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Az akut tüdõembólia diagnózisának és kezelésének
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Az akut tüdõembólia egy súlyos, sokszor életet ve szé -
lyeztetõ betegség, ezért idõbeni diagnózisa és meg felelõ

terápiája életmentõ lehet. Az Európai Kardiológus Társaság
2008-ban megjelent új irányelve részletesen összefoglalja a
tüdõembóliáról összes jelenleg rendelkezésre álló ismeretün-
ket. Jelenlegi irányelv a 2000-ben kiadott elõzõ ajánlás
felújítása. Idõközben számos új vizsgálat fejezõdött be és szá-
mos regiszter eredmény is napvilágra került. Az új irányelv
összesíti az új információkat és új elveket.
A tüdõembóliák jelentõs százaléka nem kerül felismerésre
idõ ben, esetleg már csak a szekció során. Ez a tény még
inkább felhívja a figyelmet a gyanújelek és a klinikai tünetek
alapos megfigyelésére. A tüdõembólia hátterében az esetek
jelentõs részében mélyvénás trombózis húzódik meg. A hajla-
mosító tényezõket két csoportba sorolhatjuk, egyik a betegtõl
függ, a másik az állapottól. A tüdõembólia
patomechanizmusában a jobb szívfél terhelése, elégtelensége,
valamint légzési elégtelenség is szerepet játszik.
A tüdõembólia felosztása régebben a „masszív”, „szub masszív”
és „nem-masszív” kategóriákat alkalmazta. Az új aján lásban a
halálozási arány alapján a „nagy kockázatú”, „kö zepes kocká-
zatú” és „alacsony kockázatú” osztályozást használják. 
A klinikai gyanú felmerülése esetén a D-dimer-meghatározás
az elsõ választandó módszer. Negatív D-dimer-érték nagy biz-
tonsággal kizárja tüdõembólia lehetõségét. Ha a D-dimer nem
negatív, akkor további diagnosztikai módszereket kell alkal-
maznunk. A mélyvénás trombózis igazolására a kompressziós
ultrahangvizsgálat vagy a CT-venográfia a következõ vá -
lasztási lehetõség. A régebbi idõben gyakran használt diag-
nosztikai módszer, a ventillációs-perfúziós szcintigráfia, gya-
korlati értéke jelentõsen csökkent. A hazai viszonyokat tekint-
ve a módszer igen drága, ezért nem elsõsorban szakmai,
inkább financiális okokból indokolt a módszer mellõzése,
hiszen diagnosztikai értéke nem olyan kiemelkedõ.
A CT-vizsgálat elsõsorban nagy és közepes kockázatú tüdõ -
embólia lehetõsége esetén alkalmas a diagnózis megerõ síté -
sére, a módszer szerencsére már hazánkban is széles körben
elérhetõ. A „biztos” diagnózis eszköze a pulmonalis angio grá -
fia használata általában nem indokolt, csak olyan esetekben,
ha a noninvazív vizsgálatok eredménye nem egyértelmû.
Az ágy mellett végezhetõ echokardiográfia súlyos állapotú be -
teg esetében a jobbkamra-diszfunkció és pulmonalis nyomás-
emelkedés meglétével vagy hiányával segít eldönteni, vajon az
állapot összefüggésben áll-e tüdõembóliával vagy sem. Fenti
eltérések a kis és közepes kockázatú betegek rizikó beso -
rolásában is szerepet játszanak.

A végleges diagnózis felállításához a megfelelõ diagnosztikai
módszereket kell a helyes sorrendben alkalmazni. Számos di -
agnosztikai algoritmusra is javaslatot kapunk az irányelvben.
Azt is értékelik, hogy melyik módszernek mi a gyakorlati érté-
ke, mikor érdemes az adott módszert választani.
Rossz prognosztikus jel tüdõembólia mellett kialakuló hipo tó -
nia és sokk. A prognózis megítélésében az echokardiográfia, a
CT-vizsgálat és a laboreredmények (BNP, Troponinok) is sze-
repet játszanak. Egy új lehetõség a szíveredetû zsírsav-kötõ
proteinrõl (heart type fatty acid binding protein, H-FABP),
amely a korai myocardium-károsodás indikátora, hazánkban
még rutinszerûen nem elérhetõ módszer.
A tüdõembólia kezelésében a légzés és keringéstámogatás
mellett, elsõsorban nagy kockázatú beteg esetében a trom -
bolízis egy jó kezelési lehetõség. Rövid idõ alatt adott nagy
dózisú sztrep tokináz vagy urokináz hasonlóan jó eredményt
ad, mint a rekombináns szöveti plazminogén akti vátorok.
Közepes kockázat esetén megfontolandó a trom bolízis, ala-
csony kockázatnál azonban nem javasolt, mert a vérzéses koc-
kázat átlépi a várható nyereség mértékét.
A pulmonalis embolectomia mûtét relatíve ritka eljárás, akkor
jön szóba, ha nagy kockázatú betegben a trombolízis kontra-
indikált vagy sikertelen volt. A mûtéti beavatkozás alternatívá-
ja lehet a katéteres embolectomia vagy fragmentáció.
Mélyvénás trombózis vagy tüdõembólia esetén azonnali anti -
koaguláció indokolt. Az elsõ 5 napban használhatunk nem
frak cionált heparint, alacsony mólsúlyú heparint (LMWH)
vagy fondaparinuxot. A két utóbbi elõnye, hogy nem igényel
laborkontrollt alkalmazásuk. Az ajánlás részletezi az anti -
koaguláns kezelés folytatásának módszertanát, nevezetesen a
warfarin kezelés kivitelezésének technikáját. Bár a warfarin
manapság hazánkban is elérhetõ, azért még mindig az aceno -
kumarol (Syncumar) a gyakrabban alkalmazott orális alva dás -
gátló szer. Acenokumarol esetében mind az induló dózis,
mind a fenntartó dózis alacsonyabb (3-4 mg, illetve 1-3 mg
naponta). A monitorozás azonban hasonló formában történik,
az INR célértéke itt is 2,0-3,0 között kell, hogy legyen.
Az ajánlás tárgyalja az antikoaguláns kezelés idõtartamát kü -
lönbözõ alapbetegség esetén. Végezetül a speciális állapotok-
ban kialakuló tüdõembóliákat részletezi az irányelv.
Összességében, a tüdõembólia diagnózisát és kezelését össze-
foglaló ajánlás, éppen a betegség súlyosságára való tekintettel,
fontos, hogy mindenkihez eljusson, mert összefoglalja az
alap vetõ elveket, és hasznos tanácsokat fogalmaz meg a keze-
lés vezetéséhez is, ezért minden praktizáló orvos, családorvos,
belgyógyász és kardiológus számára ajánlható olvasmány.
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Elõszó

Az Útmutató és Szakértõi Konszenzuson alapuló Doku men -
tum (Guidelines and Expert Consensus Documents) össze-
foglalja és értékeli egy adott téma kapcsán rendelkezésre álló
evidenciákat, azzal a céllal, hogy a gyakorló orvos számára se -
gítséget nyújtsanak egy adott diagnózisú, tipikus beteg opti-
mális ellátásához. Hangsúlyt helyez a prognózis szempontjaira,
és az alkalmazott diagnosztikus és terápiás eljárások kockázat/
haszon arányára. Az ajánlás nem helyettesíti a szakkönyvet.
Az orvosi útmutatók jogi vonatkozásai korábban kerültek
megtárgyalásra.
Az elmúlt évek során az Európai Kardiológus Társaság (ESC)
és más szervezetek nagy számban adtak ki Útmutató és
Szakértõi Konszenzus Dokumentumokat. A klinikai gyakor-
lat alakítására kifejtett hatásuk miatt kidolgozták az ajánlások
összeállítására vonatkozó minõségi feltételrendszert, amely-
nek célja, hogy a benne foglaltak az olvasó számára világosan
követhetõk és áttekinthetõk legyenek. Az ESC Útmutatók és
Szakértõi Konszenzus Dokumentumok összeállítására és
kiadására vonatkozó javaslatai megtalálhatók az ESC honlap-
ján (http://www.escardio.org/guidelines).
Röviden összefoglalva: egy adott szakterület specialistái kerül-
nek felkérésre ahhoz, hogy az ellátás és/vagy megelõzés vonat-
kozásában rendelkezésre álló publikált evidenciákat mindenre
kiterjedõen összefoglalják. A diagnosztikus és terápiás eljárá-
sok kritikus értékelésére kerül sor, beleértve a koc ká zat/ha -
szon arányt. Becsléseket tehetnek a társadalmi szinten meg-
nyilvánuló egészségügyi kihatások irányába, ha ennek megál-
lapításához szükséges adatok rendelkezésre állnak. Az adott
kezelési opcióra vonatkozó bizonyítékok szintje és az ajánlás
mértéke (erõssége) súlyozott, és elõre meghatározott skála
sze rint kerül osztályozásra, besorolásra (lásd 1. és 2. táblázat).
A guideline megírásában résztvevõ szakértõknek nyilatkozni-
uk kell minden valós és potenciálisan számításba vehetõ elkö-
telezettségükrõl, érdekkonfliktusukról. Ezek a nyilatkozatok
a European Heart House-ban, az ESC központjában férhetõk
hozzá. Az írás során bekövetkezõ, az érdekkonfliktust érintõ
bárminemû változásról az ESC-t azonnal értesíteni kell. A
Mun kacsoport által kiadott dokumentum (Task Force report)
anyagi támogatását kizárólag az ESC biztosítja, az ipartól tel-
jes mértékben függetlenül.

Az ESC Gyakorlati Ajánlások Bizottsága (Committee for
Practice Guidelines, CPG) felügyeli és koordinálja a munkacso-
portok, szakértõi csoportok, vagy a konszenzus panelek által
elkészített új Útmutatót (new Guidelines and Expert
Consensus Documents). A Bizottság felelõs az Útmutató jó -
váhagyásáért, engedélyezéséért is. A dokumentum, elkészültét
és (a Munkacsoport összes szakértõje által történt) elfogadását
követõen, külsõ specialistáknak kerül kiküldésre. Ismételt át -
dolgozás után hagyja jóvá a Bizottság a publikációra kerülõ
végleges változatot.
A publikációt követõen az üzenet elterjesztésének meg -
határozó jelentõsége van. Zsebre tehetõ formában, zsebszámí-
tógépekre (PDA) letölthetõ változat(ok)ban igen hasznosak a
gyakorló orvos számára. Egyes felmérések szerint elõfordul,
hogy a felhasználó célcsoport nem értesül az új ajánlások
meg je lenésérõl, vagy egyszerûen nem alkalmazza a benne
foglaltakat a gyakorlatban. Ezért van szükség azoknak az ún.
implementációs programoknak a megszervezésére, ahol az új
guide line fontos változtatásait ismertetik meg az érintettek-
kel. Az ESC konferenciákat tart saját szervezésében, továbbít-
ja a fela datot a tagországok nemzeti társaságai felé, és segítsé-
get kap a tagok körébõl, a véleményalkotó, nemzetközileg
ismert specialistáktól is. Implementációs kongresszus megren-
dezésére kerülhet sor nemzeti szinteken is, miután az ajánlást
az ESC nemzeti tagtársaságai elfogadták, és lefordították. Az
implementációs program azért is szükséges, mert bizonyított,
hogy egy adott kórkép prognózisa javul, amennyiben az aján-
lásokban foglaltak bekerülnek a klinikai gyakorlatba.
Ily módon az útmutatók vagy a szakértõi konszenzuson alapuló
dokumentumok megírása nemcsak a legutóbbi kutatási ered-
mények összefoglalását jelenti, hanem oktatási eszközöket, és
implementációs programokat is egyben. A klinikai ku tatás, a
guideline-ok írása majd az abban foglaltak gyakorlatba történõ
átültetésének folyamata azonban csak akkor válhat teljessé, ha
felmérések és regiszterek készülnek annak megállapítására,
vajon a napi gyakorlat lépést tart-e az ajánlásokkal. Ilyen felmé-
rések és regiszterek arra is alkalmasak, hogy kiértékeljék az adott
útmutatóban lefektetett irányelvek hatását a betegek prognózi-
sára. A guideline-ban foglalt útmutatásoknak segíteniük kell a
gyakorló orvost a mindennapi döntésben. Az egyedi beteg eseté-
ben alkalmazandó aktuálisan megválasztott kezelésre vonatkozó
végsõ döntést azonban a kezelõ or vos nak kell meghozni.

Bevezetés

A tüdõembólia (TE) viszonylag gyakran elõforduló sürgõsségi
kardiovaszkuláris kórkép. A tüdõartéria elzáródásával akut,
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1. táblázat. Az ajánlások klasszifikációja

I. osztály Bizonyított és/vagy általánosan elfogadott, hogy
a szóban forgó kezelési eljárás 
alkalmazása előnyös, hasznos és hatékony

II. osztály Egymásnak ellentmondó bizonyítékok és/vagy
megoszló vélemények a szóban forgó kezelés
vagy eljárás hasznával/hatékonyságával 
kapcsolatban

II. a osztály A rendelkezésre álló bizonyíték/szakértői állás-
foglalás a hatékonyság/hasznosság mellett szól

II. b osztály Kevésbé meggyőző erejű bizonyíték/szakértői
vélemény szól a hatékonyság/hasznosság mellett

III. osztály Bizonyíték vagy általános egyetértés abban,
hogy a szóban forgó kezelési eljárás nem 
hasznos/hatékony, és alkalmazása bizonyos 
esetekben veszélyes lehet

2. táblázat. Az evidenciák típusai

A-típusú
evidencia

Az adatok több randomizált klinikai vizsgálatból*

vagy a metaanalízisből származnak
B-típusú
evidencia

Az adatok egy randomizált klinikai vizsgálatból,
vagy nagy, nem randomizált vizsgálatokból*

származnak 
C-típusú
evidencia

szakértői konszenzus alapján, és/vagy kis betegszá-
mú, retrospektív vizsgálatokból, vagy 
regiszterek adatainak kiértékeléséből született
állásfoglalás

*Vagy nagy méretű megbízhatósági vagy végpontvizsgálat(ok)ból
diagnosztikus vizsgálatok vagy diagnosztikus stratégiák összehason-
lítása esetén



életet veszélyeztetõ, de potenciálisan reverzibilis jobbszívfél-
elégtelenséget okozhat. A TE diagnózisa nem könnyû, felis-
merését megnehezíti a gyakran atípusos klinikai kép. A korai
diagnózis felállítása azonban kritikus jelentõségû, mivel az
idõben elkezdett terápia rendkívül hatékony. A klinikai képtõl
függõen a kezdeti terápia elsõsorban egyrészt az elzárt tüdõ -
artéria véráramlása életmentõ helyreállítására, másrészt a po -
ten ciálisan halálos kimenetelû újbóli elzáródás megelõzésére
irányul. Mind a kezdeti terápia, mind pedig a másodlagos pre-
venció érdekében szükséges hosszú távú antikoaguláció módja
minden beteg esetében a megfelelõ diagnosztikus eljárások
eredménye alapján kerül beállításra (1.)
A TE epidemiológiája, általános lefolyása, a predisponáló té -
nye zõk valamint a patofiziológia részletei máshol kerültek
összefoglalásra (2–5). Alábbiakban a jelenleg rendelkezésre
álló, érvényes diagnosztikus eljárásokat, prognosztikai mód-
szereket és a terápiát helyezzük a középpontba. A korábbi
ajánlásokkal ellentétben a diagnosztikus eljárások bizonyítási
szintjeit is osztályoztuk. A leginkább meggyõzõ erejû (legro-
bosztusabb) adatok a nagyméretû, ún. megbízhatósági- és
vég pontvizsgálatok eredményei alapján állnak rendelkezé-
sünkre. A megbízhatósági tanulmányokat a diagnózis megál-
lapítására szolgáló különbözõ vizsgálatok jellegzetességeinek
(specifi ci tás, szenzitivitás) meghatározására tervezik, amelyek
során az eredményeket egy referenciának tekintett, korábbról
jól bevált diagnosztikus kritériummal (aranystandard) hason-
lítják össze. A végponttanulmányok a bekövetkezõ végpont-
események gya koriságát vizsgálják, egy adott diagnosztikus
eljárás alkalmazása során. A tromboembóliás betegségek terü-
letén a végpont változó, a tromboembóliás komplikációk
(mélyvénás trombózis [MVT] vagy TE) bekövetkezésének
gyakorisága 3 hónapos követési periódus alatt, antikoaguláns
kezelésben nem részesülõ betegek esetében. Az összehasonlí-
tás alapja a negatív pulmonalis angiográfiás lelet után
antikoaguláns kezelésben már nem részesülõ betegek MVT
vagy TE gyakorisága, amely 95%-os konfidencia-tartomány-
ban 1-2% közötti (3%-os felsõ határértékkel), 3 hónapos
követési idõ alatt (6). A végpontvizsgálatok elõnye, hogy
könnyen kivitelezhetõk normálkörülmények között, eredmé-
nyei általánosíthatók. Nem alkalmasak azonban álpozitív ese-
tek, valamint a lehetséges túlkezelés megállapítására. Jelen
irányelvekben a következõ kritériumrendszert használtuk az
evidenciák bizonyító erejének ka te gorizálására:
x több összehasonlító-, vagy végpontvizsgálatból vagy meta -

analízisbõl származó adatokat A-típusú evidenciának tekin-
tettük.

x Egyedi, nagy betegszámú összehasonlító- vagy végpontvizs-
gálat eredménye alapján B-típusú evidenciát állapítottunk
meg.

x Szakértõi konszenzus és/vagy kisebb léptékû összehasonlí-
tó- vagy végpontvizsgálat adatai C-típusú evidenciaként ke -
rültek besorolásra.

Az ESC-nek a TE klinikai gyakorlati ajánlásának 2000-ben
kiadott elsõ kiadása egyike volt a European Heart Journal
honlapjáról leggyakrabban letöltött dokumentumoknak (7). A
jelenlegi ajánlást Henri Denolin professzornak, az ESC korábbi
elnökének, Mireille Brochier professzornak, a Francia Kardio -
lógus Társaság korábbi elnökének, Jiri Widimsky professzornak
a Csehszlovák Kardiológus Társaság volt elnökének és Mario
Morpurgo professzornak, az ESC Pulmonalis Keringés Munka -
csoportja korábbi vezetõjének, továbbá mindazon kiemelkedõ
kardiológusoknak dedikáljuk, akik annak idején elõké szí tet -

ték az utat az akut tüdõembólia hatékonyabb diagnózisa és
klinikai kezelése irányában.

Epidemiológia
A TE és MVT a vénás tromboembóliás kórképek (VTE) két
különbözõ klinikai megnyilvánulási formája, kialakulásukért
tehát ugyanazok a tényezõk tehetõk felelõssé. A legtöbb
esetben a TE elõzetesen kialakult MVT következménye. A
pro ximális mélyvénás trombózis esetek között kb. 50%-os
gyakorisággal észlelhetõ klinikailag tünetmentes TE
tüdõszcin ti grá fiás vizsgálattal (8), és a tüdõembóliás betegek
kb. 70%-ánál mutatható ki alsó végtagi MVT kellõen érzékeny
módszer alkalmazásával (5, 9).
A VTE epidemilógiája a közelmúltban került átdolgozásra (4).
Bár az MVT és TE egyazon betegség, nevezetesen a VTE,
megnyilvánulási formái, a TE-nek vannak olyan jellegzetessé-
gei, amelyek különböznek az MVT-tõl. A TE kezdeti akut epi-
zódja, valamint a visszatérõ TE halálozási kockázata magasabb
azok között, akik TE, mint akik MVT-diagnózissal ke rültek
észlelésre (10). Prospektív kohort vizsgálatok szerint az akut
esemény halálozási aránya 7-11% (11), és a rekurrens epizódok
gyakorisága is kb. háromszoros kezdeti TE-diagnózis, mint
kezdeti MVT-diagnózis esetén (kb. 60% TE után, 20% MVT
után) (11).
A kórházban kezelt betegek között a TE prevalenciája az
Egyesült Államokban 1979 és 1999 között 0,4% volt (12). Bár
100.000 személybõl évente csak 40-53 esetében állították föl a
TE diagnózisát, az éves incidencia az Egyesült Államokban
mégis 600.000-re becsülhetõ (13). Hasonló adatok Európából
nem állnak rendelkezésre. Régiók szerinti regiszterek alapján
1987-ben a 230.000-es lakosú Malmö városában az összes
elhalt 79%-án elvégzett 2356 boncolás során 595 (25%) MVT
és 431 (18,3%) TE-esetet észleltek (14). 308 boncolásból (13,1%)
a TE a halál fõ okának, vagy a halálhoz vezetõ okok egyiké-
nek volt tekinthetõ. A TE incidenciája tüdõszcintigráfiás vizs-
gálat alapján felállított diagnózis szerint, ugyanebben az
idõszakban és populáción viszont csak 2% volt (48 eset), a tel-
jes Malmö régióra vonatkoztatva. Boncolási, flebográfiás és
tüdõszcintigráfiás eredmények alapján a szerzõk a VTE
incidenciáját Malmö városában 42,5/10.000 lakos/évre becsülik.
Adataik újraszámolásával a TE incidenciája végül 20,8/10.000
lakos/évnek adódott (14). Egy újabb, a franciaországi
Bretagne-ban elvégzett, 342.000 lakost magában foglaló nép-
egészségügyi vizsgálat a VTE és TE incidenciáját sorrendben
18,3 és 6,0/10.000 lakos/évnek találta. Boncolási adatok azon-
ban itt nem álltak rendelkezésre (15). A TE valós incidenciáját
ezért nagyon nehéz megállapítani a nem igazán jellegzetes kli-
nikai kép miatt (16).

Predisponáló tényezõk
Habár a TE bekövetkezhet olyan betegekben is, akiknél sem-
milyen hajlamosító tényezõ nem áll fenn, általánosságban
elmondható, hogy a hajlamosító tényezõk közül egy vagy több
fennállása megállapítható TE-diagnózis esetén (szekunder
TE). Az idiopátiás vagy nem provokált TE aránya 20% körüli
az International Cooperative Pulmonary Embolism Registry
(ICOPER) adatbázisa szerint (17).
A VTE jelenlegi ismereteink szerint az ún. betegfüggõ és
állapotfüggõ rizikófaktorok együttes hatásának eredménye-
képpen alakul ki (18, 19). A betegfüggõ predisponáló té -
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nyezõk általában mindig fennállnak, míg az állapotfüggõ fak-
torok gyakrabban átmeneti jellegûek (3. táblázat).
Betegfüggõ tényezõ az életkor, az anamnézisben szereplõ
korábbi VTE, aktív daganatos betegség, végtagbénulásos neu-
rológiai betegség, hosszan tartó ágyban fekvéssel járó kórké-
pek, mint pl. szív- vagy akut légzõszervi elégtelenség, vala-
mint kongenitális, vagy szerzett trombofília, hormonpótló- és
orális fogamzásgátló kezelés.
A VTE incidenciája exponenciálisan növekszik az életkorral, és
ez mind az idiopátiás, mind pedig a szekunder TE-re egyaránt
jellemzõ (14, 15). Az akut TE-diagnózisú betegek átlagéletkora
62 év, és a betegek 65%-a 60 évesnél idõsebb. Az 50 éves kor
alattiakéhoz képest nyolcszoros gyakoriság figyelhetõ meg 80
éves kor felett (20). A predisponáló tényezõk fennállásának és
relatív szignifikanciájának azonosítása (2) segítséget jelenthet
a diagnózis felállításakor, és a primer prevenciót érintõ terápi-
ás döntés meghozatalában. Egy közelmúltbeli, 32 ország 358
kórházában végzett felmérés alapján azonban a VTE-kockáza-
tú betegek mindössze 58,5%-a részesült megfelelõ profilaxis-

ban belgyógyászati, és csak 39,5%-a sebészeti kockázat fennál-
lása esetén (21).
Az idiopátiás TE és a miokardiális infarktust és stroke-ot
magában foglaló kardiovaszkuláris események közötti össze-
függés szintén a közelmúltban került publikálásra (22, 23). Az
obesitashoz, dohányzáshoz, szisztémás hipertóniához és a me -
ta bolikus szindrómához kapcsolódó fokozott TE-kockázat
föl ismerése nyomán megújult lendülettel kutatják az artériás
tromboembóliák és a VTE közötti kapcsolatot.

Kórtörténet (Természetes lefolyás)
Mivel a TE a legtöbb esetben MVT következtében alakul ki, a
TE és MVT külön-külön tárgyalása helyett ésszerû inkább a
VTE mint egész, kórlefolyását tárgyalni.
A VTE kórtörténetével foglalkozó elsõ vizsgálatok az 1960-as
években indultak ortopéd sebészeti intézményekben (24). Mér -
földkõnek számít az a közlemény, amely igazolta, hogy a VTE
a betegek 30%-ában a mûtét alatt az alszárban kialakuló
MVT-vel kezdõdik. Az MVT pár napon belül spontán megol-
dódott az esetek mintegy egyharmadában, nem növekedett
tovább az esetek kb. 40%-ában, viszont 25%-ában proximális
MVT és TE alakult ki. E korai közlemény megjelenése óta a
VTE kórlefolyásával kapcsolatos ismereteink nagymértékben
gyarapodtak (5, 20, 23, 25–31). Az evidenciák alapján az MVT
sokkal ritkább az általános, mint az ortopéd sebészeti beavat-
kozások során. A VTE kockázata mûtét után az elsõ 2 hétben
a legnagyobb, de ezután még 2-3 hónapig magas marad. Az
an titrombotikus profilaxis szignifikáns mértékben csökkenti a
perioperatív VTE kockázatát. Minél hosszabb ideig tart az an ti -
trombotikus profilaxis, annál kisebb a VTE incidenciája (5, 9).
A legtöbb szimptómás MVT kialakulása proximális lokalizáci-
ójú thrombusképzõdéssel és TE-szövõdménnyel jár, gyakran
klinikai tünetek nélkül. A tünetmetes TE gyakori a poszt ope -
ratív idõszakban, különösen azon tünetmentes mélyvénás
trombózisos betegek esetében, akik nem részesültek trom -
boprofilaxisban (5, 9).
A TE 3-7 nappal az MVT kezdete után alakul ki, és a tünetek
meg jelenésétõl számított egy órán belül az esetek 10%-ában
halálos kimenetelû lehet. A diagnózis a legtöbb halálos ki me -
netelû esetben nem kerül felismerésre. A TE az esetek 5-
10%-á ban sokk vagy hipotónia kíséretében jelentkezik. Maxi -
mum 50%-os gyakorisággal sokk tünetek nélkül alakul ki, de
ezekben az esetekben is észlelhetõk jobbkamra-diszfunkció
és/vagy -károsodás laboratóriumi eredményei, amelyek a
rossz prognózist vetítik elõre (32, 33). TE után a betegek kb.
kétharmadánál teljesen helyreáll a perfúzió (34). Úgy tûnik,
hogy a legtöbb haláleset (>90%) kezeletlen betegeknél követ-
kezik be, a fel nem ismert TE miatt (35). Az összhalálozás
kevesebb, mint 10%-a következik be kezelt betegek esetében
(5, 9, 13). Kró nikus tromboembóliás pulmonalis hipertóniát
(CTEPH) a TE diagnózisával kezelt betegek 0,5-5%-ánál
írtak le (5, 9, 36, 37).
A VTE újra kialakulásának a gyakorisága megegyezik a két
klinikai megjelenési forma (MVT és TE) esetében, de maga-
sabb az idiopátiás VTE diagnózisában. A halálos kimenetelû
TE kockázata magasabb korábbi izolált MVT-eseményt
követõen, mert a visszatérõ tromboembóliás epizódok a kez-
deti klinikai megjelenést ismétlik (10, 38). Antikoaguláció nél-
kül a szimptómás proximális MVT-n vagy TE-en átesett bete-
gek kb. 50%-ánál 3 hónapon belül újabb trombózis alakul ki
(5, 9). Azon korábbi VTE-eseményen átesett betegek esetében,
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3. táblázat. A vénás tromboembólia predisponáló té -
nyezői

Predisponáló tényező Beteg-
függő

Állapot-
függő

Jelentős predisponáló tényezők (esélyhányados >10) 
Csonttörés (csípő vagy láb) 5
Csípő- vagy térdprotézis műtét 5
Általános sebészeti nagyműtét 5
Súlyos trauma 5
Gerincvelő-sérülés 5

Közepes fokú predisponáló tényezők (esélyhányados 2–9) 
Artroszkópos térdműtét 5
Centrális véna katéter 5
Kemoterápia 5
Krónikus szív- vagy légzési elégtelenség 5

Hormonpótló-kezelés 5
Malignitás 5
Orális kontraceptív kezelés 5
Paralitikus stroke 5
Terhesség/szülés utáni állapot 5
Korábbi VTE 5
Trombofília 5

Gyenge predisponáló tényezők (esélyhányados <2)
>3 napos ágynyugalom 5
Hosszú ideig tartó ülés (pl. autó- vagy
repülőutazás)

5

Növekvő életkor 5
Laparoszkópiás műtét 
(pl. Cholecistectomia)

5

Obesitas 5
Terhesség/szülés előtti állapot 5
Véna varicositas 5

Az adatok az Irodalomjegyzék 2-es számú közleménye alapján
kerültek összeállításra. A cikk a Circulation c. folyóiratban jelent
meg: Anderson FA Jr, Spencer FA. Risk factors for venous throm-
boembolism. Circulation 2003; 107 I9–I16. © American Heart
Association, Inc.



akik 3-12 hónap után elhagyták az antikoagulációs kezelést, a
halálos kimenetelû TE kockázata az alkalmazott diagnoszti-
kus kritériumoktól füg gõen 0,19-0,49 esemény 100 beteg
évenként (38).

Patofiziológia
Az akut TE-nek elsõdlegesen hemodinamikai következmé-
nyei vannak, amelyek akkor manifesztálódnak, ha a thrombus
ha tá sára a pulmonalis artéria lumene 30-50%-nál nagyobb
mértékben elzáródott (39). A kísérleti körülmények között
leírt humorális tényezõknek, vagy reflex hatására kialakuló
pul mo nalis vazokonstrikciónak humán vonatkozásban nincs
szá mot tevõ jelentõsége (40–43).
A nem trombotikus eredetû pulmonalis embólusok ritkán
for dulnak elõ, és más a patofiziológiai konzekvenciájuk, vala-
mint a klinikai megnyilvánulási formájuk (ld. a Nem trom bo -
tikus tüdõembólia c. fejezetet).
A pulmonalis tromboembóliás esemény legfõbb következmé-
nye a hemodinamikai károsodás (32). A nagy és/vagy többszö-
rös embólusok hatására hirtelen megnõ a pulmonalis vasz -
kuláris rezisztencia, amely olyan mértékû jobb kamrai utóter-
heléshez (afterload) vezet, amivel a szívizomzat nem tud meg-
birkózni. Hirtelen halál következhet be elektromechanikai
disszociáció következtében (44), de elõfordulhat syncope és/ -
vagy sokkállapothoz vagy halálhoz vezetõ szisztémás hi po -
tenzió, az akut jobbszívfél-elégtelenség következményeként.
Tovább ronthatja a perctérfogatot az interventricularis
septum jobb felé történõ kiboltosulásának hatására kialakuló
bal kamrai (BK) diasztolés diszfunkció (45).
Az akut embólus idõszakát a jobbszívfél-elégtelenség
ellenére túlélõ betegeknél a szisztémás receptorok hatására
szimpatikus idegrendszeri aktiváció következik be. A pozitív
inotróp és kronotróp stimuláció, valamint a Frank–Starling-
mechanizmus hatására emelkedik a pulmonalis artériás nyo-
más, ami elõ segíti a pulmonalis áramlás, a balkamra-telõdés
és lökettérfogat rendezõdését. A szisztémás vazokon strik -
cióval együtt ezek a kompenzációs mechanizmusok stabili-
zálhatják a vérnyomást (46). Ez különösen fontos, hiszen az
alacsony vérnyomás következményeként csökkenõ koszorú-
ér-átáramlás tovább ronthatja a jobb kamra mûködését. A
nem pre kon dicionált, vékony falú jobb kamrától azonban
nem várható el 40 Hgmm-t meghaladó pulmonalis nyomás
létrehozása (39).
Általában az elsõ 24-48 óra folyamán másodlagos hemo di -
namikai destabilizáció alakulhat ki rekurrens embólusok és/
vagy a jobb kamra mûködésének további rosszabbodása miatt.
Ezt korai rekurrens epizódok okozhatják, amelyek gyakoriak
fel nem ismert esetekben, vagy nem megfelelõ VTE-kezelés
során (47). A kompenzatorikus inotróp és kronotróp stimulá-
ció azonban nem elegendõ a jobb kamra mûködésének hosszú
távú stabilizációjára még rekurrens embólusok megjelenése
nélkül sem. Ez a megnövekedett jobb kamrai oxigénigény és
csökkent miokardiális koronária perfúziós grádiens potenciáli-
san káros kombinációjával magyarázható. Mindkét tényezõ
elõsegíti a jobb kamrai iszkémia és diszfunkció kialakulását,
aminek circulus vitiosusa akár halálos kimenetellel is vég zõd -
het (48). Fennálló kardiovaszkuláris betegség befolyásolhatja a
kompenzációs mechanizmusok hatékonyságát, következmé-
nyesen pedig a prognózist (17).
A TE-ben fellépõ légzési elégtelenség túlnyomórészt a he mo -
dinamikai zavarok következménye. Számos tényezõ sú lyos -

bíthatja a TE-esemény alatt kialakuló hipoxiát (49). Az ala-
csony perctérfogat a pulmonalis keringésbe kerülõ kevert vé -
nás vér deszaturációjához vezet. Az okkludált artériák mö götti
kapillárisok szintjén csökkent áramlású területek, valamint az
intakt artériák ellátásához tartozó fokozott áramlású területek
kialakulása együttesen a ventiláció/perfúzió egyensúlyának
megbomlásához, végsõ soron hipoxémiához vezet. A betegek
kb. egyharmadában nyitott foramen ovale esetén jobb-bal irá-
nyú sönt alakul ki, a jobb és a bal pitvar között megforduló
nyomásgrádiens következtében, ami súlyos hipoxémiát, para-
dox embolizációt és stroke-ot okozhat (50).
Kisebb és disztális embólusok, még ha nincs is hemodinamikai
hatásuk, alveoláris eredetû vérzéseket idézhetnek elõ, hemop -
tízist, pleuritist és enyhe pleurális effúziót eredményezve. A
klinikai kép e formáját „tüdõinfarktusnak” ismerjük. A gáz-
cserére gyakorolt hatása általában elhanyagolható, kivéve
együttesen fennálló kardiorespiratorikus betegség esetén.

A tüdõembólia súlyossága
A tüdõembólia súlyosságát a TE-hez kapcsolódó korai halálo-
zás individuális kockázata határozza meg, nem pedig az
intrapulmonalis embólus(ok) mennyisége, megoszlása és az
általuk okozott károsodás anatómiai jellegzetessége. Ezért a
jelen ajánlás, a félrevezetõ, korábban alkalmazott „masszív”,
„szubmasszív” és „nem-masszív”meghatározások helyett az
adott TE-eseményhez kapcsolódó korai halálozás kockázatá-
nak becsült értékének használatát javasolja.
A TE súlyosságában a korai (azaz kórházi, vagy 30 napon be -
lüli) halálozás kockázata szerint a fennálló rizikófaktorok
alapján számos szintet különböztethetünk meg. Gyakorlati
cél ból a TE kockázatának meghatározására használt rizikó-
faktorok három csoportba sorolhatók (4. táblázat).
A kockázatbesorolásra alkalmas klinikai markerek azonnali,
ágy melletti meghatározása szerint nagy kockázatú és nem
nagy kockázatú TE elkülönítése lehetséges (5. táblázat). Ez az
osztályozás alkalmazható azokra a betegekre is, akiknél TE
gyanúja áll fenn, mivel segít megválasztani az optimális diag-
nosztikus stratégiát és az elindítandó kezelést.
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4. táblázat. Kockázatfelmérés szempontjából hasznos
elsődleges markerek akut tüdőembóliában

Klinikai markerek Sokk
Hipotónia*

JK-diszfunkció JK-dilatáció, hipokinézis vagy nyomás
túlterhelés echokardiográfiás jelei
JK-dilatáció spirál CT-lelete
BNP vagy NT-pro-BNP-szint-emelkedés
Emelkedett nyomás a jobb szívfélben
jobbszívfél-katéterezés során

Myocardium-
károsodás markerei

Kardiális troponin-T vagy I pozitivitás**

JK: jobb kamra;  BNP: agyi nátriuretikus peptid; NT-pro-BNP-
szint: N-terminális-pro-BNP
*Definíciója: <90 Hgmm alatti szisztolés vérnyomás, vagy >15 perc
alatt >40 Hgmm-es vérnyomásesés, amit nem újkeletű aritmia,
hipovolémia vagy szepszis okoz.
**A Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) ebben a
kategóriában új rizikómarker, klinikai jelentősége megerősítésre vár.



A nagy kockázatú TE életet veszélyeztetõ, sürgõsségi állapot,
amely specifikus diagnosztikus és terápiás stratégiát igényel
(rövid távú mortalitás>15%) (17, 51).
A nem nagy kockázatú TE további alcsoportokra osztható a
jobbkamra-diszfunkció és/vagy a myocardium-károsodás
markereinek meglététõl függõen, közepes, vagy alacsony koc-
kázatú TE-re. Közepes kockázatú TE diagnózisa állapítható
meg, ha legalább egy jobbkamra-diszfunkcióra vagy myo car -
dium-károsodásra utaló paraméter pozitív. Alacsony kockáza-
tú TE diagnózisa esetén az összes vizsgált jobbkamra-disz-
funkciót és myocardium-károsodást jelzõ marker negatív (rö -
vid távú mortalitás <1%) (lásd még Prognosztikai vizsgálatok
c. fejezetet és az ESC honlapjának Guidelines fejezetében a
kiegészítõ adatok között az A–E táblázatokban:
www.escardio.org/guidelines). Ezek között az adatok között
megtalálhatók a jobbkamra-diszfunkciót és myocardium-
károsodást meghatározó, a TE prognózisát kutató klinikai
vizs gálatokban is alkalmazott határértékek.

Diagnózis

A „TE-diagnózis megerõsítve” definíció a jelen ajánlások értel-
mezése szerint és a klinikai gyakorlat céljára egyaránt azt jelenti,
hogy a TE fennállásának a valószínûsége eléri azt a szintet, ami-
nek alapján a TE-re specifikus kezelése indokolt, míg a „TE-
diagnózis kizárva” arra vonatkozik, hogy a klinikai gyanú ellené-
re a TE valószínûsége kellõ biztonsággal kizárható így a kezelés
elmaradásának kockázata elfogadhatóan alacsony marad. Ezek a
meghatározások nem jelentik teljes bizonyossággal, hogy a
pulmonalis artériákban a thrombus jelen van-e, vagy sem.

Klinikai megjelenés
Adott beteg klinikai észlelésekor a TE-diagnózis való színû sé -
gének meghatározása kulcsfontosságú a diagnosztikus vizsgá-
latok értékelése és a megfelelõ diagnosztikus stratégia megvá-
lasztása szempontjából. Az esetek 90%-ában a TE gyanúja kli-
nikai tünetek, úgymint dyspnoe, mellkasi fájdalom és syncope
képében jelentkezik, amelyek önmagukban, vagy egymással
kombinációban fordulnak elõ. TE esetén a betegek több mint
90%-ánál volt jelen a dyspnoe, tachypnoe vagy mellkasi fájda-
lom (52, 53). A syncope ritka, de lényeges manifesztációja a
TE-nek, ami súlyos mértékben károsodott hemodinamikai ál -

lapotot jelent. A legsúlyosabb esetekben sokk és artériás hipo -
tónia alakul ki. Pleurális eredetû mellkasi fájdalom, dys -
pnoéval együtt, vagy anélkül, egyike a TE leggyakoribb meg-
jelenési formáinak (6. táblázat).
A fájdalom általában a pleurális irritáció következménye,
amely a disztális embólusok által okozott, alveoláris bevérzé-
sek és hemoptoe kíséretében bekövetkezõ tüdõinfarktussal
ma gyarázható (54). A gyorsan kialakuló, izolált dyspnoe in -
kább centrális embólusok esetén észlelhetõ, amely sokkal je -
len tõ sebb hemodinamikai következményekkel jár, mint a
tüdõ infarktus szindróma. Retro ster nalis, anginaszerû mellkasi
fájdalommal járhat együtt, amely jobb kamrai szívizom-
iszkémia jele. A dyspnoe bizonyos esetekben igen progresszív
módon, több héten keresztül alakul ki, amikor a TE diagnózi-
sa úgy ismerhetõ fel, hogy másik, szintén fokozatosan kiala-
kuló dyspnoéval járó kórképek klasszikus kísérõ tünetei nem
jelentkeznek. Szívelég telen ségben vagy tüdõbetegség esetén a
dyspnoe súlyosbodása lehet az egyetlen tünet, ami TE-re utal.
Elengedhetetlenül fontos a VTE kialakulásáért felelõs ténye zõk

Az akut tüdõembólia diagnózisának és kezelésének irányelvei

Cardiologia Hungarica 2010; 40 : H7

5. táblázat. A tüdőembólia miatti korai halálesetek kockázatbesorolása

Sokk vagy hipotónia esetén nem szükséges a JK-diszfunkció/károsodás megerősítése a nagy kockázatú TE-hoz kapcsolódó korai halálozás
klasszifikációjához TE: tüdőembólia; JK: jobb kamra

A TE-hoz kapcsolódó korai
halálozás kockázata

Rizikómarkerek
Lehetséges terápiás 

vonzatKlinikai (sokk
vagy hipotónia) JK-diszfunkció Myocardium 

károsodás

Magas>15% + (+)* (+)* Trombolízis vagy
embolectomia

Nem magas
Közepes 3-15% –

+ +

Hospitalizáció+ –

– +

Kicsi <1% – – – Korai hazabocsátás vagy
otthoni kezelés

TE igazol-
va (n=219)

TE kizárva
(n=546)

Tünetek
Dyspnoe 80% 59%
Mellkasi fájdalom (pleurális) 5% 43%
Mellkasi fájdalom (szubszternális) 12% 8%
Köhögés 20% 25%
Hemoptízis 11% 7%
Syncope 19% 11%

Vizsgálati lelet
Tachypnoe (>20/perc) 70% 68%
Tachycardia (>100/perc) 26% 23%
MVT tünetei 15% 10%
Láz (>38,5 °C) 7% 17%
Cianózis 11% 9%

Az 53. és 55. számú referencia adatai alapján.
MVT: mélyvénás trombózis

6. táblázat. A klinikai tünetek és vizsgálati leletek
prevalenciája TE gyanús betegek esetén, a végső diag-
nózis szerint



felismerése a TE diagnózisának felállításához, és a diagnózis
valószínûsége annál nagyobb, minél több ilyen faktor meglétét
sikerül igazolni. Az esetek 30%-ában azonban a TE minden
predisponáló tényezõ nélkül kialakuló ún. idio pá tiás TE. Az
egyes beteg klinikai tünetei és panaszai nem sokat segítenek a
diagnózis felállításában, mivel ezek sem nem specifikusak, sem
nem szenzitívek (6. táblázat). A mellkasröntgen általában kóros,
azonban az itt leggyakrabban észlelt elváltozások (lineáris
atelectasia, pleurális effúzió, féloldali magas rekeszállás) nem-
specifikusak a TE-re (56). A mellkas-röntgen-vizsgálat azonban
rendkívül hasznos a nehézlégzés és mellkasi fájdalom egyéb
kiváltó okainak kizárásában. A TE általában hipoxiával társul, de
a betegek max. 20%-ában normális az ar tériás oxigén parciális
nyomása (PaO2), és normális az alveoláris oxigén grádiens is
[D(A-a)O2] (57). A jobb kamra terhelésének elektrofiziológiai
jelei, mint pl. a V1–V4-ben észlelhetõ T-hullám-inverzió, QR-
komplexus a V1-ben, a klasszikus S1Q3T3 és inkomplett vagy
komplett jobbszár-blokk segítséget jelenthetnek, különösen kez-
deti esetekben (58, 59). Ezek az elváltozások azonban általában a
TE sokkal súlyosabb eseteiben fordulnak elõ, viszont észlelhetõk
még bármilyen más etiológiájú jobbkamra-terhelésben is.
Összefoglalva, a klinikai tünetek, panaszok és a rutin labora-
tóriumi eredmények nem elegendõek az akut TE diagnó -
zisának megerõsítésére vagy kizárására, de bizonyos mérték-
ben segíthetik a döntés meghozatalát.

A TE-diagnózis klinikai valószínûségének
felmérése
Az individuális panaszok, tünetek és az általánosan használt
di agnosztikus módszerek korlátozott érzékenysége és speci -

fici tása ellenére az összes adat sajátságos kombinációja, akár a
klinikus (60–63) által értékelve, akár az elõrejelzési szabály
alkalmazásával (64–66), lehetõvé teszi a TE gyanús betegek
elkülönítését akkor, amikor a klinikai kép alapján az egyéb
vizsgálatok elvégzését megelõzõen fokozott a TE fennállásá-
nak va lószínûsége (pre-test probability). Ez a TE összes diag-
nosztikus algoritmusának kulcslépése. A TE vizsgálatok utáni
való színûsége (post-test probability) ugyanis nemcsak az el -
végzett diagnosztikus vizsgálatok eredményétõl függ, ha nem
egyben a „pre-test probability” függvénye is. A gyakorlati
szem pon to kat a késõbbi fejezetekben fogjuk tárgyalni.
Az implicit klinikai döntés értékét számos nagy tanulmány
iga zolta (60–63), amelyek egyike a Prospective Investigation
On Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED) (60) vizsgálat
volt. Ennek három fõ eredménye a következõ:
x a betegeknek a TE diagnózisának klinikai valószínûsége

szerinti 3 csoportba sorolása igen pontosnak bizonyult. A
TE prevalenciája növekszik, annak a klinikai kép alapján
meghatározott valószínûségének növekedésével összefüg-
gésben (kicsi, 9%; közepes, 30%; magas, 68%);

x a betegek 90%-ánál kicsi vagy közepes (azaz nem magas) a
klinikai kép alapján megállapított valószínûség; és 

x ventilációs-perfúziós tüdõszcintigráfiás vizsgálattal (V/Q-
scan) kapott azonos eredmény esetén is lehet különbözõ a
TE prevalenciája a klinikai valószínûségtõl és a vizsgálatok
elõtti valószínûségtõl (pretest probability) függõen (60).

A diagnózis egyértelmû megállapítását (implicit klinikai dön-
tés) megnehezíti, hogy nincs standardizálva, és nem lehetséges
az oktatása. Ezért számos, a klinikai döntést segítõ (explicit)
predikciós módszer került kifejlesztésre az elmúlt években,
amelyek közül a legnépszerûbb a Wells és munkatársai által ki -
dol gozott Kanadai módszer (7. táblázat) (65). A módszer hasz-
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7. táblázat. A TE klinikai predikciója a Wells-score és a módosított Genfi-score alapján

Módosított Genfi score (64) Wells score (65)

Változó Pontszám Változó Pontszám
Predisponáló tényező Predisponáló tényező

Életkor >65 év +1
Korábbi MVT vagy TE +3 Korábbi MVT vagy TE +1,5
Műtét vagy csonttörés 1 hónapon belül +2 Friss műtét vagy immobilizáció +1,5
Aktív tumor +2 Tumor +1

Tünetek Tünetek
Egyoldali alszári fájdalom +3
Hemoptízis +2 Hemoptízis +1

Klinikai jelek Klinikai jelek
Szívfrekvencia Szívfrekvencia
75–94/perc +3 >100/perc +1.5
³95/perc +5

Alszári mély véna menti fájdalom,
nyomásérzékenység és egyoldali ödéma

+4 MVT klinikai jelei +3

Klinikai megítélés
Alternatív diagnózis kevésbé valószínű, mint a TE +3

Klinikai valószínűség Összpontszám Klinikai valószínűség (3 fokozatú) Összpontszám
Alacsony 0–3 Alacsony 0–1
Közepes 4–10 Közepes 2–6
Magas ³11 Magas ³7

Klinikai valószínűség (2 fokozatú)
TE nem valószínű 0–4
TE valószínű >4



nálhatósága széles körben igazolódott, mind egy három kate-
góriából (kicsi, közepes és nagy klinikai valószínûség), mind
pedig egy két kategóriából (TE valószínû vagy TE nem való -
színû) álló séma keretében alkalmazva (67–71). Használata
egyszerû, könnyen beszerezhetõ információkon alapszik. Vál -
tozik azonban a megfigyelések közötti reprodukálhatóság a
módszerben helyet kapott szubjektív összetevõnek (az alter-
natív diagnózis kevésbé valószínû, mint a TE) tulajdonított je -
lentõségtõl függõen (72–74). A módosított Genfi-módszer
szintén használatos Európában (64). Egyszerû, teljes mérték-
ben klinikai változókra épül és standardizált, használhatósága
igazolt, de kevésbé széles körben, mint a Wells-módszer. Bár -
melyik módszert is alkalmazzuk, a kis valószínûségû csoport-
ban kb. 10%, a közepesben 30%, a nagy valószínûségû cso-
portban pedig 65% a tromboembóliás betegek aránya.
Összefoglalva, a klinikai értékelés lehetõvé teszi a betegek kü -
lönbözõ valószínûségû kategóriákba történõ besorolását, ame-
lyek összefüggésben vannak a TE prevalenciájával, akár impli-
cit klinikai döntést hozunk, akár explicit, validált predikciós
módszert alkalmazunk.

D-dimer
Az elmúlt években széles körben vizsgálták a keresztkötések
által stabilizált fibrin lebomlási termékének, a D-dimernek a
plazmaszintjét (75, 76). A plazma D-dimer-szint megemelke-
dik akut vérrög jelenlétében, a szimultán aktiválódó koagulá-
ció és fibrinolízis eredményeként. Normális D-dimer-szint
ese tén ezért valószínûtlen a TE vagy MVT diagnózisa, tehát a
D-dimer plazmaszintjének negatív prediktív értéke nagy.
Más részrõl, bár a D-dimer igen specifikus fibrinre, a fibrin
nem-specifikus a vénás tromboembóliás betegségre, hiszen
számos más kórképben is termelõdik, mint pl. daganat,
gyulladás, fertõzés, nekrózis, aortadisszekció, ezért a D-dimer
po zitív prediktív értéke viszont kicsi, nem alkalmas a TE diag-
nózisának megerõsítésére. Számos, különbözõ laboratóriumi
vizsgálati módszer áll rendelkezésre (75, 76). A kvantitatív
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) és az ELISA-
ból származtatott eljárások szenzitivitása meghaladja a 96%-
ot, spe cificitása kb. 40%. Emiatt biztonsággal használhatók a
TE di agnózisának kizárására azoknál a betegeknél, akik vagy a
kicsi, vagy a közepes valószínûségû csoportban vannak. A sür -
gõs ségi osztályon elvégzett negatív ELISA D-dimer-teszt a
betegek 30%-ában további vizsgálatok nélkül kizárja a TE
diagnózisát (63, 68, 77, 78). A Vidas D-dimer-tesztet alkalma-
zó végpontvizsgálatok kimutatták, hogy a negatív eredmény
alapján kezelést nem kapó betegek három hónapos trom bo -

embóliás kockázata 1% alatt maradt (8. táblázat) (63, 77–79). A
kvantitatív latex- és a teljes vér agglutinációs próbák érzékeny-
sége alacsonyabb, ami 85-90%-os szenzitivitást jelent, így eze-
ket közepes szenzitivitású vizsgálatokként tartjuk számon (75,
76). Végpont vizsgálatokban a mai napig a legszélesebb körben
tesztelt eljárások a Tinaquant és a SimpliRED-próba, ame-
lyeknek az alacsony klinikai valószínûségre utaló eredménye
alapján kezeletlenül hagyott betegek 3 hónapos trom bo em -
bóliás kockázata <1% volt. A TE kizárásának biztonságára vo -
natkozó értékük azonban nem megalapozott közepes klinikai
valószínûség esetén, háromszintû valószí nû ségi kategória sze-
rint alkalmazva. A kétfajta kategóriát használó Wells-féle
meghatározás alkalmazásakor, amely a betegeket „TE va ló -
színûsíthetõ” és „TE nem valószínûsíthetõ” csoportba oszt ja,
a közepesen szenzitív próbák biztosan kizárják a TE-t az
utóbbi csoportban, azaz azoknál a betegeknél, akik esetében a
va ló színûségi pontérték <4.
A D-dimer-próba diagnosztikus értéke specificitásában rejlik,
amely bizonyos betegsajátosságok függvényében változik. A
D-dimer specificitása TE gyanúja esetén egyenletesen csökken
az életkor elõrehaladtával, és akár 10% alá is csökkenhet 80
éves kor felett (81). A D-dimer sokszor emelkedett értéket
mutat daganatos betegségben is (82, 83), továbbá hospitalizá -
ció (84) és terhesség esetén (85, 86). Ezért ahhoz, hogy egy TE-
át biztosan kizárhassunk, a sürgõsségi felvétel alkalmával 3
betegnél, az elõbb említett esetekben pedig 10 vagy több
betegnél kell a D-dimer-tesztet elvégezni. Annak eldöntése
tehát, hogy a D-dimer-meghatározás adott betegnél elvégzésre
fog-e kerülni, fontos része a diagnosztikus folyamatnak.
Összefoglalva tehát, a negatív D-dimer-eredmény nagymér-
tékben érzékeny próba esetén biztonsággal kizárja a TE lehe -
tõségét a kis- vagy közepes valószínûségû betegeknél, azon -
ban ha a próba érzékenysége közepes szintû, annak alapján
csak a kis valószínûségû betegeknél mondhatjuk biztonsággal,
hogy a TE kizárható. Amennyiben a közelmúltban bevezetett
két kategóriából álló klinikai valószínûségi sémát alkalmaz-
zuk, a negatív D-dimer-eredmény alapján a TE biztonsággal
kizárható a „TE nem valószínû” csoportban akár nagy, akár
közepes az adott esetben a próba szenzitivitása.

Kompressziós ultrahang- és CT-venográfiás
vizsgálat
A betegek 90%-ában a TE alsó végtagi MVT következménye
(87). Egy klasszikus venográfiás klinikai tanulmány szerint
bizonyított TE-betegek 70%-ában észlelték MVT fennállását
(88). Napjainkban az alsó végtagi véna kompressziós ultra-
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8. táblázat. A különböző D-dimer vizsgálatok diagnosztikus értéke a TE kizárásában, végpontvizsgálatok ered-
ményei alapján

*TE: tüdőembólia
CI: konfidencia intervallum

Teszt Klinikai valószínűség Betegszám (n) D-dimer 
<500 µg/l/n (%)

3 hónapon belüli
trombo embóliás 

kockázat/% (95% CI)

Vidas D-dimer 
(63, 67, 77–79)

Alacsony vagy mérsékelt* 3367 1184 (33%) 0,1 (0–0,5)

Tinaquant (67, 80) Alacsony* 2071 857 (32%) 0,6 (0,2–1,4)

SimpliRED (68) Alacsony 930 437 (47%) 0,2 (0–1,3)



hangvizsgálat túlnyomórészt átvette a korábban divatos
venográfia helyét az MVT diagnosztikájában. Szenzitivitása
meghaladja a 90%-ot, specificitása pedig 95% körüli
proximális MVT esetén (89, 90). Kompressziós ultrahangvizs-
gálattal a TE-betegek 30-50%-ában mutatható ki MVT (89,
90), és proximális MVT pozitív lelete elégséges az
antikoaguláns kezelés indikációjára, további vizsgálatok elvég-
zése nélkül (91). TE gyanú esetén a kompressziós ultrahang-
vizsgálat korlátozódhat az egyszerû, négypontos mérésre
(lágyék és térdhajlat/fossa poplitea). Az MVT egyetlen validált
diagnosztikus kritériuma a véna teljes komprimálhatóságának
a hiánya, amely vérrög jelenlétére utal, a különbözõ áramlási
paraméterek azonban ebben az esetben nem megbízhatók. A
kompressziós ultrahangvizsgálat TE megállapítására vonatko-
zó di ag nosztikus értéke fokozható, a disztális vénákat is
magában foglaló komplett ultrahangvizsgálat elvégzésével.
Egy közelmúltbeli tanulmány szerint a TE-betegek aránya
azok között, akiknél MVT fennállása igazolódott 22%-ról
43%-ra emelkedett, ha a kizárólag proximális vizsgálat helyett
komplett ultrahangvizsgálat történt, de ezzel párhuzamosan a
spe ci fi citás 96-ról 84%-ra csökkent. A pozitív proximális
kompressziós ultrahangvizsgálat igen magas specificitását TE-
ben meg erõsítette egy nagy prospektív végpontvizsgálat is,
amelyben 524 beteg esetében hasonlították össze multi -
detektoros CT-vel (MDCT) valamint kompressziós ultra -
hangvizsgálattal kapott eredményeiket. A kompressziós ultra-
hang érzékenysége MDCT-vel igazolt TE esetén 39%-os,
specificitása 99%-os volt (91). TE gyanúja esetén a pozitív
proximális kompressziós ultrahangvizsgálati eredmény való -
színûsége nagyobb azoknál a betegeknél, ahol alsó végtagi
tünetek is jelentkeznek, mint tünetmentes esetekben (89, 90).
Újabban, a CT-venográfia egyre nagyobb hangsúlyt kap, mint
az MVT diagnózisának egyszerû és megbízható módszere,
mivel egyetlen intravénás kontrasztanyag-injekció adása mel-
lett kombinálható a mellkas CT-angiográfiával. A közel -
múltban befejezõdött PIOPED II tanulmányban a CT-veno -
gráfia és CT-angiográfia együttes alkalmazásával 83%-ról
90%-ra nõtt a TE-diagnózisra vonatkozó szenzitivitás, válto-
zatlan spe ci ficitás mellett (kb. 95%) (93, 94). Az ehhez tartozó
negatív prediktív érték emelkedése azonban nem bizonyult
klinikailag szignifikánsnak. Mindezek alapján a CT-veno -
gráfia csak marginálisan növeli az összdetekciós arányt TE
gyanúja esetén, azonban jelentõs sugárterhelés árán, amit min-
denképp számításba kell venni, fõleg fiatal nõk esetében (95).
Összefoglalva, TE gyanú esetén proximális MVT fennállását
kompressziós ultrahangvizsgálattal történõ keresése során a
betegek kb. 20%-ánál észlelhetõ pozitív eredmény. Ezért a
kompressziós ultrahang, egyrészt az egydetektoros CT fals
negatív eredményeinek csökkentésére alkalmazható eljárás,
másrészt pozitivitása esetén elkerülhetõvé teszi CT-vizsgálat
elvégzését, ha az kontrasztanyag-érzékenység és/vagy besugár-
zás veszélye miatt ellenjavallt. A CT-venográfia CT-angio grá -
fiával történõ kombinációja szignifikáns mértékben emeli a
sugárterhelést és nem ad többletinformációt MDCT használa-
ta esetén.

Ventilációs-perfúziós szcintigráfia
A ventilációs-perfúziós szcintigráfia (V/Q-scan) robosztus,
meg alapozott diagnosztikus eljárás a TE meghatározására. A
vizsgálat bizonyítottan rendkívül biztonságos, és vele kapcso-
latban csak kevés allergiás reakció került leírásra. Alapelve, a

technécium (Tc)-99 m jelölésû aggregált albuminrészecskék
injekciójának beadása, amelyek a pulmonalis kapillárisokban
elakadnak, így megoszlásuk szerint, izotóp szcintigráfiás
módszerrel, szöveti szinten válik meghatározhatóvá a tüdõ per -
fú zió. Az elzáródott pulmonalis artériák ellátási területén a
perifériás kapillárisokba nem jutnak el a részecskék, ezért ezek
„hideg” területekként jelennek meg a szcintigráfiás felvételen.
A perfúziós képalkotó eljárás kombinálható ventilációs vizsgá-
latokkal, amelynek során xenon (Xe)-133 gáz, Tc-99 m izo-
tóppal jelölt aeroszol vagy Tc-99 m jelölésû szén mikroré-
szecskék (Technegas) alkalmazhatók. A ventilációs szcintig -
ráfia hozzáadása fokozza az eljárás specificitását, hipoven ti -
láció következtében kialakuló reaktív vazokonstrikció miatt
alulperfundált szegmensek azonosítása révén (perfúzió-venti-
láció egyensúly-eltolódás) (96, 97). Hagyományosan legalább
hat síkban elkészített planáris perfúziós és ventilációs felvéte-
lek szükségesek. A radioaktív gázokkal szemben a Tc-99 m
jelölésû ventilációs nyomkövetõk (amelyek klinikai felhaszná-
lása – az Egyesült Államoktól eltérõen – Európában engedé-
lyezett) alkalmazása elõnyösebb a ventilációs képalkotás céljá-
ra, mivel a bronchoalveoláris rendszerben lerakódva minimális
a kimosódásuk, ezért sokkal több síkban és régióban ké szít -
hetõ felvétel, ami jóval pontosabb képet ad a ventilációs és per-
fúziós viszonyokról (98, 99). A 100 MBq aktivitású Tc-99 m
jelölésû albumin makroaggregátumokkal végzett tüdõ szcin -
tigráfia átlagos méretû felnõtt esetében 1,1 mSv sugárterhelést
jelent az Internal Commission on Radiological Pro tection
(ICRP) meghatározása alapján, ami szignifikánsan alacso-
nyabb, mint a spirál CT során kapott 2-6 mSv (100). Össze -
hasonlításképpen, az egyszerû mellkasröntgen során kapott
sugárterhelés 0,05 mSv.
A tüdõszcintigráfiás eredmények értékelésénél gyakran hasz-
nálják a PIOPED-tanulmány (60) által kidolgozott klasszifiká-
ciót, amely négy kategóriát különít el:
x normál vagy közel normálállapot,
x TE kis-,
x közepes- (nem diagnosztikus), és
x nagy valószínûsége. 
Az osztályozási kritériumok folyamatos átdolgozás és állandó
vita tárgyát képezték (101, 102). A normál perfúziós tüdõ szcin -
tigráfiás lelet megbízhatóságát azonban több prospektív klinikai
végpontvizsgálat igazolta, amelyekben az észlelt végpontesemé-
nyek kis száma (103, 104) azt erõsítette meg, hogy normállelet
esetén biztonsággal dönthetünk a terápia elhagyása mellett,
amit a közelmúltban elvégzett V/Q-scan és CT összehasonlító
tanulmány eredményei is megerõsítettek (105). E nagy vizsgála-
tokban 247 betegnek (35,0%) volt normális az ered ménye, akik
közül ultrahang alapján csak 2 betegnél (0,8%) volt proximális
MVT igazolható, és akik antikoaguláns kezelést kaptak. A
többi 245 beteg egyikénél sem következett be tromboembóliás
esemény a követési periódus során. Né hány radiológus szerint a
szeg mentális perfúziós defektus nagy valószínûségû TE-t
jelent. Valójában 350 betegbõl, akiknél legalább egy szeg -
mentális perfúziós defektus igazolódott, és fokálisan normál
ventiláció, a pozitív prediktív érték 88%-nak (95%-os CI mellett
84–91% között) adódott (60, 106–112). Ez a prediktív érték elég-
séges a TE diagnózisához, aminek alapján a legtöbb betegnél
elkezdhetõ a hosszú távú anti koa guláns kezelés. A PIOPED
sokkal szigorúbb feltételrendszerének (ami két vagy több
szegmentális perfúziós defektust határoz meg) magasabb a TE-
re vonatkozó pozitív prediktív értéke, így ennek az eredménye
általánosan elfogadott a TE diagnózisának meg erõ sítésére. A
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közelmúltban publikált PIOPED II-tanulmány eredményei
megerõsítették a nagy valószínûségi fokú V/Q-szcintigramm
diagnosztikus értékét TE igazolására, és a normáleredmény
értékét annak kizárására (113). Néhány intézményben csak a
szcintigráfia perfúziós részét alkalmazzák és mell kasröntgent,
amivel a ventilációra vonatkozó információt pótolják. Nem ez a
követendõ eljárás, ha a perfúziós szcin tigramm nem normális,
de elfogadható normál mellkasröntgen-eredmény esetén; bár -
minemû perfúziós defektus ilyenkor ventilációs perfúziós
egyensúlyzavarnak minõsít hetõ (114).
A nem diagnosztikus értékû közepes valószínûségû szcin ti -
gramm értékét sok kritika érte, mivel ez esetben további diag-
nosztikus vizsgálatok elvégzésére van szükség. A probléma
legalábbis részben történõ megoldására több különbözõ straté-
gia javasolható, mint pl. a klinikai valószínûség paraméterei-
nek beépítése (115–117), vagy a tomográfiás módszerrel tör -
ténõ adatgyûjtés lehetõsége (118–120). Még késõbbi vizsgála-
tok szerint tomográfiás módszerrel történõ adatgyûjtés, mint
a SPECT (single photon emission computed tomography)
vizs gálat növeli a diagnosztikus pontosságot és csökkenti a
diagnózis szempontjából értékelhetetlen eredmények számát
(118–120). A SPECT-eljárás még a TE diagnózisának automa-
tizált algoritmus alapján történõ megállapítását is lehetõvé
teszi (121).
Összefoglalva, normál perfúziós szcintigramm igen nagy biz-
tonsággal kizárja a TE diagnózisát. Bár kevesebb bizonyíték
van rá, a nem diagnosztikus V/Q-szcintigramm kis klinikai
valószínûséggel együtt elfogadható feltétel a TE kizárására.
Nagy valószínûségû ventilációs-perfúziós szcintigramm
bizonyító erejû a TE diagnózisában, de bizonyos esetekben
még további vizsgálatok szükségesek klinikailag kis
valószínûségû betegeknél, a nagy valószínûségi értékû V/Q-
szcintigram m nak, ilyen betegek esetében alacsonyabb pozitív
prediktív értéke miatt. A V/Q-szcintigramm és a klinikai
valószínûség összes többi kombinációja esetén további vizsgá-
latok elvégzése szükséges.

CT
A közelmúltban tapasztalt technológiai fejlõdés következté-
ben sokat változott a CT-angiográfia értékének megítélése a
TE diagnózisának felállításában. Két nagy rendszerezõ vizsgá-
lat tekintette át az egydetektoros spirál CT szerepét a TE-
diagnózis gyanújának igazolásában, amelyek szerint igen tág
határok között változik mind a szenzitivitása (53-100%), mind
a specificitása (73–100%) (122, 123). Két nagy, módszertani
szempontból robosztus klinikai tanulmány alapján az egyde-
tektoros CT (SDCT) szenzitivitása 70%, specificitása pedig
90% körül van (124, 125). A mozgási mûtermékek vagy a
pulmonalis erek elégtelen festõdése miatt technikailag nem
kielégítõ CT-angiogrammok aránya 5-8% volt, ezért negatív
SDCT-felvétel alapján a TE nem zárható ki biztonsággal,
azonban két nagy végpontvizsgálat eredménye szerint, negatív
SDCT mellett proximális MVT-t igazoló pozitív vénás ultra-
hangvizsgálati lelettel nem nagy klinikai valószínûség mellett,
a betegek kb. 1%-ának volt 3 hónapon belüli tromboembóliás
kockázata (61, 78).
Az MDCT-technológia bevezetése óta, annak nagy idõbeli és
térbeli felbontása, valamint az artériás festõdés minõsége
miatt a CT-angiográfia vált az elsõként választandó módszer-
ré a pulmonalis vaszkulatúra vizsgálatára TE gyanúja esetén, a
rutin klinikai gyakorlatban. E módszer lehetõvé teszi a pul -

monalis artériák megfelelõ vizualizációját egészen a legutolsó
szegmentális szintig (126–128). Bár korábbi vizsgálatok alapján
a specificitása és szenzitivitása 90% fölötti (129), a közelmúlt-
ban véget ért PIOPED II-tanulmányban a (többnyire 4 detek-
toros) MDCT szenzitivitása 83%-nak, specificitása 96%-nak
adódott (94). A TE diagnózisának referencia-feltételeit ugyan
érte kritika a PIOPED II-ben, de a vizsgálat fölhívta a figyel-
met arra, hogy a klinikai valószínûség befolyásolja az MDCT
prediktív értékét. A Wells-féle osztályozás szerint kis, vagy
közepes mértékû klinikai valószínûség fennállásakor a nega-
tív CT-lelet negatív prediktív értéke igen nagy (sorrendben
96% és 89%), azonban a vizsgálatot megelõzõen megállapított
nagy klinikai valószínûség esetén csak 60%. Ezzel ellentétben
a pozitív CT-lelet pozitív prediktív értéke magas volt (92-
96%) közepes és nagy klinikai valószínûségben, azonban sok-
kal ki sebb (58%) alacsony vizsgálat elõtti klinikai való -
színûségben. A klinikusnak ezért számítania kell arra, hogy
bizonyos ritka ese tekben ellentmondás lehet a klinikai kép és
az MDCT-eredmény között. Négy közelmúltbeli tanulmány
bizonyította a CT, mint egyedüli vizsgálatnak az értékét a TE
kizárásának megállapításában. Egy prospektív terápiás vizsgá-
latba 756 be teg került beválasztásra, a sürgõsségi osztályra
érkezésük szerinti sorrendben, klinikai megítélés szerint nagy
való színû ségû TE gyanúval és pozitív D-dimer-eredménnyel.
Ezt köve tõen minden betegnél alsó végtagi ultrahang- és
MDCT-vizsgálat történt (77). Az ultrahangvizsgálattal
proximális MVT-t igazolt, de negatív MDCT eredményû
betegek aránya mindössze 3 volt 324-bõl (0,9%, 95% CI,
0,3–2,7%) (67). A Chris topher-tanulmányban az összes bevont
betegnél elvégezték a mellkas MDCT-vizsgálatot. Minden
beteg a Wells-skála szerint a TE valószínû kategóriába tarto-
zott és a D-dimer-vizsgálati eredményük pozitív volt. Az 1505,
negatív CT-lelet alapján kezelést nem kapott beteg 3 hónapos
tromboembóliás kockázata alacsony volt (1,1%, ami 95%-os CI
mellett 0,6–1,9% közötti értéket jelent) (67). Másik két
randomizált kontrollált vizsgálat hasonló konklúzióra vezetett.
Egy Kanadában végzett tanulmány szerint, amelyben V/Q-
szcintigráfiát és CT-t (fõleg MDCT-t) hasonlítottak össze,
531 betegbõl mindössze 7 esetben fordult elõ MVT a negatív
CT-lelet ellenére, és csak egynél következett be trombo -
embóliás esemény a követési idõszakban. Ennek alapján a 3
hónapos tromboembóliás kockázat 1,5% (95% CI, 0,8–2,9%),
amennyiben csak CT-vizsgálat történik (105). Egy európai
vizsgálat két, D-dimer és MDCT-vizsgálatra alapuló diagnosz-
tikus stratégiát hasonlított össze: az egyikben alsó végtagi
kompressziós ultrahangvizsgálattal együtt elvégezve, a másik-
ban pedig anélkül (130). A D-dimer-CT karban a 3 hónapos
tromboembóliás kockázat 0,3%-nak adódott (95% CI,
0,8–1,2%, a negatív D-dimer vagy MDCT-lelet alapján kezelés
nélkül hagyott 627 beteg esetében. Összességében, ezen ada-
tok szerint a negatív MDCT-lelet megfelelõ kritérium TE
kizárására a nem nagy klinikai valószínûségû betegek eseté-
ben. Nem tisztázott még, hogy negatív CT és nagy klinikai
valószínûség esetén szükséges-e a beteget tovább vizsgálni
kompressziós ultrahanggal és/vagy V/Q-szcintigráfiával vagy
pulmonalis angiográfiával. Hason lóképpen, a szegmentális
vagy a proximálisabb szinten TE-t igazoló MDCT-lelet
megfelelõ bizonyítéka a TE diagnózisának, nem kis klinikai
valószínûségû beteg esetében. Mivel az MDCT pozitív prog-
nosztikai értéke alacsonyabb kis klinikai valószínûség esetén
(a PIOPED II szerint 58%) (94), további vizsgálatok szüksége-
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sek a döntéshez, legalábbis bizonyos betegeknél. Mivel az
MDCT specificitása és pozitív prognosztikus értéke nemcsak
a klinikai valószínûségtõl, hanem a vérrög legproximálisabb
hely zetétõl is függ (94), további vizsgálatok elvégzése jöhet
szóba kis klinikai valószínûség és szegmentális vérrög elõfor -
dulá sakor, de a kezelés elkezdhetõ a lobális vagy a fõ pul -
monalis artéria törzsben thrombust jelzõ MDCT-lelet esetén.
A TE diagnosztizálása céljából a CT-venográfia mellkas CT-
angiográfiával együtt történõ elvégzésének indikációja nem
egyértelmû. A PIOPED II-vizsgálatban e kombináció 90%-os
szenzitivitásúnak bizonyult, míg az egyedüli CT-angiográfia
83%-osnak (67). A CT-venográfiával elért abszolút nyereség
azonban szerény mértékû volt (mindössze 14-gyel több TE fel-
ismerése a 824 referenciadiagnózisú beteg közül), ami pusztán
2%-os negatív prognosztikai érték növekedést jelentett (95-rõl
97%-ra). A CT-venográfia leletének a klinikai értékelés infor-
mációjával történõ kiegészítése nem eredményezett szignifi-
káns nyereséget a prediktív értékek szempontjából. A kie -
gészítõ CT-venográfia klinikai hasznának hiányát a fent rész-
letezett végpontvizsgálatok eredménye alapján lehetett megál-
lapítani (67, 77). Ezen túlmenõen, a CT-venográfia jelentõs
mértékben növeli a vizsgálat során elszenvedett sugárterhelést,
különösen a medencetájékon. A medencét ért sugárterhelés
becsült értéke jelentõs mértékben eltér attól függõen, milyen
CT-venográfiás protokoll kerül alkalmazásra. Egy SDCT-eljá-
rást alkalmazó klinikai vizsgálat szerint a számított besugárzá-
si dózis kb. 2,2 mSv volt a mellkas, és 2,5 mSv a medence ese-
tében (131), ami a V/Q-szcintigráfia duplája. A CT-venográfia
gonádokat érõ dózisterhelése két nagyságrenddel volt nagyobb
az egyedüli CT-angiográfiáéhoz képest. Érdekes módon, a
PIOPED II egy 711 betegbõl álló alcsoportjának elemzése sze-
rint, akiknél mind vénás ultrahang, mind CT-venográfia is
történt, 95,5%-os egyezés volt kimutatható a két eljárás között
(93). Ezzel együtt a MVT valószínûsége nyolcszorosa volt
azoknál a betegeknél, akiknél MVT-re utaló panaszok és kli-
nikai tünetek álltak fenn, azoknál pedig, akiknek az anamné-
zisében már volt MVT, kétszeres valószínûsége volt a pozitív
leletnek. Mindezek alapján ha indokolt, ultrahangvizsgálatot
kell végezni CT-venográfia helyett (ld. Diagnosztikus stratégi-
ák c. fejezetet).
Egy másik ellentmondásos terület az izolált szubszegmentális
TE (azaz egyetlen szubszegmentálisan elhelyezkedõ vérrög az
MDCT-felvételen) klinikai jelentõsége, amely TE gyanúja
miatt MDCT-re kerülõ betegek 1-5%-ában fordul elõ (77, 132,
133). Ennek a leletnek a pozitív prognosztikai értéke valójában
kicsi, végpontvizsgálatok eredménye szerint, ha ezek a bete-
gek nem részesülnek antikoaguláns kezelésben, eseménytelen
marad a követési idõszak. Szerepet kaphat ebben az esetben a
terápiás döntést segítendõ kompressziós ultrahangvizsgálat,
annak megerõsítésére, hogy a betegnek nincs mélyvénás
trombózisa, ami kezelést igényelne. Az a beteg, akinél nem
igazolódott MVT, izolált szubszegmentális TE-lelet alapján
nincs terápiás teendõ, mivel ezt nem bizonyítja klinikai vizsgá-
lati eredmény.
Összefoglalva, SDCT-vel, vagy MDCT-vel, maximum a szeg -
mentális szintig kimutatott thrombus jelenléte a TE adekvát
bizonyítékának tekinthetõ az esetek többségében, azonban
MVT nélkül fennálló izolált, szubszegmentális thrombus ke -
ze lésének szükségessége nem egyértelmû. Nem nagy klinikai
valószínûség esetén a TE biztonságos kizárásához negatív
SDCT-lelethez negatív kompressziós ultrahangvizsgálati ered-

mény is szükséges, míg az MDCT ehhez önmagában is
elegendõ. Azt azonban még nem látjuk világosan, hogy az
igen ritkán elõforduló nagy klinikai valószínûség ellenére
negatív MDCT-lelet esetén kötelezõ-e további vizsgálatok
elvégzése.

Pulmonalis angiográfia
A pulmonalis angiográfia az 1960-as évek végétõl vált az álta-
lános gyakorlat részévé (134). A digitális képfeldolgozás kor-
szakában az angiográfiás lelet minõsége számottevõen javult.
Az akut TE direkt angioráfiás diagnosztikus kritériumai
majd nem 40 évvel ezelõtt kerültek meghatározásra, amely sze-
rint a thrombus közvetlen bizonyítéka egy pulmonalis artéria
telõdési defektusa, vagy amputációja. Direkt angiográfiával
akár 1-2 mm-es thrombus is észlelhetõ a szubszegmentális
artériák szintjén (135). A szubszegmentális szinten azonban
igen számottevõ a vizsgálatot végzõk megítélése közötti varia-
bilitás (interobserver variability) (60). A TE-re utaló egyéb köz-
vetett jelek a kontrasztanyag lassú áramlása, regionális hi -
poperfúzió, és kései vagy gátolt pulmonalis vénás áramlás –
ezek azonban nem kellõképpen bizonyítottak, ezért diagnosz-
tikus értékük nincs.
Az Európában használatos Miller-skála (134), vagy az Egyesült
Államokban népszerû Walsh-skála egyaránt a luminális obst-
rukció mértékének kvantifikációjára szolgál. A pulmonalis
CT-angiográfia kifejlesztésével azonban a tüdõartériába injek-
tált, kontrasztanyagos, direkt pulmonalis angiográfiát már
nem alkalmazzák önmagában, mint diagnosztikus eljárást.
A pulmonalis angiográfia invazív módszer, ami nem teljesen
veszélytelen. Mortalitása 0,2% (95% CI, 0–0,3%), öt tanul-
mány összesen 5696 betegadata alapján (137). A pulmonalis
angiográfiának betudható kevés haláleset azonban keringés-
összeomlás vagy akut légzési elégtelenség kialakulása miatt
igen súlyos állapotú betegnél következett be. Bár a pulmonalis
angiográfia sokáig a TE diagnózisának és kizárásának arany -
standardjaként volt számon tartva, az eljárást ma már csak rit-
kán alkalmazzák, mivel a noninvazív CT-angiográfia hasonló
szintû, vagy akár értékesebb információt szolgáltat. A jobb
ventrikulográfia eredménye nehezen értékelhetõ, és mára már
túlhaladott az alkalmazása a mindennapi gyakorlat során, a
jobbkamra-diszfunkció megállapításában. Szerepét az echo -
kardiogárfia és a biomarker-meghatározások vették át. Ezen
túlmenõen a lokális vérzés veszélye is nagymértékben fokozó-
dik, ha trombolitikus terápia kezdõdik annál a betegnél, akinél
hagyományos pulmonalis angiográfia elvégzése után születik
meg a TE diagnózisa (138, 139). Angiográfiás vizsgálat esetén
azonban a pulmonalis artériás nyomás és a hemodinamikai
para méterek meghatározása szükséges.
Összefoglalva, a pulmonalis angiográfia megbízható, de in -
vazív eljárás, és jelenleg akkor hasznos, amikor a noninvazív
képalkotó-vizsgálatok eredménye nem egyértelmû. Amennyi -
ben angiográfiára kerül sor, a hemodinamikai paraméterek
mérését is el kell végezni.

Echokardiográfia
Jobbkamra-dilatáció a TE-betegek legalább 25%-ában elõ for -
dul, és meghatározása, akár echokardiográfiával, akár CT-vel
hasznos a kockázatfelmérés és a prognózis meghatározása
szem pontjából. A TE diagnózisának echokardiográfiás kri -
tériumai eltérõek voltak a különbözõ vizsgálatokban, de általá-
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nosságban mindenhol a tricuspidalis inszufficiencia csúcssebes-
ségén (jet velocity) és a jobb kamra méretének adatain alapul-
tak. A vizsgálatok eredménye szerinti kb. 60-70%-os szenzitivi-
tás azt jelenti, hogy negatív eredmény esetén nem zárható ki a
TE diagnózisa (116, 140–145). Másrészt, a jobbkamra-túlterhe-
lés vagy -diszfunkció tüneteit kiválthatja kardiális vagy
respiratorikus eredetû társbetegség is, akut TE-tõl függetlenül
(146). Kevés bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy bizonyos
echokardiográfiás vizsgálattal mért paraméterek esetleg speci-
fikusabbak lennének (147, 148). Az echokardiográfiás vizsgálat
értékelésére potenciálisan alkalmas három kritériumrendszer
került összehasonlításra egy klinikai vizsgálatban, amelybe 100
szimptómás beteget választottak be, 62%-ukat az intenzív osz-
tályról történõ felvételt követõen. Azok a kritériumok, ame-
lyek vagy a JK ejekciós értékekre (a 60-60 tünet) vagy a JK sza-
bad fal apex régióhoz képest csökkent kontraktilitás
(McConnell-tünet) paramétereire épültek, magasabb pozitív
predikciós értékûnek tûntek, még együttesen fennálló kardio -
respiratorikus betegség ellenére is (9. táblázat) (148). A nyomás-
túlterhelés echokardiográfiás kísérõ tü neteinek felismerése
szükséges az akut TE téves diagnózisának elkerülése miatt, a
JK-i miokardiális infarktus következtében kialakuló szabad fali
hipo/akinézise esetén, amely összetéveszthetõ a McConnell-
tünettel (149). Szöveti Doppler-eljárást alkalmaztak a myo -
cardium funkcióját jellemzõ különbözõ paraméterek vizsgála-
tára. Ezek szenzitivitása 85-92%, specificitása pedig 78-92%
közötti érték TE vonatkozásában, amit azonban még csak kor-
látozott mennyiségû adat támaszt alá (150).
Mindazonáltal, az echokardiográfiás vizsgálat nem ajánlott,
hogy része legyen az elektív diagnosztikus stratégiának TE
gyanú igazolására, hemodinamikailag stabil, normotenzív
betegek esetében (116).
TE magas rizikója esetén sokkos vagy hipotenzív betegeken
JK-túlterhelésre vagy diszfunkcióra utaló echokardiográfiás
lelet nélkül részben kizárható a TE, mint a hemodinamikai
zavar kiváltó oka. Ezen túlmenõen az echokardiográfia segít-

heti a differenciáldiagnózist a sokk kiváltó okának felderítésé-
ben, hiszen kimutatható vele a szívtamponád, az akut bil len -
tyû-diszfunkció, az akut miokardiális infarktus vagy a hipo -
vo lémia. Ezzel ellentétben, a JK-nyomás túlterhelés és disz -
funk ció egyértelmû jeleinek észlelése hemodinamikai szem-
pontból instabil betegen, TE gyanú esetén rendkívül hasznos
információ, és megerõsítheti az agresszív anti koa gulációs
kezelés indikációját, ha a beteg kritikus állapota csak ágy mel-
letti diagnosztikus vizsgálat elvégzését teszi lehetõvé. Egy kli-
nikai vizsgálatban, ahol ezt a kezelést elkezdték nagy klinikai
való szí nûség, >1 sokk-index (szívfrekvencia és szisztolés vér-
nyomás hányadosa) és jobbkamra-diszfunkció echo kar -
diográfiás leletének együttes elõfordulásakor, elfogadhatóan
alacsony volt a 30 napon belüli végpontesemény-gyakoriság
(151).
A proximális vénákban kompressziós ultrahanggal thrombus
(152), és ezzel együtt a fõ pulmonalis artériákban trans oeso -
phagealis echokardiográfiával embólus keresése bizonyos spe-
ciális klinikai körülmények között indokolt lehet (153, 154).
Valójában a hemodinamikailag jelentõs mértékû TE esetén a
kétoldali centrális tromboembólia magas prevalenciája miatt,
transoesophageális echokardiográfiával a legtöbb esetben
meg erõsíthetõ a diagnózis (155). Ezzel együtt a trans oso -
phageális echokardiográfiával kimutatott jobb szívfél throm -
bus (amely akut TE esetén a betegek 4-18%-ában elõfordul)
jelenléte megerõsíti a diagnózist (156–159).
Összefoglalva, TE gyanú esetén kritikus állapotú betegnél az
ágy mellett elvégezhetõ echokardiográfia különösen hasznos
segítség a sürgõsségi ellátás során hozott döntésekben. Sokk
vagy hipotónia esetén a JK-túlterhelés vagy diszfunkció hiá-
nyának echokardiográfiás bizonyítéka gyakorlatilag kizárja
annak lehetõségét, hogy a keringés-összeomlás hátterében TE
áll. Az echokardiográfia fõ szerepe nem nagy kockázatú TE
esetén a késõbbi prognózis meghatározásában van, és az ered-
ménye alapján kerül a beteg besorolásra a közepes vagy a kis
kockázatú kategóriába.
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9. táblázat. A TE fennállását igazoló három különböző echokardiográfiás tünetegyüttes diagnosztikus értéke
ismert kardiorespiratorikus betegséggel szövődött, vagy anélküli betegek két alcsoportjában

Az adatok a 148. irodalom alapján: Kurzyna M, Torbicki A, Pruszczyk P, Burakowska B, Fijalkowska A, Kober J et al. Disturbed right ven-
tricular ejection pattern as a new Doppler echocardiographic sign of acute pulmonary embolism. American Journal of Cardiology 2002; 90:
507–511. © Elsevier 2002.
JK-túlterhelés kritériumai (140) 4-ből ³1 tünet megléte: (I) jobbszívfél-thrombus; (II) JK diasztolés dimenzió (paraszternális nézet) >30 mm,
vagy JK/BK arány >1; (III) interventrikuláris szeptum szisztolés flatterezése; (IV) akcelerációs idő <90 ms vagy a tricuspidalis inszufficiencia
nyomásgrádiense >30 Hgmm JK-hipertrófia nélkül. A 60/60 tünet (148): a JK-ejekció akcelerációs ideje <60 ms, <60 Hgmm-es
nyomásgrádiensű tricuspidalis inszufficiencia esetén. A McConnell-tünet (147) normokinézia vagy hiperkinézia a JK szabad falának apikális
ré gió jában, a JK szabad falának többi régiójában észlelhető hipokinézia és/vagy akinézia ellenére. A nyomás túlterhelés kísérő echokardiográ-
fiás lelete szükséges a téves diagnózis elkerülése érdekében akut TE-ben, a JK szabad fali infarktus következtében kialakult hipo-akinézis
esetén (149). 
PPV: pozitív prediktív érték, NPV: negatív prediktív érték

Ismert kardiorespiratorikus betegség nélküli
betegek alcsoportja (n=46)

Ismert kardiorespiratorikus betegségben
szenvedő betegek alcsoportja (n=54)

JK-túlterhelés
kritériumai

60/60 tünet McConnell-
tünet

JK-túlterhelés
kritériumai

60/60 tünet McConnell-
tünet

Specificitás (%) 78 100 100 21 89 100
Szenzitivitás (%) 81 25 19 80 26 20
PPV (%) 90 100 100 65 82 100
NPV (%) 64 37 35 36 40 40



Diagnosztikus stratégiák
A nagy kockázatú és a nem nagy kockázatú TE gyanú két
különbözõ klinikai állapot, amelyek megkülönböztetése na -
gyon fontos az alkalmazandó diagnosztikus stratégiák eltéré-
se miatt. Összességében, adekvát klinikai hozzáállás esetén a
TE prevalenciája viszonylag kicsi azon betegek esetében,
akiknél a betegség gyanúja valami miatt felmerül (10-35%,
friss vizsgálati adatok szerint) (67, 68, 71, 77, 160). A pul mo -
nalis angiográfia, a definitív, standardfeltétel azonban invazív
be avat kozás, költséges és bizonyos esetekben nehéz az érté-
kelése (61, 161). Ezért a legkülönfélébb noninvazív diagnoszti-
kus vizsgálatok (plazma D-dimer, alsó végtagi kompressziós
ultrahang, V/Q-tüdõszcintigráfia és legújabban a CT) kerül-
nek el végzésre, hogy azok bizonyos kombinációival
elkerülhetõ le gyen a pulmonalis angiográfia. Ezeket a mód-
szereket alkalmazták TE gyanújakor a sürgõsségi ambulanci-
án (63, 68, 77, 160), kórházi bennfekvés alkalmával (162), vagy
mindkét esetben (61, 67, 71). Egy nemrégiben elvégzett vizs-
gálat szerint a bizonyítékon alapuló diagnosztikus stratégiák
be nem tartása esetén, a klinikai gyanú ellenére el nem kez-
dett antikoa guláció miatt számottevõen emelkedett a VTE-
események és a hirtelen halál gyakorisága 3 hónapos követési
idõszakban (1). Fel kell ismerni, hogy a TE gyanú megítélése
igenis különbözhet a diagnosztikus lehetõségek helyi elér -
hetõségének függvényében. A TE gyanúja esetén alkalma-
zandó legegy szerûbb diagnosztikus algoritmust az 1. és 2.
ábra mutatja be. A 10. táblázat ezzel szemben a szükség esetén

alternatív, evidencia alapú algoritmus kidolgozásához kellõ
információkat foglalja össze.

NAGY KOCKÁZATÚ TÜDÕEMBÓLIA GYANÚJA
Bár a klinikai bizonyítékok túlnyomó többsége a hemodi na -
mikailag stabil, nem nagy kockázatú TE-re vonatkozik, tár-
gyalásunkban elõször mégis a nagy kockázatú TE gyanújával
foglalkozunk, mivel az akut, életet veszélyeztetõ kórkép, és a
sokkos állapotú, vagy hipotenziós betegek sajátos klinikai fel-
adat megoldását jelentik. A klinikai valószínûség általában
nagy, és differenciáldiagnosztikai szempontból elkülönítendõ
a kardiogén sokktól, akut billentyûelégtelenségtõl, tamponád -
tól és aorta disszekciótól. A leghasznosabb akutan elvégzendõ
vizsgálat ebben az esetben ezért az echokardiográfia, amellyel
általában kimutathatók az akut pulmonalis hipertónia közve-
tett jelei és a jobbkamra-túlterhelés, amennyiben a TE áll a
hemodinamikai zavar hátterében. A jobb szívfélben átmeneti-
leg elhelyezkedõ thrombus bizonyos esetekben felismerhetõ
transztorakális echokardiográfiával (156–159). Ha elvégzésé-
nek nincs akadálya, a transoesophageális echokardiográfia is
alkalmas lehet a pulmonalis artériákban lévõ thrombus kimu-
tatására (153, 155, 163). Súlyosan instabil állapotú beteg eseté-
ben, vagy ha egyéb vizsgáló eljárás nem lehetséges, a TE diag-
nózisa elfogadható a megfelelõ paraméterek közvetett, kizá-
rólag echokardiográfiás eredménye alapján is (1. ábra).
Amennyiben a beteg állapota megfelelõ kezelés hatására stabi-
lizálódik, el kell kezdeni keresni a definitív diagnózist. A pul -
monalis keringésben lévõ embólus CT-vizsgálattal általában
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1. ábra. A nagy kockázatú (azaz sokk, vagy hipotónia kíséretében jelentkező) TE gyanús betegek javasolt diag-
nosztikus algoritmusa

Nagy kockázatú TE gyanúja
sokk vagy hipotónia kíséretében

CT-vizsgálat haladék nélkül lehetséges*

nem

pozitív negatív

Echokardiográfia
JK-túlterhelés

igen

nem CTigen
CT lehetséges és a beteg 
állapota stabilizálódott

Keressünk más okokat
Trombolízis/embolectomia

nem indikált

TE-specifikus kezelés
indikációja

Felmerül trombolízis vagy
embolectomia szükségessége

Keressünk más okokat
Trombolízis/embolectomia

nem indikált

Más vizsgálati módszer
nem lehetséges vagy a
beteg állapota instabil**

*A CT-vizsgálat haladéktalan elvégzése nem lehetségesnek minősül akkor is, ha a beteg kritikus állapota csak ágy melletti diagnosztikus vizs-
gálatra ad lehetőséget. **A transoesophagealis echo kar diográfia kimutathatja a thrombust a pulmonalis artériákban, a JK-túlterheléssel
jelentkező TE-betegek jelentős hányadában, amely egyérteműen igazolható spirál CT alkalmazásával; az MVT diagnózisának megál-
lapításában ágy melletti CUS-vizsgálat segítséget nyújthat



sikeresen kimutatható. A hagyományos pulmonalis angio grá -
fia elvégzése kerülendõ, annak nem elhanyagolható mértékû
mortalitási kockázata miatt, instabil betegekben (161), továbbá,
mert fokozza a trombolízis miatti vérzéses szövõdmények
veszélyét (138, 139).

NEM NAGY KOCKÁZATÚ TÜDÕEMBÓLIA GYANÚJA
A diagnosztikus stratégia alapja a CT-angiográfia
A CT-angiográfia lett mára a TE gyanúja esetén elvégzendõ
fõ mellkasi képalkotó-vizsgálat (164, 165). A V/Q-szcintigráfia
továbbra is értékes diagnosztikus lehetõség marad, alkalmazá-
sa azonban egyre ritkább, a nem döntõ értékû leletek magas
száma miatt (60). Mivel azonban a legtöbb TE gyanús beteg-
nél mégsem igazolódik a diagnózis, a CT nem lehet az elsõ -
ként választott vizsgáló eljárás. A sürgõsségi felvételre érkezõ
betegeknél a plazma D-dimer-szint és a klinikai valószínûség
meghatározásának együttese az elsõ logikus lépés, amely a
betegek kb. 30%-ában zárja ki biztonsággal a TE diagnózisát,
ami a negatív eredmény alapján kezeletlenül hagyott betegek
esetében 1% alatti tromboembóliás kockázatot jelent (8. táblá-
zat) (63, 67, 68, 77, 80). Nem kell végezni D-dimer-meghatá-
rozást nagy klinikai valószínûség esetén, mivel a vizsgálatnak
alacsony a negatív prediktív értéke ebben a betegcsoportban
(166). Kevésbé informatív hospitalizált betegeknél is, mivel
igen magas a kezelést igénylõ betegek száma a klinikailag
számottevõ negatív eredmény eléréséhez. A legtöbb intéz-
ményben az MDCT a másodikként elvégzendõ vizsgálat

emelkedett D-dimer-szint, és elsõként elvégzendõ nagy klini-
kai valószínûség esetén (2. ábra). Az SDCT- és MDCT-leletet
diagnosztikusnak tekintjük, ha a pulmonalis artériákban leg-
alább szegmentális szinten elhelyezkedõ embólust mutatnak
ki. A negatív MDCT-eredmény számos nagy klinikai vizsgálat
szerint biztonsággal kizárja a TE diagnózisát (66, 77, 167, 168).
Kisebb negatív prediktív értéke miatt az SDCT-t véna ultra-
hangvizsgálattal kell kombinálni a TE biztonságos kizárásához
(61, 178). Leírtak álnegatív SDCT (61, 78) és MDCT (94) lele-
tet nagy klinikai valószínûség fennállása ellenére, de ezek
elõfordulása ritka, és igen kicsi ezeknek a betegeknek a 3
hónapos tromboembóliás kockázata (67). Emiatt ellentmondá-
sos további vizsgálatok elvégzésének szükségessége, valamint e
vizsgálatok ilyen betegek esetében történõ értékelhetõsége.

Az alsó végtag kompressziós ultrahangvizsgálata
Az alsó végtag ultrahangvizsgálatának szerepét még mindig
vitatják. Elvégzése kötelezõ SDCT-vizsgálat esetén, annak kis
szenzitivitása miatt (124, 125), és valóban, a kompressziós ult-
rahang sok negatív SDCT eredményû betegnél egyértelmûen
kimutatja az MVT-t (61, 78). A legtöbb intézmény azonban
már rendelkezik MDCT-vel, és számos klinikai vizsgálat bizo-
nyította, hogy a negatív MDCT lelet alapján biztonsággal
kizárható a TE, legalábbis azoknál a betegeknél, akiknél nem
magas a klinikai valószínûség (67, 77). Mindezekkel együtt a
kompressziós ultrahang még mindig használható MDCT-vel
együtt, hiszen a TE betegek 30-50%-ában igazolja MVT jelen-
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2. ábra. A nem nagy kockázatú (azaz sokk, vagy hipotónia nélkül jelentkező) TE gyanús betegek javasolt diag-
nosztikus algoritmusa. Két alternatív klasszifikációs séma alkalmazható a klinikai valószínűség megállapításá-
ra: egy háromfokozatú séma (klinikai valószínűség magas, közepes vagy alacsony), vagy egy kétfokozatú skála
(TE valószínű, TE nem valószínű). Amikor mérsékelten érzékeny teszt kerül alkalmazásra, a D-dimer vizsgála-
tot csak a kis klinikai valószínűségű, vagy a „TE nem valószínű” populációban alkalmazandó. Ezzel szemben az
érzékeny tesztek használhatók alacsony vagy közepes klinikai valószínűségű betegek esetében. A plazma D-
dimer viszgálat értéke korlátozott TE gyanú esetén, kórházban fekvő betegeknél. 

Nem nagy kockázatú TE gyanúja
sokk vagy hipotónia nélkül

Állapítsuk meg a TE klinikai valószínűségét
implicit, vagy predikciós szabály

Kis/közepes klinikai valószínűség, 
vagy „TE nem valószínű”

D-dimer

Negatív
Nincs kezelés*

Pozitív
Multidetektoros CT

Multidetektoros CT

Nincs TE++

Nincs kezelés*

TE+

Kezelés*

Nincs TE
Nincs kezelés* vagy további 

vizsgálat szükséges#

TE
Kezelés*

Nagy klinikai valószínűség, 
vagy „TE valószínű”

*Antikoaguláns kezelés TE-ben. +A CT diagnosztikus értékű TE esetében, ha a legproximálisabb elhelyezkedésű thrombus legalábbis szeg-
mentális szintű. ++Ha az SDCT-lelet negatív, negatív proximális alsó végtagi ultrahangvizsgálati eredmény szükséges a TE biztonságos
kizárásához. #Ha a multidetektoros CT negatív nagy klinikai valószínűség esetén, további vizsgálat szükséges, mielőtt a TE-specifikus
kezelés mellőzése mellett döntenénk (ld. a szöveget). TE>tüdőembólia



létét (89, 90), és proximális MVT kimutatása TE gyanús bete-
geknél elegendõ az antikoagulációs kezelés megkezdésére
további vizsgálatok elvégzése nélkül (91). Ezért a kompressziós
ultrahangvizsgálat CT elvégzése elõtt indokolt lehet olyan
betegek esetén, akiknél a CT relatíve kontraindikált (veseelég-
telenség, kontrasztanyag-allergia), és ezért kerülendõ, igazolt
proximális MVT esetén (a TE-re vonatkozó specificitás
disztális MVT-lelet esetén jelentõs mértékben kisebb) (92). A
kompressziós ultrahang szerepet kaphat a kockázat felméré-
sében, hiszen igazolt, hogy proximális MVT fokozza a
rekurrens VTE-esemény kockázatát TE-betegekben (169).

A V/Q-szcintigráfia szerepe
A V/Q-szcintigráfia továbbra is fennálló lehetõség emelkedett
D-dimer-szint és CT kontraindikációja esetén (mint pl. jódos
kontrasztanyag-allergia vagy veseelégtelenség) azokban az in -
tézményekben, ahol elvégzésére lehetõség van. Eredménye di -
agnosztikus értékû (normálállapotban, vagy nagy klinikai va ló -
színûség esetén) a TE gyanú miatt sürgõsségi osztályra ér kezõ
be tegek kb. 30-50%-ában (52, 60, 62, 107). A nem egy értelmû
diagnosztikus értékû leletek száma csökkenthetõ, ha az értéke-
léskor számításba vesszük a klinikai való szí nû séget is (60).
Azoknál a betegeknél, akiknek a TE valószí nû sége kicsi mind a
klinikai kép, mind pedig a szcintigráfiás vizsgálat eredménye
alap ján, minimális a TE prevalenciája (60, 62, 116). E kombináció
negatív prediktív értéke csökken, ha az alsó végtagi kompresszi-
ós ultrahangvizsgálat nem igazol MVT-t. Egy tanulmány szerint
e kombináció alkalmazásával a TE kizárhatósága a betegek
további 24%-ában csökkent, és a kezelést nem kapottak 3 hóna-
pos tromboembóliás kockázata csak 1,7% volt (62). Egy végpont-
vizsgálat szerint, amelyben a D-dimer, a kompressziós ultrahang,

a tüdõszcintigráfiás vizsgálat, valamint a klinikai va ló színûség
kombinációját alkalmazták, a TE a betegek 89%-ában definitíve
bizonyítható vagy kizárható volt (63). Egy kö zel múlt beli
randomizált vizsgálatban két diagnosztikus stratégia összehason-
lításának eredményeképpen a betegek 99%-ában biztonságot
jelentett a V/Q-szcintigráfia, a klinikai való szí nû ség és a komp-
ressziós ultrahangvizsgálat (ki in duláskor minden betegnél, majd
bizonyos betegeknél 1 hét után megismételve) kombinációja
pulmonalis angiográfia vagy CT-vizsgálat nélkül is (105). A 611
beteg közül, akiknél a fentiek alapján a TE kizárható volt, mind-
össze 6 (1,0%, 95% CI, 0,5–2,1%) esetében alakult ki MVT a
követési idõszak során. Az egy hét után megismételt kompresz-
sziós ultrahangvizsgálat hozzáadott diagnosztikus értéke igen
kicsi volt (78 vizsgálatonként egyetlen MVT észlelése) (105).

Az echokardiográfia szerepe
Az echokardiográfia nem játszik fõszerepet a nem nagy va -
lószínûségû TE gyanú diagnosztikájában. Szenzitivitása valóban
korlátozott (60-70% körüli) (116, 143–145), és negatív echo kar -
dio gramm alapján nem zárhatjuk ki biztonsággal a TE-át. Spe -
ci ficitása kb. 90%-os, és jobbkamra-diszfunkció echokar dio grá -
fiás lelete a TE közepes, vagy nagy klinikai valószí nû sége esetén
elvileg elegendõ lehet a diagnózis megerõsítéséhez (116,
143–145). A legtöbb klinikus számára azonban a vérrög je -
lenlété nek sokkal közvetlenebb kimutatására van szükség, akár
az alsó végtagban, akár a pulmonalis artériákban ahhoz, hogy a
di ag nózist kellõen megalapozottnak tekintse egy több hónapig
tartó antikoaguláns kezelés megkezdéséhez. Ezért az echo kar -
diográfia fõ szerepe a nem nagy kockázatú TE prognózisának
meghatározására korlátozódik, azaz eredménye alapján sorolha-
tó a beteg a közepes, vagy az alacsony kockázatú csoportba.
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10. táblázat. Validált kritériumok a TE diagnózisa céljára, sokk és hipotónia nélküli betegek (nem nagy kocká-
zatú TE) esetében, a klinikai valószínűség szerint

Igazolt feltétel (nincs szükség további vizsgálatra): +; nem igazolt feltétel (további vizsgálat szükséges): – ; ellentmondó feltétel (további vizs-
gálat megfontolandó): ±.
*A nem diagnosztikus tüdőszcintigramm: kicsi vagy közepes valószínűségű lelet a PIOPED-klasszifikáció szerint. CUS: kompressziós ultra-
hangvizsgálat; MVT: mélyvénás trombózis; TE: tüdőembólia; V/Q-szcintigramm: ventilációs perfúziós szcintigráfiás lelet

Diagnosztikus kritérium
A TE klinikai valószínűsége

Kicsi Közepes Nagy

Tüdőembólia kizárása
Normális tüdő angiogramm + + +
D-dimer
Negatív eredmény, nagyon érzékeny teszt + + –
Negatív eredmény, kp. Érzékeny teszt + – –

V/Q-szcintigramm
Normális + + +
Nem diagnosztikus értékű* + – –
Nem diagnosztikus értékű* szcintigramm és negatív proximális CUS + + ±

Mellkasi CT-angiográfia
Normál SDCT-lelet és negatív proximális CUS + + ±
Normális MDCT-lelet (egyedüli) + + ±

TE igazolása
Pulmonalis angiogramm TE-ét jelez + + +
Nagy valószínűségű V/Q-szcintigramm ± + +
CUS proximális MVT-diagnózissal + + +
Mellkasi CT-angiogramm
SDCT vagy MD spirál CT-lelet TE-diagnózissal (legalábbis szegmentális) ± + +
SDCT vagy MD spirál CT szubszegmentális TE-diagnózissal ± ± ±



Az akut tüdõembólia diagnózisának és kezelésének irányelvei

Cardiologia Hungarica 2010; 40 : H17

aajánlási osztály; bevidencia típusa; CUS: kompressziós ultrahangvizsgálat

Ajánlások: diagnózis Osztálya Szintb

Nagy kockázatú TE gyanúja
x Nagykockázatú TE-ben, sokk vagy hipotónia esetén, sürgősségi CT vagy ágy melletti echokar diográ fia javasolt

(a klinikai körülmények és az eszközök elérhetősége függvényében) a diagnózis megállapításához I C

Nem nagy kockázatú TE gyanúja
x Nem nagy kockázatú TE esetén a diagnosztikus stratégia a klinikai valószínűség felmérésének implicit, vagy

validált predikciós módszerrel történő meghatározásával javasolt I A

x A plazma D-dimer-szint meghatározása javasolt sürgősségi osztályon, a felesleges képalkotó-vizsgálatok és a
besugárzás mértékének csökkentése érdekében, előnyben részesítve a nagymértékben érzékeny teszt alkalmazá-
sát.

I A

x Alsó végtagi CUS-viszgálat megfontolandó MVT felkutatására, bizonyos TE-gyanús betegekben, pozitivitás
esetén további képalkotó-vizsgálatok szükségességének felmérésére IIb B

x A hemodinamikailag stabil, normotenzív betegeknél az echokardiográfiás vizsgálat rutinszerű alkalmazása nem
javasolt III C

x Pulmonalis angiográfia jöhet szóba, ha ellentmondás észlelhető a klinikai kép és a noninvazív képalkotó-
vizsgálat eredménye között IIa C

x A TE diagnózisához a validált kritériumrendszer alkalmazása javasolt. A TE klinikai valószínűségének validált
kritériumai (kicsi, közepes, nagy) alább kerültek részletezésre (ld. még a 10. táblázat) I B

Nem nagy kockázatú TE gyanúja
Kis klinikai valószínűség
x Normális D-dimer-szint, magas, vagy közepes szenzitivitású teszt alkalmazása esetén a TE kizárható I A
x Normál perfúziós tüdőszcintigramm kizárja a TE diagnózisát I A
x Nem diagnosztikus (alacsony vagy közepes valószínűségű) V/Q-szcintigramm kizárhatja a TE-t, különösen

negatív proximális CUS-lelettel kombinációban
IIa
I

B
A

x Negatív MDCT biztonsággal kizárja a TE-t I A
x Negatív SDCT csak negatív proximális CUS lelettel kombinációban zárja ki a TE-diagnózist I A
x Nagy valószínűségű V/Q-szcintigramm igazolhatja a TE-t, de bizonyos betegeknél további vizsgálatok 

szükségesek a diagnózis megerősítéséhez
IIa
IIb

B
B

x Proximális MVT-diagnózist igazoló CUS-lelet igazolja a TE-diagnózist I B
x Ha a CUS csak disztális MVT-t igazol, további vizsgálatok szükségesek a TE-diagnózis megállapításához IIa B
x Szegmentális, vagy még proximálisabb thrombust igazoló SDCY vagy MDCT-lelet igazolja a TE-diagnózist I A
x Kizárólag szubszegmentális thrombust igazoló SDCT- vagy MDCT-lelet esetén további vizsgálatok szükségesek IIa B 
Nem nagy kockázatú TE gyanúja
Közepes klinikai valószínűség
x Normál D-dimer-szint nagy szenzitivitású teszt esetén kizárja a TE-t I A
x További vizsgálatok szükségesek normál D-dimer-szint esetén, kevésbé szenzitív teszt alkalmazásakor IIa B
x Normális perfúziós tüdőszcintigramm kizárja a TE-t I A
x Nem diagnosztikus értékű V/Q-szcintigramm esetén további vizsgálatok szükségesek a TE kizárásához vagy

igazolásához I B

x Negatív MDCT esetén a TE kizárható I A
x A negatív SDCT csak negatív proximális CUS-lelettel együtt zárja ki a TE-t I A
x Nagy valószínűségű ventilációs perfúziós szcintigramm igazolja a TE diagnózisát I A
x Proximális MVT-t kimutató CUS-lelet igazolja a TE-t I B
x Ha a CUS csak disztális MVT-t mutat, további vizsgálatok jönnek számításba IIa B
x Szegmentális vagy még proximálisabb lokalizációjú thrombust mutató SDCT- vagy MDCT-lelet igazolja a TE-t I A
x Szubszegmentális vérrög képét mutató lelet esetén további vizsgálatok szükségesek IIb B
Nem nagykockázatú TE gyanúja
Nagy klinikai valószínűség
x D-dimer-vizsgálat nem javasolt nagy klinikai valószínűség esetén, mivel a negatív eredmény alapján nem 

zárható ki biztonsággal a TE, még nagymértékben szenzitív teszt alkalmazásával sem III C

x Negatív CT esetén bizonyos betegeknél további vizsgálatok elvégzése szükséges a TE kizárásához IIa B
x Nagy valószínűségű ventilációs perfúziós szcintigramm igazolja a TE diagnózisát I A
x Proximális MVT-t kimutató CUS-lelet igazolja a TE-t I B
x Ha a CUS csak disztális MVT-t mutat, további vizsgálatok jönnek számításba IIb B
x Szegmentális vagy még proximálisabb lokalizációjú thrombust mutató SDCT vagy MDCT-lelet igazolja a TE-t I A
x Szubszegmentális vérrög képét mutató lelet esetén további vizsgálatok szükségesek IIb B



Tisztázandó kérdések
A TE diagnózisának jelentõs fejlõdése ellenére számos terüle-
ten maradtak még tisztázandó kérdések. Az egyedi szub szeg -
mentális defektust kimutató MDCT-lelet diagnosztikus érté-
ke és klinikai jelentõsége továbbra sem egyértelmû (170).
Egyedi elbírálás alapján kell eldönteni, hogy adott speciális
esetben további vizsgálatok elvégzésére, a kezelés megkezdésé-
re, vagy elhagyására kerül-e sor. Hasonlóképpen, bár álnegatív
MDCT-lelet elõfordulhat nagy klinikai valószínûség mellett
(94), nem tisztázott, vajon szükséges-e további vizsgálatok
elvégzése. Különösen a pulmonalis angiográfia nem te kint -
hetõ ma már a TE diagnózisában az aranystandard eljárásnak.
A kompressziós ultrahangvizsgálat szerepe és gazdaságossága
a TE diagnosztikai palettáján szintén tisztázásra vár.

A prognózis megállapítása

A hemodinamikai állapot megítélése
HIPOTÓNIA ÉS SOKK
Akut TE-ben a sokk és hipotónia prognosztikai jelentõségére
vonatkozó evidenciák a közelmúltban kerültek összefoglalás-
ra (33), aminek alapját túlnyomórészt obszervációs vizsgálatok
eredményei szolgáltatták, mint az ICOPER (International
Cooperative Pulmonary Embolism Registry) és a MAPPET
(MAnagement and Prognosis in Pulmonary Embolism Trial)
regiszterek (17, 51). Az ICOPER adatainak post hoc analízise
szerint a 90 napos összhalálozási arány 52,4% (95% CI, 43,3-
62,1%) volt 90 Hgmm alatti szisztolés vérnyomású betegeknél,
míg normotenzió esetén csak 14,7% (95% CI, 13,3-16,2) (171).
A MAPPET-adatok értelmében a 90 Hgmm alatti szisztolés
vérnyomásértékben, vagy 15 percen belül legalább 40 Hgmm-
es csökkenésben meghatározott szisztémás hipotónia kisebb
kockázatot rejt magában, mint a sokk (a kórházi összhalálozás
mértéke az elõbbi esetben 15,2 vs. 24,5% az utóbbiban) (51).
Mindazonáltal a várható halálozás még mindig elég nagy
ahhoz, hogy indokolja az azonnali agresszív kezelés megkez-
dését a nagy kockázatú TE kategóriájában (172).
Elõfordulhat syncope és szívmegállás is TE-betegek esetében.
Ezek a legtöbbször perzisztáló szisztémás hipotónia és/vagy
sokkállapothoz társulnak, és nagy kockázatot jeleznek. Azon
kevés beteg esetében, akik azonnal visszanyerik eszméletüket,

és stabilizálódik a vérnyomásuk, a kockázatfelmérés az egyedi
eset sajátosságai alapján történik. Számításba kell venni a jobb-
kamra-diszfunkció mértékét és a lebegõ jobb kamrai, illetve
proximális vénás trombózis következtében kialakuló fenye -
getõ embolizáció veszélyét is.
Összefoglalva, az akut tüdõembóliához társuló hipotónia és
sokkállapot a korai halálozás nagy kockázatának indikátorai.

A jobbkamra-diszfunkció markerei
ECHOKARDIOGRÁFIA
Jobbkamra-diszfunkcióra utaló echokardiográfiás lelet a TE-
betegek legalább 25%-ában észlelhetõ (173). Egy metaanalízis
szerint a TE miatt bekövetkezõ halálozás több mint kétszeres
jobbkamra-diszfunkció esetén (174). A normotóniás, TE-bete-
geken elvégzett hét vizsgálat közül kettõben kockázatbecslés
is történt (140, 175), amely szerint a jobbkamra-diszfunkció
diagnosztikus szenzitivitása 56-61% között van, és fennállása-
kor a TE miatti korai halálozás 4-5%-os abszolút növekedésé-
vel kell számolni (174). Lényeges, hogy normál echo kardio -
gráfiás lelet igen kedvezõ prognózisú a kórházi TE miatti
halálozás vonatkozásában, ami a legtöbb közlemény szerint
<1% (140–142) (11. táblázat).
Sajnos a jobbkamra-elégtelenség echokardiográfiás kritériu -
mai eltérõek voltak a különbözõ publikált vizsgálatokban.
Ezek között van a jobbkamra-dilatáció, hipokinézis, megnöve-
kedett JK/BK-átmérõ arány, valamint a tricuspidalis regur -
gitáció csúcssebességének („jet velocity”) megnövekedése (173,
176) (11. táblázat). Ily módon sajnos nem áll rendelkezésre a
jobbkamra-diszfunkció echokardiográfiás kritériumainak uni-
verzális definíciója, és csak teljesen normális lelet alapján
tekinthetjük a TE-t kis kockázatúnak. Ez különösen fontos,
hiszen néhány tanulmány szerint a JK-i nyomás túlterhelés
önmagában (úgymint a tricuspidalis inszufficiencia miatti
csúcs grá diens fokozódása és csökkent jobb kamrai akce le -
rációs idõ tartam) elégségesnek volt tekinthetõ ahhoz, hogy a
beteget a JK-diszfunkció csoportjába sorolják (140). A JK-disz-
funkció mellett az echokardiográfiás vizsgálat alkalmas két
másik specifikus paraméter kimutatására, amelyek mindegyi-
ke megduplázza a TE miatti halálozás kockázatát: jobb-bal irá-
nyú sönt nyitott foramen ovale miatt, valamint jobb szívféli
thrombus (159, 177).
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11. táblázat. Akut TE-ben kialakuló JK-diszfunkció echokardiográfiás leletének definícióját és prognosztikus
jelentőségét összefoglaló nagy klinikai vizsgálatok

Minden adat kórházban bekövetkező TE miatti halálozásra vonatkozik, kivéve: a30 napon belüli halálozás.
JKD(+) igazolt jobbkamra-diszfunkció; JKD (–) nem igazolódott jobbkamra-diszfunkció.
JK: jobb kamra; RR: vérnyomás> TI: tricuspidalis inszufficiencia; BK: bal kamra; AcT: jobb kamra ejekció akcelerációs idő; TIPG: tricuspi-
dalis inszufficiencia csúcsgrádiens

Szerző n Beteg karakterisztika Echokardiográfiás kritériumok Korai halálozás JKD
(+) vs. JKD (–) 

Goldhaber és mtsai (175) 101 Normotóniás JK hipokinézis és dilatáció 4,3 vs. 0%
Riberio és mtsai (141) 126 Normotóniás és hipotóniás JKD 12,8 vs. 0%
Kasper és mtsai (142) 317 Normotóniás és hipotóniás JK>30 mm vagy TI >2,8 m/s 13 vs. 0,9%
Grifoni és mtsai (140) 162 RR>100 Hgmm A következők közül legalább egy: 

JK >30 mm vagy JK/BK >1
Paradox szeptummozgás 
AcT <90 ms vagy TIPG >30 Hgmm

4,6 vs. 0%

Kucher és mtsai (176) 1035 RR >90 Hgmm JKD 16,3 vs. 9,4%a



CT
A pulmonalis angiográfiához használt kontrasztanyagos, nem
EKG-kapuzású spirál CT alkalmas a jobb-bal kamrai méretek
arányának meghatározására, de nem ad direkt információt a
JK-funkcióról. SDCT-vel a leghosszabb JK-i és BK-i rövidten-
gely („minor axis”) értékét meg kell határozni a megfelelõ
mellkasi síkokban. Egynél nagyobb JK/BK-hányadost 120
kezdetben stabil állapotú beteg 58%-ánál találtak, aminek
10%-os (95% CI 2,9–17,4%) a pozitív prediktív értéke a 30
napos TE miatti halálozás elõrejelzésében. Amennyiben a
JK/BK-hányados >1,0, és ezzel együtt a CT-vel meghatározott
vaszkuláris obstrukciós index >40%, a 3 hónapos TE-halálozás
pozitív pre diktív értéke 18,8%-ra emelkedik. Az 1,0, vagy
kisebb JK/BK-arány prediktív értéke 100%-os volt az ese-
ménymentes kimenetelre (95% CI, 94,3-100%) (178).
Ugyanebbõl a csoportból két másik vizsgálat számolt be 16
detektoros CT-vizsgálat alkalmazásának tapasztalatairól. Egy
elõtanulmány szerint 0,9 alatti JK/BK-arány a négyüregi nem
EKG-kapuzott felvételen valamivel értékesebb, és rosszabb
prognózist jelent a TE diagnózisában, mint az axiális (179).
Egy 431 beteg adatait feldolgozó követéses vizsgálatban 0,9
fölötti JK/BK-arány a TE-betegek 64%-ában volt kimutatha-
tó, és a 30 napos negatív prediktív értéke 92,3%-nak, pozitív
prediktív értéke pedig 15,6%-nak bizonyult (Web-honlap, „A”
táblázat). A 0,9 fölötti JK/BK-hányadosnak a 30 napos halálo-
zás kockázatot jelzõ arányszáma 5,17-nek (95% CI, 1,63–16,35;
p=0,005) adódott a többi rizikófaktorral (úgymint pneumó-
nia, rosszindulatú daganat, COPD és életkor) történt kor -
rekciót követõen (180).
Amikor kisebb betegpopuláción végzett vizsgálatok eredmé-
nyeit is számításba vesszük, a legtöbb szerint a CT-vizsgálat
hozzájárul a megerõsített TE-diagnózisú betegek esetében a
kockázat felméréséhez (181). Legnagyobb értékének a kis koc-
kázatú betegek kiszûrése tûnik a JK-dilatáció hiányának az
alapján (Web-honlap, „A” táblázat). A többi CT-paraméternek,
mint az interventrikuláris sövény alakja, vagy a pulmonalis
artéria méretei, nincs prognosztikai relevanciája, míg a sokkal
komplexebb, CT-vel meghatározott vaszkuláris obstrukciós
index értékére vonatkozó eredmények pedig nem kon klu -
zívak (182–184).

AGYI NATRIURETIKUS PEPTID
A fokozott falfeszüléssel járó ventrikuláris diszfunkció az
agyi natriuretikus peptid (BNP) termelõdését váltja ki. Egyre
több evidencia szól amellett, hogy akut TE-ben a BNP vagy
az N-ter minális proBNP (NT-proBNP) szintek a jobbkamra-
diszfunkció és a hemodinamikai zavar súlyosságának indiká-
torai (185–188). Közelmúltban publikált vizsgálatok eredmé-
nye szerint a BNP vagy NT-proBNP-értékek, mint a JK-disz-
funkció markerei, az echokardiográfiás vizsgálaton túl további
prognosztikus információt jelentenek (188, 189).
Bár az emelkedett BNP- vagy NT-proBNP-koncentráció rosz-
szabb prognózist jelent, pozitív prediktív értéke kicsi (12-26%)
(Web-honlap, „B” táblázat). Másrészt viszont, alacsony BNP-
vagy NT-proBNP-értékek megbízhatóan jelzik a rövid távú
mortalitás vagy klinikai komplikációk szempontjából jó prog-
nózist (negatív prediktív érték 94-100%) (186, 180–194).

A JK-DISZFUNKCIÓT JELZÕ TÖBBI PARAMÉTER
A vena jugularis tágulat, amennyiben nem szívtamponád vagy
mediasztinális tumor miatti, a JK-diszfunkció megbízható
indikátora TE esetén. A többi klinikai vizsgálati lelet, mint a

tricuspidalis regurgitációs zörej és a JK-galoppritmus viszont
már sokkal szubjektívebb paraméterek, ezért félrevezetõek
lehetnek. Az EKG-felvételen megjelenõ, a JK-terhelésre utaló,
újonnan kialakult eltérések, mint a V1–4-ben észlelt T-inverzió,
QR a V1-ben, a klasszikus S1Q3T3 komplexus és in komplett
vagy komplett jobbszár-blokk hasznos információk, de érzé-
kenységük korlátozott (59, 195–197). A jobbszívfél-ka téte re -
zés a JK-töltõnyomás értékek és a perctérfogat közvetlen
meghatározását teszi lehetõvé, de rutinszerû alkalmazása az
akut TE-kockázatfelmérésében nem ajánlatos.
Összefoglalva, a JK-diszfunkció az akut TE miatti rövid távú
halálozás közepes fokú kockázatát hordozza magában. A JK-
diszfunkcióra utaló jelek prognosztikai értékelése korlátozott,
általánosan elfogadott kritériumrendszer hiányában, amelyek
egyikét – bizonyos vizsgálatok alapján – a pulmonalis hipertó-
nia izolált tünetei jelentik.

A myocardium-károsodás indikátorai
KARDIÁLIS TROPONINOK
Átjárható koszorúerek ellenére kialakuló transzmurális jobb-
kamra-infarktus kórbonctani leletét írták le masszív TE miatt
bekövetkezõ haláleset alkalmával (198, 199). Számos obszerváci-
ós tanulmányban találtak emelkedett kardiális tropo nin szin tet
TE-ben (189, 193, 200–207). Bár nem szükségszerûen kizárólag
a JK-izomzatból származik, a kardiális troponin emelkedett
plazmakoncentrációja több közlemény szerint a TE kedvezõtlen
prognózisához társul (208) (Web-honlap, „C” táblázat).
Egy korábbi tanulmányban az 1 ng/ml fölötti tartományban
meghatározott pozitív troponin-T-teszt prevalenciája a 0-35%
nem masszív, szubmasszív és 50% klinikailag masszív TE-ben
(202). Pozitív troponin-T esetén 44%-os, negatív troponin-T
esetén pedig 3%-os volt a kórházi mortalitás (OR 15,2; 95%
CI, 1,2–190,4). Egy másik vizsgálat szerint a troponin-I és T-
szintek összefüggésben vannak mind a kórházi mortalitás,
mind a klinikai komplikációk kockázatával (204). Fokozott
kórházi halálozásról számoltak be normotenzív TE-betegek
esetében, ahol a troponin-T határértékét 0,01 ng/ml-ben hatá-
rozták meg (OR 21,0; 95% CI 1,2–389,0) (206). A kórházi fel-
vételt 6-12 óra múlva követõen szóba kerülhet a vérvétel meg-
ismétlése, hi szen a kezdeti negatív eredmény pozitívra fordul-
hat, aminek prognosztikai következményei lehetnek (206).
Egy nagy terápiás vizsgálatból származó késõbbi analízis sze-
rint 458 egymást követõ, szubmasszív TE-beteg adatainak
kiértékelése szerint 13,5%-ban volt 0,05 ng/ml fölötti a kar -
diális troponinszint, a klinikai észlelést követõ 24 órán belül. A
kardiális troponin emelkedése a 3 hónapon belüli összhalálozás
kockázatának 3,5-szeres emelkedésével járt együtt (95% CI,
1,0–11,9) (201). A 2,3 mg/l fölötti akut miokardiális infarktust
jelzõ cTn I-érték prevalenciája 3,5% (95% CI, 2,0–5,6). A leg-
több vizsgálat szerint az emelkedett troponinszint negatív és
pozitív prediktív értéke a TE miatti halálozás vonatkozásában
12-44% között mozgott, nagyon magas, 99-100%-os negatív
prediktív értékkel, függetlenül a megállapított határérték -
szinttõl és az alkalmazott mérési eljárástól. Egy közelmúltbeli
metaanalízis meg erõsítette, hogy az emelkedett troponinszint
a mortalitás fo ko zódásával jár együtt a hemodinamikailag sta-
bil betegcsoportban (OR 5,9; 95% CI 2,7–12,9) (208).

A MIOKARDIÁLIS KÁROSODÁS ÚJ INDIKÁTORAI
Kevés publikáció született a TE-ben kialakuló myocardium-
károsodás egyéb biomarkerei prognosztikus értékérõl (Web-
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honlap, „C” táblázat). Legutóbb a szív-eredetû zsírsavkötõ
proteinrõl (heart type fatty acid binding protein, H-FABP),
mint a korai myocardium-károsodás indikátoráról igazolták,
hogy értékesebb, mint a troponin vagy mioglobin meghatáro-
zás, a kórházi felvételkor a TE kockázatának megállapítására.
A >6 ng/ml H-FABP-értékeknek a pozitív prediktív értéke
23-37%, negatív prediktív értéke 96-100% (209, 210).

A MYOCARDIUM-KÁROSODÁST JELZÕ
BIOMARKEREK ÉS A JK-DISZFUNKCIÓ EGYÜTTES
ELÕFORDULÁSA
A troponin és az NT-proBNP szimultán meghatározása nor -
mo tóniás betegek esetében a TE pontosabb kockázat jel zõ jé -
nek bizonyult (Web honlap, „D” táblázat). A TE miatti 40 na -
pos mortalitás a kardiális troponin-T és NT-proBNP együttes
emelkedésekor meghaladta a 30%-ot. Az NT-proBNP izolált
emelkedése közepes mértékû (3,7%) halálozást, míg mindkét
biomarker alacsony szintje kedvezõ rövid távú prognózist je -
lent (189).
Alternatív lehetõséget jelent a troponin meghatározás echo -
kar diográfiás vizsgálattal történõ kombinációja. Egy vizsgálat
szerint a kardiális troponin-I >0,1 ng/l fölé emelkedése >0,9-
es JK/BK-aránnyal együtt 38%-os 30 napos mortalitási kocká-
zatú alcsoportot határoztak meg (211). Normál JK-mû ködés a
myocardium-károsodás biokémiai jelei nélkül ki ma gaslóan jó
prognózist jelent. (Web-honlap, „E” táblázat) (193, 211, 212).
A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján nem lehetsé-
ges specifikus határértékeket megadni a különbözõ markerek
esetében a nem nagy kockázatú TE-betegekkel kapcsolatos
te rápiás döntés elõsegítéséhez. Egy jelenleg futó multicent -
rikus randomizált tanulmány célkitûzése a normotóniás,
emelkedett troponin szintû és a JK-diszfunkció echo kar dio -
grá fiás jeleit mutató betegeknél alkalmazott trombolízis
potenciális elõ nyeinek vizsgálata.
Összefoglalva, TE-beteg esetében a myocardium-károsodás a
troponin-T vagy I-szint mérésével értékelhetõ. Pozitív ered-
mény akut TE-ben közepes mértékû rövid távú kockázatot
jelent. A prognózis meghatározásának lehetõsége azonban
kor látozott a myocardium-károsodás mértéke alapján, hiszen
nem áll rendelkezésre általánosan elfogadott feltételrendszer.
A károsodást jelzõ új biomarkerek és a JK-diszfunkció együt-
tes meghatározása segíthet javítani az akut TE-betegek továb-
bi stratifikációját.

A kockázat további indikátorai
KLINIKAI ÉS RUTIN LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
A rutin klinikai és laboratóriumi vizsgálatok során számos
paraméter mérésének van prognosztikai jelentõsége TE-ben.
Ezek közül több, az adott beteg általános állapotához, már
meglévõ betegségeihez kapcsolódik, semmint az aktuális TE-
esemény súlyossági fokához. Az ICOPER-regiszterben példá-
ul a 70 évesnél idõsebb életkor, a rosszindulatú daganat, a pan-
gásos szívelégtelenség és krónikus obstruktív tüdõbetegség
bizonyult prognosztikus tényezõnek (17). Több más klinikai és
laboratóriumi paramétert vizsgáltak már, amelyek prog -
nosztikai jelentõségére vonatkozóan több rizikóskálát is java-
soltak (169, 213) és validáltak (214, 215). Ezek a rizikóskálák
klinikai változókat és/vagy a prognózis laboratóriumi mark-
ereit alkalmazzák. Némelyek közülük az alacsony kockázatú,
korán hazabocsátható és ambulánsan kezelhetõ betegek (169,
214–216), míg mások a nagy kockázatú betegek azonosításá -

nak céljára készültek, akik számára sokkal intenzívebb kezelés
szükséges.
A Genfi prognózisskála nyolc pontból álló rendszer, és a
kedvezõtlen kimenet szempontjából 6 prediktor tényezõt
határoz meg: rosszindulatú daganat és hipotónia, mindegyik
2-2 pont, szívelégtelenség, korábbi MVT, artériás hipoxémia
(PaO2<8 kPa) és ultrahanggal bizonyított MVT megléte, 1-1
pont (169). Férfi nem, tachycardia, hipotermia, megváltozott
mentális státus és alacsony artériás oxigénszaturáció szintén
klinikai prognózist jelzõ paraméterek, és a kockázat értékelé-
sének klinikai modelljében használatosak (213). Ez a kockázati
skálán 11 klinikai változót alkalmaz, amely a betegeket a 30
napos összhalálozás szempontjából 5 kockázati osztályba so -
rolja a nagyon kicsitõl a nagyon nagy kockázatig (12. táblázat).
Az emelkedett szérum kreatinin koncentrációnak szintén
bizonyított a szignifikáns prognosztikai jelentõsége akut
TE-be tegek esetében (17, 189). Egy másik vizsgálat alapján az
1500 µg/l alatti D-dimer-koncentráció 99%-os negatív
prediktív értékû a 3 hónapos összhalálozás elõrejelzésében
(217).
Összefoglalva, a klinikai értékelés és a rutin laboratóriumi
eljárások során több paraméter áll összefüggésben az akut TE
prognózisával. Az adott beteg esetében meglévõ individuális
paraméterek szintén számításba veendõk a kockázat végsõ
megállapításában.

A prognózis felmérésének stratégiája
A TE diagnózisának jelenlegi folyamatában a prognózis fel-
mérése szükséges a kockázat meghatározásához és a terápiás
döntés meghozatalához. A TE-kockázat besorolása különbözõ
szinteken történik: a hemodinamikai státus klinikai felmé -
résével kezdõdik, majd a laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
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12. táblázat. Akut a TE miatti 30 napon belüli össz -
mor talitást jelző, rutinszerűen rendelkezésre álló kli-
nikai prediktorok

Készült az Irodalomjegyzék 214. számú referenciája adatainak alap -
ján.
Kockázatkategóriák (30-napon belüli összhalálozás, %): I. osztály,
<65 pont (0%);
II. osztály, 66–85 pont (1%); III. osztály, 86–105 pont (3.1%); IV.
osztály, 106–125 pont (10,4%); V. osztály >125 pont (24,4%).
Alacsony kockázat I. és II. osztály (0–1%).
SaO2: pulzoximetriával mért oxigénszaturáció

Változó Pontérték

Életkor 1/év
Férfi nem 10
Rosszindulatú daganat 30
Szívelégtelenség 10
Krónikus tüdőbetegség 10
Szívfrekvencia >110/perc 20
Szisztolés vérnyomás <100 Hgmm 30

Légzésfrekvencia ³30/perc 20
Testhőmérséklet <36 °C 20
Orientációs zavar, letargia, stupor, kóma 60
SaO2 <90% 20



nyének értékelésével folytatódik (4. és 5. táblázat A tüdõ em -
bólia sú lyossága c. alfejezetben).
Nagy kockázatú a TE-sokkállapot vagy hipotónia (<90
Hgmm-es szisztolés vérnyomás, vagy >40 Hgmm-es vérnyo-
másesés >15 perc alatt, amennyiben az nem új keletû aritmia,
hipovolémia vagy szepszis miatt alakult ki) jelenlétében, és
akut életet veszélyeztetõ kórkép, ami azonnali specifikus ellá-
tást igényel (33, 171).
A többi normotóniás, nem nagy kockázatú TE-beteg esetében
a JK-diszfunkció (173) és/vagy myocardium-károsodás (208) a
TE közepes kockázatát jelenti. Valószínû, hogy azok a köze-
pes kockázatú TE-betegek, akiknél diszfunkció és károsodás
egyaránt észlelhetõ, nagyobb kockázatúnak minõsülnek. Bár a
rövid távú halálozás 30% fölötti, a bizonyítékok nem elégsége-
sek a definitív döntés meghozatalához (189, 211).
A hemodinamikailag stabil állapotú, JK-diszfunkcióra vagy
myocardium-károsodásra utaló bizonyítékok nélküli betegek
esetében a TE kis kockázatú. A nem nagy kockázatú beteget
ilyen esetben a kis kockázatú TE-kategóriába kell sorolni, ha a
miokardiális károsodás vagy diszfunkció legalább egyike meg-
határozásra került.
A rutinszerûen gyûjtött klinikai és laborparamétereknek
szintén lehet prognosztikus jelentõsége akut TE-ben, ha
súlyozott skála adataival együtt kerülnek kiértékelésre (12.
táblázat). Egy ilyen beosztás, az adott betegre vonatkozó para-
méterek és társbetegségek figyelembevételével együtt, segít-
heti a korai hazabocsátás és az ambuláns kezelés megkezdése
melletti döntés meghozatalát, egyébként kis kockázatú TE-
betegeknél.
Az embólia okozta elzáródás anatómiai lokalizációja és mérté-
ke angiográfiás vizsgálattal (Miler- és Walsh-skála) (134, 136),
spirál CT-vel (obstrukciós index) (178) vagy tüdõszcin tig rá fiá -
val meghatározható (218). Az anatómiai meghatározás azon-
ban kevésbé releváns a kockázat-besorolás szempontjából,
mint a TE funkcionális (hemodinamikai) következményein
ala puló, ezért nem ajánlott prognosztikus célokra.
Összefoglalva, a hemodinamikai státus értékelése, a JK-disz-
funkció és myocardium-károsodás, továbbá az egyéb betegtõl
függõ individuális paraméterek hasznosak az optimális kocká-
zatfelmérés során.

Kezelés

Hemodinamikai és respiratorikus támogatás
Az akut JK-elégtelenség, alacsony szisztémás perctérfogatot
eredményezve a vezetõ halálok nagy kockázatú TE-betegek-
ben, ezért a szupportív kezelés életfontosságú TE-ben JK-
elégtelenség esetén.
Kísérletes vizsgálatok szerint az agresszív folyadékpótlás ront-
hatja a JK-funkciót, mechanikus túlfeszülés és/vagy a kont -
raktilitást rontó reflex mechanizmusokon keresztül (219).
Másfelõl, egy kis klinikai vizsgálatban viszont a szívindex 1,6-
ról 2,0 l/perc/m2-re történõ növekedését figyelték meg 500 ml
dextrán infúzió után akut TE-s, normotenzív és alacsony
szívindexû betegekben (220). Úgy tûnik tehát, hogy egy sze -
rény mértékû folyadékpótlás segíthet a szívindex növelésében
TE-ben, alacsony szívindex és normál vérnyomás mellett.
Az izoproterenol pozitív inotróp gyógyszer, amely még pul -
mo nalis vazodilatációt is okoz, de ezt a kedvezõ tulajdonságot
gyakran semlegesíti a periférián is kialakuló vazodilatáció. A
következményes hipotónia miatt csökken a JK-perfúzió, ami
iszkémiához vezet (221). A noradrenalin vélhetõen javítja a JK-
funkciót közvetlen pozitív inotróp hatása miatt, továbbá
fokozza még a jobb kamrai koszorúér-átáramlást perifériás
vaszkuláris alfa-receptor-stimuláció és a szisztémás vérnyomás
emelkedésén keresztül. Nincs klinikai adat arra vonatkozóan,
hogy a noradrenalin hogyan hat TE-ben, és alkalmazása va ló -
színûleg hipotóniás betegekre korlátozódik (222). Egy kis mé -
retû, TE miatt intenzív osztályon történõ kezelést igénylõ be -
tegeken végzett tanulmányban a dobutamin fokozta a perc-
térfogatot és javította az oxigénszállítást és a szöveti oxi ge -
nizációt konstans artériás PO2 mellett (223). Egy másik vizsgá-
latban, amelyet 10 alacsony szívindexû és normál vérnyomású
TE-betegen végeztek, 35%-os szívindex-emelkedés volt meg -
figyelhetõ intravénás dobutamin infúzió alatt közepes dózis
mellett, a szívfrekvencia, a szisztémás artériás vérnyomás vagy
az átlag pulmonalis artériás nyomás értékében bekö vet kezõ
lényeges változás nélkül (224). Ennek megfelelõen a do -
butamin és/vagy a dopamin alkalmazása megfontolandó TE-
ben, ha alacsony a szívindex és normális a vérnyomás. Azon -
ban, ha a szívindex a fiziológiás értéktartomány fölé emelke-
dik, súlyosbodhat a ventilációs-perfúziós egyensúlyzavar a vér-
áramlás további átrendezõdésével a (részben) elzáródott erek
régiójából az ép területek irányába (221, 223). Az adrenalin
egyesíti a noradrenalin és a dobutamin elõnyös tulajdonságait,
az utóbbi szisztémás vazodilatátor hatása nélkül (221). Sokkos
TE-beteg esetében kiaknázhatók az adrenalin elõnyös hatásai
(225).
Állatkísérletek szerint a vazodilatátorok csökkentik a nyomást
és a vaszkuláris rezisztenciát a pulmonalis artériákban, ami,
bár kisebb mértékben, de igaz TE-betegekben is (40, 42). E
gyógyszerek alkalmazásának legnagyobb akadálya, hogy szisz-
témás (intravénás) alkalmazás során nem-specifikusan a
pulmonalis erekre hatnak. Ennek áthidalása céljából a
vazodilatátorokat in haláció formájában is lehet alkalmazni
(226). Kis klinikai vizs gálatok eredményei szerint a nitrogén-
oxid javíthatja a he modinamikai állapotot és a légcserét TE-
ben (227–229). Kevés adat igazolja az inhalációs prosztaciklin
aeroszol szerepét a TE miatt kialakult másodlagos pulmonalis
hipertónia kezelésében (226, 230, 231).
Korábbi kísérletes adatok szerint a levosimendan alkalmazásá-
val helyre lehet állítani a jobb kamra-pulmonalis artéria kap-
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aajánlási osztály
bevidencia típusa

Ajánlások a prognózis felmérésére Osztálya Szintb

x TE gyanúja, és/vagy megerősített diagnó-
zisa esetén történő kezdeti kockázat beso -
rolás alapja a hipotónia/sokk fennállása
vagy hiánya, a TE korai halálozásának
nagy, közepes- és kis kockázatának
megállapításához.

I B

x Nem nagy kockázatú TE-beteg esetében
további besorolás szükséges: így a beteg a
közepes vagy kis kockázatú alcsopor tok
valamelyikébe kerül, attól függően, hogy
képalkotó eljárással vagy biológiai marker
laboratóriumi vizsgálattal ki lehet-e
mutatni jobbkamra-diszfunkciót vagy
myocardium-károsodást.

IIa B



csolatot akut TE-ben, a pulmonalis vazodilatáció és a JK-
kontraktilitás fokozásának kombinált hatása révén (232).
Egyre fokozódó érdeklõdés kíséri az endotelin-antagonisták és
a foszfodiészteráz-5-gátlók alkalmazását TE-ben. Kísérletes
vizs gálatokban az endotelinreceptor-antagonisták mérsékelték a
masszív TE miatt kialakuló pulmonalis hipertónia súlyosságát
(233, 234). A sildenafil infúzió szintén csökkentette kísérletesen
kiváltott TE-ben a pulmonalis artériás nyomást (235, 236).
Gyakran alakul ki hipoxémia és hypocapnia TE-betegekben,
igaz, a legtöbbször csak közepes súlyossággal. Nyitott fo -
ramen ovale a megnyíló söntkeringésen keresztül súlyosbít-
hatja a hipoxémiát, amikor a jobb pitvari nyomás a bal pitvaré
fölé emelkedik (177, 237). A hipoxémia nazális oxigénadagolás
hatására általában megszûnik, és mechanikus lélegeztetésre
ritkán van szükség. Az oxigénfelhasználást minimálisra kell
csök kenteni a láz és a nyugtalanság csökkentésének érdeké-
ben, és mechanikus lélegeztetést kell kezdeni excesszív mér -
tékû légzési munka esetén. Amennyiben mechanikus lélegez-
tetésre van szükség, igen körültekintõen kell eljárni annak
nem kívánt hemodinamikai hatásai miatt. Különösen a me -
chanikus lélegeztetés által kiváltott pozitív mellûri nyomás
csökkentheti a vénás visszaáramlást és súlyosbíthatja a jobb -
szívfél-elégtelenséget masszív TE-ben. Ezért pozitív kilégzés-
végi nyomás alkalmazása óvatosságot igényel. Kis légzési tér-
fogat alkalmazandó (kb. 6 ml/száraz testsúly kg) annak érde-
kében, hogy a belégzés-végi nyomásplató 30 vízcm alatt ma -
rad jon (238).
Összefoglalva, hemodinamikai és légzéstámogatás szükséges
TE gyanúja vagy megerõsített diagnózisa esetén sokkállapot
vagy hipotónia esetén.

Trombolízis
Randomizált vizsgálatok egybehangzóan kimutatták, hogy a
trombolitikus kezelés gyorsan megszûnteti a tromboembóliás
elzáródást, és kedvezõen hat a hemodinamikai paraméterekre.
Egy korábbi kis vizsgálatban a perctérfogat-index 80%-os
emelkedése, és a pulmonalis artériás nyomás 40%-os csökke-
nése volt megfigyelhetõ 72 órás sztreptokináz kezelés után
(245). A „Plasminogen Activator Italian Multicenter Study 2”
során készített angiogrammok szerint 100 mg rekombináns
szöveti plazminogén-aktivátor (rtPA) hatására 12%-kal csök-
kent az érelzáródás mértéke a 2 óráig tartó infúziós kezelést
követõen, míg heparin adása után nem volt semmilyen válto-
zás megfigyelhetõ (239). Az rtPA hatása együtt járt a pul -
monalis artériás középnyomás 30%-os csökkenésével, és a
perc térfogat-index 15%-os emelkedésével. A legnagyobb
trom bolízis tanulmány egyike szerint az echokardiográfiával
meghatározott átlagos JK-végdiasztolés terület szignifikáns
csökkenése volt igazolható 3 órás rtPA-kezelés hatására (175).
A különbözõ trombolitikus gyógyszereket összehasonlító
USPET (Urokinase-Streptokinase Pulmonary Embolism
Trial) az urokináz és a sztreptokináz egyenlõ mértékû hatá-
sosságát bizonyította 12-24 órán keresztül tartó kezelés után
(246). Sokkal késõbbi randomizált vizsgálatokban (247, 248)
100 mg rtPA több mint 2 órán keresztül alkalmazott infúziója
gyorsabb angiográfiás és hemodinamikai javulást eredménye-
zett, mint a 12 vagy 24 órán túl alkalmazott urokináz 4400
IU/kg/órás dózisú infúziója, bár az eredmények már nem
különböztek az urokináz infúzió végére. Hasonlóképpen, az
rtPA 2 órás infúziója jobbnak bizonyult, mint a 12 órás strep -
tokináz infúzió (100.000 IU/h), de nem volt különbség akkor,

ha ugyanez a sztreptokináz dózis hasonlóan rövid, 2 órás infú-
zióban került beadásra (249, 250). Mindezeken túl két vizsgá-
latban – amelyben a 2 órás, 100 mg-os dózisú rtPA infúzió 2
órán keresztüli, vagy egy jóval gyorsabb, (15 perces) 0,6 mg/kg
infúzióját hasonlították össze – nem szignifikáns, de tendenci-
ájában fokozott mértékû állapotjavulást és a vérzések gyakori-
ságának növekedését észlelték a 2 órás adagolás során (251,
252). Az rtPA-nak katéteren keresztül közvetlen a pulmonalis
artériába történõ adagolásának (csökkentett dózisban) semmi-
vel sem volt kedvezõbb hatása, mint az intravénás trom bo -
lízisnek (253). Ez az eljárás általánosságban tehát kerü lendõ,
mivel magában hordozza még a fokozott vérzésveszélyt a
kanül bevezetésének a helyén.
Az urokináz, sztreptokináz és rtPA elfogadott trombolitikus
dózisai a 13. táblázaton kerültek összefoglalásra. Kielégítõ he -
mo dinamikai eredményeket lehetett még elérni dupla bolus
retepláz alkalmazásával: 2 injekció 10 E dózisban, közte 30
perc (254). Korábbiakban elvégzett, nem kontrollált vizsgálat
adatai a tenektepláz akut TE-ben történõ alkalmazásának biz-
tonságossága és hatékonysága mellett szólnak (225). A
heparint nem szabad együtt alkalmazni sztreptokinázzal vagy
uro ki názzal, de adható alteplázzal együtt.
A klinikai és echokardiográfiás vizsgálat szerint 36 órán belül
bekövetkezõ javulásban meghatározva, összességében a bete-
gek kb. 92%-a tekinthetõ trombolízis kezelésre alkalmasnak
(256). A legkedvezõbb eredmény akkor figyelhetõ meg, ha a
kezelés a tünetek jelentkezésétõl számított 48 órán belül meg -
kezdõdik (243), de hatásos lehet a trombolízis azokban a bete-
gekben is, akiknek már 6-14 napja fennállnak a tünetei (257).
Bár a trombolízis kedvezõ hatásai hamar kialakulnak, a he pa -
rin kezeléshez viszonyított elõnyei csak az elsõ néhány nap
során figyelhetõk meg. Egy hét kezelés után a vaszkuláris ob -
strukció (218, 239), valamint a JK-diszfunkció (258) súlyossá-
gában bekövetkezõ változások mértéke nem különbözött a
trombolízisben részesült betegek esetében a heparin kezelés-
hez képest.
A trombolitikus kezelésnek jelentõs mértékû vérzéses kocká-
zatai is vannak, különösen bizonyos predisponáló tényezõk
vagy más hajlamosító betegségek jelenlétében. Randomizált
vizsgálatok adatainak összefoglalása után (218, 239, 241, 248,
252, 253, 259–261) a kumulatív vérzések aránya 13%-nak adó-
dott, és 1,8%-os volt az intracranialis/fatális vérzések gyakori-
sága. E vizsgálatok közül a legutóbbiak (175, 259) szerint az
életet veszélyeztetõ vérzések kevésbé voltak gyakoriak. Ez
összhangban lehet azzal a megfigyeléssel, amely szerint a
trom bolízishez kapcsolódó vérzések aránya kisebb, ha a TE
diagnózisának megerõsítése noninvazív képalkotó eljárással,
azaz az elmúlt 10 évben egyre inkább alkalmazott stratégia
szerint történik (262).
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13. táblázat. A TE kezelésére törzskönyvezett gyógy-
szerek

rtPA: rekombináns szöveti plazminogén aktivátor

Streptokináz 250.000 NE feltöltő adagnak, 30 percig, majd
100.000 NE 12-24 órán keresztül
akcelerált dózis: 1,5 millió NE 2 óráig

Urokináz 4400 NE/kg/óra, 10 percig, feltöltő adagnak,
majd 4400 NE/kg/óra 12-24 óráig

rtPA 100 mg 2 óráig, vagy 0,6 mg/kg 15 percig (maxi-
mum dózis. 50 mg)



A trombolízis hatásának a TE-betegek klinikai prognózisára
kifejtett összes hatását nehéz felmérni. Egy kivételével (259), a
trombolízis tanulmányok nem végpontesemények bekövetke-
zésének vizsgálatára irányultak. A trombolízis következtében
kialakuló vérzés kockázatát a kedvezõ klinikai hatások lehe tõ -
ségével együtt mérlegelve nagyon fontos szem elõtt tartani a
természetes kórlefolyást és a prognózist a nagy, közepes, va la -
mint kis kockázatú TE esetén. Ezért a trombolízis, ami ab szolút
ellenjavallt miokardiális infarktusban, korábbi (3 héten belüli)
mûtét vagy (1 hónapon belüli) gasztrointesztinális vérzés esetén,
csak relatív kontrindikált, ha sürgõs, életet ve szé lyeztetõ, nagy-
kockázatú TE diagnózisa igazolódik (14. táblázat).
Összefoglalva, a trombolízis elsõként választandó kezelés
nagy kockázatú TE-ben, ha egyben kardiogén sokk és/vagy
perzisztáló artériás hipotónia is fennáll, nagyon kevés számú
az abszolút kontraindikáció. A trombolízis rutinszerû alkal-
mazása nem javasolt nem nagy kockázatú betegeknél, de
megfontolandó bizonyos közepes kockázatú betegek eseté-
ben, a vérzéses szövõdmények lehetõségének alapos megfon-
tolását követõen. Trombolitikus terápia nem alkalmazható kis
kockázatú TE-ben.

Pulmonalis embolectomia mûtét
A TE gyógyszeres kezelésének bevezetését több évtizeddel
megelõzõen, 1924-ben végezték az elsõ sikeres pulmonalis
embolectomia mûtétet (264). Hosszú ideig a pulmonalis
embolectomia ritkaságszámba menõ életmentõ beavatkozás
maradt, és kevés adat állt csak rendelkezésre annak hatékony-
ságával és biztonságosságával kapcsolatban. A közelmúltban
azonban a TE kezelésének interdiszciplináris megközelítése
alapján a szívsebészet is bevonásra került számos intézmény-
ben (265, 266).
Hagyományosan a pulmonalis embolectomia csak azoknál a
betegeknél jött számításba, akiknél kardiopulmonalis újra-

élesztés volt szükséges, de elvégzésre került még azoknál is,
akik nem megfelelõen reagáltak a trombolízisre, továbbá nyi-
tott foramen ovale és intrakardiális thrombus esetén (256,
265). Hordozható extrakorporális asszisztens berendezések
perkután femoralis katéterezéssel alkalmazva segíthetnek a
kritikus állapotban a keringés és oxigenizáció biztosításával,
idõt engedve a definitív diagnózis megszületésére (267–269).
Egy vizsgálatban a pulmonalis embolectomiát elvégezték TE
és JK-diszfunkció együttes fennállásában, perzisztáló hipo -
tónia vagy sokkállapot nélkül (270).
Rutinszerûen szívsebészeti beavatkozásokat végzõ intézmé-
nyekben a pulmonalis embolectomia egyszerû mûtétnek te -
kint hetõ. Gyorsan megkezdett anesztézia és medián sterno to -
mia után normotermiában kardiopulmonalis bypass kerül
kialakításra. Ha nincs intrakardiális thrombus vagy nyitott
foramen ovale, kerülendõ az aorta teljes leszorítása és a kar -
dioplégiás szívleállítás (266, 270). Az arteria pulmonalis tör-
zsén ejtett metszés és a jobb pulmonalis artérián végzett továb-
bi ar teriotomián keresztül a vérrög közvetlenül láthatóvá válik
és eltávolítható mindkét pulmonalis artériából tompa fogóesz-
köz segítségével. Elhúzódó posztoperatív kardiopulmonalis
bypass és leválasztás válhat szükségessé a jobb kamra
mûködésének rendezõdéséig. Vérzéses komplikációk jelent-
kezhetnek pre ope ratív trombolízis következményeként, azon-
ban ez nem kontraindikációja a mûtéti embolectomiának
(270). Vena cava filter perioperatív felhelyezésének rutinszerû
alkalmazása továbbra is ellentmondásos.
A múltban, a pulmonalis embolectomia eredményeit igen
gyen gének tartották a korai halálozási arány igen magas volta
miatt (271–273). Az indikáció spektrumának kiterjesztésével
JK-diszfunkciós, de súlyos sokkállapot nélküli betegekre, a
korai halálozás 6-8%-nak adódott (56, 266, 270).
Elhúzódó dyspnoeval és súlyos pulmonalis hipertóniával járó
akut TE-t követõen valószínû, hogy a betegnél krónikus
tromboembóliás pulmonalis hipertónia fog kialakulni. Ezek a
betegek nem alkalmasak embolectomiára, mivel nekik speciá-
lis pulmonalis endarterectomia elvégzése javasolt, erre speciali-
zálódott központokban (274).
Összefoglalva, a jelenlegi sebészi technikák alkalmazásával a
pulmonalis embolectomia értékes terápiás eljárás nagy kocká-
zatú TE-ben, akiknél a trombolízis abszolút kontraindikált,
vagy elvégzése sikertelen volt.

Perkután katéteres embolectomia és fragmentáció
Részlegesen elzáródott pulmonalis törzs, vagy pulmonalis
artériák megnyitására alkalmazott perkután eljárások kritikus
esetekben életmentõk lehetnek, nagy kockázatú TE-ben (275,
276). Bár a rendelkezésre álló evidenciák egyedi esetismerteté-
sekre korlátozódnak, ezek az eljárások a trombolízis alternatí-
vájaként alkalmazhatók annak abszolút kontraindikációja ese-
tén, kiegészítõ eljárásként, ha a trombolízis hatására nem
javultak a hemodinamikai paraméterek, vagy a mûtét alterna-
tívájaként, amikor kardiopulmonalis bypass elvégzésére nincs
lehetõség.
A Greenfield-féle szívásos embolectomia katéter alkalmazása
1969-ben került bevezetésre (277), és továbbra is ez az egyetlen
FDA által elfogadott eszköz. Fragmentációra és diszperzióra
használt hagyományos szívkatéterek (275), vagy forgó, illetve
egyéb feloldó eszközzel felszerelt speciálisan kifejlesztett
pulmonalis katéterek (278) alkalmazásának a technikája az
1980-as évek végére vált elérhetõvé. Változóan jó eredmények
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14. táblázat. A fibrinolitikus kezelés kontraindikációja

Abszolút kontraindikációk*

x Vérzéses stroke, vagy ismeretlen eredetű stroke, bármikor
x Iszkémiás stroke 6 hónapon belül
x Központi idegrendszeri sérülés vagy daganat
x Közelmúltbeli súlyos trauma/műtét/fejsérülés (3 héten

belül)
x Gasztrointesztinális vérzés egy hónapon belül
x Ismert vérzés

Relatív kontraindikációk
x TIA 6 hónapon belül
x Orális antikoaguláns kezelés
x Terhesség, vagy szülést követően 1 héttel
x Nem komprimálható punkciók
x Traumás újraélesztés
x Refrakter hipertónia (szisztolés vérnyomás >180 Hgmm)
x Előrehaladott májbetegség
x Infektív endocarditis
x Aktív peptikus fekély

Az irodalomjegyzék 263. hivatkozása alapján.
*A trombolízis kontraindikációi, amelyek abszolútnak tekintett
kontraindikációk pl. miokardiális infarktus esetén, relatív kon-
trindikációkká válhatnak, ha a betegnél közvetlen életet
veszélyeztető, nagy kockázatú TE alakult ki.



kerültek közlésre a jelenleg használt eszközökkel kapcsolat-
ban, de ezeket még soha nem erõsítette meg szigorúan
ellenõrzött klinikai tanulmány.
Ezek közül néhány eszköz esetében (amelyeknek a bevezetése
6-tól 11 F-méretû katéteren keresztül történik) kiváló kéz-
ügyességre van szükség a pulmonalis artériában történõ mani-
pulációhoz fõleg a jobb fõtörzs elzáródása esetén. Katéteres
eljárás csak a fõ artériákban alkalmazható, mivel a kisebb
erekben végzett fragmentáció valószínûleg nem kedvezõ, és
károsíthatja a finomabb szöveti struktúrát, a perforáció veszé-
lyét is magában hordva (279).
A sikeres thrombus fragmentáció a hemodinamikai állapot
drámai javulását eredményezheti. Fontos, hogy a beavatkozás
azonnal leállítandó, mihelyt javul a hemodinamika, függetle-
nül az angiográfa eredményétõl. A pulmonalis véráramlás
lényeges javulása következhet be az angiográfiai lelet csupán
szerény mértékû változása kíséretében.
A perkután beavatkozások szövõdményeként kell megemlíte-
ni a punkció helyén – többnyire a femoralis véna régiójában –
kialakuló károsodásokat, a kardiális struktúrák perforációját,
a tamponádot és a kontrasztanyag reakciókat. A vena iliaca és
vena cava áramlási viszonyai angiográfiával meghatározhatók,
de ritkán problémát jelenthet bennmaradó thrombus által tör-
tént elzáródás.
Összefoglalva, az arteria pulmonalisban kialakult proxi má -
lisan elhelyezkedõ vérrög katéteres embolectomiája vagy frag -
mentációja a mûtéti beavatkozás alternatívája lehet nagykoc-
kázatú TE-betegekben, a trombolízis sikertelensége, vagy ab -
szolút kontraindikációja esetén.

Azonnali antikoaguláció
Az antikoaguláns terápia kulcsszerepet játszik a TE-betegek
kezelésében. Az azonnali antikoaguláció szükségességét TE-
betegek esetében egy, az 1960-as években elvégzett mér föld -
kõ-vizsgálat alapozta meg, amelyben kimutatták a nem frak-
cionált heparin kezelés elõnyeit, kezelést nem kapó kontroll-
hoz képest (280). A TE kezelésére alkalmazott azonnali anti -
koaguláns terápia célkitûzései a halálos kimenetel és az ese-
mény visszatérésének a megelõzése, elfogadható vérzéses koc-
kázat mellett.
Gyors antikoaguláns hatás csak parenterálisan alkalmazott ké -
szítményekkel érhetõ el, mint az intravénás nem frakcionált
heparin, szubkután kis molekulasúlyú heparin (LMWH) vagy
a szubkután fondaparinux (281). A kezelés nélkül maradt be -
tegek nagy halálozási arányát tekintve, az antikoaguláns keze-
lés elkezdése megfontolandó minden TE gyanús beteg eseté-
ben, a definitív diagnózis megszületésére történõ várakozás
alatt.
A parenterális antikoagulánsokkal történõ kezelést általában
orális K-vitamin-antagonista (VKA) alkalmazása követi. A
VKA-terápián felüli kezdeti heparinadagolás szükségességét
kizárólagos VKA-kezeléshez hasonlítva randomizált kontrol-
lált klinikai vizsgálat igazolta, amelyben háromszoros volt a
rekurrens VTE-események gyakorisága az utóbbi, monote rá -
piában részesült csoportban (282). Intravénás, nem frakcionált
heparin alkalmazását testsúlyhoz igazított 80 E/kg-os bolus
injekció, majd 18 E/kg/óra sebességû infúzió formájában kell
végezni, és lehetõleg nem fix dózisban adni a heparint (283). A
nem frakcionált heparin további dózisait az aktivált parciális
tromboplasztin idõhöz (aPTT) igazított nomogramm alapján
kell meghatározni azzal a céllal, hogy az aPTT mielõbb elérje a

kontroll 1,5-2,5-szeresét jelentõ terápiás szintet (15. táblázat).
Az aPTT meghatározását a bolus injekció beadását követõen
4-6 órával meg kell ismételni, majd ezt követõen minden
dózisváltoztatást követõen 3 órával, vagy naponta egyszer,
miután a terápiás céldózist sikerült elérni.
Itt kell megjegyezni, hogy az aPTT nem tökéletes indikátora a
heparin antikoaguláns intenzitásának, ezért nem szükséges az
infúzió sebességét 1667 E/óra (megfelel 40.000 E/nap) fölé
emelni, amennyiben az Xa-faktor ellenanyag meghatározás
szerint a heparinszint legalább 0,35 NE/ml, még akkor is, ha
az aPTT-érték a terápiás tartomány alatt van (284).
Kis molekulasúlyú heparinok óvatosan adandók veseelégte-
lenségben, és dózisukat az Xa-faktor ellenanyag-szint értéke
alapján kell meghatározni. Intravénás, nem frakcionált he -
parin alkalmazását kell elõnyben részesíteni súlyos vesekároso-
dás (kreatinin clearance <30 ml/perc) esetén, mivel az nem a
vesén keresztül választódik ki, továbbá fokozott vérzésveszély
alkalmával, hiszen antikoaguláns hatása szükség esetén gyor-
san megszüntethetõ. Az akut TE összes többi esetében a nem
frakcionált heparin helyettesíthetõ szubkután alkalmazott,
testsúlyhoz igazított dózisú LMWH-val, monitorozás nélkül.
Számos vizsgálat hasonlította össze a szubkután LMWH és a
nem frakcionált heparin alkalmazás hatékonyságát és bizton-
ságosságát. Több, nagy vizsgálatból származó, összesen 1951,
nem nagy kockázatú, szimptómás MVT-vel együtt járó
szimptómás vagy tünetmentes TE-beteg adata alapján elvég-
zett metaanalízis (294) szerint a kezelés végén (5-14 nap után)
az LMWH a visszatérõ VTE-események gyakorisága alapján
legalább olyan hatékonynak (OR 0,63; 95% CI, 0,33–1,18), és a
súlyos vérzéses szövõdmények kockázata szerint legalább
olyan biztonságosnak (OR 0,67; 95% CI, 0,36–1,27) bizonyult,
mint a nem-frakcionált heparin. Az összhalálozás hasonló volt
mindkét csoportban (OR 1,20; 95% CI 0,59–2,45).
A 16. táblázatban az akut TE kezelésére jelenleg törzskönyve-
zett kis molekulasúlyú heparinok kerültek összefoglalásra. Az
MVT kezelésére jóváhagyott LMWH-készítmények eseten-
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15. táblázat. Intravénásan alkalmazott nem frakcio-
nált heparin dózisának beállítása, az aktivált parciális
tromboplasztin idő értékek alapján

Az irodalomjegyzék 283. hivatkozása alapján: Raschke RA, Golli hare
B, Peirce JC. The effectiveness of implementing the weight-based
heparin nomogram as a practice guideline, Arch Intern Med 1996;
156: 1645–1649. ©American Medical Association. Minden jog fenn -
tartva

Aktivált parciális
tromboplasztin idő Dózisváltoztatás

<35 s (a kontroll 
1,2-szerese)

80 U/kg bólus; infúziós sebesség
emelése 4 E/kg/órával

35–45 s (a kontroll 
1,2-1,5-szöröse)

40 U/kg bólus; infúziós sebesség
emelése 2 E/kg/órával

46–70 s (a kontroll
1,5-2,3-szorosa)

nem kell változtatni

71–90 s (a kontroll 
2,3-3,0-szorosa)

az infúzió sebességének 
csökkentése 2 E/kg/órával

>90 s (a kontroll 
>3,0-szorosa)

az infúzió leállítása 1 órára, majd
az infúziós sebesség csökkentése
3 E/kg/órával



ként alkalmazásra kerülnek TE-ben is. A kis molekulasúlyú
heparinok nem javasoltak nagy kockázatú TE-ben, hemo dina -
mikai instabilitás esetén, mivel ez a betegcsoport kizárásra
került e gyógyszerek hatékonyságának és biztonságosságának
vizsgálatával foglalkozó minden nagy tanulmányból. Az Xa-
faktor ellenes aktivitás (anti-Xa) szintjét nem szükséges rutin -
szerûen ellenõrizni LMWH-kezelésben részesülõ betegek ese-
tén, de súlyos veseelégtelenség vagy terhesség alkalmával gon-
dolni kell az elvégzésére (295). Az anti-Xa-próba elvégzéséhez
szükséges vérmintát általában 4 órával a reggeli injekció beadá-
sa után ajánlatos levenni, amikor az anti-Xa-vérszint a legma-
gasabb. Napi kétszeri adagolás esetén 0,6-1,0 NE/ml-es, napi
egyszeri adagnál pedig 1,0-2,0 NE/ml-es célértékek beállítására
kell törekedni, de ezen ajánlások egyike sincs megfelelõ bizo-
nyítékkal alátámasztva (295).
A heparin által kiváltott thrombocytopenia (HIT) veszélye mi -
att szükséges a trombocitaszám monitorozása UFH vagy
LMWH alkalmazása esetén (ld. a Különleges problémák c. fe -
jezetet).
A szelektív Xa-faktor gátló fondaparinux szubkután alkal-
mazása testsúlyhoz igazított dózisban, monitorozás szüksé-
gessége nélkül értékes alternatíváját jelenti az LMWH-nak. A
15-20 óra körüli féléletidõ miatt a fondaparinux napi egyszeri
dózisban adagolható (16. táblázat). Egy 2213 beteget bevont
nyílt vizsgálat szerint akut TE diagnózisa és a trombolitikus
kezelés indikációjának hiánya esetén a testsúlyhoz igazított,
fix dózisú fondaparinux alkalmazása során a rekurrens VTE-
események (3,8 vs. 5,0% 3 hónap alatt) és a súlyos vérzéses
szö võdmények gyakorisága (1,3 vs. 1,1%) megegyezett az int-
ravénás UFH-kezeléssel (296). Mivel még egyetlen bizonyított
throm bo cytopaeniás mellékhatás sem fordult elõ fonda p -
arinux kezelés hatására, ennél a készítménynél nem szükséges
a trom bo citaszám monitorozása. A fondaparinux kontraindi-
kált súlyos veseelégtelenségben, 20 ml/perc alatti kreatinin
clearance esetén.
Antikoaguláció céljára adott UFH, LMWH vagy fonda pari -
nux legalább 5 napig alkalmazandó. Proximális MVT diagnó-
zisával bevont betegeken végzett két randomizált vizsgálat

szerint 5-7 napon keresztül adott UFH olyan mértékben volt
hatásos, mint a 10-14 napig történõ adagolás, amennyiben biz-
tosított az adekvát, hosszú távú antikoaguláns kezelés (297,
298. A K-vitamin-antagonista kezelést mihelyt lehetséges, el
kell kezdeni, optimálisan már aznap, amikor az azonnali
antikoaguláció is indul. A parenterális antikoagulációt akkor
kell leállítani, ha az INR 2,0 és 3,0 közötti tartományban van,
legalább két egymást követõ napon mérve. Warfarin esetében
5 vagy 7,5 mg-os kezdõ adag ajánlott inkább a magasabb dózi-
sok helyett. Hospitalizált betegeken végzett két tanulmányban
kimutatták, hogy az 5 mg warfarin kezdõ dózis sokkal kevés-
bé kifejezett antikoaguláns hatású, mint a 10 mg. Mindezek
alapján a warfarin kezdõ dózisa fiatalabb (60 év alatti) és
egyébként egészséges, ambuláns betegek esetében 10 mg le -
het, idõsebb, kórházban fekvõ betegeknél pedig 5 mg. A dózis
további igazítására van szükség a 2,5-es (2,0–3,0) INR-célérték
beállítása érdekében.
Semmi sem bizonyítja az immobilizáció kedvezõ hatását a tü -
dõembóliás betegek klinikai prognózisára. A legtöbb adat
valójában MVT-re vonatkozik. Néhány közelmúltban végzett
vizsgálat szerint ezekben a betegekben, rutinszerûen megis -
mételt tüdõszcintigráfiás lelet alapján az újonnan kialakuló TE
inci denciája nem különbözött az alsó végtagi kompresszióval
korán mobilizált és az immobilizált betegek között (299–301).
Egy nemrég megjelent Cochrane összefoglaló, amely összevon-
ta a legfrissebb vizsgálatok eredményeit, azzal számolt, hogy
alsó végtagi rugalmas pólya viselése csökkentette a poszt -
trombotikus szindróma kumulatív incidenciáját proxi má lis
MVT-n átesett betegekben, 2 évvel az esemény után (OR, 0,3;
95% CI, 0,2–0,5) (302).
Közelmúltbeli vizsgálatok a TE ambuláns (otthoni) keze lésé -
nek lehetõségét tanulmányozták, de ezek közül egyikbe sem
kifejezetten akut TE-beteget randomizáltak, akiket aztán
vagy otthon, vagy kórházban kezeltek. Érthetõ, hogy ez a
megközelítés csak válogatott, alacsony rizikójú betegek szá-
mára tartható fenn.
Gyorsan ható orális antikoagulánsok helyettesíthetik a pa ren -
terális készítményeket a VTE azonnali kezelésekor. Számos új
orális antikoaguláns szer – különösen Xa és IIa-inhibitorok,
amelyek alkalmazása nem igényel monitorozást – van jelenleg
a klinikai fejlesztés fázisában.
Összefoglalva, a nem-frakcionált heparin, LMWH vagy fon -
daparinux alkalmazásával végzett antikoagulációs kezelést ké -
sedelem nélkül meg kell kezdeni TE diagnózisának bizonyíté-
ka, valamint a TE nagy vagy közepes klinikai valószínûsége
esetén, még a diagnosztikus vizsgálatok elvégzése alatt. Nagy
 kockázatú vérzés veszélye, valamint súlyos vesekárosodás ese-
tén LMWH vagy fondaparinux alkalmazandó azonnali anti -
koaguláció céljára az intravénás nem frakcionált heparin he -
lyett.

Terápiás stratégiák
NAGY KOCKÁZATÚ TÜDÕEMBÓLIA
Hipotóniával vagy sokkállapottal szövõdõ TE (korábbi termi-
nológia szerint „klinikailag masszív TE”) esetén igen nagy a
kórházi halálozás kockázata, különösen a felvételt követõ elsõ
néhány órában (303). Intravénás UFH az elõnyben része sí -
tendõ terápia, mivel LMWH és fondaparinux esetében nem áll
rendelkezésre klinikai vizsgálati adat hipotóniában vagy sokk-
állapotban. Jelenleg mindössze egyetlen kis randomizált tanul-
mányt ismerünk, amely kifejezetten a trombolízis (sztrep -
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16. táblázat. A kis molekulasúlyú heparin és fon da pa -
rinux szubkután adagolási módja TE kezelésére

Daganatos betegekben a Dalteparin a szimptómás VTE (proximális
MVT és/vagy TE) kiterjesztett kezelésére is engedélyezett 200 E/kg,
napi egyszeri szubkután dózisban (részleteket ld. a gyógyszer alkal -
mazási előírásában)
*Az enoxaparin napi egyszeri injekciója 1,5 mg/kg-os dózisban enge -
délyezett kórházban fekvő (hospitalizált) TE-beteg kezelésére az
Egyesült Államokban és néhány, de nem az összes Európai Úniós
országban is

Dózis Intervallum

Enoxaparin 1,0 mg/kg vagy 
1,5 mg/kg*

Minden 12 órában
Naponta egyszer

Tinzaparin 175 E/kg Naponta egyszer

Fondaparinux 5 mg (<50 kg testsúly 
esetén)

7,5 mg (50–100 kg testsúly
esetén)

10 mg (>100 kg testsúly
esetén)

Naponta egyszer



tokinázzal) elõnyeinek igazolását tûzte ki célul a heparin terá-
piával szemben, nagy kockázatú TE-ben (199). Nagy kockáza-
tú TE-betegeken végzett öt vizsgálat alapján összegyûjtött
adatok szerint a trombolízist követõen szignifikánsan csök-
kent a halálozás és a rekurrens TE gyakorisága (17. táblázat)
(139). Ezért a trombolízist el kell végezni nagy kockázatú TE
esetén, ha nem áll fenn annak abszolút kontraindikációja.
Nem kontrollált vizsgálati adatok szintén azt erõsítik meg,
hogy a trombolízis a mûtéti beavatkozás hatékony és bizton-
ságos alternatívája TE-ben, és a jobb szívfélben kimutatott
lebegõ thrombus(ok) jelenléte esetén (304, 305).
A trombolízis abszolút kontraindikációja esetén, valamint
azokban a betegekben, akiknél a trombolízist követõen nem
javult a hemodinamikai állapot, mûtéti embolectomia az
elõny ben részesítendõ eljárás. Amennyiben ez utóbbi azonnali
elvégzése nem lehetséges, katéteres embolectomia vagy
thrombus fragmentáció elvégzése fontolandó meg, bár ezek
biztonságossága és hatékonysága még nem megfelelõen
dokumentált.

NEM NAGY KOCKÁZATÚ TÜDÕEMBÓLIA
A normotóniás, nem nagy kockázatú TE-betegek rövid távú
prognózisa igen kedvezõ. Az akut, nem nagy kockázatú TE-
esetek túlnyomó részében, ha nincs súlyos vesemûködési za -
var, szubkután LMWH vagy fondaparinux testsúlyhoz igazí-
tott adása a választandó kezelés; monitorozás nem szükséges.
Hat vizsgálat összesített adatai alapján ebben a betegcsoport-
ban nincs kedvezõ klinikai hatása a trombolitikus kezelésnek
(17. táblázat) (139).
A közepes kockázatú tüdõembólia definíciója a felvételkor
hemodinamikailag stabil állapotú, de JK-diszfunkció és/vagy
myocardium-károsodás jeleit mutató betegekre vonatkozik.
Egy közelmúltbeli vizsgálatba 256 közepes kockázatú TE-
beteget randomizáltak, akiknél nem állt fenn a trombolízis
relatív kockázata (14. táblázat), hogy heparint vagy rtPA-keze-
lést kapjanak (259). Az elsõdleges kombinált végpont – kórhá-
zi halálozás vagy terápiás teendõt igénylõ klinikai állapotrom-
lás – szignifikáns mértékben csökkent a trombolízis csoport-
ban, a heparin kezeléshez képest. A különbség oka a heparin
csoportban sokkal nagyobb számban szükségessé váló
másodlagos (sürgõsségi) trombolízis a kórházi kezelés során,
míg az összhalálozásban nem volt különbség a két kezelési
módszer között. Úgy tûnik tehát, hogy a trombolízis kocká-
zat/haszon aránya kedvezõbb lehet bizonyos közepes kockáza-

tú TE-betegek esetében, különösen azoknál, akiknél nem
emelkedett a vérzéses szövõdmények kockázata (14. táblázat).
Nagy nemzetközi tanulmány indult Európában annak a tisz-
tázására, hogy ebben a betegcsoportban milyen optimális keze-
lést kell alkalmazni, ami jelenleg még mindig ellentmondásos.
A kis kockázatú tüdõembólia meghatározás azokra a betegek-
re vonatkozik, akiknél nincs különösebb TE-hez kapcsolódó
rizikófaktor, számításba jön korai kórházi hazabocsátásuk,a
mennyiben megfelelõ ambuláns ellenõrzés és antikoagulációs
kezelés lehetõsége biztosított. Mindig számolni kell már fenn-
álló, az adott betegre vonatkozó rizikótényezõk, valamint a
vérzés kockázatának a lehetõségével.

Hosszú távú antikoaguláció és másodlagos
profilaxis
A TE-beteg hosszú távú antikoaguláns kezelésének célki tû zé -
se a halálos és a nem-halálos kimenetelû rekurrens VTE bekö-
vetkezésének a megelõzése. A betegek túlnyomó többségében
K-vitamin-antagonista kezelést alkalmaznak, míg LMWH-
készítmények hatékony és biztonságos alternatívát jelentenek
daganatos betegek kezelésére (306, 307). A K-vitamin-anta -
gonista gyógyszerek terápiás dózisát úgy kell meghatározni,
hogy az INR 2,5-es érték körül stabilizálódjon (2,0–3,0 közötti
tartományban).
A legtöbb, a VTE hosszú távú antikoaguláns kezelésre fóku-
száló klinikai tanulmányba MVT-diagnózisú betegeket vontak
be, amelyek közül csak egy foglalkozott TE-betegekkel (308).
A proximális MVT vagy a TE kezelésére vonatkozó klinikai
gyakorlat azonban nagymértékben hasonló, lényeges különb-
ség csak abban van, hogy az elsõdleges TE után a visszatérõ
események háromszor gyakrabban jelentkeznek szintén TE
formájában, mint elsõdleges MVT-t követõen (10).
A VTE hosszú távú antikoaguláns kezelésének szükségességét
a klinikai bizonyítékok három különbözõ aspektusban tá -
masztják alá, amelyek mindegyike randomizált vizsgálatok
eredményén alapul. Az egyik szerint a hosszabb ideig per -
zisztáló és/vagy visszatérõ tünetek gyakorisága 20%-kal növe-
kedett 3 hónapon belüli idõszakban azoknál a betegeknél, akik
vena saphena trombózist követõen nem részesültek hosszú
távú antikoaguláns kezelésben (309). Egy másik vizsgálat a kis
dózisú UFH-kezelés hatástalanságát bizonyította, abban az
esetben, ha azt a K-vitamin-antagonista terápia alternatívája-
ként alkalmazták proximális MVT-t követõen (310). Egy har-
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17. táblázat. Tüdőembóliás betegeken végzett trombolízis tanulmányok metaanalízise

Az Irodalomjegyzék 139. hivatkozása alapján: Wan S, Quinlan DJ, Agnelli G, Eikelboom JW. Thrombolysis compared with heparin for the
initial treatment of pulmonary embolism: a meta-analysis of the randomized controlled trials. Circulation 2004; 110: 744–749. © (2004)
American Heart Association, Inc.
n: végpontot elért betegek száma; N=összes beteg száma

Végpont Masszív TE-betegeket beválasztó tanulmányok Masszív TE-betegeket kizáró tanulmányok

Trombolízis
(n/N)

Heparin
(n/N)

Esélyhányados
(95% CI)

Trombolízis
(n/N)

Heparin
(n/N)

Esélyhányados
(95% CI)

Rekurrens TE
vagy halál 12/128 (9,4%) 24/126 (19,0%) 0,45 (0,22–0,92) 13/246 (5,3%) 12/248 (4,8%) 1,07 (0,50–2,30)

Rekurrens TE 5/128 (3,9%) 9/126 (7,1%) 0,61 (0,23–1,62) 5/246 (2,0%) 7/248 (2,8%) 0,76 (0,28–2,08)
Halál 8/128 (6,2%) 16/126 (12,7%) 0,47 (0,20–1,10) 8/246 (3,3%) 6/248 (2,4%) 1,16 (0,44–3,05)
Súlyos vérzés 28/128 (21,9%) 15/126 (11,9%) 1,98 (1,00–3,92) 6/246 (2,4%) 8/248 (3,2%) 0,67 (0,24–1,86)



madik csoportja a vizsgálatoknak azt igazolta, hogy amennyi-
ben a kezelés idõtartamát 4 vagy 6 hétre lecsökkentik, fokozó-
dik a visszatérõ események száma a hagyományosan elfoga-
dott 3-6 hónapos kezelési periódushoz képest (311, 312).
Azokat a klinikai vizsgálatokat, ahol az antikoagulációs ke -
zelés különbözõ idõtartamait hasonlították össze, három kate-
góriába lehet sorolni:
x rövid vs. közepes kezelési idõtartam; 
x különbözõ közepes idõtartamok összehasonlítása;
x nem meghatározott vs. közepes idõtartam.
E vizsgálatok fõ eredményei a következõk:
x az antikoaguláns kezelés hossza nem rövidíthetõ le 4-6 hét -

re nem provokált VTE-betegek esetén;
x hasonló mértékû kockázat várható 6-12 hónapig tartó

kezelést követõen, mint 3 hónapos antikoaguláció után;
x meghatározatlan ideig tartó kezeléssel 90%-kal csök kent -

hetõ a rekurrens VTE gyakorisága, de az így elért nyeresé-
get részben eltûnteti a súlyos vérzéses szövõdmények gya-
koriságának fokozódása (38, 311, 313, 314).

Általában a K-vitamin-antagonisták igen hatékonyan alkal-
mazhatók a rekurrens VTE megelõzésében, de nem szûntetik
meg teljesen a kezelés leállítása után kialakuló események
kockázatát (38, 314). Ily módon egy adott beteg kezelési idejé-
nek meghatározásakor a vérzéses szövõdmények kockázatát

kell mérlegelni a kezelés abbahagyása utáni rekurrens esemény
bekövetkezésének valószínûségével összevetve. További té -
nyezõ lehet a K-vitamin-antagonista kezeléssel együtt járó kel-
lemetlenség, ami a 2-3 közötti terápiás INR-szint fönntartásá-
hoz szükséges laboratóriumi monitorozást jelenti.
A VTE visszatérésének igen jelentõs kockázati tényezõje az
aktív rosszindulatú daganatos betegség, ami az elsõ eseményt
követõ 12 hónapon belül 20%-os gyakoriságot jelent (315, 316).
A rekurrens VTE rizikófaktorai közül a rosszindulatú daganat
minden individuális kockázati tényezõ közül a legsúlyosabb,
ezért a daganatos betegek esetében számításba kel venni a TE-
eseményt követõ antikoaguláns kezelés meghatározatlan ideig
történõ folytatását. Egy randomizált vizsgálat szerint, amelybe
MVT-n átesett daganatos betegeket választottak be, a dalte -
parin (LMWH), az elsõ 4-6 hét folyamán napi egyszeri 200
E/kg dózisban, majd a kezdeti dózis 75%-ában 6 hónapig foly-
tatva a kezelést, hatékonyabbnak bizonyult a rekurrens VTE
meg elõ zésében, mint a warfarin (317). Ennek megfe le lõen
rosszindulatú daganatos betegséggel szövõdõ VTE kezelésére az
LMWH alkalmazását legalább 6 hónapon keresztül kell folytat-
ni, majd ezt követõen vagy LMWH vagy K-vitamin-anta go nis -
ta kezelést addig, amíg a daganat aktívnak tekintendõ (306).
A daganatos betegek kivételével, a kezelés abbahagyását köve -
tõen visszatérõ VTE, az elsõ VTE-esemény jellegzetességeitõl
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aajánlási osztály
bevidencia típusa

Ajánlások: akut kezelés Osztálya Szintb

Nagy kockázatú tüdőembólia

x nagy kockázatú TE-betegek esetében késedelem nélkül el kell kezdeni a nem frakcionált heparinnal
történő antikoagulációs kezelést,

I A

x a szisztémás hipertóniát kezelni kell a JK-elégtelenség, valamint a TE miatti halál kialakulásának
megelőzése céljából,

I C

x vazopresszor gyógyszerek alkalmazása javasolt hipotóniával szövődött TE-ában, I C

x dobutamin és dopamin adható normál vérnyomás mellett alacsony perctérfogattal járó TE-ában, IIa B

x agresszív folyadékpótlás nem javasolt, III B

x oxigénterápia adható hipoxémia esetén, I C

x trombolitikus kezelés adható nagykockázatú TE-ben kardiogén sokk és/vagy perzisztáló artériás hipotenzió
fennállásakor,

I A

x műtéti pulmonalis embolectomia egy lehetséges terápiás alternatíva nagy kockázatú TE-betegekben,
akiknél a trombolízis abszolút kontraindikációja áll fenn, vagy elvégzése sikertelen volt,

I C

x katéteres embolectomia, vagy a proximális pulmonalis artériában kialakult alvadék fragmentációja jöhet
szóba a műtét helyett nagy kockázatú TE-betegekben, akiknél a trombolízis abszolút kontraindikációja áll
fenn, vagy elvégzése sikertelen volt.

IIb C

Nem nagy kockázatú tüdőembólia
x antikoagulációs kezelés haladéktalan elkezdése javasolt a TE nagy, vagy közepes mértékű klinikai

valószínűsége esetén, amíg a diagnosztikus munkacsoport tovább dolgozik,
I C

x LMWH vagy fondaparinux az ajánlott kezdeti terápia a legtöbb nem nagy kockázatú TE esetén, I A

x vérzés nagy kockázata, valamint súlyos vesekárosodás esetén nem frakcionált heparin adásával javasolt
elkezdeni a terápiát, a normálérték 1,5-2,5-szeresére beállított aPTT-céltartományon belül,

I C

x nem frakcionált heparinnal, LMWH-val vagy fondaparinux-val kezdett terápiát legalább 5 napig kell alkal-
mazni, és a kezelés K-vitamin-antagonistával történő folytatása során akkor lehet csak őket elhagyni, ha
legalább 2 egymást követő napon INR célértékeket kapunk,

I
I

A
C

x nem nagy kockázatú TE esetén trombolízis nem ajánlott, de bizonyos, közepes kockázatú betegeknél szóba
jöhet.

IIb B

x trombolitikus kezelés nem javasolt kis kockázatú TE-ában III B



függ. Egy vizsgálat szerint, amelyben elsõ TE-eseményen
átesett betegek követésével foglalkoztak, a kezelés abbahagyá-
sa után visszatérõ események gyakorisága évente kb. 2,5%-os
volt, ha az elsõ esemény reverzibilis rizikófaktorokkal együtt
fordult elõ, de 4,5%-os, ha az esemény idiopátiás (nem provo-
kált) TE volt (308). Hasonló megfigyeléseket tettek más pro -
spektív vizsgálatokban is MVT-n átesett betegeken (311). A
VTE reverzibilis rizikófaktorai a mûtét, trauma, ösztrogén
terápia, fekvõbetegség és terhesség. Amennyiben ezeknek az
átmeneti rizikófaktoroknak a hatására alakul ki ún. szekun-
der TE, mindenképpen 3 hónapig tartó K-vitamin-antagonista
terápia részesítendõ elõnyben a rövidebb idõtartamú kezelések
helyett, kivéve a disztális MVT reverzibilis kockázati ténye -
zõ(k) által kiváltott eseteit. Három hónapnál hosszabb kezelés
nem javasolt, ha az esemény kiváltásáért felelõssé tett tényezõ
már nincs jelen.
A nem provokált (primer) TE-beteg kockázatbesorolása sok-
kal összetettebb folyamat, és továbbra sem teljesen tisztázott
kérdés. A következõ rizikófaktorok segíthetnek a visszatérõ
VTE nagyobb hosszú távú kockázatának a megállapításában
(relatív kockázat 1,0–2,0): 
x egy vagy több korábbi VTE-esemény; 
x antifoszfolipid-antitest szindróma;
x örökletes trombofília; 
x férfi vs. nõi nem; 
x reziduális trombózis a proximális vénákban.
A TE-betegeknél visszatérõ vénás tromboembóliás esemény
fokozott kockázatát jelezheti a kórházi hazabocsátáskor még
fennálló JK-diszfunkció echokardiográfiás lelete (318).
Másrészt viszont negatív D-dimer-teszteredmény 1 hónappal a
K-vitamin-antagonista kezelés abbahagyása után úgy tûnik,
hogy a rekurrens VTE kialakulás elleni védelmet jelenti (rela-
tív kockázat 0,4) (319).
Molekuláris trombofíliában szenvedõ betegek esetében (lupus
antikoaguláns, bizonyított protein-C vagy S-hiány, homozigó-
ta Leiden-mutáció, vagy homozigóta PTG20210A) megfonto-
landó az antikoaguláns kezelés határozatlan ideig történõ
folytatása az elsõ nem provokált VTE-esemény kialakulása
után. Jelenleg nincs meggyõzõ klinikai evidencia arra vonatko-
zóan, hogy a meghosszabbított antikoaguláns kezelés kedvezõ
heterozigóta Leiden-mutációt vagy heterozigóta protrombin
G20210A mutációt hordozó betegek esetében.
A tromboembóliás esemény visszatérésének a kockázata mel-
lett számításba kell venni a vérzéses szövõdmények kockáza-
tának a mértékét is a kezelés idõtartamának megállapításához.
Az antikoaguláns terápiával járó súlyos vérzéses szövõd -
mények között a következõknek van klinikai jelentõsége:
x idõskor, különösen 75 év felett;
x korábbi gasztrointesztinális vérzés, különösen, ha nem

reverzibilis kiváltó ok miatt alakult ki;
x korábbi nem kardiális embólia miatt bekövetkezett stroke;
x krónikus vese- vagy májbetegség; 
x együttesen alkalmazott trombocitaaggregáció-gátló kezelés

(ami, ha lehet, kerülendõ);
x más súlyos akut vagy krónikus betegség; 
x nem megfelelõ antikoagulációs kontroll; 
x az antikoaguláns kezelés nem optimális monitorozása.
A fenti meggondolások alapján a nem provokált TE-betege-
ket legalább 3 hónapig kell kezelni K-vitamin-antagonistával.
Ezt követõen minden beteg esetében számításba kell venni
az összes lehetséges nyereséget és kockázatot a határozatlan
idejû kezelés eldöntéséhez, amely azoknál a betegeknél jön

számításba, akiknél elsõként alakult ki nem provokált MVT
vagy TE, kis vérzéses kockázatúak, és a beteg számára is
elfogadható. Határozatlan idõtartamú terápia a legtöbb
beteg esetében javasolt második MVT vagy TE kialakulását
követõen.
Csökkentett K-vitamin-antagonista dózis meghosszabbított
idõtartamon keresztül történõ alkalmazásáról mutatták ki,
hogy idiopátiás VTE esetén placebóhoz képest biztonságos és
hatásos (320), de kevésbé volt hatékony, és nem volt biztonsá-
gosabb, mint a hagyományos intenzitású antikoaguláció (321).
Ezt a megfigyelést nem szabad általánosítani, de bizonyos ese-
tekben figyelembe kell venni.
A krónikus antikoaguláns kezelés különbözõ ideig tartó alkal-
mazásainak hatékonysága a krónikus tromboembóliás pul mo -
nalis hipertónia kialakulásában nem ismert.
A TE hosszú távú kezelésére olyan orális antikoagulánsra len -
ne szükség, amely laboratóriumi monitorozás nélkül alkal-
mazható. Jelenleg legalább két típusa van kifejlesztés alatt az
orálisan adható újfajta készítményeknek, a TE hosszú távú
kezelésére. Az egyik, a szelektív trombin-inhibitor dabigatran,
a másik az Xa-faktor-gátló rivaroxaban és apixaban.
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aAjánlási osztály
bEvidencia típusa

Ajánlások: hosszú távú kezelés Osztálya Szintb

Nagy kockázatú tüdőembólia
x Tranziens (reverzibilis) kockázati faktor

hatására kialakuló szekunder TE-kezelé-
se K-vitamin-antagonistával 3 hónapig
javasolt

I A

x Nem kockázati faktor hatására kialakult
TE kezelése K-vitamin-antago nistával
legalább 3 hónapig javasolt

I A

x Nem kockázati faktor hatására, először
kialakult TE esetén, ha a beteg vérzéses
kockázata kicsi, és amennyiben stabil
antikoaguláció érhető el, hosszú távú
orális antikoaguláns kezelés javasolt

IIb B

x Nem kockázati faktor hatására, másod-
szor kialakult TE esetén hosszú távú orá-
lis antikoaguláns kezelés javasolt

I A

x Azok a betegek, akik hosszú távú anti -
koaguláns kezelést kapnak, az antiko -
aguláció kockázat/haszon arányának idő-
szakonkénti újraértékelése szükséges

I C

x TE és daganatos betegség együttes fenn-
állása esetén az első 3-6 hónapban
LMWH adása jön szóba, ezt követően az
antikoaguláció K-vitamin-antago nistával,
vagy LMWH alkalmazásával folytatandó
meghatározatlan ideig, vagy a tumor
gyógyulásáig

IIa

I

B

C

x TE esetén a K-vitamin-antagonista dózi-
sát a 2,5-ös (2,0–3,0 közötti tartomány)
INR-célérték beállításához kell meghatá-
rozni, a kezelés időtartamától függetlenül

I A



Véna filterek
A vena cava összenyomását a TE kialakulásának mega ka -
dályozására elõször Troussau javasolta 1868-ban. A véna filte-
rek az 1960-as évek végétõl állnak rendelkezésre, és a per -
kután úton történõ felhelyezés már majdnem 30 ével ezelõtt
lehetséges volt (322). A filtereket általában a vena cava inferior
infra renális szakaszába kerül behelyezésre. Ha a vena cava in -
ferior ban a vesevénák alatti régióban mutatható ki a throm -
bus, sokkal proximálisabb pozíció indokolt.
A permanens v. cava filter élethosszig tartó védelmet jelenthet
a TE kialakulása ellen. Alkalmazásukat azonban szövõd mé -
nyek és kései következmények kísérhetik, ami lehet MVT és
poszttrombotikus szindróma kifejlõdése egyaránt.
A permanens v. cava filter alkalmazásának szövõdményei gya-
koriak, bár ritkán halálos kimenetelûek (323). A korai szö -
võdmények közé tartozik a bevezetés helyének trombózisa,
amely a betegek 10%-át érinti. A késõi komplikációk már sok-
kal gyakoribbak, így a rekurrens MVT a betegek 20%-ában, a
poszttrombotikus szindróma pedig 40%-ában alakul ki.
Összességében véve, a v. cava elzáródás a betegek 22%-át érinti
5 év, és 33%-át 9 év alatt, az antikoagulációs kezelés alkalma-
zásától, és annak idõtartamától egyaránt függetlenül
(324–326). Bizonyos v. cava filtereket arra terveztek, hogy az
alkalmazásukra szükséges idõ elteltével eltávolíthatók legye-
nek. Ezeket az eszközöket a felhelyezést követõ legfeljebb 2
héten belül javasolt eltávolítani. Vannak azonban adatok arra,
amelyek szerint az átmenetileg használatos eszközök gyakran
hosszabb ideig in situ maradnak, ami legfeljebb 10%-os hosszú
távú komplikációs arányt jelent, ami többek között migrációt
és az eszköz trombózisát jelenti (327). Nehéz meghatározni a
v. cava filterek alkalmazásának pontos kockázat/haszon ará-
nyát, mivel a legtöbb tanulmányban nem volt teljes az után -
követés, és a rekurrens TE meghatározására nem írtak elõ ob -
jektív vizsgálati követelményeket. Eddig az egyetlen rando -
mizált vizsgálatba 400 MVT-beteget választottak be (TE-vel,
vagy anélkül), akik vagy kizárólag antikoaguláns kezelést
(UFH vagy LMWH heparint plusz orális anti ko agulánst) kap-
tak, vagy az antikoaguláns kezelést mellett v. cava filter behe-
lyezése is történt. Az elsõ 12 napig a TE-arány 1,1%-os volt fil-
terrel és 4,8%-os filter nélkül (p=0,03). A kétéves követési
idõszakban azonban ez a különbség már nem volt szignifi-
káns. Bár különbség nem volt kimutatható a 12 napos össz -
halálozásban (2,5% mindkét csoportban), a filter nélküli cso-
portban 5 haláleset közül 4 TE miatt következett be, míg a fil-
tert kapott csoportban 5 haláleset között egy sem történt TE
miatt (291). Összességében ez a tanulmány most már 8 éves
követési idõszak utáni adatok birtokában (324) kimutatta,
hogy a rekurrens TE kialakulásának kisebb kockázata a
vissza térõ MVT fokozott kockázata árán érhetõ el v. cava fil-
ter tartós behelyezésével, ami a túlélési arányt összességében
nem befolyásolja.

Jelen álláspont szerint a v. cava filter szisztematikus alkalma-
zása nem javasolt az általános populáció szintjén, VTE esetén.
Másrészt viszont helye van ennek a kezelési formának az anti -
koagulációs terápia abszolút kontraindikációja fennállásakor,
és ha magas a VTE ismételt kialakulásának kockázata, így
közvetlenül idegsebészeti vagy egyéb nagy mûtéteket köve -
tõen. Alkalmazásuk számításba kerülhet terhesség kapcsán, a
szülést közvetlenül megelõzõ hetekben kialakuló extenzív
trombózis kezelésére. Mihelyt azonban az antikoa guláns
gyógyszerek alkalmazása elõl elhárul az akadály, az ideiglenes
filtereket azonnal el kell távolítani; arra vonatkozóan nem áll
még rendelkezésre prospektív randomizált vizsgálati adat,
hogy mi a v. cava filterek használatának optimális idõtartama.
Nem állnak rendelkezésre adatok a vénás filterek rutinszerû
használatára vonatkozóan, proximálisan elhelyezkedõ vénás le -
begõ thrombus esetében. Egy vizsgálat szerint a TE újbóli kia -
lakulásának gyakorisága kicsi (3,3%) volt azok között a betegek
között, akik csak a megfelelõ antikoaguláns kezelést kapták
(328). Hasonlóképpen elmondható, hogy a tervezett trom bolízis
nem képezi indikációját a filter profilaktikus behelyezésének.

Specifikus problémák

Terhesség
A TE terhesség alatt történõ kialakulásának incidenciája 1000
terhességre számítva 0,3 és 1 közöttire tehetõ (329). A TE a
vezetõ haláloknak számít a terhességhez kapcsolódó halálesetek
között, a fejlett országok lakosságában. (330). A TE kockázata
nagyobb a post partum idõszakban, különösen császármetszés
után. A TE klinikai képe nem különbözik az általánosan, nem
terhesség alatt tapasztalttól (331). Terhességben azonban gyak-
ran észlelhetõ nehézlégzés, amit ilyenkor óvatosan kell megítél-
ni, különösen, ha izolált, nem súlyos fokú, és nem akutan
kezdõdik. A PaO2-érték normális terhesség alatt, de az artériás
vérvételt álló helyzetben kell elvégezni, mivel a harmadik tri-
meszterben a fekve mért PaO2-érték alacsonyabb lehet (332).

A pulmonalis embólia diagnózisa terhességben
A terhesség alatt fölmerülõ TE gyanú vizsgálata esetén figye-
lembe kell venni a magzat ionizáló sugárterhelését. Ez a szem-
pont azonban jelentõsen háttérbe szorul a potenciálisan halálos
kimenetelû diagnózis esetleges elmulasztása mögött. Szintén
nagyon kockázatos a tévesen felállított TE diagnózis terhes-
ségben, mert fölöslegesen teszi ki az anyát és a magzatot az
antikoaguláns kezelés veszélyeinek. Mindezek alapján a kor-
rekt és megalapozott diagnózis felállítása a cél.
A plazma D-dimer-szintje fiziológiásan emelkedik terhesség
alatt. Egy prospektív vizsgálat szerint azonban, a nõk 50%-
ában a terhesség 20. hetéig normális a D-dimer-szint (85).
Normál D-dimer-szint terhességben is ugyanolyan kizáró oka
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aAjánlási osztály
bEvidencia típusa
VCI: vena cava inferior; MVT: mélyvénás trombózis

Ajánlások: vénás filterek alkalmazására Osztálya Szintb

x VCI-filter alkalmazandó antikoaguláció abszolút kontraindikációja, valamint az MVT kiújulásának nagy
kockázata esetén

IIb B

x VCI-filter rutinszerű alkalmazása TE esetén nem ajánlott III B



a TE diagnózisának, mint bármilyen más esetben TE gyanú
esetén. Ezért mindenképpen meg kell határozni, még ha a
negatív eredmény valószínûsége kisebb, mint általánosan, így
nem kell kitenni a magzatot fölösleges sugárterhelésnek.
Emelkedett D-dimer-érték esetén kompressziós ultrahang-
vizsgálatot kell végezni, aminek pozitív eredménye indikáció-
ját képezi az antikoagulációs terápia elkezdésének, és szükség-
telenné teszi a mellkasfelvétel elkészítését. Amennyiben azon -
ban az ultrahangvizsgálat eredménye negatív, a diagnózist
tovább kell keresni.
A különbözõ diagnosztikus vizsgálóeljárások során a magza-
tot ért besugárzás mennyiségét a 18. táblázat foglalja össze. A
magzatkárosodás veszélyének határa 50 mSv (50.000
mikroGy) (333), és az alkalmazásra kerülõ összes radiológiai
eljárás ez alatt az érték alatt marad. A mellkas CT-vizsgálattal
kapcsolatos legfrissebb adatok szerint annak magzatot érõ
sugárterhelése kisebb, mint a tüdõszcintigráfiáé, az elsõ vagy
második trimeszter során (334), ezért biztonsággal alkalmaz-
ható. A perfúziós tüdõszcintigráfia elvégzése azonban szintén
reális lehetõség, hiszen diagnosztikus értéke igen nagy terhes
nõk vonatkozásában (75%). Egy retrospektív tanulmány sze-
rint normál perfúziós szcintigráfiás lelet alapján antikoaguláns
kezelés nélkül hagyott terhes nõbetegek végpontkockázata ki -
magaslóan jónak bizonyult (331). A perfúziós szcintigráfia
elõny ben részesítendõ a CT-vel szemben, amikor a mell mi -
rigyszövetet érõ besugárzás fontos szempontként merül föl. A
ventilációs fázis valószínûleg nem ad annyi plusz információt
ahhoz, hogy az ezzel járó többletsugárzás kockázatát érdemes
legyen vállalni. Azoknál a terhes anyáknál azonban, akiknél a
perfúziós tüdõszcintigráfiával nem sikerült a diagnózist meg-
állapítani, CT-t kell választani a pulmonalis angio gráfia he -
lyett, mert az utóbbi szignifikánsan nagyobb mértékû besu-
gárzásnak teszi ki a magzatot (2, 23, 7 mSv) (333).

A TÜDÕEMBÓLIA KEZELÉSE TERHESSÉG ALATT
A TE kezelése terhesség alatt fõként heparin – UFH vagy
LMWH – amelyek közül egyik sem jut át a placentán, vagy vá -
lasztódik ki az anyatejbe számottevõ mennyiségben. Egyre

több adat szól amellett, hogy az LMWH biztonsággal alkal-
mazható terhességben (335, 336), és használatát számos publi-
káció bizonyítja (337, 338). Mivel nincs kifejezetten terhességre
vonatkozó vizsgálati adat, a kezelés során az LMWH dózisát a
testsúlyhoz kell igazítani. Extrém testsúly, vagy vesebetegség
esetén megfontolandó az anti-Xa-monitorozás, és a dózist
szükség szerint ennek alapján kell módosítani. A he pa rin keze-
lést a terhesség teljes idõszaka alatt folytatni kell. Mivel a
fondaparinux alkalmazásáról nincsenek adatok, használata
nem javasolt eben az állapotban. A K-vitamin-anta go nisták
átjutnak a placentán és jól ismert embriopátiát okoznak az elsõ
trimeszter során (339). A harmadik trimeszterben al kal -
mazásuk különbözõ vérzéses szövõdményeket okozhat a mag-
zatban vagy az újszülöttben, vagy placentaleváláshoz ve zethet.
A warfarin központi idegrendszeri elváltozásokat okoz hat a
terhesség bármelyik trimeszterében alkalmazva. Bár néhány
szakember a második trimeszter során javasolja a war farin óva-
tos használatát annak analógiájára, hogy mû bil len tyû-implan -
tált terhes anyákban is alkalmazzák (340), ez a ke zelési mód-
szer mégis kerülendõ, amennyiben csak lehetséges. A vajúdás
és a szülés közbeni gondozás különleges figyelmet igé nyel.
Epidurális analgézia nem alkalmazható, amíg az LMWH-keze-
lés megszakításától legalább 12 óra el nem telt. A kezelés az
epidurális katéter eltávolítását követõen 12-24 óra múlva indít-
ható újra. Minden esetben javasolt a szülész, az aneszteziológus
és a kezelõorvos közötti szoros együtt mûkö dés.
A szülést követõen a heparin kezelést felválthatja a K-vitamin-
antagonistával történõ antikoaguláció, ami ezt követõen leg-
alább 3 hónapig folytatandó. A K-vitamin-antagonisták adha-
tók szoptatós anyáknak is.
Publikált adat, hogy terhességük alatt trombolitikus szerrel
kezelt 36 nõbeteg esetében a terápia indikációja egyharmaduk-
nál masszív TE volt (341). A leggyakrabban használt készít-
mény a sztreptokináz volt. A sztreptokináz (és nagy való -
színûség szerint a többi trombolitikum) nem jut át a placen-
tán. Az anyák esetében azonban az összes vérzés incidenciája
kb. 8%, forrása leggyakrabban genitáliákból ered. Ez a koc -
kázat nem tûnik elhanyagolhatónak, a kizárólag heparin keze-
lésben részesülõ betegek masszív TE miatti halálozáshoz
viszonyítva. A szülés idejének bekövetkezésekor nem szabad
trom bolitikumokat adni, kivéve a különösen súlyos eseteket,
valamint, ha a mûtéti embolectomia nem azonnal elérhetõ. A
v. cava filter alkalmazása terhességben hasonló indikációk
alapján történik, mint egyéb esetekben.
Összefoglalva, terhes nõk esetében felmerülõ TE klinikai gya-
nújakor pontos diagnózis szükséges, a hosszú ideig tartó he -
parin kezelés indikációja miatt. Minden diagnosztikus eljárás,
a CT-vizsgálat is, alkalmazható, a magzatot érõ szignifikáns
mértékû besugárzási kockázat nélkül. A TE diagnózisának
fel állítását követõen kis molekulasúlyú heparin alkalmazása
javasolt; K-vitamin-antagonista nem javasolt az elsõ és a har-
madik trimeszter során, de különös körültekintéssel adható a
terhesség második trimeszterében.
Antikoaguláns kezelésre a szülést követõen legalább három
hónapon keresztül szükség van.

Rosszindulatú daganatok
A TE és a daganatos betegségek közötti összefüggést számos
publikáció bizonyítja. Kohort vizsgálatok és klinikai tanulmá-
nyok szerint idiopátiás vagy nem provokált (primer) TE után a
betegek 10%-ában egy 5-10 éves követési periódus során rossz-
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18. táblázat. A magzatot érő besugárzás becsült értéke
a tüdőembólia diagnosztikus vizsgálati módszereiben

Az Irodalomjegyzék 333. és 334. hivatkozása alapján

Vizsgálat típusa Becsült besugárzás
µGy mSv

Mellkasröntgen <10 0,01
Perfúziós tüdőszcintigráfia techné-
cium 99 m-mel jelölt albuminnal
(1-2 mCi)

60–120 0,06–0,12

Ventilációs tüdőszcintigráfia 200 0,2
CT-angiográfia

Első trimeszter 3–20 0,003–0,02
Második trimeszter 8–77 0,008–0,08
Harmadik trimeszter 51–130 0,051–0,13

Pulmonalis angiográfia femoralis
kontrasztanyag beadással 2210–3740 2,2,–3,7

Pulmonalis angiográfia brachialis
kontrasztanyag beadással <500 <0,5



indulatú daganat alakul ki (342–344). A trombózis kockázata
rosszindulatú daganat fennállása esetén kb. négyszerese az
általános populációra vonatkozó értéknek, ami 6,7-szeres
körülire emelkedik kemoterápiában részesülõ betegekben
(345). Számos daganatellenes szer, valamint a rákos betegek
szupportív kezelésében alkalmazott készítmény hajlamosít
vénás tromboembólia kialakulására. A hormon- és kemoterá-
pia kombinációja egymást erõsítõ hatású, a vénás trombózis
kialakulásának kockázatában (346). Az angiogenezist gátló
gyógyszerek, mint pl. a talidomid, szintén gyakran okozhat-
nak trombózisos szövõdményeket (347, 348).
Daganatos betegségben kialakuló VTE után sokkal való szí -
nûbb a visszatérõ tromboembóliás szövõdmény, valamint
súlyos vérzés kockázata antikoaguláns kezelés esetén (315,
316). Ezek a kockázatok a daganatos beteg állapotának elõ -
rehaladtával állnak összefüggésben.
A különbözõ képalkotó eljárásoknak, mint az ultrahang, az
endoszkópos gasztrointesztinális vizsgálatok, a CT, az MR és
az izotópdiagnosztika idiopátiás TE-t követõ rutin szûrés
céljára történõ alkalmazásával kapcsolatban nincs még egyet-
értés annak ellenére, hogy széles körben folynak vizsgálatok
ebben a témakörben (76, 82, 349, 350). A legtöbb szerzõ sze-
rint csak akkor van szükség széles körû kivizsgálásra, ha gon-
dos anamnézis és fizikális vizsgálat, rutin vérvétel és mellkas-
röntgent követõen erõs a gyanúja a rosszindulatú daganatnak
(351–353).
A rákos megbetegedés és a véralvadási rendszer aktivációja
közötti összefüggés már Trousseau idejében is ismert volt. A
tumoros betegekben gyakran kialakuló hiperkoagulációs álla-
pot nemcsak a trombózis egy fontos rizikófaktora, de szere-
pet játszhat a tumor progressziója és a metasztázisok kialaku-
lásában is. A heparin készítmények és a többi antikoaguláns
szerek bizonyítottan rendelkeznek bizonyos fokú daganatelle-
nes hatással (354, 355). Egy randomizált vizsgálat az LMWH-
nak a tumor biológiájában kifejtett pozitív hatásairól számolt
be (307), ami újabb lendületet adott ennek a koncepciónak a
további alapos vizsgálatához.
Számos közlemény számol be az LMWH kumarin származé-
kokhoz képest elõnyös hatásairól. A CLOT (Randomized
Comparison of Low-Molecular-Weight Heparin Versus Oral
Anticoagulant Therapy for the Prevention of Recurrent VTE
in Patients With Cancer) tanulmányban (306) a dalteparin
alkalmazása során javult az akut vénás tromboembóliás ese-
mény bekövetkezésekor még metasztázisoktól mentes, szoli-
ter tumoros betegek túlélési aránya. A FAMOUS (Fragmin
Advanced Malignancy Outcome Study) vizsgálatban (307) ez
a kedvezõbb túlélési arány csak abban az alcsoportban volt
kimutatható, akiknél a tumor prognózisa viszonylag jó volt,
elõrehaladott daganat esetén már nem. Minden vizsgálat ered-
ménye arra enged következtetni, hogy az LMWH-kezelés
kellõ biztonsággal alkalmazható rákos betegekben, és hogy
ezek a készítmények biztonságosabbak a K-vitamin-anta go -
nistáknál. TE- és daganatos betegek számára az LMWH-
kezelés az elõ 3-6 hónap során jön szóba. Ezt követõen élet-
hosszig, vagy a daganatos betegség teljes gyógyulásáig tartó K-
vitamin-antagonista vagy tovább folytatott LMWH-kezelés
szükséges.
Összefoglalva, a rosszindulatú daganat komoly hajlamosító
tényezõ a VTE kialakulása szempontjából. Az elsõ idiopátiás
TE-epizód után azonban nem ajánlott széles körû tumor -
diagnosztikai vizsgálatok rutinszerû elvégzése. Tumo ros bete-

gek esetében a TE diagnózisának igazolása után az elsõ 3-6
hónapig LMWH-kezelést kel alkalmazni, majd anti koa guláns
terápiával folytatni élethosszig, vagy a daganat teljes gyógyulá-
sáig.

Jobb szívfél thrombus
TE-betegekben nem ritka a jobb szívfél thrombus echo kar dio -
gráfiás lelete. Ebben az esetben alacsonyabb a szisztémás vér-
nyomás, nagyobb a hipotónia prevalenciája, magasabb a szív-
frekvencia, és jóval gyakoribb az echokar dio grá fiával igazolt
JK-hipokinézis, mint a többi TE-betegnél (157, 159). Ez a nem-
kívánatos összefüggés a magyarázata annak, hogy relatív na -
gyobb a jobb szívfél thrombus gyakorisága (7-18%) az intenzív
osztályra kerülõ betegek között (156, 305, 356). A nem szelek-
tált TE-betegpopulációban a jobb szívfél thrombus gyakorisá-
ga ezzel szemben csak 4%, ami valószínûleg nem teszi szüksé-
gessé a klinikailag stabil betegek rutin echokardiográfiás szû -
rését (159).
TE-ben a jobb szívfél thrombus jelenléte – különösen, ha az
lebegõ thrombus, ami valószínûleg a perifériás vénákból a
tüdõ felé tart – fokozott korai mortalitás kockázatát jelenti
(159, 304, 305, 357). Az azonban még nem tisztázott, vajon
független rizikófaktorként kell-e számolni vele. A rendelke-
zésre álló adatok alapján lebegõ jobb szívfél thrombus jelenléte
potenciálisan életet veszélyeztetõ állapotot jelent, ami a
rekurrens TE nagy kockázatát rejti magában. Jobb szívfélben
kimutatott lebegõ thrombus esetén a halálozási arány elérheti
a 80-100%-ot kezelés elmaradása esetén (304, 358). Ezekben a
betegekben a választandó kezelés nem mentes az ellentmon-
dásoktól. Az ICOPER-regiszter szerint a trombolitikus keze-
lést kellett elõnyben részesíteni, de a 14 napos mortalitás 20%
fölötti volt (159). Ezzel szemben ugyanez a kezelés kiváló
eredményt adott egy közelmúltban publikált vizsgálatban,
ahol 16 beteg 50, 75 és 100%-ában eltûnt a thrombus a
trombolitikus kezelés sorrendben 2., 12. és 24. óráját követõen
(157). Mindegyik beteg túlélte a 30 napot, annak ellenére, hogy
a thrombusok vélhetõen a pulmonalis keringés irányába távoz-
tak, nem pedig in situ lízis következtében szûntek meg. Szá -
molni kell azonban a közlemények tárgyilagosságának meg -
kérdõjelezhetõségével is, így a jelenlegi bizonyítékok alapján
nem lehet egyértelmû állást foglalni abban, hogy adott beteg
túlélési esélye trombolitikus terápia vagy mûtéti megoldás
esetén kedvezõbb-e.
Úgy tûnik, hogy önmagában adott heparin nem elégséges
még azoknál a betegeknél sem, akiknek az állapota a klinikai
kép alapján egyébként kedvezõnek tûnik (159, 304, 357).
Alter natívát jelenthet a mûtéti vagy a katéteres embolectomia,
de emögött kevés bizonyíték áll. A mûtéti embolectomia lát-
szik a választandó kezelési módszernek jobb szívfél thrombus
esetén, a pitvarközti sövényen, a foramen ovalén keresztül el -
tá volítva a vérrögöt (359), de a gyógyszeres kezelés ered mé -
nyességérõl is születtek bíztató közlemények (359, 360).
Akármelyik kezelési mód kerül kiválasztásra, a legfontosabb,
hogy késedelem nélkül történjen: echokardiográfiával egy -
értelmûen igazolt jobb szívfél lebegõ thrombus esetén nincs
szükség további diagnosztikus vizsgálatokra.
Összefoglalva, jobb szívfél thrombus esetén – különösen, ha
lebegõ thrombus, azaz a szisztémás vénák irányából áthaladó-
ban – jelentõs mértékben fokozódik az akut TE-betegek ko -
rai halálozási kockázata. Azonnali kezelés szükséges, de mivel
nem áll rendelkezésünkre megfelelõ mennyiségû klinikai evi-
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dencia, nem egyértelmû, hogy milyen kezelési módszer az op -
timálisan választandó. A trombolízis ás az embolectomia való -
színûleg egyaránt hatékony, míg a kizárólagos antikoa guláció
kevésbé.

Heparin által indukált thrombocytopenia (HIT)
Ez a heparin kezelés egyik potenciálisan súlyos szövõdménye.
A HIT immun-mediált formáját II-es típusúnak nevezik,
hogy megkülönböztethetõ legyen a többi, nem immun-me -
diált és sokkal jobb indulatú formáktól. Kiváltó oka az im -
munglobulin-G, ami a trombocita faktor 4-heparin komp -
lexhez kötõdik (361, 362). A II-es típusú HIT általában 5-14
nappal a heparin kezelés megkezdése után fejlõdik ki, vagy
akár hamarabb, heparin re-expozició esetén. Paradox módon,
az enyhétõl a súlyos fokú trombocitaszám-csökkenés ellenére
ezek a betegek sokkal nagyobb kockázatúak a vénás és artéri-
ás tromboembóliás események szempontjából.
Számos tényezõ befolyásolhatja a HIT elõfordulásának gya-
koriságát: a heparin típusa (UFH>LMWH>fondaparinux); a
beteg (mûtét>gyógyszer); nem (nõ>férfi). A HIT incidenciája
1-3% közötti UFH, és kb. 1%-os LMWH-kezelés esetén. Egy
friss metaanalízis szerint azonban nem került megerõsítésre
az LMWH-kezeléshez kapcsolódó kisebb prevalencia UFH-
hoz képest, VTE-betegek esetében (363). A II-es típusú HIT a
kardiopulmonalis bypass keringéssel végzett szív- vagy mell-
kas-sebészeti mûtéten átesett betegek kb. 2%-ában alakul ki
(361, 364).
II-es típusú HIT gyanúja föl kell merüljön minden beteg ese-
tében, akiknél 100.000/mm3, vagy az alapérték 50%-a alá esik
a trombocitaszám. A HIT diagnózisát mindig meg kell erõ -
síteni a trombocitaszám egyéb lehetséges okainak kizárásával
és specifikus immunológiai próbák elvégzésével (362).
II-es típusú HIT klinikai gyanúja esetén a heparin kezelést föl
kell függeszteni, és a beteget más gyógyszerre kell beállítani,
ha az antikoagulációra még szükség van, amíg a trom -
bocitaszám vissza nem tér 100.000/mm3 fölé. A direkt
trombingátlók, mint a lepuridin és argatroban, igen hatéko-
nyak a HIT szövõdményeinek kezelésében (365). Izolált orális
antikoaguláció kontraindikált az akut szakban, de hosszú
távon számításba vehetõ a tromboembóliás események kezelé-
sében.
Formálisan bizonyított HIT esetét még sohasem írták le fon -
daparinux kezeléshez kapcsolódva (366), amit anekdota szint-
jén alkalmaztak II-es típusú HIT terápiájában.
Összefoglalva, a HIT a heparin kezeléshez kapcsolódó életve-
szélyes szövõdmény. A kezelés a heparin adásának fel füg gesz -
tésébõl, és, amennyiben szükséges, alternatív antikoa gu láns
te rápia alkalmazásából áll.

Krónikus tromboembóliás pulmonalis
hipertónia (CTEPH)
A CTEPH a TE viszonylag ritka szövõdménye (367), amely-
nek során az eredetileg embólia formájában elakadt alvadék
hónapok, évek alatt fibrotikus szövetté alakul, ami a tüdõ ar -
tériák intimájában és mediájában rakódik le. Ez a képzõdmény
kiterjedhet a pulmonalis artériák szegmentális vagy szub szeg -
mentális ágaira. Elõfordulhat részleges rekanalizáció, vagy a
pulmonalis artériás vaszkulatúra teljes elzáródása.
A pulmonalis artériák lumenének krónikus elzáródása a tüdõ -
artériák ellenállásának progresszív fokozódásához, következ-

ményes jobbszívfél-elégtelenséghez vezet (274). A betegség
kezdeti fázisa gyakran tünetmentes, de ezt követõen egyre
progrediáló dyspnoe és hipoxémia alakul ki. A betegség késõi
szakában a betegeknél az elõrehaladott szívelégtelenség min-
den tünete megjelenik. A CTEPH gyanúja fel kell, hogy me -
rüljön minden betegnél pulmonalis hipertónia fennállása ese-
tén (368). A diagnosztikus stratégia alapja az echo kar dio -
gráfia, perfúziós szcintigráfia, CT, jobbszívfél-katéterezés és
pul mo nalis angiográfia (369). A gyógyszeres kezelés célja a
jobb szívfél-elégtelenség tüneteinek és a pulmonalis artériás
ellenállásnak a csökkentése. Elõzetes adatok alapján hemodi -
na mikai és/vagy funkcionális javulás érhetõ el prosztaciklin
analógok, endotelinreceptor-antagonisták és foszfodiészteráz
gátlók se gítségével. Bármiféle gyógyszeres terápia hatékonysá-
gának azon ban határt szab a pulmonalis artériák obstrukciójá-
nak mértéke. Ezért a CTEPH krónikus gyógyszeres kezelé sé -
nek jövõbeni célcsoportja az a betegpopuláció, akiknél mûtéti
megoldás nem lehetséges, vagy akiknél a mûtéttel nem sike-
rült a kívánt mértékû hemodinamikai javulást elérni.
A pulmonalis trombendarterectomiát (endarterectomia) leg -
elõször 1957-ben alkalmazták, és azóta a beavatkozás a
CTEPH viszonylag gyakori kezelésévé vált. Az elvégzésének
indikációját képezõ feltételeket az Amerikai Mellkas gyó gyá -
szati Társaság (American College of Chest Phisician) által ki -
dol gozott aktuális irányelvek tartalmazzák (370), amelyek a
következõk: 
x NYHA III-as vagy IV-es funkcionális stádium;
x preoperatív pulmonalis vaszkuláris rezisztencia értéke

>300 dyn s cm-5;
x sebészeti úton elérhetõ thrombusok a fõ, lobális vagy

szegmentális pulmonalis artériákban;
x nem áll fenn súlyos társbetegség.
Az elzáródást okozó vérrög sebészi eltávolítása valódi endar te -
rectomia elvégzését teszi szükségessé, egyszerû embolectomia
nem elegendõ (371). Emiatt a mûtét kardio pul mo nalis bypass
mellett végezhetõ el, mély hipotermiában és teljes keringésleál-
lítással, hogy a megfelelõ láthatóság biztosítva legyen. A fõ
tüdõartériák bemetszésre kerülnek az érfalban végzendõ
endarterectomia megfelelõ szintje megállapítása céljából. Ezt
követõen ebben a szintben speciális szívó disszek torok alkal-
mazásával körkörösen tovább kell haladni minden lobális arté-
ria szegmentális, esetekben a szubszegmentális ágaiig (372).
Jelenleg nem áll rendelkezésre a CTEPH preoperatív osztályo-
zására kidolgozott rendszer, a betegek osztályozása poszt ope -
ratív történik, a mûtét során talált lézió elhelyezkedése és típu-
sa alapján, 4 kategóriába (373). 1-es kategóriáról beszélünk, ha
a fõ lobális artériában friss thrombus észlelhetõ; 2-es kategória
állapítható meg, a szegmentális artériák szintjétõl proxi má -
lisan kialakult intima megvastagodás és fibrózis esetén; a 3-as
típusban csak a disztális szegmentális artériák érintettek; 4-es
típus esetén a disztális arteriolák szintjén van elváltozás szem-
mel látható tromboembóliás betegség nélkül.
A preoperatív mortalitás a betegség súlyosságától függ. Kb.
4%, amennyiben a preoperatív pulmonalis vaszkuláris rezisz-
tencia kisebb, mint 900 dyn s cm-5, és 20%, ha ez az érték 1200
dyn s cm-5 fölött van. A sikeres pulmonalis tromben dar te rec -
tomia funkcionális eredményei kiválóak, és hosszú idõn
keresztül is tarthatók (374, 375), ami 80% körüli 3 éves túlélési
arányt jelent (376). Bár friss adatok szerint 3,8% a CTEPH
kumulatív incidenciája szimptómás TE után (377), nem aján-
lott még a TE-n átesett betegek szûrése CTEPH irányában.
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Összefoglalva, a CTEPH súlyos, de ritka következménye a
TE-nek. A pulmonalis endarterectomia eredményei kiválóak,
ezért elsõként választandó kezelésnek ajánlott, amikor csak
lehetséges. A mûtétre alkalmatlan, vagy sikertelen mûtét utá -
ni betegek esetében a pulmonalis keringés gyógyszeres kezelé-
sét célzó ké szítményeket jelenleg futó klinikai tanulmányok
vizsgálják.

Nem trombotikus tüdõembólia
SZEPTIKUS EMBOLIZÁCIÓ
A pulmonalis keringés szeptikus embolizációja viszonylag rit -
ka kórkép. Szeptikus eredetû embólusok a tüdõartériákban
fõ leg kábítószerfüggõ, tricuspidalis billentyû endocarditises
betegek esetében fordulnak elõ (378), de bekövetkezhetnek
fer tõzött katéter és pacemaker-drót bevezetését követõen is
(379), továbbá perifériás, szeptikus thrombophlebitis, vagy
szerv transzplantáció szövõdményeként (380). Típusos tünetek
a láz, köhögés és hemoptízis. Az antitrombotikus kezelés álta-
lában sikeres, de esetenként szükség lehet az embóliaforrás
sebészi eltávolítására (381).

INTRAVASZKULÁRIS IDEGEN TESTEK
Különbözõ eredetû intravaszkuláris idegen testek okozhatják
a pulmonalis artériák embolizációját, mint eltört katéter da -
rabok, vezetõdrótok, vena cava filterek (382–384) és, fõleg
újabban, embolizációs spirálok és endovaszkuláris stent alkat-
részek. A legtöbb intravaszkuláris idegen test a pulmonalis ar -
té  riákban található, a többi a jobb szívfélben vagy a vena ca va -
ban (385). Az intravaszkuláris eszközös (háló, hurok, kacs) el -
távolítás igen gyakran vezet sikere (386, 387).

ZSÍREMBÓLIA
A zsírembólia szindróma légzési, hematológiai, neurológiai és
bõrgyógyászati tünetek kombinációja, amely trauma, mûtéti
beavatkozások vagy egyéb kórállapotok következtében alakul
ki. A klinikai szindróma incidenciája igen alacsony (<1%), míg
a csontvelõi zsírembólia szinte elkerülhetetlen kö vet kezménye
a csöves csontok törésének (388). A klinikai kép megjelenhet
fulmináns pulmonalis és szisztémás zsír em bo li záció, jobb szív -
fél-elégtelenség és keringés összeomlás formájában (389). Ál -
ta lában azonban a kezdet fokozatosan alakul ki hipoxia, neu -
rológiai tünetek, láz és petechiaszerû bõr el változások tüne té -
vel, jellemzõen 12-36 órával a sérülést kö vetõen (390). Több
más esetben is alakulhat ki zsírembólia (388), így pl. zsírleszí-
vás (391), lipid és propofol infúzió (392), hepatikus nekrózis és
zsírmáj szövõdményeként (393).
A zsírembólia szindróma patogenezise nem teljesen ismert
(394), a kezelés nem specifikus, tüneti (388).

VÉNÁS LÉGEMBÓLIA
Az erek légembolizációja során a levegõ (vagy exogén eredetû
gáz) a mûtéti területrõl vagy bármilyen, külvilággal kapcsolódó
régióból a vénás vagy artériás rendszerbe kerül, szisztémás
tüneteket kiváltva (395). Az erek légembolizációjához kapcso-
lódó morbiditás és mortalitás aránya közvetlen összefüggésben
van a bekerülõ levegõ mennyiségével és a bejutás sebességével.
Esetismertetések alapján véletlen intravaszkuláris leve gõbe ju -
táskor felnõttekben a halálos térfogatmennyiség 200-300 ml,
vagy 3-5 ml/kg között van (396), 100 ml/sec sebességgel (397).
A vénás légembólia legfõbb következménye a jobb kamrai
pulmonalis kiáramlási pálya, vagy a pulmonalis arteriolák ob -
struk ciója levegõbuborékok és a szívben képzõdött fibrin

rögök keveréke által. Az eredmény minden esetben kardio-
vaszkuláris diszfunkció és szívelégtelenség. A kezelés el sõd le -
ges célja a levegõ további bejutásának megakadályozása, a be -
jutott le ve gõ mennyiség csökkentése, ha lehet, és hemo di na mi -
kai támogatás (395). Vénás légembólia esetén a beteget lehaj-
tott fejjel bal oldalfekvésbe kell helyezni (ún. „decubitus head-
down” pozíció). Ese tenként intraoperatív tûaspiráció is alkal-
mazható nagy légbuborékok eltávolítása céljából (394, 395).
Számos esetismertetés és tanulmány írta le a hiperbarikus oxi-
génterápia elõnyeit, különösen a cerebrális artériás légembólia
esetén (395).

AMNION FOLYADÉK EMBÓLIA
Az amnion folyadék embolizáció ritka, de katasztrofális szö -
võdménye a terhességnek; 8000-80.000 terhességre jut egy
eset, viszont az embólia mind az anya (80%), mind a magzat
(40%) esetében igen nagy halálozási kockázattal jár együtt. Igen
összetett jelenség, ami az enyhe lefolyású szervkárosodástól a
koagulopátiáig, keringés összeomlásig és a halálig terjedhet.
Kialakulása az amnion folyadék a véráramba kerül, az uterus
vénáinak kisebb szakadásain, károsodásán keresztül, normál
terhesség során. A rohamosan kialakuló dyspnoe, cianózis és
sokk igen gyorsan kardiopulmonalis összeomláshoz vezethet.
Az amnion folyadék embólia patomechanizmusa multifak to -
riális és jelenleg nem tisztázott. Diagnózis esetén szupportív
kezelés alkalmazható (398).

TALKUM EMBÓLIA
Több különbözõ fajta anyag (mint magnézium triszilikát –
talkum –, keményítõ és cellulóz) kerül felhasználásra a gyógy-
szergyártás során töltõanyag céljából. Ezek közül az (eredeti-
leg orális célra készült) gyógyszerek közül némelyiket (pl. am -
fetaminok, metilfenidát, hidromorfon és dextropro poxi fen)
ká bí tószerfüggõ betegek porrá törik, folyadékkal elkeverik és
intravénás injekció formájában adják be maguknak. A tabletta
töltõanyaga leggyakrabban a pulmonalis érrendszerben el -
akadva okoz trombózist, majd intravaszkuláris granulómát.

TUMOR EMBOLIZÁCIÓ
Pulmonalis intravaszkuláris tumor embólusok a kórboncolások
26%-ában mutathatók ki, de sokkal ritkábban észlelhetõk a
halált megelõzõen (399). A pulmonalis tumor embolizáció ra -
dio lógiai lelete pneumóniát, tuberkulózist vagy intersticiális tü -
dõbetegséget utánozhat. Az intrakardiális embólusok képalkotó
vizsgálatokkal diagnosztizálhatók. Dyspnoéhoz társuló mikro-
szkopikus pulmonalis tumor embolizációról készített összefog-
lalójában Kane és munkatársai azt találták, hogy a leggyakrabban
prosztata- és mellkarcinóma, majd hepatoma, vé gül gyomor és
pancreas karcinóma áll a háttérben (400). En nek a kórképnek a
kezelésével kapcsolatban eddig még nem végeztek széles körben
vizsgálatot, mivel a diagnózis általában post mortem kerül meg-
állapításra. Néhány közlemény azonban a kemoterápia alkalma-
zásának korlátozott mértékû sike rérõl is beszámolt.

RITKA ESETEK
Számos publikációban írtak le nontrombotikus TE ritka ese-
teit: gyapotembólia, hydatid embólia, jódozott olaj embólia,
fém-higany-embólia és cement (polimetil-metakrilát) embólia
okozhat súlyosabb, vagy kevésbé súlyos TE-t, a tünetek igen
nagy változatossága kíséretében.
Összefoglalva, a nem trombotikus eredetû TE-szindróma
nem képez klinikailag elkülönítendõ entitást. Különbözõ for-
rásokból származó embolizáció következtében alakul ki, a kli-
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nikai megjelenési formák széles spektrumában, ami igen
nehézzé teszi a diagnózis felállítását. A súlyos lég- és zsírem-
bólia kivételével a nem-trombotikus eredetû embóliák klinikai
következményei általában enyhék. A kezelés többnyire szup -
portív (támogató), és különbözhet az embólia kiváltó okától,
valamint a klinikai manifesztáció súlyosságától függõen.
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Rövidítések és akronimek jegyzéke: aPTT: aktivált parciális tromboplasztin idõ (time); anti-Xa: Xa-faktor ellenes activitás; BK: bal
kamra; BNP: agyi natriuretikus peptid; CI: konfidencia intervallum; CT: komputertomográfia; CTEPH: krónikus tromboembóliás
pulmonalis hipertónia; CUS: kompressziós véna ultrahang; MVT: mélyvénás trombózis; EKG: elektrokardiogramm; ELISA:
enzyme-linked immunoabsorbent assay; HIT: heparin-indukált thrombocytopaenia; ICOPER: International Cooperative Pulmonary
Embolism; Registry: nemzetközi TE-regiszter; INR: international normalized ratio; IVC: vena cava inferior; JK: jobb kamra; LMWH:
kis molekulasúlyú heparin; MDCT: multidetektoros CT; NPV: negatív prediktív érték; NT-proBNP: N-terminális proBNP; OR
(odds ratio): esélyhányados; PaO2: artériás oxigén parciális nyomás; PIOPED: Prospective Investigation On Pulmonary Embolism
Diagnózis: vizsgálat; PPV: pozitív prediktív érték; rtPA: rekombináns szöveti plazminogén aktivátor; JKD: jobbkamra-diszfunkció;
SBP: szisztolés vérnyomás; SDCT: single-detector computed tomography; TE: tüdõembólia; VKA: K-vitamin-antagonista; VTE:
vénás tromboembólia; V/Q: ventilációs–perfúziós szcintigráfia
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