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Δπηδεκηνινγία ΠΔ -Ι

• ΠΕ περιγράφεται ςε 39-115 ανά 100 000 κατοίκουσ, ενώ θ DVT ςε 53-
162 ανά 100 000 κατοίκουσ ανά ζτοσ

• Είναι θ 3η ςε ςυχνότητα “οξεία καρδιαγγειακή νόςοσ’’, μετά το
ζμφραγμα του μυοκαρδίου και το ΑΕΕ

• Ευκφνεται για 100 000-180 000 θανάτουσ ετηςίωσ ςτθν Ευρώπθ

• Η επίπτωςθ τθσ κρομβοεμβολικισ νόςου αυξάνεται κατά 8 φορζσ ςε
αςθενείσ >80 ετών ςυγκριτικά με τουσ 50-χρονουσ

Wendelboe AM, Raskob GE. Global burden of thrombosis: epidemiologic aspects. Circ Res 2016;118:1340-1347.

Keller K, Hobohm L, Ebner M et al. Trends in thrombolytic treatment and outcomes of acute pulmonary embolism in Germany. 

Eyr Heart J;doi:10.1093/eurheartj/ehz236. Published online ahead of print 18 May 2019.

Xu Q, Huang K, Zhai Z et al. Initial thrombolysis treatment compared with anticoagulation for acute intermediate risk pulmonary 

embolism: a metanalysis. J Thorac Dis 2015;7:810-821.



Δπηδεκηνινγία ΠΔ -ΙΙ 

• Το ετήςιο κόςτοσ για τθ κρομβοεμβολικι νόςο υπολογίηεται περίπου
8.5 δισ € ςτθν ΕΕ

• Και ςτα παιδιά θ ετήςια επίπτωςη υπολογίηεται ςε 53-57 ανά
100.000 νοςηλευόμενα παιδιά αντί για 1.4-4.9 ςτον γενικό
πληθυςμό

Barco S, Woersching AL, Spyropoulos AC et al. European union-28: an annualized cost-of-illness model for venous thromboembolism. 

Thromb Haemost 2016;115:800-808.

Cohen AT, Agnelli G, Anderson FA et al. VTE impact assessment Group in Europe (VITAE). Venous thromboembolism (VTE) in Europe. 

The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost 2007;98:756-764. 



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΔ -ΙΙΙ

• Σε 6 Ευρωπαϊκζσ χώρεσ -το 2004- ςε πλθκυςμό 454 εκ πολιτών,
ςθμειώκθκαν >370 000 θάνατοι από κρομβοεμβολικι νόςο

• Από αυτοφσ:
– το 34% παρουςίαςε αιφνίδιο θάνατο πριν τθν ζναρξθ κεραπείασ

– το 59% διαγνώςθηκε μετά θάνατο

– το 7% που πζθανε είχε διαγνωςθεί πριν



Αναδρομή ςτο παρελθόν…Ι

• Aubrey Otis Hampton (1900, Copeville, Texas – 1955):

Ακεξηθαλόο αθηηλνιόγνο πνπ πεξηέγξαςε ην ζεκείν ηνπ

Hampton hump γηα 1ε θνξά ην 1940

Hampton AO, Bastleman B. Correlation of post-mortem chest teleroentgenograms with autopsy findings with 

special reference to pulmonary embolism and infarction. Am J Roentgenol Radium Ther 1940; 43: 305-326.

https://en.wikipedia.org/wiki/Copeville,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Copeville,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Copeville,_Texas


Αναδρομή ςτο παρελθόν…ΙI

• Τν ζεκείν Hampton αλαθέξεηαη ζε κηα ζνισηή ζθίαζε κε βάζε ζηνλ

ππεδσθόηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζώξαθνο, ζπλήζσο ζηελ

πιεπξνδηαθξαγκαηηθε γσλία

• Οθείιεηαη ζε πλεπκνληθό έκθξαθην

• Τν ζεκείν έρεη:

– επαηζζεζία 22%

– εηδηθόηεηα 83%

– ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία 29%

– αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία 74%

Pipavath S, Godwin J. Acute pulmonary thromboembolism: a historical perspective. AJR 2008;191:639-641.

McFadden P, Ochsner J. A history of the diagnosis and treatment of venous thrombosis and pulmonary embolism. 

The Ochsner J 2002;4:9-13.



Αλαδξνκή ζην παξειζόλ…III

• Αξρέο 1990: Remy-Jardin θαη ζπλ. κειέηεζαλ ηελ δηαγλσζηηθή αμία

ηεο CT γηα ΠΔ ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζηθή αγγεηνγξαθία πλεπκόλσλ:

κεγάιε αθξίβεηα (επαηζζεζία 90% θαη εηδηθόηεηα 96%) γηα θεληξηθνύ

ηύπνπ βιάβεο θαη ηκεκαηηθέο, αιιά όρη γηα κηθξόηεξεο βιάβεο

• 1995: Goodman θαη ζπλ. ζπλέθξηλαλ ηελ ειηθνεηδή CTΑ αγγεηνγξαθία

κε ηελ θιαζηθή αγγεηνγξαθία γηα εκβνιή ππνηκεκαηηθώλ θιάδσλ

(επαηζζεζία 86% θαη εηδηθόηεηα 92% γηα θεληξηθέο βιάβεο θαη

επαηζζεζία 89% θαη εηδηθόηεηα 63% γηα ππνηκεκαηηθέο βιάβεο)

• 2005: κεηαλάιπζε κειεηώλ δείρλεη όηη νη 64 ηνκώλ MDCT κεηώλνπλ

αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο κε δηαγλσζηηθέο κειέηεο, βειηηώλνπλ ηελ

απεηθόληζε κηθξόηεξσλ αξηεξηώλ κε αλεύξεζε αθόκα θαη

ππνηκεκαηηθώλ βιαβώλ

Remy-Jardin M, Remy J, Wattine L, Giraud F. Central pulmonary thromboembolism: diagnosis with spiral volumetric CT with the single-breath-

hold technique-comparison with pulmonary angiography. Radiology 1992; 185: 381-387

Goodman LR, Curtin JJ, Mewissen MW, et al. Detection of pulmonary embolism in patients with unresolved clinical and scintigraphic

diagnosis: helical CT versus angiography. AJR 1995; 164: 1369-1374

Russo V, Piva T, Lovato L, Fattori R, Gavelli G. Multidetector CT: a new gold standard in the diagnosis of pulmonary embolism? State of the

art and diagnostic algorithms. Radiol Med (Torino) 2005; 109:49-61: quiz 62-63



ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ



Γηάγλσζε Ι

• Οη θιηληθέο εθδειώζεηο ηεο ΠΔ παξνπζηάδνπλ κεγάιε «πνηθηιία»

από απνπζία ζπκπησκάησλ ή ήπηα δύζπλνηα κέρξη άζθπγκε ειεθηξηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θάηη πνπ δπζθνιεύεη ηε δηάγλσζε

• Η «επαηζζεηνπνίεζε» ησλ ηαηξώλ ζρεηηθά κε ηελ ΠΔ θαζώο θαη ε 

«επθνιία» δηελέξγεηαο αλαίκαθηεο δηαγλσζηηθήο εμέηαζεο (CTPA) 

έρνπλ νδεγήζεη ζε αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δηεξεπλώληαη γηα 

ΠΔ θαζώο θαη ζε αύμεζε ησλ δηαγλσζκέλσλ ΠΔ

• Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε:

– Δκπεηξία ηνπ ηαηξνύ

– Κιηληθή εηθόλα

– Πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο

– Κιηληθν-εξγαζηεξηαθό θαη απεηθνληζηηθό έιεγρν (D-dimer, CTPA, scan, echo, 

BNP, cTnI)

Righini M, RobertEbadi H, Le Gal G. Diagnosis of acute pulmonary embolism. J Thromb Haemost 2017;15:1040-1043.

Righini M, Le Gal G, Aujesky D et al. Diagnosis of pulmonary embolism by multidetector CT alone or combined with venous ultrasonography 

of the leg: a randomized non-inferiority trial. Lancet 2008;371:1343-1352.

Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur 

Heart J 2014;35:3033-3073.



ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ



Γηάγλσζε ΙΙ

Κιηληθή εηθόλα & εκεία:

• Η ππνμαηκία είλαη ζπρλή, αιιά ην ≤40% ησλ αζζελώλ κε ΠΔ έρεη 

θπζηνινγηθό SaO2

• Η ππνθαπλία κπνξεί λα ππάξρεη 

• Η αθηηλνγξαθία κπνξεί λα είλαη παζνινγηθή

• Τν ΗΚΓ κπνξεί λα έρεη ζεκεία ππεξθόξησζεο RV, αξλεηηθά Τ V1-4, 

S1Q3T3, AF, ελώ ε θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία κπνξεί λα είλαη ην κόλν 

εύξεκα ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ

• Η αλάπηπμε «ζθνξ» (Geneva, Wells) γηα ηελ πηζαλόηεηα ΠΔ βαζίδεηαη 

ζηελ παξνπζία/απνπζία παξαγόλησλ (ειηθία, ηζηνξηθό πξνεγνύκελεο 

λόζνπ, ca, αηκόπηπζε, ΚΣ, ρ/ν, #, νίδεκα θάησ άθξνπ)

Prandoni P, Lensing AW, Prins MH et al. Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. N Engl J Med 2016;375:1524-1531.



Wells score



Revised Geneva score



Γηάγλσζε ΙΙΙ

Κιηληθή εηθόλα:

• Τα ζπκπηώκαηα (δύζπλνηα, αηκόπηπζε, ζσξαθηθό άιγνο, (πξν-) 

ζπγθνπή) είλαη όκσο… κή εηδηθά

– Σε κηα κειέηε ησλ Prandoni θαη ζπλ. θάλεθε όηη αζζελείο κε νμεία ΠΔ 

εκθάληζαλ ζπγθνπηηθό επεηζόδην ζην 17%, παξά ηελ παξνπζία άιιεο 

αηηίαο ζπγθνπήο

– Σε άιιεο πεξηπηώζεηο αζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ ε δηάγλσζε έγηλε ηπραία

θαηά ηε δηεξεύλεζε άιιεο θαηάζηαζεο

– Η δύζπλνηα κπνξεί λα είλαη ήπηα θαη παξνδηθή, ελώ κπνξεί λα πξνϋπάξρεη 

ιόγσ άιιεο λόζνπ

– Ο ζσξαθηθόο πόλνο είλαη ζπρλό εύξεκα ιόγσ εκθάληζεο εκθξάθηνπ θαη 

κπνξεί λα έρεη ζηεζαγρηθνύο ραξαθηήξεο ιόγσ ηζραηκίαο RV (θαη ρξήδεη ΓΓ 

κε ΟΣΣ θαη δηαρσξηζκό Ανξηήο)

Prandoni P, Lensing AW, Prins MH et al Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. N Engl J Med 2016;375:1524-1531.





ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ + 

ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ



Γηάγλσζε ΙV
Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο

Prandoni P, Lensing AW, Prins MH et al Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. N Engl J Med 2016;375:1524-1531.

White RH. The epidemiology of venous thromboembolism. Circulation 2003;107:14-18.

ηζρπξνί κέηξηνη “αζζελείο”

# κεγάινπ νζηνύ Αξζξνζθόπεζε γόλαηνο Κιηλνζηαηηζκόο >3 

εκέξεο/ Αθηλεζία 

(ηαμίδηα)

Ννζειεία ΚΑ/AF/ΟΔΜ Απηνάλνζα/ ζξνκβνθπιιία ΣΓ/ΑΥ

Πξνεγνύκελε ζξόκβσζε Μεηαγγίζεηο/Λνηκώμεηο/ ΦΝΔ/ινρεία

ΚΑ/ΑΑ/ΑΔΔ

Κηξζνί θιεβώλ/ 

παρπζαξθία/ 

εγθπκνζύλε

Μείδνλ ηξαύκα ΚΦΓ/ΔΦ θαζεηήξεο/ θιεβίηηδα Λαπαξνζθνπηθά

ρ/α

ρ/ν ΣΣ/ηζρύνπ/γόλαηνο ΦΜΘ/νξκνλνζεξαπεία/εμσζσκαηηθή/ 

αληηζπιιεπηηθά

ειηθία



Γηάγλσζε V

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο

• Η αλαγλώξηζε ησλ πξνδηαζεζηθώλ παξαγόλησλ είλαη βαζηθή 

πξνϋπόζεζε γηα ηε δηάγλσζε ΠΔ

• Όκσο…ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ ΠΔ δελ αλαγλσξίδνληαη 

Prandoni P, Lensing AW, Prins MH et al Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for 

syncope. N Engl J Med 2016;375:1524-1531.

White RH. The epidemiology of venous thromboembolism. Circulation 2003;107:14-18.



ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ + 

ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ + 

ΒΙΟΓΔΙΚΣΔ + ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΟ

ΔΛΔΓΥΟ



Γηάγλσζε VΙ

MD-CTPA

– Η κέζνδνο εθινγήο θαη γηα ππνηκεκαηηθέο βιάβεο (επαηζζεζία 83%, 

εηδηθόηεηα 96%)

πηλζεξνγξάθεκα (V/Q) πλεπκόλσλ

– ιόγσ ηεο ρακειόηεξεο αθηηλνβνιίαο πξνηηκάηαη ζε λεαξά άηνκα, εγθύνπο, 

ζε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία θαη ζε ηζηνξηθό αιιεξγίαο ζε ζθηαγξαθηθό

Αγγεηνγξαθία πλεπκόλσλ

– gold standard γηα ηελ αλεύξεζε ζξόκβσλ 1-2 mm ππνηκεκαηηθά, αιιά είλαη 

αηκαηεξή εμέηαζε πνπ απαηηεί λνζειεία, κε ζλεηόηεηα 0.5-1%

Miron MJ, Perrier A, Bounameaux H et al.  Contribution of noninvasive evaluation to the diagnosis of pulmonary embolism in hospitalized patients. Eur Respir 

J 1999;13:1365-1370.

Ghaye B, Szapiro D, Mastora I et al. Peripheral pulmonary arteries: how far in the lung does multi-detector row spiral CT allow analysis? Radiology 

2001;219:629-636.

Stein PD, Fowler SE, Goodman LR et al. PIOPED II Investigators. Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism. N Engl J Med 

2006;354:2317-2327. 



Γηάγλσζε VΙΙ

• Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα

– Αλ θαη ζε 40-50% ησλ πεξηπηώζεσλ ε εμέηαζε κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή, 

δελ απνθιείεηαη ε παξνπζία ΠΔ

– Η παξνπζία ζξόκβσλ ζηε δεμηά θαξδηά- επηβεβαηώλεη ηελ ΠΔ θαη 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ζλεηόηεηα
• Δπηβεβαηώλεηαη ζην <4% ησλ αζζελώλ κε ΠΔ, ελώ κπνξεί λα θηάζεη ζην 18% ησλ αζζελώλ 

ΜΔΘ 

• Triplex θιεβώλ θάησ άθξσλ:

– Η αλεύξεζε DVT ζε αζζελείο κε πηζαλή ΠΔ είλαη αξθεηή γηα ηελ έλαξμε 

αληηπεθηηθήο αγσγήο ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έιεγρν

– Η ύπαξμε DVT αλαδεηθλύεηαη ζην 30-50% ησλ αζζελώλ κε ΠΔ

Casazza F, Bongarzoni A, Centozone F et al. Prevalence and prognostic significance of right-sided cardiac mobile thrombi in

acute massive pulmonary embolism. Am J Cardiol 1997;79:1433-1435.

Barrios D, Rosa-Salazar V, Morillo R et al. Prognostic significance of right heart thrombi in patients with acute symptomatic

pulmonary embolism: systematic review and meta-analysis. Chest 2017;151:409-416.



Γηάγλσζε VIII
• D-dimer

– Η αξλεηηθή ηηκή έρεη δηαγλσζηηθή αμία

– Η ζεηηθή ηηκή δελ επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ΠΔ θαζώο απμάλεηαη ζε 

λενπιαζίεο, ινηκώμεηο, λνζειεπνκέλνπο αζζελείο, εγθύνπο

• Σξνπνλίλε:

– κεηαλάιπζε κειεηώλ έδεημε όηη νη απμεκέλεο ηηκέο ζπλδπάδνληαλ κε 

απμεκέλε ζλεηόηεηα αθόκα θαη ζε αηκνδπλακηθά ζηαζεξνύο αζζελείο κε 

ΠΔ

• BNP:

– κεηα-αλάιπζε κειεηώλ ζε 1132 αζζελείο κε νμεία ΠΔ ην 51% είραλ 

απμεκέλν BNP θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη παξνπζίαδαλ 10% αύμεζε ηνπ 

θηλδύλνπ γηα πξώηκν ζάλαην

• Lac:

– ≥2 σο πξνγλσζηηθόο δείθηεο επηπινθώλ

• NGAL θαη Cystatin C: 

– ε κεησκέλε Cl Cr ζπλδπάδεηαη κε απμεκέλε πξώηκε ζλεηόηεηα

Becattini C, Vedovati MC, Agnelli G. Prognostic value of troponins in acute pulmonary embolism: ameta-analysis. Circulation 2007;116:427-433.

Zhou XY, Chen HL, Ni SS. Hyponatrrmia and short-term prognosis of patients with acute pulmonary embolism: a meta-analysis. Int J Cardiol 2017;227:251-256.



ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ



Πηζαλή ΠΔ ζε αηκνδπλακηθά ζηαζεξνύο αζζελείο     

Δθηίκεζε θιηληθήο πηζαλόηεηαο γηα ΠΔ

Φακειή ή κέζε πηζαλόηεηα γηα ΠΔ Υςειή πηζαλόηεηα γηα ΠΔ

Αξλεηηθό Θεηηθό

αξλεηηθή Βεβαησκέλε ΠΔ

ΘεξαπείαΌρη Θεξαπεία Όρη Θεξαπεία
Θεξαπεία

αξλεηηθή Βεβαησκέλε ΠΔ



Πηζαλή ΠΔ ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο     

Υπεξερνθαξδηνγξάθεκα

Γπζιεηηνπξγία RV

CTPA δηαζέζηκε;

Έιεγρνο άιισλ αηηηώλ ζνθ Θεξαπεία πςεινύ 

θηλδύλνπ ΠΔ

Έιεγρνο άιισλ αηηηώλ ζνθ

Θεηηθή Αξλεηηθή

ΝαηΌρη

ΝαηΌρη



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΠΑΝΑΙΜΑΣΩΗ



Πνηόο ν ζηόρνο ηεο επαλαηκάησζεο;

• Η κείσζε ησλ πηέζεσλ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο

• Η βειηίσζε ηεο αηκάησζεο ηνπ πλεύκνλα θαη ηεο νμπγόλσζεο 

• Η ππεξερνθαξδηνγξαθηθή βειηίσζε

• Η αλαθνύθηζε από ηα ζπκπηώκαηα

• Η πξόιεςε επέθηαζεο ηεο ζξόκβσζεο

• Η κείσζε ηεο ζλεηόηεηαο

Vedantham S, Piazza G, Sista A et al. Guidance for the use of thrombolytic therapy for the treatment of venous 

thromboembolism. J Thromb Thrombolysis 2016;41:68-80.



Σξόπνη επαλαηκάησζεο

• Φαξκαθεπηηθνί (ζξνκβόιπζε)

• Μεραληθνί (εκβνιεθηνκή)

Vedantham S, Piazza G, Sista A et al. Guidance for the use of thrombolytic therapy for the treatment of venous 

thromboembolism. J Thromb Thrombolysis 2016;41:68-80.



Θξνκβόιπζε – Πόηε;

• ηόρνο: Άκεζε κείσζε ηεο πλεπκνληθήο πίεζεο θαη ησλ 

πλεπκνληθώλ αληηζηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηε ρνξήγεζε UFH 

• Τν κεγαιύηεξν όθεινο από ηε ζξνκβόιπζε ππάξρεη εάλ γίλεη εληόο 

48h σξώλ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ

• Απνηειεζκαηηθή θαη ζηηο 6-14 εκέξεο

• Αλεπηηπρήο ζξνκβόιπζε (8%) εάλ παξακέλεη ε αηκνδπλακηθή 

αζηάζεηα θαη ε δπζιεηηνπξγία RV κεηά 36h 

Meneveau N, Seronde MF, Blonde MC et al. Management of unsuccessful thrombolysis in acute massive pulmonary embolism. Chest 

2006;129:1043-1050.



Θξνκβόιπζε – ζε πνηνύο;

• Η παξνπζία ζπκπησκάησλ θαη αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο 

θαζνξίδνπλ πςειό θίλδπλν γηα πξώηκν ζάλαην, ελώ ε 

απνπζία ηνπο απαηηεί ηόζν ηελ εθηίκεζε θιηληθν-εξγαζηεξηαθώλ 

θαη απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ όζν θαη ηελ παξνπζία 

ζπλνζεξνηήησλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγλσζηηθνύ θηλδύλνπ

Casazza F, Bongarzoni A, Centozone F et al. Prevalence and prognostic significance of right-sided cardiac mobile thrombi in acute massive pulmonary

embolism. Am J Cardiol 1997;79:1433-1435.

Barrios D, Rosa-Salazar V, Morillo R et al. Prognostic significance of right heart thrombi in patients with acute symptomatic pulmonary embolism:

systematic review and meta-analysis. Chest 2017;151:409-416.



Βαξύηεηα ΠΔ & θίλδπλνο πξώηκνπ ζαλάηνπ

Κίλδπλνο πξώηκνπ 

ζαλάηνπ

Γείθηεο θηλδύλνπ

Αηκνδπλακηθή 

αζηάζεηα

Κιηληθνί δείθηεο 

βαξύηεηαο 

PESI class 

III/IV ή sPESI

≥1

RV 

δπζιεηηνπξγία 

ζε ππεξερν ή 

CTPA

Απμεκέλε

ηξνπνλίλε

Υςειόο

Μέηξηνο

Μέηξηνο πςειόο

Μέηξηνο 

ρακειόο

ρακειόο

+/-



Θξνκβόιπζε – ζε πνηνύο;

• Η δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ νμεία ΠΔ είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε

• Η θιίκαθα PESI κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο αζζελείο πνπ κπνξεί 

λα σθειεζνύλ από ηε ζξνκβόιπζε ζπγθξηηηθά κε απηνύο πνπ 

θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από ηηο επηπινθέο ηεο

Casazza F, Bongarzoni A, Centozone F et al. Prevalence and prognostic significance of right-sided cardiac mobile thrombi in acute massive pulmonary

embolism. Am J Cardiol 1997;79:1433-1435.

Barrios D, Rosa-Salazar V, Morillo R et al. Prognostic significance of right heart thrombi in patients with acute symptomatic pulmonary embolism:

systematic review and meta-analysis. Chest 2017;151:409-416.



Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)

• Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)

Becattini C, Vedovati MC, Agnelli G. Prognostic value of troponins in acute pulmonary embolism: ameta-

analysis. Circulation 2007;116:427-433.

Zhou XY, Chen HL, Ni SS. Hyponatrrmia and short-term prognosis of patients with acute pulmonary

embolism: a meta-analysis. Int J Cardiol 2017;227:251-256.

παξάκεηξνο Αξρηθή έθδνζε Απινπνηεκέλε 

ειηθία έηε 1 βαζκόο (γηα >80 εηώλ)

Φύιν (♂)︎ +10 -

θαξθίλνο +30 1

Υξ. ΚΑ +10 1

Υξ. πλεπκνλνπάζεηα +10 1

Κ ≥110/min +20 1

ΑΠ <100mmHg +30 1

Α >30/min +20 -

Θ <36ν C +20 -

Γ/ρή επηθνηλσλίαο +60 -

SaO2 <90% +20 1

Class I: ≤65 βαζκνί, πνιύ ρακειόο θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο

Class ΙI: 66-85 βαζκνί, ρακειόο θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο

0 βαζκνί = 1% θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο 30 εκεξώλ

Class IΙΙ: 86-105 βαζκνί, κέηξηνο θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο

Class IV: 106-125 βαζκνί, πςειόο θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο

Class V: >125 βαζκνί, πνιύ πςειόο θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο

≥1 βαζκόο = 10.9% θίλδπλνο 

ζλεηόηεηαο 30 d



Θξνκβόιπζε – ζε πνηνύο;

• Οη αζζελείο κε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα είλαη ππνςήθηνη γηα 

ζπζηεκαηηθή ζξνκβόιπζε 

• Μεηαλάιπζε κειεηώλ έδεημε όηη ε ζξνκβόιπζε θπξίσο ζε 

αζζελείο κε θαξδηνγελέο ζνθ ζπλδπάζηεθε κε κείσζε ηνπ 

ζαλάηνπ, αιιά θαη κε πεξηπηώζεηο 9.9% ζνβαξήο αηκνξξαγίαο

θαη 1.7% ελδνθξάληαο αηκνξξαγίαο

Meneveau N, Seronde MF, Blonde MC et al. Management of unsuccessful thrombolysis in acute massive pulmonary embolism. Chest 

2006;129:1043-1050.



Θξνκβόιπζε – ζε πνηνύο;

• Σε αζζελείο ελδηάκεζνπ θηλδύλνπ γηα ΠΔ (= RV δπζιεηηνπξγία 

+ ⇑ ηξνπνλίλε) ε ζξνκβόιπζε ζπλδπάζηεθε κε κεησκέλν θίλδπλν 

γηα ζνθ, αιιά κε απμεκέλν θίλδπλν αηκνξξαγίαο (ελδν- θαη 

εμσ-θξάληαο)

Marti C, John G, Konstadinides S et al. Systemic thrombolytic therapy for acute pulmonary embolism: a systematic 

review and meta-analysis. Eur Heart J 2015:36:605-614.



• Heparine + alteplase 100 mg vs heparine + placebo

• Η νκάδα ηεο επαξίλεο παξνπζίαζε ζπρλόηεξα αλάγθε γηα 

αλαβάζκηζε ηεο αγσγήο ιόγσ επηδείλσζεο (ζξνκβόιπζε 

δηαζώζεσο)

• Γελ ππήξραλ δηαθνξέο σο πξνο ηηο αηκνξξαγηθέο επηπινθέο





• Τπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή κειέηε ζε 1006 αηκνδπλακηθά

ζηαζεξνύο αζζελείο

• tenecteplase+heparin vs placebo+heparin

• Θάλαην ή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα παξνπζίαζαλ 13 από 

506 αζζελείο ηεο νκάδαο ηεο ηελεθηεπιάζεο ζπγθξηηηθά 

κε 28 από 499 ηεο νκάδαο placebo

• Αηκνξξαγίεο παξνπζίαζαλ 32 αζζελείο ηεο νκάδαο 

ηελεθηεπιάζεο ζπγθξηηηθά κε 6 ηεο νκάδαο placebo

• ηηο 30 εκέξεο 12 αζζελείο ηεο ηελεθηεπιάζεο θαη 16 ηνπ 

placebo πέζαλαλ



Άξα ε ζξνκβόιπζε ζε ελδηάκεζνπ θηλδύλνπ ΠΔ 

αζζελείο απμάλεη ηνλ αηκνξξαγηθό θίλδπλν 



Θξνκβόιπζε – κε ηί; 

• Τα ζξνκβνιπηηθά κεηαηξέπνπλ ην πιαζκηλνγόλν ζε πιαζκίλε κε 

αθόινπζε ιύζε ηνπ ηλώδνπο θαη ηνπ ζξόκβνπ

• Γελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ζξνκβνιπηηθό κε 

ζξνκβνιπηηθό θάξκαθν

• Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο αθνξνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

ηηο παξελέξγεηεο ησλ ζξνκβνιπηηθώλ ζε ΟΔΜ θαη ΑΔΔ

• Μηα κεηαλάιπζε ζε 142 000 αζζελείο ΟΔΜ ζπλέθξηλε ηελ 

alteplase κε ηε streptokinase

– Γελ ππήξραλ δηαθνξέο σο πξνο ηε ζλεηόηεηα

– Η νκάδα ηεο ζηξεπηνθηλάζεο είρε ιηγόηεξεο ελδνθξάληεο αηκνξξαγίεο

– Η νκάδα ηεο αιηεπιάζεο είρε ιηγόηεξεο κείδνλεο αηκνξξαγίεο

Dundar Y, Hill R, Dickson R et al. Comparative efficacy of thrombolytics in acute myocardial infarction: a systemic review. Q J Med 

2013;96:103-113.



Θξνκβόιπζε – κε ηί;

• Η streptokinase, urokinase θαη alteplase είλαη ηα ελδεδεηγκέλα

• Τα 3εο γεληάο ζξνκβνιπηηθά (tenecteplase, reteplase) έρνπλ 

κειεηεζεί θαη ζε ΠΔ

• Alteplase, reteplase, tenecteplase ελεξγνπνηνύλ ην 

πιαζκηλνγόλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζξόκβνπ θαη ζεσξνύληαη 

εηδηθά γηα ην ηλώδεο θαη ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα εκίζεηαο δσήο 

Meneveau N, Seronde MF, Blonde MC et al. Management of unsuccessful thrombolysis in acute massive pulmonary embolism. Chest 

2006;129:1043-1050.



Δγθεθξηκέλα Θξνκβνιπηηθά

• Δίλαη πεξηζζόηεξν σθέιηκε ε ηαρεία ρνξήγεζε rtPA

(100 mg εληόο 2h) ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαηεηακέλε 

ρνξήγεζε ηεο 1εο γεληάο ζξνκβνιπηηθώλ 

(streptokinase, urokinase)



Με εγθεθξηκέλα (αθόκα)



Με εγθεθξηκέλα (αθόκα)





Σνπηθή Θεξαπεία ή ζπζηεκαηηθή;

• Η ρξήζε θαζεηήξσλ γηα ηε κεραληθή θαη θαξκαθεπηηθή ιύζε, 

ηνπηθά, ησλ ζξόκβσλ ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία ζπλδπάζηεθε κε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δηακέηξνπ RV ζηηο 24 h ρσξίο 

ζνβαξέο αηκνξξαγηθέο επηπινθέο

Kucher N, Boekstegers P, Muller OJ et al. Randomized controlled trial of ultrasound-assisted catheter-directed 

thrombolysis for acute intermediate-risk pulmonary embolism. Circulation 2014;129:479-486.



• “Catheter-directed thrombolysis improves outcomes and 

long-term cost efficiency for treatment of massive and 

submassive pulmonary embolism (PE), in comparison to 

systemic heparin administration” 

• This was the conclusion of study investigators led by Patrick 

Kelly (Sanford Health, Sioux Falls, USA), who presented the 

results at the Society for Vascular Surgery’s Vascular Annual 

Meeting (SVS VAM; 12–15 June 2019, National Harbor, USA).

Σνπηθή Θεξαπεία ή ζπζηεκαηηθή;





ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ



Πηζαλή ΠΔ ζε αηκνδπλακηθά

αζηαζείο
• Η δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ησλ δηαθόξσλ εμεηάζεσλ

• Η ΓΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ θαξδηαθό επηπσκαηηζκό, ην ΟΣΣ, 

ηνλ δηαρσξηζκό ανξηήο, ηελ νμεία βαιβηδνπάζεηα θαη ηελ ππνγθαηκία

• Η ρξεζηκόηεξε εμέηαζε ζηελ αξρηθή θάζε είλαη ε παξαθιίληα

ππεξερνθαξδηνγξαθία, θαηά ηελ νπνία ε αλάδεημε νμείαο 

δπζιεηηνπξγίαο/ζξόκβσλ δεμηάο θνηιίαο απνηειεί έλδεημε γηα άκεζε 

επαλαηκάησζε ρσξίο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε

• Άιιεο ρξήζηκεο παξαθιίληεο εμεηάζεηο είλαη ε δηνηζνθάγεηνο

ππεξερνθαξδηνγξαθία θαη ην triplex ΦΚΑ

• Σε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο πνπ νδεγνύληαη ζην αηκνδπλακηθό

εξγαζηήξην γηα πηζαλό ΟΣΣ θαη ην νπνίν δελ απνδεηθλύεηαη, ζα πξέπεη 

λα δηελεξγείηαη αγγεηνγξαθία πλεπκόλσλ

• Σε ζηαζεξνπνηεκέλν αζζελή ε CTPA απνηειεί ηελ εμέηαζε εθινγήο



Πηζαλή ΠΔ ζε αηκνδπλακηθά

ζηαζεξνύο

• Σηα ΤΔΠ ε εθηίκεζε D-dimer κπνξεί λα απνθιείζεη ην 30% ησλ 

πεξηπηώζεσλ

• D-dimer δελ ζα πξέπεη λα κεηξώληαη ζε πςειή πηζαλόηεηα ΠΔ

• Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ηε CT κπνξεί λα είλαη 2εο γξακκήο 

εμέηαζε κεηά ηα απμεκέλα D-dimer

• Δλαιιαθηηθά ην ζπηλζεξνγξάθεκα πλεπκόλσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί όπνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε CT ή όηαλ ππάξρνπλ 

αληελδείμεηο 



πζηάζεηο γηα πςεινύ 

θηλδύλνπ ΠΔ
πζηάζεηο

UFH θαη bolus ρνξήγεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε IC

πζηεκαηηθή ζξνκβόιπζε IB

ρ/θή εκβνιεθηνκή όπνπ ε ζξνκβόιπζε απέηπρε ή 

αληελδείθλπηαη

IC

Τνπηθά θαζνδεγνύκελε ζξνκβόιπζε όπνπ ε ζπζηεκαηηθή 

ζξνκβόιπζε απέηπρε ή αληελδείθλπηαη

IIaC

ΝΑ/Dobutamine IIaC

ECMO ζε ζπλδπαζκό κε ρ/θή εκβνιεθηνκή ή ηνπηθή 

ζξνκβόιπζε ζε ζνθ ή αλαθνπή

IIbC



πζηάζεηο γηα ελδηάκεζνπ 

θηλδύλνπ ΠΔ
πζηάζεηο

πζηεκαηηθή ζξνκβόιπζε δηαζώζεσο ζπζηήλεηαη ζε αζζελείο 

κε αηκνδπλακηθή επηδείλσζε ππό αληηπεθηηθή ζεξαπεία

IΒ

Φ/θή εκβνιεθηνκή ή ηνπηθή ζξνκβόιπζε ζε αηκνδπλακηθά

επηδεηλνύκελνπο αζζελείο ππό αληηπεθηηθή αγσγή

IIaC

πζηεκαηηθή ζξνκβόιπζε σο ξνπηίλα ζε αζζελείο 

ελδηάκεζνπ θηλδύλνπ ΠΔ δελ ζπζηήλεηαη

IΙΙΒ



Βεβαησκέλε ΠΔ

Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

Αληηπεθηηθή αγσγή

Ναη

Υςεινύ 

θηλδύλνπ

Δπαλαηκάησζε

& αηκνδπλακηθή 

ππνζηήξημε

Γηάθξηζε κεηαμύ ρακεινύ & ελδηάκεζνπ 

θηλδύλνπ

Σεκεία βαξύηεηαο & δπζιεηηνπξγίαο RV

Τξνπνλίλε

Ναη

Θεηηθή & RV

δπζιεηηνπξγία
Αξλεηηθή 

Ννζειεία 
Παξαθνινύζεζε 

θαη ζξνκβόιπζε 

επαλαηκάησζεο

επί επηδείλσζεο

Θεξαπεία θαη’νίθνλ

Όρη



Σαο επραξηζηώ


