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ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ 

ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

• Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ:  600 000 

πεξηζηαηηθά

• Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ 

αδηάγλσζηα

• 1998-2005 : ειάηησζε ηεο 

ζλεηόηεηαο ηεο ΠΕ θαηά 33%

*βειηίσζε δηαγλσζηηθήο                                            

*πξνθύιαμε ζε νκάδεο πςεινύ  

θηλδύλνπ

Dalen JE et al. Chest 2002;122:1440–1456



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ 

ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

•Η ζλεηόηεηα παξακέλεη πςειή

•Οη ζάλαηνη ζπκβαίλνπλ ηηο 

πξώηεο ώξεο λνζειείαο

65% ηφν θανάηφν ηην 1η ώρα

80% μέζα ζε 2.5 ώρες  (!!)

από ηην ειζαγφγή

• Οη ππνηξνπέο είλαη ζπρλέο

16% ηις πρώηες 30 ημέρες

Υυηλή θνηηόηηηα 
Becattini C.Intern Emerg Med 2007

PD Stein. Chest 1995



ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΝ ΣΩ ΒΑΘΔΙ 

ΦΛΔΒΟΘΡΟΜΒΩΗ

• Τν 50% ησλ αζζελώλ κε 

ζπκπησκαηηθή  ελ ησ βάζεη 

θιεβνζξόκβσζε έρνπλ ζεκεία 

ΠΕ ζην ζπηλζεξνγξάθεκα 

πλεύκνλα

• Σην 70% αζζελώλ κε ΠΕ, 

βξίζθεηαη ελ ησ βάζεη 

θιεβνζξόκβσζε ζηα θάησ άθξα 

Dalen JE et al. Chest 2002;122:1440–1456

Moser KM et al. JAMA 1994;271:223–225

Kearon C. Circulation 2003;107(23Suppl. 1):I22–I30



ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΛΔΒΟΘΡΟΜΒΩΗ

•Οη πεξηζζόηεξνη ζξόκβνη  ζρεκαηίδνληαη ζηε γαζηξνθλεκία

•Οη ζξόκβνη ηεο γαζηξνθλεκίαο ζπάληα πξνθαινύλ ΠΕ

•Τν 25% ηωλ ζπκπηωκαηηθώλ ζξόκβωλ ηεο γαζηξνθλεκίαο  επεθηείλνληαη ζηηο εγγύο    

θιέβεο, κέζα ζηελ πξώηε εβδνκάδα

•Η επέθηαζε ζηηο θιέβεο ηνπ κεξνύ (ηγλπαθέο- ιαγνλνκεξηαίεο) απμάλεη ηνλ θίλδπλν ΠΕ             

πεξίπνπ ζην 50%
Kearon C. Circulation 2003;107:I-22–I-30



Virchow R. 1884
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  ΓΙΑ ΦΛΔΒΙΚΗ

ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗ  ΓΡΟΤΝ  ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ

Ο ζρεηηθόο θίλδπλνο γηα θιεβηθή ζξνκβνεκβνιή  απμάλεηαη  αλαινγηθά  

κε ηελ αύμεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ

Wheeler et al. Arch Surg. 1982;117:1206–1209



JACC 2011



MDCT: visualization of peripheral arteries
Coche E et al. Eur Radiol 2003;13:815-22. Ghaye et al. Radiology 2001;219:629-36.

96% of subsegmental arteries  and 54% of sub-subsegmental arteries are 
identified on multislice CT (4 rows of detectors)

ESR school 2008
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Έρεη αθόκα  ζέζε ην V/Q scan ζηε δηάγλσζε ηεο ΠΕ?

• Όηαλ ε CT αληελδείθλπηαη

αιιεξγία ζην ζθηαζηηθό

λεθξηθή αλεπάξθεηα

θύεζε?

• Υςειή δηαγλσζηηθή αθξίβεηα θαη απνθπγή     

άζθνπεο αθηηλνβνιίαο

λέα άηνκα κε θπζηνινγηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθα

• Δηαζεζηκόηεηα/ θόζηνο



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αζζελήο 62 εηώλ εκθαλίδεη πξννδεπηηθά επηδεηλνύκελε δύζπλνηα θαη

νξζόπλνηα από 5εκέξνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από 3εκεξν

επαγγεικαηηθό ππεξαηιαληηθό ηαμίδη.

Κιηληθή εμέηαζε: 105 ζθύμεηο/ιεπηό, 30 αλαπλνέο/ιεπηό

αξηεξηαθή πίεζε 110/60mmHg

SpO2 86% ζηελ αηκόζθαηξα

ΑΧ: θθ, θπζήκαηα: (-), δηαηεηακέλεο ζθαγίηηδεο

πόλνο ζηελ ςειάθεζε ηεο γαζηξνθλεκίαο

Αηνκηθό αλακλεζηηθό : αξηεξηαθή ππέξηαζε



Η θιηληθή πηζαλόηεηα γηα ΠΕ είλαη

1. Φακειή

2. Ελδηάκεζε

3. Υςειή



Κλινικοί κανόνερ ππόβλετηρ ΠΔ
* Thromb Haemost 2000;83:416-20 * * Ann Intern Med 2006;144:65-71

Wells score*

Πποηγούμενη ΔΒΦΘ ή ΠΔ + 1,5

Ακινηζία ή εγσείπηζη (< 4 εβδομάδερ) + 1,5

Καπκίνορ                             + 1

Αιμόπηςζη + 1

Καπδιακή ζςσνόηηηα > 100/min + 1,5

Κλινικά ζημεία ΔΒΦΘ* + 3

Άλλη διάγνυζη λιγόηεπο πιθανή               + 3

Φαμηλή 0 –1  

Ενδιάμεζη   2 –6  

Υψηλή:  7
( ΔΙΦΟΤΟΜΗΜΕΝΟ )

ΑΠΙΘΑΝΗ < 4 ΠΙΘΑΝΗ > 4

*Οίδημα ζκέλους και πόνος ζηην ψηλάθηζη ηων εν ηω βάθει θλεβών

Αναθευπημένο Geneva score**

Ηλικία > 65 έηη + 1

Πποηγούμενη ΔΒΦΘ ή ΠΔ + 3

Δγσείπηζη ή κάηαγμα (< 1 μήνα) + 2

Καπκίνορ + 2

Μονόπλεςπορ πόνορ κάηυ άκπος + 3

Αιμόπηςζη + 2

Καπδιακή ζςσνόηηηα 75 - 94 bpm + 3

≥ 95 bpm + 5

Κλινικά ζημεία ΔΒΦΘ* + 4

Φαμηλή         0 -3 

Ενδιάμεζη 4 -10   

Υψηλή  11



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αζζελήο 62 εηώλ εκθαλίδεη πξννδεπηηθά επηδεηλνύκελε δύζπλνηα θαη

νξζόπλνηα από 5εκέξνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από 3εκεξν

επαγγεικαηηθό ππεξαηιαληηθό ηαμίδη.

Κιηληθή εμέηαζε: 105 ζθύμεηο/ιεπηό, 30 αλαπλνέο/ιεπηό

αξηεξηαθή πίεζε 110/60mmHg

SpO2 86% ζηελ αηκόζθαηξα

ΑΧ: θθ, θπζήκαηα: (-), δηαηεηακέλεο ζθαγίηηδεο

Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: D-dimers: ζεηηθά (5.13mg/L)

ηξνπνλίλε Τ:αξλεηηθή (<0.01κg/L)



Είλαη απαξαίηεηε ε κέηξεζε ησλ D-Dimer?

1. Ναη

2. Όρη

3. Μόλν αλ κεηξνύληαη κε ELISA Vidas® DD

4. Μόλν αλ κεηξνύληαη κε latex TinaQuant® 



D-Dimer 

Thrombin

Fibrinogen Crosslinked fibrin

Prothrombin

Prothrombinase 
complex

Plasmin

D-Dimer

Είναι ΕΙΔΙΚΑ για το ΙΝΩΔΕΣ, όχι για τη φλεβική θρόμβωςη!!!
Θετική προγνωςτική αξία ΧΑΜΗΛΗ 

Θετικά: καρκίνοσ, φλεγμονή, λοίμωξη, DIC, διαχωριςμόσ αορτήσ, 
ηπατοπάθεια,  κύηςη …





D-dimer σε ύποπτη ΠΕ
di Nisio et al, JTH 2007;5:296-304
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ERS school 2008



Απνηηική ππογνυζηική αξία (NPV) για ΠΔ επί

απνηηικού αποηελέζμαηορ D-dimer <500 µg/L

Clinical probability

Low
Interme-

diate
High

Highly sensitive DD 
(Sn 95%, Sp 40%)

99% 97% 88%

Moderately sensitive DD (Sn 
90%, Sp 50%)

98% 92% 73%

= safe exclusion of PE





D-dimer: number needed to test in specific 
patient populations

Number needed to test

Outpatients 3
Patients < 60 years 2
Patients > 80 years 20

Inpatients 14

Cancer patients 9

Previous DVT or PE 6

Pregnancy
Before 30th week 2.6
Weeks 31 to 42 4

ERS school 2008



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αζζελήο 62 εηώλ εκθαλίδεη πξννδεπηηθά επηδεηλνύκελε δύζπλνηα θαη

νξζόπλνηα από 5εκέξνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από 3εκεξν

επαγγεικαηηθό ππεξαηιαληηθό ηαμίδη.

Κιηληθή εμέηαζε: 105 ζθύμεηο/ιεπηό, 30 αλαπλνέο/ιεπηό

αξηεξηαθή πίεζε 110/60mmHg

SpO2 86% ζηελ αηκόζθαηξα

ΑΧ: θθ, θπζήκαηα: (-), δηαηεηακέλεο ζθαγίηηδεο

Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: D-dimers: ζεηηθά (5.13mg/L)

ηξνπνλίλε Τ:αξλεηηθή (<0.01κg/L)

CT αγγεηνγξαθία: πνιιαπιά ειιείκκαηα πιήξσζεο ζηηο πλεπκνληθέο

αξηεξίεο θαη δηάηαζε δεμηάο θνηιίαο (RV/LV>0.9)





• Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ?

• Η παξνπζία δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο 

ζεκαηνδνηεί απμεκέλν θίλδπλν?

• H αξλεηηθή ηξνπνλίλε έρεη πξνγλσζηηθή αμία?

• Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή: 

ζξνκβόιπζε, LMWH ή θιαζζηθή επαξίλε?

• Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ ζεξαπεία?



Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ 

(βρατσπρόθεζμος κίνδσνος θανάηοσ>15%) 

1. Ναη

2. Όρη



ΓΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ  

ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΔ
ESC GUIDELINES



ΓΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΔ



• Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ?

• Η παξνπζία δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο 

ζεκαηνδνηεί απμεκέλν θίλδπλν?

• H αξλεηηθή ηξνπνλίλε έρεη πξνγλσζηηθή αμία?

• Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή: 

ζξνκβόιπζε, LMWH ή θιαζζηθή επαξίλε?

• Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ ζεξαπεία?



ΔΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ  ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΕ



ΓΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ  

ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΔ
ESC GUIDELINES



ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΔΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

ECHO

• Δηάηαζε ΔΕ θνηιίαο :RV/LV >1 ή 

RVDD>30 mm

• Υπνθηλεζία ειεύζεξνπ 

ηνηρώκαηνο ΔΕ θνηιίαο

• Επηπέδωζε/παξάδνμε 

θηλεηηθόηεηα κεζνθνηιηαθνύ 

δηαθξάγκαηνο

• Πλεπκνληθή ππέξηαζε : TRPG 

>30 mmHg ή AcT<80ms

• Shunt κέζω αλνηρηνύ ωνεηδέο 

ηξήκαηνο

• Παξνπζία ζξόκβωλ ζηε ΔΕ θνηιία



ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΔΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

CT-αγγειογπαθία

RVD/LVD 0.9 

RV/LV ratio

Παξεθηόπηζε  ΜΚΔ

PA/Ao ratio

Obstruction index (%)
van der Meer RW et al. Radiology 

2005

Schoepf UJ et al. Circulation 2004

Αλαδξνκηθή κειέηε

435 αζζελείο



RV/LV ≥0.9



• Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ?

• Η παξνπζία δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο 

ζεκαηνδνηεί απμεκέλν θίλδπλν?

• H αξλεηηθή ηξνπνλίλε έρεη πξνγλσζηηθή αμία?

• Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή: 

ζξνκβόιπζε, LMWH ή θιαζζηθή επαξίλε?

• Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ ζεξαπεία?



ΔΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ  ΚΙΝΔΤΝΟΤ



Serum troponin levels as predictors 

of short-term mortality

C Becattini et al., Circulation, 2007

20 κειέηεο, 1985 αζζελείο (1998-2006)



• Η αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηεο ηξνπνλίλεο γηα 

ηελ πξόγλσζε ηεο ζλεηόηεηαο από ΠΕ είλαη πνιύ 

πςειή θαη πξνζεγγίδεη ην 97-100% 

ESC GUIDELINES

Konstantinides S. Curr Opin Cardiol 2005



• Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ?

• Η παξνπζία δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο 

ζεκαηνδνηεί απμεκέλν θίλδπλν?

• H αξλεηηθή ηξνπνλίλε έρεη πξνγλσζηηθή αμία?

• Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή: 

ζξνκβόιπζε, LMWH ή θιαζζηθή επαξίλε?

• Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ ζεξαπεία?



Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή

1. Θξνκβόιπζε

2. LMWH 

3. Κιαζζηθή επαξίλε
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Ann Intern Med. 2004;140:175-

183.
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ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• Άκεζε έλαξμε αληηπεθηηθήο αγσγήο ζε θιηληθή 

ππόλνηα ΠΕ

• Κιαζζηθή επαξίλε ή ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο 

επαξίλε (LMWH)

• Κιαζζηθή επαξίλε: aPTT 1.5-2.5 

• Μέηξεζε aPTT 4-6 ώξεο κεηά ηε bolus έγρπζε θαη 3 

ώξεο κεηά από θάζε κεηαβνιή δόζεο

• Μέηξεζε αηκνπεηαιίσλ ζηελ έλαξμε θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξ’ εκέξα γηα ηηο εκέξεο 4-14 ή κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

αγσγήο



ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κιαζζηθή επαξίλε έρεη έλδεημε

• Αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο

• Αζζελείο κε ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα 

(creatinine clearance <30ml/min)

• Αζζελείο κε πςειό θίλδπλν αηκνξξαγίαο

ESC GUIDELINES
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ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• Η θιαζζηθή επαξίλε ή ε ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο 

επαξίλε πξέπεη λα ζπλερηζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

εκέξεο

• Έλαξμε θνπκαξηληθώλ αληηπεθηηθώλ από ην ζηόκα 

από ηελ πξώηε εκέξα ηαπηόρξνλα κε ηελ επαξίλε

• Σηόρνο INR 2-3

• Δηαθνπή ηεο παξεληεξηθή επαξίλεο όηαλ ην INR

είλαη 2-3 γηα 2 ζπλερόκελεο εκέξεο





Πνηα ε ζπληζηώκελε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο

1. 3 κήλεο

2. 6 κήλεο

3. 1 έηνο
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Νεόηεξα 

αληηπεθηηθ

ά



Οι μελέηερ RECORD 1-4
Rivaroxaban

Eriksson BI et al. 
N Engl J Med 2008;
358:2765–75.

Kakkar AK et al. 
Lancet 2008;
372:31–9.

Lassen MR et al. 
N Engl J Med 2008;
358:2776–86. 

Turpie AGG et al.
Lancet 2009;
373:1673–80.

http://content.nejm.org/
http://www.thelancet.com/retrieve/pii/S0140673603135921?referrer=www.google.co.uk/search?hl=en&q=lancet+imprint&meta=
http://content.nejm.org/
http://www.thelancet.com/retrieve/pii/S0140673603135921?referrer=www.google.co.uk/search?hl=en&q=lancet+imprint&meta=


• Αλήθεη ν αζζελήο ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ?

• Η παξνπζία δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο 

ζεκαηνδνηεί απμεκέλν θίλδπλν?

• H αξλεηηθή ηξνπνλίλε έρεη πξνγλσζηηθή αμία?

• Πνηα ε ελδεηθλπόκελε ζεξαπεία ζηνλ αζζελή: 

ζξνκβόιπζε, LMWH ή θιαζζηθή επαξίλε?

• Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ ζεξαπεία?



Πνπ ζα λνζειεπηεί ν αζζελήο

1. Σε ΜΕΘ

2. Σε θνηλό ζάιακν

3. Σε ζάιακν απμεκέλεο θξνληίδαο

4. Σηνλ αζζελή κπνξεί λα ζπζηεζεί θαη’νίθνλ

ζεξαπεία



 11 μελέηερ παπαηήπηζηρ – καμιά ηςσαιοποιημένη
 928 αζθενείρ με ΠΕ πήπαν καη’ οίκον θεπαπεία
 Κπιηήπια αποκλειζμού: αιμοδςναμική αζηάθεια, ςποξία
 Κανέναρ θάναηορ ηην ππώηη εβδομάδα

ERJ 2009 



Classes I/II vs classes III–V :

 Εςαιζθηζία ηος PESI ≥90% 

 Απνηηική ππογνωζηική αξία 98–100% για ππόγνωζη 

θνηηόηηηαρ Aujesky D et al, Eur Heart J 2006 



AJRCCM 2010



Γπλαίθα 26 εηώλ κε ειεύζεξν ηζηνξηθό παξνπζηάδεη δύζπλνηα θαη

ζσξαθηθό άιγνο από 3ώξνπ. Δηαθνκίδεηαη ζην λνζνθνκείν κε

ζνβαξή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. ECHO θαξδηάο πνπ γίλεηαη ζηα

ΤΕΠ δείρλεη ππεξθόξησζε πίεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο. Πνηα ε

επόκελε ελέξγεηα

1. κεηαθνξά ζηνλ αμνληθό γηα CT αγγεηνγξαθία πλεπκνληθήο

2. εηζαγσγή ζηε ΜΕΘ γηα ζξνκβόιπζε

3. δηελέξγεηα πλεπκνληθήο αγγεηνγξαθίαο γηα επηβεβαίσζε ηεο

δηάγλσζεο

4. εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε κε ηξνπνλίλε θαη D-dimers





ESC GUIDELINES



ESC GUIDELINES



S Wan et al., Circulation, 2004



ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΔ

ESC GUIDELINES



ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ

• Η ζξνκβόιπζε ιύεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

ζξνκβνεκβνιηθή απόθξαμε θαη σο απνηέιεζκα 

βειηηώλεη ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο

• Τα νθέιε είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλή ηηο πξώηεο 48 

ώξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, αιιά 

παξακέλεη απνηειεζκαηηθή σο θαη 6-14 εκέξεο κεηά

• Ο θίλδπλνο ζνβαξήο αηκνξξαγίαο είλαη 13% κε 

θίλδπλν γηα ελδνθξάληα θαη/ή ζαλαηεθόξν 

αηκνξξαγία 2%
Wan S et al. Circulation 2004, Daniels LB et al. 

Am J Cardiol 1997. Goldhaber SZ et al. Lancet 

1993, Dalen JE et al. Arch Intern Med 1997, 

Kanter DS et al. Chest 1997 



ESC GUIDELINES



S Konstantinides et al., NEJM, 2002

tPA plus heparin vs. placebo plus 

heparin in submassive PE



ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ

ESC GUIDELINES



ESC GUIDELINES



ΜΔ ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΘΑ ΟΡΙΟΤΜΔ ΣΗΝ 

ΟΜΑΓΑ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ?

Η απεηθόληζε ηεο δεμηάο θνηιίαο ή νη βηνινγηθνί δείθηεο από 

κόλνη ηνπο είλαη αλεπαξθείο γηα λα θαζνδεγήζνπλ 

ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο

Σηξαηεγηθέο πνπ ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο  από κία 

απεηθνληζηηθή ηερληθή καδί κε έλα βηνινγηθό δείθηε  είλαη 

πην αθξηβείο γηα ηε δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδύλνπ

Μ Lankeit, S Konstantinides. Thromb Haemost

2010; 103: 877–883

δςζλειηοςπγία ηηρ 

δεξιάρ κοιλίαρ ζηο 

ECHO ή ζηη CT

Αύξηζη ηηρ 

ηποπονίνηρ Ι ή Σ



S. Konstantinides, G. Meyer et al.

“PEITHO”

Acute PE without hypotension

plus



• Φεηξνπξγηθή εκβνιεθηνκή
ζε πςεινύ θηλδύλνπ ΠΕ όπνπ ε ζξνκβόιπζε αληελδείθλπηαη ή 

έρεη απνηύρεη

ζξόκβνη ζηηο δεμηέο θνηιόηεηεο

• Δηαδεξκηθή εκβνιεθηνκή κε θαζεηήξα

ελαιιαθηηθά ζηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζε πςεινύ θηλδύλνπ ΠΕ

• Φίιηξν θάησ θνίιεο θιέβαο

όηαλ ππάξρεη απόιπηε αληέλδεημε ζηελ αληηπεθηηθή αγσγή θαη ν 

θίλδπλνο ππνηξνπήο είλαη πςειόο

αθαίξεζε όηαλ είλαη αζθαιήο ε ρξήζε ησλ αληηπεθηηθώλ



• Άληξαο 24 εηώλ παξνπζηάδεη 

πιεπξσδπλία, αίζζεκα 

παικώλ θαη ππξεηηθή θίλεζε 

σο 38.5°C από ηξηεκέξνπ.

• Σηα ΤΕΠ : 26 αλαπλ/ιεπηό,  

110 ζθύμεηο/ιεπηό, SpO2 95%

• Αληίζηνηρν επεηζόδην 

πιεπξσδπλίαο πξν δηκήλνπ

• D-dimers : ζεηηθά

ηξνπνλίλε: αξλεηηθή

• CT αγγεηνγξαθία πλεπκνληθήο





9ε εκέξα λνζειείαο

• Ο αζζελήο είλαη ζε 

αληηπεθηηθή αγσγή κε  

Sintrom

• Σηόρνο INR 2-3

• Α/α ζώξαθα: 

Hampton’s hump



Σηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή ζα δεηνύζαηε  

πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ζηνλ αζζελή?

Αλ λαη, πνην από ηα παξαθάησ

1. Έιεγρν ζξνκβνθηιίαο

2. Αλνζνινγηθό έιεγρν

3. Καξθηληθνύο δείθηεο

4. Όια ηα παξαπάλσ

5. Καλέλα επί ηνπ παξόληνο



ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 
ΠΙΘΑΝΗ: λεαξά άηνκα,  ηδηνπαζείο, ππνηξνπηάδνπζεο θιεβνζξνκβώζεηο

• Αληηθσζθνιηπηδηθό ζύλδξνκν

1-5% ζην γεληθό πιεζπζκό

αληηπεθηηθό ιύθνπ, αληηθαξδηνιηπίλε

• Έιιεηςε αληηζξνκβίλεο ΙΙΙ (ΑΤ-ΙΙΙ)

• Έιιεηςε  πξσηεΐλεο S, C

• APC (Activated Protein C) αληίζηαζε

Παξάγνληαο V Leiden

4-6%  ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ : εηεξνδπγώηεο

• Πξνζξνκβίλε 20210 G   A κεηάιιαμε

• Απμεκέλα επίπεδα παξαγόλησλ VIII, IX, XI

• Υπεξνκνθπζηετλαηκία

Anderson FA Jr et al. Circulation  2003;107(23 Suppl. 1):I9–16



Έλεγσορ θπομβοθιλίαρ: επιδπάζειρ ανηιπηκηικήρ 

θεπαπείαρ και οξείαρ θπόμβυζηρ

Παοάγξμηαπ
Παπάγονηερ ζύγσςζηρ

Ονεία 
θοόμβτζη

Ηπαοίμη κξρμαοιμικά

Αμηιθοξμβίμη
μπξοεί    ζπάμια 

ΑPL abs
  

Factor V Leiden
  

Γπίπεδα παοάγξμηα VIII ζρμμεηέςει ζηημ ξνεία θάζη.  Μημ ηα μεηοάηε
Αμηιπηκηικό ηξρ λύκξρ


δεμ μπξοεί μα 

μεηοηθεί
πιθαμόμ σερδώπ +

Ποτηεΐμη C μπορεί  
δεμ μπξοεί μα 

μεηοηθεί
Ποτηεΐμη S μπορεί  

δεμ μπξοεί μα 
μεηοηθεί

Μεηάλλανη γξμιδίξρ ΙΙ
  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΤΜΑΡΙΝΙΚΩΝ+ΠΛΗΡΗ δόζη 
LMWH- Μέηοηζη  2 ΓΒΔΟΜΑΔΓ ΜΓΣΑ ηη διακξπή  κξρμαοιμικώμ



Σηνλ έιεγρν ζξνκβνθηιίαο δηαπηζηώζεθε έιιεηςε  

πξσηεΐλεο C. Πνηα ε ζπληζηώκελε δηάξθεηα ηεο 

αληηπεθηηθήο αγσγήο

1. 3 κήλεο

2. 6 κήλεο

3. 1 έηνο

4. Επ’ αόξηζηνλ



• Άληξαο 29 εηώλ εηζάγεηαη ζε θαξδηνινγηθή θιηληθή 

επαξρηαθνύ λνζνθνκείνπ κε αηθλίδηα δύζπλνηα, 

πξνθάξδην άιγνο θαη αηκόθπξηα πηύεια

• Τίζεηαη ε δηάγλσζε  καδηθήο πλεπκνληθήο εκβνιήο θαη 

ππνβάιιεηαη ζε ζξνκβόιπζε κε rt-PA

• Λόγσ επηδείλσζεο ηεο θιηληθήο εηθόλαο δηαθνκίδεηαη 

ζηε Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο



• Ταρύπλνηα 30 αλαπλνέο/ιεπηό

ΑΠ 95/60mmHg, 115 ζθ./ιεπηό, SpO2 88%

ζηελ αηκόζθαηξα

Α.Χ. :αξαηνί ηξίδνληεο βάζεηο 

έληνλνο P2

• Δηάηαζε ηνπ θώλνπ ηεο πλεπκνληθήο θαη 

ησλ θεληξηθώλ πλεπκνληθώλ αγγείσλ



 ΗΚΓ: ΗΚΓ: RBBBRBBB

 ECHO ECHO θαξδηάο: Απμεκέλεο θαξδηάο: Απμεκέλεο 

δηαζηάζεηο δεμηώλ δηαζηάζεηο δεμηώλ 

θνηινηήηωλ κε αλεπάξθεηα θνηινηήηωλ κε αλεπάξθεηα 

ηεο ηξηγιώρηλαο . ηεο ηξηγιώρηλαο . 

Εθηηκώκελε Εθηηκώκελε RVSP 95RVSP 95--

100mmHg100mmHg





• CTΑ πλεπκνληθήο:

δηάηαζε ηνπ θώλνπ ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ησλ 

θεληξηθώλ πλεπκνληθώλ αγγείσλ. 

Ειιείκαηα πιήξσζεο ζηνπο 

θεληξηθνύο θαη ηκεκαηηθνύο  

θιάδνπο ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο ακθσ. Τξηγσληθέο 

πεξηθεξηθέο ππθλώζεηο ζηηο 

νπίζζηεο επηθάλεηεο ησλ θάησ 

ινβώλ





Πνηα είλαη ε πιένλ πηζαλή δηάγλσζε?

1. Ομεία καδηθή πλεπκνληθή εκβνιή 

2. Ιδηνπαζήο πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε κε 

δεπηεξνπαζή ζξόκβσζε

3. Φξόληα ζξνκβνεκβνιηθή πλεπκνληθή ππέξηαζε

4. Φιεβναπνθξαθηηθή λόζνο πλεπκόλσλ



• Αλαθέξεη εύθνιε θόπσζε από 7κήλνπ ηνπιάρηζηνλ θαη 

επηζθέπηεηαη ηαηξνύο 

δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ

• Θεηηθό αληηπεθηηθό ιύθνπ



15 εκέξεο κεηά

• Κιηληθά ζηαζεξόο

• 6MWT 390m, SpO2 95      87%, ζθ.95   113/ιεπηό

• Λακβάλεη εμηηήξην 

Αγσγή:Sintrom κε ζηόρν INR 2-3

Σύζηαζε γηα κεληαίν επαλέιεγρν θαη απνθπγή βαξηάο άζθεζεο



3 κήλεο κεηά

• ΝΥΗΑ ΙΙ

• 6MWT 435m, SpO2 96 87%,      ζθ.87   118/ιεπηό

• ECHO θαξδηάο: δηάηαζε δεμηώλ θνηινηήησλ, RVSP 66mmHg

• CTΑ πλεπκνληθήο: παξακνλή ησλ έθθεληξσλ ηνηρσκαηηθώλ 

ζξόκβσλ.Αύμεζε ηνπ εύξνπο ησλ θεληξηθώλ θιάδσλ ηεο 

πλεπκνληθήο. Δηαηεηακέλεο βξνγρηθέο θαη κεζνπιεύξηεο 

αξηεξίεο. Σρεηηθή δηάηαζε δεμηώλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ. 



Πνηα ζα ήηαλ ε ζεξαπεπηηθή ζαο πξνζέγγηζε?

1. Έλαξμε αγσγήο κε αληαγσληζηή ππνδνρέσλ ελδνζειίλεο

2. Έλαξμε αγσγήο κε ζηιληελαθίιε

3. Δεμηόο θαζεηεξηαζκόο θαη έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο

4. Αμηνιόγεζε ηνπ αζζελνύο γηα ελδαξηεξηεθηνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλν θέληξν



CTEPH: ESC/ERS recommendations

Galiè N et al. European Heart Journal 2009; 30, 2493–2537

 PEA, the treatment of choice

 Advanced therapies whenever: 

- Patients’ lesions are not operable 

- Patients experience post-PEA PH



1 κήλα κεηά

• Ο αζζελήο κεηαβαίλεη ζε εμεηδηθεπκέλν 

θαξδηνρεηξνπξγηθό θέληξν ηνπ εμσηεξηθνύ



• V/Q scan: πνιιαπιά ηκεκαηηθά ειιείκκαηα αηκάησζεο 

θπξίσο ζηνπο θάησ ινβνύο άκθσ θαη ζην δεμηό άλσ ινβό

• Δεμηόο θαξδηαθόο θαζεηεξηαζκόο  και

Πλεπκνληθή αγγεηνγξαθία (DSA)



• Καζεηεξηαζκόο δεμηώλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ

PAP 66/24mmHg, ΜPAP 42mmHg

SvO2 76%, CO 5.6L/min, PVR 474 dynes.s.cm-5


