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Анамнеза
Жена на 61 г. от Беларус
АХ - от 8г
Хипотиреоидизъм 
От 3 месеца умора при физически усилия, задух и 
суха кашлица, лекувана 10 дни с антибиотик

Субфебрилитет до 37,2 ℃
Тест за ТБК (-) амбулаторно
От 3-4 дни - изразен задух при минимални усилия 
и болка в гърдите 

В деня на хоспитализацията получила силно 
прилошаване с краткотрайна загуба на съзнание
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Обективно състояние
• Обезитет ИТМ- 32
• Периорална цианоза
• Изразен ШВЗ до мандибулата
• Тахидиспнея 25-30/ мин, двустранно везикуларно 

дишане с крепитации в основите, по изразени в ляво
• ССС- ритмична сърдечна дейност СЧ- 84/мин; ясни 

тонове, систолен регургитационен шум 2/6 по левия ръб 
на стернума

•  АН: 118/80 без разлика за двете ръце
• Корем: мек, без органомегалия
• Крайници с дискретни отоци, двустранни варици на 

подбедриците
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ЕКГ- при постъпването
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Лабораторни данни

Лабораторни данни
норма

Hb  130 g/l 120-160

Leu 15,8 4,0-10.0

Pl  323 140-440

CRP   27,1 0- 5

D- Dimer  1,080   0.2- 0.32

ALAT -57 0-34

ASAT – 48 0-45

CPK- 138 ,  118 0-214

CPK- MB-  56,  44 0-25

TrI-   0,2  0.2  0.2- 0.32

Glu 8,0- 7,8- 6,6 4.0- 6.9

Na/K/Cl   127/3.1/87

KГА: 

pH       7,53 

pCO2   3,54 kPa

pO2      6,91 kPa

HCO3    21,8 ммол/л

BE          -0.9 

sO2         91%
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Образни методи 
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Парадоксално движение на 
септума, който е изместен към ЛК и 
я компресира в систола и диастола
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•ЛК по Тейхолц:
•  - 39  ТДР мм
• -  60%ФИ
•   13МКП мм
•  13ЗСЛК мм
•   36  Аортен корен мм
•    36 Възходяща Ао мм
•  27ЛП мм

•Дясна камера – D-
shape
•   - от апикална позиция

 -базален р р 46мм
•    44парастернално мм
•    7 Стена на ДК мм
•ТАPSE - 13 мм
•  – 49/43 ДП мм



Ехокардиографски данни
 Ао кръвоток Vmax 

1,2m/s 
 PG 6.0 mmHg
 Пулмонален кръвоток 
   Vmax 0.8m/s;  AT 48s
  Трикуспидална

 2 регургитация
степен

    Систолно налягане в
.  пулм артерия

80mmH80mmHg 
   - Средно налягане  

60mm Hg
   Долна празна вена 

22mm с намален 
инспираторен колапс, 
Без перикарден излив
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• 1.Кои от измерените стойности насочват към  остро белодробно 
сърце?

• Дилатирана ДК>ЛК,
•  АТ 48 мсек; 
• Систолно обременяване на ДК;
•  повишено налягане в белодробната артерия; 
• ТАPSE 13 мм

• 2. Кои ехографски белези не отговарят на остро белодробно 
сърце?

• Систолно налягане в белодробната артерия над 60 mHg ( 60/60 
sign), 

• ДК хипертрофия. 
• Липса на МcConnel sign



Каква би била работната ни диагноза и ДД?

• 1. Белодробна тромбоемболия
• 2.Остра сърдечна недостатъчност/ИХЛСН
• 3. Остър коронарен синдром
• 4. Белодробна инфекция 
• 5. Ортостатична хипотония, синкоп
• 6. Ритъмно-проводно нарушение
• 7. друго?
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Geneva score

May 25, 2015 12



May 25, 2015 13



May 25, 2015 14



May 25, 2015 15



КТ на гръдна клетка с контраст
Без данни за БТЕ до субсегментно ниво. Без данни за 

стенози и маси в бронхиалното дърво
Интерстициални промени в паренхима

Умерена медиастинална лимфанденопатия: 
аксиларни, преваскуларни, горни и долни      
паратрахеални ЛВ, множество перихилусни ЛВ с 
вид на реактивни (10 до 23- 24 мм)

Сърце: дилатирани ДП и ДК, без дефекти в 
изпълването им, без периарден излив
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Как бихте постъпили?
• 1) Отхвърлям вероятността за масивна БТЕ, започвам 

симптоматично лечение
• 2) Провеждам  допълнителни изследвания успоредно 

с лечението?
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Ден 1 

 доплерово изследване на 
долни крайници- 
проходими венозни 
съдове, без данни за ДВТ.
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След КТ на гръден кош и отхвърлянето 
на масивна БТЕ, в ДД план се обсъдиха:

Васкулит
Обструктивна сънна апнея
Идиопатична пулмонална хипертония
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Вирусологични маркери 

Хемокултури (-)

Anti HAV IgM (-)

HBs Ag (-)

Anti HCV (-)

Anti HIV  (-)

Wasserman (-)
CMV IgM  (-)
CMV IgG (+)
Anti EBV IgM  (-)
Anti EBV IgG  (+)
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Серология
• АNA (Анти-нуклеарни антитела ± слабо позитивни)

ЕNA

Anti RNP/Sm (-)

Anti Sm (-)

Anti SS- A/ Ro (-)

Anti AA- A (-)

Anti SS-B/La (-)

Anti Scl- 70 (-)

Anti PM-Scl (-)

Anti Jo- 1 (-)

Anti CENP B 

(антицентромертни АТ)
(-)

Anti PNCA (-)

Anti dsDNA (анти двДНК) (-)

Anti NUC (антинуклеозомни) (-)

Anti His. (антихистонови) (-)

Anti Ribosomal P (-)

Anti AMA M2 (-)
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Антифосфолипидни 
антитела ELISA

Антикардиолипин IgG 2.9 
IU/ml

(-)

Антикардиолипин IgM 0.8 
IU/ml

(-)

β2-гликопротеин -1 IgG  1.2 
IU/ml

(-)

β2- гликопротеин -1 IgM 
1.3 IU/ml 

(-)



Лечение
Диуретици интравенозно
Водно-солеви вливания
Кислород  чрез назална маска
Метилпреднизолон   2х20мг
Цефтриаксон              2,000г/ дн
Левофлоксацин            500 мг/ дн
Нефракциониран Хепарин в  инфузия с контрол на 

АPTT за 48ч
Аценокумарол 
Ивабрадин                      2х 3,75 мг
Езомепразол                 2х20мг
Калиев аспартат                          

May 25, 2015 23



Ход на заболяването
Първите 4 дни 

редукция  на субективните оплаквания
обективно подобрение
трайно афебрилна
стабилна хемодинамика
ЕКГ без динамика
адекватна диуреза
подобрени лаб. показатели
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Ход на заболяването- след 5 
ден• тежко увредено общо състояние

• Задух в покой
• Ортодиспнея, периорална цианоза
• Силно изразен ШВЗ
• тежка  резистентна хипотония 
• клинични и лаб. данни за остра ДСН с тежък чернодробен 

застой ( хепатомегалия, цитолиза, хипербилирубинемия)
• тежка хипоксемия, налагаща постоянна 

кислородотерапия
• Олигурия
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Контролна Ехо КГ 
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ДЕН 5

Размер на ДК 50мм, 
Парадоксален септум
Градиент ДК/ДП 50мм
Трикуспидаллна 

регургитация III ст с 
регургитационен кръвоток 
към хепаталните вени

Долна празна вена 23 mm 
безбез инспираторен колапс

Систолно налягане в а. 
Пулмоналис 70mm



Рязко влошени показатели ден 5

 показател норма

ALAT  509;  1866; 397⬆ 0-45

ASAT 391; 1234; 974⬆ 0-34

GGTP  442 0-49

LDH 3156.. 5814⬆ 208-378

Билирубин      26 <21

Дир. Билирубин   10 <3

КГА:
pH 7,48
pCO2- 4,66
pO2 -  8,23
HCO3- 26
HCO2- 27
BE   +2,6
sO2  93%
D Dimer  5,174D Dimer  5,174
TSH-  0.35   /0.4- 4.0/
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КТ на гр. кош и абдомен - ден 5
• Медиастинална и абдоминална лимфаденопатия
• Липсват данни за  БТЕ
• Левите сърдечни кухини с редуцирани размери в 

сравнение с десните кухини
• трикуспидална и пулмонална регургитация
• Не бяха установени туморни формации
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Към терапията допълнително
• Допамин, Норадреналин 
• Солеви и глюкозни разтвори
• Хепатопротектори- Адеметионин
• Кислород 4-6 л/ч
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Ден 9

Критично състояние
неефективно дишане, 

налагащо АПВ
Задълбочаване на шока
12:30ч.- проведен КПР - без 

ефект
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Oбсъждане
• Каква е причината за рязкото повторно влошаване?
• Има ли връзка лимфаденопатията със основното 

заболяване ?
• .......
• Рецидивираща белодробна емболия засягаща 

малките съдове
• Хронична обострена предимно по десен тип СН
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Аутопсионни данни 
макроскопски:
• Бели дробове – в белодробните съдове не се 

намериха видими макроскопкси тромби
• Сърце – уголемено; заоблен преден връх; дилатация 

на двете камери
• Черен дроб – венозен застой (москатов)
• Слезка – застойни промени
• Лимфни възли – увеличени и на групи: шийни, 

хилусни и парааортални
• Мозък – оток; малкомозъчно вклиняване
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Хистологично изследване

• Бял дроб - множество туморни емболи; ремоделиране 
на съдове

• Черен дроб - москатов прав към обратен тип
• Слезка - кръвен застой
• Лимфни възли - увеличени; разположени в  групи: 

шийни, хилусни и парааортални- в тях обширни 
метастази 

• Мозък –мозъчен оток
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Хистологично изследване -препарат 
от Бял дроб 
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Туморни емболи 
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Хистологично изследване
•  Щитовидна жлеза:

   промените са идентични и в двата лоба.
  плътна разрастнала съединителна тъкан, фиброза
  множество микропапиларни разраствания представени от 

фибровасклуларна строма покрита с един или няколко реда атипични 
фоликуларни клетки с препокриващи се ядра

  лимфоцитна инфилтрация
  псамомни телца
 туморните ядра са по-големи от нормалните с хиподенсен хроматин 

придаващ им вид на ‘’ground glass’’ интрануклеарни включвания

    Дифузен склерозиращ тип на папиларния карцином на 
щитовидната жлеза



Хистологично изследване
щитовидна жлеза

May 25, 2015 38



Дифузен склерозиращ вариант на папиларен 
карцином на щитовидната жлеза

• За пръв път описан от Vickery AL Jr et al – 1985 г.
• Честота 0,8%  от папиларния карцином
• Клинично се представя с хипер- или 

хипотиреоидизъм, рядко Тиреоидит на Хашимото
• По-често млади жени между 30 и 50 години
• Жени:мъже 3:1 



Агресивно протичане

При поставяне на диагнозата често с  
метастази в лимфните възли

Висока честота на метастази в белите 
дробове

Биологичната им характеристика по-
агресивни от конвенционалния  папиларен 
карцином

Преживяемост не е сигнификантно различна



Белодробен туморентуморен емболизъм 
• 1897 г. Shmidt oписва пулмонални туморни емболи от 

карцином на стомаха 
• 1937г. Brill & Robertson- случай на подостро 

възникнало белодробно сърце резултат от туморни 
емболи

• аутопсионно в 3-26% при пациенти със солидни 
тумори

• Само 8% от пациентите с доказан белодробен 
туморен емболизъм са имали клинични прояви 

• В 1-8% е конкретна причина за смъртта
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Форми на туморен емболизъм

1) Туморен емболизъм в големи артерии -  Фулминантна

2) Генерализиран карциноматозен лимфангит

3) Тромботична микроангиопатия

4) Тромботична микроангиопатия в комбинация с 
лимфангит
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Туморна емболия
Макроскопски БТУЕ: при саркоми, хепатоцелуларен  

и бъбречноклетъчен карциноми, карцином на 
млечната жлеза;

Микроскопски при стомашен, хаптоцелуларен, на 
панкреаса и хориокарцином, простатен карцином.

 рядко при белодробен, простатен, колоректален 
карцином, рак на пикочния мехур и шийката ма 
матката, процеси в тимуса, щитовидната жлеза и 
кожата;
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May 25, 2015

Туморната емболия често протича субклинично 
Дифузно в малки съдове
преживяемостта е 4-12 седмици -подостри форми 



Благодаря за вниманието!
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