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КАВИТАЦИИ В БЕЛОДРОБНИЯ 
ПАРЕНХИМ –  ПРОЯВА НА  
ТУБЕРКУЛОЗА ИЛИ ХРОНИЧНА 
МИКОТИЧНА ИНФЕКЦИЯ НА БЕЛИТЕ 
ДРОБОВЕ

Резюме
Върхово разположените кухини съпроводени с инфилтративни сенки в дорзалните сегменти 

на белите дробове при пациенти с хроничен ход на заболяване обичайно се приписват на бело-
дробната туберкулоза. С подобна картина могат да протекат и белодробни инфекции причине-
ни, както от нетуберкулозни микобактерии, така и от гъбични инфекции. Това може да доведе 
до съществени диагностично-терапевтични затруднения.

Представен е клиничен случай на 64 годишен мъж с протрахирани интоксикационен и брон-
хо-белодробен синдром. От проведените инструментални изследвания – рентгенография и 
компютър томография на бял дроб бяха установени кавитации в белодробния паренхим в де-
сен горен белодробен дял. Обсъдена е белодробна туберкулоза. Поради летален изход при па-
циента диагнозата е установена патолого-анатомично – хронична микотична карнифицираща и 
абсцедираща пневмония. 
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Abstract
The apical distributed cavities accompanied by infiltrative shadows in dorsal segments of the lungs 

in patients with a chronic course of disease are usually attributable to pulmonary tuberculosis. The 
infections caused by nontuberculous mycobacteria, and fungi cоuld occur in a similar manner, and 
this can lead to diagnostic and therapeutic difficulties.

A clinical case of a 64 year old man with prolonged intoxication and broncho-pulmonary syndrome 
is presented. The outcome of research instrumental investigations (X-ray and CT lung) – the cavitations 
in the upper right lobe of the lung were found. Pulmonary tuberculosis was discussed. Due to the fatal 
outcome of the disease the diagnosis was pathological proved – chronic fungal carnification and lung 
abscess.  

Keywords: cavitations, infiltrative shadows, tuberculosis, fungal infection
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Въведение
Ангажирането на респираторния тракт от 

системни гъбични инфекции представлява се-
риозен диагностичен и терапевтичен проблем. 

Типични за Европа причинители на инфек-
ции засягащи белите дробове са род Кандида 
(Candida albicans в около 80% от изолатите), 
Aspergilus fumigatus, Cryptococcus neoformans. 
За Северна, Южна Америка и Африка са ха-
рактерни Histoplasma capsulatum, Coccidioides 
immitis, Blastomyces dermatitidis.

Род Rhizopus, Rhizomucor, Cunninghamella, 
Mucor, Absidia и други причиняват мукорми-
козите – тежки инфекции, ангажиращи пара-
назалните синуси и белия дроб при имуноком-
прометирани пациенти, често завършващи с 
летален изход (1, 3, 6).

Резултати от клинично проучване проведе-
но в китайска университетска клиника за пери-
ода от 01. 2001 г. до 12. 2010 г. (2), обхващащо 
68 пациенти с белодробна микоза, с изолати от 
биопсични и некропсични материали, устано-
вява следната честота на превалиране на уста-
новените микотични причинители:
- род Aspergilus в 55.9%;
- род Cryptococcus в 27.9% ;
- род Candida в 7.4% от случаите. 

Само при 25 от пациентите е била приложе-
на системна противогъбична терапия, което 
свидетелства за съществени диагностични за-
труднения. Отчетен е клиничен отговор при 
20 от лекуваните, което е доказателство за не 
навременно поставена диагноза при 5 от па-
циентите. Като основни предразполагащи фак-
тори за възникване на микотична белодробна 
инфекция се изтъкват: 
- прекомерната употреба на широко спектър-

ни антибиотици;
- имуносупресивна терапия, химиотерапевти-

ци;
- съпътстващи белодробни заболявания: 

ХОББ, тубекулоза и карцином на белите дро-
бове (2, 4).

Представяне на клиничен случай
Мъж на 64 години с оплаквания от общо не-

разположение, отпадналост, загуба на телесна 
маса (6-7kg за 2-3 месеца), субфебрилна темпе-
ратура и прогресивно усилващи се недостиг 
на въздух и кашлища с гнойна експекторация 
от 2 – 3 месеца преди хоспитализацията по не-
гови данни. 

Пациентът е със следните съпътстващи забо-
лявания:

1) ХОББ с 1 хоспитализация по повод обо-
стряне през последната 1 година, не провежда 
терапия с инхалаторен кортикостероид;

2) болест на Бехтерев (не е провеждал био-
логично лечение);

3) исхемична болест на сърцето;
4) дебелочревна дивертикулоза. 
Две години преди настоящата хоспитализа-

ция е лекуван в стационар по повод пневмо-

Introduction
The involvement of the respiratory tract of sys-

temic fungal infections is diagnostic and thera-
peutic problem.

Typical etiological agent of pulmonary infec-
tions widely spread in Europe are Candida spe-
cies (Candida albicans in approx. 80% of isolates), 
Aspergilus fumigatus, Cryptococcus neoformans. 
North, South America and Africa are affected by 
Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 
Blastomyces dermatitidis.

Genus Rhizopus, Rhizomucor, Cunninghamella, 
Mucor, Absidia are causing the mucormycosis, 
severe infections involving the paranasal sinuses 
and lung in immunocompromised patients often 
with fatal outcome (1, 3, 6).

The results from a clinical study conducted in 
a Chinese university hospital during the period 
from JAN/2001 to DEC/2010 (2), involving 68 pa-
tients with pulmonary mycosis isolates from bi-
opsy and necropsy materials presented:

- Aspergilus species in 55.9%;
- Cryptococcus species in 27.9%;
- Candida species in 7.4% of the cases. 

Only 25 of the patients were given systemic 
antifungal therapy, which indicates significant 
diagnostic difficulties. Reported a good clinical 
response in 20 patients treated, which is evidence 
of delay of diagnosis in 5 of the treated patients. 
As major predisposing factors for the occurrence 
of pulmonary fungal infection are listed:

- excessive use of broad-spectrum antibiotics;

- immunosuppressive therapy, chemotherapy;

- associated pulmonary diseases: chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD), tuberculosis 
and lung cancer (2, 4).
Case presentation 

A 64 years old man with complaints of malaise, 
fatigue, weight loss (6-7kg for 2-3 months), low-
grade fever and progressive reinforcing shortness 
of breath, and cough with purulent expectoration 
of 2-3 months before the present hospitalization.

Significant comorbidities:

1) COPD (1 hospitalization for an exacerbation 
in the last one year; not conducted therapy with 
inhaled corticosteroids – ICS);

2) Bechterew's disease (not conducted biologi-
cal treatment);

3) coronary artery disease;
4) colonic diverticulosis.
The patient was admitted to hospital on the 

occasion of pneumonia on the right apical lobe, 

case
presentations   
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При обективното изследване към датата на 
настоящото постъпване пациентът е в увреде-
но общо състояние. Субфебрилен. Астеничен 
хабитус при умерено изразена редукция на 
подкожна мастна тъкан. Щитовидната жлеза 
и периферните лимфни възли не се палпират 
увеличени. При изследване на дихателната 
система се установява сонорен перкуторен 
тон; везикуларно дишане, с прибавени влаж-
ни хрипове в дясно върхово. От сърдечно-съ-
довата система: без патологични пулсации и 
деформации в прекордиума; ритмична нор-
мофреквентна сърдечна дейност, без прибаве-
ни шумове; сърдечна честота – 86/min; артери-
ално налягане – 110/60 mm Hg. Коремът е на 
нивото на гръдния кош, мек, палпаторно небо-
лезнен, без органомегалия. Крайниците са без 
отоци по подбедриците. 

С оглед преценка на диагнозата бяха осъ-
ществени следните инструментални изследва-
ния : 

(1) Рентгенография на гръден кош: нехомо-
генно инфилтративно засенчване в дясно гор-
но белодробно поле с централно разположено 
голямо просветление, разпростиращо се под и 
надключично, разнокалибрени петнисти сен-
ки в дясно долно белодробно поле (Фиг.2); 

Objective examination performed during the 
admission date: The patient is in a poor general 
condition. Asthenic habitus with moderate re-
duction of body mass index, and low grade fever. 
The thyroid gland and peripheral lymph nodes 
were not increased. Respiratory system is pre-
sented with tympanic percussion tone, vesicular 
breathing, with added crackles at the right up-
per lobe. Cardiovascular system: no abnormal 
pulsations and deformations, rhythmic heartbeat 
without added noises, heart rate - 86/min, blood 
pressure - 110/60 mm Hg. The abdomen is at the 
level of the chest, soft, painless, without palpable 
organomegaly. Low extremities – without swell-
ings.

 

In order to assess the diagnosis were performed 
the following evaluations:

(1) Chest X-ray: inhomogeneous infiltrative 
shadow comprises the cavitation in the right up-
per lung field with central located great enlight-
enment up and under the clavicle. Variety of dif-
ferent size shadows presented in the right lower 
lung field (Fig. 2);

ния в дясно върхово, която оздравява с изра-
зена фиброза (Фиг.1).

which healed with marked fibrosis two years ago 
(Fig.1).

Фиг. 1. Рентгенография на бял дроб (антеро-постери-
ор) – две години преди настоящата хоспитализация. 
Данни за фиброза, локализирана в дясно върхово, 
подключично.

Фиг. 2. Рентгенография на бял дроб при настоящата 
хоспитализация (антеро-постериор) – Данни за ин-
филтративно засенчване в дясно горно белодробно 
поле с централно разположено голямо просветление, 
разпростиращо се под и надключично.

Fig. 1. X-ray of lung (antero-posterior postion) – two 
years ago. Marked fibrosis localized in the right upper 
lobe.

Fig. 2. X-ray (anteor-posterior position) – infiltration in 
the right upper lobe with cavitation.
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Фиг. 3. КАТ на бял дроб – в десния белодробен връх 
се скенира голяма кухинна формация с неравни вът-
решни очертания, запълнена частично с течни и по-
плътни колекции.

Fig. 3. CT of thorax – in the right upper lobe is scanned 
a large cavity formation with irregular internal shape, 
partially filled with liquid and solid collections.
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(2) ЕКГ – индиферентен тип електрическа по-
зиция, синусов ритъм, без реполаризационни 
и волтажни нарушения; 

(3) спирометрия – смесен тип вентилаторно 
нарушение; 

(4) кръвно-газов анализ – хипоксемия при 
нормокапния; 

(5) кръвна картина и биохимия (серумна глю-
коза, урея, креатинин): СУЕ –  110mm/час; ане-
мия – Хемоглобин – 110g/литър, Левкоцитоза 
13 000 с олевяване (21% щаб клетки), лимфо- и 
моноцитипения; 

(6) Квантиферонов тест - отрицателен; 
(7) Микробиологично изследване на храчка 

- не изолира сигнификантен растеж. Директна 
микроскопия за туберкулозни бактерии – БК 
дир. (-) отр.; 

(8) КАТ на бял дроб – В десния белодробен 
връх се скенира голяма кухинна формация с 
неравни вътрешни очертания, запълнена час-
тично с течни и по-плътни колекции (Фиг. 3). 
Паренхимът на горния дял около находката е с 
напреднала фиброза, и е с намален обем, при-
теглен медиално и напред. В долния десен дял 
се виждат дребно и средно нодозни измене-
ния с резки очертания. Без данни за огнищни 
изменения в левия бял дроб. Без КАТ данни за 
уголемени медиастинални лимфни възли; 

(2) ECG - indifferent type of electric position, 
sinus rhythm without repolarisation and voltage 
violations;

(3) Spirometry - mixed ventilatory disorder;

(4) Arterial gas analysis – hypoxemia with nor-
mocapnia;

(5) Hematology and biochemistry (serum glu-
cose, urea, creatinine): ESR - 110mm/h; anemia – 
Hb - 110g/l, leukocytosis with a left shift 13 000 
(21% band cells), mild lymphopenia and mono-
cytopenia;

(6) Quantiferon-TB Gold test – negative;
(7) Microbiological testing – no significant 

growth. Direct sputum smears microscopy for 
Mycobacterium tuberculosis (DSSM) – negative. 

(8) CT of thorax: In the right upper lobe is 
scanned a large cavity formation with irregular 
internal shape, partially filled with liquid and sol-
id collections. The upper lobe volume is reduced 
(Fig. 3). Advanced fibrosis is presented in cavita-
tion surrounding parenchyma. In the dorsal lower 
right segments are visible small and medium 
nodal changes with sharp outlines. No evidence 
of focal changes in the left lung. Without CT evi-
dence of enlarged mediastinal lymph nodes.

(9) Фибробронхоскопско изследване - отка-
зано от пациента.

Диференциално-диагностичното обсъждане 
включваше белодробна туберкулоза, бело-
дробна микоза и неопластичен процес.

Състоянието на пациента се влошава на 
фона на проведен 20 дневен курс антибиотици 
и системен антимикотик. Поради недостатъч-
но време до излизане резултатите от посявки-
те на храчка за туберкулозни микобактерии е 
обсъдена възможността за туберкулоза и е за-
почната туберкулостатична терапия, без ефект 
от провежданото лечение. Пациентът екзити-
ра с картината на прогресираща дихателна не-
достатъчност.

(9) Flexible bronchoscopy – refused by the pa-
tient.

Differential diagnosis includes tuberculosis, 
lung fungal infection and lung cancer.

Despite of the 20 days antibiotic and antifungal 
treatment the condition of the patient deteriorat-
ed. The patient has been discussed for tubercu-
losis. Tuberculostatic therapy was initiated due to 
insufficiency of time to release the results of the 
microbiological cultures.

The patient died in condition of progressive re-
spiratory failure.
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Патологоанатомична диагноза – хронична 
микотична карнифицираща и абсцедираща 
пневмония. 
Обсъждане

Пациентът е обсъден за хронична микотич-
на инфекция на белия дроб и за специфично 
възпалително заболяване, въпреки отрица-
телните храчки на директната микроскопия, 
и отрицателния квантиферонов  тест. Пред-
разполагащи фактори за микозната инфекция 
при представения пациент са продължителна 
употреба на антибиотици и съпътстващото 
хронично белодробно заболяване. 

Микотичните инфекции се наблюдават мно-
го по-често при пациенти с тежък вроден или 
придoбит имунен дефицит (СПИН, състояние 
след лъче-, химиотерапия, кръвни заболява-
ния, имуносупресираща терапия и др.). Те са 
с изразен полиморфизъм, относно клинична 
картина, прогресия и ход на протичане. Могат 
да протичат както остро, така и хронично. Про-
трахираният ход на заболяване съпроводено с 
кавитации в белодробния паренхим, при лип-
са на микробиологично потвърждение може 
да доведе до сериозни диагностично-тера-
певтични затруднения при разграничаването 
на хроничните микотични инфекции от бело-
дробната туберкулоза (1, 3, 5, 6).
Заключение

Въпреки липсата на доказателства за факто-
ри компрометиращи имунния статус на орга-
низма, микотичните инфекции трябва да при-
състват  във всяка диференциална диагноза. 

При случаи на белодробна инфекция със за-
тегнато протичане, където микробиологично 
или хистологично туберкулоза не се доказва, 
трябва да се подозира микотична етиология 
на заболяването. 

За навременна и точна диагноза при мико-
тична белодробна инфекция е необходимо 
пациентите и близките да бъдат добре инфор-
мирани за жизнено важната необходимост от 
провеждане на бронхологично изследване.

Pathological diagnosis: Chronic mycotic carnifi-
cating and purulent pneumonia.

Discussion
The patient has been evaluated for chronic fun-

gal infection of the lung and pulmonary tubercu-
losis, despite of the negative sputum and IGRA 
test, with presented predisposing factors for fun-
gal infection – prolonged use of antibiotics and 
concomitant chronic lung disease.

Fungal infections are usually observed in sub-
jects with severe congenital or acquired immune 
deficiency (AIDS, post-radiotherapy, chemother-
apy, leucosis, immunosuppressive therapy, etc.). 
They are characterized with a polymorphism of 
clinical manifestation, progression and course 
of conduction as acute or chronic diseases. Pro-
longed course of illness accompanied by cavita-
tion in the lung parenchyma in the absence of 
microbiological confirmation for tuberculosis or 
mycotic lung infection can lead to serious diag-
nostic difficulties in distinguishing chronic fungal 
infections from the pulmonary tuberculosis (1, 3, 
5, 6).

Conclusion
Despite the lack of evidence about factors com-

promising the immune system, mycotic infections 
must be discussed in every differential diagnosis.

In cases of pulmonary infection characterized 
with the tight conduction where microbiological 
or histological tuberculosis do not prove, the fun-
gal etiology of the disease should be suspect. 

The patient and relatives should be well in-
formed about the vital necessity of conduct-
ing bronchoscopic investigation for obtaining 
prompt and accurate diagnosis of pulmonary 
fungal infections.
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