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ABSTRACT 

The antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease in which patients have vascular thrombosis 
and/or pregnancy complications. As with most autoimmune conditions, the etiopathogenesis of APS is not fully understood. 
Diagnosis and management should be discussed, more clinical evidence is needed. There is a number of hypotheses for 
pathogenic mechanisms in APS. In recent data specific conformational changes of antiphospholipid antibodies (APA) are 
believed to be a principle pathogenic mechanism of APS. Diagnosis is based on The Sapporo classification criteria for APS 
which were updated at the Eleventh International Congress on Antiphospholipid Antibodies in Sydney in 2006. The major 
changes made in the 2006 revision were that anti-β2GPI antibody and serum Lupus anticoagulant was included for the first 
time. This updated Sydney classification scheme is valuable for an evaluation of disease, it shows correlation between 
clinical manifestations and pathogenic mechanisms.    

This article presents a clinical case of 56 years old woman who has an APS. Doctors from Republican Siauliai 
hospital Cardiovascular center and Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics Cardiology department were 
working together to manage this disease. Accordingly, the aim of this article is to evaluate new diagnostic and treatment 
of antiphospholipid syndrome recommendations and using this case report as an example to improve an understanding of 
this rare autoimmune disease. 
Keywords: Antiphospholipid syndrome; Antiphospholipid antibodies; Autoimmunisation; Thrombosis. 
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Santrauka 
 

Antifosfolipidinis sindromas (AFS) - tai autoimuninė liga, kuri dažniausiai pasireiškia trombinių masių 
formavimųsi kraujagyslėse ir/ar pasikartojančiais persileidimais moterims. AFS etiopatogenezė nėra aiški, o diagnostikos 
ir gydymo metodai išlieka diskutuotini. Nors yra kelios autogenetinio mechanizmo teorijos, tačiau manoma, kad tam tikrų 
antifosfolipidinių antikūnų formavimasis ir jų konformaciniai pokyčiai atlieka svarbiausią vaidmenį AFS išsivystyme. Šiuo 
metu diagnozuojant AFS yra remiamasi Japonijoje  suformuluotais Sapporo klasifikacijos bei diagnostikos kriterijais, 
atnaujintais 2006 metais, 11-ajame Antifosfolipidinių antikūnų (AFA) kongrese Sidnėjuje. Modifikavus kriterijus 
papildomai priskirtas antikūnų prieš β2GPI bei lupus antikoagulianto kraujo serume nustatymas. Šie diagnostikos metodų 
pakitimai yra reikšmingi nustatant tikslesnę ligos eigą, sąsajas su išsivystymo mechanizmais. AFS gydymo taktikos 
pasirinkimas išlieka kontraversiškas, todėl diagnostikos metodų pagerinimas yra reikšmingas siekiant optimalaus AFS 
gydymo.  

Šiame straipsnyje pristatomas 56 metų pacientės, sergančios antifosfolipidiniu sindromu, klinikinis atvejis, kurio 
metu bendradarbiavo Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro bei Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos gydytojai. Straipsnio tikslas – įvertinti naujausias AFS 
diagnostikos bei gydymo rekomendacijas ir remiantis klinikiniu pavyzdžiu pagilinti supratimą apie šią retai sutinkamą 
autoimuninę ligą.  
Raktiniai žodžiai: antifosfolipidinis sindromas, antifosfolipidiniai antikūnai, autoimunizacija, trombozė. 
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Įvadas  
 

Antifosfolipidinis sindromas (AFS)  – tai 
autoimuninė liga, kurios metu kraujagyslėse susidaro 
trombinės masės (1–3). Dažniausiai trombinės masės 
formuojasi galūnių venose ir galvos smegenų arterijose, 
tačiau procesas gali įvykti bet kuriame audinyje ar 
organe (4,5). Jei AFS nustatomas pacientams, 
neturintiems gretutinių ligų, tai – pirminis AFS. Kai 
sindromas siejamas su gretutinėmis ligomis, dažniausiai 
su sistemine raudonąja vilklige (SRV), infekcijomis, 
vartojamais vaistais ar piktybiniais navikais - AFS 
laikomas antriniu (6). AFS dažnai nustatomas kartu su 
kitais autoimuniniais sutrikimais, pasireiškia įvairiomis 
klinikinėmis formomis (lentelė nr.1) (3). Labai retai 
pasitaiko katastrofinė AFS forma, kuriai būdinga 
diseminuota trombozė, neretai pasibaigianti dauginiais 
išemijos ir/ar organų infarktų židiniais (7). 
Predisponuojantys veiksniai sindromui atsirasti  yra 
infekcijos ir chirurginės intervencijos (3). Kai kurios 
AFS formos gali turėti letalias išeitis, todėl sindromo 
diagnostinė vertė išlieka didelė, o pats AFS, kaip tyrimų 
objektas, labai svarbus.  

 
Antifosfolipidinio sindromo išsivystymo 
mechanizmas 
 

AFS etiologija, kaip ir daugelio autoimuninių 
susirgimų, kol kas nėra aiškiai apibrėžta. Išskiriami keli 
skirtingi AFS atsiradimo mechanizmai (lentelė nr.2) (3). 
Nuo skirtingos antifosfolipidinių antikūnų (AFA) 
epitopų specifikacijos bei  mechanizmų priklauso ligos 
fenotipinė ir klinikinė išraiška. Remiantis pastaraisiais 
duomenimis Anti-β2GPI antikūnai įvardijami kaip 
pagrindinė AFS vystymosi proceso priežastis (2,8). 
Seniau manyta, jog AFA jungiasi prie anijoninių 
fosfolipidų, tokių kaip kardiolipinas, tačiau šiuo metu 
teigiama, kad AFA nukreipti prieš fosfolipidus 
jungiančius baltymus, kurių daugiausia randama ląstelių 
plazminėse membranose. Anijoninio fosfolipidų 
paviršiaus ir V β2GPI domeno sąveikos metu dėl 
anijoninio poveikio struktūra įgauna kablio (atvirą) 
formą. Tokia konformacija leidžia antikūnams prieš 
β2GPI lengviau prisijungti prie β2GPI, nes suardoma 
žiedinė β2GPI struktūra ir β2GPI I domenas tampa 
lengvai prieinamas. Taip pat įrodyta, jog IgG antikūnai 
prieš epitopą, apimantį Gly40-Arg43 sritį β2GPI 
domene, turi didesnę reikšmę trombozės išsivystyme nei 
kiti epitopai (9). Kitoje studijoje mokslininkai Rahgozar 
ir kt. (8) demonstruoja, kad β2GPI jungiasi prie 
trombino, o ši sąveika skatina hepariną/heparino 
kofaktorių II nuslopinti trombino veikimą. Antikūnų 
prieš β2GPI prisijungimas silpnina β2GPI ir trombino 
sąveiką ir trombino aktyvumas didėja (8). Taip pat 
pastebėta, jog β2GPI V domenas jungiasi ir su ApoE 
receptoriaus 2 (ApoER2) atmaina ApoER2‘, kuri 
randama trombocituose, taip skatinama trombocitų 
aktyvacija ir agregacija (5,7,10). 

 
Diagnostika 
 

Kliniškai AFS pasireiškia kraujagyslių 
tromboze, kuriai esant laboratoriniuose tyrimuose 
nustatomas AFA padidėjimas. Diagnozuojant sindromą 
dažniausiai nustatomi antikūnai yra lupus 
antikoaguliantas (LA), antikūnai prieš kardiolipiną 
(AKA) ir antikūnai prieš β2-glikoproteiną I (anti-
β2GPI). Šie autoantikūnai sutrikdo koaguliacijos ir 
fibrinolizės mechanizmus išbalansuodami hemostazę ir 
skatindami intensyvesnę koaguliaciją. Pirmosios 
sindromo vertinimo rekomendacijos pasirodė 1999 m. 8-
ajame tarptautiniame AFA kongrese Japonijoje, kur buvo 
suformuluota Sapporo klasifikacija bei diagnostikos 
kriterijai (3,5,11). Šie kriterijai buvo atnaujinti 2006 
metais, 11-ajame AFA kongrese Sidnėjuje (lentelė nr.3) 
(3). Australijoje vykusio kongreso metu buvo pasiūlyta 
modifikuoti Japonijoje sudarytus kriterijus ir prie jų 
papildomai priskirti antikūnų prieš β2GPI nustatymą. 
Kriterijus įtrauktas siekiant atskirti pacientus su vienu 
teigiamu AFA nuo pacientų, turinčių 2 ir daugiau 
teigiamų AFA. Manoma, kad didesnis skirtingų AFA 
lemia didesnę trombozės riziką (2,12,13). Kadangi 
klinikiniai kriterijai nėra visiškai specifiški 
antifosfolipidiniam sindromui, pagrindiniais kriterijais 
yra laikomi laboratoriniai žymenys (2). Taip pat svarbu 
pažymėti, kad teigiamas LA labiau susijęs su tromboze 
nei aCL ar  anti-β2GPI antikūnai (5). 

 
Gydymas 
 

Esant AFS ir pasireiškus spontaninei trombozei 
rekomenduojamas ilgalaikis gydymas antikoguliantais. 
AFS įvykus spontaniniam persileidimui skiriama 
antitrombotinė terapija likusiam gestaciniam periodui 
(3,14). Išsiskiria nuomonės dėl gydymo taktikos 
parinkimo pacientams, kuriems pasireiškė pirmas 
trombozės epizodas, sergantiems širdies infarktu ir 
tiems, kuriems trombozė įvyko dėl kitų priežasčių 
(trauma, infekcija, estrogenų kiekio padidėjimas) (3). 
Atliktų randomizuotų klinikinių tyrimų duomenimis 
trombozė esant AFS turi būti gydoma ilgalaike terapija 
Varfarinu, siekant optimalaus INR rodiklio 2-3, todėl 
šiuo metu pirmo pasirinkimo gydymo taktika esant AFS 
laikoma ilgalaikė antikoaguliacija su vitamino K 
antagonistais (dažniausiai Varfarinu) (3,5,14,15). 
Arterinės trombozės atveju rekomenduojama taikyti 
intensyvesnę terapiją antikoaguliantais, palaikant INR>3 
(3,16). Giliųjų venų trombozės (GVT) gydymui  naujieji 
antikoaguliantai, kaip Rivaroksabanas ir Dabigatranas, 
yra efektyvūs bei saugūs, tačiau jų poveikis AFS išlieka 
diskutuotinas (17,18). Reikalinga įvertinti NGAK 
terapijos efektyvumą ir saugumą ir svarstyti NGAK 
terapiją kaip pirmo pasirinkimo vaistą AFS pacientams, 
kuriems buvo GVT epizodų praeityje (17).  
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Diskusija 
 

AFS etiologija kol kas nėra aiškiai apibrėžta. 
Stebima, kad antifosfolipidiniai antikūnai taip pat 
produkuojami ir sveikų individų populiacijoje (12). 
Klinikinė sindromo išraiška daugiausia yra susieta su 
trombų formavimųsi (3). AFS diagnozei patvirtinti 
reikalingas bent vienas klinikinis (pvz.: trombozė arba 
persileidimas) ir vienas laboratorinis (AKA, LA ar anti-
β2GPI) kriterijus (3,6,19). Diagnostika remiasi 
antifosfolipidinių antikūnų nustatymu, tačiau vis dar 
didžiausia problema išlieka sąsajų vertinimas tarp 
biomarkerių kiekio, specifiškumo bei trombozės 
išsivystymo rizikos (19).  

Nors AFS gydymo taktikos pasirinkimas išlieka 
diskutuotinas, remiantis naujausiomis 
rekomendacijomis, turėtų būti laikomasi šių pagrindinių 

principų: ūmiam tromboemboliniam įvykiui skiriamas 
Heparinas derinant su Varfarinu bent 4-5 dienas, kol 
pasiekiamas terapinis (INR 2-3) rodiklis. 
Nerekomenduojama skirti tiesioginio poveikio 
geriamųjų antikoaguliantų (14). Antrinė trombozės 
prevencija taikant ilgalaikį antikoaguliacinį gydymą yra 
AFS gydymo standartas. Senesnės studijos teigė, jog 
didelio intensyvumo (INR>3) antikoaguliacinis gydymas 
efektyvesnis, tačiau naujausių tyrimų duomenimis (16) 
nėra reikšmingo skirtumo taikant didelio ar  vidutinio 
(INR 2-3) intensyvumo gydymą antokoaguliantais. 
Nėščiosioms Varfarinas kontraindikuotinas dėl galimo 
teratogeninio poveikio, vietoje jo skiriamas MMMH 
(14). Rūkymo, svorio, kraujospūdžio, lipidų kontrolė 
turėtų būti svarstoma kaip pirminės prevencijos 
priemonė AFS sergantiems pacientams, o sudėtinių 
kontraceptinių tablečių vartojimas vertinamas kaip 
papildomas rizikos veiksnys moterims (1).  

 
 

 
• Veninė ir arterinė tromboembolija;  
• Nėštumo komplikacijos (spontaninis persileidimas, sutrikęs intrauterinis augimas, 

preeklampsija, užsitesęs nėštumas); 
• Trombocitopenija;  
• Trombų, embolų sukeltas infarktas; 
• CNS venų trombozė; 
• Nekrotizuojantis odos vaskulitas; 
• Išeminė širdies liga; 
• Širdies vožtuvų patologijos; 
• Inkstų liga; 
• Plautinė hipertenzija; 
• Ūmus respiratorinio distreso sindromas; 
• Aterosklerozė ir periferinių arterijų liga; 
• Antinksčių nepakankamumas, hemoraginis antinksčių infarktas; 
• Budd - Chiari  sindromas; 
• Katastrofinis antifosfolipidinis sindromas. 

 

Lentelė nr. 1. Klinikinės antifosfolipidinio sindromo išraiškos formos (3) 
 
 

I. Aneksino A5 apsauginio apvalkalo suardymas ir antikūnų sukelta komplemento;  

komponento C5 aktyvacija; 

II. Sustiprėję ląstelių signalai; 

A. Tarpininkaujant antikūnams prieš aneksiną A2; 

B. Tarpininkaujant antik8nams prieš ApoE2R; 

C. Endotelio pavirčiaus proadhezinių molekulių indukcija;  

D. Padidėjusi audinių faktoriaus ekspresija ir aktyvacija;  

III. Sutrikusi fibrinolizė ir endogeninė antikoaguliacija; 

IV. Trombocitų aktyvacija;  

A. β2 – glikoproteino I ir Vilebrando faktoriaus  sąveikoje atsiradęs trombocitų adhezijos sumažėjimas;  

V. Kiti mechanizmai. 
Lentelė nr.2. Pagrindiniai AFS išsivystymo mechanizmai (3) 
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AFS klinikiniai kriterijai AFS laboratoriniai kriterijai 

1. 1.Kraujagyslių trombozė: ≥1 klinikinis arterinės, 
veninės ar smulkiųjų kraujagyslių trombozės atvejis; 
 

2. 2.Vaisiaus mirtimi pasibaigęs nėštumas:  
• Nenustatyta morfologiškai išsivysčiusio vaisiaus (≥1) 

mirtis 10-ąją nėštumo savaitę ar anksčiau;  
• 3. ≥1 morfologiškai išsivysčiusio vaisiaus 

priešlaikinis gimdymas iki 34 nėštumo savaitės, dėl 
eklampsijos ar sunkios preeklampsijos arba aiškių 
placentos pažeidimo požymių. 
 

1.LA nustatomas paciento plazmoje*;  
2.AKA IgG ir/ar IgM izotipų titras serume ar 
plazmoje yra vidutinis ar aukštas (> 40 GPL ar 
MPL)*;  
3. Nustatomas antikūnų prieš β2-glikoproteiną I IgG 
ir/ar IgM izotipų titras serume ar plazmoje*.  
 
 
 
 
*≥2 kartus,  ne mažiau nei 12 sav. intervalu 

Lentelė nr. 3. Sidnėjaus AFS diagnostiniai kriterijai (14) 
 

Klinikinis atvejis  
 
2017 metų lapkričio 29 dieną 56 metų 

pacientė atvežta į Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Skubios pagalbos skyrių dėl prieš kelias dienas 
atsiradusio stipraus dusulio ramybėje, epizodiškai 
sustiprėjančio nakties metu bei lydimo mirties baimės, 
kartais  jaučiami širdies ,,plakimai“.  

Iš anamnezės žinoma, kad pacientė apie 15 
metų serga pirmine arterine hipertenzija, prieš 20 ir 14 
metų yra buvę giliųjų venų trombozės epizodai. Nuo 
2014 m. Vilniaus Santaros klinikose tirta ambulatoriškai 
– 2DechoKG stebėtas neaiškios kilmės darinys 
dešiniajame prieširdyje. 2014 metais pacientei 
diagnozuota plaučių embolija (PE), skirtas gydymas 
Rivaroksabanu 20mg 1 k/d (KrKl 158,84 ml/min). Po 
vienerių metų pacientė savavališkai pakeitė 
Rivaroksabaną į Aspiriną, deja, po mėnesio įvyko 
pakartotinis PE epizodas. Skirtas gydymas Fraksiparinu, 
tačiau stebėta trombocitopenija iki 30 ×10(9)/l. Pacientė 
konsultuota gydytojo hematologo, atliktuose tyrimuose 
stebėti teigiami antikūnai prieš Hepariną, todėl gydymas 
Fraksiparinu keistas į gydymą Fondaparinuksu. Įtariant 
antifosfolipidinį sindromą atlikta antifosfolipidinių 
antikūnų paieška kraujyje, rasti teigiami antikūnai prieš 
kardiolipiną (AKA) ir anti-β2 glikoproteiną I (anti-
β2GPI). Taip pat nustatytas teigiamas lupus 
antikoaguliantas (LA). Remiantis klinika, anamneze ir 
turimais tyrimų duomenimis antifosfolipidinio sindromo 
diagnozė buvo patvirtinta, nustatyta didelė retrombozių 
rizika. Vaikų neturi, nes negalėjo pastoti. Vartojami 
vaistai: Betoksololis 20mg 1 k/d., Rivoroksabanas 20mg 
1 k/d., Valsartanas/Hidrochlorotiazidas 160/25mg 1 k/d., 
Spironolaktonas 25mg 1 k/d. 

Objektyviai: bendra būklė sunki. Oda ir 
gleivinės blyškios, lūpose stebima cianozė. AKS 152/95 
mmHg, ŠSD 80 k/min, širdies veikla neritmiška dėl 
ekstrasistolių. Plaučiuose alsavimas vezikulinis, 
išklausomi smulkūs drėgni karkalai apatinėse plaučių 
dalyse, kvėpavimo dažnis 26 k/min, dūsta kalbėdama. 
Kojose stebimos varikozinės venos bei saikios edemos 

kulkšnų ir blauzdų srityje. Kitose sistemose nėra 
pakitimų. Kūno masės indeksas 40 kg/m2.  

EKG: SR, T(-) V1-V2 derivacijose, kairio 
skilvelio hipertrofijos požymiai.  

Pacientei tęstas ambulatoriškai paskirtas 
medikamentinis gydymas. 

Atlikti laboratoriniai tyrimai: trombocitai 14 
×10(9)/l, C reaktyvinis baltymas 13,3 mg/l, DATL >300 
s, protrombino aktyvumas 38 proc., INR 1,39, BNP 
10,37 pg/ml. Kiti kraujo rodikliai be ženklesnių 
pakitimų. Dėl trombocitopenijos ligonė aptarta su 
gydytoja hematologe, nuspręsta nenutraukti 
antikoaguliantų, nes trombocitopenija būdinga 
antifosfolipidiniam sindromui. 

Diferencijuojant dusulio priežastis atlikta 
transtorakalinė širdies echoskopija: blogas echolangas. 
Aorta sklerotinė, plati kylančioje dalyje. Kairiojo 
skilvelio išstūmio frakcija >55 proc. I° diastolinė 
disfunkcija. I° MVN. Saikiai dilatuotas dešinysis 
skilvelis. Dešiniojo prieširdžio ertmėje 
normoechogeniškos, labai judrios, daugiaskiauterinės 
masės, sudarančios konglomeratą apie 40×20 mm 
dydžio, aplinkui mažesni, prakrentantys į dešinį skilvelį 
dariniai. Gali būti trombai, tranzitoriniai trombai, 
miksoma. Plautinė arterija plati. Plautinės arterijos 
kreivė nehipertenzinė. Perikardo lapelių separacija 17 
mm riebaliniu audiniu.  

Diagnozės patikslinimui atliktas 
transezofaginis echokardiografinis tyrimas, kurio metu 
stebėtos dilatuotos visos širdies kameros, dešiniame 
prieširdyje  judrus 40×32mm skersmens darinys su 
ataugomis, kurios prisitvirtinusios ties apatinės 
tuščiosios venos įėjimo į dešinį prieširdį vieta (vaizdas 
nr.1). Darinys judesio metu siekia triburio vožtuvo galus. 
Aortos vožtuvo burių kraštai susiaurėję, judrūs. Ant 
kairės koronarinės burės stebima 4x6mm ataugėlė 
(vaizdas nr.2). Tikėtina embolizacija. 

Pacientei taip pat atliktas krūtinės ląstos 
kompiuterinės tomografijos tyrimas, kurio metu stebėti 
lėtinei PE būdingi požymiai. Pavieniai smulkūs trombai 
plaučių arterijose. Saikingai dilatuotos, vingiuotos 
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bronchų arterijos. Asimetriško diametro PA spindžiai, 
išsiplėtimai galimai dėl plaučių arterinės hipertenzijos.  

Remiantis nusiskundimais, ligos ir gyvenimo 
anamneze, klinika, laboratorinių ir vaizdinių tyrimų 
duomenimis pagrindžiama klinikinė diagnozė: Pirminė 
AH II° (R-4). Hipertenzinė kardiopatija. 
Pasikartokartojanti PE, lėtinė plautinė širdis. Trombas 
dešiniajame prieširdyje.  ŠN 3 f. kl. (NYHA). 
Autoimunine trombocitopenija. Antifosfolipidinis 
sindromas. Dešinės kojos venų potrombozinis 
sindromas. Nutukimas III°. 

Visi turimi duomenys aptarti konsiliume, 
nuspręsta dėl dešiniajame prieširdyje rasto darinio 
kilmės patikslinimo ir tolimesnės gydymo taktikos 
pacientę perkelti į LSMUL Kauno klinikų Širdies 
nepakankamumo ir ydų skyrių. 

LSMUL KK ŠNYS objektyviai 
pacientės būklė be ženklesnės dinamikos, bendro kraujo 
ir biocheminiuose tyrimuose reikšmingų pokyčių 
lyginant su RŠL atliktais tyrimais nestebėta. Kartoti 
tyrimai, pagrindžiantys antifosfolipidinį sindromą, 
gauta: anti-β2GPI Ak (IgG) – teigiama (573 GPL/ml), 
anti-β2GPI Ak (IgM) – teigiama (>183 MPL/ml), anti-

kardiolipidiniai Ak (IgM) – teigiami (11,89 MPL/ml), 
anti-kardiolipidiniai Ak (IgG) – teigiami (>300 GPL/ml), 
lupus antikoaguliantas (LA) – teigiamas, Ak prieš 
heparino PF4 kompleksą: rasta santykiu 1:4. Pakartotinai 
atliktuose echokardiografiniuose vaizduose stebimas 
anksčiau aprašytas darinys. Krūtinės ląstos 
kompiuterinės tomografijos tyrime stebimas darinys 
dešiniajame prieširdyje (vaizdas nr. 3).  

Pacientė aptarta gydytojų konsiliume, 
kurio metu nuspręsta, kad dariniai dešiniajame 
prieširdyje yra trombai. Intervencinės diagnostikos 
procedūros ar kardiochirurginis gydymas šiuo metu 
negalimas dėl labai didelės trombozės rizikos ir 
kontraindikacijų Heparino skyrimui. Rekomenduojamas 
būklės stebėjimas ir nuolatinis gydymas Varfarinu arba 
naujaisiais geriamaisiais antikoaguliantais. 
Antifosfolipidinio sindromo gydymui vartoti 
Hidroksichlorokviną 200mg x2k/d. visą gyvenimą, 
stebint reumatologui. Trombocitopenijos korekcija šiuo 
metu netikslinga, ją reikėtų koreguoti prieš planuojamą 
intervenciją arba esant hemoraginiam sindromui. 
 

 

 

Vaizdas nr. 1. TEE metu stebimas judrus 40×32mm skersmens darinys su ataugomis dešiniajame prieširdyje.  
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Vaizdas nr. 2. TEE metu stebimas 4x6mm ataugėlė ant kairės koronarinės burės.  

 
 

 
 
Vaizdas nr. 3. Krūtinės ląstos KT stebimas darinys dešiniajame prieširdyje.  
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