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Резюме 
БТЕ е относително често заболяване, чиято годишна разпространеност в САЩ е 23 диагно-

стицирани случаи на 100 000. Повече от 50% остават недиагностицирани. Нелекуваният БТЕ е 
свързан с висока смъртност, която сигнификантно намалява след антикоагулантна терапия.

Клиничното съмнение за БТЕ в 90% от случаите се базира на клиничните белези и симптоми, 
докато само 10% се подозира oт електрокардиографски, кръвно-газови или рентгенови белези. 

Комбинацията на клиничните признаци и резултатите от диагностичните тестове на първо 
ниво (електрокардиограма, кръвно-газов анализ и рентгенография на бял дроб) позволяват по-
точна класификация на пациентите с ‘’клинично подозрение за БТЕ’’ в три категории на клинич-
на (или предшестваща) вероятност: ниска, умерена и висока. 

Клиничната дигноза на БТЕ често е неточна, което налага използването на допълнителни из-
следвания, включващи задължително образни методи.

Изборът и комбинацията (диагностичен алгоритъм) на диагностични тестове от второ и трето 
ниво (Д-димер, венозен ултразвук, ехокардиография, белодробна сцинтиграфия, спирална ком-
пютър томография и белодробна ангиография) зависи преди всичко от клиничното състояние 
на пациентите и клиничната вероятност за белодробен тромбоемболичен инцидент.

Препоръчва се използването на два диагностични алгоритми:
1. Диагностичен алгоритъм за пациенти, клинично суспектни за БТЕ в критично състояние (хе-

модинамично нестабилни).
2. Диагностичен алгоритъм за пациенти клинично суспектни за БТЕ в некритично състояние (хе-

модинамично стабилни).

Ключови думи: диагностични алгоритми, диагностична стратегия, белодробен тромбоембо-
лизъм

С. Найденска, Д. Петрова, О. Георгиев, Е. Смилкова
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”,  
Медицински Университет - София

БТЕ – ДИАГНОСТИЧНИ АЛГОРИТМИ

обзори Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2



45

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

reviews
PULMONARY EMBOLISM-  
DIAGNOSTIC ALGORITHMS

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

Abstract: 
Pulmonary embolism (PE) is a relatively common disease, with an estimated annual incidence in the 

United States of 23 cases diagnosed per 100 000 persons. More than 50% of cases are undiagnosed. 
Untreated pulmonary embolism has a high mortality, although risk for death is reduced signi�cantly 
with anticoagulation.

In 90% of cases the clinical suspicion of pulmonary embolism (PE) is raised by clinical signs 
and symptoms, while in only 10% of cases PE is suspected on the basis of electrocardiographic, 
arterialblood gas analysis or radiological �ndings. 

The combination of clinical signs and symptoms, and the results of �rst-level diagnostic tests 
(electrocardiography, gas analysis and chest X-ray) allows a fairly accurate classi�cation of patients 
with “clinical suspicion of PE” into three categories of clinical (or pre-test) probability: low, intermediate 
and high. 

The clinical diagnosis of PE is very often inaccurate making the use of additional tests, including 
imaging techniques, mandatory. 

The choice and the combination (diagnostic algorithms) of second- and third-level diagnostic tests 
(D-dimer, venous ultrasound, echocardiography, lung scintigraphy, helical computed tomography 
and pulmonary angiography) depend primarily on the clinical conditions of patients and their pre-
test probability. 

It proposes two diagnostic algorithms: 
1. А diagnostic algorithm for patients with clinically suspected PE and critical clinical conditions 

(hemodynamically unstable patients); 
2. А diagnostic algorithm for patients with clinically suspected PE and non-critical clinical conditions 

(hemodynamically stable patients).
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Introduction 

The diagnosis of acute pulmonary embolism 
(PE) still remains a common, major, vexing and 
elusive clinical problem. The ideal diagnostic test 
should be accurate, safe, readily available, easy 
to interpret and cost-e�ective. None of the avail-
able tests meets all these criteria. This holds true 
for pulmonary angiography as well, that has been 
generally considered the “gold standard” in the 
diagnostic work-up of PE.
Clinical suspicion of pulmonary embolism

In 90% of cases the “clinical suspicion of PE” is 
raised by clinical signs and symptoms, especially 
if patients present with clinical evidence of deep 
venous thrombosis or at risk for venous throm-
boembolism. Only in 10% of cases, PE is suspect-
ed because of incidental electrocardiographic or 
arterial blood gas analysis or radiological �nd-
ings (chest X-ray or helical computed tomogra-
phy) (2, 15).

Approximately 25-30% of patients with clinical-
ly suspected PE really have PE. In the context of 
a recent trial which enrolled 756 consecutive pa-
tients with clinically suspected PE collected from 
the emergency departments of three University 
Hospitals, the prevalence of PE was 26% (6). 

Symptoms commonly associated with pul-
monary embolism include dyspnea, chest pain, 
cough, hemoptysis, palpitations, syncope, and 
sweating. Pleuritic chest pain and sudden dys-
pnea are signi�cantly more common in patients 
with pulmonary embolism but are not pathog-
nomonic (8, 23). The signs commonly associated 
with PE include tachypnea, tachycardia, neck 
vein distention, a fourth heart sound, a loud pul-
monary component of the second heart sound, 
inspiratory crackles, pleural rub, and low-grade 
fever. Tachypnea and tachycardia are more com-
mon in patients with PE, but the other signs are 
not helpful in distinguishing between patients 
with and without PE (8, 23) 

The clinical signs and symptoms alone of PE 
are non-speci�c; as a consequencethe clinical di-
agnosis of PE is very often inaccurate. In order to 
improve clinical accuracy it is therefore necessary 
to use additional tests which include imaging 
techniques (6). 

First-level tests (�rst-line diagnostic tests), avail-
able in all hospitals, readily and easily performed, 
are the following: electrocardiography (ECG), ar-
terial blood gas analysis, and chest X-ray. Unfor-
tunately the diagnostic value of each test is poor 
(Table 1) (13, 14).

Clinical probability or pre-test probability.
Evidence-based literature supports the practice 

of determining the clinical pretest probability of 
pulmonary embolism before proceeding with di-
agnostic testing (9, 19). A clinical practice guide-

Въведение:
Диагнозата на остър белодробен емболизъм 

продължава да бъде голям клиничен проблем. 
Идеалният диагностичен метод трябва да бъде 
точен, безопасен, лесно достъпен, лесен за ин-
терпретация и рентабилен. Но нито един от на-
личните диагностични тестове не отговаря на 
всички тези критерии. Същото важи и за пулмо-
налната ангиография, която обикновено се раз-
глежда като „златен стандарт” за диагнозата БТЕ.
Клинично съмнение за БТЕ

В 90% от случаите „клинично подозрение за 
БТЕ” се поражда от  клиничните белези и симп-
томи, особено при пациенти с налични данни 
за дълбка венозна трмбоза (ДВТ) или други 
рискови фактори за венозен тромбоемболи-
зъм. Само при 10% диагнозата се подозира 
вследствие на случайни електрокардиограф-
ски, кръвно-газов анализ (КГА) или данни от 
образните изследвания (рентгенография на 
бял дроб или спирална компютър томография) 
(2, 15).

Приблизително 25-30% от пациентите с кли-
нично съмнение за БТЕ действително имат бе-
лодробен емболизъм.

В съвременно проучване, в което са постъ-
пили последователно 756 пациента с клинично 
съмнение за БТЕ, събрани от спешните отделе-
ния на три Университетски болници, честотата 
на БТЕ е била 26% (6).

Симптомите свързани с БТЕ обикновено 
включват диспнея, гръдна болка, кашлица, 
хемоптиза, сърцебиене, синкоп, изпотяване. 
Плевралната болка и внезапният задух са сиг-
нификантно по-често срещани при пациенти 
с БТЕ, но не са патогномонични (8, 23). Най-
честите клинични белези за БТЕ са тахипнея, 
тахикардия, шиен венозен застой, четвърти 
сърдечен тон, усилена пулмонална съставка 
на втори сърдечен тон, инспираторни дребни 
влажни хрипове, плеврално триене, фебрили-
тет. Тахипнеята и тахикардията са по-чести при 
БТЕ, но останалите белези не помагат за раз-
граничаването на пациентите с или без това 
заболяване (8, 23).

Клиничните белези и симптоми самостоятел-
но не са специфични за БТЕ, в резултат на което 
клиничната диагноза често е грешна. За пре-
цизиране на клиничната вероятност се препо-
ръчва допълнително използването на образни 
диагностични методи (6).

Тестовете от първо ниво (първа линия на 
диагностични методи), с които всяка болница 
разполага, лесни за извършване и интерпрета-
ция са следните: електрокардиoграфия (ЕКГ), 
КГА, рентгенография на гръден кош. Диагнос-
тичната стойност на всеки един от тях е ниска 
(13, 14) (табл.1).
Клинична вероятност (пре-тест) вероятност

Литературата, базирана на доказателствата 
препоръчва определянето на клинична ве-
роятност в практиката за БТЕ преди пристъп-
ването към диагностичните тестове (9, 19). 
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line, Current Diagnosis of Venous Thromboembo-
lism in Primary Care, from the American Academy 
of Family Physicians (AAFP) and the American 
College of Physicians (ACP), recommends that 
validated clinical prediction rules be used to esti-
mate pretest probability of pulmonary embolism 
and to interpret test results (9, 17).

The combination of all these variables (risk fac-
tors for venous thromboembolism or document-
ed deep venous thrombosis, signs or symptoms 
suggestive of PE, results of �rst-level tests) allows 
a fairly accurate strati�cation of patients with 
“clinical suspicion of PE” in three categories of 
clinical or pre-test probability: low, intermediate 
and high clinical probability of PE. 

Clinical probability may be estimated empirical-
ly or by a prediction score. The main advantage of 
a prediction score is to allow a standardized evalu-
ation. The most prospectively valid scores are the 
simple clinical models devised by Wells et al.(22) 

Според указанията в клиничната практика от 
Американската академия на семейните лека-
ри (ААFP) и Американския колеж на лекарите 
(АСР) за диагнозата венозен тромбемболизъм 
в първичната практика, се препоръчва опре-
делянето и преценяването на предшестващата 
вероятност за БТЕ  да бъде интерпретирана за-
едно с останалите резултати (9, 17).

Комбинацията от всички променливи (ри-
скови фактори за венозен тромбоемболизъм 
или установена дълбока венозна тромбоза, бе-
лези или симптоми на БТЕ, резултати от първа 
линия на диагностични тестове), позволяват 
абсолютно точна класификация на пациентите 
с „клинично съмнение за БТЕ” в три категории 
на вероятност: ниска, умерена и висока за БТЕ.

Клиничната вероятност може да бъде пре-
ценена емпирично или в резултат на сумиране 
на точки. Най-важното преимущество в суми-
рането на точки, като прогноза, е че дава въз-
можност за стандартизирана оценка. Най-мно-

Табл. 1. Диагноза на БТЕ . Първо ниво на диагностични тестове.

Чувствителност Специфичност

EКГ

БТЕ 70% Умерена/ Висока

Масивна БТЕ 95% Умерена/ Ниска

КГА

БТЕ 85%
Ниска при ХОББ и възрастни пациенти

Висока при здрави и млади пациенти

Масивна БТЕ 95% Ниска

Рентгенография на гръден кош

Пациенти без предшестващи кардиопулмонални заболявания Висока Ниска

Пациенти с предшестващи кардиопулмонални заболявания Ниска Много ниска

PIOPED рандомизирано проучване 88% Ниска

ХОББ = Хронична обструктивна белодробна болест

Table. 1. Diagnosis of pulmonary embolism (PE): �rst-level tests.

Sensitivity Speci�city

ECG

Versus PE 70% Intermediate/high

Versus massive PE 95% Intermediate/ low

Arterial blood gas analysis

Versus PE 85%
Low in COPD and elderly patients

High in healthy and young subjects

Versus massive PE 95% Low

Chest X-ray

Patients without prior cardiopulmonary disease High Low

Patients with prior cardiopulmonary disease Low Very low

PIOPED trial 88% Low

COPD = chronic obstructive pulmonary disease

reviews
PULMONARY EMBOLISM-  
DIAGNOSTIC ALGORITHMS

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2



48

гобройните действителни точкови системи са 
създадени от Wells и сътр.(22) и тази на Же-
невската група (24). Съвременни проучвания, 
сравнявайки ролята на тези модели при 215 
пациенти с БТЕ, показват много важна разлика 
в точното определяне „клинична вероятност 
за БТЕ” (12). Това не доказва обаче, че степену-
ването на клиничната вероятност чрез точко-
вите системи представя по-точен метод от ем-
пиричната оценка на опитен лекар.

Препоръчват се две точкови системи: Мо-
дифицираната скала на Wells (Wells score) и 
Ревизираната Женевска скала (Geneva score). 
Първоначални проучвания подкрепят валид-
ността на тези скали. За всеки един критерий 
се дават точки (4, 10). 

В най-многобройни проспективни проучва-
ния е използвана предказващата улеснена (мо-
дифицирана) скала на Wells (22). Тя оценява се-
дем фактора и класифицира пациентите в три 
рискови категории – ниска, умерена и висока. 
В проспективно проучване, използващо Wells 
скалата, инцидентът от БТЕ е бил 1.3%, 16.2% и 
40.6% съответно за ниско-, умерено- и високо 
рисковите категории (22).

Според указанията на AAFP/ACP се препо-
ръчва използването на Модифицираната скала 
на Wells, която има най-голяма предсказваща 
стойност и по-точна оценка и интерпетация. 
Все пак гайдлайна отбелязва, че тази скала 
функционира по-добре при млади пациенти 
без коморбидност или анамнеза за венозен 
тромбоемболизъм. Настоящите доказателства 
също посочват този метод като ефикасен при 
бременни пациентки (9).

Обективните компоненти на критериите на 
Wells скалата имат малко влияние върху въз-
можната класификация на критериите, кои-
то фактически са свързани със субективното 
мнение на лекаря за възможна белодробна 
емболия.

Wells и сътр. (22) включват алтернативно изва-
дени стойности за клинична вероятност, което 
довежда до разделянето на две на получените 
резултати („възможна БТЕ” и „невъзможна БТЕ”) 
вместо разделянето на три рискови категории. 
Това е направено за да подпомогне разделяне-
то на пациентите на такива, които нямат нужда 
от допълнителни изследвания (тези които са с 
„невъзможна БТЕ” и имат негативен Д-димер) и 
останалите, които имат нужда от по-нататъш-
ни такива. С този модел на разделяне на две 
и допълнително изследване на Д-димер, 46% 
от пациентите в тяхната потвърдена група, са 
класифицирани като „невъзможна БТЕ” и имат 
негативен Д-димер (8, 22). В тази подгрупа (не-
възможна БТЕ с негативен Д-димер), честотата 
на БЕ е била само 1.7%. В сравнение само 27% 
от пациентите имат комбинацията нисък риск 
и негативен Д-димер, оценени с модела от три 
категории. Дихтохомният модел е способен да 
ограничи по-нататъшните изследвания в 46% 
от случаите с неувеличаването на инциденти 

and the score of the Geneva Group (24). A recent 
study which compared the performance of these 
three models in 215 consecutive patients with PE 
showed a very important di�erence in de�ning 
precisely the pre-test probability of PE (12). It has 
not been demonstrated yet that grading clinical 
probability by scoring systems represents a more 
accurate method than the empirical assessment 
undertaken by an experienced physician.

It is recommended two validated systems the 
Modi�ed Wells Scoring System and the Revised 
Geneva Scoring System. Initial studies support 
the validity of these scores. Points are assigned to 
each of the criteria (4, 10).

The simpli�ed (or modi�ed) Wells prediction 
rule has been used in most prospective valida-
tion studies(22). It evaluates seven factors and ca-
tegorizes patients into three risk categories: low, 
intermediate, and high. In a prospective study 
that used the simpli�ed Wells prediction rule, the 
incidence of PE was 1.3%, 16.2%, and 40.6% in the 
low-, intermediate-, and high-risk categories, re-
spectively 

The AAFP/ACP guideline advocates use of the 
Modi�ed Wells prediction rule for the above-spec-
i�ed estimation and interpretation requirements. 
However, the guideline notes that the Wells rule 
performs better in younger patients without co-
morbidities or a history of venous thromboem-
bolism. Current evidence also suggests this tool is 
e�ective in pregnant patients (9).

The objective components of the Wells crite-
ria have been shown to have little e�ect on the 
strati�cation power of the criteria; virtually all of 
the classi�cation power is associated with a physi-
cian's subjective prejudgment of the likelihood of 
pulmonary embolism.

Wells and colleagues (22), included alternative 
cuto� values for the clinical prediction rule that 
yielded a dichotomous outcome (“PE likely” and 
“PE unlikely”) instead of the three risk categories. 
This was done to help dichotomize the patient 
population into those who did not need further 
investigations (those who were in the “PE unlike-
ly” group and had negative D-dimer tests) and all 
others who would need further workup. With this 
dichotomous model and additional D-dimer test-
ing, 46% of the patients in their validation cohort 
were categorized as “PE unlikely” and had nega-
tive D dimers (8;22). In this subgroup (PE unlikely 
and negative D dimer), the rate of PE was only 
1.7%. In comparison, only 27% of patients had 
a combination of low risk and negative D dimer 
as assessed by the three-category model in the 
same study. The dichotomous model was thus 
able to limit further investigations in 46% of pa-
tients, with no increase in the incidence of PE on 
follow-up. A prospective study has con�rmed the 
safety of the two-category approach along with 
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от БТЕ впоследствие. В предстоящо проучване 
се подтвърждава безопасността на двете кате-
гории, подтвърждавайки по-нататък с КТ-анги-
ография и Д-димер (21).

Понастоящем достатъчно данни подкре-
пят предсказващата стойност на Wells скалата 
(двете или трите категории), свързани с чувст-
вителен тест за Д-димер, при пациенти, за кои-
то е известен отностително нисък риск за ин-
цидент от БТЕ (21, 22).

Нито една от скалите не е доказателствена 
или разработена за пациенти, които са дос-
та различни. В ретроспективното проучване 
PIOPED, пациентите с Wells скалата са предста-
вени слабо в съответните подгрупи, но това 
има диагностична стойност за амбулаторно 
болните (14).

Друга утвърдена скала, предсказваща кли-
нична вероятност използвана за диагностика 
на белодробния емболизъм е ревизираната 
Женевска скала (Geneva score). Извършване-
то на тази точкова система е еквивалентна на 
Wells скалата, но получените данни сочат, че 
последната е по-точна (9).

Женевските критерии, зависещи само от 
обективни измервания, довеждат до класи-
фикацията с разпространение на белодробен 
емболизъм в 8% от случаите в най-ниската 
рискова група (Geneva score 0) – твърде висока 
честота, която може да бъде пропусната.

При всички пациенти с възможна белодроб-
на емболия, клиничната вероятност трябва да 
бъде преценена и документирана (3). Все пак 
позитивната предсказваща стойност е прибли-
зително 70-75%, докато негативната предсказ-
ваща стойност с ниска клинична вероятност е 
около 85-90%. По тази причина се препоръчва 
използването на диагностични тестове от вто-
ро и трето ниво.

Второ ниво на диагностични тестове, дос-
тъпни във всички болници са следните: лабо-
раторен анализ (Д-димер, тропонин, мозъчен 
натрийуретичен пептид), доплер на вените на 
долни крайници и ехокардиография.

Трето ниво на диагностични тестове, които 
не са налични във всички болници са следни-
те: белодробна сцинтиграфия, спирална КТ, 
пулмоангиография.

Д-димер се продуцира от разрушаването на 
свързания фибрин от фибринолитичната сис-
тема. Нивата му се повишават при остър бело-
дробен емболизъм в резултат на лизирането 
на свързания фибрин в тромба. Д-димерът се 
повишава също и при други състояния (напр. 
постоперативно, злокачествени заболявания, 
бременност) който не е патогномоничен за 
тромбоемболично заболяване. Тъй като пови-
шените му нива не са специфични и не са ди-
агностични за БТЕ, то негативните  стойности 
показват липсата му.

Високо чуствителният Д-димер трябва да е 
с нива по-високи от предвидените при почти 
всички пациенти с белодробен емболизъм. 

CT angiography and D-dimer testing (21).

At present, su�cient data support the use of 
the Wells prediction rule (either the two- or three-
category modi�cation) in conjunction with a sen-
sitive D-dimer test in patient populations known 
to have a relatively low incidence of PE (21, 22).

Any score not validated prospectively or de-
veloped in a patient population that is distinctly 
di�erent. In a retrospective study of PIOPED pa-
tients, the Wells score performed poorly in spe-
ci�c subgroups, but its diagnostic accuracy was 
acceptable for outpatients (14).

Another validated clinical prediction rule for 
use in the diagnosis of pulmonary embolism is 
the revised Geneva score. The performance of this 
scoring system appears equivalent to that of the 
Wells score; however, it should be mentioned that 
Wells score to be more accurate (9).

The Geneva criteria, which depend only on 
objective measures, lead to a strati�cation with 
a pulmonary embolism prevalence of 8% in the 
lowest-risk group (Geneva score of 0) – a preva-
lence too high to be neglected. 

In all patients with possible PE, clinical probabil-
ity should be assessed and documented (3). How-
ever, the positive predictive value of high clinical 
probability is approximately 70-75% whereas the 
negative predictive value of low clinical probabil-
ity is approximately 85- 90%. Therefore, it is nec-
essary to use second- and third-level diagnostic 
tests. 

Second-level diagnostic tests, available in all 
hospitals, are the following: laboratory assays 
(D-dimer, troponin, brain natriuretic peptide), ve-
nous ultrasound, and echocardiography.

Third-level imaging tests, not available in all 
hospitals, are the following: lung scintigraphy, 
helical computed tomography, pulmonary angi-
ography.

D dimer is produced by the breakdown of 
cross-linked �brin by the �brinolytic system. D-
dimer levels are elevated in acute thromboem-
bolism and result from the lysis of cross-linked 
�brin within the thrombus. D-dimer levels are, 
however, elevated in other conditions (e.g., post-
operative state, cancer, pregnancy) and thus are 
not pathognomonic for thromboembolic disease. 
Because elevated D-dimer levels are nonspeci�c 
and are not diagnostic for PE, the value of D-di-
mer testing rests on the ability of a negative test 
to predict the absence of PE.

A highly sensitive D-dimer test would ensure 
levels above the chosen threshold for nearly all 
patients with PE. However, such high sensitivity 
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often comes at the cost of low speci�city (high 
false-positive rates). Even if elevated levels are 
not taken as evidence of PE, positive D-dimer 
tests usually result in further investigations, each 
with its adverse e�ects and inherent false-posi-
tive and false-negative rates. A balance between 
high sensitivities (ensuring that no patients with 
PE are missed) and high speci�city (ensuring that 
no normal patient receives anticoagulation for an 
erroneous diagnosis of PE) is essential. A false-
negative rate of 1% to 2% is considered accept-
able for a diagnostic protocol in view of similar 
numbers encountered with pulmonary angiogra-
phy, which is considered the gold standard (23).

An appropriate protocol categorizes a patient 
into di�ering risk categories with a clinical pre-
diction rule (e.g., low, intermediate, and high risk 
for the Wells score), thus estimating the pretest 
probability based on incidence rates for similar 
patients in historical validation studies (e.g., 1%-
3% for the low-risk category in the Wells score). 
An appropriate protocol also selects a test with an 
appropriate likelihood ratio (e.g., negative likeli-
hood ratio of 0.13 for the ELISA assay) and yields 
a post-test probability (<1%). Thus, an adequate 
match between the patient population and the 
selected clinical prediction rule is necessary to 
ensure a reasonably accurate estimation of the 
pretest probability (8, 23).

These considerations have a direct bearing on 
D-dimer tests used in diagnosing PE. Many dif-
ferent assays are used for D-dimer assessment. A 
meta-analysis by Stein (18) demonstrated better 
sensitivity and likelihood ratios for enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA)-based methods 
than for other assays. The sensitivity of the quan-
titative rapid ELISA assay was 95%, with a nega-
tive likelihood ratio of 0.13 (cuto� value <500 ng/
ml). A negative test thus e�ectively excludes pa-
tients who have a low pretest probability. These 
variations underscore the importance of knowing 
the particular assay used locally.

The result of a D-dimer test, irrespective of the 
sensitivity of the assay, cannot be interpreted in 
isolation. The diagnostic accuracy of D-dimer test 
is less in hospitalized patients than in outpatients.
The incidence of a false-negative D-dimer result 
in patients categorized as “PE likely” or high prob-
ability for PE was considerable (10.3% and 20%, 
respectively) in one study, although a less-sensi-
tive whole-blood assay was used (22). Even when 
sensitive assays are used, the false-negative rate 
rises as the pretest probability rises. These con-
siderations reiterate the necessity for interpreting 
results from diagnostic studies as well from clini-
cal prediction rules in the context of the various 
factors that can in�uence the manifestations and 
sequelae of PE.

Въпреки това, обаче високата чуствителност 
е за сметка на ниска специфичност (висока 
степен на фалшиво положителни стойности). 
Високите му нива не доказват белодробна ем-
болия. Положителният Д-димер обикновено 
води до по-нататъшни изследвания, всеки със 
собствена честота на фалшиво-позитивна или 
фалшиво-негативна стойност. Основна част е 
балансът между високата чуствителност (оси-
гуряващ да не се изпусне пациент с БТЕ) и ви-
сока специфичност (осигуряващ здрави паци-
енти с погрешна диагноза БТЕ да не получават 
антикоагулантна терапия). Фалшиво-негативна 
стойност от 1% до 2% се приема за допустима 
за диагностичния протокол, с оглед на подоб-
ни отчетени стойности при пулмоангиографи-
ята, която се счита за златен стандарт (23).

При съответния протокол, категоризиращ 
пациентите в различни предиктивни риско-
ви групи (нисък, умерен и висок риск според 
Wells), се оценява клиничната вероятност, 
базираща се на честотата от инциденти за ед-
накви пациенти в подтвърдени проучвания 
(1%-3% за категорията с нисък риск при Wells). 
Също така изборът на тест със съответния ве-
роятен коефициент (негативен вероятен кое-
фициент от 0.13 за ELISA анализа) довежда до 
пост-тестова вероятност (<1%). Важен е  под-
ходящ подбор между пациента и клиничното 
предвиждане, необходимо да осигури точната 
оценка на клинична вероятност (8, 23). 

Тези факти директно насочват към опреде-
лянето на Д-димер за диагностика на бело-
дробен емболизъм. Много различни методи 
се използват за изследване на Д-димер. В ме-
та-анализ на Stein (18) се показва по-добра 
чуствителност и коефициент на вероятност за 
ензимно-свързания имуносорбентен анализ 
(ELISA) в сравнение с другите методи. Чувст-
вителността на бързия количествен ELISA тест  
е 95% с негативен коефициент на вероятност 
0.13 ( стойност <500 ng/ml). Негативният ре-
зултат изключва пациентите с ниска клинична 
вероятност. Тези отклонения подчертават важ-
ността на познаването на отделните анализи, 
използвани в съотвеното звено.

Резултатът от изследването на Д-димер 
няма връзка с чувствителността на анализа 
и не може да бъде интерпретирана самосто-
ятелно. Диагностичната точност на Д-димера 
е по-малка при хоспитализирани пациенти, 
отколкото при амбулаторни. Обхватът на фал-
шиво-негативните стойности произтичащ от 
пациенти с класифицирани като ''възможно 
БТЕ'' или с висока вероятност е значителен 
(10.3% и 20% респективно) в едно проучване, 
въпреки че е по-малко чуствителен поради из-
ползването на цяла кръв за анализа (22). Дори 
когато е използван чувствителен анализ, фал-
шиво-негативният резултат се повишава с по-
вишаването на клинична вероятност. По тези 
съображения е необходимо многократното 
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Helical Computed Tomography
There has been a profusion of studies evaluat-

ing the role of spiral CT in suspected PE. One is-
sue that has been examined is whether the pul-
monary angiogram can still be considered the 
gold standard in the current era of multidetector 
CT (MDCT) (9). In addition, there is no conclusive 
proof that MDCT has greater sensitivity than pul-
monary angiography in detecting subsegmental 
emboli.

These observations tie in neatly with two stud-
ies that evaluated the use of multidetector CT 
within a diagnostic algorithm (9, 21). The Christo-
pher study (21) used a modi�ed Wells score and a 
sensitive D-dimer assay. Patients who were in the 
“PE unlikely” group and had a negative D-dimer 
result had no further investigations. All other pa-
tients had a CT, either multidetector or single de-
tector. Patients in the “PE likely” group who had 
negative CT scans had rates of fatal or nonfatal 
PE that were no di�erent from rates in the “PE un-
likely” group who had negative D-dimer rates and 
were not di�erent from rates in historical controls 
with negative pulmonary angiograms (21).

The PIOPED II study classi�ed patients into 
low-, intermediate-, and high-risk categories us-
ing modi�ed Wells criteria (16, 22). There was an 
interaction among CT angiogram results (with or 
without CT venography), the risk category, and PE 
location. Such that a positive CT angiogram (CTA) 
and CT venogram (CTV) was more likely to re�ect 
the presence of an actual thrombus (positive pre-
dictive value) when the pretest probability was 
high and when the thrombus was proximally lo-
cated. CTA plus CTV had higher sensitivity than 
CTA alone, but it had equivalent sensitivity to CTA 
assessment in conjunction with risk category. 
When the clinical assessment was discordant with 
the CTA results, the negative predictive value was 
lower and further investigations (ultrasonogra-
phy, pulmonary angiogram, ventilation-perfusion 
scan) were necessary to exclude PE.

At present, CT scan results need to be assessed 
in light of the pretest probability. Proximal throm-
bi are detected well across all risk categories, 
whereas false-positive and false-negative rates 
for subsegmental clots are high when the risk cat-
egory and CT scan results are discordant (9). 

му извършване за интерпретиране на резул-
татите а също така и за клиничното предвиж-
дане в контекста на много различни фактори, 
които могат да окажат влияние на проявите и 
последствията от БТЕ. 
Спирална КТ

Съществуват много проучвания, сравняващи 
ролята на спиралната КТ при съмнение за БТЕ. 
Едно издание сравнява дали пулмоналната ан-
гиография може все още да се счита за златен 
стандарт в настоящата ера на мултидетектор-
ната КТ (МDCT) (9). Няма убедителни доказа-
телства, че MDCT е с по-висока чувствителност 
в сравнение с белодробната ангиография в от-
криването на субсегментни емболи.

Съществуват две проучвания, които оценя-
ват ползата от мултидетекторната КТ в диаг-
ностичния алгоритъм (9, 21). В свое проучване 
Christopher (21) използва модифициран Wells и 
изследване на Д-димер. Пациентите, които са 
били в групата с „невъзможна БТЕ” и отрицате-
лен Д-димер, не са били подложени на допъл-
нителни изследвания. На всички останали па-
циенти е направено КТ изследвне. Пациентите 
в групата с „възможна БТЕ” с негативна КТ имат 
честота от фатална или нефатална емболия, 
която не се различава от тази на групата с „не-
възможна БТЕ” с отрицателен Д-димер, също 
така и от тази с негативна ангиография (21).

PIOPED II проучването, класифицира пациен-
тите с нисък, умерен и висок риск, използвай-
ки модифицираната скала на Wells критериите 
(16, 22). Налице е връзка  между резултатите от 
КТ ангиографията (с или без КТ венография), 
рисковата категория и установяването на бе-
лодробната емболия. Такъв с позитивна КТ ан-
гиография (СТА) и КТ венография (CTV) повече 
говори за наличие на съществуващ тромб (по-
ложителна прогностична стойност), когато има 
висока клинична вероятност и когато тромбът 
е проксимално локализиран. КТ ангиографи-
ята заедно с КТ венографията има по-висока 
чувствителност, отколкото КТ ангиографията 
самостоятелно, но е еднаква чувствителността 
на КТ ангиографията във връзка с рисковата 
категория. Когато клиничната оценка е в про-
тиворечие с резултатите от СТА и ниската не-
гативна предиктивна стойност се налагат до-
пълнителни изследвания за изключване на БТЕ 
(ултрасонография, белодробна ангиография, 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия).

Понастоящем резултатите от  КТ изследване 
трябва да бъдат оценявани с оглед на тяхната 
клинична вероятност. Проксималните тромби 
се визуализират добре напречно при всички 
рискови категории, докато процентът на фал-
шиво позитивни или фалшиво негативни е 
висок при субсегментните тромби, когато съ-
ществува противоречие между рисковата гру-
па и КТ резултата (9).
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Компресионна ултрасонография и компю-
тър томографска венография

При 90% от пациентите, белодробният тромб 
произхожда от дълбока венозна тромбоза (ДВТ) 
на долен крайник. В традиционното изследва-
не, използващо венография, ДВТ се установява 
при 70% от пациентите с доказана БТЕ. Понасто-
ящем компресионната венозна ултрасоногра-
фия (КВУ) на долните крайници изцяло замества 
венографията в диагностиката на ДВТ. КВУ има 
чувствителност над 90% за проксимална ДВТ и 
специфичност около 95%. Тя показва ДВТ в 30-
50% от пациентите с БТЕ. Единственият утвър-
ден диагностичен критерий за ДВТ е непълно-
то свиване на вената, което показва наличието 
на тромб, докато изследването на кръвотока е 
неточно. Диагностичната стойност на КВУ може 
да се повиши с извършването на пълна ултрасо-
нография, включваща и дисталните вени. В съ-
временно проучване, съотношението на паци-
ентите с БТЕ, при които се открива ДВТ нараства 
от 22% когато е извършена само проксимална 
КВУ на 43%, използваща пълна, но специфич-
ността намалява съответно от 96% на 84% (7). 
Високата специфичност на позитивната прок-
симална КВУ, водеща до БТЕ се потвърждава от 
данните на голямо проспективно проучване с 
524 пациента, които са изследвани с мултиде-
текторна КТ и КВУ. Сензитивността на КВУ при 
наличие на БТЕ, доказана с мултидетекторна 
КТ е 39% и специфичност 99%. Вероятността за 
позитивна проксимална КВУ е по-висока при 
пациенти с клинични белези и симптоми от до-
лните крайници, отколкото при асимптомни.

До скоро компютър томографската веногра-
фия беше препоръчвана, като лесен начин за 
диагностициране на ДВТ при пациенти сус-
пектни за БТЕ, като може да бъде комбинирана 
с  КТ-ангиография  на торакс или като самос-
тоятелна процедура, използваща само едно 
инжектиране на контраст. В последното про-
учване PIOPED II (16), комбинирането на КТ ве-
нографията с КТ ангиография увеличава чувст-
вителността за БТЕ от 83% на 90% с подобна 
специфичност (около 95%). КТ венография 
увеличава процентът на пълното откриванена 
тромби главно в периферните вени при паци-
енти със суспектна БТЕ, като добавя значимо 
количество лъчение, което е обезпокоително 
по-специално за млади жени. 
Вентилационно-перфузионна сцинтиграфия

Вентилационно-перфузионната сцинтигра-
фия (V/Q) е била най-използваният образен 
метод на изследване до появата на спирална-
та КТ (11). Съчетанието на висока или ниска 
клинична вероятност и съответният резултат 
от V/Q сцинтиграфия показва наличието или 
отсъствието на белодробна емболия с голя-
ма точност. Традиционният проблем на това 
изследване е големия брой на  съмнителни 
резултати и следователно невъзможността за 
окончателното категоризиране на болшин-
ството от изследваните пациенти (8).

Compression ultrasonography and computed 
tomographic venography

In 90% of patients, PE originates from DVT in a 
lower limb. In a classic study using venography, 
DVT was found in 70% of patients with proven PE. 
Nowadays, lower limb compression venous ultra-
sonography (CUS) has largely replaced venogra-
phy for diagnosing DVT. CUS has a sensitivity over 
90% for proximal DVT and a speci�city of about 
95%. CUS shows a DVT in 30–50% of patients with 
PE

The only validated diagnostic criterion for DVT 
is incomplete compressibility of the vein, which 
indicates the presence of a clot, whereas �ow cri-
teria are unreliable. The diagnostic yield of CUS in 
suspected PE might be raised by performing com-
plete ultrasonography, including the distal veins. 
In a recent study, the proportion of patients with 
PE in whom a DVT could be detected increased 
from 22% when performing proximal CUS only 
to 43% using complete CUS, but the speci�city 
decreased accordingly from 96 to 84% (7). The 
high speci�city of a positive proximal CUS result 
for PE is con�rmed by data from a large prospec-
tive outcome study in which 524 patients under-
went both multidetector computed tomography 
(MDCT) and CUS. The sensitivity of CUS for the 
presence of PE on MSCT was 39% and its speci�c-
ity was 99%. The probability of a positive proximal 
CUS in suspected PE is higher in patients with leg 
signs and symptoms than in asymptomatic pa-
tients. 

More recently, computed tomography (CT) ve-
nography has been advocated as a simple way to 
diagnose DVT in patients with suspected PE as it 
can be combined with chest CT angiography as 
a single procedure using only one intravenous 
injection of contrast dye. In the recent PIOPED 
II study (16), combining CT venography with CT 
angiography increased sensitivity for PE from 83 
to 90% and had a similar speci�city (around 95%). 
CT venography increases the overall detection 
rate only marginally in patients with suspected 
PE and adds a signi�cant amount of irradiation, 
which may be a concern, especially in younger 
women

Ventilation-Perfusion Scanning (V/Q scanning)
V/Q scanning was the �rst-line imaging test 

study until the advent of helical CT (11). The com-
bination of high or low pretest clinical probabil-
ity and concordant V/Q scan results predicts the 
presence or absence of PE with a high degree of 
accuracy. The traditional problem with V/Q scan-
ning has been the high incidence of nondiagnos-
tic tests and indeterminate results and conse-
quently the inability to de�nitively categorize a 
majority of the tested patients (8).
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В рандомизирано контролирано проучване 
е установено дали компютър томографската 
пулмоангиография (СТРА) е по-нискостояща от 
вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
в изключването на белодробна емболия при 
симптомните пациенти в острата фаза (1).  Пър-
воначалните данни доказват, че СТРА не е по-
нискостояща от V/Q сцинтиграфия в изключ-
ването на БТЕ. Проучването също доказва, че 
ако група пациенти с невисока вероятност от 
вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
и „невъзможна БТЕ” от Wells score, също така с 
негативен Д-димер и негативна ултрасоногра-
фия на долните крайници имат същия резул-
тат както и тази с негативна СТРА и негативна 
ултрасонография след 3 месеца. Това предпо-
лага, че съмнителните резултати от V/Q сцин-
тиграфия не са напълно завършени, но могат 
да бъдат клинично полезни ако са включени в 
съответния алгоритъм.
Еднофотонна емисионна томография комби-
нирана с компютър томография (SPECT/CT)

Хибридът вентилация/перфузия (V/P) SPECT-
CT е подобрил диагностичната точност на бело-
дробната сцинтиграфия за белодробния ембо-
лизъм с намаляване на фалшиво-позитивните 
резултати и нарастване на специфичността на 
изследването. Съвместното регистриране на 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия и 
КТ изследване осигурява по-прецизна  функ-
ционална и допълнителна морфологична ин-
формация за белодробния паренхим, плеврал-
ната и медиастинална структури. Добавената 
КТ обикновено е ниско-дозова и може да бъде 
осъществена за кратко време и ниска лъчева 
експозиция. Подходяща е както за първично 
изследване при пациенти с контраиндикации 
свързани с контраста, а също така и за млади 
пациенти и пременопаузални жени, поради 
ниската експозиция на цялото тяло и гърдите. 
Също така може да се използва и за проследя-
ване на оздравели пациенти (5).

Компютър томографската пулмоангиогра-
фия е метод на избор, визуализираща директ-
но тромбите в пулмоналните клонове. Тя е 
налична в условия на спешност и е подходяща 
за разграничаване на БТЕ, миокарден инфаркт 
и аортна дисекация. Също така дава допълни-
телна информация за белодробния паренхим 
и евентуална плеврална, перикардна и меди-
астинална патология. Ограниченията на мето-
да са свързани с голяма лъчева експозиция, 
именно висока експозиция в гърдите, което 
е нежелателно при пременопаузални жени 
(20-50mGy срещу 1.3 за V/Q сцинтиграфия), 
или контраиндикации (бъбречна недостатъч-
ност, тежка алергия към контраста, диабетици 
на метформин), засягащи до 23-31% от паци-
ентите, нуждаещи се от образно изследване 
(5). Хибридният метод V/Q SPECT/CT може да 
замени СТРА при тези пациенти. То е свърза-
но с по-малко лъчево натоварване. Неговата 
функционална характеристика улеснява оцен-

A randomized. controlled trial sought to deter-
mine whether CTPA was noninferior to V/Q scan-
ning in ruling out PE in acutely symptomatic pa-
tients (1). 

The primary endpoint was met, demonstrat-
ing that CTPA was not inferior to V/Q scanning in 
ruling out PE. The study also demonstrated that 
if the group of patients with nonhigh probability 
V/Q scan results and PE unlikely by Wells score 
also had negative D-dimer tests and negative leg 
ultrasonography, the outcomes at 3 months were 
similar to those of patients who had negative 
CTPA and negative leg USG. This suggests that 
indeterminate results on V/Q scans are not dead 
ends but can be clinically useful if incorporated 
into an appropriate algorithm

Single photon emission tomography combined 
with computed tomography (SPECT/CT).

The hybrid ventilation/perfusion (V/P) SPECT/
CT has improved the diagnostic accuracy of lung 
scintigraphy for pulmonary embolism (PE) by re-
ducing the false-positive results and by increasing 
the speci�city of examinations. The co-registered 
V/P and CT scans provide more precise functional 
and additional morphological information about 
pulmonary parenchyma, pleural and mediastinal 
structures. The CT acquisition is typically low-
dose and can be implemented with little addi-
tional acquisition time and radiation exposure. 
It is convenient as a primary examination for pa-
tients with contrast-related contraindications, as 
well as young patients and premenopausal wom-
en, because of the low whole body and breast 
exposure.  It can be also used for follow-up of the 
patients’ recovery (5).

Computed tomography pulmonary angiogra-
phy (CTPA) became the method of choice, visual-
izing directly the thrombi in the pulmonary tree. 
It is available in emergency situations, and conve-
nient for di�erentiation of PE, myocardial infarc-
tion, and aortic dissection. It also provides addi-
tional information about lung parenchyma and 
eventual pleural, pericardial and mediastinal pa-
thology. The limitations of the method, related to 
radiation exposure namely high breast exposure 
unacceptable in premenopausal women: (20-50 
mGy v/s 1.3 for V/P scan) or to contrast contraindi-
cations (renal failure, severe contrast allergy, dia-
betics on metformin), concern up to 23- 31% from 
the patients that may need imaging test (5). The 
hybrid method V/P SPECT /CT can replace CTPA in 
these patients. It is related to lower exposure. Its 
functional character facilitates the evaluation of 
defects’ resolution, and the detection of eventual 
new defects which promote it as a test of choice 
for the follow-up.
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ката на дефектите и открива евентуално нови 
такива, което го прави метод на избор за про-
следяване.
Пулмонална ангиография

Пулмоналната ангиография е била въведе-
на, и е станала стандарт в практиката от 1960г. 
насам. Диагностичният критерий за остър БТЕ 
при директната ангиография е определен почти 
преди 40 години и се състои от директни дока-
зателства за  тромб или регистриране на дефект, 
или ампутиране на клон на пулмоналната арте-
рия. С директната ангиография могат да бъдат 
визуализирани толкова малки тромби, като 1 
или 2mm в субсегментните артерии. Други ин-
директни белези за белодробна емболия са бав-
но стичане на контраста, регионална хипопер-
фузия и задържане или намаляване на венозния 
пулмонален кръвоток, но те не са подтвърдени и 
следователно не са диагностични.

Скалата на Miller в Европа и тази на Walsh в 
САЩ се използват за определяне на степента 
на обструкция на лумена. С развитието и усъ-
вършенстването на КТ пулмоангиография, ди-
ректната пулмоангиография с инжектиране 
на контраст в пулмоналните артерии сега се 
извършва рядко като отделна диагностична 
процедура.

Пулмоналната ангиография е инвазивна и 
не лишена от рискове. Смъртността, дължаща 
се на пулмоангиография е била 0.2% в обеди-
нен анализ от 5 серии с общо 5696 пациента 
(7). Рядко смъртните случаи са се обяснявали 
с пулмоангиографията, настъпващи при теж-
ките пациенти с хемодинамични нарушения 
или остра дихателна недостатъчност. Въпреки, 
че пулмоангиографията е била златен стандарт 
за подтвърждаване или изключване на диа-
гнозата БТЕ, сега се използва рядко тъй като 
неинвазивната КТ ангиография дава подобна 
или по-добра информация. Понастоящем дяс-
ната вентрикулография е остаряла техника, 
трудна за интерпретация и практически диа-
гнозата за деснокамерна дилатация при остър 
БТЕ е изместена от ехокардиографията и био-
маркерите. Рискът от локално кървене, като 
усложнение е подчертано висок при опит за 
тромболиза при пациенти с диагностицриана 
белодробна емболия чрез стандартната пул-
моангиография. При направена ангиография, 
трябва да се регистрира хемодинамичното из-
мерване на пулмоналното налягане.
Ехокардиография

Ехокардиографията не се разглежда като ди-
агностичен метод за белодробна емболия, въ-
преки че докладваната чрез трансезофагеална 
ехокардиография чувствителност е 60-80% 
и специфичност 95-100% (11). Обикновено в 
практиката за диагноза на белодробна емболия 
се използва трансторакалната ехокардиогра-
фия и то главно за откриване на деснокамерна 
дисфункция с чувствителност около 60-70%, а 
негативният резултат не може да изключи БТЕ 
(7). От друга страна признаците на деснокамер-
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Pulmonary angiography

Pulmonary angiography was re�ned and was 
standard practice from the late 1960s onwards. 
The diagnostic criteriafor acute PE in direct angi-
ography were de�ned almost 40 years ago and 
consist of direct evidence of a thrombus, either a 
�lling defect or amputation of a pulmonary arte-
rial branch. With direct angiography, thrombi as 
small as 1 or 2 mm within the subsegmental ar-
teries can be visualized. Other indirect signs of PE 
include the presence of a slow �ow of contrast, 
regional hypoperfusion and delayed or dimin-
ished pulmonary venous �ow, but these are not 
validated and hence not diagnostic.

 

The Miller score in Europe and the Walsh score 
in the United States were used to quantify the 
extent of luminal obstruction. However, with the 
development and re�nement of CT pulmonary 
angiography, direct pulmonary angiography with 
contrast injection into the pulmonary arteries is 
now rarely performed as an isolated diagnostic 
procedure. 

Pulmonary angiography is invasive and not de-
void of hazards. The mortality due to pulmonary 
angiography was 0.2%  in a pooled analysis of �ve 
series with a total of 569 patients (7). However, the 
rare deaths attributable to pulmonary angiogra-
phy occurred in very sick patients with haemo-
dynamic compromise or acute respiratory failure. 
Although pulmonary angiography has been the 
gold standard for the diagnosis or exclusion of PE, 
the technique is now rarely employed because 
non-invasive CT angiography o�ers similar or bet-
ter information. Right ventriculography is di�cult 
to interpret and is now an obsolete technique in 
the daily practical diagnosis of Right ventricular 
dilatation (RVD) from acute PE, having been su-
perseded by echocardiography and biomarkers. 
The risk of local bleeding complications is mark-
edly increased if thrombolysis is attempted in pa-
tients with PE diagnosed by standard pulmonary 
angiography. However, if angiography is done, 
haemodynamic measurements of pulmonary ar-
tery pressure should be recorded.

Echocardiography
Echocardiography is usually not considered a 

diagnostic modality for pulmonary embolism, 
although a sensitivity of 60% to 80% and a speci-
�city of 95% to 100% have been reported with 
transesophageal echocardiography (11). Trans-
thoracic echocardiography is more commonly 
used during workup of pulmonary embolism 
and is mainly used to detect the presence of right 
ventricular dysfunction with sensitivity of around 
60–70%, a negative result cannot exclude PE (7). 
On the other hand, signs of right ventricular (RV) 
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но обременяване или дисфункция могат също 
да се дължат на съпътстващо сърдечно или бе-
лодробно заболяване при липса на остър БТЕ. 
При хемодинамично нестабилни пациенти, 
които вероятно имат белодробна емболия, на-
мирането на този белег я определя като масив-
на, което е индикация за тромболиза (8).

При високо-рискови пациенти със съмнение 
на БТЕ намиращи се в шок или хипотензия, лип-
сата на ехокардиографски признаци на десно-
камерно свръхнатоварване или дисфункция, 
практически изключва емболията като причи-
на. Ехокардиографията може да подпомогне 
диференциалната диагноза за причината на 
шока с откриване на сърдечна тампонада, ос-
тро клапно нарушение, остър миокарден ин-
фаркт или хиповолемия (7).

Едновременното изследване на проксимал-
ните вени, търсейки венозни тромби с ком-
пресионен ултразвук и също така главните 
пулмонални артерии за наличие на емболи с 
трансезофагеална ехокардиография се пре-
поръчва при особени клинични ситуации. 
Поради високата честота на билатерални 
тромбоемболи в главни клонове на артерия 
пулмоналис при пациенти с хемодинамично 
значима белодробна емболия, трансезофаге-
алната ехокардиография може да потвърди 
диагнозата в голям брой случаи. С транстора-
кална ехокардиография могат да се устано-
вят тромби в дясното сърдечна половина при 
4-8% от пациентите с остър БТЕ (7).

Диагностична стратегия
Изборът и комбинацията от диагностични те-

стове (диагностични алгоритми) зависи от:

1. Клиничното състояние на пациентите със 
съмнение за БТЕ (критично, некритично, на-
личие или липса на предшестващо кардио-
пулмонално заболяване).

2. Клинична или пре-тест вероятност (ниска, 
умерена или висока).

3. Съмнение за БТЕ при амбулаторни или хос-
питализирани пациенти.

4. Предиктивна точност на диагностичните те-
стове, получена от клиничната оценка.

5. Локална наличност на диагностичните тестове.
6. Локална предиктивна точност на диагнос-

тичните тестове, получена от опитни специа-
листи и екипи.

7. Анализ цена-резултатност на диагностична-
та стратегия и съотношение полза-риск.

Диагностични алгоритми
Диагностичен алгоритъм за пациенти с 

клинично съмнение за БТЕ в критично кли-
нично състояние (нестабилни пациенти). 
Определението за критично клинично състоя-
ние е както следва (6):
-  хемодинамично нестабилни пациенти (кар-

диак арест, шок, хипотония);
- пациенти без хемодинамична нестабилност, 
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overload or dysfunction may also be due to con-
comitant cardiac or respiratory disease in the ab-
sence of acute PE. In hemodynamically unstable 
patients who are believed to have a PE, this �nd-
ing de�nes the PE as massive and is an indication 
for thrombolysis (8).

In patients with suspected high-risk PE pre-
senting with shock or hypotension, the absence 
of echocardiographic signs of RV overload or 
dysfunction practically excludes PE as a cause 
of haemodynamic instability. Echocardiography 
may help in the di�erential diagnosis of the cause 
of shock, by detecting cardiac tamponade, acute 
valvular dysfunction, acute myocardial infarction 
or hypovolaemia (7).

Concomitant exploration of proximal veins 
in search of venous clots with compression ul-
trasound and searching for emboli in main pul-
monary arteries by transoesophageal echocar-
diography may be considered in speci�c clinical 
situations. Indeed, because of the high prevalence 
of bilateral central pulmonary thromboemboli in 
patients with haemodynamically signi�cant PE, 
transoesophageal echocardiography may con-
�rm the diagnosis in most cases. Also, right heart 
thrombi, which can be found with transthoracic 
echocardiography in 4–18% patients with acute 
PE, justify (7).

Diagnostic strategy
The choice and the combination of diagnostic 

tests (diagnostic algorithms, diagnostic work-up) 
depends on: 
1. Clinical conditions of patients with clinically 

suspected PE (critical or non-critical, presence 
or absence of prior cardiopulmonary disease). 

2. Clinical or pre-test probability (low, intermediate 
or high). 

3. Suspected PE in outpatients or in hospitalized 
patients. 

4. Predictive accuracy of diagnostic tests as 
obtained by clinical evaluation.

5. Local availability of diagnostic tests.
6. Local predictive accuracy of diagnostic tests 

as obtained by experienced professionals and 
equipments; 

7. Cost-e�ectiveness analysis of diagnostic 
strategies and risk-bene�t ratio.

Diagnostic algorithms
Diagnostic algorithm for patients with clini-

cally suspected pulmonary embolism and 
critical clinical conditions (unstable patients). 
The de�nition of critical clinical conditions is as 
follows (6): 
- patients with hemodynamic instability (cardiac 

arrest, shock, hypotension);
- patients without hemodynamic instability but 
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но с най-малко едно от следващите: 
а) значителна, постоянна или влошаваща се 

диспнея;
б) скорошен синкоп.
Не е наличен абсолютен, а също и утвърден 

алгоритъм за нестабилни пациенти с клинично 
съмнение за БТЕ, диагнозата е повлияна от не-
обходимстта да се вземат неотложни терапев-
тични мерки.

Диагностичен алгоритъм за пациенти с 
клинично съмнение за БТЕ в некритично 
състояние (хемодинамично стабилни паци-
енти). Диагностичната стратегия и алгоритъм 
зависи главно от предшестващата вероятност.

А) Пациенти с клинично съмнение за БТЕ и 
висока пре-тест вероятност (приблизително 
20% от всички пациенти с клинична суспекция) 
имат доказан БТЕ в 70% от случаите (позитивна 
предиктивна стойност на висока пре-тест ве-
роятност 70%). 

За тези пациенти с висока предшествща ве-
роятност имат смисъл следните диагностични 
методи: белодробна сцинтиграфия, спирална 
компютър томография и ехокардиография.

Пациенти с висока пре-тест вероятност ако е 
необходимо могат да бъдат подложени на пул-
моангиография за диагностициране на БТЕ (6).

Изследването на Д-димер не трябва да се 
извършва при пациенти с висока пре-тест ве-
роятност, тъй като нормалните му нива, полу-
чени с високо чувствителни техники (ELISA) не 
изключват белодробна емболия (3).

При пациенти с висока вероятност ехокар-
диографията може да бъде изплзвана за доказ-
ване на белодробна емболия.

Б) Пациенти с клинично съмнение за БТЕ и 
„не висока” клинична вероятност за БТЕ  („не 
висока” означава ниска или умерена вероят-
ност) са около 80% от всички пациенти с кли-
нично съмнение на БТЕ са представени само 
20% с БТЕ (негативна предиктивна стойност от 
не висока пре-тест вероятност 80%). При тези 
пациенти имат смисъл следните диагностични 
методи: изследване на Д-димер, белодробна 
сцинтиграфия, спирална КТ. 

Пациентите с не висока вероятност не тряб-
ва да се подлагат на пулмоангиография за ди-
агностициране на белодробна емболия.

При тези пациенти нормалното изследване 
на Д-димер е с висока чувствителност, а също 
така и негативният бърз количествен тест ELISA 
може да изключи белодробна емболия (3, 20).

Първо и второ ниво на диагностичните те-
стове (налични във всички болници) дават въз-
можност за диагностицирането на голяма част 
от пациентите клинично суспектни за БТЕ. Сле-
дователно дори в болниците, където липсват 
нуклеарно медицински средства и спирална 
КТ е възможна част от диагностиката на кли-
нично суспектните пациенти.
1) Амбулаторни пациенти с клинично съмне-

ние за БТЕ, в не критично състояние и не ви-
сока предшестваща вероятност в спешните 

БТЕ – ДИАГНОСТИЧНИ  
АЛГОРИТМИ

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори
with at least one of the following: 
- a) signi�cant, persistent and worsening dys-

pnea
-  b) recent syncope.
No absolute as well as validated algorithm is 

available for unstable patients with clinically sus-
pected PE; diagnosis is in�uenced by the neces-
sity to take urgent therapeutic measures.

Diagnostic algorithm for patients with clini-
cally suspected pulmonary embolism and non-
critical clinical conditions (hemodynamically 
stable patients). The diagnostic strategy and al-
gorithm mainly depend on the pre-test probability. 

A) patients with clinically suspected PE and 
high pretest probability of PE (approximately 20% 
of all patients with clinically suspected PE) have 
documented PE in 70% of cases (positive predic-
tive value of high pre-test probability: 70%). 

For those patients with high pre-test probabili-
ty the following diagnostic tests are advised: lung 
scintigraphy, helical computed tomography, and 
echocardiography. Patients with high pre-test 
probability, if necessary, may undergo pulmonary 
angiography for diagnosis of PE (6).

    The D-dimer assay should not be performed 
in patients with high pre-test probability because 
also normal D-dimer levels obtained using highly 
sensitive techniques (VIDAS or turbidimetrics) do 
not rule out PE (3). 

In patients with high pre-test probability echo-
cardiography consistent with PE may be diagnos-
tic of PE.

B) Patients with clinically suspected PE and 
“nonhigh” (“non-high” means low or intermedi-
ate pre-test probability) pre-test probability of PE 
approximately 80% of all patients with clinically 
suspected PE represent only 20% of PE (negative 
predictive value of non-high pre-test probability: 
80%). In these patients the following diagnostic 
tests are advised: D-dimer assay, lung scintigra-
phy, and helical computed tomography. 

Patients with non-high pre-test probability 
should not undergo pulmonary angiography for 
diagnosis of PE.

In patients with non-high pre-test probability a 
normal D-dimer test at high sensitivity as well as 
a negative rapid quantitative ELISA (VIDAS) test 
may rule out PE (3, 20). 

First- and second-level diagnostic tests (avail-
able in all hospitals), permit the management of 
most patients with clinically suspected PE; there-
fore, even in hospitals missing nuclear medicine 
facilities and helical computed tomography a 
partial management of clinically suspected PE is 
possible.
1. Outpatients with clinically suspected PE, non-

critical clinical conditions and non-high pre-test 
probability in emergency room: approximately 
50% of outpatients with clinically suspected 
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отделения: приблизително около 50% от ам-
булаторните пациенти с клинична суспекция 
за БТЕ могат да бъдат диагностицирани с на-
личните методи във всички болници.

2) Хоспитализирани пациенти с клинично съм-
нение за БТЕ в не критично състояние и не 
висока предшестваща вероятност: прибли-
зително 25% от хоспитализираните пациенти 
с клинична суспекция за БТЕ могат да бъдат 
диагностицирани във всички болници.

Изводи:
1) Белодробият емболизъм е изява на венозна-

та тромбоемболична болест и обикновено е 
усложнение на тромб произлизащ от прок-
сималните вени на долните крайници.

2) Използване на системата за клинично пред-
виждане заедно с изследване на Д-димер и 
компютър томографията подпомага диагно-
стиката на белодробния емболизъм.

3) Клиничната оценка дава възможност за кла-
сифициране на пациентите във вероятни ка-
тегории, кореспондиращи с увеличаване на 
честотата от БТЕ.

4) Негативният резултат на Д-димер във високо 
чувствително изследване, със сигурност из-
ключва БТЕ при пациенти с ниска или умере-
на клинична вероятност.

5) Търсенето на проксимална ДВТ при паци-
енти с БТЕ дава положителен резултат при 
около 20% от случаите. Комбинирането на 
КТ венография с КТ ангиография добавя зна-
чително количество лъчение и не е полезно 
при използването на мултидетекторна КТ.

6) КТ ангиография показва наличието на тромб до 
субсегментно ниво, което може да бъде  доста-
тъчно доказателство в голям брой случаи.

7) Пулмоангиографията е сигурен, но инвази-
вен метод и понастоящем е полезен когато 
неинвазивните методи са неясни.
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PE may be appropriately managed with tests 
available in all hospitals; 

2. Hospitalized patients with clinically suspected 
PE, non-critical clinical conditions and non-
high pre-test probability: approximately 25% of 
inpatients with clinically suspected PE may be 
appropriately managed in all hospitals.

Conclusions:
1) Pulmonary embolism is one manifestation of 

venous thromboembolic disease and usually 
develops from a venous thrombus involving 
the proximal lower-limb veins.

2) The systematic use of clinical prediction rules 
in conjunction with D-dimer testing and 
computed tomography helps in the diagnosis 
of PE.

3) Clinical evaluation makes it possible to 
classify patients into probability categories 
corresponding to an increasing prevalence of 
PE.

4)  A negative D-dimer results a highly sensitive 
assay safely excludes PE in patients with a low 
or moderate clinical probability.

5) Searching for a proximal DVT in patients with 
PE by CUS yield a positive result in around 20% 
of patients. Combining CT venography with 
CT angiography adds a signi�cant amount of 
radiation and is not useful when using MDCT.

6) CT angiography showing a thrombus up to the 
subsegmental level can be taken as adequate 
evidence of PE in most instances.

7) Pulmonary angiography is a reliable but 
invasive test and is currently useful when the 
results of non-invasive imaging are equivocal.


