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• Клиничен случай на мъж на 71г със синкоп!



Анамнеза
  Адинамия;  Хипотония;  Синкопи; Сърцебиене.
• Епизод на РПН. Предсърдно трептене 
• Изтръпване на долни крайници и на пръстите на 

ръцете. Крампи в прасците.
• Диария без патологични примеси.
• Редукция на тегло.
• Чернодробна цироза.НСV/+/пол.Портална 

хипертония. Варици на хранопровода Іст.
• 2008г . Лекуван с Метизол по повод на Тиреоидит. 

Системна употреба на алкохол до преди 7г.
• Баща починал от рак на стомаха.



От обективния статус:
• Контактен, адекватен, афебрилен. Незадоволително 

общо състояние. Астеничен хабитус.  
• Кожа - бледа с намален тургор и еластичност. 
• Дихателна система – симетричен гръден кош, ясен 

перкуторен тон, чисто везикуларно дишене без 
хрипова находка.

• ССС - РСД, фр 65уд/мин, ясни сърдечни тонове, АН 
110/70мм/Hg, в легнало положение, при изправяне-АН 
80/50мм/Hg.

• Корем-мек, без палпаторна болезненост, физиоло-
гична перисталтика. Черен дроб на 1см под ребрена 
дъга, слезка не се палпира. 

• Сукусио реналис -отр(-) двустранно.
• ОДА- запзени периферни пулсации, без отоци, 

хипотрофия на дистална и проксимална мускулатура 
на крайниците. 



Юли 2014



• Холтер ЕКГ-основен ритъм синусов със 
средна честота 62уд/мин (мин.-50уд/мин, 
макс-75уд/мин), АVблок Іст, ЛПХБ, НДББ, 
eдинични надкамерни екстрасистоли.

• Без паузи над 2сек.



ЕХОКГ:
Ао-38.8мм; ЛП-42,8мм. 

ЛК- с форма на пясъчен часовник, ТДРЛК-43мм; ТСР ЛК-25мм;  
ФИ-71%(Т).

ТДО-65,7мл, ТСО-18,6мл, ФИ-71%. /S/
МКП-20,1мм, ЗСЛК-11,1мм;  Отношение на МКП/ЗСЛК-1,81.

ДК-27,4мм, Свободна стена на ДК-10мм
Аортна клапа-с мезосистолно хлътване на m-mode,  АR І ст ;  

Митрална клапа- МR-Iст, задебелени платна.
ТК-задебелени платна.

Перикард:Отслояване  в диастола 5 мм зад ЗСЛК и 4 мм 
латерално.

Заключение: Повишена ехогенност на  миокарда, изразена 
зърнистост  с двойно  контуриране  на МКС. Асиметрична 

хипертрофия на ЛК. Диастолна дисфункция на ЛК по типа на 
абнормна релаксация. Запазена систолна ЛК функция. Съхранена 

кинетика в покой.  Дилатирано ЛП. Хипертрофия на ДК. МР-Іст, 
АР-Іст.
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Рентгенография на бял дроб

• Двустранно запазена прозрачност на 
белодробните полета. Хилусни сенки 
разширени, застойни. Диафрагмени куполи 
резки, КД синуси просветлени. Сърдечно 
съдова сянка срединно разположена.

• Заключение: Застойни белодробни 
изменения.



Рентгенография на цервикални 
прешлени

• Обхванатите прешлени са  с правилна 
форма, резки контури, запазена костна 
структура



Параклинични изследвания:
• ПКК: Ер-3,76х1012 /l; Хгб-116 g/l; МСV-90,3, Лев-4,3 x 109 

/l; Хкт-0,34; Tр-150х 109/l; 
• Биохмични изследвания:  глюкоза-4,6, АЛАТ-28 U/I; АСАТ-

33 U/I; Креатинин-81 mmol/l;  Общ белтък-68g/l, Алб-36g/l, 
Амилаза-86.

•  Вит В12-681pmol/L/142-725/, Фолиева к-на-
9,38nmol/L/6,00-39,0/.

•  Хормони: Кортизол/8ч/-438,21 nmol/l/185-624/, 
Кортизол/23ч/-129,58nmol/l/83-276/, АКТХ-
25,7pg/ml/сутрин<80/, 

• TSH-0,71mlU/L, fT3-3,34pmol/l/3,8-6/, 
• fT4-18,92pmol/l /7,86-14,41/
• Йонограма: Натрий-135 mmol/l; Калий- 4.6 mmol/l; Хлор-

95mmol/l;
• Коагулограма: ПТВ- 71,4%; INR-1,08; aPTT- 23,6 сек. 

Фибрининоген-2,54 g/l; 
• Протейнурия-0,90g/24h



     Консултация с Ендокринолог-
   Уместно амбулаторно проследяване    
и ехография на щитовидна жлеза.
 



Консултация с Невролог

       Пациент с полиневропатен синдром, дистална 
симетрична хипотрофия на четирите крайника със 
слабост при флексия и екстензия на пръстите . 
Невъзможна дорзална и плантарна флексия на хо-
дилата. Дистална симетрична хипестезия  до ан-
естезия на пръстите на крайниците. 
ДГ:Хронична възпалителна демиелинизираща 
полиневропатия.
За КС лечение след консултация с Гастроентеролог 
по повод прекаран HCV.



Консултация с Гастроентеролог

• За стартиране на КС терапия, е необходимо 
задължително изследване на репликацията 
за вирусния товар/негативен/, в противен 
случай лечението с КС е контраиндициран.



Вероятна причина за синкоп...
Допълнителни изследвания…



•      Молекулярно генетичен  анализ – 
мутация в екзон 2 на TTR/Транстиретин/ гена –   
c.148G>A: p.Val30Met.

         Генът, кодиращ транстиретин е разположен на 
18-та хромозома/18q11.2-q12.1/. Мутации в този 
ген причиняват  Наследствена Амилоидоза.



Лечение:

•       1. Водно солева реанимация.
•       2. Готрон-3х2,5мг
•       3. Кордарон-200мг/дн/.
•       4. Дифлунизал по схема.



       Благодарим за вниманието!
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