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Резюме
 Представят се четири случая на белодробен тромбоемболизъм (БТЕ) при наличие на 
тромби в дясно сърце. Всички пациенти бяха изследвани неколкократно в хода на лечението и след 
изписването, чрез трансторакална еxокардиография (ТТЕ) и югуларна доплерова флоуметрия. 
Динамичните аналогови промени на югуларния венозен кръвоток, съответстващи на промените в 
наляганията в дясно сърце, доставят допълнителна диагностична информация заедно с ТТЕ, 
особено при пациенти с неясна клиника. Тенденцията към нормализиране на югуларната венозна 
крива, или наличието на нормален сигнал при проследяване във времето след БТЕ, насочва към по-
добър ефект от лечението. Дискутират се динамичните ТТЕ и доплер-сонографски промени на 
югуларния венозен кръвоток, клиничен ход, и терапевтично поведение при тези пациенти.

Ключови думи: югуларен венозен кръвоток, съдов доплер, трансторакална ехокардиография, 
белодробен тромбоемболизъм
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FOUR CASES 
OF RIGHT HEART THROMBI – 

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC 
POSSIBILITIES

Abstract
 Four cases of right heart thrombi and pulmonary thromboembolism are represented. All of the 
patients were examined repeatedly during the course of treatment and after discharge by TTE and 
Doppler Flowmetry of the right jugular vein. Dynamic analogous changes of the jugular venous �ow, 
corresponding to the pressure changes of the right heart provide additional diagnostic information 
together with TTE, especially in patients with unclear clinical features. The efficiency of the treatment may 
be appriciated by tendency of normalizing of jugular venous �ow, or presence of a normal jugular �ow 
pattern following up patients with pulmonary embolism. Dynamic TTE and Doppler changes of jugular 
venous �ow, and clinical course and treatment strategy in these patients are discussed as wel as some 
short analysis of genetic and physiological factors, which are related to the anticoagulation efficacy of 
vitamin-K antagonists.

Keywords: Jugular venous �ow, vascular Doppler, transthoracic echocardiography, pulmonary throm-
boembolism

77

P. Dichev

Department of Cardiology
Multifunctional Hospital for Active Treatment "H. Dimitar" – Sliven

Thoracic Medicine
Volume VIII, Issue 1
March 2016

case presentations



78

 Белодробният тромбоемболизъм (БТЕ) със 
своята разнообразна клинична картина вина-
ги е представлявал предизвикателство в спеш-
ната медицина. Това се отнася както за случа-
ите с неясно протичане, воалирани от други 
заболявания, така и при тези с висок риск. Ние 
представяме четири случая на пациенти с 
тромби в дясно сърце и белодробен емболи-
зъм.

 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1 
 От анамнезата
 Жена на 73 годишна възраст, придружена 
от близки, доведена в кардиологичен кабинет 
поради следните оплаквания: от една седми-
ца с изразена диспнея и ограничен физически 
капацитет, болки в дясна гръдна половина и 
хемоптое.
 Преди 4 месеца е била хоспитализирана и 
лекувана по повод изострена застойна сър-
дечна недостатъчност. Придружаващи забо-
лявания: дългогодишна артериална хиперто-
ния (АХ), перманентно предсърдно мъждене, 
захарен диабет тип 2. По данни от представе-
ната епикриза при пролежаването е била със 
следните данни от ехокардиографията (ЕХОК): 
ляво предсърдие (ЛП) – 77/50; дясно предсър-
дие (ДП) – 67/65; лява камера (ЛК) – 44/27; ле-
вокамерна хипертрофия (ЛКХ) – 17/15 mm, 
фракция на изтласкване (ФИ) – 77%. Пулмо-
нално систолно налягане (PaPsys) – 43mmHg. 
Лекостепенна митрална регургитация (MR), 
аортна регургитация (АоR), пулмонална ре-
гургитация (PR); умерена по степен трикуспи-
дална регургитация (TrR). Диастолна дисфунк-
ция от смесен тип и нарушена глобална функ-
ция на ЛК.
 Предхождаща терапия до момента на пре-
гледа: Спиронолактон 50mg, Аспирин 100mg, 
Дигоксин 0.25mg, Фурантрил 40mg през ден, 
Карведилол 2 x 6.25 mg, Co-Diovan 160/25 mg, 
Предуктал МР 2 таблетки дневно.
 Физикален статус
 Тежко общо състояние, цианоза по види-
мите лигавици, изразена тахидиспнея. Емфи-
зематозен гръден кош, отслабено везикулар-
но дишане, крепитиращи влажни хрипове в 
дясна белодробна основа на ограничена 
площ. Тахиаритмична сърдечна дейност око-
ло 100 bpm, леко отслабени сърдечни тоно-
ве, систолен шум на върха 1/6. Артериално 
кръвно налягане (RR) – 115/80. Черен дроб се 
палпира на 4cm под ребрена дъга. Крайници – 
без оточен синдрoм.
 Трансторакална еxокардиография
 (ТТЕ) – 07.07.2009
 ЛП 64/37; ДП 68/72, ЛКХ 18/18 mm, ЛК 33 
/21, ФИ 76%, TrR – 3 степен, парадоксално дви-
жение на междукамерната преграда, скъсено 
акцелерационно време на пулмоналния кръ-
воток – 30 msec. PaPsys – 70mmHg. Визуализи-
ра се педикулиран подвижен тромб в бифур-
кацията на Truncus pulmonalis – 18/16 mm 
(фиг. 1).

Pulmonary thromboembolism in the variety of 
its presentation is always challenging at emer-
gency department, related to both, the cases 
with subtle, obscure clinical features and those 
with high risk dramatic course. In this article we 
present four cases of patients with right heart 
thrombi and pulmonary embolism.

 CASE 1
 History of disease
 A 73-years-old woman was admitted to our 
hospital with acute exacerbation of chronic he-
art failure, chest pain in the right part of the lung, 
haemoptoe, dyspnoea and limitation of physical 
capacity. Her medical history included chronic 
heart failure, long-term arterial hypertension, 
permanent atrial �brillation and diabetes melli-
tus type 2. She was on Spironolacton 50 mg, As-
pirin100 mg, Digoxin 0.25 mg, Furosemid 40 mg 
every other day, Carvedilol 6.25 mg bid, Co-
diovan 160/25 mg, Preductal MR bid.

  Physical examination 
 Generally bad condition, cyanosis, dyspnoea. 
Lung – emphysema, decreased pulmonary bre-
athing, crackle sounds in the right basal pulmo-
nary area. AF, heart rate 100 bpm. Apical heart 
sound 1/6. Blood pressure (BP) – 115/80 mmHg. 
Hepatomegaly – 4 cm. Lack of edema of the 
lower limbs.

 Transthoracic Echocardiography (TTE) – 
07.07.2009  at  admittance:
 Dilated both atriums, left ventricular hyper-
trophy. LVD 33/22 mm, EF = 75%. TrReg III grade. 
Pulmonary Flow: acceleration time – 30 msec; 
PaPsys – 70 mmHg.
 Pendulum thrombus on the bifurcation of 
Truncus pulmonalis 18/16 mm (�g. 1, �g. 2).
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 Поради подвижността на тромба трудно се 
експонира пулмоналния кръвоток в a. pulmo-
nalis (фиг. 2).
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Фиг. 1. Педикулиран подвижен тромб в областта на 
Truncus pulmonalis – 18/16 mm.

Fig. 1. TTE – pendulum thrombus on the bifurcation 
of Truncus pulmonalis 18/16 mm.

Фиг. 2. Пулмонален кръвоток в белодробната артерия. Fig. 2. Difficulty to obtain pulmonary �ow, due to movement 
of thrombus.



80

 Доплер на Югуларен венозен кръвоток в 
динамика при приемането и след едносед-
мично лечение с антикоагуланти (фиг. 3, 4).

 Доплер на дълбоки венозни съдове на 
долни крайници – без данни за дълбока ве-
нозна тромбоза.

 Doppler of Jugular venous �ow (JVF) shows 
decreased deceleration time of the systolic wave 
and reverse component with small diastolic wa-
ve, suggested to high right heart pressure (�g. 3).

 A week after treatment JVF shows reversal 
waves between systolic and diastolic waves, due 
to high mean pulmonary pressure (�g. 4). 
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Фиг. 3. Скъсено систолно децелерационно време на сигнал 
от югуларния кръвоток и последващи ундулираши вълни, 
предизвикани от подвижността на тромба (07.07.2009).

Fig. 3. JVF – decreased deceleration time of the systolic wave 
and reverse component with small diastolic wave.

Фиг. 4. Наличие на дълбоки ретроградни вълни между 
систолна и диастолна ортоградни вълни, насочващи 
към високо средно пулмонално налягане. Fs>Fd (13.07.2009).

Fig. 4. JVF a week later – reversal waves between systolic 
and diastolic waves, due to high mean pulmonary pressure. 
Fs>Fd (13.07.2009).
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 Doppler of the lower limbs – no evidence of 
deep vein thrombosis. Lung X ray and computed 
tomography (CT) – evidence of lung thrombo-
embolism, and lung infarction (�g 5, 6).

 Обзорна рентгенография на бял дроб и КТ 
– данни за белодробна емболия и белодробен  
инфаркт (фиг. 5, 6). FOUR CASES OF RIGHT HEART 
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Фиг. 5. Данни за тромб в главен клон на дясна белодробна 
артерия при КТ изследване на бял дроб.

Fig. 5. CT of the lung – thrombus in the right main branch 
of pulmonary artery.

Фиг. 6. Данни за инфаркт пневмония в дясна белодробна 
основна от рентгенография на бял дроб.

Fig. 6. X ray – enlarged cardiothoracic ratio and opacity 
of the lower right lung lobe.
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 Резултати от параклинични 
 и други конвенционални изследвания
 Кръвна захар – 7.98, 7.04 mmol/L; D-dimer 
0.6 mg/L; Тропонин Т – 0.06 mcg/L .  Останалите 
показатели са в нормални референтни гра-
ници. Киселинно-алкално състояние (КАС) – 
компенсирана респираторна алкалоза. Елек-
трокардиограма (ЕКГ) – полувертикална елек-
трическа позиция; тахиаритмия – 125 bpm; 
дифузни неспецифични реполаризационни 
нарушения в прекордиалните отвеждания.
 Възможности за терапевтично
 поведение:
 - Насочване веднага към ВСССЦ за кардио-
хирургично лечение;
 - Фибринолиза, при неуспех – кардиохи-
рургия;
 - Лечение с хепарин или нови орални анти-
коагуланти, приложение на антагонисти на 
Витамин К.
 Пациентката се оцени като състояние с ви-
сок клиничен риск и се предприе лечение с 
Aktilyse 10 mg болус + 90 mg инфузия за 2 часа; 
Хепарин 5000 IU, последвани от 18 IU/kg/час с 
контрол на aPPT. При проследяване на състо-
янието на пациентката без ефект от тромболи-
тичната терапия. В хода на лечението се уста-
нови рязко снижение на броя на тромбоци-
тите до 70 000 c/ml�, поради което терапията 
се продължи с Фондапаринукс 7.5 mg sc. До-
пълнителна терапия: Берлиприл 5 mg, Бизо-
гамма 5 mg, Дигоксин 0.25 mg, Синтром по 
схема, с контрол на INR. 
 Поради неефективна фибринолиза паци-
ентката се насочи към болница Токуда за пре-
ценка за кардиохирургично лечение, което бе 
отказано от кардиохирурзите и от близките 
поради висок клиничен риск.
 Тактика за медикаментозно лечение след 
отказ от кардиохирургия: Синтром с контрол 
на INR между 2.0 – 3.0, дигоксин, ACE-инхиби-
тор,  диуретик.
 Проследяване през м. 09.2009 година
 Хоспитализирана е отново с изострена 
сърдечна недостатъчност, водещ десен тип. 
Данни от ТТЕ: TrR – 3 стадий ; PISA ЕRО=0.6 cm�; 
персистира тромба в трункус пулмоналис. 
Данни за пулмонална хипертония. Доплеро-
вата флуометрия на ЮВК показа промени, на-
лагащи обсъждане на нов емболичен инци-
дент (фиг. 7).

 Results from laboratory tests 
 and other investigations
 Blood glucose level – 7.98, 7.04 mmol/l, D-
dimer – 0.6 mg/L, Troponin Т – 0.06 mcg/L. Acid-
base balance – compensated respiratory alkalo-
sis. 
 ECG – atrial �brillation (AF), 126 bpm; non-
speci�c abnormalities in precordial repolarisa-
tion.

 Treatment
 The patient is assessed as a state with high 
clinical risk and taken treatment is: �brinolysis 
with Aktilyse 10 mg iv bolus + 90 mg for 2 hours; 
UFH 5000 IU iv bolus + 18 IU/hour under APPT 
control. Due to heparin induced thrombocyto-
penia (platelets count – 70 000) the treatment 
was changed to Fondaparinux 7.5 mg sc QD. 
Additional treatment: Berlipril 5 mg, Bisoprolol 
5mg, Digoxin 0.25 mg, Acenocoumarol under 
INR control (2.0 – 3.0).

 The patient was recommended surgery but it 
was not accepted from her family and the referral 
specialized cardio surgeon centre because of 
high operative risk and remained at Acenocou-
marol under INR control (2.0 – 3.0).

 Follow up 2009, Sept.
 The patient was admitted to the hospital for 
decompensated right heart failure. TTE data: 
TrReg 4th grade – PISA 0.6 cm�; Thrombus in 
Truncus pulmonalis with the same size. Pulmo-
nary hypertension. Doppler �owmetry of the JVF 
– evidence of changes suspected for new embo-
lic  incident  (�g.7).
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Фиг. 7. Доплер на ЮВК – под линията се визуализира 
каротиден кръвоток; над линията единствено систолна вълна, 
без диастолна вълна. Промени, които насочват към нов 
белодробен тромбоемболичен  инцидент.

Fig. 7. Doppler of JVF – below the zero line carotid �ow was seen; 
above the zero line – only systolic wave. These changes suggesting 
to a new embolic incidence.
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 INR at the time of admission to the hospital: 
5.95, 5.06, 1.04, 1.58.
 The decision was more aggressive anticoagu-
lant treatment to be provided: Acenocoumarol 
in dose 2mg consecutively QD, and twice a week 
3mg QD.
 Follow up 2009, Oct.
 Consequently, during high doses of anticoa-
gulant treatment, complications from gastroin-
testinal tract were identi�ed in the patient. She 
was admitted to hospital with hematemesis and 
melaena. INR at the time of admission was 47.58, 
prothrombine time – 3.6%.
 Therapeutic strategy: Acenocoumarol treat-
ment was discontinued. The patiemt was treated 
with PPI (pantoprazol 40mg) and volume expan-
ders. 
 TTE data after improvement of patient's 
condition: LA 60/52 mm; RA 68/64 mm, dilated 
RV, PaPsyst – 55 mm Hg. There is no thrombus in 
Tr. pulmonalis (�g. 8).

 INR при приемането – 5.95, 5.06, 1.04, 1.58. 
Реши се да се премине към по-агресивна анти-
коагулантна терапия: Синтром 3 mg двукратно 
седмично, в останалите дни по 2 mg дневно.

 Проследяване  м. 10.2009 година 
 При пациентката, на фона на високите 
дози антикоагулантно лечение, се установя-
ват усложнения – кървене от гастроинтести-
налния тракт (хематемезис и мелена), при 
стойности на INR –  47.58; PTT – 3.6%.
 Обсъдени са следните възможности за те-
рапевтично поведение:
 - спиране на антикоагулантната терапия и 
кръвопреливане на кръвна плазма; 
 - Вит К + протромбин комплекс концетрат;
 - Гастроскопия + хирургично лечение.
 Предприехме следната тактика:
 1. Временно прекратяване лечението със 
синтром;
 2. Гастропротектори – инхибитори на про-
тонната помпа;
 3. Поддържане на плазмения обем с инфу-
зионни разтвори.
 След стабилизиране на състоянието данни 
от ТТЕ: ЛП – 52/60 mm; ДП –  68/54 mm ; PaPsys – 
55 mmHg.
 Липсва тромб в а. pulmonalis (фиг. 8);  Югу-
ларната спектрограма се представи с нормал-
на конфигурация (фиг. 9).
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Фиг. 8. Напълно лизиран тромб в артерия пулмоналис. Fig. 8. Completely clot lysis in pulmonary artery.
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 Назначена терапия в домашни условия: 
дигоксин, карвиделол, АРБ, антикоагулантно 
лечение с аценокумарол при контрол на INR 
между 2.0 – 3.0.
 При проследяване на шестата година, па-
циентката отново е с клинични данни за дес-
ностранна сърдечна недостатъчност. От про-
ведената ТТЕ: Дилатирани десни сърдечни ку-
хини; високостепенна пулмонална хиперто-
ния; PaPsys – 77 mmHg, PaP средно – 48 mmHg; 
Лекостепенна МR, умерена по степен АоR и PR; 
високостепенна TrR – 4 стадий. 
 Доплер на ЮВК – наличие на ретроградна 
систолна вълна, причинена от високостепен-
ната TrR и диастолна ортоградна компонента 
(под нулева линия наслагване на каротиден и 
венозен ретрограден кръвоток, над линията 
скъсено децелерационно време на диастол-
ната ортоградна вълна, респираторни ампли-
тудни вариации на диастолната компонента) 
(фиг. 10).

 Prescribed treatment at time of discharge for 
home therapy: anticoagulant treatment with 
Acenocumarol under INR control 2.0-3.0. Addi-
tional therapy: digoxin, carvedilol, ACE inhibi-
tors. 
 Follow up 6 years later: right heart failure per-
sists. TTE data: Dilated right heart ventricle, seve-
re pulmonary hypertension (PaPsys – 77 mmHg, 
PaPm – 48 mmHg), mild MR, moderate AoR and 
PR; severe TrR – grade 4; STEPH. 

 JVF data (�g. 10) – under zero line over-
lapping of carotid and reverse systolic venous 
�ow, due to severe TrR grade 4. Above zero line – 
short deceleration time of diastolic venous �ow; 
respiratory variation of diastolic venous �ow.
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Фиг. 9. Нормална спектрограма на ЮВК. Fig. 9. JVF – normal pattern. 

Фиг. 10. ЮВК – промените са характерни за високостепенна 
TrR и пулмонална хипертония (обяснение в текста).

Fig. 10. Changes are typical of high grade TrR and pulmonary 
hypertension (explanation in the text).
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 CASE 2
 History of disease
 A 67-years old man was admitted to cardio-
logy department with complaints of excessive 
dyspnoea, chest pain and fatigue since 4 days. 
His medical history included long-term arterial 
hypertension, hip joints arthtrosis, ankylosis of 
both knee joints, and deep vein thrombosis of 
the lower limbs.  
 Physical examination
 Signi�cantly impaired general condition. 
Tachydyspnea. Sinus tachycardia, heart rate 105 
bpm. RR – 130/80 mmHg. 

 Results from laboratory tests 
 and other investigations
 ECG – sinus rhythm, tachycardia – 100 bpm, 
RBBB + LAFB. D-dimmer – 1.9 ng/ml, CRP – 28 
mg/dl,  cTi –  0.061 ng/ml. X ray of lung and heart 
– left pleural effusion.
 TTE (11.17.2013) demonstrated oval hypere-
chogenic mobile mass (32/19 mm) in the right 
atrium (�g. 11).  

 Поради персистиране на пулмоналната 
хипертония, свързана с рецидивиращ тром-
бемболизъм, въпреки антикоагулантната те-
рапия, пациентката се насочва за поставяне 
на IVC филтър. Обсъжда се и лечение с Rioci-
quat (soluble guanylyl cyclase stimulator), който 
не е регистриран за употреба в България.

 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2 
 От анамнезата
 Мъж на 67 г., постъпва в кардиологично от-
деление с оплаквания от диспнея при обичай-
ни физически усилия, болки в гърдите и умора 
с давност 4 дни. Анамнестични данни за арте-
риална хипертония, двустранна коксартроза, 
анкилоза на двете коленни стави, и хронична 
венозна недостатъчност на долни крайници.
 Физикален статус
 Установява се увредено общо състояние, 
тахидиспнея, грубо везикуларно дишане. Та-
хикардична сърдечна дейност, 105 bpm. RR – 
130/80 mmHg. Черен дроб се палпира на 1 cm 
под ребрена дъга.
 Проведени изследвания
 ЕКГ – синусова тахикардия 100 bpm, ДББ и 
ляв преден фасцикуларен хемиблок. D-dimer 
– 1.9 ng/ml, CRP – 28 mg/dl, cTI – 0.061 ng/ml. 
Рентгенография на бял дроб – лево-странна 
плеврална реакция.
 При приемането на 17.11.2013 – ТТЕ де-
монстрира овална хиперехогенна мобилна 
маса в дясно предсърдие с размери 32/19 mm 
(фиг. 11).

FOUR CASES OF RIGHT HEART 
THROMBI – DIAGNOSTIC 
AND THERAPEUTIC 
POSSIBILITIES

Thoracic Medicine
Volume VIII, Issue 1
March 2016

case presentations

Фиг. 11. Хиперехогенна подвижна маса в дясно предсърдие. Fig. 11. Hyperechogenic mobile mass (32/19 mm) 
in the right atrium.
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 Систолно налягане в артерия пулмоналис 
– 50 mmHg. Акцелерационно време –  31 msec. 
Лекостепенна MR и TrR. 
 Доплер на долни крайници – данни за дву-
странна дълбока тромбоза на двете подбед-
рици.
 Доплер на ЮВК – наличие на систолна въл-
на, липсва диастолна ортоградна компонента 
(фиг. 12).

 Лечение
 Започната е фибринолитична терапия с 
Актилизе 10 mg болус + 90 mg за 2 часа, про-
дължена с антикоагуланти – Хепарин 10 000 IU 
iv болус и Fondaparinux 10 mg sc. Допълни-
телна терапия с цефтриаксон 2.0 g; Oxikontin 
10 mg, Тораземид 10 mg. След курса с директ-
ни антикоагуланти е включен Acenocoumarol 
с контрол на INR между 2.0 – 3.0. 
 Състоянието е проследено на 27.11.2013 – 
добър хемодинамичен статус с витални пока-
затели в референтни граници; ТТЕ – намалена 
маса на тромба 16/12 mm, към латералната 
стена на ДП (фиг. 13), PaPsys – 29 mmHg.

 PaP syst – 50 mmHg. Pulmonary artery acce-
leration time is 31 msec. Mild MR and TrR.

 Doppler sonography of lower limbs: Deep 
vein thrombosis of the both calves.  

 Doppler JVF – only systolic wave of the right 
jugular �ow (�g.12).

 Treatment
  Fibrinolysis with Aktilyse 10 mg iv bolus + 90 
mg for 2 hours; follow by direct anticoagulants – 
Heparin 10 000 IU iv bolus and Fondaparinux 10 
mg sc. Additional treatment: Ceftriaxon 2.0 g; 
Oxikontin 10 mg, Torasemide 10 mg. After treat-
ment course with anticoagulants therapy with 
indirect anticoagulant (Acenocoumarol) under 
INR control (between 2.0 – 3.0) was prescribed. 
 Follow-up on 27.11.2013 – normal general 
condition. Vital signs were in referent ranges. TTE 
– decreased clot mass to 16/12 mm, adjacent to 
the lateral wall of the RA (�g. 13). PaPsys – 29 
mmHg.
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Фиг. 12. На ЮВК липсва диастолна ортоградна компонента. Fig. 12. JVF – below zero line carotid �ow; above zero line – 
only systolic wave of venous �ow, and small reversal waves, 
adjacent to carotid waves.

Фиг. 13. От ТТЕ – намалени размери на тромба до 16/12mm. Fig. 13. TTE – decreased clot size to 16/12 mm.
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 Doppler of Right Jugular Vein – improved 
pattern of jugular �ow. Below zero line – carotid 
�ow; appearing of diastolic venous waves above 
zero line (�g. 14).

 Treatment after discharge: Apixaban 5 mg 
BID.
 Six months later the patient is in a good gene-
ral condition with normal vital signs. Normal pat-
tern of JVF (�g. 15).

 Доплер на ЮВК – подобрена конфигура-
ция на кривата; под нулева линия – каротиден 
кръвоток; поява на диастолни венозни вълни 
над нулева линия (фиг. 14).

 Пациентът е изписан с назначено лечение 
с Apixaban 5 mg два пъти дневно. 
 Шест месеца по-късно той е без сърдечно-
съдови усложнения, без субективни оплаква-
ния и патологични отклонения от физикалния 
статус. Виталните показатели са в нормални 
граници. От проведената ЮВК се установява 
нормална югуларна венозна крива (фиг. 15).
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Фиг. 14. От ЮВК – поява на диастолни венозни вълни 
над нулева линия.

Fig. 14. JVF – occurrence of venous diastolic waves 
above zero line.

Фиг. 15. Нормална югуларна венозна крива шест месеца 
след дехоспитализацията.

Fig. 15. Normal pattern of JVF (transducer is directed to the heart).
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 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3 
 От анамнезата
 Жена на 67 години, хоспитализирана в кар-
диологично отделение с оплакване от дисп-
нея при леки физически усилия и гръдна бол-
ка с давност от два дни. При прегледа се уста-
нови добро общо състояние. Нормална диха-
телна честота. При аускултация на белия дроб 
–  с оскъдни крепитации в двете белодробни 
основи. Тахикардична сърдечна дейност, чес-
тота 120 bpm. RR – 130/100 mmHg. Без други 
отклонения от статуса. 
 Проведени изследвания
 ЕКГ – синусов ритъм, без реполаризацион-
ни нарушения. 
 Лабораторни показатели: D-dimer – 3.3 
ng/ml, cTI – 0.245 ng/ml, креатинкиназа (KK) – 
340; KK-МБ – 23.
 ТТЕ (23.09.2014) – овална хиперехогенна 
маса 10/9 mm в горната част на ДП (фиг. 16). Ус-
танови се дилатирана ДК, изгладен септум и 
позитивен Mc-cunnell симптом TAPSE=16 mm; 
лекостепенна TrR; PaPsys – 50 mmHg, акцеле-
рационно време – 47 msec. Без доплерови 
данни за ДВТ на долни крайници.

 ЮВК се представи с единствена систолна 
вълна (фиг. 17). Над нулева линия Югуларна 
венозна крива, под линията – каротиден кръ-
воток.

 CASE 3
 History of disease
 A 67-years old woman was admitted to car-
diological department with complaints of exces-
sive dyspnoea and chest pain since two days. She 
was in good physical condition. Respiratory sys-
tem: Normal breathing rate. Crackles in the both 
basal lung areas. Sinus tachycardia, heart rate 
120 bpm. RR – 130/100 mmHg. No other patho-
logical abnormalities. 

 Results from laboratory tests 
 and other investigations
 ECG without abnormal changes. 
 Blood tests: D-dimer – 3.3 ng/ml; Troponin I – 
0.245 ng/ml; CK – 340; CK-MB – 23.

 TTE (23.09.2014) demonstrated oval hyper-
echogenic mass on the upper site of the right 
atrium – 10/9 mm (�g. 16). Flatten septum and 
positive Mc-coonel sign; dilated RV, TAPSE – 16 
mm; TrR – grdde 1; PaPsys – 50mmHg. Pulmo-
nary �ow acceleration time is 47 ms. No evidence 
of DVT of the lower limbs by Doppler examina-
tion.

Doppler of the JVF – only systolic wave (�g.17). 
Above zero line only systolic venous waves; 
under zero line – carotid �ow.
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Фиг. 16. Овална хиперехогенна маса (10/9 mm) в горната 
част на дясното предсърдие.

Fig. 16. TTE – oval hyperechogenic mass on the upper site 
of the right atrium – 10/9 mm.

Фиг. 17. От ЮВК – установява се единствена систолна вълна. Fig. 17. JVF – above zero line only systolic venous waves.
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 Treatment
 UFH was administrated in dose 24000 UI, 
following by Fondaparinux 2.5 mg, sc QD. Addi-
tional treatment: Zofenopril 7.5 mg, Bisoprolol 5 
mg, Acenocoumarol under INR control (2.0-3.0).
 Follow-up on 30.09.2014 – Improved general 
physical condition. Vital signs in referent ranges. 
TTE – without thrombus in the right atrium 
(�g.18). Normal PaPsys – 38 mmHg.

 Doppler of JVF – normal pattern (�g. 19).
 The patient was discharged with maintaining 
oral anticoagulant therapy – Apixaban 5 mg BID, 
and Caduet 20/5 mg daily.

 Терапия
 Приложи се нефракциониран хепарин 24 
000 IU, последван от Fondaparinux 2.5 mg 
sc/дневно, Zofenopril 7.5 mg, Bizoprolol 5 mg, 
застъпване на лечението с директни антикоа-
гуланти (Аценокумарол) при контрол на INR 
между 2.0 – 3.0.
 При проследяване на състоянието на 
30.09.2014 – без  патологични отклонения от 
статуса, витални показатели в референтни 
граници. От ТТЕ – PaPsys – 38 mmHg, липсва 
тромб в ДП (фиг.18).

 Доплер на ЮВК показва нормална крива 
(фиг. 19). Пациентката се изписва на поддър-
жаща терапия с Apixaban 5 mg двукратно 
дневно и Кадует 20/5 mg.
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Фиг. 18. От ТТЕ (30.09.2014) – липсва тромб в ДП. Fig. 18. TTE (30.09.2014) – missing clot in the right atrium.

Фиг. 19. Нормална крива на ЮВК (30. 09. 2014). Fig. 19. Normal JVF curve (30.09.2014).
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 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4 
 От анамнезата
 Мъж на 81 години, приет в спешен център с 
оплаквания от затруднено хъркащо дишане, 
чувство на задух в покой и при минимални фи-
зически усилия, астено-адинамия. Съпътства-
щи заболявания: артериална хипертония, зас-
тойна сърдечна недостатъчност, хронично 
предсърдно мъждене и дълбока венозна тром-
боза (ДВТ) на долни крайници. Tерaпия до мо-
мента на прегледа: Фуроземид 40 mg, Теофи-
лин 300 mg, Бизопролол 5 mg, Дигоксин 0.25 
mg, Пeриндоприл 5 mg, Спиронолактон 50 mg, 
Дехидратин нео 25 mg, Синтром по схема с лош 
контрол на INR.
 Физикален статус
 При прегледа се установи значително увре-
дено общо състояние; тахидиспнея – дихател-
на честота 20 в минута; притъпление на перку-
торния тон двустранно, грубо везикуларно 
дишане със дифузни сухи свиркащи хрипове и 
влажни хрипове двустранно базално. Увеличе-
ни перкуторно сърдечни граници, аритмична 
сърдечна дейност с честота около 90 bpm. 
Леко отслабени сърдечни тонове, систолен 
шум 2/6 на върха и на трикуспидалната клапа, 
усилващ се при инспириум. RR – 180/90 mmHg. 
Хепатомегалия – черен дроб се палпира на 12 
cm от ребрената дъга. Претибиални отоци и ва-
рикозни промени на двете подбедрици.
 Проведени изследвания
 Лабораторни показатели: D-dimer – 0.5 
ng/ml; INR – 1.29, серумна глюкоза – 6.44 mmol/l, 
тромбоцити – 58 000 cells/mm� (188 c/mm� след 
приложение на солу-медрол 40mg/дневно за 3 
дни; КАС – респираторна алкалоза. 
 Консултация с хематолог – идиопатична 
тромбоцитопения.
 ЕКГ – ляво инвертирана електрическа ос, 
ДББ, ПМ с честота 93 в минута.
 Рентгенография и КТ на бял дроб - увели-
чени хилуси, пулмофиброза, cor bovinum, дву-
странен хидроторакс, хидроперикард (Фиг. 
20, 21).

 CASE 4 
 History of disease
 An 81-years old man was admitted to Emer-
gency department with complaints of wheezing, 
weakness, and dyspnoea at rest and in minimal 
activity. His medical history included long-term 
arterial hypertension, chronic heart failure, 
chronic atrial �brillation and DVT of lower limbs. 
Implemented therapy: Furosemid 40 mg, Digo-
xin 0.25 mg, Bisoprolol 5 mg, Spironolacton 50 
mg, Theophyllin 300 mg, Dehydratin neo 25 mg, 
Perindopril 5 mg, Sinthrom with bad control of 
INR.

 Physical examination
 Impaired general condition. Tachidyspnoea, 
breathing rate – 20 per minute. Respiratory sys-
tem: dullness of percussion tone, wheezing, 
crackles in both lower lobes. Cardiac enlarge-
ment, irregular heart rhythm – 90 bpm. Systolic 
murmur 2/6 on the apex and tricuspid area, 
positive Rivero-Carvallo symptom. RR – 180/90 
mmHg. Hepatomegaly – 12 cm. Pretibial oede-
ma and varicose changes of the lower limbs.

 Results from laboratory tests 
 and other investigations
 D-dimer – 0.5 ng/ml; INR – 1.29; blood glu-
cose level – 6.44 mmol/l; platelet count 58 000 
cells per cubic mm (183 000 after administration 
of solu-medrol 40 mg/daily); acid base balance – 
respiratory alkalosis. 
 Consultation by haematologist: idiopathic 
thrombocytopenia. 
 ECG: AF – 93 bpm, left deviation, RBBB. 
 X ray and CT of lung and heart: Enlarged both 
hyluses, pneumo�brosis, Cor bovinum, bilateral 
pleural effusions, pericardial effusion (Fig. 20, 
21).
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Фиг. 20. Рентгенография на бял дроб – увеличени хилуси, 
пневмофиброза, cor bovinum, двустранен плеврален излив, 
перикарден излив.

Fig. 20. X ray of lung and heart – enlarged cardio-thoracic index 
with opacity in the lower left basal area. Cor bovinum, bilateral 
pleural effusions and pericardial effusion.
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 TTE: Dilated RA – 82/54 mm and LA – 85/58 
mm. LVEF – 81%; RV-D2 – 32 mm,  MAPSE – 
9.5mm; TAPSE – 9.5 mm. Moderate LV hypertrop-
hy, mild MR, moderate AoR, TrR grade 3; PaPsys – 
65 mm Hg. Thrombus in the RA 16/11 mm (SAX) 
(�g. 22). Moderate pericardial effusion.

 Doppler on the lower limbs – bilateral DVT on 
the femoro-popliteal regions and of the perfora-
ted veins. 
 Doppler on the JVF (�g. 23): below zero line – 
carotid �ow; above zero line – only diastolic �ow 
of the venous �ow. Vague signals of both, carotid 
and venous �ow, due to severe RV dysfunction 
and TrR (TAPSE – 9.5mm).

 ТТЕ: Дилатирани предсърдия и дясна ка-
мера. Запазена систолна функция на ЛК, ФИ – 
81%; RV-D2 – 32 mm, MAPSE – 9.5mm; TAPSE – 
9.5 mm. Умерена ЛКХ, лекостепенна MR, уме-
рена AoR, високостепенна TrR; PaPsys – 65 
mmHg. Умерен перикарден излив. Тромб в ДП 
с размери 16/11 mm (subcostal – SA) (фиг. 22). 
 Доплер на долни крайници – данни за дву-
странна тромбоза във феморопоплитеалните 
региони и на перфорантните вени. 
 ЮВК (фиг. 23): под нулева линия – кароти-
ден поток; над нулева линия единствена диа-
столна вълна на венозния кръвоток. Ненаси-
тен сигнал, дължащ се на компрометирана ДК 
функция и изразена TrR (TAPSE – 9.5 mm).
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Фиг. 21. КТ на бял дроб – увеличени хилуси, пневмофиброза, 
cor bovinum, двустранен плеврален излив, перикарден излив.

Fig. 21. Lung CT – enlarged both hyluses, pneumo�brosis, Cor 
bovinum, bilateral pleural effusions, pericardial effusion.

Фиг. 22. От ТТЕ – тромб в ДП с размери 16/11 mm (subcostal-SA). Fig. 22. TTE (10.12.2014) – thrombus in the RA 16/11 mm.
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 При проследяване на състоянието (16.12. 
2014) от TTE се установи: TrR – стадий 2, PaP sys 
– 39 mmHg; TAPSE – 13.5 mm. Тромб с намалени 
размери в ДП – 6/6 mm (фиг. 24).
 Пациентът бе преценен като интермедие-
рен висок риск и се започна лечение с Fonda-
parinux 5 mg sc, Trifas 10 mg,  Digoxin  0.25 mg, 
Telmisartan 80 mg, Ceftriaxon 2.0  g,  Bizoprolol 5 
mg/дневно, Solu-Medrol 40 mg/дневно (3 дни), 
Spironolakton 50 mg.
 При проследяване след една седмица се 
установи много добро клинично състояние, 
без диспнея, витални показатели в нормални 
граници.

 Treatment
 The patient was assessed as intermediate-
high risk and implemented therapy was: Fonda-
parinux 5 mg sc, Trifas 10 mg ,  Digoxin  0.25 mg, 
Telmisartan 80mg, Ceftriaxon 2.0 g,  Bizoprolol 5 
mg,  Solu-medrol 40 mg (3 days), Spironolakton 
50 mg.
 Follow-up week later – improved general 
condition, without dyspnoea. Vital signs in nor-
mal ranges. 
 TTE (16.12.2014) – subcostal short axis: TrR – 
grade 2, PaPsys – 39 mmHg; TAPSE – 13.5 mm. 
Diminished thrombus on the RA 6/6 mm (Fig. 24).
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Фиг. 23. От ЮВК – ненаситен сигнал, дължащ се на компро-
метирана ДК функция и изразена TrR (TAPSE=9.5 mm).

Fig. 23. JVF – below zero line – carotid �ow; above zero line – 
only diastolic �ow of the venous �ow. Vague signals of both, 
carotid and venous �ow, due to severe RV dysfunction and TrR.

Фиг. 24. От ТТЕ на 16.12.2014г. – тромб с намалени размери 
в ДП (6/6 mm).

Fig. 24. TTE (16.12.2014) – decreased clot size (6/6mm).
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 JVF – Condensed spectral pattern due to bet-
ter RV function (TAPSE – 13.5 mm). Under zero 
line – carotid �ow. Venous �ow is represented as 
diastolic and reverse waves (Fd-rf ).

 The patient was discharged with maintaining 
oral anticoagulant therapy – Apixaban 5 mg BID.
 Follow up (6 months after pulmonary throm-
boembolic incident) – good clinical condition, 
without complaints. 
 TTE – Without thrombus in the RA, PaPsys – 41 
mmHg (�g. 26).

 От ЮВК (фиг. 25) – под нулева линия има ка-
ротиден кръвоток. Югуларната крива е моду-
лирана с диастолна и ретроградна вълни (FD - 
rf). Леко повишена амплитуда на FD; подобре-
на ДК функция (TAPSE – 13.5 мм). 

 Пациентът бе дехоспитализиран с поддър-
жаща антикоагулантна терапия с Apixaban 5 
mg два пъти дневно.
 Шест месеца след инцидента пациентът е 
със стабилна хемодинамика, без оплаквания 
и без усложнения. От ТТЕ – PaPsys – 41 mmHg, 
без тромб в ДП (фиг. 26).
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Фиг. 25. От ЮВК – леко повишена амплитуда на FD; 
подобрена ДК функция (TAPSE – 13.5 мм). 

Fig. 25. JVF (16.12.2014) – slightly increased amplitude of FD; 
improved RV function (TAPSE – 13.5 мм).

Фиг. 26. ТТЕ шест месеца след белодробния тромбоемболи-
чен инцидент – без тромб в дясното пръдсърдие.

Fig. 26. TTE (six months later) – no thrombus in the RA.
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 ОБСЪЖДАНЕ

 TTE е рутинен метод за диагноза и рискова 
стратификация при пациенти с белодробен 
тромбоемболизъм (БТЕ), но Доплеровата фло-
уметрия на югуларния венозен кръвоток и на 
дълбоките венозни съдове на долни крайни-
ци, може също да достави ценна диагностич-
на информация, особено при пациенти с 
ниска вероятност за БТЕ (1, 2). Представеният 
първи случай представлява голямо предиз-
викателство пред лекаря, поради възможна 
фрагментация, или дистална трансмисия на 
тромба, с последваща обструкция на пулмо-
налните съдове. При пациенти с мобилен 
тромб в дясната половина на сърцето опти-
малното лечение е противоречиво поради 
липса на големи контролирани проучвания. 
Понастоящем липсват доказателства в полза 
на тромболитичната терапия в сравнение с 
хирургично лечение (5). При двама от пациен-
тите фибринолитичното лечение бе неефек-
тивно и постигнахме пълно лизиране на тром-
ба с индиректни антикоагуланти (антагонисти 
на витамин К), въпреки че с цената на хемо-
рагично усложнение при един от тях. При 
проследяване в продължение на шест години 
въпреки лечението с Аценокумарол с кон-
трол на INR в оптимални стойности, една от 
пациентките достигна до CTEPH, поради 
рецидивиращ белодробен микротромбоем-
болизъм. Обсъди се поставянето на IVC фил-
тър и лечение с Riocequat (soluble guanylyl 
cyclase stimulator). При двама от пациентите 
лечението с Fondaparinux, застъпено със Син-
тром, бе много успешно и продължиха лече-
нието с НОАК след изписването.
 Антагонистите на витамин К са най-използ-
ваните антикоагуланти в кардиологичната 
практика. Те са доказали своята ефективност 
при първична и вторична превенция и лече-
ние на системния и венозен тромбоембо-
лизъм, при пациенти със застойна сърдечна 
недостатъчност, при предсърдно мъждене и 
след клапно протезиране (5). Липсата на ком-
плаянс при лечението с индиректните анти-
коагуланти и честото прекъсване на употре-
бата им, е свързана предимно с високата ва-
риабилност в дозирането, с тесен терапевти-
чен индекс, изискващ често мониториране на 
INR (3, 6, 7, 8, 10). Тази вариабилност се дължи 
не само на биологични и анатомични причини
(телесна площ, възраст, бъбречна и черно-
дробна функция), но също и на лекарствено 
взаимодействие.
 От друга страна генетичните фактори са 
определено важни за метаболизма им. Анта-
гонистите на витамин К се метаболизират в 
черния дроб чрез CYP2C9. Те упражняват своя 
антикоагулантен ефект чрез инхибиране на 
protein vitamin K epoxide reductase complex, 
subunit 1 (VKORC1). Има три single nucleotide 
proteins (SNPs), два във CYP 2C9 ген и един във 
VKORC 1 ген, които играят ключова роля в ме-
таболизма на Warfarin (3, 6, 7, 8, 10).  Носители 

 DISCUSSION

 TTE is routine method for diagnosis and risk 
strati�cation in patients with pulmonary throm-
boembolism, but Doppler �owmetry of JVF and 
deep veins of the lower limbs, may also provide a 
valuable diagnostic information, especially in 
patients with low probability for PE (1, 2).  Case 
one, represents a big challenge in front of the 
physician due to possible thrombus fragmen-
tation, dislodgment and distal obstruction of the 
pulmonary vessels. In patients with RH mobile 
thrombi optimal treatment is controversial lack-
ing controlled trials, and there are no current 
evidence in favour of thrombolytic treatment 
compared to surgery in individual patient (5). In 
these two cases thrombolytic treatment was 
unsuccessful, and Vitamin K antagonists (VKA) 
showed good resolved effect, despite of gastro-
intestinal bleeding. Case 1 followed up for six 
years under Acenocoumarol treatment and 
developed CTEPH, due to recurrent pulmonary 
microthromboembolism. She was recommen-
ded for IVC �lter and Riocequat (soluble guanylyl 
cyclase stimulator) treatment. In two patients 
treatment with Fondaparinux, overlapping with 
VKA was very successful and continued with 
NOAC after discharge. 

 Vitamin K antagonists are the most com-
monly used anticoagulants in the practice. They 
have been prescribed for years, and have appro-
ved effective in primary and secondary preven-
tion and treatment in systemic and venous 
thromboembolism, in congestive heart failure, 
atrial �brillation and after heart valve replace-
ment. Difficulties with treatment using VKA are in 
relation with high individual variability in dozing, 
with narrow therapeutic index, requiring close 
monitoring of INR. This variability is due not only 
to biological and anatomical factors (body size, 
aging, kidney and liver function), but also to drug 
interaction in concomitant using. 

 On the other hand the genetic factors are 
de�nitely important for metabolism of the drug. 
Vitamin K antagonists are metabolized primarily 
via oxidation in the liver by CYP2C9 and inhibit 
the protein vitamin K epoxide reductase com-
plex, subunit 1 (VKORC1), depriving its anticoa-
gulant from effectiveness. There are three single 
nucleotide proteins (SNPs), two in the CYP 2C9 
gene and one in the VKORC 1 gene, which play 
key role in metabolism of Warfarin (3, 6, 7, 8, 10). 
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Patients with CYP2C9*1 have normal meta-
bolism. Those with CYP2C9*2 are with reduce 
metabolism by 30%, and patients with CYP2C9*3 
have only 10% effective metabolism of Warfarin. 
Therefore in patients with *2 and *3 carriers the 
availability in circulation is higher and prolonged 
and require lower doses for optimal effective-
ness (3, 6, 7, 8).
 In prospective study of 231 patients who 
used Acenocoumarol for 180 days with CYP 
2C9*2*3, and also in combination of CYP 2C9 and 
VKOR variant at INR >6 have showed HR for over-
anticoagulation of 3.8 (1.5 – 9.4) (8).
 The minor bleeding risk (mild nosebleeds, 
microhematuria, mild hemorrhoidal bleedings) 
in patients on Warfarin with CYP2C9 *2*3 poly-
morphism is 2.7, and risk for life-threatening and 
fatal bleeding episodes is 3.7 (7).
 It is very difficult to predict time in thera-
peutic range (TTR) of the international norma-
lized ratio (INR) for optimal anticoagulation 
control, due to common demographic and 
clinical factors which may play a key role. 
 Some authors used the value of female gen-
der, age <60 years, medical history (more than 
two comorbidities), treatment (interacting 
drugs, eg. Amiodarone), tobacco use (doubled), 
race (doubled) with the acronym  SAMe-TT2R2 
to predict success of therapy. The SAMe-TT2R2 
score = 0-1 may identify those patients with AF 
who would do well with VKA, and those who 
require additional interventions to achieve ac-
ceptable anticoagulation control (SAMe-TT2R2 
score > 2) (11).
 In the last several years new oral anticoagu-
lants (NOA) emerged on the horizon. They 
blocked anti Xa factor or anti II factor, and do not 
need INR control, instead of inconvenience and 
uncertainty with VKA. Some of those (Dabigatran 
and Rivaroxiban) are used for resolution of LA 
thrombi (4, 9) but experience with NOAK is very 
scarce. They are not suitable for anticoagulation 
after valve prosthesis. 

 CONCLUSION

 The four presented cases are sequential 
challenges in front of the physician in relation to 
therapeutic strategy. Precise assessment of be-
ne�t/risk ratio in each patient is necessary and an 
informed consent by the patient and his relatives 
is required. Strategy and decision need collabo-
ration between cardiologists, pulmonologists, 

на CYP2C9*1 вариант имат нормален метабо-
лизъм. Тези с CYP2C9*2 са с редуциран мета-
болизъм с 30 % и пациенти с  CYP2C9*3 имат 
само 10% ефективен метаболизъм на Warfarin. 
Следователно носители на *2 и *3 варианти  
имат по-висок хеморагичен риск, и изискват 
по-ниски дози за оптимална ефективност (3, 6, 
7, 8).
 При проспективно проучване при 231 па-
циенти на Acenocoumarol за 180 дни с вариант 
на 2C9*2*3, а също в комбинация на CYP 2C9 и 
VKOR вариант, при INR >6 са показали риск от 
хеморагия: HR – 3.8 (1.5 – 9.4) (8).
 Рискът от малки хеморагии (епистаксис, 
хемороидални, микрохематурия) при пациен-
ти на Warfarin със CYP2C9 *2*3 полиморфизъм  
е 2.7 и рискът от животозастрашаващо и фа-
тално кървене е 3.7 (7).
 Много е трудно да се предвиди терапев-
тичния оптимален контрол чрез INR при от-
делния пациент, поради определени демо-
графски, генетични и клинични фактори, кои-
то могат да имат ключова роля. 
 Някои автори предлагат SAMe-TT2R2 скор 
индекс за да предвидят успеха от лечението. 
При него са включени женски пол; възраст 
под 60 г.; коморбидност (над 2 заболявания); 
прием на взаимодействащи медикаменти, 
напр. Амиодарон; тютюнопушене; раса. Ин-
декс 0-1 индицира пациенти, които биха има-
ли добър контрол при лечение с ВКА, и при 
SAMe-TT2R2 скор индекс >2 е необходимо 
особено внимание при подобно лечение (11).

 С появата на новите орални директни ан-
тикоагуланти се избягват неудобствата и не-
сигурността при оценката на полза-риск при 
лечението с Вит К антагонистите. Те блокират 
фактор II или фактор Xa, и не е необходим 
контрол на INR. Има съобщения за добър 
ефект на Rivaroxaban и Dabigatran при ляво-
предсърдни тромби (4, 9), но все още опитът с 
новите ОАК е недостатъчен, а и те не са под-
ходящи след клапно протезиране.
 Въпреки постигнатото удължаване на жи-
вота при някои пациенти (6 годишна прежи-
вяемост при представения първи случай), ка-
чеството на живот е лимитирано поради пер-
систирането на високостепенна пулмонална 
хипертония при рецидивиращ емболизъм и 
ДК дисфункция при развитие на CTEPH. До-
пълнителни терапевтични възможности са 
поставяне на IVC филтър с несигурен ефект, 
терапия с Riocequat и не на последно място 
хирургична интервенция.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представените случаи са поредното пре-
дизвикателство пред лекаря по отношение на 
терапевтично поведение. Необходима е из-
ключително прецизна преценка на отноше-
нието полза/риск при всеки отделен пациент 
и необходимостта от информирано съгласие 
на пациента и близките му. Стратегията и 
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тактиката се определят от взаимодействието 
на лекарски екип от кардиолози, пулмолози, 
специалисти по образна диагностика, инва-
зивна диагностика, кардиохирурзи и гръдни 
хирурзи. ТТЕ и Доплеровата флуометрия са 
доказали своята информативност при диагно-
зата и клиничния ход на белодробния тромбо-
емболизъм.

ЮВК – югуларен венозен кръвоток
TTE – трансторакална еxокардиография
INR – International normalize ratio
CTEPH – chronic thromboembolic pulmonary 
disease
IVC – inferior vena cava
HIT – хепарин индуцирана тромбоцитопения

non-invasive imaging experts, invasive diagnos-
tic, and cardio- and thoracic surgeons.   
 TTE and Doppler �owmetry of JVF have pro-
ved their informative value for diagnosis and cli-
nical course in patients with pulmonary throm-
boembolism.
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