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AΝΔΡΑς, 75 ΕΤΏΝ, ΚAΤΟΙΚΟς ΑΘΗΝΩΝ, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟς, ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟς ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ : δύσπνοια 



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 

 

 

Η παρούσα νόσος του ασθενούς άρχεται από τετραημέρου με 
αιφνίδια εγκατάσταση δύσπνοιας στην προσπάθεια, σταδιακώς 
επιδεινούμενης, με αδυναμία έγερσης του ασθενούς και 
επιτέλεσης των καθημερινών του δραστηριοτήτων χωρίς να 
αναφέρονται άλλα συνοδά συμπτώματα.  
Εισήχθη προς περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

• Σακχαρώδης διαβήτης 2 υπό: 

 
• Στεφανιαία νόσος υπό: 

 

• Αρτηριακή Υπέρταση υπό: 

• Δυσλιπιδαιμία υπό: 

• Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα 
από διετίας υπό : 
 

• Εγκεφαλικές μεταστάσεις 
(διάγνωση προ έτους) υπό: 

 

  

                                                                                                                

  
 

• Tb Solosa 3mg 1x1 
• Tb Galvus 50mg 1x2 

• Tb Lopresor 100mg ¼ x2 
• Tb Salospir 100mg 1x1 

 

• Tb Pritor 20mg 1x1 
• Tb Platorel 40mg 1x1 

• Inj Opdivo 10mg (nivolumab) τελευταία 
ανοσοθεραπεία προ δεκαπενθημέρου 
 

 

• Αποιδηματική θεραπεία με 
Dexamethasone 10mg 1x2 

• Αντιεπιληπτική αγωγή με Keppra 500mg 
1x1 

Χειρουργεία: δεν αναφέρονται  
Έξεις: κάπνισμα (-), διακοπή προ τριαντακονταετίας, 
αλκοόλ (-) 
Αλλεργίες: δεν αναφέρονται 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Το οικογενειακό ιστορικό είναι ελεύθερο.   



ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Δεν αναφέρονται ειδικά συμπτώματα πέραν των 
προαναφερθέντων.  



ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

   Θ:37,5ºC  ΑΠ:120/70mmΗg  σφ: 100/λεπτό SPO2:86%(στον αέρα) RR:22/min 

 

• Όψη πάσχοντος/ θρέψη καλή 

• Αψηλάφητοι λεμφαδένες 

• Καρδιαγγειακό: S1-S2 ρυθμικοί-ευκρινείς, χωρίς φυσήματα, περιφερικές σφύξεις 
ψηλαφητές, χωρίς διάταση σφαγίτιδων, χωρίς οιδήματα κάτω άκρων 

• Αναπνευστικό: ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα αμφοτερόπλευρα, ομότιμη 
έκπτυξη ημιθωρακίων, τρίζοντες στις βάσεις αμφοτερόπλευρα 

• Κοιλία: μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, εντερικοί ήχοι παρόντες, ήπαρ (-), σπλην(-)  
• Δέρμα-βλεννογόνοι: μειωμένη σπαργή δέρματος 

• Νευρικό: χωρίς εστιακή σημειολογία, εγκεφαλικές συζυγίες φυσιολογικές, 
τενόντια αντανακλαστικά παρόντα, Babinski μη εκλυόμενο αμφοτερόπλευρα, 
μυική ισχύς 5/5 άμφω, CGS 15/15 

• Μυοσκελετικό: άνευ παθολογικών ευρημάτων  

 

• ΗΚΓ: SR, 100bpm, χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις 

• α/α θώρακος: επίταση διάμεσου στοιχείου 

• ABGs: pH: 7,49, pCO2: 30, pO2: 50, HCO3: 22,9 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1) 

ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

WBC 13.440K/μL 

Hb/Hct 12,8g/dl/36,8

% 

MCV/MCH 60,1/20,9 

RBC 6,12M/μL 

PLT 95.000K/μL 

POLY 11.800K/μL 

CRP 10mg/L 

 BIOXHMIKOΣ 

GLU 185 mg/dl 

URE/CRE 96/1,34 mg/dl 

Na/K 136/5,0 mmol/l 

TPR/ALB 64,4/37,5 g/L 

SGOT/SGPT 42/94U/L 

CK/LDH/ALP/γ-GT 49/396/85/181 U/L 

Ca 9,0mg/dl 



ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ- ΠΗΞΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ 

PT 12,3s 

APTT 43,0s 

INR 1,14 

FIBRINOGEN 229 

D-dimers 3,88μg/ml 



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ... 

Ασθενής, 75 ετών, με ιστορικό μεταστατικού αδενοκαρκινώματος 
πνεύμονα, προσήλθε λόγω δύσπνοιας. 
 

Αναγνωρίστηκαν: 
 

•σημαντική υποξυγοναιμία,  

•δεκατική πυρετική κίνηση,  
•λευκοκυττάρωση 

•αυξημένη τιμή D-dimers. 

 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

 



ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

  

 

Ο ασθενής τέθηκε σε ενυδάτωση, οξυγονοθεραπεία, ενδοφλέβια 
αντιμικροβιακή αγωγή με μοξιφλοξασίνη και οσελταμιβίρη ως επί 
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού και σε μία δόση ενοξαπαρίνης 

0.8 SC.  

 

Ταυτόχρονα, εστάλη rapid flu test στο μικροβιολογικό εργαστήριο καθώς 
και pcr για γρίπη στο ινστιτούτο Pasteur, με αρνητικά αποτελέσματα. 
 



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

 

 

Ο ασθενής εμφάνισε ωστόσο οξεία αεριομετρική επιδείνωση κατά τη 
μεταφορά του από το ΤΕΠ την κλινική μας. 
 

Κατά την κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε:  

• αύξηση του αριθμού των αναπνοών(>30/min) 

• χρήση επικουρικών μυών  

• αποκορεσμός (SPO2=88% σε MV=60%) 

• επιδείνωση ταχυκαρδίας και υπόταση, που αρχικώς ανταποκρίθηκε 
στην ενδοφλέβια χορήγηση 500cc N/S 0,9% σε 15min. 

  

 



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

 

•Ελήφθησαν ABGs: pH=7.50, pCO2=29, pO2=60, HCO3=21 σε MV=60%. 

•Διενεργήθηκε ΗΚΓ, χωρίς αλλαγές σε σχέση με αυτό της εισαγωγής.  
•Εστάλη έλεγχος για μυοκαρδιακή βλάβη με μέτρηση επιπέδων 
τροπονίνης (ΤnI=62pg/mL) και νατριουρητικού πεπτιδίου 

(BNP=5,706pg/mL). 

•O ασθενής υπεβλήθη σε υπέρηχο καρδιάς σε επείγουσα βάση που 
ανέδειξε δεξιές κοιλότητες σοβαρά διατεταμένες με επηρεασμένη 
συσπαστικότητα καθώς και εκτιμώμενη PASP=65mmHg. 

 



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

 

 

Βάσει της κλινικής εικόνας, της αερομετρικής επιδείνωσης, του ιστορικού 
νεοπλασίας πνεύμονα (υψηλό δυναμικό θρομβώσεων) και των 
υπερηχογραφικών αλλοιώσεων στο triplex καρδιάς, διενεργήθηκε σε 
επείγουσα βάση CT θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής. 
 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

CTPA:  
Aπεικονίζεται εικόνα πνευμονικής 
εμβολής με παρουσία πολλαπλών 
ελλειμμάτων πλήρωσης σε κύριους, 
τμηματικούς και υποτμηματικούς 
κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας 
αμφοτεροπλεύρα.  

Ο ασθενής τέθηκε σε θεραπευτική 
δόση αντιπηκτικής αγωγής με 
ενοξαπαρίνη 0,8x2 sc. 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ 
ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ 



ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διαχωρισμός ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης σε: 

 

• Οξεία: σημεία και συμπτώματα αμέσως μετά την απόφραξη πνευμονικών 
αγγείων. 

• Υποξεία: παρουσίαση μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά το αρχικό 
συμβάν. 

• Χρόνια: σε ασθενείς με συμπτώματα πνευμονικής υπέρτασης για πολλά 
συνεχή έτη 

 

Διαχωρισμός ανάλογα με την αιμοδυναμική σταθερότητα: 

 

• Μαζική η υψηλού κινδύνου, όταν συνοδεύεται από αιμοδυναμική 
αστάθεια 

• Υπομαζική ή ενδιάμεσου κινδύνου σε διάταση δεξιάς κοιλιάς. 
• Χαμηλού κινδύνου, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας δεξιάς 

κοιλίας. 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 



ΤΡΙΑΔΑ VIRCHOW 



ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

• Στάση:  

• Χειρουργείο 

• Ακινητοποίηση 

• Ενδοθηλιακή βλάβη: 

• Τραύμα 

• Χειρουργείο 

• Καταστάσεις υπερπηκτικότητας: 

• Νεοπλασία και αντινεοπλασματικά φάρμακα 

• Εγκυμοσύνη 

• Λήψη αντισυλληπτικών δισκίων ή ορμονική υποκατάσταση 

• Γλυκοκορτικοειδή 

• Factor V Leiden mutation, Prothrombin  gene G20210A mutation, 
Protein S, C, Antithrombin deficiency, Antiphospholipid 
syndrome  και άλλα 

• Νεφρωσικό σύνδρομο 

 

 





ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Θρόμβος->Υποξαιμική αγγειοσύσπαση μέσω θρομβοξάνηςΑ2 και σεροτονίνης->Αύξηση 
πνευμονικών αντιστάσεων->Διάταση δεξιάς κοιλίας->Αύξηση χρόνου σύσπασης και 
ενεργοποίηση συμπαθητικού->Αύξηση πνευμονικών πιέσεων και βελτίωση κυκλοφορίας σε 
αποφραγμένη περιοχή->Αντιστάθμιση έως Pπνευμονικής=40mmhg 



ΕΙΔΗ ΘΡΟΜΒΟΥ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

• Αέρια αίματος: 

• Υποξαιμία: 40% έχουν φυσιολογικά ABGs 

     20% φυσιολογική A-a gradient 

• Υποκαπνία 

 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα: 

• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία: 40% περιπτώσεων 

• RV Strain: αναστροφή των κυμάτων Τ στις V1-V4 

• S1Q3T3 

• Ατελές block δεξιού σκέλους 

 

 



ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  
ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΏΝ 

ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 

 



ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΨΙΑΣ 







ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 







D-DIMERS 

Αρνητική προγνωστική αξία: Αποκλείει τη διάγνωση σε 30% των περιπτώσεων 
χαμηλής ή μέτριας κλινικής υποψίας χωρίς τη διενέργεια περαιτέρω 
απεικονιστικού ελέγχου (negative likelihood ratio <0,1). 

 

Μελέτες αποδεικνύουν πως ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος σε τρεις μήνες είναι 
<1% για ασθενείς, οι οποίοι έμειναν χωρίς θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη τα 
αρνητικά επίπεδα των d-dimers. 

 

Αλλαγή των ορίων βάση ηλικίας: age x 10 µg/L > 50 years 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ 

 

 

Είναι ακριβής μέχρι τους τμηματικούς κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας. 
 

• Σε χαμηλή ή ενδιάμεση κλινική υποψία,σύμφωνα με τα κριτήρια Wells, 
αρνητική CTPA έχει υψηλή αρνητική προγνωστική τιμή (96% και 89%, 
αντίστοιχα), άρα αποκλείει με ασφάλεια τη διάγνωση.  

• Σε υψηλή κλινική υποψία, η αρνητική CTPA απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση (αρνητική προγνωστική αξία 60%) 

• Η θετική προγνωστική αξία ενός θετικού CT είναι υψηλή (92-96%) σε 
ασθενείς με ενδιάμεση ή υψηλή κλινική πιθανότητα αλλά πολύ 
χαμηλότερη (58%) σε ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης ΠΕ. 



ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- 

ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ 

 

Ενδείκνυται για ασθενείς με: 

• Χαμηλή κλινική υποψία και φυσιολογική Ro θώρακος 

• Αλλεργία στο σκιαγραφικό 

• Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

• Νεφρική ανεπάρκεια 

• Πολλαπλό μυέλωμα και παραπρωτειναιμίες 

 

Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης συστήνεται μόνο σε ασθενείς με 
χαμηλή κλινική υποψία και φυσιολογική Ro θώρακος, οπότε και το 
έλλειμμα πλήρωσης αποδίδεται σε πνευμονική εμβολή. 

 



ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ 
ΑΡΤΗΡΙΩΝ 

Παλαιότερα, η ενδεδειγμένη μέθοδος διάγνωσης. 

 

Θρόμβοι έως 1-2 mm εντός των υπο-τμηματικών αρτηριών μπορούν να 
απεικονιστούν, αλλά υπάρχει μεταβλητότητα μεταξύ των ακτινοδιαγνωστών.  
 

Έμμεσα σημάδια της PE:  

• βραδεία ροή αντιθέσεως, 
• περιφερειακή υποάρδρευση 

• καθυστερημένη ή μειωμένη πνευμονική φλεβική ροή,  
δεν επικυρώνονται και επομένως δεν είναι διαγνωστικές. 
 

Συστήνεται σε συνδυασμό με διαδερμική θεραπεία με καθετήρα. 
Έχει αντικατασταθεί από την CTPA. 



ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

Δεν συστήνεται σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με χαμηλή κλινική υποψία 

     Vs  

Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς η απουσία ηχοκαρδιογραφικών σημείων 
υπερφόρτωσης ή δυσλειτουργίας RV αποκλείει πρακτικά την ΡΕ ως αιτία 
αιμοδυναμικής αστάθειας. 

 

Χρησιμεύει στον αποκλεισμό περαιτέρω αιτιών δυσλειτουργίας RV σε αιμοδυναμικά 
ασταθείς ασθενείς:  

• Καρδιακό επιπωματισμό 

• Οξεία βαλβιδική διαταραχή 

• Διαχωρισμό αορτής 

• Υπογκαιμία 

• Έμφραγμα δεξιάς κοιλίας 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

• 60-60 sign: διαταραγμένη εξώθηση RV  
• McConnell sign: μειωμένη συσταλτικότητα του τοιχώματος RV 

σε σχέση με την κορυφή 

• Μέτρηση της tricuspid annulus plane systolic excursion (TAPSE)  

 

Yψηλή θετική προγνωστική αξία για PE, ακόμη και παρουσία 
προϋπάρχουσας καρδιοαναπνευστικής νόσου. 

 



ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΚΡΟΥ 

 

Ευαισθησία>90%, Ειδικότητα=95% για συμπτωματική DVT. 

• Διενέργεια μόνο σε ασθενείς με σημεία φλεβοθρόμβωσης στα κάτω 
άκρα γιατί έχουν αυξημένες πιθανότητες να έχουν θετικό 
υπερηχογράφημα σε σχέση με ασυμπτωματικούς ασθενείς. 

• 30-50% των ασθενών με ΠΕ, εμφανίζουν DVT, εύρημα αρκετό για 
έναρξη αγωγής χωρίς περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. 

 

Άρα, η διενέργεια US μπορεί να αποτελέσει επιλογή προ CTPA σε ασθενείς 
με σχετικές αντενδείξεις όπως: 

• Νεφρική ανεπάρκεια 

• Αλλεργία στο σκιαγραφικό 

• Εγκυμοσύνη  



 Χαμηλό σκορ, κριτήριο για θεραπεία κατ΄οίκον.  

PESI SCORE 





ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

• ΑBCDE 

• Υποστήριξη του αναπνευστικού, ώστε SPO2>90%. 

• Υποστήριξη του κυκλοφορικού: ενδοφλέβια ενυδάτωση, 
αγγειοσυσπαστικά σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς 

• Εμπειρική αντιπηκτική αγωγή: εξαρτάται από την  
• κλινική υποψία 

• το χρόνο διεκπαιρέωσης της διαγνωστικής διαδικασίας 

• τον αιμορραγικό κίνδυνο του ασθενούς 

 

 

 

 

 

 



ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ KAI 

AIΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

• Χαμηλός αιμορραγικός κίνδυνος: έναρξη αγωγής όταν  
• Υψηλή κλινική υποψία σύμφωνα με κριτήρια Wells, Geneva. 

• Ενδιάμεση κλινική υποψία, όταν η διάγνωση θα καθυστερήσει περισσότερο 
απο 4 ώρες. 

• Χαμηλή κλινική υποψία, όταν η διάγνωση θα καθυστερήσει περισσότερο 
απο 24 ώρες. 

• Ενδιάμεσος αιμορραγικός κίνδυνος: εξατομίκευση 

• Υψηλός αιμορραγικός κίνδυνος: απόλυτη αντένδειξη, συνέχιση 
διαγνωστικής διαδικασίας προ θεραπευτικής παρέμβασης 
• Πρόσφατο χειρουργείο 

• Εγκεφαλική αιμορραγία 

• Διαχωρισμός αορτής 

• Ενεργός αιμορραγία 

• Εγκεφαλική εξεργασία 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Αντιπηκτικά: τουλάχιστον για 3 μήνες και επαναξιολόγηση. 

 

Πρώτες 10 ημέρες: 

• ΗΧΜΒ, μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, φονταπαρινόξη για τις πρώτες 
5-10 ημέρες 

• UFH: έπεται θρομβόλυση, GFR<30ml/min, νοσογόνος παχυσαρκία. 
Καθορισμός δόσης σύμφωνα με aPTT.  

Νεότερα αντιπηκτικά(NOACs): πoτέ σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς 

• Rivaroxaban, apixaban:έναρξη 1-2 ημέρες μετά από τη θεραπεία 
εφόδου  

• Dabigatran,edoxaban: έναρξη πέντε μέρες μετά τη θεραπεία 
εφόδου 

 

 



ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

 

Γονιδιακές μεταλλάξεις επηρεάζουν την μεταβλητότητα της δοσολογίας 
της βαρφαρίνης.  
Μεταβολές σε δύο γονίδια αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της 
μεταβλητότητας.  
 

Κάθε γονίδιο προσδιορίζει τη δραστηριότητα σε: 

1. κυτοχρώματο CYP2C9, το ηπατικό ισοενζύμο που μεταβολίζει το S-

εναντιομερές της βαρφαρίνης στην αδρανή του μορφή 

2. αναγωγάσης της εποξειδικής βιταμίνης Κ, το ένζυμο που παράγει τη 
δραστική μορφή της βιταμίνης Κ. 

 

Καμία μελέτη όμως δεν έδειξε υπεροχή στην καθοδηγούμενη ρύθμιση του 
INR.  



ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

4 μεγάλες μελέτες συνέκριναν NOACs με τη συμβατική θεραπεία: 

heparin/VKA 

• Re-cover trial: dabigatran non inferior, παρόμοια αποτελέσματα για 
μείζονες αιμορραγίες, μείωση σε σύνολο αιμορραγιών  

• EINSTEIN-PE trial: rivaroxaban non inferior, ίδιος αριθμός σε σύνολο 
αιμορραγιών, μείωση σε μείζονες αιμορραγίες 

• AMPLIFY study: apixaban non-inferior, μείωση αριθμού μείζονων 
αιμορραγιών,  

• HokusaI–VTE study: edoxaban non-inferior,  

 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των μελετών που χρησιμοποιούν NOAC στη 
θεραπεία της VTE, υποδηλώνουν ότι αυτοί οι παράγοντες είναι μη 
κατώτεροι (βάση αποτελεσματικότητας) και πιθανώς πιο ασφαλείς 
(κυρίως σε μεγάλη αιμορραγία) από ότι το πρότυπο σχήμα heparin / 
VKA. 



ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ 

Συστήνεται σε ασθενείς, στους οποίους αντενδείκνυται η αντιπηκτική 
θεραπεία ή που έχουν επεισόδια πολλαπλών ΠΕ ή DVT παρά την 
αντιπηκτική αγωγή, ακόμα σε απουσία θρόμβου σε κάτω άκρα. 
Μελέτες αναφέρουν ότι τα ποσοστά της επαναλαμβανόμενης PE μετά 
την εισαγωγή του φίλτρου είναι χαμηλά (2-4%). 

 

Τοποθέτηση κάτωθεν των νεφρικών φλεβών. 
 

Επιπλοκές: 

• Θρόμβωση του φίλτρου 

• Μετακίνηση εκτός θέσης 

• ΠΕ με θρόμβους που διαπερνούν φίλτρο 



ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

 

• 3 μήνες για ασθενείς σε πρώτο επεισόδιο με προκλητό αίτιο. 
• Παρατεταμμένη αντιπηκτική αγωγή συστήνεται σε ασθενείς 

που δεν έχει αρθεί το εκλυτικό αίτιο με συνέχιση αγωγής για 
διάστημα 6 έως 12 μήνες. 
 

• Νεοπλασία, ορμονική θεραπεία, μόνιμη κατάλιση 
 

 



ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ 
ΝΟΣΟΣ 

• Ο κίνδυνος εμφάνισης  θρομβοεμβολικής νόσου διαφοροποιείται ανάλογα με 
τα διαφορετικά είδη καρκίνου, αιματολογικές κακοήθειες, αδενοκαρκίνωμα 
παγκρέατος, γαστρεντερικού σωλήνα, πνεύμονα και εγκεφάλου εμπεριέχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο. 







CASSINI vs AVERT STUDY: RIVAROXABAN vs APIXABAN 



OUTCOME 

CASSINI: Efficacy/Safety Outcome: 

• Rivaroxaban μείωσε σημαντικά τις περιπτώσεις DVT. 

• Τα επεισόδια μείζονας αιμορραγίας δε διέφεραν μεταξύ των δύο 
θεραπευτικών επιλογών. 

 

AVERT: Efficacy/Safety Outcome: 

• Apixaban μείωσε σημαντικά τις περιπτώσεις DVT σε σχέση με 
placebo.  

• Τα επεισόδια μείζονας αιμορραγίας ήταν υψηλότερα με τη 
χορήγηση apixaban σε σχέση με placebo. 

 

 










