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Антифосфолипидният синдром (APS) е 

мултисистемно автоимунно заболяване, което 

се характеризира с персистиране на позитивни 

антифосфолипидни антитела (aPL) в серума. Те 

могат директно да атакуват плазмените про-

теини, съдържащи фосфолипиди, или да бло-

кират инхибирането на тромбоцитната 

агрегация и на факторите Xа и XII. Наличен е в 

1-5% от общата популация. Характеризира се с 

повишена склонност към тромбообразуване в 

множество съдови басейни и с повишена че-

стота на акушерски усложнения. Дисфункцията 

на съдовите ендотелни клетки, медиирана от 

антифосфолипидните антитела и последващото 

активиране на системата на комплемента, играе 

ключова роля в патогенезата. Диагнозата се по-

ставя при наличие на тромбоемболично съби-

тие и определени лабораторни показатели. Все 

още няма специфично лечение, но то е на-

сочено към предотвратяване на тромбоембо-

личните събития и последващите усложнения. 

Най-важната стъпка е адекватната антикоагу-

лантна профилактика. При по-леките случаи се 

допуска прием на антиагреганти като моноте-

РЕЗЮМЕ

Antiphospholipid syndrome (APS) is a mul-

tisystemic autoimmune disease that is character-

ized by the persistence of positive 

antiphospholipid antibodies (aPL) in serum. 

They can directly attack plasma proteins con-

taining phospholipids or block the inhibition of 

platelet aggregation and of factors Xa and XII. 

It is available in 1-5% of the total population. It 

is characterized by an increased tendency to 

thromboformation in multiple vascular pools 

and by an increased incidence of obstetric com-

plications. Dysfunction of vascular endothelial 

cells mediated by antiphospholipid antibodies 

and subsequent activation of the complement 

system play a key role in pathogenesis. The di-

agnosis is made in the presence of thromboem-

bolic event and certain laboratory indicators. 

There is no specific treatment yet, but it is aimed 

at preventing thromboembolic events and sub-

sequent complications. The most important step 

is adequate anticoagulant prevention. In milder 

cases, antiplatelet monotherapy is allowed, but 

dual antithrombosis therapy tailored to the risk 

of bleeding is recommended in high-risk groups.  

ABSTRACT
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УВОД 
 

Терминът антифосфолипиден синдром 

(APS) е въведен през 1983 г. от Hughes. Той за 

първи път описва общ патогенетичен механи-

зъм между венозен тромбоемболзъм, мозъчно-

съдови инциденти и повтарящи се аборти при 

пациенти със системен лупус еритематодес 

(SLE)1. Антифосфолипидният синдром е мул-

тисистемно автоимунно заболяване, което се ха-

рактеризира с персистиране на позитивни 

антифосфолипидни антитела (aPL) в серума. Те 

могат директно да атакуват плазмените про-

теини, съдържащи фосфолипиди (протеин С и 

S) или да блокират инхибирането на тромбоцит-

ната агрегация и на факторите Xа и XII2. Анти-

фосфолипидният синдром е придобита форма 

на тромбофилия и се характеризира с повишена 

склонност към тромбообразуване в множество 

съдови басейни (артериалeн, венозeн или мик-

роваскуларeн), както и с повишена честота на 

акушерски усложнения. Освен това може да се 

наблюдава и засягане на клапния апарат на сър-

цето, тромбоцитопения, APS-свързана нефро-

патия, неврологичен дефицит и ливедо 

ретикуларис. Тези усложнения са винаги на 

фона на повишени нива на антифосфолипидни 

антитела в серума. Това е най-честата придо-

бита хематологична причина за повтарящи се 

тромбоемболични събития. Дисфункцията на 

съдовите ендотелни клетки, медиирана от анти-

фосфолипидните антитела и последващото ак-

тивиране на системата на комплемента играят 

ключова роля в патогенезата на антифосфоли-

пидния синдром.  

В литературата можем да срещнем тази при-

добита форма на тромбофилия и като синдром на 

антифосфолипидни антитела (APLA), като Hughes 

рапия, но при високорискови групи се препоръ-

чва включване на двойна антитромбозна тера-

пия, съобразена с риска от кървене. 

Целта на обзора е да насочи вниманието 

към патофизиологичните механизми и да ак-

центира върху съвременните насоки за лечение 

на антифосфолипидния синдром. 

Антифосфолипидният синдром е придо-

бита тромбофилия, свързана с повишен риск от 

сърдечно-съдови инциденти. Проведените про-

спективни кохортни и рандомизирани кли-

нични проучвания са насочени към изследване 

на връзката между персистиращите антифос-

фолипидни антитела и ендотелната функция. 

Именно тя хвърля яснота върху ускорената ате-

росклероза и повтарящите се тромбоемболични 

събития при тези пациенти. Стратификацията 

на риска при тях е от изключителна важност за 

определяне на подходящото терапевтично по-

ведение, както и за добрата профилактика на за-

болеваемостта и смъртността при този 

синдром. 

  

Ключови думи: антифосфолипиден син-

дром, антифосфолипидни антитела, антикоагу-

лантна профилактика 

The aim of the review is to draw attention 

to pathophysiological mechanisms and to focus 

on modern guidelines for the treatment of an-

tiphospholipid syndrome.  

Antiphospholipid syndrome is an acquired 

thrombophilia associated with an increased risk 

of cardiovascular events. The conducted 

prospective cohort and randomized clinical trials 

are aimed at investigating the relationship be-

tween persistent antiphospholipid antibodies 

and endothelial function. It is she who sheds 

clarity on accelerated atherosclerosis and recur-

rent thromboembolic events in these patients. 

The stratification of their risk is of utmost im-

portance for determining the appropriate thera-

peutic behavior, as well as for the good 

prevention of morbidity and mortality in this 

syndrome. 

 

Keywords: antiphospholipid syndrome, an-

tiphospholipid antibodies, anticoagulant prophy-

laxis 
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syndrome или като „Sticky Blood” синдром. 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

Антифосфолипидният синдром се проявява 

обикновено през четвъртото десетилетие от жи-

вота. Той е наличен при 1-5% от общото насе-

ление, но клиничната изява на заболяването се 

наблюдава при малцина от тези лица. Честотата 

на AFS е приблизително 5 нови случая на 100 

000 души, докато разпространението на анти-

фосфолипидни антитела (aPLS) е близо 40-50 

нови случая на 100 000 души годишно3. Паци-

ентите имат повишен риск от тромбоемболични 

инциденти, ускорена атеросклероза, миокарден 

инфаркт и инсулт. В проспективно кохортно 

проучване, включващо 1000 пациенти с AРS, 

проследени за 10-годишен период, се наблю-

дава дълбока венозна тромбоза при 39% от па-

циените, следвана от тромбоцитопения (30%), 

livedo reticularis (24%), инсулт (20%), бело-

дробна емболия (14%) и миокарден инфаркт 

(6%). В това проучване тромбоемболичните съ-

бития са настъпили при 16,6% от пациентите 

през първите 5 години и при 14,4% - през вто-

рите 5 години. В края на 10-годишния период 

на проследяване 90,7% от пациентите са живи4. 

Въпреки високите нива на преживяемост, тези 

данни отразяват значителната заболеваемост 

при пациентите с AРS. Скорошен метаанализ 

показа, че APS се свързва не само с клинични 

сърдечно-съдови инциденти, но и със субкли-

нични сърдечно-съдови рискови фактори. Те са 

свързани с дисфункция на ендотелните клетки. 

Наблюдава се удебеляване на интима-медия 

комплекса на каротидните артерии и спад в гле-

зен-брахиалния индекс. Засягането на бъбреч-

ната васкулатура при AРS се изразява в 

нефропатия, хипертония, бъбречен инфаркт, 

тромбоемболични инциденти в микроциркула-

цията, както и във венозната система5. Счита се, 

че акушерските заболявания при APS са израз 

на плацентарна съдова недостатъчност. Кли-

нично се проявяват с ранни (<10-тата седмица) 

и късни (≥10-тата седмица) спонтанни аборти 

(процентно съотношение 35% срещу 17%), 

следвани от преждавременно раждане (11%), 

прееклампсия и/или еклампсия (5%) и износ-

ване на недоразвит плод (2%).  

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 
 

 

Антифосфолипидният синдром може да 

бъде първичен и вторичен. Първичният анти-

фосфолипиден синдром (PAPS) се характери-

зира с наличие на антифосфолипидни антитела 

и вазо-оклузивни събития, което не се свързва 

с друг основен болестен процес. Вторичният 

антифосфолипиден синдром се характеризира 

с наличието на антифосфолипидни антитела и 

с поява на вазо-аклузивно събитие, които са на-

сложени върху други системни автоимунни или 

хематологични, или злокачествени заболявания. 

Отделна и тежка форма на този синдром е т. 

нар. „Катастрофален антифосфолипиден син-

дром“ (CAPS). Той е рядък вариант с остро раз-

витие на цитокинова буря. При него са налице 

три или повече епизода на хистологично пот-

върдена органна тромбоза в рамките на една 

седмица при пациент с анамнеза за APS. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 
 

През последните години се засилиха из-

следванията, свързани с патогенните меха-

низми, водещи до различните клинични изяви 

на антифосфолипидния синдром. APS е свързан 

с наличието на антифосфолипидни антитела: 

лупус антикоагулант (LA), анти-кардиолипин 

(aCL) и анти-β2-гликопротеин-I (анти-β2-GPI). 

Те са хетерогенна група от автоантитела, насо-

чени срещу фосфолипид-свързващия протеин 

(β2-GPI). През 90-те години е установено, че β2-

GPI е ключовият антиген за всички aPL6. Той е 

плазмен протеин, съставен от пет домейна (I–

V) и специфични епитопи, скрити в тях. При 

свързване с анионната фосфолипидна повър-

хност, β2-GPI претърпява конформационна про-

мяна, разкривайки тези критични епитопи. 

Оксидативният стрес изглежда засилва имун-

ната реакция, което води до образуването на ди-

сулфидни връзки в домен I. Тези връзки 

допълнително увеличават неговия имуногенен 
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потенциал7. Редица състояния могат да повишат 

оксидативния стрес, като инфекция, злокачест-

вено заболяване, бременност и тютюнопушене. 

Освен това експресията на тъканен фактор (TF) 

в ендотелните и вродените имунни клетки, ак-

тивирането на ядрения фактор κB (NF-κB), ос-

вобождаването на провъзпалителни цитокини, 

активирането на тромбоцитите, производството 

на вътреклетъчни реактивни кислородни ви-

дове (ROS) и индукцията от каскадата на ком-

племента са някои от най-изучаваните 

молекулярни събития, които обясняват разви-

тието на този синдром13. Фактът, че при малка 

част от пациентите с персистиращи aPL се на-

блюдава клинична изява на APS говори, че са-

мото наличие на автоантитела не е достатъчно, 

за да предизвика тромботично събитие. Ето 

защо е предложена теорията за "мулти-хит" ге-

неза на AРS. След образуването на aPL е необ-

ходим т.нар. „втори удар“, който включва и 

други фактори като инфекции, възпалителни за-

болявания, операции, обездвижване или хормо-

нално лечение. Други хипотези за настъпването 

за прокоагулантното състояние, предизвикано 

от аPL, включват активирането на тромбоци-

тите и ендотелните клетки, активирането на 

комплемента и коагулационната система, както 

и намесата на естествените антикоагуланти и 

инхибирането на фибринолизата8. aPL имат ди-

ректен ембриотоксичен ефект, който засяга 

както ембриона, така и матката. Това води до ус-

ложнен процес на имплантация или на растеж 

на ембриона. Апоптотичният ефект на aPL 

върху трофобластните клетки може да обясни 

усложненията в началото на бременността като 

повтарящи се спонтанни аборти, докато исхе-

мичната плацентарна дисфункция може да 

обясни заболеваемостта в края на бременността 

като прееклампсия, вътрематочно ограничение 

на растежа, преждевременно раждане и мъртво 

раждане9. 

Нарастващият брой доказателства показват, 

че дисфункцията на ендотелните клетки, ме-

диирана от свързването на aPL с β2-GP1 рецеп-

торите, води до повишен риск от тромбоза, 

ускорена атеросклероза, инфаркт на миокарда 

и инсулт. По същия начин, скорошно проучване 

in vitro свързва акушерската заболеваемост при 

APS с плацентарния възпалителен отговор, ме-

дииран от свързване на aPLs с β2-GP1 рецепто-

рите на повърхността на плацентарните 

трофобласти. 

На фигура 1 са обобщени патофизиологич-

ните механизми, водещи до прокоагулантно 

състояние при антифосфолипидния синдром. 

 

Фиг. 1. Патофизиологични механизми на антифосфолипидния синдром6
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КЛИНИКА 
 

Антифосфолипидният синдром се характе-

ризира с богата клинична картина.  

Ендотелните клетки се активират в резултат 

на активирането на анти-β2GPI антитялото. То 

причинява експресия на адхезионни молекули 

като тези на съдовата клетка-1 и Е-селектин 

върху клетъчната повъхрност. Тези антитела ак-

тивират и моноцитите, които регулират синтеза 

на тъканния фактор чрез активиране на вън-

шния път на коагулацията. Те активират и тром-

боцитите, което води до увеличаване на 

експресията на гликопротеин IIb-IIIa, на произ-

водството на тромбоксан А2 и на секрецията на 

тромбоцитен фактор 4. Настъпва прокоагулан-

тно състояние. aPL антителата активират каска-

дата на комплемента, която стимулира 

производството на С3а, С5а и МАС. При здрави 

пациенти анексин V се свързва с фосфатидил-

серин, образувайки буферна преграда, която ог-

раничава образуването на прокоагулантните 

комплекси. При пациенти с APS и анти- β2GPI 

автоантитела в комплекс с β2GPI тази антикоа-

гулантна преграда се нарушава и настъпват про-

коагулантни процеси с предразположение към 

тромбоемболични събития10. Интраалвеоларен 

белодробен кръвоизлив, респираторен дистрес 

синдром, фиброзиращ алвеолит, нетромбоембо-

лична белодробна хипертония и последваща 

десностранна сърдечна недостатъчност са част 

от клиничните прояви, срещани при пациенти 

с AРS. От страна на сърдечно-съдовата система 

може да наблюдаваме задебеляване, вегетации 

или инсуфициенция на клапния апарат, пери-

карден излив, кардиомиопатия, ранни рестенози 

на венозните присадки за коронарни байпаси, 

наличие на ембологенно сърце с или без инфек-

циозен ендокардит, чести периферни съдови за-

болявания, обхващащи както артериалната, така 

и венозната система. От страна на отделител-

ната система може да се наблюдават тромбоем-

болични събития в гломерулите и в 

микроциркулацията, протеинурия, бъбречна не-

достатъчност, както и инфаркт на бъбрека. Нев-

рологичните прояви на антифосфолипидния 

синдром могат да бъдат свързани с директното 

свръзване на aPL с антигени на нервната сис-

тема, като те могат да бъдат медиирани от въз-

паление и невродегенеративни заболявания.

Katzav и сътрудници изследват експеримен-

тални миши модели с APS (eAPS) и поставят 

хипотезата, че разрушаването на кръвно-мозъч-

ната бариера вследствие на дифузна ендотелна 

дисфункция, причинена от свързването на aPL 

в кортикалните неврони, може да доведе до про-

мени в поведението и когнитивно увреждане11. 

В предишно проучване eAPS показват по-ви-

соки мозъчни нива на провъзпалителни тъкан 

некротизиращ фактор-α и простагландин Е и 

по-ниски нива на инхибитори на тромбина в 

сравнение с контролите12. Други проучвания по-

казват, че aPL имат потенциала да се свързват с 

миелиновите мозъчни обвивки и все още не-

идентифицирани епитопи на базалните ганглии, 

което може да доведе до развитие на двигателни 

нарушения при пациентите13. Освен това е по-

казано, че aPL могат да увредят активността на 

GABA рецепторите и да индуцират деполяри-

зация на синаптоневрозомите, нарушавайки 

невронната функция с възможни последици в 

епилептогенезата14. Проявите на неврологични 

нарушения при пациенти с APS се изразяват в 

мозъчно-съдови инциденти като инсулт или 

преходна исхемична атака, исхемична миелопа-

тия, деменция, аmaurosis fugax, синдром на 

Guillain-Barré, преходна глобална амнезия, ког-

нитивни и двигателни нарушения, осцилопсия 

и „мозъчна мъгла”. Мигрената е едни от най-

често срещаните симптоми и се изразява с пул-

сиращо главоболие, чувствителност към 

светлинни и звукови дразнители, горен диспеп-

тичен синдром, неспокоен сън и депресивни 

състояния. При някои хематологични заболява-

ния като тромбоцитопения, левкопения или хе-

молитична анемия също може да срещнем AРS. 

Доста стомашно-чревни заболявания с персис-

тиращи aPL могат да доведат до тромбоембо-

лични събития в хранопровода, стомаха, 

дванадесетопръстника, йеюнума, илеума или 

дебелото черво. Тежките усложнения при тези 

заболявания са стомашно-чревно кървене, 

остър хирургичен корем, некроза на хранопро-

вода с перфорация, както и инфаркт на далака 
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или панкреаса. Кожната изява на AРS се свър-

зва с Livedo reticularis, синдром на Рейно, постт-

ромбозен синдром, гангрена на крайниците, 

кожни улцерации и лезии, наподобяващи васку-

лит. 

 

ДИАГНОЗА 
 

Критериите за класификация и диагностика 

на AРS са публикувани още през 1998 г. (класи-

фикационни критерии на Sapporo). През 2004 г. 

в гр. Сидни, Австралия, тези критерии бяха пре-

разгледани и обновени на XI-тия международен 

конгрес по антифосфолипиден синдром като 

през 2006 г. бяха публикувани в международния 

консенсус за AРS15. Към момента за катего-

рична диагноза на заболяването е необходимо 

наличието на поне един клиничен и поне един 

лабораторен критерий. На таблица 1 са предста-

вени в обобщен вид клиничните критерии за 

AРS. 

Препоръчителният панел специфични лабо-

раторни изследвания за правилна диагноза на 

APS са лупус антикоагулант (LAС), антикар-

диолипинови антитела (aCL-Ig G/M) и анти-β2-

гликопротеин I антитела (aβ2GPI).  

Нов играч в семейството на aPL са антифос-

фатидилсерин/протромбин антителата (aPS/PT), 

които все още не са включени в рутинния панел 

от тестове. Те са особено полезни при страти-

фикация на риска от рецидив при пациенти с 

анамнеза за тромбоемболични инциденти. 

За да се избегнат фалшиво положителни ре-

зултати някой автори препоръчват тези изслед-

вания да не се провеждат по време на острата 

фаза след тромбоемболичното събитие, т.е. в 

първите 12 седмици15, и повече от пет години 

след настъпило такова събитие. 

Трайно положителни резултати от 3 специ-

фични кръвни теста за поне 1 от тези 3 aPLs ни 

поставят диагнозата. Тези измервания се правят 

два или повече пъти с интервал от 12 седмици. 

12-седмичният интервал на тестване е особено 

важен, като се има предвид, че някои инфекции 

и лекарства могат да причинят преходно aPL-

положително тестване16. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Лечението при APS е свързано с дълго-

срочна антикоагулантна профилактика. Анти-

коагулацията е най-важната стъпка в лечението 

и превенцията на тромбоемболичните инци-

денти. Основната цел на лечението е да се         

предотврати тромбозата с последващите тром-

боемболични усложнения. Въпреки че инстру-

ментите за стратификация на тромбо- 

емболичния риск за пациенти с APS са 

Съдова тромбоза 
- един или повече епизода 
- потвърден чрез валидирани тестове 

Венозна тромбоза (напр. ДВТ/БТЕ или друг венозен тром-
боемболизъм). 
*с изключение на повърхностна венозна тромбоза 
Артериална тромбоза (напр. коронарна артериална болест, 
инсулт, периферна артериална болест). 
Тромбоза в микроциркулацията. 

Заболеваемост при бременност 1) един или повече необясними смъртни случаи на морфо-
логично нормален плод на или след 10-та г.с. при нор-
мална фетална морфология; 
 
2) едно или повече преждевременни раждания на морфо-
логично нормално новородено преди 34-та г.с. поради ек-
лампсия, прееклампсия или  плацентарна недостатъчност; 
 
3) три или повече необясними последователни спонтанни 
аборта преди 10-та г.с. с изключени анатомични или хор-
монални аномалии на майката и хромозомни аномалии на 
бащата и майката. 

Табл. 1. Клинични критерии за диагностика на AРS
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ограничени, към момента са предложени съвре-

менни препоръки за тромбопрофилактика. 

Витамин К антагонистите (ВКА) - варфа-

рин, аценокумарол и др, са първа линия на лече-

ние при пациенти с AРS17. Те намаляват 

витамин К-зависимите коагулационни фактори 

(фактори II, VII, IX и X) и ефективно повлияват 

всички фази на генериране на тромбин. Лече-

нието е предизвикателство поради бавното на-

сищане с медикаментите, тесния терапевтичен 

прозорец, трудния контрол на протромбиновото 

преме (INR) и възможните лекарствени взаимо-

действия. 

Ограниченията и недостатъците на витамин 

К антагонистите доведоха до необходимостта 

от търсене на алтернативни методи на лечение. 

Директните орални антикоагуланти (ДОАК) 

могат да бъдат добра алтернатива на ВКА. Пре-

димствата им са свързани с приложението на 

фиксирани дози, бързо начало на действие, лип-

сата на необходимост от контрол на INR и лип-

сата на диетични ограничения. Приложението 

на ДОАК се свързват и с по-нисък риск от 

кървене, тъй като при тях рискът е 3,6% го-

дишно, докато при ВКА може да достигне до 

10% годишно. Приложението им се свързва и с 

подобряване на качеството на живот на пациен-

тите18. 

Проведени са няколко контролирани кли-

нични проучвания, свързани с ефикасността и 

безопасността на ВКА и ДОАК при синдрома 

на антифосфолипидни антитела. 

Проучването TRAPS сравнява ефикас-

ността и безопасността на ривароксабан (20 mg 

или 15 mg дневно) и варфарин (INR 2,5) при па-

циенти с AРS. Включени са 120 пациенти като 

59 от тях са били на ривароксабан, а 61 - на вар-

фарин, проследени в рамките на 611 дни. Вери-

фицира се повишена честота на 

тромбоемболични събития и висок тромботи-

чен риск при пациенти с тройно положителни 

aPL в групата на ривароксабан (12% срещу 

0%)19. 

Проучването RAPS верифицира значително 

увеличение на ендогенния тромбинов потен-

циал (ETP) и времето за пиково генериране на 

тромбин при повечето пациенти след премина-

ване от варфарин към ривароксабан. Включени 

са 116 пациенти, като 57 от тях били на рива-

роксабан (20 mg дневно), а 59 - на варфарин 

(INR 2,5), проследени в рамките на 210 дни. В 

проучването са включени пациенти с изолирана 

венозна тромбоза. При пациентите на риварок-

сабан рискът от кървене и рецидив на тром-

боемболично събитие е съизмерим с този при 

пациентите на варфарин20. 

Резултатите от друго клинично проучване, 

продължило в рамките на 36 месеца, показа 

леко повишен риск от тромбоемболични съби-

тия при пациентите на ривароксабан (20 mg или 

15 mg дневно) в сравнение тези на варфарин 

(INR 2,5)21. Резултатите от метаанализите сочат, 

че рискът от тромбоза при пациентите на 

ДОАК, които имат анамнеза за артериална 

оклузия, е трикратно повишен. Повишеният 

тромботичен риск при пациентите на терапия с 

ривароксабан може да се дължи на колебанията 

в концентрацията на медикамента в кръвта. При 

варфарин, както и при апиксабан и дабигатран 

такива колебания не се наблюдават. Тези ле-

карства водят до по-стабилно ниво на антикоа-

гулацията в кръвта като по този начин 

намаляват риска от тромботични събития.  

ДОАК могат да бъдат добра алтернатива 

при пациенти с непоносимост към ВКА, неза-

висимо от тройно положителните aPL. Към мо-

мента се чакат резултатите от клиничните 

проучвания ASTRO-APS (приложение на апик-

сабан за вторична превенция на тромбоембо-

лизъм сред пациенти с AРS) и RISAPS 

(приложение на ривароксабан сред пациенти с 

инсулт и AРS). В първото клинично изпитване 

са включени пациенти с артериална и венозна 

тромбоза, но поради повишена честота на арте-

риална тромбоза същите бяха изключени22. 

Goldhaber et al. изследват 151 пациенти като 71 

от тях са на терапия с дабигатран 150 mg два 

пъти дневно, а 80 – на варфарин (INR 2,5). Из-

следвани са пациенти с ВТЕ. От изведените ре-

зултати се вижда, че профилът на ефикасност и 

безопасност на дабигатран е съизмерим с този 

на варфарин23. Тези проучвания могат да про-

правят пътя за използването на ДОАК на базата 

на клиничния фенотип на APS. 

10



Въз основа на описаните клинични про-

учвания Европейското дружество по ревма-

тизъм (EULAR) съвместно с Британското 

дружество по хематология (BSH) предлагат 

протокол с насоки за лечение на AРS и употре-

бата на ДОАК. В него е упоменато, че ДОАК 

може да се обмисли в случай на пациенти с ВТЕ 

и AРS и такива с нетройно положителни резул-

тати за aPL. Прилагането на ДОАК при паци-

енти с артериални тромбоемболични събития и 

такива с тройно положителни резултати за aPL 

не се препоръчва. В случай на повтарящи се 

тромбоемболични инциденти Американското 

дружество по хематология (ASH) предлага при-

ложенито на LMWH вместо ДОАК24. 

 

Насоки за лечение при антифосфолипи-

ден синдром 

Остър тромботичен AРS – при първи епи-

зод на остра венозна тромбоза се препоръчва 

приложение на нефракциониран или нискомо-

лекулен хепарин с последващо застъпва с ВКА 

с таргет за INR 2.0-3.0 за дългосрочна антикоа-

гулантна профилактика. При артериални тром-

боемболични инциденти се препоръчва прием 

на аспирин и ВКА с таргет за INR 2.0-3.0, а при 

тези с оценен висок риск от ретромбози се пре-

поръчва таргет за INR 3.0-4.0. Не се препоръчва 

прием на ДОАК като тромбопрофилактика при 

пациентите с тройноположителни aPL25. 

Рецидивираща артериална и венозна тром-

боза – първата мярка при рецидивиращ тром-

боемболичен инцидент е да се установи дали е 

постигната таргетната антикоагулация чрез из-

следване на INR и чрез изследване на нивото на 

фактор Х. При налична такава антикоагулация, 

лечението продължава с таргет за INR 2,5-3.0, 

като може да бъде допълнено и с аспирин, осо-

бено ако пациентът е с налични сърдечно-

съдови рискови фактори. При наличие на нов 

тромбоемболичен инцидент и ако пациентът 

към този момент е на оптимална антикоагу-

лантна терапия, се препоръчва увеличаване на 

таргета за INR от 3.0 до 4.0 в комбинация или с 

ниска доза аспирин, или с хидроксихлорохин с 

ниска доза аспирин или статин. При пациенти 

с INR>3, но все още с налични рецидиви на 

тромбозата, се препоръчва приложение на нис-

комолекулен хепарин вместо ВКА26. 

AРS и акушерски усложнения – приложе-

нието на ВКА при бременност е строго проти-

вопоказано поради тератогенния му ефект. Ето 

защо обичайното лечение е с профилактични 

или междинни дози нефракциониран хепарин 

или LMWH в комбинация с ниска доза аспирин 

(75 или 100 mg)27. Някой проучвания препоръ-

чват това лечение да продължи 6-12 седмици в 

следоперативния период. В допълнение, ско-

рошно проучване на Empson et al. демонстрира, 

че аспиринът сам по себе си не намалява аку-

шерските усложнения при AРS. 

При пациенти с асимптоматичен AРS не се 

препоръчва приложението на антитромбозна 

профилактика, тъй като годишният риск за 

остра тромбоза е нисък28. Приложението на 

аспирин се препоръчва като първична тромбо-

профилактика само при пациенти със сърдечно-

съдови рискови фактори, както и комбинацията 

му с LMWH във високорисковите периоди, на-

пример при хирургия. 

При пациенти с катастрофичен AРS лече-

нието се изразява в терапевтична антикоагула-

ция в комбинация с плазмафереза, интравенозен 

имуноглобулин (IVIG) и/или имуномодулиращи 

средства за потискане на цитокиновата буря. 

Ако пациентът развие животозастрашаващи 

усложнения, лечението включва антикоагула-

ция с интравенозен хепарин, високи дози кор-

тикостероиди и IVIG или плазмафереза. 

Въпреки това, дори пациентът да не е в живо-

тозастрашаващо състояние, лечението е с ин-

травенозен хепарин и високи дози 

кортикостероиди29. 

На фигура 2 е обобщен алгоритъма за лече-

ние на AРS при различни групи пациенти. 

  

Други терапевтични възможности 

Хидроксиклорохин (HCQ) Той се използва 

за намаляване на възпалителните процеси и мо-

дулиране на имунната система. Инхибира екс-

пресията на GPIIb/IIIa от тромбоцитите, когато 

е изложен на агонист на тромбиновия рецептор 

или на aPL30. 

Статини Те намаляват нивата на тъканния 
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фактор (TF), който е индуциран от туморнекро-

тизиращ фактор α  и липополизахарид върху ен-

дотелните клетки (ECs). Клинично проучване 

на Meroni et al. заключава, че розувастатин 

може да намали епизодите на венозна тромбоза 

при здрави индивиди. Освен това той може да 

инхибира и анти-β2GPI антителата и да повиши 

регулацията на експресията на TF от aPL върху 

Ecs31. 

Моноклонални антитела Ритуксимаб e мо-

ноклонално антитяло, локализирано в В-лимфо-

цитите и насочено срещу В-лимфоцитният 

антиген (CD 20). Той може да се използва за 

лечение на тромбоцитопения, хемолитична ане-

мия и кожни язви, свързани с APS, но не про-

меня риска от развитие на тромбоза32. Друго 

проучване на Kahn et al. показа, че инхибира-

нето на фактора, активиращ В клетките (BAFF) 

предотвратява появата на APS и удължава пре-

живяемостта при автоимунни мишки33. Екули-

зумаб, който е инхибитор на комплемента С5, 

може да бъде ефективен при CAPS, както и при 

повтарящ се AРS при пациенти след бъбречна 

трансплантация вследствие на нефропатия, 

свързана с aPL34. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Антифосфолипидният синдром е авто-

имунно заболяване, медиирано от автоимунни 

антитела. Характеризира се с повишена тенден-

ция към тромбобразуване в множество съдови 

басейни и/или повишена заболеваемост при 

бременност на фона на персистиращи пози-

тивни антифосфолипидни антитела. Патогене-

тичните механизми на повишения 

тромбоемболичен риск все още не са напълно 

изяснени, но двойната тромботична и имуноло-

гична природа на AРS определя настоящите те-

рапевтични стратегии. Целта на лечението е да 

се предотврати тромбозата като множество кли-

нични проучвания съобщават, че антикоагула-

цията е най-важната стъпка в лечението и 

превенцията на тромбоемболичните инциденти. 

Първа линия на терапия е ВКА като ДОАК 

могат да бъдат добра алтернатива, но са необхо-

дими допълнителни проучвания за тяхното при-

ложение като първична тромбопрофилактика. 

Лечението при специфични високорискови 

групи може да бъде допълнено с антиагреганти. 

Остава дискутабилна темата за приложение на 

тромбопрофилактика при асимптоматични па-

12

Фиг. 2. Алгоритъм за лечение на тромботични и акушерски усложнения при AРS (Giannakopoulos, Bill and 
Steven A. Krilis. “How I treat the antiphospholipid syndrome.” Blood 114 10 (2009): 2020-30) 



циенти, носители на aPL. Хидроксихлорохи-

ните (HCQ), статините и моноклоналните анти-

тела са терапии, които са в процес на проучване 

при пациенти с рефрактерни артериални или ве-

нозни тромбози. 
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През последните години минимално ин-

вазивните методи за лечение на варикозни 

вени (ВВ) се наложиха като първо средство 

на избор поради своите предимства и висока 

успеваемост. Най-широко приложими са ен-

довенозната термална аблация (EVTA) – ла-

зерна, радиофреквентна и микровълнова, 

механо-химичната аблация (MOCA), циано-

акрилатната емболизация (CAЕ), склеротера-

пията и амбулаторната микрофлебектомия. 

При EVTA чрез ендовенозно пласиран ка-

тетър се постига термичен ефект върху сте-

ната на засегнатата вена, водещ до 

фиброзиране и облитерация. EVTA се про-

веждат под т.нар. тумесцентна анестезия. 

MOCA и CAE са нетермални, нетумесцентни 

методи за облитериране на инсуфициентни и 

варикозни вени. MOCA комбинира химично 

с механично увреждане на интимата на ве-

нозния съд. CAЕ е метод, състоящ се в апли-

цирането на цианоакрилатно лепило в 

лумена на засегнатите вени, което предиз-

виква тотална облитерация.  Склеротера-

пията представлява химична аблация на 

варикозните вени чрез инжектиране във ве-

ната на склерозиращ агент. Амбулаторната 

микрофлебектомия се осъществява през мик-

роразрези посредством специално проекти-

РЕЗЮМЕ

In recent years, minimally invasive methods 

for the treatment of varicose veins (VV) have 

been established as the first method of choice 

because of their advantages and high success 

rates. The most widely applied are endovenous 

thermal ablation (EVTA) – laser, radiofrequency 

and microwave; mechano-chemical ablation 

(MOCA), cyanoacrylate embolization (CAE), 

sclerotherapy and ambulatory microphlebec-

tomy. With EVTA, a thermal effect on the wall 

of the affected vein is achieved through an en-

dovenous catheter, leading to fibrosis and oblit-

eration. EVTA is conducted under tumescent 

anesthesia. MOCA and CAE are nonthermal, 

nontumescent methods for obliteration of insuf-

ficient and varicose veins. MOCA combines 

chemical with mechanical damage to the intima 

of a venous vessel. CAC is a method consisting 

in the application of cyanoacrylate glue into the 

lumen of the affected vein, causing total oblit-

eration. Sclerotherapy represents the chemical 

ablation of varicose veins by injecting a scleros-

ing agent into the vein. Ambulatory microphle-

bectomy is performed through microincisions 

with specially designed hooks and mosquito-

clamps under local anesthesia and does not re-

quire skin sutures. In aesthetic phlebology a 

combined method is used to treat reticular veins 
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рани кукички и москито-клампи под локална 

анестезия и не налага кожни шевове. В есте-

тичната флебология се прилага и комбинаран 

метод за третиране на ретикуларни вени и те-

леангиектазии – CLaCS (Cryo-Laser & Cryo-

Sclerotherapy),  включващ трансдермален 

лазер и склеротерапия с декстроза, както и 

охлаждане. В европейските и американските 

препоръки за лечение на хронична венозна 

болест EVTA е посочена като първо средство 

на избор при лечението на ВВ. Склеротера-

пията и амбулаторната микрофлебектомия се 

прилагат за премахване на остатъчна и реци-

дивирaща варикоза и в случаите на липса на 

стволов рефлукс. MOCA и CAЕ са второ 

средство на избор. 

 

Ключови думи: варикозни вени, мини-

мално инвазивни методи, EVTA, МОCA, 

CAЕ, склеротерапия, aмбулаторна микрофле-

бектомия, CLaCS 

and telangiectasia – CLaCS (Cryo-Laser & 

Cryo-Sclerotherapy), which includes transder-

mal laser and sclerotherapy with dextrose, as 

well as cooling. In European and US recommen-

dations for the treatment of chronic venous dis-

ease EVTA is indicated as the first choice in the 

treatment of VV. Sclerotherapy and ambulatory 

microphlebectomy are used to eliminate residual 

and recurrent varicose veins and in cases of ab-

sence of axial reflux. MOCA and CAE are the 

second choice methods. 

 

Keywords: varicose veins, minimally inva-

sive methods, EVTA, MOCA, CAE, sclerother-

apy, ambulatory microphlebectomy, CLaCS 

УВОД 
 

Хроничната венозна болест (ХВБ)  e съв-

купност от морфологични и/или функционални 

нарушения  на венозната система с голяма про-

дължителност. ХВБ включва спектър от сим-

птоми и признаци с различна степен и тежест 

на проява, изискващи диагностика и лечение1. 

В основата на патогенезата на ХВБ стои пови-

шеното венозно налягане в долните крайници, 

което се дължи на абнормална функция на ве-

нозната система и/или мускулната помпа. В раз-

витието на ХВБ роля могат да играят 

неправилен кръвоток – рефлукс на венозната 

кръв, обструкция – венозна тромбоза или ком-

бинация от тях2.  

Варикозните вени (ВВ) на долните край-

ници, като най-честата изява на ХВБ, представ-

ляват дилатирани, проминиращи над кожата и 

накъдрени венозни съдове с различен калибър. 

ВВ се развиват обикновено вследствие на хро-

нични възпалителни изменения във венозната 

стена и клапи, водещи до промяна във вазомо-

торния тонус и рефлукс, с последващо ремоде-

лиране и формиране на варикозни вени. ВВ са 

заболяване с изключително висока честота сред 

населението – до над 40 % според различни по-

пулационни проучвания3-5, като обобщени 

данни за различните стадии показват висок про-

цент на симптоматични пациенти сред попула-

цията - C0 s: 9%, C1: 26%, C2: 19%, C3: 8%, C4: 

4%, C5: 1%, C6: 0.42%6. 

В съдово-хирургичната и флебологичната 

практика се ползват няколко класификации за 

определяне на стадия на развитие и клиничната 

проява на ХВБ, сред които най-широко разпро-

странените са CEAP класификацията (Clinical 

(С), Etiological (E), Anatomical (A), Pathophysi-

ological (P)7 и (r-VCSS)8.  

ВВ са част от спектъра на ХВБ - C2 до C6 

по класификацията CEAP. Клинично се изявя-

ват с комбинация от типични признаци и сим-

птоми, различни по степен на изява. Може да 

има видими ВВ, включително напреднали из-

менения – увреждане на кожата на долните 

крайници и венозни язви, тежест и умора в кра-
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ката, оток, сърбеж, крампи, болки, задълбоча-

ващи се при статично изправено положение, ве-

нозно клаудикацио. ВВ са също предпоставка 

за развитие на повърхностен тромбофлебит, не-

рядко рецидивиращ и потенциално заплашващ 

за развитие на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) 

и белодробна тромбоемболия (БТЕ)2.  

ВВ имат тенденцията да се развиват и вло-

шават с напредване на възрастта, като прогре-

сията им трудно може да бъде предвидена. 

Според данните от няколко епидемиологични 

проучвания при 57.8% (4.3%/ година) от паци-

ентите се наблюдава напредване на стадия на 

ХВБ9, 10.  

Гореизложените факти са причината на ВВ 

да се гледа като на заболяване, влошаващо ка-

чеството на живот, с потенциални сериозни ус-

ложнения и затруднено лечение в напредналите 

стадии, а не просто като на козметичен про-

блем. След подробни анализи на редица проуч-

вания, касаещи диагностиката и лечението на 

ВВ, анализирани от специалисти от  съдовохи-

рургични, ангиологични и флебологични дру-

жества и работни групи8, 11, като заключение се 

препоръчва интервенционално лечение на сим-

птоматичните ВВ в стадиите С2-С6, при внима-

телна диференциална диагноза на пациентите в 

стадий С312.  

През последните 15 години минимално ин-

вазивните методи за лечение на ВВ се наложиха 

като първо средство на избор с висок клас на 

препоръка във флебологичната практика по 

целия свят, като постепенно изместиха хирур-

гичните методи поради своите предимства, без-

опасност и ефикасност13.  

В статията ще разгледаме основните съвре-

менни минимално инвазивни методи за лечение 

на ВВ като обърнем внимание на механизма им 

на действие, техниките, индикациите, предим-

ствата и недостатъците на всеки от тях. При ин-

тервенционалното лечение на ВВ често 

възниква необходимост от съчетаване на два 

или повече метода за постигане на добър краен 

резултат. Изборът на метод и комбинации от ме-

тоди е индивидуален при всеки пациент, като 

голяма роля играе и предпочитанието на извър-

шващия лечението специалист, неговият опит, 

обучение и условия на работа.  

Най-широко приложимите безкръвни ме-

тоди за лечение на варикозна болест се разделят 

на две основни групи – термоаблативни тех-

ники и нетеремални нетумесцентни методи.  

 

ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ (EVLA) 
 

Ендовенозната лазерна аблация (EVLA) е 

метод, при който посредством катетър (оптично 

лазерно влакно), въведен в третираната вена, се 

предизвиква нейното облитериране, фиброза и 

последваща резорбция. Излъчената светлинна 

енергия се абсорбира от кръвта, водата и веноз-

ната стена, причинявайки термална увреда на 

вената. Генерираната енергия е монохрома-

тична, кохерентна, насочена с определена дъл-

жина на вълната, която се измерва в нанометри 

(nm). При EVLA се прилага лазерно лъчение с 

различна дължина на вълната – 940, 980, 1064, 

1320 nm, като най-новите поколения апаратура 

използват 1470, 1550 и 1940 nm. При срещата 

на лазерната енергия с дадена тъкан енергията 

може да бъде абсорбирана, отразена или раз-

сеяна. Тези събития се изявяват в различна сте-

пен в зависимост от дължината на вълната и 

количеството и вида на т. нар. хромофори – 

части от молекулите, поглъщащи светлина с 

определена дължина на вълната от видимия 

спектър. Целта на EVLA е да се постигне тран-

смурално разрушаване на структурата на веноз-

ната стена вследствие на нагряване. Това става 

посредством абсорбцията на енергията от хро-

мофорите – водата (в клетките на венозната 

стена) и хемоглобина. Когато основно енер-

гията се поглъща от кръвта, ефектът е получа-

ване на тромб във венозния лумен и 

карбонизация на върха на лазерното влакно и 

индиректно загряване и деструкция на веноз-

ната стена, което не винаги е ефективно. С уве-

личаване на дължината на вълната (1470, 1550, 

1940 nm) се постига по-селективна деструкция 

на венозната стена, тъй като основен хромофор 

е водата в клетките на венозната стена. С под-

обна дължина на вълната разсеяната енергия на-

малява, а с това намалява и рискът от увреждане 

на перивенозната тъкан14-16.  
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От важно значение за ефекта на EVLA е и 

типът на използваното лазерно влакно. Първите 

оптични влакна са без покритие – bare tip fiber 

и централно излъчване на енергията, което съз-

дава предпоставка за карбонизация на върха на 

лазерното влакно, неравномерно увреждане на 

стената на вената, перфорация на третираната 

вена, което води до неоптимална аблация и по-

вишена честота на постпроцедурни усложнения 

– болка, екхимози, парестезия и възпаление. 

Разработените по-нови поколения лазерни 

влакна са с връх с различно покритие и ради-

ерно излъчване, с доказана хистологично рав-

номерна, циркулярна, дълбока коагулационна 

некроза на всички слоеве на венозната стена, 

намаляване на усложненията и по-добра ефек-

тивност (Фиг. 1)17. 

Наличието на кръв в третираната вена на-

малява деструктивния ефект на излъчваната 

енергия. Това налага десангвинация на вената 

преди аблация, което се постига с комбинация 

от позиция на Тренделенбург и приложение на 

тумесцентна анестезия перивенозно. Тумесцен-

тната анестезия представлява метод на локална 

анестезия чрез инфилтрация около вената (под 

ехографски контрол) на силно разреден разтвор 

на анестетик в комбинация с епинефрин и бу-

фериран с натриев бикарбонат в стандартни 

дози. Инфилтрирането на тумесцентния разтвор 

води до анестетичен ефект, притискане и кола-

биране на вената, като епинефринът оказва до-

пълнителен вазоконстриктивен ефект върху 

вената, намалява риска от кървене и осигурява 

изолация на вената от околните тъкани (Фиг. 2)18.  

  

РАДИОФРЕКВЕНТНАТА АБЛАЦИЯ  (RFA) 
 

Радиофреквентната аблация на ВВ е най-

широко разпространеният термоаблативен 

метод. При него се използват електромагнитни 

вълни от радиочестотния спектър, които се при-

лагат чрез специален биполярен електрод и 

предизвикват индиректно загряване на компо-

нентите на венозната стена, предизвиквайки 

трептене на молекулите - т.нар. резистивно на-

гряване до 120о. Термалният ефект води до кон-

стрикция на съда, коагулационна некроза и 

последващо образуване на фиброза и колагенен 

матрикс, които допълнително контрахират ве-

ната. При последното поколение катетри за RFA 

– Closure FAST, VeinCLEARTM се прилага сег-

ментно третиране на вената чрез предаване на 

енергията от генератора към намотка на върха 

на катетъра с определена дължина – 7 cm, 3 cm 

18

Фиг. 1. Ендовенозна лазерна аблация (EVLA) на 
бедрено удължение на v. saphena parva  

Фиг. 2. Инфилтриране на тумесцентна анестезия 
около таргетната вена 



и др. и продължителност на цикъла от 20 се-

кунди. В катетъра е интегриран и температурен 

сензор за обратна връзка, с цел да се поддържа 

константна температура, която да доведе до де-

натурация на структурните елементи на веноз-

ната стена. При RFA контактът на електрода с 

ендотела е задължителен и приложението на ту-

месцентна анестезия, както и положение Трен-

деленбург са от важно значение при извършване 

на процедурата19.  

Други, по-рядко използвани термоабла-

тивни методики, са микровълновата и ендове-

нозната аблация с пара. Няколко 

рандомизирани проучвания показват добри ре-

зултати, сравними с тези на EVLA и RFA20, 21.  

Като техника на изпълнение термоаблатив-

ните методи имат еднаква последователност в 

етапите на извършването си. В стерилни усло-

вия се извършва канюлиране на вената, подле-

жаща на аблация под ехографски контрол в 

най-дисталната точка на рефлукс или така, че 

третираният участък да обхваща остиумите на 

всички варикозно променени клонове и инсу-

фициентни перфораторни вени. След пункция 

и въвеждане на водач се поставя интродюсер 

(дезиле) с размер 4-7 Fr. (най-често 6 Fr). През 

дезилето се въвежда аблативния катетър на съ-

ответното устройство в режим на позициони-

ране, като неговото пласиране се проследява 

както чрез насочващата светлина, излъчвана от 

влакното перкутанно, така и ехографски. При 

третиране на трункусни вени (vena saphena 

magna - VSM, vena saphena parvа - VSP, vena 

saphena accessoria anterior - VSAA) влакното се 

позиционира в близост до съустието с дълбо-

ката вена (сафено-феморално и сафено-попли-

теално). При третиране на VSM и VSАA с RFA 

е необходимо ретракция с 2 cm дистално от тер-

миналната клапа, при VSP – поне 2 cm дистално 

от нея или на ниво повърхностна мускулна фас-

ция. Употребата на лазерни влакна с радиерно 

излъчване – ring fibers, позволява при третиране 

на VSM и VSAA позициониране на влакното до 

самата терминална клапа и извършване на т.нар. 

лазерна кросектомия с минимален риск от въз-

никване на тромбоза на дълбоката вена, пред-

извикана от ендовенозното нагряване, т. нар. 

Endovenous heat induced thrombosis (EHIT). 

След позициониране на влакното се пристъпва 

към инфилтрационна (тумесцентна) анестезия 

отново под ехографски контрол със стандарти-

зиран изстуден разтвор, съдържащ физиологи-

чен разтвор 0.9% - 500 ml, lidocain 1% - 30 ml, 

epinephrin 0,25 mg, натриев бикарбонат 8,4% - 

5 ml. Следва третиране на вената при издър-

пване на влакното с необходимата скорост и ин-

тервал според използваното устройство. След 

приключване на аблацията се верифицира дуп-

лекс ехографски постигната обструкция, както 

и проходимостта на дълбоката венозна система 

(Фиг. 3).  

 EVTA се прилага за третиране на стволов 

рефлукс на вени от повърхностната венозна 

система. Като показание се посочва ХВБ, CEAP 

C2-C6 със стволов рефлукс > 0,5 sec. Условия за 

провеждане на EVTA са наличието на прав 

участък, подлежащ на третиране над 3 cm, про-

ходима дълбока венозна система, размер и 

структура на вената, позволяващ канюлиране и 

пласиране на катетъра, адекватна подвижност 

на пациента. Противопоказания за извършване 

на процедурите са наличието на артерио-ве-

нозна малформация, ограничена подвижност на 

пациента, остра фаза на венозна тромбоза, об-
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Фиг. 3. Позициониране на лазерно влакно с ради-
ерно излъчване на сафено-феморално съустие при 
лазерна кросектомия 
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струкция на дълбоки вени на третирания край-

ник. Относителни противопоказания са рефлукс 

на дълбоката венозна система, предшестваща 

аблация на същата вена, голям диаметър на ве-

ната, тортуозности и големи аневризмални раз-

ширения, подкожно разположение на вената < 

5 mm, както и бременност и лактационен пе-

риод22.  

Усложненията на EVTA са редки и с нама-

ляваща честота при усъвършенстване на уст-

ройствата. Най-значимото усложнение е 

ендотермално индуцираната тромбоза (EHIT) – 

1,7%. При нея настъпва засягане от тромбоза на 

дълбоката венозна система в различни степени 

от I до IV, като I ст. се смята за таргет при про-

веждане на лазерна кросектомия и представлява 

тромбоза на VSM или VSAA до терминалната 

клапа23. Степен II представлява тромб, проми-

ниращ към дълбоката вена, но водещ до по-

малка от 50% стеноза. Степен III – над 50% 

стеноза на дълбока вена, а IV степен - пълна ок-

лузия. EHIT обикновено е самоограничаваща 

се, с нисък емболичен риск и бързо поддаваща 

се на терапия с антикоагуланти24.  

Други усложнения с различна честота са 

хиперпигментация и уплътнения, хематоми, па-

рестезии (1.3–11%), кожни изгаряния (0.14–

1.32%), които се минимализират при употреба 

на лазерни генератори с дължина на вълната 

над 1470 nm, както и с употребата на доплер 

ехографски контрол при провеждане на проце-

дурата25.  

Различни проучвания не показват същест-

вена разлика в 5-годишната успеваемост на 

EVLA и RFA, като резултатите са близки до 

тези, постигнати при хирургично лечение на 

ВВ. След петата година постигнатата облитера-

ция е до 96,7%, а липсата на рефлукс – 94,9 %8. 

По отношение на възстановителния период и 

постпроцедурните усложнения не съществува 

значима разлика между EVLA и RFA, като и при 

двете има значително подобрение в клиниката 

на заболяването, отчетено по стандартизирани 

скали26.  

 

Нетермалните нетумесцентни (НТНТ) ме-

тоди за лечение на ВВ включват склеротерапия 

(с течност или пяна), механохимична аблация и 

цианоакрилатна емболизация. 

 

СКЛЕРОРТЕРАПИЯ
 

Склерозиращата терапия представлява хи-

мична аблация на ВВ. По същество методът 

представлява селективно интравенозно инжек-

тиране на склерозиращ агент под формата на 

течност или пяна (най-често polidocanol (PD) 

или sodium tetradecyl sulfate (STS)), което води 

до химична аблация на венозния ендотел и ве-

роятно на подлежащите слоеве на венозната 

стена. Детергентните склерозанти – PD  и STS, 

нарушават повърхностното напрежение на кле-

тъчната стена, което води до хиперхидратация 

на клетките. Инжектирането на склерозант във 

вената под формата на микропяна води в по-го-

ляма степен до изместване на интравазалната 

кръв, което намалява деактивирането на скле-

розанта от контакта с протеините на кръвта и 

по-добър ефект (Фиг. 4). 

На склеротерапия подлежат както трун-

кусни инсуфициентни повърхностни вени, така 

и подкожни и интрадермални, трансфасциални 

(подкожни) или дълбоки вени (при лечение на 

съдови малформации). Показанията за лечение 

чрез склеротерапия са клапна инсуфициенция 

на  трункусни вени, варикозно променени при-

тоци, резидуaлна варикоза след провеждане на 

друг тип терапия на ВВ и рецидивни ВВ. Скле-

ротерапията се прилага и при ВВ с тазов произ-
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ход, ВВ в областта на венозни язви, както и ве-

нозни малформации с различна локализация. 

Противопоказания за извършване на скле-

ротерапия са: алергия към склерозиращия агент, 

дълбока венозна тромбоза и/или белодробна ем-

болия, локализирана инфекция и/или тежка сис-

темна инфекция, обездвижване, известен 

сърдечен порок с дясно-ляв шънт (персистиращ 

форaмен овале). Относителни противопоказа-

ния са бременност и кърмене, напреднали ста-

дии на периферна артериална болест, 

предразположение към алергични реакции, вло-

шено общо състояние, висок тромбоемболичен 

риск, остър повърхностен тромбофлебит, нев-

рологични симптоми, възникнали при пред-

шестваща склеротерапия23, 27.  

Според състава си и начина на действие 

склерозиращите агенти биват – осмотични (хи-

пертонични солеви разтвори и декстроза), алко-

холи (Chromex), детергенти (Polidocanol, 

Sodium tetradecyl sulfat)2. Най-широко приложе-

ние намират детергентните склерозанти, като 

Polidocanol показва по-ниска честoта нa услож-

нения от STS34, 35. Те се прилагат под формата 

на течност или пяна в съответните концентра-

ции в зависимост от размера на третираните 

вени. Ретикуларните вени и телеангиектазиите 

се третират с течен склерозант в ниски концен-

трации. ВВ с по-голям калибър е препоръчи-

телно да се инжектират с пяна28.  

Получаването на пяна се осъществява не-

посредствено преди инжектиране чрез техни-

ката на Tessari с трипътно кранче и атмосферен 

въздух или смес на въглероден диоксид с кис-

лород, както и с двупътен конектор – методът 

Tessari-DSS или чрез апарата Varixio, който 

смесва течния склерозант с газ37. Съществува и 

готов продукт (Varithena) във флакони с по-ста-

билни характеристики на пяната.  

Склеротерапията може да бъде прилагана с 

и без ултразвуков контрол, често чрез допълни-

телна визуализация на таргетните вени с илю-

минация (апарат Veinlite) или с помощта на 

добавена реалност на подкожно разположените 

вени (апарат VeinViewer). Третирането на ве-

ните обикновено се осъществява от прокси-

мално към дистално и от по-големи към 

по-малки вени. За инжектирането на вените 

могат да бъдат използвани както игли (обикно-

вено 22-33G), така и венозни канюли, а при тре-

тиране на трункусни вени се прилага и катетър 

насочена склеротерапия под ултразвуков кон-

трол29. Методът може да се приложи и съв-

местно с приложението на тумесцентна 

анестезия с цел допълнителна компресия на ве-

ната, по-добър контакт със склерозанта, обез-

кървяване на вената, обезболяване на 

третирания участък, както и разреждане на 

евентуално екстравазално попаднало коли-

чество склерозант и намаляване на възможните 

усложнения30.  

Осъвременен метод за лечение на ретику-

ларни вени и телеангиектазии на долните край-

ници е методът TASAR Cryo, въведен от Ангел 

Радев. Методът съчетава няколко познати тех-

ники с цел по-добра визуализация, таргетиране 

и третиране на ретикуларни вени и телеангиек-

тазии. Основните елементи на метода TASAR 

Cryo са склеротерапия под контрол на добавена 

реалност (Augmented reality) и илюминация с 

апарат Veinlite, съчетани с подкожното прило-

жението на тумесцентна анестезия, както и на 

студен въздух (-200 C), генериран от охлаждаща 

машина с цел редуциране на болката. 

Разработени са различни специализирани 

системи за приложение на склеротерапия, които 

целят подобрение на успеваемостта на метода, 

намаляване на страничните ефекти и усложне-

ния, както и улеснение на процедурата. Под-

обни продукти са ScleroSafeTM  и VelexTM. 

ScleroSafeТМ (VVT Medical) се прилага за 

лечение на повърхностни ВВ с диаметър до 2-

5mm, като представлява вариант на катетър на-

сочена склеротерапия. Особеното на системата 

е използването на двулуменен катетър и т.нар. 

двойна спринцовка (DPS), която позволява след 

пласиране на катетъра по водач в таргетната 

вена, едновременно с инжектирането на скле-

розанта, да се осъществява аспирация на кръв 

през втората спринцовка, непосредствено зад 

инжектирания склерозант. Създава се негативно 

налягане, допълнителен колапс на вената и ог-

раничаване на неконтролираното разпростране-

ние на склерозанта31.  
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В допълнение на склеротерапията, VVT 

Medical са разработили и V-block – емболизи-

ращо устройство, подобно на стент, което се по-

зиционира трайно в инсуфициентна трункусна 

вена преди склерозирането ѝ32.  

VelexTM е система за НТНТ аблация на ВВ, 

която предлага т.нар. аблация на празна вена 

(empty vein ablation – EVA).  Системата включва 

трипътен катетър с интегрирани два периферни 

и един централен балон. Двата периферни ба-

лона след раздуването си осигуряват изолиране 

на третирания участък от вената от циркула-

цията, а централния балон – десангвинацията 

му. При инжектиране на склерозиращия агент 

той се разпространява около централно разпо-

ложения балон. Устройството елиминира кон-

такта на склерозанта с кръвта и възпрепятства 

неконтролируемото му разпространение в цир-

кулацията33. 

Усложненията и страничните ефекти на 

склеротерапията са сравнително редки. Сериоз-

ните усложнения включват алергични реакции, 

включително анафилаксия (изключително 

рядко, докладвани са единични случаи)8. Нек-

роза на тъкани вследствие на погрешно инжек-

тиране на склерозант в артериален съд е сред 

най-тежките усложнения. При склеротерапия 

съществува риск от кожна некроза и embolia 

cutis medicamentosa26. Неврологичните сим-

птоми - зрителни нарушения, главоболие, миг-

ренa, транзиторни исхемични атаки и инсулт 

при персистиращ форамен овале и дясно-ляв 

шънт при приложение на склерозант под фор-

мата на пяна са много редки (0-2%)34. Козметич-

ните усложнения могат да бъдат остатъчна 

пигментация (10%–15%) и матинг - поява на 

нови фини телеангиектазии след склеротерапия 

(<10%)35. Повърхностен тромбофлебит (средна 

стойност от няколко проучвания - 4.4%), дъл-

бока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна ем-

болия (БЕ) (<1%) са възможни 

тромбоемболични усложнения при извършване 

на склеротерапия43. Увредата на нерв е изклю-

чително рядко усложнение36. 

При третирането на трункусни вени склеро-

терапията под ултразвуков контрол показва по-

ниски дългосрочни резултати в сравнение с 

EVTA и хирургичното лечение. Реканализа-

цията след третата година е 26,4%37. Резулта-

тите зависят и от максималния диаметър на 

третирания съд, като при диаметър над 6 mm ве-

роятността за възникване на рефлукс е     

51.2%–74.2%38. Успеваемостта при склеротера-

пия на варикозни притоци е от порядъка на 

85.9%39.  
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Цел: Преценява се, че  само в САЩ има  

приблизително 17 милиона пациенти с онколо-

гично заболяване към 2020 г. Лъчевата терапия 

днес се прилага за различни злокачествени за-

болявания при над 50% от пациентите с рак. 

Ефектите на йонизиращата радиация върху 

структурата на съдовете и сърцето  са били ши-

роко проучвани. Тук правим обширен обзор на 

състоянието на проблема конкретно при паци-

ентите с радиационно индуцирана периферна 

артериална болест с локализация в аорто-или-

ачния сегмент и докладваме резултати от лече-

нието при 6 такива пациенти.  По правило освен 

диагностичен проблем  те  представлява и пре-

дизвикателство за овладяване от съдовия хирург. 

Методи: Представят се 6 клинични случая 

с РИПАБ в аорто-иличания сегемент, разкри-

ващи богат спектър от проблеми в диагности-

ката и терапията. Половината  са били жени,   

средната възраст е била 60,5,  средният период 

от прилагането на радиация е бил 5,4 г, а дозата 

48-58 Gr. Оперативно лечение е било използвано 

РЕЗЮМЕ

Purpose: There are estimated to be approx-

imately 17 million cancer patients in the U.S. by 

2020 alone. The effects of ionizing radiation on 

the structure of the vessels and heart have been 

widely studied. Here we undertake an extensive 

overview of the state of the problem specifically 

in patients with radiation-induced peripheral ar-

terial disease with localization in the aortic and 

iliac segment and report treatment results in 6 

such patients.  As a rule, besides a diagnostic 

problem, they also present a challenge to the  

mastery by the any  vascular surgeon. 

Methods: 6 clinical cases of RIPAB are 

presented in aortic iliac segments presenting a 

wide range of problems in diagnostics and 

mainly the therapy. Half were women, the aver-

age age was 60.5 y, the average period from the 

radiation administration was 5.4 years, and the 

dose was 48-58 Gr. Operative treatment was 

used in 83% (5 patients). In 3 patients direct op-

erative treatment in the abdomen was not possi-

ble at all due to the presence of stomas or 
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УВОД 
 

На 29 януари 1896 г, само три дни след обя-

вяването на откриването на феномена на радиа-

цията от W. C. Roentgen, компанията E. H. 

Grubb, производител на вакуумни тръби, при-

лага рентгенови лъчи за първи път при лечение 

на рак на гърдата по предложение на лекаря 

Ludlam 1, 2. 

Лъчевата терапия днес се прилага при раз-

нообразие от злокачествени заболявания и над 

50% от пациентите с рак3. От 90-те години 

насам се наблюдава постоянен спад на смър-

тността, свързана с рака, а оттам и на увелича-

ване на броя на оцелелите от рак до 17 милиона 

през 2019 г само в САЩ4 . 

Настоящите протоколи за лъчетерапия зна-

чително подобриха прогнозата за много видове 

рак, с последващо положително въздействие 

върху преживяемостта на пациента. За съжале-

ние, това означава също, че латентните ефекти 

на радиация сега имат повече шанс да се про-

явят със съответно намаляване на качеството на 

живот. Тук няма да навлизаме в дълбочина на 

механизмите на терапевтичните ефекти на ра-

диацията в онкологията, нито на общо биоло-

гичните ефекти, свързани с нежелани реакции 

и усложнения на тази терапия. 

От клинична гледна точка може да се раз-

глеждат два синдрома след употреба на радиа-

ция при пациенти – на остри и хронични изяви. 

Остър радиационен синдром (ARS) въз-

никва поради подлагане на въздействие за кра-

тък период на йонизиращи лъчения с високи 

дози. ARS включва различни реактивни кисло-

родно медиирани ДНК увреждания, свързани с 

покачване на дозата – и може да протича като 

мукозит, супресия на костен мозък, увреждане 

на ендотелните клетки, неврологични ефекти и 

други. ARS настъпва при радиационни облъч-

вания по-високи от 0,1 Gy/h, може да продължи 

месеци и може да бъде фатален. Тази остра фаза 

се проявява при 60–80% от пациентите, леку-

вани с коремна или тазова лъчетерапия и се 

счита за риск на лечението, който може да бъде 

нежелан и е необходимо модифициране на 

риска5,6,7. 

Хроничен радиационен синдром (CRS) 

може да се определи като комплексен системен 

отговор към хронична радиационна експозиция 
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при 83% ( 5 болни). При 3 болни директно опе-

ративно лечение в корема изобщо не е било 

възможно поради наличие на стоми или пред-

ходни намеси. 

Резултати: За период от 18 месеца от лече-

нието  за тази макар и малка група пациенти се 

демонстрира смъртност в 20% от оперираните 

и ампутации в 40% от случаите, а при трима па-

циенти - 60 %   от оперираните, е налице добър 

клиничен резултат.  

Заключение: Диагнозата не е проблем при 

тези болни, ако е налице добра документация. 

Голямата част изискват комбинирани, редки 

форми на оперативни или хибридни форми на 

лечение които поставят на изпитание всеки 

съдов хирург. 

 

Ключови думи: коремна аорта , илиачни 

артерии, радиационна терапия, периферна арте-

риална болест 

previous interventions. 

Results: For a period of 18 months of treat-

ment, for this although small group of patients, 

mortality of 20% of operated on and amputa-

tions was demonstrated in 40% of cases, and in 

three patients, 60% of the operated patients had 

a good clinical result.  

Conclusion: Diagnosis is not a problem in 

these patients with good documentation. The 

vast majority require combined, rare forms of 

operative or hybrid techniques of treatment that 

will put every vascular surgeon to the test. 

 

Keywords: abdominal aorta, horaic arter-

ies, radiation therapy, peripheral arterial disease 
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на цялото тяло. В началната си фаза той се 

счита за "патология на нарушената регулация" 

поради участието на регулаторните системи. 

Точният механизъм на развитие на късните ра-

диационни ефекти е разбран само от части. 

Дозата радиация, докладвана в литерату-

рата, при чието достигане би трябвало да се 

мисли за радиационно индуцирана съдова пато-

логия е 20 до 80 Gy6, като дози от 39,5 до 80 Gy 

са докладвани специално за илиачни и бедрени 

артерии8. Въздействие на обща радиационна 

доза от 40 до 65 Gy в съчетание с базисните рис-

кови фактори за сърдечно-съдови заболявания 

е свързано с по-голяма вероятност на възник-

ване на сърдечна и периферна артериална бо-

лест (ПАБ) , въпреки че симптоматика може да 

се появи месеци до десетилетия след експози-

ция9. 

Само няколко години след откриването на 

рентгеновите лъчи Gassman10, 1899 г за първи 

път отбелязва явлението хиперплазия на инти-

мата съпроводено със съдови промени, водещи 

до стеснение на съдовия лумен. Предизвика-

ният от радиация артерит оттогава е описан в 

множество големи съдове11,12. Лезията често е 

неразличима от атеросклероза като локализа-

цията и фиксирането в зона, облъчвана преди 

това, с липса на подобни лезии другаде, пред-

полага радиацията като причина13. Въпреки че 

предизвиканият от радиация артерит в големите 

съдове е рядко усложнение на лъчетерапията, 

нарастващата честота на приложение, агресията 

на терапевтичните схеми и нарастваща прежи-

вяемост при пациенти с рак водят до зачестя-

ване на тази съдова патология. 

Конкретно при съдовете ‒ обикновено се 

виждат близки по форма изменения наподобя-

ващи на облитериращ артерит и телеангиек-

тазии. CRS е идентифициран при оцелели от 

Хирошима и Нагасаки, Кищим, Чернобил и яд-

рените бедствия във Фукушима14. Освен пови-

шения риск за канцерогенеза, предизвиканото 

от радиация сърдечно-съдово заболяване 

(RICVD) днес е добре известно вследствие на 

излагане на радиацията. RICVD се проявява 

както при пациенти с нисък сърдечно съдов 

риск и здрави съдове, така и при тези с вече на-

лично атеросклеротично сърдечно-съдово забо-

ляване. Налице е ускоряване процеса на атеро-

генеза. Както острият, така и хроничният 

RICVD могат да се представят като перикардит. 

Години след облъчване може да се развият ко-

ронарна болест, периферна съдова болест, анев-

ризми, каротисни облитерации15 и други16, 

обозначавани и като RIPAD, (Radiation-Induced 

Peripheral Arterial Disease), радиационно инду-

цирана периферна съдова болест17 или РИПАБ. 

Радиологично диагнозата може да бъде на-

правена на базата на критерии като: откриване 

на типичната лезия в областта на полето на лъ-

четерапията в миналото; когато типичната ле-

зията е с дълъг, еднообразен субоклузивен 

характер в участващия магистрален съд и за 

други форми на лезия като тежка стеноза, мно-

жество стенози и ограничена или тотална по об-

хват в сегмента оклузия18,19. 

Лезиите на радиационния артерит могат да 

бъдат групирани според времето, изтекло след 

експозицията, както следва: ранни лезии (до 5 

години), с преобладаване на пристенна тром-

боза; междинни лезии (5–10 години), където се 

развива тотална фиброза с оклузия и може да се 

видят колатерални съдове; и късни лезии 

(средно 26 години), включително периартери-

ална фиброза и атеросклероза20. 

С развитието на съдовата хирургия не за-

къснява и интересът към радиационно индуци-

раната артериална патология. Thomas и Forbus, 

195921 публикуват първия доклад на артери-

ална радиационна травма. Те откриват тежки 

възпалителни промени на цялата аортна стена с 

прилепнал тромб, който е бил причинил и дис-

тална емболизация. 

През 1967 г Poulias и кол. съобщават за пър-

вия успешно опериран случай, като представят 

23-годишна жена с прогресираща от 5г. хро-

нична артериална недостатъчност на крак, раз-

виваща се години след радиолечение по повод 

хемангиом в детска възраст. Била е използвана 

профундопластика22. 

Mellière и кол.23 през 2000 г. в пореден техен 

доклад съобщават за значителен опит в една во-

деща институция – 15 пациенти за период от 

20г., което предполага честота от около 1 паци-

28



ент годишно в голям център. Авторите показват 

висока честота на септични усложнения и срав-

нително лоши късни резултати при тези паци-

енти, при това посочват че поради това 

ендоваскуларни методи би трябвало да се пол-

зват по широко но това е лимитирано от обшир-

ността на патологията. Най сетне препоръчват 

консервативен подход за колкото се може по 

дълъг период от време и по голям дял от паци-

ентите. 

Подобни изводи публикуват и Moutardier и 

кол.24 като наблягат на приложимостта от екстра 

анатомичните байпас операции с цел избягване 

на труден достъп, усложнения и инфекции. 

Grandhomme и кол.25 правят едно от най об-

стойните проучвания по темата за последните 

години и към 2022 година докладват обобщение 

на данните от 15 статии по единични клинични 

случаи, 7 публикации с по няколко случая и 3 

литературни обзора – тези публикации съобща-

ват данни за общо 43 пациенти с РИПАБ . 

Имайки предвид постоянната тенденция за 

увеличение както на броя онкологични паци-

енти, така и на разширеното приложение на ра-

диация в лечението им, е очевидно, че пациенти 

с РИПАБ ще се увеличават във времето и ще 

бъдат проблем в дейността на съдовия хирург 

Групата пациенти с РИПАБ с ангажиране на ко-

ремни и тазови артерии доминират в докладван 

голям обзор в 65% от случаите25 и се свързват с 

тежест на промените и ред трудни за решаване 

проблеми при избора на лечение свързани с съ-

пътстващи заболявания, предходни оперативни 

намеси и високи честоти на усложнения. 

Тук ние ще изложим собствен клиничен и 

оперативен опит от поведението при 6 пациенти 

с РИПАБ в аорто-илиачния сегмент. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 
 

На Таблица 1 е представена информация за 

6 пациенти с РИПАБ с облитерация на аортата 

и/или илиачните артерии, преминали през на-

шата клиника за периода 2020‒2021 г. Жените 

бяха 50% от групата болни на средна възраст 

55,3 г, а мъжете бяха на средна възраст 65,6 г. 
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Кли- 
ничен 
случай

Лични 
данни

Вид тумор Оплаквания Образни изследвания
Терапевтичен 

подход
Резултати

1 Жена-
48г. 

Карцином на 
шийката на 
матката, 2016, 
радиационно 
лечение не-
уточнено, 
нефростома, 
ДВТ 2016

Клаудикацио 
на 250 м , 
ХАНК 2Б

Септ. 2021, 
Консервативно 
комплексно 
лечение _ пен-
токсифилин, 
статини, анти-
агреганти, 
движение

Май, 2022, 
Клинична ком-
пенсация, 
контрол на  
12 м

2 Жена-
48г. 

Карцином на 
шийката на 
матката, 2014, 
радиационно 
лечение не-
уточнено, ко-
лостома7

Клаудикацио 
под 50 м, 
малки рани по 
стъпалата,  
ХАНК 3-4

Септ. 2021, 
Субклавио – 
би- феморален 
байпас, анти-
агреганти, 
двигателен 
режим, спи-
ране на пу-
шене

Май, 2022, 
Клинична ком-
пенсация, 
контрол на 
12 м

Табл. 1.  По-важни данни за 6 пациенти с РИПАБ с локализация в аорта и илиачни артерии
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Средната възраст за групата бе 60,5 години. Пе-

риодът от началото на онкологичното лечение с 

радиация, изминал до появата на пациента за 

лечение на РИПАБ, варира от 4 до 7 години и е 

средно 5,4 г При трима от пациентите налице 

бяха данни за доза на облъчване в миналото от 

30

3 Мъж-  
82 г. 

CA recti, коло-
стома 2018, 2х 
28 Gy  об-
лъчване

Болки при хо-
дене на 5 
крачки в 
левия крак, 
рани по кра-
ката, ХАНК 3-4

Юли, 2021, 
ПТА а илика 
син, автовено-
зен пач на а 
фем. син

Май, 2022, 
Клинична ком-
пенсация, 
контрол на  
12 м

4 Мъж- 
65г., 
мулти- 
морби-
ден 

Ca collonis, 
hostile ab-
domen, 
множество  
лапаротомии, 
гигантска  
херния на ко-
ремната стена,  
2015‒16 г, 42 
Gy  облъчване

Клаудикацио 
под 30 м, 
ХАНК 3

Октомври, 
2021  
Субклавио – 
би- феморален 
байпас,  
антиагреганти, 
двигателен 
режим,  
спиране на  
пушене

Май, 2022, 
Клинична ком-
пенсация, 
контрол на 
12 м

5 Мъж- 
50 г. 

Ca recti, коло-
стома, 2017, 
облъчване 48 
Gr, 2018

Клаудикацио 
на 30‒50 м от 
2 месеца в ляв 
крак, ХАНК 3

Август, 2021, 
тромебекто-
мии TIA  на 
иличани арте-
рии, тромбек-
томии на 
бедрени арте-
рии, пач на 
бедрена арте-
рия, фасцио-
томии, 
ампутация на 
ляво бедро

Август 2021, 
ампутация на 
ляво бедро, 
ОБН, смъртен 
изход

5 Жена-  
66 г. 

Карцином на 
матката, хи-
стеректомия, 
2011, неуточ-
нено об-
лъчване 
няколко-
кратно, химио-
терапии,  
метастази, 
2015 Stent a. 
iliaca sin,  мул-
тиморбидна

Критична ис-
хемия   на ляв 
крак

Февруари 
2020,  
2 хосп., ОТА 
на лява или-
ачна артерия, 
тромбектомии,  
феморо- фе-
морален кро-
совер байпас 

Ампутация на 
ляво бедро



48 до 58 Gr, за други трима ясни данни за раз-

мера на дозата на проведеното лечение не бяха 

налични. 

Критична исхемия на долен крайник бе при-

чина за поява на един пациент за лечение, един 

пациент бе в 4 стадий по Fontaine (болки в 

покой и рани), 2-ма пациенти бяха в 2Б стадий 

и 2-ма в стадий 3 (нощни оплаквания или та-

кива на няколко крачки). Всички пациенти бяха 

предмет на стандартния ни протокол за работа 

с подобни пациенти - скрининг за кардиологи-

чен риск, Доплер ултразвукова оценка на съдо-

вия статус евентуално попътно компенсиране 

на съпътстващ диабет или друго хронично за-

боляване. При всичките бе извършена КАТ с 

контраст и 3Д реконструкция на артериалните 

съдове на долни крайници. Обзорни слайдове 

са включени в Таблица 1. 

В крайна сметка бе извършен внимателен 

анализ на здравното минало на всеки един от 

тези пациенти, обсъждане на наличната кли-

ника на ХАНК, анализ на образните изследва-

ния и обобщен анализ на потенциалния 

механизъм на възникване на патологията, ней-

ната тежест, факторите утежняващи евентуално 

лечение, както и вида на най- подходящото и 

възможно лечение при най- малък риск. 

В резултат индикации за консервативно ле-

чение с най-добра медицинска терапия бяха 

поставени при само една пациентка на 48 г, със 

сравнително най-леката в групата ХАНК, 

17,3%. При 83% от групата пациенти с РИПАБ 

бе наложително да се извърши някаква форма 

на лечение с цел подобряване на състоянието на 

крайника и то в един срочен порядък. 

В тази група пациенти, при 2-ма бе налице 

колостома, а при един нефростома, което прави 

съответно директното отворено оперативно лече-

ние върху аорто- илиачния сегмент невъзможно 

поради висок технически риск и риск от инфек-

ция. При още един пациент бе налице т.н. hostile 

abdomen26 - предходни 3 оперативни намеси с пе-

ритонити и гигантски оперативни достъпи на ко-

ремната стена. На Таблица 2 е показано 

обобщение на използваните методи за лечение. 

Видно е, че са използвани хибридни и по-редки 

техники, като ще дискутираме това по-късно. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Оперативно лечение е ползвано при 83% (5 

болни) от пациентите с РИПАБ и консерва-

тивно в 17% - при един. За времето на прослед-

яване до 18 месеца, пациентът на 

консервативното лечение е с подобрение в оп-

лакванията 12 месеца по-късно. От оперираните 

пациенти при Пациент 6 с критична исхемия и 

наложили се няколко намеси се достигнало до 

ампутация на ниво бедро. Пациент 5 претър-

пява също няколко намеси и достига до ампу-

тация и смъртен изход поради сепсис. По този 

начин в резултатите до 18 месеца от лечението 

за тази макар и малка група пациенти се демон-

стрира смъртност от 20% от оперираните и ам-

путации в 40% от случаите. При трима 

пациенти ( 60 %, от оперираните) е налице 

добър клиничен резултат за времето на прослед-

яване и не са установявани други усложнения и 

намеси за макар краткия период на прослед-

яване от 18 месеца. 

 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

Представеният тук опит демонстрира пови-

шената трудност на лечението на пациента с 

РИПАБ и значително по лоши резултати от ти-

пичните при пациенти с ХАН. Множество фак-

тори заслужават оценка и обсъждане след 

изследване на наличните данни по въпроса. 

По същество поставянето на диагнозата 

РИПАБ се базира на стандартната клиника на 
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Табл. 2.  Видове оперативни техники, използвани 
при лечението на 6 пациенти с РИПАБ
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ХАН на долни крайници в съчетание с данни за 

документирано терапевтично прилагане на ра-

диация в миналото. Не представлява голямо из-

питание в практиката и се базира на 

стандартните методи за събиране на амнес-

тични, клинични данни и ултразвукови изслед-

вания. 

Интересен е въпросът за ролята на дозата 

радиация и фактора време от нейното изпол-

зване. В настоящата серия от болни средният 

срок на поява на пациент с РИПАБ след прила-

гане на радиация е 5-4 години, който е значи-

телно по- къс от показния срок от 12 г. в 

обширен обзор на Grandhomme25 и кол., 2021 г. 

Установено е, че рискът за изява на хронична 

форма на РИПАБ възниква от дози над 20 -30 

Gy, като авторите редовно съобщават за дози 

над 40 Gy, Melliere, 199027, за дози от 47-70 Gy, 

а Grandhomme25 и кол. обобщават данни за пол-

звани дози от 30-115 Gy. При четирима от на-

шите болни имаше конкретни данни за 

прилагане на 40-58 Gy радиация, което е срав-

нително по-високо от публикуваните средни 

дози в повечето случаи. Липсата на информация 

за радиационното натоварване при значителен 

брой пациенти е докладвана и от други автори27. 

В литературата няма хомогенни данни за мини-

мално или типично време между прилагането 

на радиацията и съдовото заболяване. За ост-

рата артериална непроходимост този срок ва-

рира от часове до години, а за хроничните 

случаи от месеци до 50 г. Очевидно значение 

имат както размерa на дозата и технологията на 

приложение, която е силно променлива през го-

дините, така и факторът възраст като интегра-

лен фактор за развитие на атеросклероза на 

съдовете28 и предиспозицията на конкретния па-

циент да развие атеросклероза . 

Средната възраст за тази група е 60,5 го-

дини, (48-82), в сравнение с общата групата 

болни с промени в аорто-илиачния сегмент от 

едно наше по-ранно мащабно проучване29 - къ-

дето възрастта им е била 74,2 за жените, 66,0 за 

мъжете и средно 67,7 за всичките пациенти - се 

вижда че болните мъже с РИПАБ са поне 6-7 

години по млади от типичния ни пациент а же-

ните дори с 10 -15 г - факт, който би могъл да е 

свързан със значима роля на радиацията. 

Може да се обобщи, че в настоящата серия 

от болни с РИПАБ - те са получили относи-

телно висока доза радиация над прага за въз-

никване на РИПАБ, били са средно 7-10 години 

по-млади от типичните ни пациенти с атероск-

лероза на аорто-илиачания сегмент, но значи-

телно по-възрастни от обобщените25 данни в 

литературата - 46 г, и са развили това състояние 

относително по-бързо от средното докладвано 

в литературата. 

От клинична гледна точка връзката между 

радиацията и развитието на РАПАБ може да се 

види и оцени при образните изследвания, в 

наши дни най добре след извършване KAT с 

контраст. Още с първите докладвани случаи се 

съобщава за няколко типични промени, които 

обаче не са патогномонични30. Наличие на ар-

териални промени, ограничени в рамките на по-

лето на приложение на радиация с относително 

по-леко засягане на необлъчени артерии, е 

силно суспектно за предизвикана от радиация 

артериална патология9. Дълги стенози или зони 

на облитерация са друга често откривана на-

ходка при болни с РИПАБ заедно с тежка ди-

фузна калциноза - факт, който има голямо 

значение за избор на лечебен метод. В редки 

случаи са налице една или няколко къси стенози 

в зоните на радиационни поражения при запа-

зени артерии в други анатомични зони. 

В настоящата серия пациенти при 66% е на-

лице тотална облитерация на аортата и/или или-

ачните артерии, а при 33% са били налице къси 

или единични облитерации, тежка калциноза е 

имало практически във всички случаи, а комби-

нация с облитерация на бедрени артерии е била 

открита в 33% от пациентите. Преобладаващият 

обем промени по съдовете се локализира в ко-

рема, където е и била прилагана радиационната 

терапия. 

Тежестта и типа на промените до голяма 

степен определят и избора на лечебния метод 

който съдовият хирург следва да направи. С раз-

витието на ендоваскуларните технологии се по-

явяват и ред призиви23,31,32 за тяхното прилагане 

като водещ метод. В настоящата серия от болни 

това при 2/3 от тези пациенти не бе възможно и 
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се е наложило ползване33 на целия арсенал от 

добрите стари отворени и/или екстра анато-

мични оперативни методи на съдовия хирург17, 

които той на свой ред следва да владее, често в 

съчетание с хибридни методи, включващи на 

свой ред и ендоваскуларни техники34. 

Основен критерий за избор на едноваску-

ларните технологии при тези болни би бил по- 

добрият резултат в сравнение с конвенционална 

хирургия25 . Малкият брой пациенти в нашата 

серия не позволява изобщо оценка в това на-

правление. Подобна е и картината в познатите 

от последните десетилетия публикации35 както 

и в няколко обзора обобщаващи публикуваните 

до момента данни. Изразено е обаче и мнение, 

което и ние подкрепяме, че основен фактор за 

избор на метод не са очакваните по-добри ре-

зултати. По-важна е изобщо възможността да се 

извърши някаква васкуларна процедура при 

приемлив риск с оглед комбинации от тежки 

анатомични варианти на облитерации, предход-

ните една или повече оперативни намеси в ко-

рема, сраствания в анатомични зони, налични 

промени на кожата по тип радиационен дерма-

тит, наличие на различни стоми на коремната 

стена, увредено общо състояние на пациента, 

потиснат имунитет с опасност от развитие на 

инфекции и сепсис и ред други. В подобни си-

туации от съдовия хирург се изисква да при-

ложи мъдрост и знания, да оцени правилно 

ситуацията и да подбере оптималния метод на 

намеса, мнение споделяно от ред други ав-

тори23,36. При нито един от нашите болни не е 

било възможно изолирано прилагане на ендо-

васкуларна техника поради тежестта и типа на 

съдовите промени. Независимо от типичните и 

тежки промени по аортата и илиачните артерии, 

стандартен аорто бифеморален байпас не е бил 

възможен именно поради изброените по горе 

причини, които правят невъзможно и самостоя-

телно ендоваскуларно лечение. 

В настоящата серия от оперирани 5 паци-

енти с аортно-илиачна локализация на РИПАБ 

бе използван едноетапен екстраанатомичен бай-

пас в 40% от случаите, 2 пациента. През 2013 г 

von Allmen37  и F. Dick правят обзор на 33 пуб-

ликации избрани от 1573, всичките публику-

вани преди 2006 г, и намират 71% честота на 

екстраанатомични методи при избрана отворена 

хирургична намеса. При 3-ма пациенти(60%) на 

един или няколко етапа бяха приложени раз-

лични комбинации от тромбектомия, венозен 

пач, ендоваскуларни техники и crossower бай-

пас в рамките на същата хоспитализация. На-

трупаният дотук опит ни показва, че лечението 

би трябвало да бъде едноетапно и радикално. 

Двата опита за проста тромбектомия с дезобли-

терация не бяха успешни и бяха последвани от 

нови намеси и лош резултат. 

Овладяването на исхемията в различните и 

форми обаче не изчерпва проблемите при паци-

енти с онкологично състояние и РИПАБ. С вре-

мето и увеличението на броя на преживели 

достатъчно дълго такива пациенти и осъзнава-

нето на важността на сърдечната и съдова пато-

логия след прилагане на радиация се появяват 

и предложения за активно търсене на пациенти 

под възможен риск. Layoun и кол.38, 2019, пред-

лагат за основен метод за скрининг на пациенти 

под риск широко използване на методи на КАТ 

с контраст от новите поколения. Ролята на 

РИПАБ е оценена и от Европейското дружество 

по кардиология, което през 2016 г приема „2016 

ESC Position Paper on cancer treatments and car-

diovascular toxicity developed under the auspices 

of the ESC Committee for Practice Guidelines The 

Task Force for cancer treatments and cardiovascu-

lar toxicity of the European Society of CardioloGy 

(ESC)“39. В този документ се разглеждат детай-

лно причините, взаимовръзките, честотата, те-

жестта и методите за профилактика на 

заболявания на сърцето, големите съдове и пе-

риферни съдове след лъчево лечение при онко-

логични болни както и ред препоръки за 

поведение при тяхното възникване. Един от ос-

новните изводи е, че следва да се изработва ин-

дивидуална програма за проследяване за ранно 

развитие на сърдечна и съдова патология при 

всеки отделен пациент. За ранно и активно про-

следяване се застъпва и Mitchell и кол.28, 2021, 

както и Yang и кол.17 , 2021, като за някои въз-

расти, локализации и дози препоръчват начало 

на активно търсене на РИПАБ и РИКАП след 5 

години от облъчването чрез приложение на ул-
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тразвукови методи и/или КАТ с контраст. 

В периода след проведеното съдово лечение 

в връзка с РИПАБ е необходимо намиране на 

тънък баланс между необходимостта от анти-

коагулантно и/ или антеагрегантно лечение за 

дълъг период от време, най-добра медицинска 

практика и евентуални контраиндикации, свър-

зани с онкологичното състояние при конкрет-

ния пациент. Yang и кол.17, препоръчват 

агресивна антиагрегантна терапия, статини и 

антихипертензивна терапия като условия за 

подобряване на резултати, докато Sanon и кол.40 

на свой ред препоръчва дългосрочно прилагане 

на UHF хепарини и прекратяване на химотера-

пията, докато не се реши въпроса със съдовата 

патология окончателно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

След изложените до тук особености и про-

блеми при болни с РИПАБ в аорто- илиачния 

сегмент може да се направят няколко важни из-

вода: 

 

1. Броя на пациентите е относително малък, 

но неизбежно ще се увеличава и те може да 

бъдат част от практиката на всеки съдов хи-

рург 

 

2. Тези болни са относителни млади, с из-

вестно онкологично заболяване, мултимор-

бидни, с множество предходни намеси от 

най-различен тип, като са били обект на ра-

диационна терапия, най-често в дози над 40 

Gy повече от 5 години преди появата им 

пред съдов хирург 

 

3. Достигат до съдовия хирург най-често в 

стадий на декомпенсирана ХАНК и доми-

ниращия дял изисква срочно някое опера-

тивно, хибридно или ендоваскуларно 

лечение. В същото време повечето автори 

настояват консервативно лечение да бъде 

провеждано при възможно най-голям брой 

пациенти за възможно по-дълго време 

 

4. Често класическа хирургия е невъзможна 

и се налага използване на екстраанатомични 

техники поради т.н. негостоприемен корем. 

На свой ред ендоваскуларните методи често 

са невъзможни поради дълги и калцифици-

рани лезии. Хибридните методи са многоо-

бещаващи при тези пациенти. 

 

5. Резултатите са по-лоши в сравнение с 

класическите съдови пациенти, в тази 

връзка би следвало да се търсят методи на 

лечение, които да решат въпроса на един 

етап. 

 

6. Към пациенти след радиационна терапия 

по повод онкологично заболяване и доста-

тъчно дъга преживяемост би следвало да се 

изгради междуклиничен подход и осигури 

профилактика за пациенти по риск на базата 

на използване на ултразвукови и и КАТ из-

следвания. 

 

Сравнително малката честота на пациенти 

с РИПАБ в частност и с ангажиране на аортата 

и илиачните артерии дори във водещ център за-

труднява осмислянето и изграждането на опти-

мален подход. За по-нататъшно разбиране на 

проблемите при подобни пациенти и осигуря-

ване на адекватен подход би било ползотворно 

организиране и провеждане на мултицентрични 

изследвания в времето. 
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Острите съдово-хирургични заболявания са 

сериозен медико-социален проблем поради уве-

личената честота, внезапното начало, бързата 

динамика на протичане и развитие на усложне-

ния, водещи до инвалидизиране и смърт. 

Изисква се бърза диагностика и спешно опера-

тивно или ендоваскуларно лечение за ликвиди-

ране на съдовата обструкция, възстановяване на 

целостта на кръвоносния съд и кръвоснабдяване 

на областта. Голeмият брой неразпознати остри 

съдови заболявания и травми в предгангреноз-

ните стадии се лекуват безуспешно за други бо-

лести, което възпрепятства своевременното 

съдово-хирургично лечение. Последствията за 

болния са тежки – развитие на гангрена, ампу-

тация на крайник и нерядко - смъртен изход. 

Острата артериална недостатъчност на крайни-

ците (ОАНК) е синдром, включващ емболия, 

остра тромбоза, артериален спазъм и травми на 

магистралните артерии.  

Направен е обзор на 153 пациенти, приети 

и лекувани в Отделението по съдова хирургия 

на МБАЛ „Св. Пантелеймон ”, Ямбол, разпре-

делени в групи въз основа на следните фактори: 

1. час на постъпване от началото на заболя-

ването; 

2. възраст; 

3. пол; 

РЕЗЮМЕ

Acute arterial limb ischemia (АALI) is se-

rious medico-social problem because of its in-

creasing incidence, sudden onset, quick clinical 

dynamics and development of complications, 

leading to disabilities and death. AALI needs 

fast diagnosis and emergency operative or en-

dovascular treatment for dealing with vascular 

obstruction restoration of the integrity of the 

blood vessel and regional blood supply. The 

high frequency of undiscovered and untreated 

in time acute vascular disorders and traumas in 

late stages treated in vain for other reasons, lead 

to lack of vascular surgery treatment. The con-

sequences for the patient are severe - develop-

ment of gangrene, amputation of a limb and 

often - death outcome. AALI is a syndrome, 

which includes embolism, acute thrombosis or 

arterial spasm and traumas of major arteries. 

Our work comprises a group of 153 pa-

tients, admitted and operated in our Department 

of Vascular Surgery, divided in different groups 

according to the following factors: 

1. Time of admission for treatment since 

onset of symptoms; 

2. Age;  

3. Gender; 

4. Reason for AALI development. 

Our interest was mainly directed towards 
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4. причина за ОАНК. 

Вниманието основно е насочено към паци-

ентите, постъпили за лечение след 12-я час от 

началото на заболяването и най-вече към тези, 

приети 24-72 часа след началото. Промените, 

настъпили в организма, в общото състояние на 

пациента и локалните промени в засегнатия 

крайник са изследвани детайлно. Правилният 

подход за лечение на тези пациенти, определяне 

на мястото на дисталния съдов достъп за опера-

тивно лечение, както и стандартният съдов 

достъп се обсъжда индивидуално с цел намаля-

ване на честотата на ампутациите, инвалидиза-

цията и смъртния изход.  

 

Ключови думи: ОАНК, късна реваскулари-

зация, дистални съдови хирургични достъпи, 

ампутации 

the patients, admitted after the 12th hour after 

the onset of symptoms, and mostly towards 

these, admitted 24-72 hour after onset. The 

changes developed in the organism, general con-

dition of the patients and the local changes in 

the affected extremity were investigated in de-

tail. The right management of these patients, 

mainly the places of the distal vascular access 

for surgical treatment, as well as the standard 

vascular access is discussed individually for 

lowering the incidence of amputations number, 

disability and fatal outcome. 

 

Keywords: АALI, late revascularization, 

distal pedal and wrist exposures, amputations  

УВОД 
 

Острата артериална непроходимост на 

крайниците (ОАНК) винаги се проявява с остър 

исхемичен синдром, свързан с внезапно прекра-

тяване на артериалния кръвоток в крайника с 

възникване на заплаха за неговата жизнеспособ-

ност. Острата обтурация на артериалния съд 

предизвиква рязко снижение на кръвотока и на 

перфузионото налягане в дисталната част на 

крайника и развитие на синдром на остра исхе-

мия, водещ до хипоксия и аноксия в капиляр-

ната мрежа поради стаза и агрегация на 

кръвните клетки в капилярите1. Следва тъканна 

хипоксия и аноксия, кислороден глад в екстра-

вазалното пространство. Остро настъпилата 

аноксия в екстравазалното пространство пред-

извиква остри разстройства в обмяната на клет-

ките при анаеробни условия. Натрупват се 

неокислени кисели метаболити (млечна кисе-

лина, пирогроздена киселина), развива се аци-

доза, нарушава се пермеабилитета на клетките2.  

 

ЦЕЛ 
 

Сравнение на болните с ОАНК, оперирани 

със стандартни съдово -хирургични достъпи и 

тези, оперирани с дистални педални или куби-

тални достъпи като допълнениие към стандар-

тните. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 
 

Направен е обзор на 153 пациенти с ОАНК, 

приети и лекувани в Отделението по съдова хи-

рургия на МБАЛ „Св. Пантелеймон ”, Ямбол от 

януари 2011 г. до юни 2016 г. Те са разпределени 

по възраст, пол, причина за ОАНК, време на 

постъпване и диагностициране след началото 

на заболяването и проведено оперативно лече-

ние. При късно диагностицирани и хоспитали-

зирани пациенти след 12-я час, според вида на 

съдово-хирургичния достъп за оперативно ле-

чение, са оформени две основни групи: 

I-ва група:  пациенти, оперирани със стан-

дартни съдови достъпи – феморален, поплитеа-

лен и кубитален; 

II-ра група:  пациенти, оперирани със стан-

дартни + дистални съдови достъпи – глезенни 

и киткови.  

Възрастовата граница на пациентите е из-

местена основно над 70 г. (Табл. 1). Средната 

възраст е 71,4 г. Възрастовият интервал е 20-85 

г. Разпределението на пациентите по пол е: 



мъже – 84 (53,24 %), жени – 69 (46,76 %). 

Разпределението за пациентите според вре-

мето на диагностика и хоспитализация е пока-

зано на таблица 2, а според етиологичния 

фактор за ОАНК – на таблица 3. 

 Всички пациенти са подготвени и опери-

рани. Пациентите, постъпили до 10-я час от на-

чалото на заболяването са оперирани със 

стандартни съдови достъпи – феморален, поп-

литеален, кубитален. В тази група влизат паци-

енти с травматични лезии, като при тях съдовия 

достъп е в зоната на травмата. Те са 11 броя от 

постъпилите до 10-я час, които са 71 броя. При 

пациентите с травматични лезии оперативнта 

методика е сутура (първичен съдов шев) на ли-

зирания участък на кръвоносния съд и при 1 

случай е резекция на лизирания участък и ин-

терпозиция на вена. Останалите оперативни на-

меси са както следва: емболектомии – 43, 

тромбектомии – 10, реконструктивни операции 

– 7. Оперативните интервенции при пациен-

тите, постъпили за оперативно лечение след 10-

я час са 82 броя. При 9 от тези пациенти метод 

на избор е първична ампутация с едновременна 

ревизия на артериалните съдове с цел възстано-

вяване на кръвния ток и реваскулазация на ам-

путационния чукан. Останалите 73 пациенти са 

разпределени в 2 групи: 

I –ва група: пациенти, оперирани със стан-

дартни съдови достъпи – феморален, поплитеа-

лен, кубитален – 36 броя крайника или 

пациенти; 

 

II-ра група: пациенти, оперирани със стан-

дартни + дистални съдови достъпи – глезенни 

и киткови – 35 броя. 

 

Двама пациенти са с травматични лезии и 

достъпите са в областта на лезията – феморално 

и на дясна мишница. Оперативните методи са: 

емболектомия – 41 броя, тромбектомия – 22 

броя и реконструктивни операции – 8 броя. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

При пациентите, оперирани до 10-я час от 

началото на заболяването, се наблюдава гладък 

следоперативен период, пълно възстановяване 

на кръвоснабдяването на крайника и пълно въз-

становяване на функцията му. В тази група па-

циенти има само един случай с летален изход, 

където причината за екзитуса е тежкото общо 

състояние на пациентката и съпътстващите за-

болявания. Тези пациенти са оперирани със 

стандартни съдови достъпи. Интерес представ-

лява групата пациенти, оперирани след 10-я час 
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Възраст До 20 г. 20-30 г. 30-40 г 40-50 г. 50-60 г. 60-70 г. Над 70 г.

Брой 2 1 3 10 13 29 95

% 1,24 0,62 1,86 6,54 8,40 18,93 62,39

Час на хосп. До 6-я час 6-12 часа 12-24 часа 24-72 часа След 72-я час

Брой 54 16 9 10 64
% 37,9 10,45 5,88 6,53 39,24

Нозология Емболия Тромбоза Травматична лезия

От 6-я до 10-я час  71 43 (47,25 %) 17 (34,55 %) 11 (84,61 %)
След 10-я час  82 48 (52,75 %) 32 (65,45 %) 2 (15,39 %)

Общ брой 153 91 (59,47 %) 49 (32,02 %) 13 (8,51 %)

Табл. 1.  Пациентите, разпределени по възраст

Табл. 2.  Време на хоспитализация на пациентите с ОАНК

Табл. 3.  Пациентите, разпределени според етиологичния фактор за ОАНК
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от началото на заболяването. Тези пациенти са 

разделени в 2 групи според използваните съ-

дови достъпи по време на оперативното лече-

ние.  

 

I-ва група: пациенти, оперирани със стан-

дартни съдови достъпи – феморален, поплитеа-

лен, кубитален. 

Следоперативните резултати при тези паци-

енти са следните: емболектомии – 18, тромбек-

томии – 10, реконструктивни операции – 8. При 

един от пациентите се е наложило да се осъ-

ществят три поредни оперативни интервенции 

поради ретромбоза. Броят на ампутираните па-

циенти в тази група е 9 като ампутацията при 8 

пациенти е като втора оперативна намеса, а при 

1 е трета оперативна намеса. От тези 9 ампута-

ции 8 са бедрени и 1 е под коляното. Един па-

циент е с ампутация през стъпалото, 

осъществена едновременно със съдовата опера-

ция. От тази група пациенти 4 са завършили с 

летален изход в ранния следоперативен период.  

 

II-ра група: пациенти, оперирани със стан-

дартни + дистални съдови достъпи – глезенни 

и киткови.  

Направени са 23 емболектомии и 12 тром-

бектомии. При 7 от пациентите дисталният дос-

тъп е като втора оперативна намеса. При 

останалите 28 случая дисталните съдови дос-

тъпи са осъществени в една оперативна намеса 

заедно и след стандартните съдови достъпи. 

При една пациентка се наложиха 5 последова-

телни оперативни намеси, след които крайни-

кът е с възстановена цялост и функция. При 

3-ма от пациентите се наложи да се направи 

бедрена ампутация, а при 6 пациенти са напра-

вени малки ампутации на пръсти на увредения 

крайник след осъществяване на реваскулариза-

ция и демаркация. Трима от пациентите са за-

вършили с летален изход. 

 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

ОАНК си остава актуален проблем като чес-

тота, заболяемост, инвалидизация и смъртност 

при късно започнало лечение. Честотата на за-

боляването се измества във възрастовите групи 

след 50 години и най-вече - след 70-годишна 

възраст. Увеличава се броят на пациентите, пос-

тъпили 6 - 10 часа след началото на заболява-

нето, което води до увеличаване на 

усложненията, инвалидизацията, ампутациите 

и смъртността. Честа причина за ОАНК се 

явява некачественият или некомпетентният кон-

трол на антикоагулантната терапия при опери-

рани пациенти или въобще неназначена такава 

при рискови пациенти (сърдечни заболявания, 

инфаркти, предсърдно мъждене). Непознава-

нето на ОАНК от общопрактикуващите лекари 

води до насочване на пациентите към други спе-

циалисти – най-често невролози. Лошият со-

циален статус води до късно търсене на 

специализирана помощ и отказ от прием на наз-

начените медикаменти – специално антикоагу-

ланти, както и неадекватен контрол на INR 

(през 3-4 месеца).  

Три са основните задачи, които трябва да се 

решат при пациенти с ОАНК: 

1. Да се постави и потвърди диагнозата 

ОАНК. 

2. Да се уточни характера на оклузията - 

емболия или остра тромбоза, което не винаги е 

лесно решима задача. 

3. Да се определи степента на исхемията, 

което определя и видя на оперативната намеса. 

При нашия обзор от 153 пациенти 71 са 

постъпили до 10-я час от началото на заболява-

нето и са оперирани с възстановено кръвоснаб-

дяване и крайници. Има 1 летален изход като 

причината е в тежкото общо състояние на паци-

ента и многото съпътстващи заболявания. При 

9 случая операция на избор е първичната ампу-

тация – 3-ти стадий на исхемия с деструктивни 

процеси и опасност от реваскуларизационен 

синдром след възстановяване на кръвния ток. 

Беше описано, че при такива пациенти след ам-

путацията е ревизиран тромбозиралия кръвоно-

сед съд с цел реваскуларизация на 

ампутационния чукан. Когато исхемичната част 

на крайника е отстранена интерес представля-

ват останалите 71 случая, при които е осъщест-

вена късна реваскуларизация. Ампутираните 

пациенти, оперирани със стандартни съдови 
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достъпи са 9, а след операция със стандартни + 

дистални достъпи са три, като ампутациите са 

направени 20 дни след оперативната намеса. 

Причината за ретромбоза при 2 от случаите е 

лош контрол на INR. При 6 от пациентите, опе-

рирани със стандартни + дистални съдови дос-

тъпи поради освобождаване на плантарната 

дъга, ампутациите са сведени до ниво пръсти и 

трансметатарзална ампутация на стъпало. Осем 

от пациентите със стандартни + дистални съ-

дови достъпи са постъпили до 72-я час, остана-

лите 27 - след 72-я час. Общото състояние на 

пациентите и локалният статус на оперирания 

крайник са проследени в рамките на една го-

дина. Резултатите са отразени в направените за 

това анкетни карти, обхващащи ранен следопе-

ративен период, късен следоперативен период, 

контролни прегледи на 1-я, 2-я, 3-я, 6-я месец и 

накрая на първата година от оперативната на-

меса.  

Спасените крайници са повече – 91,43%. 

Ампутациите са 8,57%, докато при пациентите, 

оперирани само със стандартни достъпи, спасе-

ните крайници са 75%, а ампутациите са 25%. 

Подобни резултати дават и други автори, 

работили по въпроса. К.Тодоров3,5,6  уточнява, 

че късната реваскуларизация при пациенти с 

остра артериална исхемия в повече от 50% от 

случаите  води до ампутация на крайника въ-

преки опитите за реваскуларизация. Това спо-

ред него се дължи на факта, че в най-малките 

артерии и капиляри се образува т.нар. Sludge 

феномен, поради който в повечето случаи нас-

тъпва ретромбоза, гангрена и се налага ампута-

ция. Затова той препоръчва възможно най-ранна 

диагностика и лечение. Неговите резултати 

обаче се базират само на проксимални ревизии 

на артериите на долните крайници без дистални 

достъпи на стъпалните артерии.  

Подобни заключения има и Т. Захариев4, 

който намира също много висок процент на ам-

путации при късните реваскуларизации на 

крайниците. Оперативните достъпи и при този 

автор се ограничават до поплитеалните арте-

рии, без да бъдат ревизирани стъпалните съ-

дове.  

Горните резултати са подобни на резулта-

тите в представения труд, но само за случаите 

със стандартните достъпи – феморален и поп-

литеален. Голямата разлика и значително по-ви-

сокият процент успеваемост се открива при 

пациентите, оперирани със стъпални достъпи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Пациентите, при които се налага късна ре-

васкуларизация на крайниците, оперираните 

със стандартни + дистални съдови достъпи по-

ради ревизия на стъпалните артерии и освобож-

даване на дисталното съдово русло имат 

по-добри следоперативни резултати в сравне-

ние с тези, оперирани само със стандартни дос-

тъпи. При пациентите, оперираните със 

стандартни + дистални съдови достъпи, ампу-

тациите и инвалидизацията са сведени до  ми-

нимум: ампутация на пръсти или част от 

стъпалото. 
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Въведение: Псевдоаневризмите са локали-

зирани артериални нарушения, които комуни-

кират с артерията посредством дефект в 

артериaлната стена. Те се различават от истин-

ските аневризми, тъй като не съдържат и трите 

слоя на съдовата стена. Анастомотичните бед-

рени псевдоаневризми се появяват в случаите, 

когато има дехисценция на анастомозата на 

присадения материал и нативната артерия. Този 

дефект може да доведе до организиран хематом, 

който прогресира във фиброзна капсула, която 

функционира като част от стената на артерията. 

Тъй като тези аневризми нямат хистологичните 

слоеве на артерията, терминът псевдоаневризма 

или фалшива аневризма се приписва на този 

процес.  

Клиничен случай: Описваме клиничен 

случай на 74-годишна пациентка с масивна пул-

сираща формация в десен бедрен триъгълник 

от един месец, с болки в покой в дясното ходило 

и прогресиращ масивен оток на десния долен 

крайник. Преди три години е конструиран фе-

моро-перонеален автовенозен байпас на същия 

крайник, който е претърпял ранна тромбоза. Из-

вършихме интерпозиция с графт от дезоблите-

рирана артерия феморалис суперфициалис 

РЕЗЮМЕ

Introduction: Pseudoaneurysms are local-

ized arterial disorders that communicate with the 

artery through a defect in the arterial wall. They 

differ from true aneurysms in that they do not 

contain all three layers of the vessel wall. Anas-

tomotic femoral pseudoaneurysms occur in con-

nection with prosthetic vascular reconstructions 

when there is dehiscence in the anastomosis of 

the graft material and the native artery. This de-

fect can lead to an organized hematoma that pro-

gresses into a fibrous capsule that functions as 

part of the artery wall. Because these aneurysms 

do not have the histological layers of the artery, 

the term pseudoaneurysm or false aneurysm is 

attributed to this process. 

Clinical case: A clinical case of a 74-year-

old woman is described. The patient complains 

about a massive pulsatile formation in the right 

femoral triangle for one month, pain at rest in 

the right foot and progressive massive edema of 

the limb. A femoro-peroneal autovenous bypass 

was constructed 3 years ago in the same limb 

that suffered early thrombosis. An interposition 

with a graft from the desobliterated right super-

ficial femoral artery between the right external 

iliac artery and deep femoral artery was per-
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(АФС) декстра между артерия илиака екстерна 

(АИЕ) декстра и артерия профунда феморис 

(АПФ) декстра. 

Заключение: Руптуриралите псевдоанев-

ризми на бедрената анастомоза са редки, но 

имат висока смъртност. Традиционният подход 

включва открита резекция на псевдоаневриз-

мата и артериална реконструкция, въпреки че 

се съобщава и за ендоваскуларен подход. По-

ради факта, че в конкретният случай причината 

за дехисценцията на съдовата анастомоза и по-

явата на пседоаневризмата се явява инфекциоз-

ният процес ние използвахме нативен съд за 

артериална реконструкция,  

 

Ключови думи: Псевдоаневризма, дехис-

ценция, анастомоза, лимфо-венозен оток   

formed. 

Conclusion: Ruptured femoral anastomotic 

pseudoaneurysms are rare but have a high mor-

tality rate. The traditional approach involves 

open resection of the pseudoaneurysm and arte-

rial reconstruction, although an endovascular 

approach has been reported. In this case, the rea-

son for appearance of dehiscence of the vascular 

anastomosis and the pseudoaneurysm was an in-

fection That's why we used a native vessel for 

arterial reconstruction avoiding the use of pros-

thetic material. 

 

Keywords: Pseudoaneurysm, dehiscence, 

anastomosis, lympho-venous edema 

УВОД 
 

През последните години псевдоаневриз-

мите на бедрената артерия са все по-често ус-

ложнение. Те могат да бъдат причинени от 

периферна катетеризация или да се появят на 

мястото на байпасна анастомоза (вена или про-

теза)1,2. Според последните проучвания често-

тата на анастомотичните псевдоаневризми, 

усложняващи артериалните анастомози е от 

1,4% до 4%. Техният среден интервал за пред-

ставяне е шест години и дори по-малко, ако това 

е свързано със супраинфекция (наличието на 

бактериална колонизация в псевдоаневризмата 

е 80%)3,4. Анастомотичната псевдоаневризма се 

представя като дилатация на артериалната стена 

в съседство с анастомозата и се среща като бо-

лезнена и силно пулсираща ингвинална маса2, 

поради което трябва да бъде включена в дифе-

ренциалната диагноза на всички ингвинални 

образувания. Тромбозиралата псевдоаневризма, 

която е инфектирана, може да се прояви като не-

пулсираща маса с периферен еритем, наподобя-

ваща херния5. Усложненията от псевдо- 

аневризми включват тромбоза, дистална ембо-

лизация и потенциално свободно разкъсване. 

Съществува животозастрашаващ риск от руп-

тура на псевдоаневризмата и хеморагичен шок, 

което прави ранната ѝ диагностика от изключи-

телно значение6. Разкъсване на анастомотич-

ните псевдоаневризми води до висока 

смъртност, която варира от 20 до 46,6%7,8. 

Псевдоаневризмите може да се класифицират 

като травматични, анастомотични и микотични 

по ред на честотата9. Ятрогенните псевдоанев-

ризми се откриват на мястото на перкутанната 

артериална пункция, най-често в слабините или 

ръката, когато артериалната стена не успява да 

се затвори правилно след изтегляне на кате-

търа10-13, докато неятрогенни травматични псев-

доаневризми се развиват след проникваща 

травма от прободни рани или огнестрелно оръ-

жие. Развива се пулсиращ хематом, който се ог-

раничава само от околните меки тъкани. 

Анастомотичните псевдоаневризми се локали-

зират между синтетичният или автогенният 

графт и артерията14. Микотичните псевдоанев-

ризми възникват в резултат на инфекция с мик-

роорганизми, причиняващи слабост в 

артериалната стена. Наличието на псевдоанев-

ризма може да се диагностицира с помощта на 

конвенционална ангиография, компютърна то-

мография (СТ), ядрено-магнитен резонанс 

(MRI), сцинтиграфия и цветното кодирано дуп-
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лекс сканиране (ЦКДС), като последното е най-

предпочитаната техника за бърза диагностика15.  

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 

Представяме клиничен случай на фалшива 

бедрена аневризма при 74-годишна пациентка 

със захарен диабет тип II на перорална терапия 

и артериална хипертония с оптимален медика-

ментозен контрол. Преди 3 години е конструи-

ран феморо-перонеален автовенозен байпас на 

десен долен крайник, който претърпява ранна 

тромбоза. Извършена е тромбектомия с послед-

ваща ранна ретромбоза. От един месец e с пос-

тоянни болки в покой в дясното ходило и 

прогресиращ масивен оток по цялото протеже-

ние на крайника.  

При извършения медицински преглед се ус-

танови наличие на пулсираща формация в дясна 

ингвинална облст с диаметър 8 cm и хематом в 

стадий на резорбция, обхващащ задно медиал-

ната повърхност на дясното бедро. Наличен 

палпаторен пулс на артерия феморалис комунис 

(АФК) двустранно, липсващ дистално дву-

странно. Оточен десен долен крайник с обемна 

разлика 10 cm и цианоза на пръстите. 

Извършеното ЦКДС установи наличие на 

сакциформена аневризмална формация, анга-

жираща АФК декстра с диаметър около 8 cm. 

Декомпенсирана хемодинамика на долните 

крайници с Ankle Brachial Index (ABI) 0,2 за ляв 

долен крайник и 0,5 - за десен. Проведеното ан-

гиографско изследване установи наличие на 

екстравазат с произход от дясна бедрена арте-

рия с диаметър 8 cm с елипсовидна форма, на-

сочен медиално (Фиг. 1). 

Беше взето решение за оперативно лечение 

в неотложен порядък. Под ендотрахеална анес-

тезия се осъществи проксимален и дистален фе-

морален контрол с последващи томия и ревизия 

на аневризмалния сак. Установи се руптура на 

фалшивата аневризма медиално. Произходът на 

аневризмата беше проксималната анастомоза на 

феморо-перонеалния автовенозен байпас (Фиг. 2). 

Извърши се томия на АФК декстра към 

АПФ декстра. Поради дългосегментното    

ангажиране от атероматоза на АПФ декстра се              

извърши интерпозиция с графт от дезоблитери-

раната АФС декстра между артерия АИЕ 

декстра и АПФ декстра (Фиг. 3). Пласира се 

дрен в аневризмалния сак, който се капитонира 

с обвивен шев.  

В ранния следоперативен период се уста-

нови прогресираща редукция в отока на десния 

долен крайник до обемна разлика спрямо левия 

с около 1-1,5 cm и компенсирана перфузия на 

същия с ABI - 0,6 (Фиг. 4). Пациентката бе вер-

тикализирана на 3-ти слеодперативен ден без 

оплаквания от болки в покой в дясното ходило. 

Редон дренът се свали на 5-тия следоперативен 

ден.  
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Фиг. 1. Ангиографски образ на фалшива аневризма 
в дясна ингвинална област

Фиг. 2. Интраоперативна находка на феморална 
псевдоаневризма с медиална руптура 



Проведе се лечение с нискомолекулен хепа-

рин в терапевтични дози. Антибиотична тера-

пия беше съобразена с микробиологичния 

резултат (St. Aureus в сигнификантно коли-

чество). Приложи се и венотонична терапия по-

ради силно изразеният лимфо-венозен оток.  

 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

Настоящите проучвания теоретизират об-

разуването на анастомотичните псевдоанев-

ризми поради възникване на турбулентен 

кръвен ток, който прогресивно отслабва арте-

риалната стена и провокира развитието на екс-

травазация16. Най-честата локализация за 

анастомотични псевдоаневризми се явява АФК 

в зоната на шевната линия на анастомозата, 

която се среща при 0,8–2,2% от случаите17. При 

установяване на причините за поява на псевдо-

аневризми, микробиологичната посявка от 

графта и съдовата стена е от съществено значе-

ние за изключване на инфекциозен процес като 

етиологичен фактор18. Пациентите с диагности-

цирани псевдоаневризми се проследяват със се-

рийни ултразвукови изследвания и трябва да 

бъдат оперирани в случаите, когато са симпто-

матични. Лечението на псевдоаневризмите за-

виси от размера и локализацията им. Могат да 

се наблюдават псевдоаневризми на мястото на 

артериална катетеризация, по-малки от 2 cm 

като повечето спонтанно отзвучават19. За по-го-

леми или симптоматични псевдоаневризми не-

оперативните техники включват компресия под 

ултразвук, инжектиране на тромбин и емболи-

зация със спирала. Тези техники обаче рядко се 

използват. Симптоматичните псевдоаневризми 

се лекуват най-добре с отворена хирургия или 

ендоваскуларно18,19. Ендоваскуларният подход 

не се използва рутинно за лечение на бедрените 

псевдоаневризми. Използването му е оправдано 

в случаите, когато пациентът има противопока-

зания за конвенционална хирургия20.  Skourtis et 

al. съобщават за серия от 49 пациенти с анасто-

мотични псевдоаневризми, оперирани пос-

редством отворена оперативна интервенция. 

Повечето от тях (85,7%) са настъпили на мяс-

тото на бедрената анастомоза като спешната 

оперативна интервенция при руптура е свързана 

с 46,6% смъртност21.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Руптурата на псевдоаневризми на бедрената 

анастомоза са редки, но имат висока смъртност. 

Традиционният подход включва открита резек-

ция на псевдоаневризмата и артериална рекон-

струкция, въпреки че се съобщава и за 

ендоваскуларен подход. Поради факта, че в кон-

кретния случай причината за дехисценцията на 

съдовата анастомоза и появата на пседоанев-

ризма се явява инфекциозният процес, ние из-

ползвахме нативен съд за артериална 
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Фиг. 3.  Интерпозиция на графт от дезоблитерира-
ната АФС декстра

Фиг. 4. Ранен следоперативен резултат
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реконструкция,  

На базата на микробиологичното изслед-

ване проведохме антибиотична терапия съоб-

разно антибиограмата. При конкретния пациент 

наред с аневризмалната болест имаше и изявен 

лимфо-венозен оток вследствие на компресията 

на венозни и лимфни съдове. Компресионният 

синдром се явява допълнителен фактор, ком-

прометиращ микроциркулацията и водещ до де-

компенсирана хемодинамика и нарушен 

клетъчен метаболизъм. В следоперативния пе-

риод наред с антикоагулантната и антибиотич-

ната терапия, с цел овладяване на 

лимфо-венозния оток бяха включени и веното-

ници. Подобрената венозна и лимфна циркула-

ция водят допълнително до редуциране на  

тъканната исхемия. 
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Дори във водещ спешен център в нашата 

страна случаи на травми на шията в мирно 

време са много редки. Оформя се и подгрупа 

пациенти с травми, преминаващи платизмата 

и ангажиращи тъкани и органи в дълбочина 

като травмите на шийните артерии са осо-

бено опасни и свързани със смърт и инвалид-

ност. Травма на шийната артерия се среща 

под 2-5 % от всички проникващи травми и се 

явява особено изпитание. Тук ние излагаме 

клиничен опит със случай на 63-годишен 

мъж, който си е нанесъл при опит за само-

убийство порезна рана на шийната артерия 

вляво. Пациентът, успял да достигне до 

спешния център, бе реанимиран, опериран и 

артерията възстановена при наличие на нев-

рологична кома. Впоследствие пациентът 

разгърна исхемия на мозъка, оток и завърши 

със смъртен изход. Прави се обширен пре-

глед на историята на проблема и съвремен-

ното поведение при подобни случаи. 

Посочваме важността на ефективността на 

временното кръвоспиране с различни ме-

тоди. Авторите посочват, че съвременния 

подход, към който и те се придържат, 

включва и реконструкция при всички случаи, 

РЕЗЮМЕ

Even in a leading emergency center in our 

country, cases of neck injuries in peacetime are 

very rare. A subgroup of patients with trauma 

passing platysma and engaging tissues and or-

gans in depth is formed. These injuries to the 

cervical arteries are particularly dangerous and 

associated with death and disability. Trauma to 

the cervical artery occurs less than 2-5% of all 

penetrating injuries and is a special test for the 

emergency team. Here we expose clinical expe-

rience with case of 63 years old man who in-

flicted a cut on the cervical artery on the left side 

of his neck in a suicide attempt. The patient 

managed to reach the emergency center, was re-

animated, operated and the artery was restored 

despite the presence of neurological coma. Sub-

sequently, the patient developed ischemia of the 

brain, edema and ended in death. An extensive 

review of the history of the problem and the cur-

rent state of conduct in such cases is made. We 

point out the importance of the effectiveness of 

the temporary control of the bleeding with var-

ious methods. The authors accentuate that the 

modern approach to which they adhere involves 

reconstruction in any case where possible. 
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когато това е възможно. 

 

Ключови думи: травма, шийна артерия, 

реконструкция на шийна артерия, кръвоза-

губа, мозъчна исхемия, кръвоспиране 

Keywords: trauma, cervical artery, recon-

struction of cervical artery, blood loss, brain is-

chemia, hemostasis   

УВОД 
 

Нараняванията на шията сe срещат в 2% до 

5 % от всички случаи на проникващи травми в 

дейността на един водещ травматичен център в 

мирно време. Тези, които преминават платиз-

мата се обособяват като много по-тежки за ди-

агностика и лечение и се свързват с по-голяма 

смъртност поради възможността да се наранят 

хранопровода, трахеята, щитовидната жлеза и 

големите съдове в района с или без неврологи-

чен дефицит. В условия на война се наблюдава 

дял от до 5 % шийни травми с 83 % премина-

ване в дълбочина под платизмата1. В мирни ус-

ловия наранявания на каротидна артерия се 

срещат в приблизително 3‒11 % от случаите на 

проникваща травма на шията2. Преминаващи 

травми на шията са рядкост в Европа като по-

вечето натрупана информация идва от Северна 

Америка и Южна Африка, където такова нара-

няване е много по-често срещано в градските 

травматични центрове. Лечението на проник-

ващи травми на шията в повечето европейски 

страни се основава на клиничния опит, придо-

бит в чужбина, и на международните насоки, 

описани в литературата. 

За ролята на каротидните артерии в дей-

ността на мозъка и ефекта на травми върху тях 

е било известно още от времето на папируса на 

Едуин Смит, посветен на хирургията, съставен 

около 3500 г пр.н.е., или преди повече от 5000 

години3. Хипократ описва парализа на дясната 

ръка със загуба на реч и това вероятно е първото 

писмено описание на афазия. Гален (AD 131 до 

201) е наясно, че хемиплегията е резултат от 

лезия в противоположната страна на мозъка, но 

не е знаел за омекотяване или кръвоизлив като 

причина за апоплексия, която той приписва на 

натрупване на флегма в артериите на мозъка3. 

Първите операции на каротидната артерия 

са били съвсем естествено лигиращи процедури 

за травма и кръвоизлив. Неврологичен дефицит 

в резултат на увреждане на екстракраниалните 

мозъчни съдове е съобщен за първи път през 

1552 г, когато Ambroise Pare съобщава за ле-

востранна хемиплегия след лигиране на разкъ-

сана дясна обща каротидна артерия при 

дуелист4. През 1798 г Abernathy лигира сънна 

артерия за кръвоизлив при пациент, прободен 

от бик, но пациентът умира 30 часа по-късно. 

Hebenstreit от Германия5 в превода си на "Ben-

jamin Bell's Surgery" през 1793 г, споменава слу-

чай, при който каротидната артерия е била 

наранена по време на оперативно отстраняване 

на тумор. Хирургът лигирал съда, за да спре 

кръвоизлива, а пациентът живял дълги години. 

Първата успешна каротидна лигатура обаче 

се приписва на Дейвид Флеминг, капитан на 

H.M.S. Tonnant, който през 1803 г "отрязва и 

връзва каротидната артерия в раната" при 

моряк, който се опитва да се самоубие6. Лиги-

рането остава основната форма на терапия до 

първата половина на 20-и век. Нивата на мо-

зъчно усложнение са от 30 % до 33 % и смър-

тността е от 45 % до 50 % и продължават през 

Първата и Втората световна война7. През годи-

ните на Първата световна война се срещат все 

по-голям брой каротидни травми и Von Par-

czewski през 1916 г извършва резекция на арте-

риовенозна аневризма на общата каротидна 

артерия и възстановява проходимостта с анас-

томоза от край в край8, а von Haberer, Lexer, and 

Denck9 съобщават за голям брой анастомози от 

край в край при войници по време на кон-

фликта. 

След 1980 г все по-често автори силно под-

крепят агресивния подход към оперативната ин-

тервенция и възстановяване на каротидни 
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наранявания при всички пациенти, когато е въз-

можно. През 1953 г Conley съобщава10 за 11 

случая, при които повърхностната бедрена ар-

терия или вена сафена е била използвана като 

интерпозиционна присадка за реконструкция на 

резецирана цервикална каротидна артерия след 

туморна операция. Това позволява развитие в 

следващите десетилетия на най-различни техники 

на лечение при тумори, стеснения и травми на 

шийните артерии с все по-добър резултат като най-

голямото предизвикателство си остава травмата. 

Ewyns през 2018 г обобщава11, че прониква-

щите наранявания на шийните артерии са около 

1% от всички травми в САЩ като 80 % от смър-

тността е вследствие на мозъчен инфаркт и 

около 20% от смъртността е вследствие на не-

контролиран кръвоизлив. Cawich et all. kъм 

2021 г в обобщени данни от литературата12 от 

лигиране на шийната артерия демонстрира чес-

тоти от 21% смъртност и 39% следоперативен 

инсулт. Blitzer et all. представя13 данни от 3911 

пациенти с проникваща рана на шията като в 

31,8% причината е била хладно оръжие, каро-

тидната артерия е била наранена в 5,9 % и 

шийна артерия - в други 6,1 %. 

Самоубийството е една от 10-те водещи 

причини за смърт в света с повече от един ми-

лион смъртни случая годишно14,15. В няколко 

публикации се посочват честоти на опит за са-

монараняване или самоубийство от 32% до 55% 

при групата болни с проникващи наранявания 

на шийните артерии16,17. 

При опит за щателно търсене у нас липсват 

публикации относно проникваща травма на 

шията с изключение на клиничен случаи, даден 

от Pazardzhikliev, 2014 г, който докладва18 за па-

циент с травма от проектил от газов пистолет с 

травмиране на ларинкс и гръбначен стълб. 

Групата пациенти с проникващи рани на 

шията и ангажиране на каротидна артерия не е 

еднородна по най-различни причини – в нея има 

подгрупи пациенти според вида на травмира-

щия агент, според това дали има или няма кър-

вене от голям съд в момента на представяне на 

болния, дали е в състояние на ексцесивна кръ-

возагуба и шок, дали е с неврологичен дефицит 

или кома, дали има съчетани други травми, 

дали са увредени и други органи в шията като 

хранопровод, щитовидна жлеза, трахея, кости, 

нерви и др. В резултат през последните 50-60 г, 

е налице постоянно променящ се дебат в най-

различни посоки за това дали да се оперират 

всички болни, дали да се оперират спешно, дали 

да се лигира артерията и кога, дали да се изчакват 

резултати от ехография, томография или ЯМР 

или други методи на визуализация, дали да се 

ползват ендоваксуларни техники, дали да се раз-

чита на физикален преглед, дали да се оперира 

във всяка една от определените 1, 2 и 3 зони13 или 

не. По-детайлното представяне на всеки един от 

тези проблеми е извънредно обемна задача и е 

извън възможностите и целите на този текст. 

Едно обобщение на данни от различни ав-

тори19 и години може да предположи честота от 

1 до 3 случая годишно на проникваща травма 

на шията с ангажиране на шийни артерии в дей-

ността на голям водещ травма център и у нас 

или няколко годишно в национален план. Това 

означава, че патологията е рядка и многолика и 

предполага крайно предизвикателство на всеки 

съдов хирург или травма специалист в травма-

тологичен център. Тук ще изложим данните от 

лечението на пациент с порезна раната на 

шията с прекъсване на общата шийна артерия 

поради суициден опит и ще анализираме 

всички по-важни аспекти. 

 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 

Мъж на възраст 63 г. е намерен на улицата 

в безпомощно състояние в локва от кръв с рана 

на шията. Той е транспортиран в спешния цен-

тър на УМБАЛ “Свети Георги”, Пловдив, нас-

танен направо в шокова зала с незабавно 

започване на комплекс от мерки. Налична е по-

резна рана на лявата страна на шията в проек-

цията на средна трета, дълга около 8 cm с леко 

кос ход от латерално към медиално на шията с 

обилно кървене под постоянна мануална ком-

пресия.  Раната е преценена като локализирана 

в сегмент 2 на шията (Фиг. 3)10. Класифициран 

като пациент в състояние GSC20 3, по-широка 

лява зеница, обща вяла реакция на светлина, па-

циентът е в кома с последваща дълбока седация 
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при приема. Към момента на постъпване е с Хб 

101 g/l, спаднал до 80 g/l, Хематокрит   0,314, 

другите изследвания на биохимични и  кръвни 

показатели през първите 24 часа не са с патоло-

гични отклонения. Основни проблеми за  реша-

ване бяха тежкото продължаващо кървене от 

раната и дълбокият неврологичен дефицит на 

фона на коматозно състояние, най-вероятно във 

връзка с лезията на шийната артерия. За вре-

мето необходимо за създаване на работа на 

съдов екип в обстановка на  операционна зала 

пациента остана в спешното отделение за пе-

риод от около 30 минути с продължаваща ком-

пресия на раната с цел временна хемостаза на 

фона на продължаваща инфузионна терапия на 

водно-солеви разтвори и кръв с поддържане на 

кръвно налягане в стойности 60-85 mmHg 

 

.ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
 

Обща анестезия с интубация, мониторинг и 

3 съдови достъпа до големи вени предвид необ-

ходимостта от масивна инфу-

зионна терапия. При продъл-

жаващ  мануален натиск през 

масивна марля в раната се 

представи с малък напречен 

достъп в основата на шията 

над клавикулата  в ляво а. ка-

ротис в здрав участък и се 

клампира. След това се пре-

махнаха марлите и наличният 

достъп се разшири бързо про-

ксимално линейно по ръба на 

стерноклеидомастоидния 

мускул до малко под ъгъла на 

долната челюст с добър обзор 

към шийните съдове.  

Установи се, че самата 

бифуркация е запазена. Вън-

шната и вътрешна артерии се 

мобилизираха и взеха на дър-

жалки, а после и клампираха 

(Фиг. 1A). При широк и вни-

мателен оглед на раната се 

евакуираха тромби и кръв и 

се установи пълно прекъс-

ване на общата шийна артерия в областта на 

около 2 сm под бифуркацията до зоната на 

клампиране на общата шийна артерия с общ де-

фект от около 3,5 сm с контузени, неравни 

краища (Фиг. 1B). След опресняване в здрави 

тъкани се получи дефект от около 5 сm (Фиг. 

1C). Извърши се провизорна ревизия с балонен 

катетър в двете посоки като от проксималния 

край тромби нямаше, а от а. каротис интерна се 

евакауира малък тромб на място със съвсем за-

доволителен обратен ток с поетапно хепарини-

зиране. Вложи се 6 mm Dacron съдова протеза 

с изграждане на две анастомози с непрекъснати 

шевове с конец 5/0. До този момент от началото  

на оперативната намеса бяха изминали около 25 

минути, вероятно общо време на пълно прекъс-

ване на лявата а. каротис комунис е било 1,5-2 

часа  (Фиг. 1D).  На последващ етап се извърши 

окончателна хемостаза и щателен оглед на 

всички налични тъкани в раната – щитовидна 

жлеза, хранопровод и трахея. Не се виждаха в 

зоната на достъпа  и  се извърши проба с вода 
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Фиг. 1. Моменти  от оперативното лечение при пациент с лезия на обща 
шийна артерия
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без да се констатират мехурчета въздух гово-

рещи за други възможни травми. Намесата за-

върши с послойно затваряне на достъпа с 

гравитационен дренаж. Пациентът бе изведен в 

реанимационна клиника предвид тежкото общо 

състояние до момента. 

Извършена бе  компютърна томография на 

главата без контраст, която не показа особена 

находка в мозъка на този етап. 

На 1-вия следоперативен ден пациентът е в 

GSC 3, напълно компенсиран по отношение на 

острата анемия,  неконтактен, с тежък невроло-

гичен дефицит и започване на проява на пира-

мидни признаци. На извършената контролна 

томография се установява наличие на обширна 

хиподенсна зона с вторично хеморагично ин-

фарциране, ангажираща целия  басейн на а. це-

ребри медия с косвени данни за тромбозиране 

на сегменти М1, М2 и М3 на артерията. На-

лична е тежка компресия на латералните вен-

трикули вляво и изместване надясно на 

срединните структури, в заключение – масивен 

исхемичен инсулт вляво, компресия и дислока-

ция на вентрикулната система и мозъчния ствол 

(Фиг. 2).  

През 2-рия следоперативен ден пациентът е 

хемодинамично нестабилен, рефрактерен на ва-

зопресорна терапия, с прогресираща брадикар-

дия до асистолия и завърши с екзитус. 

 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

Докладваният пациент  се явява част от под-

групата пациенти с проникваща травма на 

шията и прекъсване на общата каротидна арте-

рия във втори сегмент, при който са налице два 

главни медицински проблема изискващи 

спешна и ефективна намеса – контрол на кър-

венето и опит за нормализиране на кръвснабдя-

ването  на мозъка.  

Към момента на представянето кървенето 

при такива пациенти може бъде продължаващо 

и профузно със заплаха за живота в рамките на 

минути или развитие на шок или да бъде 

спряло, което облекчава темпото на медицин-

ската помощ и дава време за диагностика и реа-

нимация и обсъждане на случая.  

Непосредствена задача е да се контролира 

кървенето, за което има няколко метода – ди-

ректна мануална компресия, компресивна пре-

връзка или използване на Foley  катетър (Фиг. 4)21.   

Публикувани са ред препоръки22,23, според 

които първоначално лечение на пациенти с про-

никваща травма на шията, която преминава пла-

тизмата, трябва да следват принципите на 

Advanced Trauma Life Support Guidelines24, 

които осигуряват рамката за идентифициране 
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Фиг. 2. Компютърна томография на глава, втори 
ден след оперативно лечение при пациент с лезия 
на лява обща шийна артерия, общо време на исхе-
мия вероятно около  2 часа

Фиг. 3. Зони на увреждане при проникваща травма 
на шията, източник internet



на тези пациенти с животозастрашаващи нара-

нявания и подходящо приоритизиране на лече-

нието. Основен елемент тук е осигуряване на 

свободни дихателни пътища и дишане. 

Пациенти, които по време на първоначал-

ния преглед демонстрират "твърди знаци" на съ-

дова травма на шията (Табл. 1) или хемо- 

динамична нестабилност25, изискват експеди-

тивно насочване26 към операционната зала като 

може да се забавят само за осигуряване на си-

гурни дихателни пътища чрез хирургически ме-

тоди, ако опитите за орално-трахеална 

интубация са неуспешни,27 а опитите за тампо-

нада на активното кървене следва да продължат 

по време на пътя. 

Следва да се отбележи, че мануалната ком-

пресия изисква много усилия и е възможна за 

по-дълго време само ако са налице поне две 

лица, които да се редуват при прилагането. 

Често притискането само с ръце не е доста-

тъчно ефективно и е важно да се прилага 

плътно въведени марли в голямо количество в 

раната, което подобрява херметичността и поз-

волява овладяване на кървенето. Друг описван 

метод е компресивна превръзка към мишницата 

от другата страна или през контралатералната 

изправена ръка. Най сетне редица автори пре-

поръчват използване на най-големия наличен 

Foley катетър, който може да се побере в раната 

и чрез надуване на балона може да се постигне 

компресия на кървящата структура и овладя-

ване на кървенето30 с или без временно заши-

ване на раната. 

Ситуация на проникваща шийна травма във 

втори сегмент без кървене изглежда е много по-

честа и някои автори предлагат подход с избор 

от три възможности: задължителна оперативна 

ревизия, селективна оперативна намеса със за-

дължително образно изследване – най често КАТ 

с контраст, и селективно неоперативно поведе-

ние и по-нататъшно образно уточняване22, 23, 31. 

В дадения случай 2-ма членове на екипа за-

почнаха незабавно да провеждат мануална ком-

пресионна хемостаза, която обаче с времето се 

оказа все по малко ефективна. При пристигане 

на водещия съдов хирург бе съобщено че е 
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Фиг. 4.  Методи за контрол на кървенето при пациенти с кървене и проникваща травма на шията, източник 
internet 

Твърди симптоми  
Обезкървяващ кръвоизлив, шок 
Бързо разширяващ се/пулсиращ хематом 
 
Централен неврологичен дефицит 
Трил  или шум 
Липсващ  пулс 

Меки симптоми 
Венозно кървене 
Ненарастващ /пулсиращ хематом 
История на значително кървене/хипотония 
Нараняване на брахиалния плексус 
  

Табл. 1.  Твърди и меки симптоми за съдова шийна травма, адаптирано по  Weale R, Madsen A, Kong VY, 
Clarke DL. The management of penetrating neck injury. Trauma. 2018;21(2):85-93.
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опитвано и прилагане на компресионни пре-

връзки през противоположната мишница в по-

зиция покрай главата като това е било 

непродуктивно и на този етап се препоръча и бе 

използван метод с използване на голям тампон 

от множество хирургични марли, за да се уп-

лътни кухината на раната и спре изтичане на 

кръв през пръстите на притискащия. Това поз-

воли общо взето безпроблемно транспортиране 

на болния до операционна зала като Foley кате-

тър не се ползва изобщо. 

В продължение на над 200 г лигиране на ка-

ротидни артерии е било единствен метод за кон-

трол на кървенето при травми, аневризми и 

тумори. До края на Втората световна война 

смъртността е била до 50% и неврологичен де-

фицит се е срещал в до 35%32 и едва във Виет-

намската война започва масово приложение на 

съдова реконструкция при подобни болни. 

Страха от мозъчна хеморагия след успешна ре-

конструкция на шийна артерия обаче успява да 

поддържа лигатурата като метод при ред болни 

с наличен неврологичен дефицит33 чак до края 

на 90-те години, когато на базата на аутопси-

онни данни тази теория е отхвърлена. Днес се 

смята, че причината за неврологичните услож-

нения са исхемичният инсулт и отокът на мозъка 

в хода на травмата и по-късният контрол на хе-

морагията и съответно доктрината за съдова на-

меса се променя и реконструкцията става 

приоритет навсякъде, където е възможна 26, 34. 

Веднъж установен контрол на проксимал-

ните и дистални съдове, самата намеса не се от-

личава от стандартните оперативни техники от 

инструментариума на всеки съдов хирург. В 

различните ситуации може да се потърси кон-

трол на общата шийна артерия с малък разрез в 

основата на шията и след това той да бъде раз-

ширен според необходимостта или направо да 

се пристъпи към стандартен надлъжен кос раз-

рез с достъп до всички съдове. Днес би тряб-

вало да се коригира всяка травма върху общата 

шийна артерия или самата й бифуркация с из-

ползване на синтетичен графт и по-рядко вена, 

пач и шев35. В редки случаи, особено с травма 

на вътрешната шийна артерия в дисталните й 

части, при обширни липси на тъкани, липса на 

обратен ток и при тежък неврологичен дефицит 

и кома може да се пристъпи към лигатура както 

и в случаи, при които спиране на кървенето е 

абсолютен приоритет22, 26. 

В докладвания клиничен случай основен 

проблем бе тежката хеморагия на фона на нев-

рологична кома и това бе индикация за макси-

мално бързо оперативно лечение. Технически 

самата процедура бе безпроблемна и въпреки 

вероятния неврологичен дефицит се извърши 

заместване на общата шийна артерия с PTFE 

графт, без да се ползва шънт поради наличие 

към този момент на добър обратен ток и очак-

вано време под 30 минути на процедурата на за-

местване, реално то се оказа 25 минути. През 

последните години се показа ясно, че възстано-

вяването на кръвния ток не е панацея само по 

себе си и има съобщения при големи серии, де-

монстриращи смъртност след реконструкция от 

18% като при пациенти с лигатури36 тя е била 

над 45%, или пък само 7-8% от групата паци-

енти с дефицит са се подобрили след лигатура 

докато пациенти с реконструкция на фона на де-

фицит са се подобрили в 80%. Неврологично 

подобрение има и при други публикации, като 

са съобщени честоти между 42% и 64% при па-

циенти с реконструкция, и само при 14% от 

тези, при които съдовете са били лигирани37. 

White et al. докладват, че пациентите, които са 

претърпели лигатура на обща или вътрешна ка-

ротидна артерия са имали смъртност от 22% и 

честота на инсулт от 89% с постоянни дългос-

рочни неврологични последствия38. 

Докладваният от нас клиничен случай за-

върши със смъртен изход, но това не обез-

смисля извършената реконструкция на фона на 

тежък неврологичен дефицит и кома. Първо, те-

жестта на неврологичния дефицит не винаги е 

възможно да се установи – общомозъчните про-

яви могат да се дължат на шок, интоксикация, 

седация, анестезия за контрол на дихателните 

пътища или често на комбинация от тях. Всъщ-

ност ние не бяхме в състояние да преценим в 

какво точно неврологично състояние е пристиг-

нал болния в спешния ни център. Второ, силно 

доказателство съществува в литературата, че ис-

хемията, а не реперфузията е причина за кръво-
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излив, което е основната причина за лош резул-

тат при тези пациенти както бе показано и по-

горе36,39,40. Съществуват и данни, че мозъчната 

исхемия се дължи не само на продължител-

ността на прекъсване на кръвния ток и на про-

цедурите по контролиране на кървенето, но и на 

вторични тромбози и емболии особено при 

тромбози на дисталните артерии и наличие на 

артериовенозни фистули и аневризми. На кон-

тролната КАТ след процедурата при докладва-

ния пациент се констатираха макар и косвени 

данни за интракраниална тромбоза на сектори 

от а. церебри медия в нейните сегменти М1, М2, 

М3 като достатъчна причина за тежката невро-

логична патология и отока на мозъка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В светлината на обзора, който сме напра-

вили и натрупания личен опит при лечение на 

пациенти с проникваща травма на шията и 

лезия на каротидната артерия във втори сегмент 

на шията, считаме, че основа на лечението 

трябва да бъде ранна и агресивна реанимация и 

реваскуларизация и групова работа на специа-

листите в спешния център с акцент върху кон-

трола на кървенето и осигуряване на дишането 

на първо място. Исхемичен мозъчен инфаркт и 

евентуално смърт настъпват по-често при нали-

чие на хиповолемичен шок, нараняване на вът-

решната каротидната артерия, пълно 

прекъсване на съдовете и лигиране на арте-

риите. Спорадичната поява на хеморагичен ин-

фаркт след съдова реконструкция не може да се 

предвиди и не това трябва да възпира хирурга 

от възприемането на този подход като лечение 

на избор. Лигирането на шийни артерии трябва 

да се има предвид само за случаи на дистална 

артериална оклузия (липса на обратно кървене), 

невъзможен дистален контрол, при пациент с 

множествена травма, при които нестабилността 

изключва обширна операция. 
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Авторите съобщават случай на фудроа-

янтно развила се ААА, овладяна с интервен-

ционални средства, която преставлява 

диагностично и лечебно предизвикателство. 

Интересното в случая е, че патологията се 

развива в рамките на две седмици след по-

ставяне на катетър в десния уретер по повод 

криза от бъбречна литиаза, на фона на ин-

тактна допреди това аорта абдоминалис, до-

казана с КТ контрастно изследване. 

Много бързата диагноза на особените по 

вид и локализация лезии, вземането на реше-

ние за лечение и организацията по осигуря-

ване на материали за извършването на ЕВАР 

в условията на спешност представляват ин-

терес за съдовия хирург в нашата страна. 

 

Ключови думи: AAA, фудроаянтно раз-

витие, EВAР 

РЕЗЮМЕ

The authors report a case of foudroyant pro-

gression of abdominal aortic aneurysm (AAA), 

treated by endovascular repair, and which rep-

resents diagnostic and management challenge. 

The key interest in the case is that pathological 

changes develop for a fortnight following inser-

tion of a double J catheter in the right ureter for 

renal calculus crisis. The CT scan made during 

implantation of catheter in the right ureter shows 

no change in the abdominal aortic wall at that 

time, proven with contrast. 

The quick diagnosis of the unusual in form 

and localisation lesions, decision making and or-

ganisation of device supplies for this special 

EVAR in emergency are of great interest for the 

vascular surgeons in our country. 

 

Keywords: AAA, foudroyant progression, 

EVAR 

ABSTRACT

ЕВАР ПРИ ЗАДЪРЖАНА РУПТУРА НА АОРТНА АНЕВРИЗМА  
 

С. Жежовски1, Т. Самарджиев2, О. Матков2, Н. Николов3, Р. Рунков1,  
Д. Михалев1, В. Петров1 

1. МБАЛ „Сърце и мозък“ Бургас 
2. УМБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен 

3. МБАЛ НКБ София 
 
 

 EVAR IN PATIENT WITH DELAYED RUPTURE OF ABDOMINAL 
AORTIC ANEURYSM 

   
S. Jejovski1, Т. Samarjiev2, О. Маtkov2, N. Nikolov3, R. Runkov1, D.Mihalev1, V. Petrov1 

1. MHAT “Heart and Brain” Burgas 
2. MHAT “Heart and Brain” Pleven 

3. MHAT National cardiology hospital Sofia 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 

В отделението по съдова хирургия към 

УМБАЛ „Сърце и мозък“ Бургас постъпва па-

циентка с болка в коремната област зад пъпа, 

като през нощта получила прилошаване, с га-

дене без повръщане  по повод на което е дока-

рана с екип на ЦСМП. Съобщава за тежест и 

подуване на корема. Обективно при началния 

преглед коремът е над нивото на гръдния кош, 

респираторно подвижен, мек, болезнен при дъл-

бока палпация в областта на долен коремен 
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етаж и лява коремна половина. От направената 

ултразвуково доплер изследване (УЗДИ) в спе-

шен кабинет се установява инфраренална абдо-

минална аортна аневризма, като болната е 

приета за уточняване и лечение. Минали и при-

дружаващи заболявания: Поставен стент в 

десен уретер преди две седмици по повод хид-

ронефроза.  

Обективно състояние:  Жена на видима 

възраст, отговаряща на календарната, кон-

тактна, адекватна, ориентирана, афебрилна, в 

увредено общо състояние. Кожа и видими лига-

вици - бледорозови.  ПМТ - умерено изразена. 

Език - сух, обложен. ПЛВ - не се палпират уве-

личени на достъпните места. Глава и шия - пра-

вилно конфигурирани. Гръден кош - 

симетричен, нормостеничен. Бял дроб - чисто 

везикуларно дишане двустранно. Сърце - рит-

мична сърдечна дейност, сърдечна честота - 75 

, АН - 125/85 mmHg . Корем - над ниво на гръд-

ния кош, респираторно подвижен, мек, болез-

нен при дълбока палпация в областта на долен 

коремен етаж и лява коремна половина. Перис-

талтика - вяла. Сукусио реналис - отрицателно 

двустранно. Крайници - запазени перифени 

пулсации.  

Лабораторните изследвания баха в рам-

ките на нормата. 

Електрокардиограма: синусов ритъм, ми-

нимални ST- депресии във V4-V6, СЧ - 86 

уд/мин. Образни неинвазивни изследвания: 

УЗДИ при постъпване: Аневризма на коремната 

аорта (фиг. 1). Доплерова сонография на артерии 

на долни крайници: ABI dex.- 1.0;  АBI sin.- 1.0. 

Образни инвазивни изследвания: КТ на 

коремни органи и аорта - нативно и постконт-

растно скениране: Суспекция за руптура на 

аорта. 

На нативната серия на нивото на реналните 

артерии се визуализира ретроперитонеална 

псевдоаневризма на аортата, а околната мастна 

тъкан е стриирана. Прибилизителен аксиален 

размер на сака до 50 mm. След аплициране на 

КМ се установяват три дефекта по лява стена 

на аортата в инфраренален  сегмент, като най-

големият се разполага на нивото на бифурка-

цията. Първите два са с размер на контрастиран 

лумен до 21 mm, а последният - 29/22 mm. Дис-

тално от нивото на реналните артерии по лява 

стена до нивото на първия описан дефект се 

установява интрамурален хематом с размер до 

5 mm на протежение от около 30.5 mm. На на-

правената късна фаза се установява дискретно 

увеличение на размера на последния описан де-

фект на стената на аортата с около 1.5 mm. Или-

ачните и феморалните артерии се представят 

със запазен и контрастиран лумен. Не се уста-

новяват патологични промени по хода на тора-

кална аорта (фиг. 2). 

На предходно нативно КТ изследване от 

Фиг. 1. Ехография на абдоминалната аорта при 
приемането, данни за ААА

Фиг. 2.  КТ на абдоминална аорта и бъбреци – данни 
за пъпкувания на аортната стена и наличие на стент в 
десния уретер 
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24.09.22 г. не се установява аневризма на абдо-

минална аорта или хиперденсна колекция около 

нея, но околната мастна тъкан е стриирана.  

Заключение: КТ данни за пенетриращи 

аортни улкуси и покрита руптура на инфраре-

налната аорта. Интрамурален хематом в лявата 

стена, започващ от нивото на лява ренална ар-

терия. КТ данни за дефект в изпълването на 

дясна камера - уместна е консултация с кардио-

лог и провеждането на ехоКГ (фиг. 3, фиг. 4). 

 Рентгенография на бял дроб (лицева): 

Симетрично просветлени белодробни поло-

вини. Липсват инфилтративни засенчвания в 

паренхима. Хилусни сенки с нормална архитек-

тоника. Добре дефинирани диафрагмални ку-

поли. Свободни от течност странични КДС. 

Сърце - срединно разположена сянка, КТИ < 

50%.Заключение: Липсват инфилтрати в бело-

дробния паренхим. 

На клинично обсъждане се реши, че пред-

вид много бързата прогресия на аортните про-

мени вероятно се касае за идиопатична слабост 

на аортата, възможно и от инфекциозен тип. По-

ради това първи избор бе ендоваскуларно лече-

ние. 

Предвид стабилното състояние на пациент-

ката бе организиран и извършен EVAR на 

14.10.2022 г. Чрез два перкутанни феморални 

достъпа (ляв и десен) се поставиха по два Per-

close "Prostyle" двустранно. През десния фемо-

рален достъп се пласира водач "Lunderquist 

0.035" към торакалната аорта. През левия 

достъп се пласира Pigtail катетър над реналните 

артерии. През десния достъп се пласира "AAA 

Stent graft Ankura AAA2612B120 " непосред-

ствено под реналните артерии и към дясна обща 

илиачна артерия. Препозициониране на водача 

през левия достъп и пласиране на "Ankura Stent 

Graft System Cuff1412C080" към лява обща и 

външна илиачна артерия. Постдилатация с два 

балона Reliant от проксимално към дистално. 

Оптимален резултат. Без данни за ендолик. 

Пункционните места бяха затворени като на 

десния се наложи и Angioseal 8F. Добра хемо-

стаза. Запазени пулсации на периферните 

съдове (фиг. 5, фиг. 6). 

 Пациентката бе преведена в реанимация за 

интензивно лечение и мониторинг в периода 

13.10.22 - 17.10.22 г. В интензивно отделение бе 

проведена терапия с антибиотици, гастропро-

тектори, антикоагуланти, калиеви препарати, 

спазмолитици и антихипертензивни препарати. 

Прелят беше един сак едногрупова кръв. Посто-

перативният период протече при стабилна хе-

модинамика. Извършена беше ранна 

постоперативна рехабилитация. Статус при из-

писване: Добро общо състояние. Афебрилна. 

Крайници – топли, запазени артериални пулса-

ции на стъпални артерии двустранно. Спокойни 
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Фиг. 3. Надлъжен срез на КТ - данни за три 
ограничени в тромба руптури на аортната стена

Фиг. 4. Напречен срез на КТ - вижда се аневриз-
мата без данни за руптура в ретроперитонеума и 
остатъчният лумен



пункционни места. Пациентката бе изписана с 

терапия за дома орален антикоагулант и анти-

агрегант. 

 

ДИСКУСИЯ 
 

Съвременните автори дават все по-големи 

предпочитания на ендоваскуларното лечение 

както на руптуриралите, така и на плановите 

ААА1, 2. Ние също мислим, че това е правил-

ната насока в развитието на лечението на това 

тежко заболяване. 

Представяме случай, който е характерен с 

няколко уникални акцента. Диагностиката беше 

затруднена от факта, че КТ скенер отпреди 14 

дни е показал нормална аорта. Това обуславя и 

рядкото фудроаянтно развитие на ААА. Обик-

новено за този процес са необходими години. 

Не случайно първата диагноза в спешен каби-

нет беше коремно страдание с неизяснен про-

изход. Абдоминалната ехография и признаците 

за руптура на ААА доведоха до уточняване на 

диагнозата.  

Това заболяване е довело за период от две 

седмици до разрушаване на аортната стена с 

развитие на субадвентициален хематом по типа 

дисекираща аневризма. Локализацията на про-

цеса също е уникална - обикновено такива про-

цеси се наблюдават предимно в торакалната 

аорта. 

Вземане на решение за лечение е ключов 

момент. В миналото такива случаи биха били 

оперирани незабавно с отворена хирургия. Това 

обаче би било грешно решение в нашия случай, 

защото е възможно промените в аортната стена 

да са от инфекциозен тип, а това би довело до 

инфектиране на съдовата протеза при отворена 

хирургия. 

ЕВАР бе правилният подход, но в условията 

на бавното организиране, оразмеряване и снаб-

дяване с протеза и консумативи, което е актуал-

ния начин в момента в България, пациентката 

нямаше шанс за оцеляване. За нейно щастие 

обаче се създаде организация между три звена 

по съдова хирургия – две на МБАЛ „Сърце и 

мозък“ и МБАЛ НКБ София, което доведе до 

окомплектоване на необходимите консумативи 

и протезни части. 

Не на последно място бе и майсторското из-

пълнение на специалистите в интервенционал-

ното звено, което осигури перфектен 

следоперативен резултат. Прекрасната колабо-

рация, добрата диагностика, съвременната апа-

ратура и клиничен опит бяха в основата на този 

рядък и перфектно организиран и осъществен 

случай. 
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Фиг. 5. Следоперативен резултат в напречен срез

Фиг. 6. Следоперативен резултат в надлъжен срез
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В списание „Ангиология и съдова хирур-

гия“ се приемат оригинални статии, обзори и 

описание на клинични случаи от практиката в 

областта на ангиологията, съдовата и ендовас-

куларната хирургия, както и съобщения за про-

ведени и предстоящи научни събития, рецензии 

на книги, рекламни публикации, критични бе-

лежки и др.  

Изискване на редакцията е представените 

работи да не са публикувани или представяни 

за печат в друго периодично научно издание. 

Ръкописите се рецензират от двама независими 

рецензенти, а при противоречиви мнения се из-

пращат на трети рецензент и/или стават пред-

мет на редакторска оценка. Всяка статия, приета 

за публикуване, се редактира езиково.  

Текстовете се предават в електронен ръко-

пис, изработен с програма Microsoft Word със 

стандартни страници (формат А4, 30 реда, 60-

65 знака на ред, шрифт 12, интервал 1,15). Ма-

териалите се изпращат на електронната поща на 

главния редактор: detilu@abv.bg 

 

 

Начин на оформяне на статиите:  

 

1. Заглавие, инициали и фамилии на ав-

торите, име на институцията, в която работят 

– на български и английски език. Ако автор-

ският колектив е от повече от една институция, 

имената се маркират с цифров индекс.  

 

2. Резюме – на български и на английски 

език, в обем до 250 думи, завършващо с до 5 

ключови думи.  

 

3. Текст: 

- Оригиналните статии не надвишават 15 

страници, включително библиография (до 20 

източника) и 9 фигури. Съдържат 6 раздела: 

въведение, цел, материал и методи, резултати, 

обсъждане и заключение. 

 

- Обзорите не надвишават 20 страници и до 

30 библиографски източника. 

- Клиничните случаи не надвишават 8 

страници и до 10 библиографски източника. 

Съдържат 4 раздела: въведение, представяне на 

случая, обсъждане и заключение. 

 

- Кратки научни съобщения – до 4 стра-

ници. 

 

- Редакционна статия – до 3 страници. 

Възлага се от редколегията. 

 

4. Фигурите и таблиците трябва да бъдат 

номерирани и да има пояснителен текст на 

български език към тях. Те трябва да са упоме-

нати в текста, за който се отнасят. Таблиците 

трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word, 

а фигурите се подават в един от следните фор-

мати - .jpg, .pdf или .ppt.   

 

5. Мерните единици се изписват на       

латиница по Si-системата, а съкращенията се                

въвеждат при първото споменаване в текста. 

  

6. Литературата към статиите не трябва да 

съдържа повече от 30 заглавия. Източниците се 

номерират с арабски цифри и се подреждат по 

реда на цитирането им в текста. В текста източ-

никът се изписва със съответната цифра като 

горен индекс.  

При авторски колективи до шест човека се 

изписва фамилията, последвана от инициала на 

всеки автор без точки. При по-големи колективи 

след името на шестия автор се пише "et al."  

 

- Цитиране на статия в списание или при-
ложение - името трябва да бъде изписано из-

цяло, последвано от името на списанието 

(съкратено по Index Medicus), година на изда-

ване, том, брой, страници (от-до), DOI или 

PMID  (когато е наличен). 

 

- Цитиране на глава от книга, книга или 
сборник - автори, заглавие на главата, фамилия 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
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и инициал на редактора, заглавие на книгата, 

град, издателство, година на издаване, общ брой 

страници или от-до.  

 

- Препоръчва се значително цитиране на 

български източници. Цитираната литература 

към статиите на кирилица трябва да бъде пре-

ведена на английски език като имената на авто-

рите се транскрибират на латиница.        

 

- Цитиране на дигитални източници - URL 

адрес с дата на достъп (DOI).  

 

Примери:                                                                                                                              

 

1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer 

E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia 

in Europe after Chernobyl: 5 year followup. Br J 

Cancer 1996;73:1006-12.                 

2. Braunwald E. Mechanisms of cardiac con-

traction and relaxation. In: Braunwald, E (ed) Heart 

Diseases. Philadelphia: E. Saunders and Co; 1988; 

383-425.  

3. Tenev I, A.Elkin, S. Biserov, P. Penkov, D. 

Petkov. Еndovascular procedures in tromboangiitis 

obliterans. Аngiology & Vascular surgery. 2016; 

19(3):65-71. 

 

7. Адрес за кореспонденция: име, служе-

бен адрес, телефон, е-mail.  

 

Авторите носят отговорност за съдържа-

нието на статиите. Научните съобщения, изпра-

тени на главния редактор, които не отговарят на 

изискванията на списанието за съвременна и ка-

чествена научна продукция, ще бъдат връщани 

на авторите за корекции, съобразени с препоръ-

ките на рецензентите. 
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