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Α

νδρας 63 ἐτῶν, μὲ μοναδικὸ στοιχεῖο στὸ
ἱστορικό του μιὰ χολοκυστεκτομὴ πρὸ
δεκαπενταετίας, ὁ ὁποῖος δὲν λαμβάνει καμία φαρμακευτικὴ ἀγωγή, προσῆλθε στὸ
τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν τοῦ Νοσοκομείου μας ἀναφέροντας ὡς μοναδικὸ σύμπτωμα μιὰ
δύσπνοια στὴν προσπάθεια ἀπὸ ἑβδομάδος. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὅτι ἐνῶ πρότινος περπατοῦσε δυὸ μὲ τρία χιλιόμετρα καθημερινῶς, τὴν
τελευταία ἑβδομάδα παρουσιάζει δύσπνοια καλύπτοντας ἀπόσταση ἑνὸς οἰκοδομικοῦ τετραγώνου.
Ὁ ἀσθενὴς παρουσιάζεται σὲ καλὴ γενικὴ κατάσταση καὶ εἶναι εὐδιάθετος. Στὴν κλινικὴ ἐξέταση δὲν διαπιστώνεται κάποιο παθολογικὸ εὕρημα. Ἡ ἀρτηριακή του πίεση ἦταν 150/83mmHg.
Στὸν ἠλεκτροκαρδιογραφικὸ ἔλεγχο παρουσίαζε
φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ 78 bpm χωρὶς κάποιο εὕρημα (Εἰκόνα 1). Στὴν ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ ἐξέταση οἱ διαστάσεις καὶ ἡ λειτουργικότητα τόσο
τῆς ἀριστερῆς ὅσο καὶ τῆς δεξιᾶς κοιλίας καὶ τῶν
βαλβιδικῶν συσκευῶν ἦσαν φυσιολογικές. Στὴν
περιφερικὴ ὀξυμετρία ὁ ἀσθενὴς παρουσιάζει
SpO2 85% καὶ στὰ ἀέρια τοῦ ἀρτηριακοῦ αἵματος ἡ μερικὴ πίεση τοῦ ὀξυγόνου ἦταν 55mmHg,

ἐνῶ στὸν ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο ἀναδείχθηκε αὐξημένη τιμὴ δ-διμερῶν (6mg/L). Ἡ ἀκτινογραφία
θώρακος δὲν προσέθεσε βοηθητικὲς πληροφορίες
καὶ ἔτσι ἀποφασίστηκε ὁ ἀσθενὴς νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ ἔλεγχο μὲ ἀξονικὴ τομογραφία. Στὴ φάση τῆς
σκιαγράφησης ἀναδείχθηκε εἰκόνα ὀξείας μαζικῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς σὲ κεντρικούς, τμηματικοὺς καὶ ὑποτμηματικοὺς κλάδους τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας ἄμφω (Εἰκόνα 2).
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ πνευμονικὴ ἐμβολὴ μπορεῖ
συχνὰ νὰ διαλάθει τῆς ἄμεσης διάγνωσης, καθὼς
τὰ κλινικὰ σημεῖα καὶ συμπτώματα ποὺ τὴν συνοδεύουν, ὅταν τὴν συνοδεύουν, εἶναι μὴ εἰδικὰ1
(Πίνακας 1).
Τὸ χαρακτηριστικό, ποὺ κάνει ἐνδιαφέρον
τὸ συγκεκριμένο περιστατικὸ εἶναι ὁ συνδυασμὸς
τῆς κλινικῆς, ἠλεκτροκαρδιογραφικῆς καὶ ὑπερηχογραφικῆς εἰκόνας τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὴ δυσανάλογη βαρύτητα τῆς ὑποκείμενης νόσου. Ἔχει δια
τυπωθεῖ στὸ παρελθόν, ὅτι ἡ πνευμονικὴ ἐμβολὴ
σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀποτελεῖ «ἐρωτηματικὸ»
γιὰ τὸν κλινικὸ ἰατρό. Στὴ βιβλιογραφία περιγράφονται ἀρκετές περιπτώσεις ὀλιγοσυμπτωματικῆς
πνευμονικῆς ἐμβολής.3,4 Ἀναζητήθηκαν ἀπὸ τοὺς
συγγραφεῖς τοῦ ἄρθρου παρόμοια περιστατικὰ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κλινικά χαρακτηριστικὰ ἀσθενῶν μὲ πνευμονικὴ ἐμβολὴ (Pollack et al.)2
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στὴ βάση δεδομένων pubmed. Τὰ ἀποτελέσματα
τῆς ἀναζήτησης δὲν ἀνέδειξαν καμία παρόμοια
περίπτωση, καθὼς σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις παρόμοιου φορτίου θρόμβου τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας συνυπῆρχαν εἴτε περισσότερα κλινικὰ εὑρήματα, εἴτε κάποιο ὑπερηχοκαρδιογραφικὸ εὕρημα,
εἴτε αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πάντοτε θὰ πρέπει νὰ
ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας τὴν πιθανότητα τῆς πνευμονικῆς ἐμβολῆς. Σαφῶς, ἡ ἄκριτη χρήση τῆς ἀξονικῆς
τομογραφίας μὲ παράγοντα ἀντίθεσης δὲν ἀποτελεῖ τὴ λύση γιὰ γενικὰ διαγνωστικὰ διλήμματα.
Πρέπει, ὅμως, νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ κλινικὴ ὑποψία
ἀποτελεῖ τὸν κύριο παράγοντα ποὺ ὁδηγεῖ τὴ διερεύνηση τοῦ ἀσθενοῦς, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐξαπατηθοῦμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν «δούρειο ἵππο», μέσῳ τοῦ
ὁποίου μιὰ σημαντικὴ καὶ πολλὲς φορὲς θανατη-

φόρα κλινικὴ ὀντότητα μπορεῖ νὰ μᾶς ἀποτρέψει
ἀπὸ τὴ σωστὴ διάγνωση.
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