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Ασθενής 35 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω συγκοπτικού
επεισοδίου στην οικία της και άλγους στην αριστερή
γαστροκνημία. Αναφέρεται προσωρινή απώλεια αισθήσεων και
κατά τη μεταφορά με το ασθενοφόρο.
Ατομικό αναμνηστικό: Τοκετός με καισαρική τομή προ 25
ημέρου (δευτεροτόκος) λόγω ΣΔ της κύησης. Θηλάζουσα υγιές
τελειόμηνο βρέφος. Λοιπό ιστορικό ελεύθερο.

Αντικειμενικά ευρήματα:
-Ταχυκαρδία 160 σφύξεις / λεπτό
-Υπόταση 80/50 (2 μετρήσεις σε 15 λεπτά)
-SpO2=93% (FiO2 21%)
-Προσανατολισμένη σε τόπο και χρόνο
-Θερμοκρασία 36,2 0C
-Οίδημα αρ κάτω άκρου….




ΗΚΓ: RBBB, φλεβοκομβική ταχυκαρδία









Σταθεροποιούμε την ασθενή. Υπολογίζουμε την κλινική πιθανότητα να πάσχει
από πνευμονική εμβολή, ανάλογα του αποτελέσματος στέλνουμε D-Dimers, αν
είναι θετικά ή η κλινική πιθανότητα υψηλή ζητάμε αξονική τομογραφία θώρακα
με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής.
Σταθεροποιούμε την ασθενή, στέλνουμε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και DDimers, ζητάμε υπέρηχο καρδιάς και εφόσον έχουμε θετικά D-Dimers και
συμβατά ευρήματα από τον υπέρηχο παραγγέλνουμε αξονική τομογραφία
θώρακα.
Μεταφέρουμε άμεσα την ασθενή συνοδεία ιατρού στον αξονικό τομογράφο για
να μην χάνουμε χρόνο στη διάγνωση πνευμονικής εμβολής καθώς σκεφτόμαστε
ότι πιθανώς θα χρειαστεί θρομβόλυση. Χορηγούμε υγρά κατά τη μεταφορά στον
αξονικό.
Σταθεροποιούμε την ασθενή, ζητάμε υπέρηχο καρδιάς και παραγγέλνουμε
αξονική τομογραφία θώρακα με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής.
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Τα συμπτώματα
της πνευμονικής
εμβολής είναι μη
ειδικά.
Η κλινική
10%
πιθανότητα είναι 30%
πολύ υψηλή στην 65%
ασθενή μας.

Pollack CV et al. J Am Coll Cardiol.
(2011)





Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό να υπολογίσουμε την
κλινική πιθανότητα;
Η πιθανότητα μίας διαγνωστικής εξέτασης να
διαγνώσει την θρομβοεμβολική νόσο εξαρτάται όχι
μόνο από την καθεαυτή εξέταση αλλά και από την
κλινική πιθανότητα που έχει υπολογισθεί.









Όταν δεν υπάρχουν ευρήματα δυσλειτουργίας της δεξιάς
κοιλίας αποκλείεται η πνευμονική εμβολή.
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Όταν δεν υπάρχουν ευρήματα δυσλειτουργίας της δεξιάς
κοιλίας αποκλείεται η πνευμονική εμβολή στους ασθενείς
υψηλού κινδύνου
Δείκτες δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας υπάρχουν στην
πλειοψηφία των ασθενών με χαμηλού κινδύνου
πνευμονική εμβολή.
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Παρόλο που η έλλειψη ευρημάτων από την δεξιά κοιλία δεν μπορεί
να αποκλείσει την πνευμονική εμβολή σε αιμοδυναμικά σταθερό
ασθενή (έως και 71% των αιμοδυναμικά σταθερών ασθενών χωρίς
δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας1)
 στον αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή (High risk) η έλλειψη
δεικτών δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας αποκλείει την
πνευμονική εμβολή σαν αίτιο της καταπληξίας!
 Σε αδυναμία μεταφοράς στον αξονικό τομογράφο αρκούν τα
θετικά ευρήματα από τον υπέρηχο για να ξεκινήσει η θεραπεία.
 Επιπλέον ο υπέρηχος καρδιάς προσφέρει στη Δ/Δ της καταπληξίας,
-δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας
-επιπωματισμός
-βαλβιδική νόσος
-διαχωρισμός αορτής (ανοιούσας)….


1J

Am Soc Echocardiogr. 2016 Sep;29(9):907-13







Θα χορηγήσουμε ταχέως 30ml/kg ΒΣ κρυσταλοειδή
υγρά, θα τοποθετήσουμε ΚΦΓ και αν δυνατό αρτηριακή
γραμμή και αν η ασθενής δεν ανταποκριθεί στα υγρά θα
χορηγήσουμε αγγειοσύσπαση.
Θα χορηγήσουμε ταχέως 30ml/kg ΒΣ υγρά, θα
τοποθετήσουμε ΚΦΓ και αν δυνατό αρτηριακή γραμμή
και αν η ασθενής δεν ανταποκριθεί στα υγρά θα
χορηγήσουμε αγγειοσύσπαση, επιπλέον αν η ασθενής
είναι ταχυπνοϊκή θα εφαρμόσουμε μη επεμβατικό
μηχανικό αερισμό.
Θα χορηγήσουμε 500 έως 1000 ml κρυσταλοειδή υγρά
και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση θα χορηγήσουμε
αγγειοσύσπαση κατά προτίμηση νοραδρεναλίνη
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Η αναπνευστική ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με τη
χορήγηση οξυγόνου.
 Αν χρειαστεί μηχανική υποστήριξη οι πιέσεις
αερισμού πρέπει να είναι οι δυνατόν μικρότερες
καθώς η αύξηση του μεταφορτίου της δεξιάς
κοιλίας ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη αυτής:
-εφαρμόζουμε χαμηλή PEEP
-χαμηλούς αναπνεόμενους όγκους (6ml/kg ΒΣ)













Ο υπέρηχος καρδιάς αποκάλυψε δυσλειτουργία της
δεξιάς κοιλίας με διάταση δεξιών κοιλοτήτων, D-shape
της δεξιάς κοιλίας και χαμηλό TAPSE (15,5).
Η ασθενής έγινε νορμοτασική (110/70) μετά τη
χορήγηση 1000ml N/S.
Ο καρδιακός ρυθμός μειώθηκε στις 130 bpm
Η ασθενής μεταφέρθηκε στον αξονικό τομογράφο όπου
διαπιστώθηκαν πολλαπλά ελλείμματα πλήρωσης και
στους δύο κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας.
Το triplex φλεβών κάτω άκρων επιβεβαίωσε DVT στην
αρ κοινή μηριαία μέχρι και την ιγνυακή φλέβα.
Παθολογικές τιμές pro-BNP (>600) και Τροπονίνης Τ
(>14).









Η ασθενής είναι πλέον νορμοτασική οπότε χορηγούμε υποδόρια 7,5mg
fontaparinux (arixtra). Λόγω πρόσφατου μείζονος χειρουργείου δεν
θρομβολύουμε. Είναι όμως σε monitoring και είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση εκ
νέου αιμοδυναμικής επιβάρυνσης να κάνουμε θρομβόλυση. Μεταφορά στη ΜΕΘ
Η ασθενής είναι πλέον νορμοτασική οπότε χορηγούμε υποδόρια 80mg
enoxaparin (clexane). Λόγω πρόσφατου χειρουργείου δεν θρομβολύουμε. Είναι
όμως σε monitoring και είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση εκ νέου αιμοδυναμικής
επιβάρυνσης να κάνουμε θρομβόλυση. Μεταφορά στη ΜΕΘ.
Λόγω πρόσφατου χειρουργείου δεν θρομβολύουμε. Έχουμε χορηγήσει ήδη μετά
τα ευρήματα του υπέρηχου 80IU/kg UFH IV bolus και συνεχίζουμε μετά την
επιβεβαίωση στον αξονικό τομογράφο συνεχή στάγδην έγχυση 18 IU/kg/h.
Προτιμούμε UFH λόγω της πιθανότητας να προχωρήσουμε σε θρομβόλυση σε
περίπτωση εκ νέου αιμοδυναμικής επιβάρυνσης. Μεταφορά στη ΜΕΘ.
Θρομβολύουμε άμεσα μετά την επιστροφή από τον αξονικό τομογράφο. Έχουμε
χορηγήσει ήδη 5000IU UFH μετά τα ευρήματα του υπερήχου καρδιάς.
Συνεχίζουμε μετά το πέρας της θρομβόλυσης με στάγδην ηπαρίνη και
μεταφέρουμε στη ΜΕΘ.
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Risk of a) death at 30 days and b) death due to pulmonary embolism in patients belonging to
different risk categories according to the 2014 European Society of Cardiology model.

Cecilia Becattini et al. Eur Respir J
doi:10.1183/13993003.00024-2016
©2016 by European Respiratory Society

The net mortality
Αιμορραγία
απόbenefit of thrombolytic
Κίνδυνος θανάτου
therapy in patients with acute PE, however, has been
την
θρομβόλυση
από την εμβολή
uncertain and depends on an individual patient’s

baseline (ie, without thrombolytic therapy) risk of dying
from acute PE and risk of bleeding. Patients with the
highest risk of dying from PE and the lowest risk of
bleeding obtain the greatest net benefit from
thrombolytic therapy. Patients with the lowest risk ofdying from PE and
the highest risk of bleeding obtain
the least net benefit from thrombolytic therapy and are
likely to be harmed.
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Η μείζονα χειρουργική επέμβαση που προηγήθηκε
(καισαρική) είναι απόλυτη αντένδειξη θρομβόλυσης
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Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα για το
fondaparinux (arixtra) είναι 2 με 3 ώρες όταν
χορηγηθεί υποδόρια.
Στην κύηση και λοχεία-θηλασμό η χρήση του
fondaparinux θα γίνει όταν υπάρχει αλλεργία στην
ηπαρίνη ή HIT και αποτελεί δεύτερη επιλογή σε σχέση
με LMWH.
H enoxaparin (clexane) θα έχει μέγιστη δράση (αντιΧα) 3 με 5 ώρες μετά την υποδόρια χορήγηση.
Η κλασική ηπαρίνη έχει άμεση δράση όταν χορηγηθεί
ενδοφλέβια και υποδόρια δρα σε 20 με 30 λεπτά.





Στην ασθενή χορηγήθηκε υποδόρια arixtra 7,5 mg sc
και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.
Την 3η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ η ασθενής υπέστη
καρδιακή ανακοπή. Άμεσα χορηγήθηκε θρομβόλυση
και ανατάχθηκε μετά από 30 λεπτά ΚΑΡΠΑ…..









Θα χορηγούσατε 50mg alteplase bolus και τα υπόλοιπα 50
mg σε 15 λεπτά εφόσον δεν υπάρχει ανάταξη. Κατόπιν θα
συνεχίζατε με arixtra όπως ελάμβανε.
Θα χορηγούσατε 50mg alteplase bolus και τα υπόλοιπα 50 mg
σε 15 λεπτά εφόσον δεν υπάρχει ανάταξη. Θα διακόπτατε την
arixtra και θα ξεκινούσατε άμεσα ηπαρίνη (UFH) σε δόση
18IU/kg ΒΣ.
Θα χορηγούσατε 50mg alteplase bolus και τα υπόλοιπα 50
mg σε 15 λεπτά εφόσον δεν υπάρχει ανάταξη. Θα διακόπτατε
την arixtra και θα ξεκινούσατε ηπαρίνη (UFH) μετά από 24
ώρες από την τελευταία χορήγηση σε δόση 18IU/kg ΒΣ.
Θα χορηγούσατε 100mg alteplase σε 2 ώρες. Θα διακόπτατε
την arixtra και θα ξεκινούσατε ηπαρίνη (UFH) μετά από 24
ώρες από την τελευταία χορήγηση σε δόση 18IU/kg ΒΣ
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https://emcrit.org/pulmcrit/submassive-pe-peitho/





Την 7η ημέρα νοσηλείας έλαβε εξιτήριο από τη
ΜΕΘ. Ο υπέρηχος καρδιάς προ της εξόδου ήταν
χωρίς παθολογικά ευρήματα από τις δεξιές
κοιλότητες.
Την 10η ημέρα νοσηλείας έλαβε εξιτήριο από το
νοσοκομείο.









Να λάβει 3 μήνες αντιπηκτικά καθώς υπήρχε σαφής
προδιαθεσικός παράγοντας.
Να λάβει 6 μήνες αντιπηκτικά γιατί υπέστη μαζική
(high risk) πνευμονική εμβολή.
Να λάβει αντιπηκτικά για ένα έτος και κατόπιν να
αξιολογηθεί αν θα λάβει εφ όρου ζωής.
Να κάνει έλεγχο θρομβοφιλίας και από τα
αποτελέσματα να εξαρτηθεί η χρονική διάρκεια
λήψης αντιπηκτικών.
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+ major surgery

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

