomy, 
ventriculoatrial shunts); 

• post-operative PVR < 500 dynes/cm/s5. 



Post PEA 

• Benefits of surgery may not be immediate: 

full benefits may take 6 months. 

• Patients should be systematically followed 

up with hemodynamic re-evaluation at 6 to 

12 months after surgery because response 

may be partial or disease may recur. 

 

Before PEA 

Post PEA 



Medical therapy 

1. PTE not possible due to significant distal disease. 

2. High-risk patients with extremely poor hemodyna-

mics: therapeutic bridge to PTE.  (NO DELAY) 

3. Persistent PH after PTE (about 10% to 15%).  

4. When surgery is contraindicated due to significant 

comorbidity. 



Advanced therapies German Experience Long 

Term in CTEPH patients not eligible for PEA 
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Advanced therapies (n=50) 

Group 2 conservative therapy (n = 
20) 

Group 1 conservative therapy (n = 
23) 

(p > 0.001) 

Advanced therapies improve survival in CTEPH patients not eligible for PEA 

Advanced therapies group (n=50):  
inhaled iloprost (n = 4),  
oral beraprost (n = 3),  
intravenous iloprost (n = 5),  
bosentan (n = 24), 
sildenafil (n = 4),  
bosentan/inh iloprost (n = 1),  
bosentan/sildenafil (n = 6),  
bosentan/beraprost (n = 1), 
bosentan/sildenafil/prostanoids (n = 2) 
 

Conservative therapy: 
anticoagulants,  
diuretics  
supplemental oxygen 
Group 1 (n = 23)  
Group 2 (n = 20) 

Kaplan–Meier plots 

Seyfarth et al. Clin Res Cardiol 2010 



►Η πιθανότητα Πνευμονικής Υπέρτασης στα πλαίσια Χρόνιας 

Θρομβοεμβολικής Νόσου (CTΕPH)  πρέπει να αποκλείεται σε 

κάθε ασθενή με παρατεταμένη ανεξήγητη δύσπνοια.  

►Μόνο στο 1/3 των ασθενών με CTΕPH υπάρχει στο ιστορικό 

επεισόδιο Πνευμονικής Εμβολής, ενώ η νόσος χαρακτηρίζεται 

από μη ειδικά συμπτώματα. 

 

 

Σημαντικά σημείαΣημαντικά σημεία  



Σημαντικά σημεία 

►H πνευμονική ενδαρτηρεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής 

στην υποομάδα των ασθενών με CTΕPH που πληρούν τα 

κριτήρια και οφείλει να γίνεται σε κέντρα με επαρκή εμπειρία.   

►Η σωστή παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών 

με πνευμονική υπέρταση είναι ιδιαίτερης σημασίας για μία 

νόσο τέτoιας νοσηρότητας και θνητότητας και οφείλει να 

γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα.  

 



 


