
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ  



 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ  

 

   

    Ορίζεται ως η ενσφήνωση θρόμβου εντός της 
κυρίας πνευμονικής αρτηρίας ή κλάδων της. 
Σπανιότατα πρόκειται για ενσφήνωση άλλου 
υλικού (λίπους, αέρα)  



 

Πνευμονική εμβολή  
 

Η Πνευμονική Εμβολή και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) 
αποτελούν εκδηλώσεις μίας νοσολογικής οντότητας, της φλεβικής 

θρομβοεμβολικής νόσου (VTE)  

  
•Από τους ασθενείς που έχουν DVT, περίπου 
50% έχουν κλινικά ασυμπτωματική ΠΕ στο 
σπινθηρογράφημα πνεύμονα  
• Σε περίπου 70% των ασθενών με ΠΕ 
συνυπάρχει DVT όταν χρησιμοποιηθούν 
ευαίσθητες διαγνωστικές μέθοδοι 
 

 
>90% τα έμβολα είναι θρόμβοι που 
προέρχονται από τις εν τω βάθει φλέβες της 
πυέλου και των κάτω άκρων (λαγονομηριαίες)  
• Αυξανόμενη η συχνότητα εμβόλων από τα 
άνω άκρα, τις καρδιακές κοιλότητες και 
κεντρικούς καθετήρες  



Επιδημιολογία  

• 3η  σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσος  
 
• Συνολικά ετήσια περιστατικά: 100–200 ανά 100 000 

κατοίκους 
 

 
• Δυνητικά θανατηφόρος (50.000-200.000 θάνατοι USA -έως 

και 5% των θανάτων εσωτερικών ασθενών) 

 
 

• Πολλές φορές η διάγνωση διαφεύγει  

 
 
 



Επιδημιολογία   

• 317 000 θάνατοι σχετιζόμενοι με VTE σε 6 χώρες της ΕΕ (συνολικός 
πληθυσμός  454.4 εκατομμύρια) το 2004 
 
-   34% αιφνίδια θανατηφόρος ΠE and 
-    59% θανάτων λόγω αδιάγνωστης ΠΕ 
- Μόνο στο 7% των  ασθενών που απεβίωσαν υπήρξε η διάγνωση ΠE προ 

του θανάτου τους 

 
 
• >40 έτη αυξάνει ο κίνδυνος σε σχέση με μικρότερες ηλικίες 
• ο κίνδυνος σχεδόν διπλασιάζεται σε κάθε επόμενη δεκαετία 

 
• VTE  μπορεί να είναι θανατηφόρα στην οξεία φάση ή να οδηγήσει 

σε χρόνια νόσο, αλλά επίσης και να προληφθεί  
  



Παράγοντες κινδύνου  

• VTE συνεπακόλουθο της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τον 
ασθενή —συνήθως μόνιμων— και παραγόντων 
κινδύνου που σχετίζονται με συνθήκες —συνήθως 
μη μόνιμων— 

• ‘provoked’ σχετίζεται με προσωρινούς ή 
αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου (χειρουργείο, 
τραύμα, ακινητοποίηση, εγκυμοσύνη, χρήση 
αντισυλληπτικών ή θεραπεία υποκατάστασης 
ορμονών) 6 w - 3 m πριν τη διάγνωση  

• ‘unprovoked’ σε απουσία των παραπάνω 



Παράγοντες Κινδύνου (Ι)  
Τριάδα Virchow 

Στάση 

–  Απόφραξη φλεβών 

•  όγκοι 

•  εγκυμοσύνη 

– Ακινησία, ταξίδι (;) 

– Παχυσαρκία 

– Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 



Παράγοντες Κινδύνου (ΙI)  
 

Βλάβη ενδοθηλίου 

–   χειρουργείο 

–   τραύμα 

 



Παράγοντες Κινδύνου (ΙII)  
 

Καταστάσεις υπερπηκτικότητας 

-  Μετάλλαξη στον παράγοντα V (Leiden) 

- Έλλειψη Αντιθρομβίνης III, πρωτεΐνης C, S 

-  Μετάλλαξη προθρομβίνης 20210  

-  Ομοκυστεϊναιμία 

-  Οιστρογόνα  

-  Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 

 - Κακοήθεια (π.χ. Ca πνεύμονα) 

 







Παθοφυσιολογία   



Το φάσμα βαρύτητας της ΠΕ   



 
 

Η ΠΕ ταξινομείται σύμφωνα με την 

αιμοδυναμική εικόνα σε:  
 
 • MAZIKH   συνυπάρχει   ΥΠΟΤΑΣΗ  ΣΑΠ < 90mmHg   ή  

                                             ΠΤΩΣΗ   ΣΑΠ > 40 mmHg x 15min 

 

• ΥΠΟΜΑΖΙΚΗ    χωρίς  ΥΠΟΤΑΣΗ,   ΑΛΛΑ ΜΕ                                   
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ   

                                                             

• MH MAZIKH      χωρίς ΥΠΟΤΑΣΗ 

 
EUR H J 2000; 21:1301-76 



Κλινική εικόνα  
 

• Απώλεια συνείδησης, καρδιακή ανακοπή 

•  Δύσπνοια, θωρακικό άλγος (οπισθοστερνικό ή 

πλευριτικού τύπου), αιμόπτυση (συνήθως μικρή) 

•  Ταχύπνοια, εφίδρωση, υπόταση 

•  Συνήθως ακρόαση ΚΦ. Ενίοτε, Βρογχόσπασμος 

•  Αέρια αίματος: συνήθως υποξυγοναιμία, 

υποκαπνία 

 



Κλινική εικόνα ασθενών με ή χωρίς ΠΕ 
(Pollac et al 2011)  



 
Υποξυγοναιμία στην ΠΕ 

 
PaO2 in Pulmonary Embolism
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Ακτινογραφία θώρακος  

 
 

 
Περιορισμένη αξία για τη διάγνωση της ΠΕ  
Ακτινογραφία φυσιολογική στο 10 – 15 % των αποδεδειγμένων 
εμβολών  
Χρήσιμη για να διαγνωσθούν άλλα νοσήματα που μιμούνται κλινικά ΠΕ  
 

• Θετικά ευρήματα (ευαισθησία < 60%, ειδικότητα ≈ 80%)  
      Τμηματική περιφερική ολιγαιμία (Westermark’s sign)  

Διάταση πνευμονικής αρτηρίας (Fleischner’s sign)  
Σκίαση με βάση στον υπεζωκότα (Hampton’s hump)  
Διάταση και προς τα κάτω μετατόπιση δε πνευμονικής (Palla’s Sign)  
Ανύψωση ημιδιαφράγματος  
 

• Μη ειδικά ευρήματα  
Πνευμονική πύκνωση – ατελεκτασία  
Πλευριτική συλλογή  
Γραμμοειδής ατελεκτασία 



 
Α/α θώρακος 

 

Ανύψωση ημιδιαφράγματος Φυσιολογική 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/cxr/atlas/images/38c.jpg&imgrefurl=http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/cxr/atlas/alveolar11.htm&h=576&w=720&sz=38&tbnid=MrmkBGlZWLkJ:&tbnh=111&tbnw=138&start=3&prev=/images?q=diaphragmatic+paralysis+&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=G


A/α 

“ Hampton’s Hump ” and 
Palla’s sign 



A/α 

 Westermark 
sign  



A/α 

“ Πνευμονικό έμφρακτο ” 



ΗΚΓ 
Μη ειδικό  

• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία, Αναστροφή των Τ σε V1- V4, 

S1Q3T3, Αποκλεισμός Δεξιού Σκέλους 

• Πνευμονικά  p (p ≥ 2.5 mm στην II), Δεξιός άξονας (11%) 



Διάγνωση  
 

Κλινική υποψία !!!!! 

   Διερεύνηση για ΠΕ θα πρέπει να γίνεται σε 

όλες τις περιπτώσεις: 

- Shock ή ανεξήγητης απώλειας συνείδησης 

- Ανεξήγητου θωρακικού άλγους  

- Ανεξήγητης δύσπνοιας 

- Ανεξήγητης αιμόπτυσης 



 Aρχική διαστρωμάτωση κινδύνου ΠΕ  



Εκτίμηση pre-test πιθανότητας 



Ειδικά τεστ ΠΕ  
 

•  D – dimers 

• Spiral CT 

•  V/Q scans 

•  Doppler ultrasound for DVT 

• MRA 

• Aγγειογραφία  

• ΕCHO  

 



D-dimers  





D-dimers 
• Πλεονεκτήματα 

– Εύκολη δοκιμασία 
– Η μέθοδος ELISA έχει την υψηλότερη ευαισθησία (>95%)  

• Μειονεκτήματα 
– Μη ειδική  
– Θετική σε ασθενείς μετεγχειρητικούς, με ΕΜ, πνευμονία, 

καρδιακή ανεπάρκεια και καρκίνο 
• Αποκλείουν ΠE σε PE-unlikely ασθενείς και σε ασθενείς με χαμηλή 

κλινική υποψία  
• Χρήσιμη σε εξωτερικούς ασθενείς, χωρίς άλλα σοβαρά 

προβλήματα  
      Αρνητική προγνωστική αξία περίπου 100% 
• Η ειδικότητα των D-dimers σε υποψία ΠΕ μειώνεται σταθερά με 

την ηλικία, φτάνοντας σχεδόν το 10% σε ασθενείς> 80 ετών 
• cut-off τιμές προσαρμοσμένες στην ηλικία (age x 10 mg/L above 50 

years) αυξάνουν την ειδικότητα από 34–46% , ενώ διατηρείται η 
ευαισθησία 
 

 
 



Ελικοειδής  (Spiral) CT 
 



Ελικοειδής  (Spiral) CT 
 

• Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 20-30΄΄  

•  Καταδεικνύει θρόμβους/ ελλείμματα 

πλήρωσης μέχρι 4ης γενιάς κλάδους της 

πνευμονικής 

•  Άμεση απόδειξη vs έμμεσης ένδειξης που 

     παρέχεται από το V/Q σπινθηρογράφημα  

• Απεικονίζει εναλλακτική παθολογία 



Ελικοειδής  (Spiral) CT 
 

• Δεν καταδεικνύει έμβολα σε πολύ περιφερικούς 
κλάδους  

• Πυλαίοι λεμφαδένες και αναπνευστικές κινήσεις 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα ψευδώς θετικά αποτελέσματα 

 
 PIOPED II 
-   ευαισθησία 83%, ειδικότητα 96% για  MDCT 
-   Επισημαίνει την επίδραση της κλινικής 

πιθανότητας στη διαγνωστική αξία της MDCT 
 



Εικόνα ΠΕ στη CTPA  
 Ευρήματα από τα αγγεία  

• Έλλειμμα πληρώσεως εντός αγγείου  

• Κατάληξη αγγείου σε οξεία γωνία  

• Πλήρης αποκοπή αγγείου  

• Αυξημένη διάμετρος αποκομμένου αγγείου  

 







V/Q scan 



V/Q scan 

• Έλλειμμα αιμάτωσης σε περιοχή με φυσιολογικά αερισμό 
(mismatch) 

 
• Tαξινόμηση :  
   - φυσιολογικό scan (αποκλείει ΠE), 
   - υψηλής πιθανότητας scan (θεωρείται διαγνωστικό της ΠE 

στους περισσότερους  ασθενείς),  
   - μη διαγνωστικό scan 
 

 
•  Είναι αποδεκτό να γίνει μόνο scan αιμάτωσης σε ασθενείς με 

φυσιολογική α/α θώρακα 



V/Q scan 

 
• PIOPED II επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του 

υψηλής πιθανότητας V/Q scan στην διάγνωση της ΠΕ και 
του φυσιολογικού scan αιμάτωσης στον αποκλεισμό της ΠΕ  

 
• Φυσιολογικό scan αιματώσεως αποκλείει με ασφάλεια την 

ΠΕ ( NPV> 95%)  
•  Υψηλής πιθανότητας scan έχει σχετικά υψηλή PPV (85- 

90%) 
 

• Χαμηλή συμφωνία των ειδικών (50-60%)  
• Υψηλός αριθμός μη διαγνωστικών εξετάσεων (40-70%) 
 



V/Q scan 



CUS 
 (Compression ultrasonography) 

 

• Συμπίεση με  3- to 10-MHz linear transducer probe σε 
διαστήματα  1 cm στα δύο κάτω άκρα (proximal and 
sometimes distal lower extremities)  

 

• Έχει υψηλή ειδικότητα  (93%–97%)  

• Ποικίλει η ευαισθησία: 95% to 97% and 72%, 
αντιστοίχως, (proximal and distal) σε συμπτωματικούς 
ασθενείς,  62% and 48% (proximal and distal) σε 
ασυμπτωματικούς, υψηλού κινδύνου ασθενείς  

 



CUS  
 

• Χρήσιμο αφού γίνεται παρά την κλίνη σε 
αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς 

• Αν η δοκιμασία είναι θετική, έναρξη 
θεραπείας 

• Αν είναι φυσιολογικό → περαιτέρω 
διερεύνηση 

• Μόνο 40-50 % των ασθενών με ΠΕ 
εμφανίζουν θετική δοκιμασία 

 



Φλεβογραφία 
 

• Μπορεί να απεικονίσει ολόκληρο το αγγειακό 

δίκτυο των κάτω άκρων 

•  Υψηλής ευαισθησίας για ασυμπτωματικούς    

ασθενείς 

• Περιορισμοί  

– Επώδυνη εξέταση 

– Τεχνικοί περιορισμοί/ δυσκολία στην αξιολόγηση 

στο 10-30% 

 



Φλεβογραφία-CUS 

• CT φλεβογραφία και CUS εμφανίζουν ίδια 
αποτελέσματα σε ασθενείς με σημεία ή συμπτώματα  
DVT στη PIOPED II και εφόσον υπάρχει ένδειξη θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται η υπερηχογραφία έναντι της 
CT φλεβογραφία  

• Το μόνο διαγνωστικό κριτήριο που έχει επικυρωθεί για  
DVT είναι η ατελής συμπίεση των φλεβών, η οποία 
καταδεικνύει την παρουσία θρόμβου. Οι μετρήσεις της 
ροής είναι αναξιόπιστες. 

• Η ευαισθησία  CUS για την παρουσία ΠΕ στην MDCT  
39% και η ειδικότητα 99% 



Αγγειογραφία 
 

• “Εξέταση εκλογής” 
• Απεικόνιση ΕΒΦΘ + ΠΕ -  Ταυτόχρονη τοποθέτηση 

φίλτρου  
•  Η πιο επεμβατική μέθοδος 
•  2% νοσηρότητα, 0.01% θνητότητα 
•  Θνητότητα συχνότερη σε ασθενείς με 
    πνευμονική υπέρταση 
•  7x ακριβότερη από την spiral CT 
 

           Interobserver agreement :   in proximal emboli  

98% lobar, 90% segmental, 66% subsegmental PE 

 



Aγγειογραφία  

•Kίνδυνος αιμορραγίας αν 
ακολουθήσει θρομβόλυση 

 

 •Συνιστάται μόνο σε ασθενείς 
υψηλής πιθανότητας όπου ο 
υπόλοιπος έλεγχος δεν έχει 
καταλήξει σε σαφές 
συμπέρασμα  

 



MRA 

 

• Νεότερη μέθοδος 

•  Λιγότερο επεμβατική από την αγγειογραφία 

•  Δεν χρησιμοποιείται σκιαγραφικό 

 



MRA 

• Δεν εφαρμόζεται ακόμα στην κλινική πράξη λόγω 

- χαμηλής ευαισθησίας 

- υψηλής πιθανότητας μη διαγνωστικής εξέτασης  

- μικρή διαθεσιμότητα σε επείγουσα βάση 

  

• Η υπόθεση—αρνητική MRA σε συνδυασμό με απουσία 
DVT σε εγγύς αγγείο στον CUS αποκλείει  με ασφάλεια 
κλινικά σημαντική ΠΕ- μελετάται σε πολυκεντρική 
μελέτη (ClinicalTrials.gov NCT 02059551). 



ECHO 

• Το αρνητικό δεν αποκλείει ΠΕ – αρνητική προγνωστική 
αξία 40-50% 

• Σημεία RV υπερφόρτισης ή δυσλειτουργίας και σε 
απουσία PE 

• Επηρεασμένο  RV ejection pattern (‘60–60 sign’) 

• Μειωμένη συσταλτικότητα του ελεύθερου τοιχώματος 
της RV σε σχέση με την κορυφή RV (‘McConnell sign’) 

• Η παρουσία κινητού θρόμβου επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση της ΠΕ 

• Δεν αποτελεί μέρος του διαγνωστικού work-up σε 
αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με υποψία (not high-
risk) ΠE 



Υπερηχογραφικά ευρήματα 
δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας 

  

• Διάταση RV (RV>LV, or RVEDD >30 mm)  

• Υποκινησία ελευθέρου τοιχώματος RV  

• Παράδοξη κινητικότητα μεσοκοιλιακού διαφράγματος  

• Πνευμονική υπέρταση  



Διαγνωστικός αλγόριθμος : high-risk PE 



Διαγνωστικός αλγόριθμος : not high-risk PE 



Διάγνωση  



Διάγνωση  



Διάγνωση  



Εκτίμηση πρόγνωση  



Original and simplified pulmonary 
embolism severity index (PESI ) 



Original and simplified pulmonary 
embolism severity index (PESI ) 



Κατάταξη  κινδύνου πρώιμης θνητότητας 



Θεραπεία  
 

• Θρομβόλυση 

• Χειρουργική αντιμετώπιση 

• Ηπαρίνη 

• Ηπαρίνη χαμηλού μορ. βάρους 

• Κουμαρινικά 

• ΝΟΑC 

• Φίλτρα 



Θρομβόλυση 

• Πρέπει να δίδεται σε 14 ημέρες από τον 
   σχηματισμό του θρόμβου  

(Daniels et al. Am J Cardiol 1997) 
 

   Γενικά αποδεκτή ένδειξη 
–  ΠΕ με shock 

   Πιθανή ένδειξη 
–  διάταση δεξιάς κοιλίας, μετατόπιση μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος 
 

Αιμορραγία 22% - εγκεφαλική αιμορραγία 2-3% 

 



Θρομβόλυση 



Αντενδείξεις θρομβόλυσης 



Χειρουργική αντιμετώπιση  
 

• Πνευμονική ενδαρτηρεκτομή + αφαίρεση του 

θρόμβου 

– Σε σοβαρά ασθενείς με αντένδειξη για 

θρομβόλυση 

Meyer et al (Ann Thor Surg 1991) 

–96 ασθενείς    37.5% θνητότητα 

 

• Διαδερμική αφαίρεση 



Ηπαρίνη 
 

• 80 U/kg bolus ακολουθούμενη από 18 U/kg iv στάγδην με 
στόχο PTT 60-80 s (1.5 έως 2.5 x PTT μάρτυρα) 

•  Αν χρειάζονται > 50.000 U/ημερ., τότε πρέπει να 
μετρώνται τα επίπεδα ηπαρίνης  

•  80-90% μείωση της θνητότητας αν η διάγνωση είναι 
σωστή και η αγωγή είναι η ενδεικνυόμενη 
 

• Διάρκεια δράσης: 4 ώρες  
• Αντίδοτο: θειική πρωταμίνη  
• Κύριες παρενέργειες: αιμορραγία, 10% HITS (θρομβοπενία 

με θρομβώσεις, μετά από χορήγηση 5-7 ημερών)  

 
 





Low Molecular Weight Heparin 
(LMWH) 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  

• Υποδόρια χορήγηση (SC)  

• Καλύτερη Βιοδιαθεσιμότητα  

• Ευκολότερη δόση – χορήγηση 

 

• Οι περισσότεροι ασθενείς δεν χρειάζονται  

monitoring για την αντιπηκτική δράση 



 
Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους με 

έγκριση για τη θεραπεία της ΠΕ  



Κουμαρινικά  

Factor II 
 

72h 
 

Factor VII 
 

6h 
 

Factor IX 
 

24h 
 

Factor X 
 

36h 
 

Η μεγίστη αντιπηκτική δράση μπορεί να 

καθυστερήσει έως 96 ώρες 



Κουμαρινικά 
• Η δόση εξατομικεύεται ανάλογα INR   

• Αρχική δόση: 2-5 mg/ημερησίως 

• Δόση διατήρησης: 2-10 mg/ ημερησίως 

 

• Έναρξη ηπαρίνης μαζί με δόση φόρτισης κουμαρινικών 10 
mg 

• Διακοπή ηπαρίνης μετά από 4-5 ημέρες  

• Πριν την διακοπή βεβαιωθείτε ότι INR είναι σε 
θεραπευτικά επίπεδα για δυο συνεχόμενες ημέρες 

 

• Παρακολούθηση: καθημερινά μέχρι INR σε θεραπευτικά 
επίπεδα, μετά 3 φορές εβδομαδιαίως 1-2 εβδομάδες, και 
μετά  σπανιότερα (κάθε 4 με 6 εβδομάδες)  
 



NOACS 

• Rivaroxaban (Xarelto) 

• Apixaban  (Eliquis) 

• Dabigatran (Pradaxa) 

 

-άμεση έναρξη δράσης  

- δεν χρειάζεται παρακολούθηση πήξης 

- αντένδειξη: νεφρική ανεπάρκεια 

 



Θεραπεία οξείας φάσης  



Θεραπεία οξείας φάσης  



Θεραπεία οξείας φάσης 



Φίλτρα  Κάτω Κοίλης Φλέβας  



Φίλτρα  Κάτω Κοίλης Φλέβας  
 

Η προφυλακτική τοποθέτηση 
φίλτρων σε ασθενείς με 
διαγνωσμένη DVT μειώνει τον 
κίνδυνο της ΠΕ, αλλά δεν 
μεταβάλλει την θνητότητα 

Αυξημένη επίπτωση εμφάνισης DVT 
στα 2 χρόνια 
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Διάρκεια θεραπείας  



Τι να θυμόμαστε … 



Algorithm for the diagnosis of CTEPH 



Algorithm for treatment of CTEPH 



CTEPH 



Diagnosis of PE in pregnancy  



PE in pregnancy  


