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Rozdelenie PE pacientov

Massive PE [High risk]

5% PE population

58% mortality @ 3 months

Submassive PE [Moderate / 

Intermediate risk]

40% PE population

21% mortality @ 3 months

Minor PE [Low risk]

55% PE population

Good prognosis

Low mortality rate

Goldhaber et al. Lancet 1999;353:1386-1389
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Dysfunkcia PK u pacientov s PE

• Prítomnosť hypokinézy PK bola spojená s o 57% vyšším rizikom mortality 
po 3 mesiacoch aj keď väčšina pacientov (88,9%) bola v akútnej fáze 
hemodynamicky stabilná

– Goldhaber S, Visani L, DeRosa M. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism 
Registry (ICOPER). The Lancet; Apr 24,1999; 353,9162; Health Module pg. 1386.

• Pomer veľkosti PK:ĽK >0.9 predstavuje nezávislý prediktor mortality
– Fremont et al. Prognostic Value of Echocardiographic Right/Left Ventricular End-Diastolic Diameter Ratio in Patients with Acute 

Pulmonary Embolism. CHEST 2008; 133:358-362.

• Riziko úmrtia stúpa so zvyšujúcim sa pomerom veľkosti PK:ĽK
– Van der Meer et al. Right Ventricular Dysfunction and Pulmonary Obstruction Index at Helical CT: Prediction of Clinical Outcome during 3-

month Follow-up in Patients with Acute Pulmonary Embolism. Radiology 2005; 235:798-803.

• PE pacienti s dilatáciou PK majú signifikantne vyššie riziko MAE po 30 
dňoch od PE 

– Quiroz R, Kucher N, Schoepf J, et. al. Right Ventricular Enlargement on Chest Computed Tomography: Prognostic Role in Acute Pulmonary 
Embolism. Circulation. 2004;109:2401-2404.



Odporúčania ESC (2014) pre liečbu v 
akútnej fáze
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Ultrazvukom akcelerovaná trombolýza
uAT

• Kombinuje trombolytický efekt trombolytika s 
mechanickým rozrušovaním fibrínových vláken trombu
pomocou nízkoenergetického ultrazvuku s meniacou sa
amplitúdou

• Rýchlešia rezolúcia trombu (aj subakútneho) pri nižších
dávkach trombolytika



Systém EKOS

katéter

Jednotka EKOS



uaT vs systémová TL PE

• Znižuje riziko závažných hemoragických komplikácií
(závislosť na dávke 24mg vs. 100mg)

• Väčšia rezolúcia trombu pri usmernení špeciálnym
katétrom

• Efektívnejšia pri subakútnom trombe



• Multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná
klinická štúdia

• Cieľ: stanoviť, či nízkodávková, katétrom usmernená, 
ultrazvukom akcelerovaná trombolýza je nadradená
antikoagulačnej liečbe k zvráteniu dilatácie PK u pacientov
po PE so stredným rizikom

Štúdia ULTIMA



Redukcia pomeru PK/LK



Redukcia pomeru PK/LK



ZLEPŠENIE SYSTOLICKEJ FUNKCIE PK



Štúdia SEATLE II

• Prospektívna multicentrická štúdia

Cieľ: 

• posúdiť účinnosť uaT v redukcii dysfunkcie PK (CT pomer PK/LK) 
u pacientov s akútnou masívnou a submasívnou PE

• Posúdiť bezpečnosť uaT u pacientov s akútnou masívnou a 
submasívnou PE



Seatle II

pomer PK/LK



Seatle II

tlak v AP



Kedy indikovať uaT PE

• Klinické známky masívnej (hypotenzia, šok) alebo submasívnej
(hemodynamická stabilita, dysfunkcia PK) PE

• Proximálna PE na ≥ 1 hlavnej, lobárnej alebo segmentárnej
vetve AP

• Vek nad 18 rokov

• Trvanie príznakov ≤ 14 dní

• Pomer PK/LK ≥ 0,9 na kontrastnom CT



Naša skúsenosť

• 14 pacientov

• 5 masívne, 9 submasívnych PE liečených uaT

• Doba trvania príznakov – 4,5 dňa

• Doba trvania uaT – 24 hodín

• Dávka trombolytika – 24 mg

• 92,9% (13/14) pacientov bolo prepustených len so 
známkami ľahkej PH 



Kazuistika 1

• 41 ročná žena, vs. stav po PE v minulosti (dyspnoe po ceste autom do 
Francúzska)

• fajčiarka (4-5 denne), bez kontraceptív

• Hospitalizovaná (24.10.2014) v rajóne po infekte HDC, zhoršujúce sa dyspnoe, 
CTAG verifikuje masívnu PE, podaná systémová TL bez klin. efektu

• CCDS verifikuje HVT v. poplitea vpravo

• Kontrolné CTAg masívna PE so sedlovitým embolom v kmeni AP a početné
segmentárne uzávery bilat, výraznejšie vpravo



CT pulmoaniografia po celkovej TL



Stav pri prijatí

• Prijatá na naše pracovisko 29.10.2014

• Pri prijíme kľudovo dyspnoická, TK 90/60, edém pravého predkolenia, D 
dimér 3992

• echoKG – naznačený D shape ĽK, dilatácia PK, sPAP 82 mmHg

• Indikovaná k uAT kmeňa a pravého pulmonálneho riečiska



DSA AP vpravo



DSA AP vľavo







uaT
29.10.2014

• Punkcia VFC, zavedený EKOS katéter do tr. Intermedius (pracovná
dĺžka 12 cm aj cez kmeň AP)

• Actilyse 0,2mg/ml (rýchlosť podávania 7,5 ml/hod prvé 4 hodiny, 
následne 5ml/hod 14 hodín)

• Po 18 hodinách uAT kompletná rekanalizácia trombu v kmeni a 
vetvách AP vpravo

• echoKG stredne ťažká PH, námahové dyspnoe

• Indikované kotrolné CTAg - pretrvávajú embolické uzávery
segmentárnych vetiev vľavo



Kontrolné CTAg po 1 uaT



• Indikovaná TL ľavej vetvy AP

• 0,1mg/ml (10ml/hod) na 24 hodín

• Po 24 hodinách kompletná rekanalizácia
trombov vo vetvách AP vľavo, pacientka bez 
dyspnoe, echoKG len ľahká PH, PK 35mm EDD 
s normálnou kinetikou steny



Výsledné CTAg



Kazuistika 2

• 76 ročná žena po submasívnej PE v minulosti (2014)

• Vrodený trombofilný stav - heterozygotný stav pre faktor 
Leiden V.

• Prijatá pre 3 dni trvajúce dyspnoe s postupnou progresiou do 
kľudovej dýchavice

• EchoKG dilatácia PK s poruchou kinetiky voľnej steny a 
vlajúcim trombom v hrotových a mediálnych segmentoch, 
ťažká PH

• Známky poškodenia myokardu – pozitívny troponín

• Na základe klin. obrazu a echokardiografického nálezu 
indikovaná k uaT 









• Po 24 hodinách uaT výrazné zlepšenie klin. stavu, pacientka 
eupnoická

• echoKG vymiznutie trombu v PK s obnovením kontraktility jej 
steny, redukcia dilatácie PK (35 vs. 41mm)

• Pacientka nastavená na AKL a prepustená do domáceho 
ošetrenia







Záver

• uaT je efektívnou liečebnou modalitou u pacientov s masívnou
ako aj submasívnou pľúcnou embóliou pri nízkom riziku
závažných hemoragických komplikácií

• Okrem masívnej PE je použiteľná aj u pacientov so submasívnou
embóliou do pľúcneho riečiska a ťažkou pľúcnou hypertenziou, 
keďže vedie k signifikantnej regresii dilatácie PK ako aj tlaku v AP



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


