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Резюме 
Образните методи за изследване играят основна роля в диагностиката на белодробния тром-

боемболизъм (БТЕ). Резултатите от клинични проучвания показват, че БТЕ може със сигурност 
да бъде изключен при пациенти с ниска клинична вероятност в комбинация с нормални стойно-
сти на Д-димера, при всички останали обаче е необходимо допълнително образно изследване. 
Целта е да се подтвърди или отхвърли съвсем точно диагнозата БТЕ, след което може да бъде 
започната антикоагулантна терапия ако се налага. На разположение са различни диагностични 
тестове и тази статия разглежда различните образни техники при съмнение за БТЕ. Компютър 
томографската пулмоангиография (КТПА) е образния метод на избор, поради неговата висока 
чувствителност и специфичност. Компресионната ултрасонография и вентилационно-перфу-
зионната сцинтиграфия са запазени за пациенти със съпътстваща дълбока венозна тромбоза 
(ДВТ) или контраиндицирани за КТПА. 

Ключови думи: белодробен тромбоемболизъм, венозна тромбоза, вентилационно-перфузи-
онна сцинтиграфия, компютър томографска пулмоангиография
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Abstract 
Imaging modalities play an essential role in diagnosing pulmonary embolism (PE). Clinical outcome 

studies demonstrated that PE can be safely ruled out in patients with unlikely clinical probability in 
combination with a normal D-dimer test result; in all other patients additional imaging is needed. The 
aim is to accurately confirm or rule out the diagnosis of PE, after which, if indicated, anticoagulant 
treatment can be initiated. Various diagnostic tests are available, and this article reviews the different 
imaging techniques in patients with suspected PE. Computed tomographic pulmonary angiography 
(CTPA) is the imaging test of choice because of its high sensitivity and specificity. Compression 
ultrasonography and ventilation perfusion scintigraphy are reserved for patients with concomitant 
suspicion of deep vein thrombosis or contraindication for CTPA.

Keywords: pulmonary embolism, venous thrombosis, ventilation perfusion scintigraphy, computed 
tomography pulmonary angiography
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Introduction
Suspicion of pulmonary embolism (PE) is a com-

mon condition in daily clinical practice. PE and 
deep venous thrombosis (DVT) together with ve-
nous thromboembolism (VTE) are common cardio-
vascular disorders and potentially fatal. The signs 
and symptoms of PE are diverse and may include 
dyspnea and/or (pleuritic) chest pain. In ~20% of 
patients presenting with suspicion of acute PE, the 
diagnosis can be confirmed (1). An incidence of 0.6 
to 1.2 per 1000 persons per year has been reported 
(4).

Objective diagnostic testing is important be-
cause of the potential morbidity and mortality if 
the diagnosis is missed, and because of the bleed-
ing risk associated with anticoagulant treatment. 
The 3-month mortality ranges from 6 to 11 % in 
patients with hemodynamically stable PE to 30% 
in unstable patients (4). Several tests are available 
for the diagnosis of PE. Formerly, the reference 
standard for the diagnosis of PE was pulmonary 
angiography. This invasive technique, however, is 
cumbersome to the patient and is also expensive. It 
has thus been replaced by computed tomographic 
pulmonary angiography (CTPA). The diagnostic 
strategy at present starts with the combination of a 
clinical decision rule (CDR) and a D-dimer test, fol-
lowed, if needed, by imaging tests including CTPA 
or ventilation perfusion (V/Q) scintigraphy. Imag-
ing is required in the case of a CDR indicating that 
PE is likely or an elevated D-dimer test.

Computed Tomography Pulmonary Angio-
graphy (CTPA)

Multirow CTPA is the first-line imaging test in pa-
tients suspected for acute PE. After applying intra-
venous contrast material, CTPA can be performed 
within 4 to 6 seconds, and PE can be diagnosed in 
the case of interruptions of the contrast material 
in the pulmonary arteries. However, limitations re-
garding accurate diagnosis of small peripheral em-
boli have so far prevented unanimous acceptance 
of CT as the reference standard  for imaging of PE. 
The development of multi-detector row CT has led 
to improved visualization of peripheral pulmonary 
arteries and detection of small emboli. The finding 
of a small isolated clot at pulmonary CT angiogra-
phy, may be increasingly difficult to correlate with 
results of other imaging modalities, and the clini-
cal importance of such findings is uncertain. The 
most realistic scenario to measure efficacy of pul-
monary CT angiography when PE is suspected may 
be the assessment of patient outcome (15). CTPA 
studies using the multislice technique showed a 
high sensitivity (96 to 100 %) and specificity (97 to 
98 %), and they have replaced invasive pulmonary 
angiography as the reference test for acute PE (4). 
Sensitivity and specificity, depending on the loca-
tion of the emboli, vary from 20 to 30 % for small 
subsegmental emboli using single-row CT up to 
95% for segmental, lobar, and central emboli using 

Въведение
Съмнението за БТЕ е често в ежедневната кли-

нична практика. Белодробният тромбоембо-
лизъм и дълбоката венозна тромбоза, заедно с 
венозна тромбоемболия (ВТЕ), са често срещани 
и потенциално фатални сърдечно-съдови забо-
лявания. Клиничните белези и симптоми на БТЕ 
са разнообразни и могат да включват диспнея 
и/или (плеврална) гръдна болка. При приблизи-
телно около 20% от съществуващите пациенти 
със съмнение за остро БТЕ, диагнозата може да 
бъде подтвърдена (1). Докладваната честота е от 
0.6 до 1.2 на 1000 души на година (4).

Обективният диагностичен метод е важен как-
то поради възможната болестност и смъртност 
при пропусната диагноза, така и от риск от кър-
вене при антикоагулантна терапия. За три месе-
чен период смъртността се движи от 6-11% при 
хемодинамично стабилни и 30% при нестабил-
ни пациенти с БТЕ (4). Налични са няколко мето-
да за диагноза на БТЕ. Преди препоръчваният 
стандарт за диагнозата БТЕ беше пулмоналната 
ангиография. Този инвазивен метод обаче е не-
удобен за пациента, а също така и скъп, поради 
което е бил изместен от компютър томографска-
та пулмоангиография. Пона стоящем диагнос-
тичната стратегия започва с клиничното подо-
зрение и изследване на Д-димер, последвано 
при необходимост от образните тестове включ-
ващо КТПА, вентилационно-перфузионна сцин-
тиграфия или еднофотонна емисионна томо-
графия комбинирана с компютър томография 
(СПЕКТ/КТ). Образните методи са необходими в 
случаите на клинично подозрение за възможна 
БТЕ или повишени стойности на Д-димер. 
Компютър томографска пулмоангиография 
(КТПА)

Мултидетекторната КТПА е първа линия обра-
зен метод при пациенти суспектни за остър БТЕ. 
След поставяне на интравенозен контраст, КТПА 
може да бъде изпълнена в 4 до 6 секунди и БТЕ 
се диагностицира в случаите на дефекти в кон-
трастирането на белодроните артерии и техни-
те клонове. Ограниченията относно прецизната 
диагностика на малките периферни емболи до-
сега са предотвратени с единодушното приема-
не на КТПА за референтен стандарт за изобра-
зяване на белодробния емболизъм. Развитието 
на мултидетекторната спирална КТ доведе до 
подобряване на визуализацията на периферни-
те белодробни артерии и откриване на малки 
емболи. Намирането на малък изолиран тромб 
чрез пулмоналната КТ ангиография обаче не 
винаги корелира с резултатите от други образ-
ни методи, а и клиничното значение на подобна 
констатация е несигурно. Ето защо най-реалис-
тичния начин за измерване на ефикасността на 
пулмоналната КТ ангиография при заподозрян 
БТЕ може да се определи от разултатите на паци-
ентите (15). В проучвания, използващи мултиде-
текторна КТПА, показват висока чувствителност 
(96 до 100%) и специфичност (97 до 98%), като 
изместват инвазивната пулмоангиография като 
референтен метод за диагностика на остър БТЕ 
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multislice CTPA (20).

Computed tomography (CT), which for most 
practical purposes has become the first-line im-
aging test in daily clinical routine for patients sus-
pected of having PE. The most important advan-
tage of CT over other imaging modalities is that 
both mediastinal and parenchymal structures can 
be evaluated, and thrombus can be directly visu-
alized (24). CTPA can be used to distinguish some 
life-threatening diseases such as aortic dissection, 
pneumonia, lung cancer, and pneumothorax (6, 
21). A study from 2007 compared diagnostic test 
results of CTPA with V/Q scintigraphy and revealed 
comparable results with a prevalence of PE of 14 to 
19 % incidence of recurrent PE. The most important 
advantage of CTPA over V/Q scintigraphy is the low 
number of inconclusive test results (28 to 46 %) and 
the possibility to achieve an alternative diagnosis 
(4). With the development of the CTPA technique, 
more and smaller, subsegmental emboli may be-
come visualized. Moreover, a diagnostic algorithm 
for PE that includes CT appears to be more cost-ef-
fective than algorithms that do not include CT but 
are based on other imaging modalities (compres-
sion ultrasonography of the lower extremities, scin-
tigraphy, pulmonary angiography) (14). In addition, 
there are some indications that CT not only may 
be used for evaluating thoracic anatomy in cases 
where PE is suspected but also could, to some de-
gree, allow derivation of physiologic parameters on 
lung perfusion at single–detector row and multi–
detector row CT (Fig. 1, 2, 3) (23).

The main impediment of single-detector row CT 
as the modality of choice for the diagnosis of acute 
PE has been the limitation of this modality for accu-
rate detection of small peripheral emboli. Results of 
early studies in which single–detector row CT was 
compared with selective pulmonary angiography 
demonstrated the high accuracy of CT for detection 
of PE to the segmental arterial level but suggested 
that subsegmental pulmonary emboli may be over-
looked on CT scans (12). The degree of accuracy 
that can be achieved for the visualization of subseg-
mental pulmonary arteries and for the detection of 
emboli in these vessels with single–detector row, 
dual–detector row was found to range from 61% to 
79%, limitations that have been overcome by devel-
opments in CT technology (11, 12).

Disadvantages of CTPA are contraindications in 
patients with allergy to iodinated contrast mate-
rial, occurring in 0.7% of patients, and in patients 
with impaired renal function. Contrast-induced ne-
phropathy after CTPA is estimated to occur in 8.9 
to 12 % of patients. Overuse of CTPA, without as-
sessment of the pretest probability, may lead to a 

(4). Чувствителността и специфичността зависят 
от местоположението на емболите и варира от 
20 до 30% за малките субсегментни емболи, из-
ползващи едно-спирална КТ и нараства на 95% 
за сегментни, лобарни и централни емболи из-
ползващи мултидетекторната КТПА (20).

Компютърната томографията е с най-много-
бройни практически приложения, поради което 
е образен метод от първа линия в ежедневната 
практика при пациенти суспектни за БТЕ. Най-
голямото й предимство пред останалите образ-
ни техники е възможността за оценка както на 
паренхимните и медиастинални структури, така 
и директната визуализация на тромба (24). Тя 
може да се използва за разграничаване на някои 
животозастрашаващи заболявания като аортна 
дисекация, пневмония, белодробен карцином 
и пневмоторакс (6, 21). Проучване през 2007 
г. сравняващо резултатите от диагностичните 
изследвания на КТПА с Вентилационна-перфу-
зионна сцинтиграфия (V/Q) показва сравними 
резултати с нарастване на БТЕ от 14 на 19 % от 
рецидивиращ тромбоемболизъм. Съществено-
то предимство на КТПА пред сцинтиграфията 
е наличието на малък брой на неопределени 
резултати (28% спрямо 46%) и възможността за 
поставяне на алтернативна диагноза (4). С раз-
витието на техниката на КТПА могат да бъдат 
визуализирани все повече и по-малки субсег-
ментни емболи. Поради това диагностичният 
алгоритъм за БТЕ включващ КТ е по-рентаби-
лен в сравнение с тези базирани на други об-
разни методи (Ултразвук на долни крайници, 
сцинтиграфия, белодробна ангиография) (14). В 
допълнение съществуват доказателства, че КТ 
не само може да бъде използвана за оценка на 
анатомичните структури в гръдния кош при сус-
пекция за БТЕ, но също така показва отклонения 
във физиологичните параметри като белодроб-
ната перфузия при едно- или мултидетекторната 
КТ (Фиг. 1, 2, 3) (23). 

Основен недостатък на еднодетекторната КТ 
като метод на избор за дианостика на остър БТЕ 
е било ограничението й в откриването на мал-
ките периферни емболи. При резултатите от 
ранни проучвания, при които този вид КТ е била 
сравнявана със селективна пулмоангиография 
се е доказала високата й точност за откриването 
на емболи в сегментни клонове на пулмонална-
та артерия, но субсегментните емболи са били 
пропускани (12). Степента на точност, която 
може да се достигне за визуализацията на суб-
сегментните белодробни артерии и за открива-
нето на емболи в тях с едно-, двуспирална КТ е 
била в границите от 61% до 79%, ограничения 
които са преодоляни с развитието на КТ техно-
логия (11, 12).

Недостатъците на КТПА са свързани с контра-
индикация при пациенти с алергия към йод-съ-
държащи контрастни вещества, които се срещат 
при 0.7% от пациентите и при такива с нарушена 
бъбречна функция. Контраст-индуцираната не-
фропатия след КТПА се среща при 8.9%-12% от 
пациентите. Прекомерната употреба на КТПА, 
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без преценка на предшестващата вероятност, 
може да доведе до повишена честота (>90%) 
на негативни резултати (4). В заключение, ра-
диационната доза на еднодетекторната КТ се 
движи от 0.3 до 5 mSv, и рискът от раково забо-
ляване при експозиция при съмнение за БТЕ е 
оценен на над 150 смъртни случаи на милион. 
Този риск е по-висок предимно при млади па-
циенти и жени в репродуктивна възраст. При 
съвременните мултидетекторни компютърни 
томографии се използват протоколи с нискодо-
зово натоварване на пациента. Повечето съвре-
менни проучвания и технически усъвършенст-
вания са насочени към редуциране на дозата, 
която пациентът получава.
Вентилационно-перфузионна сцинтиграфия 
(V/Q)

Вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
много години е била образен метод от първа-
линия вместо класическата пулмоангиография 
преди въвеждането на КТПА. Сцинтиграмите 
на белодробната перфузия (васкуларизация) и 
вентилация са представени след интравенозно 
приложение на радиоактивен изотоп свързан 
с технеций 99. Изследваните резултати могат 
да бъдат класифицирани в три категории: нор-
мална; високо вероятна; и ниско вероятна. Нор-
малният перфузионно-сцинтиграфски резултат 

high rate of more than 90% of negative results (14). 
Finally, the radiation dose of a single CTPA range 
from 3 to 5 mSv, with an estimated cancer risk of 
150 excess cancer deaths per million resulting from 
exposure to a single CT scan for suspected PE. The 
cancer risk is more of interest on the younger, fe-
male patients during reproductive age. In modern 
multi row CT protocols with low dose exposure to 
the patient are used. The most contemporary stud-
ies and technical improvements are aimed at re-
ducing the dose that the patient receives.

Ventilation Perfusion Scintigraphy (V/Q)

Ventilation Perfusion Scintigraphy lung scan for 
many years was the first-line imaging test instead 
of classical pulmonary angiography, before the 
introduction of CTPA. Scintigrams of pulmonary 
perfusion (vascularization) and ventilation are per-
formed after application of intravenous radioactive 
isotopes labeled with technetium-99m. Test results 
can be classified in three categories: normal, high 
probability, and non-high probability. A normal 
perfusion-scintigraphy result excludes PE with up-
per 95%. A high-probability test result, defined as 
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2А. Аксиален образ на мекотъканен 
прозорец. Дефект в контрастиране-
то на десен главен клон и единични 
пристенни, и централно разполо-
жени дефекти в ляв главен клон.
2A. Axial image - contrast defect of 
right main pulmonary artery branch 
and single, parietal localized defects 
of left main branch.

2В. Коронарен MIP образ.
2B. Coronary MIP image.

2С. Аксиален образ на мекотъканен 
прозорец. Демонстрират се дефе-
кти в контрастирането на сегмент-
ни клончета двустранно. 
2C. Axial image - contrast defect 
of segmental pulmonary arteries 
branches (bilateral). 

Фигура 1. КТ пулмоангиография на мъж на 54г. с БТЕ. 
Fig.1. CT pulmonary angiography - 54 year old man with PTE.

1А. Сагитален Maximum Intensity 
Projection (MIP) образ. Стрелките 
показват дефекти в контрастирането 
на десен горнолобарен клон и на 
интермедиерен клон на белодроб-
ната артерия. В среден дял и 10-ти 
сегмент се визуализират зони на 
консолидация на паренхима (бело-
дробни инфаркти).

1A. Sagital Maximum intensity projection (MIP) image. The arrows 
show defect in contrast of right lower pulmonary arterial lobar 
branch and in intermediate branch. There is a zone of consolidation 
in 10th segment (pulmonary infarction).

1В. Коронарен MIP образ.
1B. Coronary MIP image.

1С. Коронарен MIP образ, демон-
стриращ дефекти в контрастирането 
на сегментни клончета на десен 
долнолобарен клон.
1C. Coronary MIP image - contrast 
defect of segmental pulmonary arteries 
branches (right lower lobar branch).

1D. Коронарен образ на същия срез 
на прозорец за белодробен парен-
хим. Визуализира се консолидация 
на паренхима.
1D. Coronary image of the same 
section - consolidation of lung 
parenchyma.

Фигура 2. Пациент на 56г. с масивна форма на БТЕ. 
Fig. 2. 56 year old patient with massive form of PTE.

Фигура 3. Аксиален образ на 73г. 
жена. Визуализира се инфаркт в 
лингулата.
Fig. 3. Axial image (73 year old 
woman) - pulmonary infarction in the 
lingula. 
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изкючва белодробна емболия в 95%. Високо ве-
роятният резултат, дефиниран като наличие на 
най-малко един сегментен дефект в перфузион-
ната, в комбинация с нормална вентилационна 
сцинтиграфия е диагностична за БТЕ в 85%-90% 
и има специфичност 97% (10). Всички останали 
резултати, които са от парядъка на 28%-46% от 
всички представени пациенти със съмнение за 
остър БТЕ, са неопределени и при тях са препо-
ръчителни допълнителни образни методи. Това 
е основният проблем на вентилационно-перфу-
зионната сцинтиграфия.

Броят на недиагностичните сцинтиграми може 
да се понижи ако изследването се прави при па-
циенти с нормална рентгенография. Настоящи 
проучвания изследват комбинацията от перфу-
зионна сцинтиграфия и рентгенография без до-
пълнителна вентилационна сцинтиграфия (16). 
Тази комбинация е надеждна за откриване или 
отхвърляне на БТЕ с чувствителност между 80-
85% и специфичност 93-97%, зависещо от вида 
на използвания критерий и това е сравнено с 
точността на V/Q сцинтиграфия в Проспектив-
ното проучване за диагностика на белодробния 
тромбоемболизъм (PIOPED II). Също така е по-
евтина и с по-ниска радиационна доза в сравне-
ние с КТПА. Техниката може да бъде алтернатива 
на сегашните образни методики, особено при 
млади жени поради повишения риск от карци-
ном на гърдата от радиацията и поради малката 
коморбидност при тази група пациенти. Поло-
жителната предиктивна стойност, включваща 
клинична вероятност, Д-димер, рентгенография 
и перфузионна сцинтиграфия при жени на въз-
раст под 50 години е 82-100% (3, 16).
Пулмонална ангиография

Катетър пулмоангиографията традиционно 
е била разглеждана като референтен метод за 
Белодробна емболия. Диагностичният крите-
рий за остър БТЕ при директната ангиография е 
дефиниран преди около 40 години и се състои 
от директни доказателства за тромб или реги-
стриране на дефект или ампутиране на клон на 
пулмоналната артерия (7). С директната анги-
ография могат да бъдат визуализирани малки 
тромби с размери 1-2 mm в субсегментни арте-
рии. Други индиректни белези за белодробна 
емболия са бавно стичане на контраста, регио-
нална хипоперфузия и задържане или намаля-
ване на венозния пулмонален кръвоток, но те не 
са подтвърдени и следователно не са диагнос-
тични. 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 5 696 пациента (7). 
Поради инвазивния характер, включващ дясна 
сърдечна катетаризация и инжекция на кон-
трастно вещество и наличието на неинвазивни 
методи като КТПА и Вентилационно-перфузион-
ната сцинтиграфия, понастоящем катетър пул-
моангиографията няма водеща роля (4).

at least one segmental defect on perfusion scin-
tigraphy in combination with a normal ventilation 
scintigraphy, is diagnostic for PE with an 85 to 90 
% predictive value and specificity of 97 % (10). All 
other test results, which may be 28 to 46 % of all 
patients presenting with suspected acute PE, are 
inconclusive, and further imaging is required in 
these patients. The latter is the major problem of 
ventilation-perfusion scintigraphy.

The amount of non-diagnostic scintigrams may 
decrease if this test is used in patients with a nor-
mal x-ray result. Recent studies investigated the 
combination of perfusion scintigraphy and chest 
x-ray, without adding ventilation scintigraphy 
(16). This combination seems reliable in detect-
ing or excluding PE with a sensitivity of 80 to 85 % 
and a specificity of 93 to 97 %, depending on the 
kind of criteria used, and this was comparable to 
the diagnostic accuracy of V/Q scintigraphy in the 
Prospective Investigation of Pulmonary Embolism 
Diagnosis (PIOPED) II study. This combination also 
has lower costs and a lower radiation dose com-
pared with CTPA. This technique could be an al-
ternative to the current imaging modalities, espe-
cially in young women, due to the increased risk of 
breast cancer by radiation and because of the low 
amount of comorbidity in this specific group of pa-
tients. The positive predictive value including clini-
cal probability, D-dimer, chest x-ray, and perfusion 
scintigraphy in women below 50 years of age was 
82 to 100 % (3, 16).

Pulmonary Angiography
Catheter pulmonary angiography was tradition-

ally regarded as the reference test for PE. The diag-
nostic criteria for acute PE in direct angiography 
were defined almost 40 years ago and consist of di-
rect evidence of a thrombus, either a filling defect 
or amputation of a pulmonary arterial branch (7). 
With direct angiography, thrombi as small as 1 or 2 
mm within the subsegmental arteries can be visu-
alized. Other indirect signs of PE include the pres-
ence of a slow flow of contrast, regional hypoperfu-
sion and delayed or diminished pulmonary venous 
flow, but these are not validated and hence not 
diagnostic. Pulmonary angiography is invasive and 
not devoid of hazards. The mortality due to pulmo-
nary angiography was 0.2%  in a pooled analysis of 
five series with a total of 5 696 patients (7). Due to 
the invasive character, including right heart cath-
eterization and injection of contrast material, and 
the current availability of noninvasive diagnostic 
imaging modalities like CTPA and V/Q scintigraphy, 
catheter pulmonary angiography now has an insig-
nificant role (4).
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Компресионна ултрасонография на долните 
крайници

При 13-15 % от пациентите суспектни за БТЕ 
може да бъде открита проксимална ДВТ (4). Този 
процент може да нарасне четирикратно при па-
циенти с клинични белези и симптоми на ДВТ. 
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% (7). Тя показва ДВТ в 
30-50 % от пациентите с БТЕ. Единственият ут-
върден диагностичен критерий за ДВТ е непъл-
ното свиване на вената, което показва наличие-
то 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.

Чувствителността на компресионната ултра-
сонография при пациенти съмнителни за ос-
тър БЕ е ограничен между 23-29 % и фалшиво 
позитивните резултати от нея са 2-3 % (4). Ул-
трасонографията като образен метод от първа 
линия при всички съмнителни за БТЕ пациенти 
не е рентабилен. Предполага се, че негативна-
та КТПА не е сигурна за изключване на БЕ при 
високо рискови пациенти и трябва да бъде из-
вършена допълнително ултрасонография на 
крайниците при такива болни. Сензитивността 
на КВУ при наличие на БТЕ, доказана с мултиде-
текторна КТ е 39% и специфичност 99%.

До скоро компютър томографската веногра-
фия беше препоръчвана, като лесен начин за 
диагностициране на ДВТ при пациенти суспект-
ни за БТЕ, като може да бъде комбинирана с  КТ-
ангиография на торакс или като самостоятелна 
процедура, използваща само едно инжектиране 
на контраст. В последното проучване PIOPEDII, 
комбинирането на КТ венографията с КТ анги-
ографията увеличава чувствителността за БТЕ 
от 83% на 90% с подобна специфичност (около 
95%) (10). КТ венография увеличава процентът 
на пълното откриване главно на периферните 
вени при пациенти със суспектна БТЕ, като доба-
вя значимо количество лъчение, което е обезпо-
коително по-специално за млади жени. 
Магнитна резонансна ангиография (MРA)

Налице са нарастващи факти, че магнитно-
резонансната ангиография може да бъде ал-
тернативно диагностично средство в случай на 
съмнение за остър БТЕ. МРА е методика без йо-
низираща радиация и потенциално е алтернати-
ва за пациенти с контраиндикации, като алергия 
към йод-съдържащо контрастно вещество, тъй 
като се използва по-малко токсичния гадолинов 
контраст. Няколко проучвания с ограничен брой 
пациенти показват чувствителност от 77-100 % 
и специфичност 55-98 %. В наскоро публикува-
ното  проучване PIOPED III, където е направена 

Compression Ultrasonography of the Lower 
Extremities

In 13 to 15 % of patients with suspected PE, a 
proximal DVT can be found (4). This percent may 
increase fourfold in patients with clinical signs and 
symptoms of DVT.  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 compres-
sion venous ultrasonography (CUS) has largely re-
placed venography for diagnosing DVT. CUS has a 
sensitivity over 90% for proximal DVT and a speci-
ficity of about 95% (7). CUS shows a DVT in 30–50 
% of patients with PE. The only validated diagnos-
tic criterion for DVT is incomplete compressibility 
of the vein, which indicates the presence of a clot, 
whereas flow criteria are unreliable. The diagnostic 
yield of CUS in suspected PE might be raised by 
performing complete ultrasonography, including 
the distal veins.

However, the sensitivity of compression ultraso-
nography in patients with suspicion of acute PE is 
limited to 23 to 29 %, and false-positive compres-
sion ultrasonography will result in unnecessary 
treatment in 2 to 3 % of the patients (4).  Moreover, 
ultrasonography as the first-line imaging test in all 
patients with suspected PE is not cost effective. 
It has been suggested that negative CTPA is not 
enough for safe exclusion of PE in a high-risk popu-
lation, and additional ultrasonography of the legs 
should be performed in patients with negative CT 
results. The sensitivity of CUS for the presence of PE 
on MSCT was 39% and its specificity was 99%.

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 injec-
tion of contrast dye. In the recent PIOPED II study, 
combining CT venography with CT angiography 
increased sensitivity for PE from 83 to 90 % and 
had a similar specificity (around 95%) (10). CT ve-
nography increases the overall detection rate only 
marginally in patients with suspected PE and adds 
a significant amount of irradiation, which may be a 
concern, especially in younger women.

Magnetic Resonance Angiography (MRA)
There is growing evidence that magnetic reso-

nance angiography (MRA) may be an alternative 
diagnostic tool in cases of suspected acute PE. 
MRA is a modality without ionizing radiation and 
potentially provides an alternative for patients with 
contraindications, including allergy to iodinated 
contrast material, because of the use of less neph-
rotoxic gadolinium contrast. Some studies with a 
limited number of patients showed sensitivity of 
77 to 100 % with 95 to 98 % specificity. However, 
in the recent published PIOPED III study in which 
MRA was performed in 371 patients with suspect-
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ed acute PE, a 25% rate of technically inadequate 
images was observed. The sensitivity of MRA was 
only 78% with a specificity of 99% (17). Moreover, 
sensitivity decreased from 79% for main or lobar 
PE to 50% for segmental and 0% for subsegmen-
tal PE (17). Sanchez et al. studied MRI performance 
for acute PE diagnosis by reference to 64-detec-
tor CTPA in 300 patients and demonstrated a high 
specificity (99 to 100 %) with a sensitivity of 79 to 
85 % for conclusive MRI results. However, 28 to 30 
% of the included patients had an inconclusive MRI 
result. Sensitivity was higher in proximal (98 to 100 
%) than in segmental (68 to 91 %) and subsegmen-
tal PE (21 to 33 %) (13).

Further Alternative Imaging Tests
Dual-energy CTPA

Dual-energy CTPA distinguishes different ab-
sorption characteristics of different tissue types. 
It visualizes blood clots in the pulmonary arteries 
and will also give information of perfusion defects 
without additional radiation exposure compared 
with CTPA. Sensitivity of CTPA might improve using 
dual energy CTPA but needs further validation in 
outcome trials (2).

Single-photon emission computed tomography 
(SPECT)

Three-dimensional images acquired by single-
photon emission computed tomography (SPECT) 
using a gamma-emitting radioisotope may im-
prove V/Q scintigraphy and has a lower radiation 
dose (19). The co-registered V/P and CT scans pro-
vide more precise functional and additional mor-
phological information about pulmonary paren-
chyma, pleural and mediastinal structures. The CT 
acquisition is typically low-dose and can be imple-
mented with little additional acquisition time and 
radiation exposure (5). It is convenient as a primary 
examination for patients with contrast-related con-
traindications, as well as young patients and pre-
menopausal women, because of the low whole 
body and breast exposure.  It can be also used for 
follow-up of the patients’ recovery .

Computed tomography pulmonary angiography 
(CTPA) became the method of choice, visualizing 
directly the thrombi in the pulmonary tree. It is 
available in emergency situations, and convenient 
for differentiation of PE, myocardial infarction, and 
aortic dissection. It also provides additional in-
formation about lung parenchyma and eventual 
pleural, pericardial and mediastinal pathology. The 
limitations of the method, related to radiation ex-
posure, namely high breast exposure unacceptable 
in premenopausal women: (20-50 mGy v/s 1.3 for 
V/P scan) or to contrast contraindications (renal 

МРА при 371 пациенти, суспектни за остър БТЕ, 
при 25% от тях е бил наблюдаван технически не-
задоволителен образ. Чувствителността на МРА 
е била само 78% със специфичност 99% (17). 
Още повече, че чувствителността спада от 79% 
за белодробна емболия на главен или лобарен 
клон на 50% за сегментен и 0% за субсегментен 
(17). Sanchez и сътрудници проучват употребата 
на МРА за остър БТЕ, диагностициран с 64 детек-
торна КТПА при 300 пациента и доказват висо-
ка специфичност (99-100 %) със чувствителност 
79-85 % за заключителен резултат от МРА. При 
28-30 % от включените пациенти няма убедите-
лен резултат. Чувствителността е по-висока за 
проксимална (98-100 %), отколкото за сегментна 
(68-91 %) или субсегментна белодробна ембо-
лия (21-33 %) (13).
Допълнителни алтернативни образни методи
Двойно-енергийна КТПА

Двойно-енергийната КТПА отразява различ-
ната абсорбционна способност на различните 
видове тъкани. Тя визуализира кръвните тром-
би в белодробните артерии и също така дава 
информация за перфузионни дефекти без до-
пълнителна радиационна експозиция, в срав-
нение с КТПА. Чувствителността на КТПА може 
да се повиши с използването на двойно-енер-
гийната КТПА, но са необходими допълнителни 
подтвърждения на резултатите от проучвания 
(2).
Еднофотонна емисионна компютър томогра-
фия (SPECT)

Три измерните образи, получени чрез едно-
фотонно емисионната компютър томография 
(СПЕКТ), използваща предаването на гама изо-
топ може да усъвършенства V/Q сцинтиграфия и 
има по-ниска радиационна доза (19). Съвместно-
то регистриране на вентилационно-перфузион-
на сцинтиграфия и КТ (СПЕКТ/КT) в едно изслед-
ване осигурява по-прецизна  функционална и 
допълнителна морфологична информация за 
белодробния паренхим, плевралната и медиас-
тинална структури. Добавената КТ обикновено 
е ниско-дозова и може да бъде осъществена 
за кратко време, и с ниска лъчева експозиция 
(5). Подходяща е както за първично изследва-
не при пациенти с контраиндикации свързани 
с контраста, а също така и за млади пациенти и 
пременопаузални жени, поради ниската експо-
зиция на цялото тяло и гърдите. Също така може 
да се използва и за проследяване на оздравели 
пациенти. 

Компютър томографската пулмоангиография 
е метод на избор, визуализираща директно 
тромбите в пулмоналните клонове. Тя е налична 
в условия на спешност и е подходяща за разгра-
ничаване на БТЕ, миокарден инфаркт и аортна 
дисекация. Също така дава допълнителна ин-
формация за белодробния паренхим и евенту-
ална плеврална, перикардна, и медиастинална 
патология. Ограниченията на метода са свър-
зани с голяма лъчева експозиция именно висо-
ка експозиция в гърдите, което е нежелателно 
при пременопаузални жени (20-50 mGy срещу 
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1.3 за V/Q сцинтиграфия) или контраиндикации 
(бъбречна недостатъчност, тежка алергия към 
контраста, диабетици на метформин), засягащи 
до 23-31 % от пациентите, нуждаещи се от об-
разно изследване (18, 22). Хибридният метод 
V/Q и СПЕКТ/КT може да замени КТПА при тези 
пациенти. То е свързано с по-малко лъчево на-
товарване. Неговата функционална характерис-
тика улеснява оценката на дефектите и открива 
евентуално нови такива, което го прави метод 
на избор за проследяване.

Мiles и сътр. съобщават за 95% съвпадение 
между СПЕКТ V/Q сцинтиграфията и данните от 
КТПА за диагностика на белодробната ембо-
лия с чувствителност 83% и специфичност 98% 
за СПЕКТ V/Q (9). Друго проучване показва из-
ключително достижение на СПЕКТ V/Q към пла-
нарната V/Q сцинтиграфия с чувствителност от 
100% и специфичност от 87% за СПЕКТ V/Q. Но 
липсват резултати от съществени проучвания 
при остър БТЕ (8).
Заключение

Образните методи играят важна роля в откри-
ването или изключването на белодробна ембо-
лия, когато диагностицирането на БТЕ е затруд-
нено. При пациенти с клинично съмнение за 
остра (рецидивираща) тромбоемболия, КТПА е 
образен метод на първи избор с висока позитив-
на и негативна предсказваща стойност. Вентила-
ционно-перфузионната сцинтиграфия може да 
се използва, като алтернативна техника, напри-
мер при пациенти с контраиндикации за КТПА, 
като алергия към интравенозното контрастно 
вещество или нарушена бъбречна функция. Тази 
методика, обаче дава голям брой неопределени 
резултати. Компресионната ултрасонография 
може да бъде използвана при съмнение за ДВТ. 
Изследвания като МРА, двойно-енергийната 
КТПА и перфузионната сцинтиграфия комбини-
рана с рентгенография се нуждаят от предвари-
телно подтвърждение преди внедряването им в 
клиничната практика.

Представените образни изследвания са авторски.

failure, severe contrast allergy, diabetics on metfor-
min), concern up to 23-31 % from the patients that 
may need imaging test (18, 22). 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 the defects’ resolution, 
and the detection of eventual new defects, which 
promote it as a test of choice for the follow-up.

Miles et al. reported a 95% agreement between 
SPECT V/Q scintigraphy and CTPA data for the diag-
nosis of PE and a sensitivity of 83% with specificity 
of 98% for SPECT V/Q (9). Another study showed a 
superior diagnostic performance of V/Q SPECT to 
planar V/Q scintigraphy with a sensitivity of 100% 
and specificity of 87% for SPECT V/Q. But formal 
outcome studies in acute PE are lacking (8).

Conclusion
Imaging modalities play an important role in 

detecting or excluding PE when diagnosing PE is 
complicated. In patients with clinically suspected 
acute (recurrent) PE, CTPA is the first-choice im-
aging modality with a high positive and negative 
predicting value. V/Q scintigraphy can be used as 
an alternative technique, for example, in patients 
with a contraindication for CTPA such as allergy to 
intravenous contrast material or impaired kidney 
function. This latter technique yields a substantial 
amount of inconclusive test results. Compression 
ultrasonography can be used in the presence of 
suspicion of deep vein thrombosis. Tests such as 
MRA, dual energy CTPA, and perfusion scintigraphy 
combined with chest x-ray need further validation 
before implementation in clinical care.

The presented imaging is copyrighted.
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