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σθενὴς 70 ἐτῶν προσῆλθε λόγῳ δύσπνοιας ἀπὸ τριημέρου, σταδιακὰ ἐπιδεινούμενης. Παραπονούταν γιὰ πλευροδυνία
δεξιὰ καθὼς καὶ αἱμόφυρτα πτύελα. Ἀπὸ τὸ ἀτομικὸ ἱστορικὸ τοῦ ἀσθενοῦς προκύπτει ὑπέρταση
ὑπὸ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ.
Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση δὲ προέκυψαν ἀξιοσημείωτα παθολογικὰ εὑρήματα καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἦταν ΑΠ=120/80mmHg, ἐνῶ τὸ ΗΚΓράφημα ἀνέδειξε φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ, 77 σφύξεις/
λεπτὸ χωρὶς ἰσχαιμικὲς ἀλλοιώσεις. Ἀπὸ τὸν βιοχημικὸ ἔλεγχο ἡ τροπονίνη τοῦ ἀσθενοῦς ἦταν
ἀρνητική.
Τὸ ἠχοκαρδιογράφημα ἀνέδειξε ἤπια διάταση τόσο τῆς δεξιᾶς κοιλίας (RV=43mm) ὅσο καὶ
τοῦ στελέχους τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας (23mm),
χωρὶς πνευμονικὴ ὑπέρταση RVSP=25mmHg (βλ.
Εἰκόνες 1,2). Ἡ ἀριστερὴ κοιλία ἦταν φυσιολογικῶν διαστάσεων μὲ καλὴ συνολικὴ συσταλτικότητα (EF=60 %). Μὲ βάση τὰ συμπτώματα καὶ τὰ
ἠχοκαρδιογραφικὰ εὑρήματα τέθηκε ἡ ὑπόνοια
πνευμονικῆς ἐμβολῆς καὶ ὁ ἀσθενὴς ὑποβλήθηκε
σὲ ἀξονικὴ τομογραφία θώρακα (CT) μὲ χορήγηση σκιαγραφικοῦ μέσου. Ἡ CT θώρακα ἦταν

ἀρνητικὴ γιὰ πνευμονικὴ ἐμβολὴ καὶ ἀποκάλυψε
ἕνα ξένο σῶμα στὸν δεξιὸ πνεύμονα ποὺ εἶχε ἀποφράξει τὸν σύστοιχο λοβό. (βλ. Εἰκόνες 3, 4 -μὲ
τὸν μπλὲ κύκλο ἐπισημαίνεται τὸ ξένο σῶμα).
Ἡ βρογχοσκόπηση ἐπιβεβαίωσε τὰ εὑρήματα τῆς CT καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀφαιρέθηκε ἕνα κουκοῦτσι ἐλιᾶς!
H τελικὴ διάγνωση δὲν ἦταν ἔκπληξη, παρὰ
τὴν ὕποπτη κλινικὴ εἰκόνα ποὺ παρέπεμπε πρὸς
πνευμονικὴ ἐμβολή. Ἄς ὑπολογίσουμε τὸ κλινικὸ
σκὸρ γιὰ τὴν πιθανότητα ὕπαρξης πνευμονικῆς
ἐμβολῆς μὲ βάση τὰ ἀναθεωρημένα κριτήρια τῆς
Τζένοβα (Genova risk score):
– ἱστορικὸ πνευμονικῆς ἐμβολῆς ἢ ἐν τῷ βάθει
φλεβοθρόμβωσης: ὄχι
– καρδιακὴ συχνότητα 77 σφύξεις /λεπτὸ: 1
βαθμὸ
– ἱστορικὸ χειρουργείου ἢ κατάγματος τὸν
τελευταῖο μῆνα: ὄχι
– αἱμόπτυση: 1 βαθμὸ
– καρκίνος: ὄχι
– ἑτερόπλευρο ἄλγος κάτω ἄκρου: ὄχι
– πόνος στὴν ψηλάφηση τῶν φλεβῶν τοῦ
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Εἰκ. 1

Εἰκ. 2

Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

κάτω ἄκρου καὶ ἑτερόπλευρο οἴδημα: ὄχι
– ἡλικία > 65 ἐτῶν: 1 βαθμὸς
Συνολικὸ ἄθροισμα = 3 βαθμοὶἀσθενὴς
μέσου κινδύνου.
Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται ἀντιληπτὸ πόσο
σημαντικὸ εἶναι νὰ ὑπολογίζουμε τὰ κλινικὰ
σκὸρ στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη. Τὰ κλινικὰ
σκὸρ εἶναι ἰδιαίτερα ἁπλᾶ, καθὼς βασίζονται στὸ
ἱστορικὸ καὶ στὴν κλινικὴ ἐξέταση τοῦ ἀσθενοῦς.
Διευκρινίζεται ὅτι, μὲ βάση τὶς τελευταῖες
κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιο
λογικῆς Ἑταιρείας (ΕSC 2014), αἱμοδυναμικὰ
ἀσταθὴς ἀσθενὴς (shock ἢ ὑπόταση) μὲ ὑπόνοια
πνευμονικῆς ἐμβολῆς θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλλεται

ἄμεσα σὲ ἀξονικὴ τομογραφία θώρακα: ἐπὶ ἀρνητικῶν εὑρημάτων ὁ ἔλεγχος στρέφεται σὲ ἄλλα
πιθανὰ αἴτια τῆς αἱμοδυναμικῆς κατάρρευσης -ἂν
δὲν ὑπάρχει ἄμεσα ἡ δυνατότητα γιὰ CT θώρακα τότε ἐπιλέγουμε τὴν ἠχοκαρδιογραφία, ποὺ
θὰ ἀναδείξει τὰ σημεῖα ὑπερφόρτισης τῆς δεξιᾶς
κοιλίας:
α) διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας
β) μειωμένη συσπαστικότητα δεξιᾶς κοιλίας
(TAPSE< 15mm)
γ) μειωμένη κινητικότητα ἐλευθέρου τοιχώματος τῆς δεξιᾶς κοιλίας σὲ σχέση μὲ τὴν κορυφὴ
της (σημεῖο Μac Connell)
δ) μετατόπιση τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγ-
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ματος, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀριστερὴ κοιλία νὰ παίρνει τὸ χαρακτηριστικὸ D-shape
ε) ἀνεπάρκεια τριγλώχινας βαλβῖδας καὶ συνυπάρχουσα πνευμονικὴ ὑπέρταση
στ) ἄμεση ἀπεικόνιση τοῦ θρόμβου στὴ δεξιὰ
κοιλία ἢ στὸν δεξιὸ κόλπο.
ζ) οἱ νεότεροι ἠχοκαρδιογραφικοὶ δεῖκτες
τῆς λειτουργικότητας τῆς δεξιᾶς κοιλίας, ὅπως τὸ
ἱστικὸ Doppler καὶ strain, ἔχουν καταγραφεῖ ὡς
παθολογικοὶ ἐπὶ πνευμονικῆς ἐμβολῆς, ἀλλὰ δὲν
εἶναι εἰδικοὶ καὶ ἐνδεχομένως νὰ εἶναι ἐντὸς φυσιολογικῶν ὁρίων σὲ αἱμοδυναμικὰ σταθεροὺς
ἀσθενεῖς.
Ἡ ESC συνιστᾶ σὲ αἱμοδυναμικὰ σταθερὸ
ἀσθενῆ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ κλινικοῦ σκὸρ:
- σὲ ἀσθενῆ χαμηλοῦ ἢ μέσου κινδύνου μετροῦνται τὰ D-dimers. ἂν ὁ τίτλος τους εἶναι ὑψηλὸς, ἡ ἑπόμενη ἐξέταση εἶναι ἡ CT θώρακα. ἂν ὁ
τίτλος εἶναι χαμηλὸς, τότε ἀποκλείεται ἡ πνευμο-
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νικὴ ἐμβολὴ καὶ δὲν χρήζει CT.
- σὲ ἀσθενῆ ὑψηλοῦ κινδύνου συνιστᾶται
ἀπευθείας ἡ CT θώρακα.
Ἄς ἐπανέλθουμε στὸν ἀσθενῆ. Ἀπὸ τὸν ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο προκύπτει:
D-dimers =0.19mgr/ml (φ.τ. ἕως 0.5mgr/ml).
Ἂν ἀκολουθήσουμε τὸν ἀλγόριθμο τῆς ESC,
τότε προκύπτει ὅτι ὁ ἀσθενὴς εἶναι αἱμοδυναμικὰ σταθερὸς καὶ μέσου κινδύνου, ἑπομένως θὰ
πρέπει νὰ μετρήσουμε D-dimers. ὁ τίτλος τῶν
D-dimers εἶναι ἀρνητικός, ἄρα ὁ ἀσθενὴς δὲν
χρήζει CT. Αὐτὸ θὰ εἶχε ὡς συνέπεια νὰ χαθεῖ ἢ
νὰ καθυστερήσει ἡ διάγνωση καὶ νὰ ἐπιδεινωθεῖ
δραματικὰ ἡ κλινικὴ εἰκόνα τοῦ ἀσθενοῦς.
Γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ κατευθυντήριες
ὁδηγίες δὲν εἶναι πανάκεια. Ὁ γιατρὸς θὰ πρέπει
νὰ εἶναι ἐνήμερος καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόζει, ἀλλὰ σὲ
καμία περίπτωση δὲν ὑποκαθιστοῦν τὴν κρίση
του.

