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Összefoglalás: A tüdőembólia akut, életveszélyes állapot. A klinikai tünetek heterogenitása 
miatt a képalkotó diagnosztika alkalmazása elengedhetetlen a diagnózis felállításában. 
Vizsgálatunkban a vizsgálati protokoll változásait, a betegség felismerésének sikerességét 
és a mortalitás változásait elemeztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház Központi Diagnosztikai és Terápiás Osztályainak 2005-ös és 2010-es beteg-
anyagai, valamint a Patológiai Osztály bonctani jelentései alapján. 2005-ben 71, míg 2010-
ben 59%-ban nem diagnosztizálták a tüdőembóliát. A pozitív anamnézis ellenére 2005-ben 
87%-ban, 2010-ben 88%-ban nem végeztek semmilyen képalkotó vizsgálatot az embolus 
detektálására.  

A rizikótényezők ismerete és mérlegelése, a képalkotó vizsgálatok megfelelő alkalma-
zása jelentős mértékben csökkenthetné a letális kimenetelű esetek számát. 
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Klinikai, módszertani összefoglalás 
 

A tüdőembólia jelenlétének igazolására, diagnosztizálására használatos képal-
kotó eljárások a XX. század elejétől kezdődően rohamos fejlődésnek indultak. 
Kezdetben mellkasröntgen-felvételeket (RTG) és különböző angiográfiás módsze-
reket alkalmaztak a tüdőembólia okozta elváltozások, illetve a tüdő érrendszerének 
ábrázolására. A ventillációs/perfúziós tüdőszcintigráfia, a CT és mágneses rezo-
nanciás (MR) berendezések megjelenésével egyre pontosabbá és megbízhatóbbá 
vált a tüdőembólia diagnózisának a felállítása.  

A tüdőembólia jelentőségét bizonyítja, hogy számos nagy study – köztük az 
egyik legjelentősebb a ProspectiveInvestigation of PulmonaryEmbolismDiagnosis 
(PIOPED) tanulmány, ami 1983-ban indult és módosításokkal jelenleg is tart – 
foglalkozik a témával [1]. 

Tüdőembóliát okozhat bármilyen anyag, de többnyire az alsó végtag vagy a 
kismedence mélyvénáinak trombotikus folyamataiból elszabaduló vérrögök okoz-
nak érelzáródást a tüdőbe jutva. Az egyes embólusok nagysága a mikroszkopikus-
tól egészen a pulmonális főágakat eltömeszelő, hüvelykujjnyi darabokig terjedhet 
[2]. A nem teljes érelzáródáshoz vezető vagy kisebb kiterjedésű, perifériás tüdő 
embolizáció eleinte nem hoz létre kórjelző tüdőelváltozásokat [3]. Tüdőembóliát 
okozhat számos más anyag, mint zsír, magzatvíz, tumor, légbuborék, lipiodol, tal-
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kum, cement, bármilyen idegentest, valamint lehetnek szeptikus és hydatoidem-
bolusok is [4]. 

Azokon a területeken, ahol valamilyen okból a bronchiális vérellátás is károso-
dott, az embólia tüdőinfarktusba megy át. A klinikai tünetek hasonlóak az 
embolizációban észlelhetőnél, de azzal ellentétben a RTG kép többnyire pozitív. 
Az isémiás, bevérzett rész típusos esetben alapjával a pleura, csúcsával pedig a 
hílus felé tekintő, gúla alakú, inhomogén fedettség formájában ábrázolódik [3]. 

A tüdőembólia változatos tünetei, aspecifikus megjelenése nehezíti a diagnózis 
felállítását, leggyakoribb tünetei a dyspnoe, pleurális jellegű mellkasi fájdalom és a 
tachypnoe. A jellemző tüneteket és azok specificitását az 1. táblázat foglalja össze. 

A tüdőembólia csoportosítása során 4 kategóriát különböztetünk meg: masszív 
pulmonális embólia; akut pulmonális infarktus; akut embólia infarktus nélkül; mul-
tiplex pulmonális embólia [5]. 

 
A tüdőembólia tünetei és jelei  

1. táblázat 

A tünetek és jelek végső diagnózis szerinti megoszlása  
a tüdőembólia gyanús betegeknél [6] PE: pulmonális embólia 

 
 

 
 
A tüdőembólia klinikai diagnózisának felállítása során alkalmazott leggyako-

ribb klinikai pontozási rendszer a „Kanadai pontrendszer”, amit Wells és társai 
állítottak össze. Ez a rendszer egy 3 és egy 2 valószínűségi csoportból álló besoro-
lást hozott létre, a változókat pontozva, de a vizsgáló személyek megfigyelései 
között egyéni eltérések mutatkozhatnak. A Geneva-pontrendszert szintén használ-
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ják Európában. Klinikai változók pontozásával 3 valószínűségi kategóriába sorol-
hatók a betegek [7]. 

 
A tüdőembólia kialakulásának kockázatát a következő tényezők növelhetik: ka-

téterezés, kemoterápia, congestiv szívbetegség, drogabúzus, törések, hyper-
lipidémia, malignus tumorok, tartós immobilizáció, miokardiális infarktus, elhízás, 
orális fogamzásgátlók, polycythemia, posztoperatív állapot, trauma, varikozitás, 
vénás pacemaker [5]. 

 
Diagnosztikai ajánlások 
 

A Magyar Radiológiai Szakmai Kollégium 2005-ben készítette el a tüdőembólia 
diagnosztizálásának protokollját, mely az enyhe és súlyos kategória alapján tett 
ajánlásokat. Enyhébb esetben a diagnózis gyakran téves lehet a képalkotó vizsgála-
tok bizonytalansága miatt, emiatt több vizsgálat együttesen adhatja a pulmonális 
embólia (PE) diagnózisát. A diagnózis felállítására a következő képalkotó eljárások 
végezhetők: mellkas RTG, perfúziós tüdőszcintigráfia, echokardiográfia, D-dimer 
teszt, alsó végtagi Doppler-vizsgálat. A D-dimer a koagulációs rendszer aktiváló-
dása során képződött keresztkötött fibrin plazmin általi enzimatikus degradációjá-
nak a terméke. In vitro nem képződik, plazmakoncentrációja az in vivo 
hemosztatikus rendszer aktivitását tükrözi, az in vivo fibrinképzés markere és se-
gítségével a fibrinolitikus státusz egyetlen méréssel felbecsülhető [9]. Súlyos PE 
gyanújában a diagnózishoz szükséges képalkotó vizsgálatok száma limitált, a PE 
irányában valódi információt nem szolgáltató felesleges vizsgálatok, időveszteséget 
okoznak, ami a beteg életébe kerülhet. A kórképet az akut hemodinamikai kataszt-
rófa képe uralja, ezért nem szabad felesleges vizsgálatokkal az időt elvesztegetni. 
Ebben az esetben CT pulmonálisangiográfiát valamint egyidejű EKG és D-dimer 
vizsgálatot javasolnak [8]. 

Az echokardiográfia alapvető diagnosztikai módszer. A csúcsi négyüregi met-
szetből megítélhető a jobb kamra tágassága, falmozgása és bizonyos 
hemodinamikai paraméterek is meghatározhatók. A vizsgálat előnye, hogy ágy 
mellett végezhető, ismételhető, ezért a diagnosztikán túl a terápia követésére is 
alkalmas. A transoesophagealisecho kardiográfia módszerrel elsősorban a 
pulmonális jobb ág és a főtörzsi trombus, ritkábban a bal főág-trombus is ábrázol-
ható. Az echokardiográfia nem masszív PE kimutatására nem alkalmas azonban 
intrakardiális embóliaforrást, perzisztens-foramenovalét igazolhat [8]. 

Irodalmi adatok szerint klinikai valószínűség alapján elsődlegesen CT-
angiográfiás vagy ventillációs/perfúziós tüdőszcintigráfiás vizsgálatot végeznek 
tüdőembólia gyanújánál [10]. 

A hemodinamikailag stabil betegek esetén, az alacsony vagy közepes valószí-
nűségű tüdőembólia diagnózisának megállapítását D-dimer vizsgálat elvégzésével 
állítják fel, szakmai kollégiumok klinikai iránymutatásai alapján. A PIOPED II 
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tanulmány kutatói valamint az Európai Kardiológiai Társaság munkacsoportjának 
tagjai elsődlegesen pulmonális Multi Detector CT angiográfiát javasoltak azon 
betegeknél, akiknek pozitív lett a D-dimer vizsgálat eredménye, valamint akiket a 
magas valószínűségű kategóriába soroltak.  

A hemodinamikailag instabil betegeknél, MDCT angiográfia az elsődlegesen 
választandó diagnosztikus eljárás, de ha ez nem elérhető, akkor echokardiográfiás 
vizsgálat az alternatíva [11]. 

 
Képalkotó diagnosztikai módszerek 

 
Mellkasröntgen 
A kifejezett mellkasi tünetek ellenére a röntgenkép kezdetben sokszor negatív 

és később sem feltétlenül mutat eltérést, legtöbbször csak indirekt jelek figyelhetők 
meg mint az elzáródás mögötti területen szegényes érrajzolat, főleg kilégzésben 
észrevehetően traszparensebbé váló tüdőrész (Westermark-tünet), az ellenoldalon 
pedig a fokozott volumenterhelés hatására szélesebb hílus látszik. Az érintett oldali 
rekeszfél magasabban áll, felette atelectasiás csík lehet, a sinusban kevés pleurális 
folyadék gyűlik meg [2]. 

Az egyszerű mellkasröntgen-vizsgálat önmagában nem ad megcáfolhatatlan bi-
zonyítékot a tüdőembólia diagnózisának felállításában.  Ezzel szemben, kiegészítő 
információval szolgálhat, az akut PE gyanús betegek kiszűrése során, valamint 
segítheti más folyamatok/betegségek/sérülések kizárását, úgymint pneumothorax 
vagy bordatörés, amelyek tüdőembólia jeleit utánozhatják [12].  

 
Ventilációs/perfúziós tüdőszcintigráfia 
A perfúziós tüdőszcintigráfia során 100–150 MBq 99m Tc-pertechnetáttal jel-

zett humán szérum albumin makroaggregátumot (MAA) kap intravénásan a beteg. 
A makroaggregátum átmérője 15–50µm, ezek a szemcsék elakadnak a tüdő 
prekapillárisarterioláiban, majd hat irányból statikus felvételeket készítünk. Alap-
esetben 2–400 000 a részecskék száma, ezek a részecskék kb. minden 3000. kapil-
lárist zárják el, ezt nevezzük mesterséges mikroembolizációnak. 

A ventilációs tüdőszcintigráfiás vizsgálat során általában 150–300 MBq, 99m 
Tc-DTPA aeroszol az alkalmazott radiofarmakon, és a perfúziós tüdőszcintigráfia 
eredményének értékelését javítják.  

Megegyező perfúziós és inhalációs defektus esetén V/Q matchről beszélünk 
(primer légúti obstrukció, szekunder érspazmus). Abban az esetben, ha a perfúziós 
defektus területéhez nem társul inhalációs defektus, vagy a perfúzióból kiesett terü-
let jóval nagyobb az inhalációsnál, akkor V/Q mismatchről beszélünk (primer 
vaszkuláris obstrukció, szekunder bronchokonstrikció). A kép azonban nem speci-
fikus pulmonális embóliára (PE), mert egyéb vaszkuláris obstrukció is (pl. tüdő-
tumor) okozhat hasonló képet! A jelenlegi gyakorlat szerint csak perfúziós 
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szcintigráfiát végeznek, és mellkas RTG felvétellel együtt értékelik a vizsgálatot. 
Az eredményeket valószínűségekben adják meg [13]. (1. ábra) 

 

 
 

1. ábra. Tüdőszcintigráfia. Mindkét oldalon nagy kiterjedésű, többszörös 
segmentalis jellegű perfusiosdefectus látható. Röntgenképpel egybevetve:  

a pulmonalisembolisatio diagnózisa valószínűsíthető 
 
CT angiográfia 
A CT angiográfia és/vagy a CT venográfia vált a standard diagnosztikai eljárás-

sá a nagy klinikai valószínűségű betegek vizsgálata során, csak úgy, mint a közép 
és kis valószínűségűeknél, ahol pozitív D-dimer teszt eredményt állapítottak meg. 
A gyors és széles körű hozzáférhetősége, non-invazivitása és pontossága, a diagnó-
zis felállításának a gyorsasága, az alsó végtagi CT venográfia egyidejű kivitelezése, 
a V/Q tüdőszcintigráfiával ellentétben, pontos diagnózis felállítása, valamint az 
egyéb mellkasi és tüdőbetegségek, sérülések feltárása elsődleges diagnosztikai 
képalkotó eljárássá tette az akut tüdőembóliás betegek vizsgálata során [7]. 

Intézetünkben egy spirál egyszeletes és Multislice 128 szeletes CT áll rendelke-
zésre. Az Egyszeletes CT vizsgálati protokollja a következő:  

• Topogram: 130 kV Csőfeszültséget, 150 mAs Áramerősség, CareDose ki-
kapcsolva, Fordulatidő:1.5 sec, Pitch: 1, Szeletvastagság 3 mm, T20 Kernel; 

• Natív sorozat: 130 kV Csőfeszültség, 80 mAs áramerősség, CareDose kikap-
csolva, Fordulatidő:1.5 sec, Pitch: 2, Szeletvastagság 8 mm, B20 Kernel; 

• Kontrasztanyagos angiográfia: 130 kV Csőfeszültség, 80 mAs Áramerősség, 
CareDose Kikapcsolva, fordulatidő: 1sec, Pitch:1.5, Szeletvastagság 2 mm, 
B30 kernel; 

• Range: tüdőcsúcstól a tüdőartériák oszlása alatt kb. 5 cm-ig.  
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• 150 ml nem ionos jódos kontrasztanyagot adunk, 300 mg jód/ml koncentrá-
cióban, Flow: 3.5 ml/sec, nincs késleltetés, a kontrasztanyag beadását a mé-
rés indításával együtt végezzük. 

A Multislice CT vizsgálati protokollja a következő:  
• Csőfeszültség: 120–140 kV, Áramerősség: Automatikus (CareDose 4D), 

Fordulatidő: 0,3 sec, Szeletvastagság: adatgyűjtés során 1 mm, rekonstrukci-
ós során 3 mm; 

• Tervezés: jugulumtól a rekeszig; 
• Kontrasztanyag: nem ionos jódos (1 ml/ttkg), Flow: 4 ml/sec, Késleltetés: 

ROI a truncuspulmonalisban, 100 Hu-nál mérés indítása. 
 
Multislice CT-vel végzett vizsgálat esetén nagyobb a kontrasztfelbontás, keve-

sebb a mozgási életlenség, valamint a térbeli felbontás is javul, csökken a vizsgálati 
idő, így kiküszöbölhetőek a mozgási és a légzési műtermékek. Az egyszeletes CT 
esetén a kontrasztanyag beadását a mérés megkezdésével egyidőben indították, míg 
a multislice CT esetén bolustracking technikát alkalmaznak, amivel jól nyomon 
követhető a kontrasztanyag-dinamika, és a mérések optimális fázisban indíthatók. 
Fontos a beteg keringési paramétereinek (tachycardia, arrhythmia, hypotonia, las-
sult keringés) figyelembevétele, amelyek befolyásolják a légzésvisszatartást és a 
kontrasztanyag-telődés ütemét (2. ábra). 

 

 a)  b) 

 c) 
 

2. ábra. Pulmonalisembolia. A 71 éves nőbeteg végtagi mélyvénás thrombosisa 
után készített MDCT post kontrasztos axiális (a), coronális (b) és ferde (c) síkú 
rekonstructioin mindkét oldali pulmonalis főtörzsbe és a lobalis ágakba terjedő 

masszív lovagló thrombusnak megfelelő telődési defectus látható 
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Pulmonálisangiográfia 
A tüdőangiográfiát tartjuk a diagnosztikai etalonnak, de az eljárás invazív, és 

nem áll mindenhol rendelkezésre. Diagnózis felállítására már nem használjuk, csak 
akkor, ha direkt lízisre van szükség. 

 
MR-angiográfia 
Az MR-vizsgálat potenciálisan képes az intravaszkuláris telődési hiányok meg-

jelenítésére. MR-vizsgálat során gradiens-recalledecho szekvenciát használnak, 
visszatartott légzés és EKG-vezérlés mellett [13]. 

 
Saját vizsgálataink célkitűzése, eredményei 
 

Vizsgálatunk célja a 2005-ös valamint a 2010-es évben a tüdőembólia diagnosz-
tizálására használt képalkotó eljárásokat, elhunytakkal kapcsolatos megfigyelések 
összehasonlítása volt. Kutatásaink során a diagnosztizált tüdőembóliás betegeknél, 
az alkalmazott vizsgálati protokoll változásaira, a betegség felismerésének a sike-
rességére és a halálozási mutatókkal kapcsolatos változásokra helyeztük a hang-
súlyt. 
 
Anyag és Módszer 
 

Kutatásunk mintáját a 2005-ös valamint a 2010-es év folyamán a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Központi Diagnoszti-
kai és Terápiás Osztályok beteganyaga valamint a Patológiai Osztály bonctani je-
lentései képezik. Képalkotói oldalról 2005-ben 4 CT, 658 perfúziós szcintigráfiás, 
2010-ben 93 CT, 161 perfúziós szcintigráfiás vizsgálat történt. A patológiai oldal-
ról 2005-ben 82, 2010-ben 66 tüdőembóliában elhunyt személy boncolásának fel-
dolgozása történt meg. 

A tüdőembólia képalkotó diagnosztikájával kapcsolatban megvizsgáltuk mind-
két évben az érintettek egészségügyi dokumentációit retrospektív módon, melyet 
2012. 06. 01.–10. 30. között végeztünk el.  

 
Eredmények ismertetése és megbeszélése 
 

CT vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 
2005-ben 4 db CT angiográfiás vizsgálatot végeztek el, ebből 2 pozitív és 2 ne-

gatív volt. 2010-ben összesen 93 vizsgálatot végeztek el, ebből 42 pozitív, 48 nega-
tív és 3 bizonytalan eredmény született (3. ábra). 
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3. ábra. CT angiográfiás vizsgálatok diagnózis szerinti eloszlás, 
saját adatfeldolgozás 

 
A nemek szerinti eloszlást vizsgálva 2005-ben 2 nőbetegnél pozitív, 2 férfinél 

negatív volta vizsgálat eredménye. 2010-ben a 42 pozitív esetből 25 nő volt, és 17 
férfi. 

 
Perfúziós tüdőszcintigráfiás vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 
A Megyei Kórház izotóp laboratóriumában csak perfúziós tüdőszcintigráfiás 

vizsgálatokat végeznek (mellkas RTG-el együttértékelve). (4. ábra) 
 

 
 

4. ábra. Szcintigráfiás vizsgálatok diagnózis szerinti eloszlás (2005), 
saját adatfeldolgozás 

 
2005-ben összesen 658 perfúziós tüdőszcintigráfiás vizsgálat történt, amelyből 

376 negatív eredményű lett, a nagy valószínűségű 74, a közepes valószínűségű 73,  
a kis valószínűségű esetek száma 135 volt.  
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5. ábra.Szcintigráfiás vizsgálatok diagnózis szerinti eloszlás (2010), 
saját adatfeldolgozás 

 
2010-ben összesen 161 perfúzióstüdőszcintigráfiás vizsgálat történt, amelyből 

103 negatív eredményű lett, a nagy valószínűségű 22, a közepes valószínűségű 18, 
a kis valószínűségű esetek száma szintén 18 volt (5. ábra). 

A pozitív esetek (közepes és nagy valószínűségű esetek) nemek szerinti eloszlá-
sát vizsgálva 2005-ben közepes esetben 33 férfi és 40 nő, míg nagy valószínűség-
nél 27 férfi és 47 nő volt. 2010-ben közepes esetben 7 férfi és 11 nő, míg nagy 
valószínűségnél 14 férfi és 8 nő volt. 

 
Elhunytak bonctani eredményeinek összehasonlítása 

 
A kórbonctani besorolás szerint 2005-ben 55 esetben, 2010-ben 56 esetben sze-

repelt a tüdőembólia a közvetlen halálokként, 2005-ben 24 esetben, míg 2010-ben 
6 esetben szerepelt megelőző betegségként. Az elhunytak nemek szerinti eloszlását 
tekintve 2005-ben 25 férfi és 41 nő hunyt el közvetlenül tüdőembóliában vagy 
annak következtében, míg 2010-ben 33 férfi és 49 nő. 

 
Összvizsgálat-számváltozás 

 
Az összes vizsgálatok száma 2005-ben 662 volt, míg 2010-ben 254-re csökkent 

le, melynek hátterében a miskolci kórházak szervezeti egységeiben bekövetkező 
változás szerepel (2. táblázat). 
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   2. táblázat 

A vizsgálatok számának változása (saját adatfeldolgozás) 
 

 2005 2010 

V/Q szcintigráfia 658 db → 161 db 

CT angiográfia     4 db →    93 db 

 
 
Klinikai és a boncolás során megállapított diagnózis egyezése 

 
A klinikai és a boncolás során megállapított diagnózis 2005-ben 71%-ban, míg 

2010-ben 59% nem egyezik meg. A tüdőembólia klinikai diagnózisának a felállítá-
sa nehéz feladat, mivel a tüdőembólia tünetei nem jellegzetesek. A betegek elhalá-
lozását megelőzően, nagyon sokan voltak súlyos, életveszélyes állapotban, mely 
esetben elsősorban az állapotuk stabilizálása volt az elsődleges szempont. Az el-
hunytak boncolási jegyzőkönyvei alapján azonban 2005-ben 67%-ban, míg 2010-
ben 85%-ban szerepelt a tüdőembólia a közvetlen halálokok között (3. táblázat). 

 
          3. táblázat 

Klinikai és a boncolás során megállapított diagnózis, 
saját adatfeldolgozás 

 2005 2010 

Nem egyezik 58 = 71% 39 = 59% 

Egyezik 21 = 25% 8 = 12% 

Elvégzés alatt 3 = 4% 19 = 29% 

 
 

Az elhalálozást megelőző előzetes képalkotó vizsgálatok 
 

2005-ben az esetek 87%-ban, míg 2010-ben az esetek 88%-ban nem végeztek 
semmilyen képalkotó vizsgálatot a tüdőembólia vagy a mélyvénás rendszer 
trombusának detektálására. Mellkas RTG felvétel minden esetben történt, de egy 
esetben sem volt informatív (4. táblázat). 
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4. táblázat 
Előzetes képalkotó vizsgálatok, 

saját adatfeldolgozás 

 2005 2010 

Nem történt 71 = 87% 58 = 88% 

Történt 11 = 13% 8 = 12% 

 
A korábban diagnosztizált vénás trombózisok száma 

 
2005-ben az elhunytak korábbi betegségeit elemezve, a 82 betegből 40 esetben 

diagnosztizáltak valamilyen vénás trombózist, 2010-ben a 66 esetből 20-at tett ki. 
A 40-esetből 30-nál tüdőembólia volt a közvetlen halálok, míg a 20 esetből mind a 
20-nál (5. táblázat). 

    5. táblázat 
Vénás trombózisok száma, saját adatfeldolgozás 

 Összes  
elhunyt 

Korábban diag. 
vénás trombózis 

Közvetlen halálok 
a tüdőemólia 

2005 82 eset →   40 eset →    30 eset 

2010 66 eset →    20 eset →    20 eset 

 
Rizikótényezők szerepe 

 
Megvizsgáltuk a 2005-ben és a 2010-ben elhunytak anamnézisét, és a rizikóté-

nyezők közül legtöbb esetbe a vénás trombózis, majd a rosszindulatú tumorok és a 
trauma szerepelt (6. táblázat). 

 
          6. táblázat 

Rizikótényezők szerepe, saját adatfeldolgozás 

 2005  →→→→  82 elhunyt 2010  →→→→  66 elhunyt 

Vénás trombózis 30  fő 20  fő 

Rosszindulatú tumor 18  fő 13  fő 

Trauma 4  fő 4  fő 
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Összegzés 
 
A tüdőembólia klinikai képe nem egyértelmű, sokszor nehézséget okoz a klini-

kus számára a kórkép felismerése. A tünetek nem jellegzetesek, a leggyakrabban 
elvégzett mellkas RTG vizsgálat – meglévő embólusok esetén is – sokszor negatív 
képet mutat. Az általunk vizsgált esetekben a tüdőembólia 2005-ben 71%-ban, míg 
2010-ben 59%-ban nem szerepelt a klinikai diagnózisok között. A klinikum segít-
ségére lehet a felülvizsgált Geneva-, valamint a Wells-féle pontrendszer [14], amik 
a prediszponáló tényezők, tünetek, klinikai jelek meglétét pontozzák, s az ered-
ményt valószínűségekben adják meg. Másik fontos eszköz a klinikus kezében a D-
dimer vizsgálat. Az alacsony, illetve a közepes klinikai valószínűségű betegek és 
negatív D-dimer teszt esetén további tesztek nem szükségesek, a tüdőembólia ki-
zárható. Ugyanebben az esetben, de pozitív D-dimer teszt esetén további tesztek 
elvégzése szükséges [7]. 

A radiológiai szakirodalom szerint a mellkasspirál CT vizsgálata érzékeny, pon-
tos módszer a tüdőembólia kimutatására. A nap 24 órájában elérhető (ügyelet, hét-
vége) ellentétben az izotópos vizsgálattal. Kevéssé invazív, nem terheli meg a be-
teget, és két légvétel között elvégezhető. A kontrasztanyagot intenzíven halmozó 
tüdőartériákban telődési hiányként, direkt módon ábrázolható a vérrög, az embolus. 
E direkt eltérés mellett érelzáródás okozta parenchyma változások (változó méretű 
beszűrődés, mellűri folyadék stb.) is kideríthetők. A módszer érzékenysége, 
specificitása 90% feletti. 

A perfúziós szcintigráfiával a tüdő perfúziójának csökkenése, hiánya igazolható 
nagy szenzitivitással (90%), de specificitása kicsi (körülbelül 30%). Rutinszerűen 
végeznek mellkas RTG vizsgálatot, melynek képeit összevetik az izotópos vizsgá-
lat képeivel, de ez a módszer is csak kb. 50%-ra emeli a vizsgálat specificitását. 
Éppen ezért a korrekt diagnózishoz további vizsgálatok elvégzése szükséges. Az 
eredményeket valószínűségekben adják meg.  

A vénás trombózis, a tüdőembólia egyik leggyakoribb rizikótényezői közé tar-
tozik, melynek detektálására az egyik legjobb, nem invazív, a beteg számára terhe-
lést nem jelentő eljárás az UH vizsgálat. Ennek ellenére 2005-ben mindössze 6 
esetben, míg 2010-ben 3 esetben végeztek Duplex UH vizsgálatot vénás trombózis 
kimutatása céljából. Az ultrahang technika fejlődése lehetővé tenné, a súlyos álla-
potú betegek vizsgálatát is, mégpedig a hordozható UH berendezések alkalmazásá-
val, így jelentős mértékben csökkenthető lenne a tüdőembólia okozta halálos kime-
netelű esetek száma. 

 
A tüdőembólia igazolására mind klinikai, mind diagnosztikai oldalról már szá-

mos lehetőség áll a rendelkezésünkre. Esetünkben a megfelelő diagnosztikai mód-
szer megválasztása függ a tüdőembólia klinikai valószínűségétől, a beteg állapotá-
tól, a diagnosztizálásra használatos eljárások hozzáférhetőségétől, a jódos kont-
rasztanyag beadásának kockázatától. Kutatásaink során a CT angiográfiás vizsgálat 
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bizonyult a leghatékonyabb és legpontosabb módszernek a tüdőembólia diagnosz-
tizálására. A képalkotó diagnosztika a tüdőembólia prevenciója során is értékes 
eredményeket adhat, elsősorban az echocardiográfia valamint az alsó végtagi UH 
vizsgálatok szerepe jelentős.  
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