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 stanovenie rizika pacientov s pľúcnou embóliou 
(PE) je nevyhnutné pri rozhodovaní o stratégii liečby



HIGH –RISK (*masívna) PE

INTERMEDIATE RISK (*submasívna) PE

LOW RISK PE
European Heart Journal, 2020



High – risk PE – život ohrozujúci stav
- emergentná diagnostika a liečba
- hemodynamická instabilita

European Heart Journal, 2020



Neprítomnosť hemodynamickej instability

Intermediate /Low- risk PE

Posúdenie rizika podľa: 

1.) zobrazovacie  a laboratórne parametre

Hodnotené parametre

Echokardiografia RV/LV nad 1,0

CTPA Zväčšenie PK

EDV, RV/LV nad 0,9

Laborat.vyšetrenia Troponín
BNP, NT-proBNP

European Heart Journal, 2020



2.) komorbidity, symptómy
PESI Class III/IV

sPESI nad 1,0

European Heart Journal, 2020
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Antikogulačná liečba – iniciálna

 zahájiť už počas čakania na výsledky  
vyšetrení u pacientov s vysokou a strednou 
klinickou pravdepodobnoťou

 LMWH alebo fondaparin

 UFH – hemodynamická instabilita
- závažná renálna insuficiencia

 DOAC – low-risk

European Heart Journal, 2020



Reperfúzna liečba

Systémová trombolýza – lepší efekt ako samotné podanie heparínu

- aj 6-14 dní po objavení príznakov

High – risk PE –signifikantná redukcia mortality a rekurencie

Kontraindikácie systémovej TL

Absolútne Relatívne

Hemoragická CMP v anamnéze

Ischemická CMP posledných 6 mes.

Tumor CNS

Závažný úraz, operácia alebo úraz 
hlavy posledné 3 mes.

Hemoragická diatéza 

Aktívne krvácanie

TIA posledných 6 mesiacov

Antikoagulačná liečba p.o.

Gravidita

Nekompresibilné miesto punkcie

Traumatická resuscitácia

STK nad 180mmHG/DTK nad 100/

Pokročilá choroba pečene

Infekčná endokarditída

Aktívny peptický vred

European Heart Journal, 2020



 Perkutánna katétrom riadená terapia

• Ultrazvukom akcelerovaná TL systémom EKOS

• ULTIMA – 59 pacientov  intermediate risk PE                                        
- UFH / ua-TL
- signifikantný pokles RV/LV  bez nárastu krvácavých komplikácií
- potrebné ďalšie dáta

SEATTLE II, OPTALYSE - PE



 Chirurgická embolektómia

 high – risk PE

 absolútna kontraindikácia trombolýzy
 zlyhaná trombolýza
 kardiogénny šok
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European Heart Journal, 2020



77 roč. pacientka diabetička, 
COVID 19 asociovaná  embolizácia do a. pulmonalis bilat.  







Záver:

 liečba na základe zhodnotenia rizika

 hodnotenie rizika na základe klinický príznakov, 
laboratórnych a zobrazovacích metodík

 CT pulmoangiografický obraz nie je rozhodujúci pri
určení  liečebnej stratégie.


