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Przydatność skal prognostycznych w diagnostyce 
zatorowości płucnej

Usefulness of prognostic scales in the diagnosis of pulmonary embolism
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wprowadzenie. zatorowość płucna (zp) stanowi trzecią przyczynę zgonów wśród chorób sercowo-naczynio-
wych. skala Wellsa (Ws), zmodyfikowana skala genewska (gps) oraz wskaźnik ciężkości zatorowości płucnej (pesi) są po-
wszechnie stosowanymi schematami oceny prawdopodobieństwa zp oraz ryzyka zgonu z jej powodu. 
Cel pracy. celem przeprowadzonej analizy było porównanie objawów klinicznych zp oraz przydatności klinicznej powyż-
szych skal w rozpoznawaniu zp.
Materiały i metody. przeanalizowano grupę 53 chorych w wieku ≥ 65 lat, z potwierdzonym rozpoznaniem zp. czas obserwa-
cji obejmował okres hospitalizacji. pacjentów podzielono na grupy: niskiego, średniego oraz wysokiego ryzyka według Ws, 
gps oraz na 5 grup ryzyka według wskaźnika pesi. porównano śmiertelność wewnątrzszpitalną w poszczególnych grupach.
Wyniki. najczęstszymi objawami były: duszność (70,3%), kaszel (37,8%), tachypnoe (35,1%) oraz tachykardia (32,4%). 8,1% 
pacjentów znajdowało się we wstrząsie, natomiast 8,1% chorych nie odczuwało objawów. W 64,9% przypadków ct-angio 
potwierdziła obecność materiału zatorowego. nie zaobserwowano znaczących różnic w śmiertelności chorych w zależności 
od umiejscowienia zatoru. ogólna wewnątrzszpitalna śmiertelność wyniosła 35,1%. 40,5% chorych z rozpoznaną zp zostało 
zakwalifikowanych według Ws jako grupa o niskim prawdopodobieństwie zp. 46,7% pacjentów z tej grupy zmarło podczas 
hospitalizacji. na podstawie gps większość pacjentów (89,2%) została zakwalifikowana do grupy średniego ryzyka, 8,1% do 
grupy wysokiego ryzyka ze śmiertelnością odpowiednio 33,3 i 66,7% w każdej grupie. Śmiertelność w poszczególnych gru-
pach pesi wyniosła: i – 0%, ii – 0%, iii – 16,7%, iV – 25%, V – 45,8%.
Wnioski. najczęstsze objawy wśród pacjentów z zp są niespecyficzne. gps jest prawdopodobnie bardziej dokładna niż Ws 
w ocenie klinicznego prawdopodobieństwa zp. Wskaźnik pesi jest wiarygodnym narzędziem w przewidywaniu ryzyka zgo-
nu wśród chorych z rozpoznaną zp. 
Słowa kluczowe: zatorowość płucna, skala Wellsa, skala genewska, skala pesi.

Background. pulmonary embolism (pe) is the third cause of death among cardiovascular diseases. the Wells 
score (Ws), the geneva prognostic score (gps) and the pulmonary embolism severity index (pesi) are well known clinical pro-
gnostic scores for pe. 
Objectives. the aim of a study was to compare the clinical manifestations and the prognostic performance of these scores in 
elderly patients with pe.
Material and methods. the authors retrospectively studied 53 elderly patients aged ≥ 65 years with confirmed pe. the obse-
rvation period was the time of hospitalization. the authors divided patients into low-, medium- and higher-risk in Ws and gps 
and into 5 pesi risk classes (i–V). they compared in-hospital mortality in each group.
Results. the most common signs and symptoms were dyspnoea (70.3%), cough (37.8%), tachypnoe (35.1%) and tachycardia 
(32.4%). 8.1% of patients were in shock and 8.1% of patients were asymptomatic. in 64.9% of cases ct angiogram revealed 
the embolus. there was no significant difference in mortality as regards the localization of embolus. the overall in-hospital 
mortality was 35.1%. 40.5% of patients with confirmed pe were classified in Ws as low-risk patients and 46.7% from this gro-
up died during hospitalization. on the basis of the gps most patients (89.2%) were classified in medium risk group and 8.1% 
(3/37) in high risk group with mortality 33.3% and 66.7% in each group respectively. the mortality in each pesi group was: 
i – 0%, ii – 0%, iii – 16.7%, iV –25%, V – 45.8%.
Conclusions. the most common symptoms in patients with pe are non-specific. the gps seems to be more accurate in pre-
dicting clinical possibility of pe in elderly patients than Wells’ criteria. pesi is a good tool for predicting mortality among pa-
tients with confirmed pe.
Key words: pulmonary embolism, Wells score, geneva prognostic score, pesi score.

Streszczenie

Summary

Wprowadzenie
zatorowość płucna (zp) jest ostrym stanem w kardiolo-

gii, który według prospektywnych badań kohortowych wią-
że się ze śmiertelnością ocenianą na 7 do 11% [1], będąc 
trzecią co do częstości przyczyną zgonów z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych. obok zakrzepicy żył głębokich (zŻg) 

zp stanowi manifestację kliniczną żylnej choroby zakrze-
powo-zatorowej (Żchzz). zatorowość płucna jest najczę-
ściej konsekwencją zŻg kończyn dolnych, wśród pacjen-
tów z zŻg u około 50% obecne są cechy zp w tomografii 
komputerowej z opcją angio [2].

rozpoznanie zatorowości płucnej może sprawiać trud-
ności ze względu na brak swoistych objawów choroby. Jed-
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nocześnie wczesne rozpoznanie i leczenie jest kluczowe 
dla zmniejszenia ryzyka zgonu. W celu szybszego wdra-
żania odpowiedniej diagnostyki obrazowej i skutecznego 
leczenia opracowano proste schematy oceny klinicznego 
prawdopodobieństwa wystąpienia zp. obecnie najczęściej 
stosowane są: skala Wellsa oraz zmodyfikowana skala ge-
newska. W celu oceny stopnia ciężkości zp stosowany jest 
także wskaźnik pesi (pulmonary embolism severity index).

częstość występowania Żchzz oraz zp wzrasta z wie-
kiem, ponad 60% chorych z zp ma więcej niż 60 lat. W li-
teraturze aktualnie brak jest rozstrzygających danych wska-
zujących, który ze stosowanych schematów stosowanych 
w praktyce klinicznej jest najbardziej wiarygodny.

Materiały i metody
analizą objęto grupę 53 pacjentów hospitalizowanych 

w oddziale Klinicznym chorób Wewnętrznych i Metabo-
licznych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego w la-
tach 2011–2012. do badania włączono pacjentów z roz-
poznaniem zatorowości płucnej potwierdzonym w bada-
niach obrazowych lub w badaniu sekcyjnym. czas obser-
wacji obejmował okres hospitalizacji.

W pierwszym etapie pacjenci zostali przydzieleni do 
grup wysokiego oraz niewysokiego ryzyka na podstawie 
obecności objawów klinicznych wstrząsu lub hipotensji 
(skurczowe ciśnienie tętnicze < 90 mm hg lub jego spa-
dek o ≥ 40 mm hg trwający > 15 minut, jeśli przyczyną nie 
było zaburzenie rytmu, hipowolemia lub sepsa). określono 
wczesną śmiertelność w podanych grupach. u każdego pa-
cjenta oceniono prawdopodobieństwo zp przy użyciu skali 
Wellsa (tab. 1) oraz zmodyfikowanej skali genewskiej (tab. 
2). na podstawie uzyskanej punktacji chorych zakwalifiko-
wano do trzech grup: niskiego, umiarkowanego i wysokie-
go prawdopodobieństwa klinicznego zp.

Tabela 1. Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZP we-
dług skali Wellsa

Zmienna Liczba 
punktów

Czynniki predysponujące

przebyta zŻg lub zp 1,5

niedawno przebyty zabieg chirurgiczny lub 
unieruchomienie

1,5

nowotwór złośliwy 1

Objawy podmiotowe

krwioplucie 1

Objawy przedmiotowe

częstość rytmu serca > 100/min 1,5

objawy zŻg 3

Ocena kliniczna

inne rozpoznanie mniej prawdopodobne niż 
zp

3

Prawdopodobieństwo kliniczne (3 poziomy) suma

małe 0–1

pośrednie 2–6

duże ≥ 7

Prawdopodobieństwo kliniczne (2 poziomy)

zp mało prawdopodobna 0–4

zp prawdopodobna > 4

pacjentów oceniono również według kryteriów wskaź-
nika pesi (tab. 3) dzieląc ich na 5 grup ryzyka zgonu (i–V), 

a następnie porównano śmiertelność wewnątrzszpitalną 
wśród chorych z poszczególnych grup. analizie podda-
no także najczęściej występujące objawy, lokalizację zato-
rów w płucnym łożysku naczyniowym oraz zależność mię-
dzy lokalizacją zatoru a nasileniem objawów klinicznych 
i śmiertelnością.

Tabela 2. Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZP 
według zmodyfikowanej skali genewskiej

Zmienna Liczba 
punktów

Czynniki predysponujące

wiek > 65 lat 1

przebyta zŻg lub zp 3

zabieg chirurgiczny lub złamanie w ciągu ostat-
niego miesiąca 2

nowotwór złośliwy (niewyleczony) 2

Objawy podmiotowe

jednostronny ból kończyny dolnej 3

krwioplucie 2

Objawy przedmiotowe

częstość rytmu serca 75–94/min. 3

częstość rytmu serca ≥ 95/min. 5

ból podczas ucisku żył głębokich kończyny dol-
nej i jednostronny obrzęk 4

Prawdopodobieństwo kliniczne suma

małe 0–3

pośrednie 4–10

duże ≥ 11

Tabela 3. Wskaźnik PESI (Pulmonary Embolism Severity 
Index)

Cechy analizowane Punkty

Dane demograficzne

wiek w latach

płeć męska +10

Choroby towarzyszące

nowotwór +30

niewydolność serca +10

przewlekła choroba płuc +10

Badanie przedmiotowe

tętno ≥ 110/min. +20

ciśnienie skurczowe < 100 mm hg +30

częstość oddechów +20

temperatura <36oc +20

zaburzenia świadomości +60

saturacja < 90% +20

Wyniki
pacjenci, u których w toku postępowania diagnostycz-

nego rozpoznano zatorowość płucną, prezentowali począt-
kowo niespecyficzne objawy, wśród nich najczęściej dusz-
ność (70,3%), kaszel (37,8%), tachypnoe (35,1%) oraz ta-
chykardię (32,4%). W badanej grupie 8,1% pacjentów pre-
zentowało objawy wstrząsu, tyle samo osób było bezobja-
wowych (również: bez nowych objawów w toku dotych-
czasowej choroby) (ryc. 1).
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Rycina 1. częstość występowania objawów u pacjentów z za-
torowością płucną

W angio-ct najczęstszą lokalizacją zatoru były tętnice 
segmentowe i subsegmentowe (42%). Śmiertelność nie wy-
kazywała zależności od lokalizacji materiału zatorowego 
w angio-ct (ryc. 2).

Rycina 2. Śmiertelność w zależności od lokalizacji zatoru

40,5% pacjentów zostało zakwalifikowanych do grupy 
niskiego ryzyka zp według kryteriów Wellsa, 54,1 i 5,4% 
odpowiednio do grupy pośredniego i wysokiego ryzyka 
(ryc. 3). spośród pacjentów niskiego ryzyka według Well-
sa zmarło 46,7%.

Rycina 3. rozkład pacjentów na grupy ryzyka według skali 
Wellsa

Większość pacjentów została zakwalifikowana do gru-
py pośredniego ryzyka zp według kryteriów genewskich 
(89,2%) (ryc. 4). Śmiertelność w grupie pośredniego ryzyka 
wynosiła 33,3%, w grupie wysokiego ryzyka – 66,7% 

5,4% pacjentów znalazło się w ii grupie ryzyka 30-dnio-
wej śmierci z powodu zp według pesi: 16,2% – w grupie iii, 
10,8% – w grupie iV i 64,9% – w grupie V (ryc. 5).

Rycina 4. rozkład pacjentów na grupy ryzyka według kryte-
riów genewskich

Rycina 5. rozkład pacjentów w poszczególnych grupach ry-
zyka 30-dniowego zgonu z powodu zatorowości płucnej we-
dług pesi

ogólna śmiertelność w grupie badanej wynosiła 35,1%. 
Śmiertelność wykazywała dodatnią korelację z grupami ry-
zyka według pesi i wynosiła 0% w grupach i i ii, 16,7%  
– w grupie iii, 25% – w grupie iV i 45,8% – w grupie V.

Dyskusja
szybkie rozpoznanie ostrej zatorowości płucnej i wdro-

żenie odpowiedniego leczenia jest podstawą sukcesu tera-
peutycznego. W przypadku jednak tej jednostki chorobo-
wej objawy kliniczne są mało swoiste, tzn. występują czę-
sto również u pacjentów bez zatorowości, a z innymi ostry-
mi stanami chorobowymi. Wśród najczęściej używanych 
modeli oceny klinicznego prawdopodobieństwa zatorowo-
ści płucnej posiadającymi potwierdzoną skuteczność znaj-
dują się kryteria Wellsa oraz skala genewska. istnieją pew-
ne różnice w obu kryteriach, które wpływają na ich czu-
łość i swoistość, choć w badaniach wykazują one podob-
ną negatywną wartość predykcyjną w połączeniu z labora-
toryjnymi testami, w szczególności z poziomem d-dimerów 
[3, 4]. W naszym badaniu kryteria Wellsa okazały się mniej 
czułe w rozpoznawaniu zatorowości płucnej niż kryte-
ria genewskie. te ostatnie natomiast przypisywały ten sam 
poziom ryzyka zatorowości niemal wszystkim pacjentom. 
ocena i zakwalifikowanie osób z rozpoznaną zatorowością 
płucną do poszczególnych grup ryzyka 30-dniowego zgonu 
z powodu zatorowości płucnej przy użyciu pulmonary em-
bolism severity index (pesi), choć skomplikowane, korelo-
wały ze śmiertelnością w poszczególnych grupach pacjen-
tów. W naszym badaniu śmiertelność w tych grupach była 
wyższa niż w innych badaniach [5]. podobnie ogólna śmier-
telność wewnątrzszpitalna w naszej analizie była wyższa niż 
w innych badaniach (35,1% vs. 5,9%, 3,7%) [4, 5]. Może to 
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Wnioski
objawy wśród pacjentów z zp nie są jednoznaczne 

i mogą stanowić istotny problem diagnostyczny w codzien-
nej praktyce lekarza rodzinnego.

narzędziami pomocnymi w postępowaniu diagnosty-
czo-terapeutycznym są skale Wellsa i genewska, przy czym 
gps jest prawdopodobnie dokładniejsza niż Ws w ocenie 
klinicznego prawdopodobieństwa zp.

Wskaźnik pesi jest wiarygodnym narzędziem w przewi-
dywaniu ryzyka zgonu wśród chorych z rozpoznaną zp.

nie stwierdza się zależności między objawami a umiej-
scowieniem zatoru, nie występuje również zależność mię-
dzy umiejscowieniem zatoru a śmiertelnością.

wynikać z doboru grupy badanych pacjentów, wśród któ-
rych większość stanowiły osoby starsze (powyżej 65. r.ż.),  
przypadki pilnych przyjęć w trybie ostrodyżurowym pacjen-
tów obciążonych wieloma chorobami towarzyszącymi. po-
nadto większość badanych została już wstępnie zakwalifi-
kowana do grupy co najmniej średniego ryzyka wystąpie-
nia zp.

pomimo wysokiej zdolności predykcyjnej pesi jego zło-
żoność może stanowić znaczne trudności w praktyce kli-
nicznej. Korzystne w warunkach ambulatoryjnych może 
być stosowanie jego uproszczonej wersji spesi (simplified 
pulmonary embolism severity index). istnieją badania wska-
zujące na jego przydatność kliniczną i wiarygodność po-
równywalną ze wskaźnikiem pesi [5, 6].  
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