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Pľúcna embólia (PE)

Hlavné body prednášky:

• Klasifikácia závažnosti PE

• Rozhodnutie o forme 
liečby (hospitalizácia vs 
ambulantná liečba)

• Druh reperfúznej liečby 
pri PE s vysokým alebo 
stredným zvýšeným 
rizikom

• Typ antikoagulačnej
liečby

Zdroj informácii:
• Konstantinides SV, Meyer G, Becattini

C, et al. 2019 ESC Guidelines for the 
diagnosis and management of acute 
pulmonary embolism. Eur Respir J. 
2019;54(3):1901647. Published 2019 
Oct 9

• CHEST Guideline and Expert Panel 
Report. Antithrombotic Therapy for 
VTE Disease Second Update. (Stevens 
2021)



Pľúcna embólia (trombotická)

• Súčasť venózneho
tromboembolizmu (3. 
najčastejší akútny KV syndróm po IM 
a NCMP)

• Výskyt PE: 39-115 prípadov 
na 100 000 osôb/rok

• Fatálnych: cca 5-7%
• 1/3 prvá prezentácia VTE

• Prognóza sa zlepšuje (lepšia 
dg a th, za cenu častejších CTAG 
vyšetrení)

Riziko PE a jej fatálneho 
priebehu stúpa s vekom(ESC guidelines 2019,ACP 2021)



Diagnostika PE

(ESC guidelines 2019)

Rizikové faktory VTE/PE:

• Predchádzajúca VTE 
príhoda, terajšia HŽT

• Onkologické ochorenie

• Trauma/ortopedická OP

• Imobilizácia

• Vek, pozit rodinná 
anamnéze

• Trombofilný stav

Klinické príznaky PE:

• Bolesť na hrudi (nad 50%)

• Dýchavica (cca 50%)

• Kašeľ (cca 25%)

• Tachykardia

• Hypotenzia (synkopa)

• Cyanóza

• Znaky HŽT



EKG
• typický obraz ? S1Q3T3 (20%), 

• znaky preťaženia PK (inverzia T vlny V1-
V4 (34%)

• blok pravého ramienka (18%), 

• sinusová tachykardia (44%), 

• Nešpecifické zmeny ST segmentu a T 
vlny (50%)

• Súčasná inverzia T vln vo V1-V4 
+ II, III, aVF = najšpecifickejší 
nález pre PE

(Kosuge M et al, AmJCardiol 2007)



RTG
• nešpecifické a málo citlivé zmeny

• pomôžu vylúčiť inú príčinu dýchavice 
(pneumonia, pneumothorax) 

• ľahko zrealizovateľné

- Prominujúca art.pulmonalis (20%)

- Westermarkovo znamenie (oblasť 
chýbajúcich ciev) 10%

- Pleurálny výpotok 35%

- Pľúcny infarkt

(ESC PE guidelines 2014)



CT pulmoangiografia

• Zlatý štandard

• Dobrá dostupnosť, rýchlosť realizácie

• Pľúcne tepny po subsegmentálnu
úroveň

• Citlivosť 83%, špecificita 96% (Stein PD et al, NEJM 

2006) 

• Môže zistiť inú príčinu ťažkostí

• (-) kontrast (alergia, ren zlyhanie)



ECHOkg

- Dilatácia a 
dysfunkcia PK

(RV/LV > 1,       
TAPSE < 16 mm)

- Nález embolu

• Ťažký stav pacienta 

- bez CT indikácia k 
reperfúznej liečbe

(Prevzaté: 2019 ESC Guidelines)

• Dostupnosť, Rýchlosť, NPH cca 50%,  

• Môže zistiť inú príčinu šoku (tamponáda, SZ)



Diagnostika PE

(ESC guidelines 2019)



Iniciálna liečba 

• U každého pacienta s vysokou a strednou  
pravdepodobnosťou VTE príhody (napr podľa 
Ženevského skóre, či zdravého rozumu)

–iniciálna antikoagulačná liečba (ak nie je 
kontraindikovaná)

- najčastejšie formou UFH, LMWH, DOAK

(UFH: bolus 5000 IU i.v., 60 IU/kg i.v.)

• Oxygenoterapia – hlavne ak satO2 pod 90%

• Liečba hypotenzie 
• Volumoterapia –opatrne, indik pri znakoch hypovolémie

• Noradrenalin, dobutamin



Manažment PE 

• Riziko PE = odhadovaná 
včasná (30-dňová) mortalita 
vo vzťahu k PE
• 10-25%  (High risk)
• 3-11%    (Intermediate risk)
• 0-2%      (low risk)

• Negat prognóza: pri 
hypotenzii, tachykardii, 
tachypnoe s poklesom satO2, 
synkopa  

(2019 ESC Guidelines)

- závisí na klasifikácii (určení typu PE) 
stratifikácia rizika (vysoké/stredné/nízke riziko)



Stratifikácia rizika

• Hemodynamická nestabilita: šok, KPCR, TKs <90 mmHg, pokles 
o 40 mmHg voči chronickým hodnotám 

• ECHOkg parametre: RV/LV > 1, TAPSE < 16 mm, 

• CT parametre: RV/LV > 1 (5x vyššie riziko smrti)

• Laboratórne parametre: TnT, NTproBNP



(ESC guidelines 2019)





Trombolytická liečba

• Preferovať fibrin-špecifické trombolytika (vyššia afinita k 
plasminogenu viazanému na fibrin a tým nižšie riziko krvácania)

• Preferované je podanie trombolytika počas 2 hod, nie pomalé 
12-24 hod režimy a nie bolusové podanie celej dávky

• SK realita: dostupná len altepláza (?), 
• možno bude tenektepláza (30-50 mg i.v. bolus)

(ESC guidelines 2019)



Aplikácia TLL (rtPA)
• rtPA: 10 mg i.v. bolus/1-2 min i.v, následne 90 mg i.v. 

počas 2 hod

• „.. bolusové podanie môže byť zvážené pri zástave 
obehu...“ ( ACCP guidelines 2012)

pacient so zástavou obehu – bolus 50 mg rtPA i.v. (odporúčania 
The Britis Thoracic Society 2003)

• Opakované podanie TLL?  - nezvyšuje riziko 
krvácavých komplikácii (SAFE), ale menší klinický 
prínos ako chirurgická embolektómia (Meneveau, Chest
2006)



Konkomitantná liečba pri TLL

• UFH i.v. pokračuje počas liečby rtPA (ale prerušenie 
nutné pri streptokinéze a urokináze).

• Sledovať aPTT (aPTT ratio 1,5-2,5)

• Ak pacient bol liečený LMWH alebo fondaparinom

– vhodnejšie prejsť na UFH

- UFH až po uplynutí dávkovacieho obdobia.

• Prechod z UFH na LMWH až po niekoľkých hodinách 
po TLL (či nedôjde ku krvácaniu)

(ESC guidelines 2019)



Reperfúzna liečba TLL - prínos

• Hemodynamický benefit sa prejaví v prvých 
dňoch/hodinách (zvyčajne do 36 hod) po TLL liečbe 

• Viac ako 90% pacientov reaguje klinickým 
zlepšením

• Klinicky vzostup tlaku krvi, pokles frekvencie, 
vzostup sat O2

• 55% redukcia mortality

• Pokles tlaku v pľúcnici, zlepšenie funkcie PK

• Najvhodnejšie podať do 48 hod od začiatku 
príznakov, ale časové okno 6-14 dní

(ESC guidelines 2019)



Reperfúzna liečba (TLL) - riziko

• IC krvácanie: 1,9-2,2% (ESC 2019), registre až 
viac ako 3%

• Major bleeding: 9,24% (metaanalýza 16 št), 

- 11,4%- Peitho study (tenecteplase)   

- registre až 19-21%

zníženie rizika krvácania: 
• Fibrín-špecifické TLL

• redukcia dávky (pacienti pod 65 kg  - max dávka 1,5 
mg rtPA/kg)

• Akceptovať kontraindikácie TLL

(ESC guidelines 2019)



Kontraindikácie TLL (SPC Actilyse)
• -signifikantná porucha krvácania v súčasnosti 

alebo v priebehu posledných 6 mesiacov,

• - pacienti, u ktorých sa aktuálne prejavuje 
účinok liečby perorálnym antikoagulanciom,

• - zjavné alebo nedávno prekonané závažné 
alebo nebezpečné krvácanie,

• - známe intrakraniálne krvácanie v anamnéze 
alebo podozrenie na intrakraniálne krvácanie,

• - podozrenie na subarachnoidálne krvácanie 
alebo stav po subarachnoidálnom krvácaní z 
aneuryzmy,

• - akékoľvek poškodenie centrálneho 
nervového systému v anamnéze (t.j. nádor, 
aneuryzma, intrakraniálny alebo spinálny
chirurgický výkon),

• - nedávna (menej ako 10 dní) traumatická 
vonkajšia masáž srdca, pôrod, nedávna 
punkcia nekompresibilnej krvnej cievy (napr. 
punkcia v. subclavia alebo v. jugularis),

• - závažná neliečená arteriálna hypertenzia,

• - bakteriálna endokarditída, perikarditída,

• - akútna pankreatitída,

• - dokázaná vredová choroba 
gastrointestinálneho traktu počas posledných 3 
mesiacov, ezofageálne varixy, 

• - arteriálna aneuryzma, arteriálna/venózna
malformácia,

• - nádorové ochorenie so zvýšeným rizikom 
krvácania,

• - závažné ochorenie pečene, vrátane zlyhania 
pečene, cirhózy, portálnej hypertenzie a aktívnej 
hepatitídy

• - veľký chirurgický výkon alebo závažný úraz v 
posledných 3 mesiacoch

• - akákoľvek známa hemoragická cievna 
mozgová príhoda na podklade krvácania v 
anamnéze alebo cievna mozgová príhoda 
neznámeho pôvodu,

• - známa ischemická cievna mozgová príhoda v 
anamnéze alebo tranzitórny ischemický atak 
(TIA) v priebehu posledných 6 mesiacov okrem 
súčasnej akútnej ischemickej cievnej mozgovej 
príhody vzniknutej v priebehu posledných 3 
hodín.





Kontraindikácie TLL

„... v prípade high-risk pľúcnej
embólie, majú byť absolútne
kontraindikácie TLL posúdené
ako relatívne a definitívne
rozhodnutie o podaní TLL záleží
na ošetrujúcom lekárovi na
základe zhodnotenia rizikových
faktorov konkrétneho
pacienta...“

(Konstantinides et al. 2019, ESC guideline)



Iné možnosti reperfúznej liečby...
ACCP guidelines 2012ESC guidelines 2019



Iné možnosti liečby u „high risk“ 
pacientov (s KI k TLL)
Chirurgická 

embolektómia
• zriedkavá
• rizikovejšia 

(hospitalizačná 
mortalita 12-32%)

• menšia dostupnosť
• zvažovaná u pac s 

trombami v PP/PK



Iné možnosti liečby u „high risk“ 
pacientov (s KI k TLL)

Katétrová 
(endovaskulárna) liečba
• sľubné výsledky  
(klinické zlepšenie u 
vyše 87% pts)
• relatívne bezpečná 
(komplikácie <10%pts)
• vývoj nových 
katétrových metód

(ESC guidelines 2019)



Katétrová (endovaskulárna) 
liečba PE

• fragmentácia trombu 
(pigtail katéter)

• aspirácia (Penumbra)

• mechanická rotačná 
trombektómia (Aspirex)

•farmakomechanická(PMTE) 
trombektómia (AngioJet)
•

•Ultrazvukom facilitovaná
lokálna TLL
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Katétrová (endovaskulárna) 
liečba PE

• fragmentácia trombu

• aspirácia (Penumbra)

• mechanická rotačná 
trombektómia (Aspirex)

•farmakomechanická(PM
TE) trombektómia
(AngioJet)
•

•Ultrazvukom facilitovaná
lokálna TLL



(ESC guidelines 2019)

„intermediate (high) risk“ 



„intermediate high risk“

• MONITOROVAŤ

• Potvrdiť dg PE (CTAG) (pri high risk nemusíme)

• Prísne zhodnotiť KI TLL a riziko krvácania

• Máme časové okno až 14 dní

Kandidáti na reperfúznu liečbu: 

• Znaky RV preťaženia nelepšiace sa pri konzervatívnej liečbe 

• Pokles diurézy, pokles satO2, respiračná insuficiencia

Indikácia k rescue TLL 
(reperfúznej liečbe) 



TLL a „intermediate high risk“ PE

• Nižší výskyt hemodynamického zlyhania 
(1.6% vs. 5.0%; P = 0.005);

• Bez signifikatnej zmeny v 7-dňovej 
mortalite!!   (1.2% vs. 1.8%, P = 0.43)

Kontroverzné názory: od pozitívnych (PAIMS 2. MAPPET-3), 
cez neutrálne (WAN S, Circulation 2004 - metaanalýza), až po 
poukazujúce na riziko krvácania

PEITHO trial, 2014 (1006 pts): 

Ale zvýšenie rizika krvácania: IC: 2,0% vs 0,2%
- Major non-IC krvácanie: (6.3% vs. 1.5%; P <

0.001)



„intermediate-high“ risk

(ESC guidelines 2019)



(ESC guidelines 2019)

„low risk“ 
• 0-2% riziko 30-dňovej 

mortality

• Základ Th je 
antikoagulačná liečba

• Možnosť domácej liečby
• Ak nízke riziko PE
• Nízke riziko krvácania
• Bez závažných 

komorbidít
• Compliance k liečbe



Antikoagulačná liečba PE 
Pacienti bez nádorového ochorenia 

• Preferovaná by mala byť liečba DOAK pred VKA 

2021 American College of Chest Physicians guidelines

Pacienti s nádorovým ochorením 

• Preferovaná liečba LMWH,  prípadne –xabany

• vyššie riziko GIT krvácania pri DOAK



Antikoagulačná liečba PE 

• Bez rozdielu v účinnosti, bez rozdielu v riziku 
recidívy VTE príhody 

• Nižšie riziko krvácania pri DOAK (hlavne 
intrakraniálneho)

• Trend k vyššiemu riziku gastro-intestinálneho
krvácania pri DOAK (najmenej pri apixabane)

• Riziko, že veľké krvácanie bude fatálne je vyššie pri 
DOAK...  (použitie/dostupnosť antidota)

• DOAK – ľahší manažment liečby, menej liekových 
interakcii, obmedzení v strave

DOAK vs VKA

2021 American College of Chest Physicians guidelines



• Minimálne 3 mesiace liečby (provokovaná PE s dobrou 
reakciou na Th)

• 6 mesačná th pri neprovokovanej PE

• Zvážiť 12 mes liečbu pri recidíve PE
• Predlženie AKL redukuje riziko rekurencie PE, ale zvyšuje 

riziko krvácania

• Predlžená liečba (extended treatment) – u pacientov s 
vysokým rizikom recidívy VTE

• použiť rovnaký liek, ako bol v predchádzajúcej fáze liečby

• preferovať NOAK, pri apixabane a rivaroxabane redukované 
dávky: apixaban 2x2,5 mg alebo rivaroxaban 10 mg 1x denne

2021 American College of Chest Physicians guidelines

Trvanie antikoagulačnej liečby 



Filter do vena cava inferior

• Len v učených indikáciach !!!!

• V USA nadužívanie filtrov
• Síce znížia riziko PE a včasnej 

smrti (do 1 mes), ale zvýšia 
riziko recidívy žilovej trombózy a 
neovplyvnia mortalitu po 3 mes

• Riziko filtra: fraktúra, 
embolizácia, penetrácia cez 
stenu VCI

• Preto snaha o čo najskoršie 
odstránenie

2021 American College of Chest Physicians guidelines

ESC guidelines 2019



Záver

Pľúcna embólia

• Na toto ochorenie myslieť

• Včas ho diagnostikovaťa správne zaklasifikovať

• Včas a správne liečiť v akútnom štádiu 

• Dlhodobo sledovať/liečiť pacienta pre  A) riziko recidívy

B) možný vývoj CTEPH 



PERT („PE response team“)

• Manažment „high risk“ a „intermediate-high
risk“  pts

• Iniciálne v USA

• Multidisciplinárny tím špecialistov
• Kardiológ
• Kardiochirurg
• Endovaskulárny špecialista
• Angiológ
• Anesteziológ

• Určenie postupu liečby

2021 American College of Chest Physicians guidelines

ESC guidelines 2019



Ďakujem za pozornosť



Hospitalizácia pacientov s akútnou PE – NÚSCH 

1. Pacienti prijatí s cieľom TL, resp. s hypotenziou, šokom alebo na inotropii –
OAK

2. Pacienti prijatí s cieľom EVL liečby, okrem tých s hypotenziou, šokom, alebo na 
inotropii – OIA

3. Ostatní stabilní – OKaA

Odôvodnenie:
1. Akútna PE, predovšetkým pri TK instabilite, resp. pri potrebe inotropie – kardiologická dg.
2. ∗OAK skúsenosti s TL pri PE, OKaA bez skúsenosti s TL pri PE
3. OKaA služba aj s lekármi s OIRA – priamejší prístup k rozhodnutiu o EVL th.
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