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Сърдечносъдовите заболявания са после-
дица от тромбоемболични събития и се на-
реждат сред първите три водещи причини за 
смърт в развитите страни. По-доброто разби-
ране на патофизиологичните процеси в хемо-
стазата и промените, свързани с 
претромботичните състояния и тромбозата, 
са от решаващо значение за разработването 
на по-ефективни и по-безопасни антитром-
бозни медикаменти за превенция и лечение 
на тези заболявания. 
Целта на настоящия обзор е да представи 

задълбочен преглед на хемостазата,обясня-
ващ механизма на действие на известните ан-
титромбозни медикаменти и да подчертае 
новите агенти в етап на развитие с оглед 
бъдещи преспективи. 
Проведохме обзорен преглед на налич-

ната литература и клиничните проучвания, 
свързани с поставения проблем. 
Индивидуалният подход в определянето 

на антитромбозната терапия, съобразена с 
риска от тромбоза и профила на безопасност 
за всеки пациент, е от решаващо значение за 
постигане на оптимални резултати. Въпреки 
утвърдените в рьководствата антитромбозни 

РЕЗЮМЕ

Cardiovascular disease is a consequence of 
thromboembolic events and ranks among the top 
three leading causes of death in developed coun-
tries. A better understanding of the pathophysi-
ological processes in homeostasis and the 
changes associated with prethrombotic condi-
tions and thrombosis are crucial for the devel-
opment of more effective and safer 
antithrombotic drugs for the prevention and 
treatment of these diseases. 

The purpose of this review is to present an 
in-depth review of homeostasis, explaining the 
mechanism of action of known antithrombotic 
drugs and to highlight new agents in the devel-
opment stage with a view to future prospects. 

We conducted a review of the available lit-
erature and clinical trials related to the problem. 

The individual approach in determining an-
tithrombotic therapy, taking into account the risk 
of thrombosis and the safety profile for each pa-
tient, is crucial to achieve optimal results. De-
spite the well-established anti-thrombotic 
treatment and prevention regimens in the guide-
lines, thrombosis continues to be a pressing 

SUMMARY
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УВОД 
 

Хемостаза (от гръцки: αιμόστασις, haemosta-
sis – кръвоспиране) се състои от успоредно дей-
стващи защитни биологични механизми. В нея 
са ангажирани кръвоносните съдове, васкулар-
ните и екстраваскуларните рецептори, дей-
стващи съвместно с кръвните елементи, 
плазмените коагулационни фактори и фибрино-
литичните протеини. Основната им роля е пре-
късване на настъпило кървене вследствие 
увреда на кръвоносен съд, инхибиране на об-
разувалия се кръвен съсирек и същевременно 
възстановяване на съдовия ендотел1,2. Дисба-
лансът в този естествен динамичен процес, по-
ради излишък от прокоагулантни фактори или 
дефект в антикоагулантния механизъм, води до 
развитие на претромботични състояния и тром-
боза3-6.  
Тромбозата е една от основните причини за 

смърт в световен мащаб7. Сърдечносъдовите за-
болявания като миокарден инфракт, инсулт, пе-
риферна артериална болест (ПАБ) и венозeн 
тромбоемболизьм (ВТЕ) са последица от тром-
боемболични събития. Те са водещи причини за 
смърт в развитите страни8.  
Профилактиката и лечението на тромбоем-

боличните заболявания включва употребата на 
антитромбозни медикаменти. Те действат на 
определени фактори и на различни нива на коа-
гулационната и фибринолитичната система с 
оглед блокиране образуването на кръвни съси-
реци. Понастоящем използваната антитром-
бозна терапия се основава на инхибиране на 
коагулацията чрез антиагреганти и антикоагу-
ланти и/или стимулиране на фибринолизата от 
профибринолитици. Свързват се с повишен 
риск от хеморагични събития, а това от своя 

страна води до увеличаване на заболеваемостта 
и смъртността в популацията9-11. В последните 
години бяха публикувани все повече доказател-
ства за съществуването на специфични молеку-
лярни събития, които потискат тромбозата, 
контролират възпалителния процес и кърве-
нето. Насочва се вниманието към способността 
на левкоцитите и тромбоцитите да индуцират 
двупосочни сигнали. Те усилват противовъзпа-
лителните и протромботичните клетъчни реак-
ции и по този начин намаляват риска от 
кървене. Необходими са допълнителни изслед-
вания, но тази теория може да предостави нов 
клас антитромбозни медикаменти12-16. 

 
ХЕМОСТАЗА  

 
Дидактически хемостазата се разделя на 

първична и вторична. Първичната хемостаза се 
състои във взаимодействие между ендотела на 
кръвоносните съдове и тромбоцитите. Необхо-
дими компоненти за нейното функциониране са 
нормален съдов ендотел, нормално функциони-
ращи тромбоцити, нормална активност на фак-
тора на фон Вилебранди нормални нива на 
фибриногена. При активирането й настъпва 
спазъм на кръвоносните съдове, тромбоцитна 
адхезия, активиране на тромбоцитите и тромбо-
цитна агрегация. При този процес се образува 
тромбоцитен съсирек17. Вторичната хемостаза, 
известна още като коагулационна каскада, е 
представена от системата на тъканния (външен 
път) и на плазмения (вътрешен път) тромбоп-
ластин. Те са независими една от друга системи, 
но с общ момент на активиране на фактор Х. 
Посредством иницииране на верига от ензимни 
реакции и с участието на фактор Х и неговия 
ко-фактор Va се генерира достатъчно коли-

схеми на лечение и профилактика, тромбо-
зата продължава да бъде актуален проблем в 
световен мащаб, който тьрси своето решение. 

Ключови думи: хемостаза, коагулация, 
фибринолиза, антитромбозни медикаменти 

problem worldwide. 
 
Key words: hemostasis, coagulation, fibri-

nolysis, antithrombotic drugs 
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чество тромбин. Последният превръща фибри-
ногена във фибрин и с участието на тромбоци-
тите се образува фибринов тромб18,19. На тази 
тромбозна система противодейства фибриноли-
тичната система, която също е част от процеса 
на хемостаза. Тя инхибира образуването на вът-
ресъдови тромби, свързани с прекомерно образ-
уване на фибрин. Посредством тъканния 
плазминоген активатор, азотния окис и проста-
циклините, фибринолитичната система води до 
превръщането на плазминоген в плазмин. Плаз-
минът разгражда фибрина до фибрин деграда-
ционни продукти, които се разпадат до 
Д-Димери1,2,4. 

 
ПЪРВИЧНА ХЕМОСТАЗА 

 
Началният съдово-тромбоцитен механизъм 

на кръвосъсирването се активира при настъ-
пило увреждане на съдовия ендотел24-31. Гене-
рира се зета-потенциал между съдовото 
съдържимо и увредения ендотел. Нарушава се 
синтезът на простациклин и ендотел релакси-
ращ фактор. Настъпва вазоконстрикция на съ-
довата стена, тромбоцитна адхезия, активиране 
на тромбоцитите и тромбоцитна агрегация. 

 
Първа фаза на АДФ-индуцираната тром-

боцитна агрегация 
Тромбоцитите адхезират към местата с ен-

дотелна клетъчна увреда. Взаимодействат със 

съдовия субендотел посредством образуване на 
комплекс между фактора на фон Вилебранд и ко-
лагеновите влакна от съдовата стена и специ-
фични гликопротеинови рецептори (GP), 
разположени върху тромбоцитната мембрана. Съ-
ответно факторът на фон Вилебранд се свързва с 
гликопротеин Ib, а колагенът, най-активната със-
тавка на съдовата стена, с гликопротеин Ia. Кола-
генът активира и фактора на Хагеман (фактор 
XII)20-23 и задейства процесa на коагулация, водещ 
до образуване на фибрин (фактор Iа) и стабилизи-
ране на тромба. Той се свързва и с разтво-        
рими лиганди като тромбоксан А2 (ТхА2), 
aденозиндифосфат (АДФ) и тромбин (фактор IIа) 
към специфични за тях рецептори на тромбоци-
тите. Инициират се от трансмембранни сигнали, 
активиращи тромбоцитите. Настъпват т.нар. реак-
ция на "секреция" (release reaction), дегранулация 
и освобождаване на биологично активни ве-
щества от намиращите се в активираните тромбо-
цити плътни гранули (α-гранули). Такива са АДФ, 
тромбин, ТхА2, Ca2+, Mg2+ и K+. Отделя се и до-
пълнително количество фосфолипиди и ко-фак-
торът прореактин (фактор V), подпомагащи 
образуването на адекватни количества тромбин. 
Последва т.нар. реакция на "представяне" (flip-flop 
reaction)36. Отделеният АДФ активира намира-
щите се на повърхността мембранни GP (GP IIb-
IIIa), с които се свързва фибриногенът (фактор I) 
и се осъществява тромбоцитната агрегация. Аг-
регацията на тромбоцитите става необратима с 

Фиг. 1. Първа фаза на АДФ-индуцирана тромбоцититна агрегация
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последващото участие на тромбоцитния протеин 
тромбоспондин (TSP) и GP IV (Фигура 1)25-28. 

 
Втора фаза на АДФ-индуцираната тромбо-

цитна агрегация 
Добавянето на АДФ в богата на тромбоцити 

плазма води до селективно тромбоцитно освобож-
даване27,28. Активирането на тромбоцитите пови-
шава активността на ензимите фосфолипаза А2 и 
циклооксигеназа (COX). Фосфолипаза А2 катали-
зира хидролизата на естерната връзка в молеку-
лата на мембранните фосфолипиди и води до 
освобождаване на арахидонова киселина. COX 
превръща арахидоновата киселина в лабилни 
междинни продукти - ендопероксиди (проста-
гландин G2  и Н2  - PGG2  и PGH2 ). Те се разграж-
дат от други ензими до основните простагландини 
(Е1, Е2 , D2 , ТхА2 , PGI2 ). Под действието на ен-
зима тромбоксансинтезата PGH2  се разграждат до 
проагрегиращия ТхА2 , образуван в тромбоцитите. 
Под действието на ензима простациклинсинте-
зата същият се разгражда до антиагрегиращия 
PGI2, който се образува предимно в ендотелните 
клетки. ТхА2  и PGI2  имат антагонистично дей-
ствие. Първият е активен стимулатор на тромбо-
цитната агрегация и локален вазо- констриктор, а 
вторият е антиагрегант и локален вазодилататор. 
Простациклинът инхибира агрегацията на тром-
боцитите и се освобождава в кръвообращението. 
Стимулира простациклиновите рецептори в тром-
боцитната мембрана чрез Gi-протеини и активира 

аденилатциклазата, която е разположена по 
вътрешната повърхност на клетъчните мембрани. 
Активирането й води до превръщане на интраце-
луларния аденозинтрифосфат (АТФ) в цикличен 
аденозинмонофосфат (сАМФ). В резултат нивото 
на cAMP се увеличава в тромбоцитите, което сти-
мулира протеинкиназата. Под нейно влияние се 
активира транспортирането на Ca2+ извън цито-
плазмата и концентрацията им в нея намалява. 
Това предотвратява промяна в конфигурацията на 
GP IIb/IIIa и те губят способността да свързват 
фибриногена. Простациклинът и тромбоксансин-
тезата могат да активират агрегацията на тромбо-
цитите. В този процес участва АДФ, отделен след 
трансформацията на АТФ в сАМФ. АДФ е меж-
динен продукт на процесите, свързани с разход на 
енергия. Такива са тромбоцитната адхезия и агре-
гация и реакциите на освобождаване. Навлиза-
нето на АДФ в кръвния ток стимулира Р2Y12 

пуринергичните рецептори, разположени в тром-
боцитната мембрана, чрез Gi-протеини. Настъпва 
инхибиране на аденилатциклазата и намаляване 
на нивото на cAMP. Увеличава се нивото на Са2+ в 
цитоплазмата на тромбоцитите, което от своя 
страна води до промяна в конфигурацията на гли-
копротеините на тромбоцитната мембрана. Така 
гликопротеините придобиват способност да се 
свързват с двете специфични за тях места на 
фибриногена30,31,35. 
Процесът на втора фаза на АДФ-индуцира-

ната агрегация е обобщен във фигури 2а и 2б. 

Фиг. 2a. Втора фаза на АДФ-индуцирана агрегация – простациклинситеза
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През последните години стана ясно, че кон-

тактът на кръвта с клетки, експресиращи тъка-
нен фактор (TF) на повърхността си, е 
необходимо и достатъчно условие за стартиране 
на коагулационния процес in vivo32-33. Тази хи-
потеза заедно с експериментално потвърждение 
беше представена в серия от публикации от ня-
колко изследователи от университетa „Дюк” в 
Дърам, щата Северна Каролина. В основата й за 
разбиране на коагулационния процес е включ-
ването на ролята на клетките. Концепцията й се 
базира на клетъчно-базиран експериментален 
модел, включващ моноцити, култивирани с цел 
индуциране на TF, неактивирани тромбоцити, 
факторите II (протромбин), V, VIII (антихемо-
филен фактор А), IX (фактор на Christmans, ан-
тихемофилен фактор В), X (фактор на 
Stuart-Prower), XI (плазмен тромбопластин, ан-
тихемофилен фактор С, фактор на Rosenthal), и 
инхибитори – инхибитор на тъканния фактор 
(TFPI) и антитромбин ІІІ (AT III). Счита се, че 
за стартиране на коагулационния процес е не-
обходимо съвместното участие на два типа 
клетки: клетки с TF-експресия и тромбоцити. 
Настъпването на съдово увреждане води до кон-
такт между тези интра- и екстраваскуларни 
клетки и последващо активиране на коагула-
ционната система. 
Клетъчно-базираният модел на коагула-

цията протича в три застъпващи се фази – ини-
цииране, усилване и разпространение.  

 
Фаза на иницииране на коагулацията 

върху клетки с TF-експресия 
Коагулационният процес in vivo се ини-

циира от TF, локализиран екстравазално37. 
Някои циркулиращи клетки, като моноцити и 
туморни клетки, също могат да експресират 
върху клетъчните си мембрани TF32-34. При 
възникване на съдова увреда фактор VIIa от 
кръвта бързо влиза в контакт с клетките, експре-
сиращи TF38-40. Комплексът VIIa/TF активира 
допълнително количество фактор VII до фактор 
VIIa, както и малки количества от факторите IX 
и X. Активираният фактор Ха, заедно с неговия 
ко-фактор образуват протромбиназен комплекс 
на повърхността на клетките с TF-експресия. 
Всеки активен Ха фактор, отделен от клетките 
с TF-експресия, бързо се инхибира в кръвта от 
TFPI и AT III. Те ефективно локализират актив-
ността на фактор Ха на мястото на неговото об-
разуване и той не може да се придвижва от една 
клетъчна повърхност към друга. За разлика от 
него, фактор IХa може да се премества от клетка 
с TF-експресия до съседен тромбоцит или друга 
клетъчна повърхност, тъй като не се инхибира 
от TFPI, а инхибирането му от АТ ІІІ е много 
бавно. 
В екстраваскуларното пространство ниски 

нива на TF-инициирана коагулационна актив-
ност може да възникне по всяко време38. Веро-
ятно фактор VІІ е свързан с извънсъдов TF дори 
и в отсъствие на клетъчна увреда, а екстравас-

Фиг. 2б. Втора фаза на АДП-индуцирана агрегация – тромбоксанситеза
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куларните фактори Х и ІХ могат да бъдат акти-
вирани, тъй като те преминават през                       
тъканите39-40. Тази идея съвпада с находката на 
ниски нива на активационни пептиди на коагу-
лационни фактори в кръвта при здрави инди-
види. Този феномен е известен като „базална 
коагулация”. При нормални обстоятелства тя 
води до образуване на минимално количество 
тромбин. Коагулационният процес започва само 
при настъпило увреждане, когато интраваску-
ларните компоненти напуснат съдовото про-
странство и адхезират по TF-експресиращи 
клетки в екстрацелуларното пространство35. 

 
Фаза на усилване на прокоагулантния 

сигнал 
При съдова увреда специфични хемоста-

тични компоненти от вътресъдовото простран-
ство влизат в контакт с тромбина, образувал се 
през първата фаза на инициране на коагула-
ционния процес. Той активира тромбоцитната 
адхезия и ко-факторите V и VІІІ върху активи-
раната тромбоцитна повърхност40. Настъпва ди-
социация на комплекса VIII/фон Вилебранд и 
така последният медиира адхезията и агрега-
цията на нови тромбоцити. Наличието на малко 
количество тромбин позволява и активирането 
на фактор ХІ до XIа. Това би могло да обясни 
защо фактор XII и други контактни фактори не 
винаги са необходимо условие за коагулацион-
ния процес, както се приемаше в коагулацион-
ния модел. Активираните тромбоцити се 
покриват с активираните ко-фактори и фактор 
XIa. Настъпва фазата на разпространение. 

 
Фаза на разпространение 
На повърхността на активираните тромбо-

цити се образуват теназният (VIIIa/IXa) и про-
тромбиназният (Va/Xa) комплекс. Активи- 
раният през първата фаза фактор IХa мигрира 
върху тромбоцитната повърхност и се свързва 
с неговия ко-фактор VIIIa. Допълнително коли-
чество IXa се получава под действие на тром-
боцитно свързания фактор XІa. Теназният 
комплекс доставя директно фактор Ха върху 
тромбоцитната повърхност, тъй като послед-
ният не може да се прехвърли от TF-експреси-

ращите клетки върху повърхността на активи-
раните тромбоцити. Върху тромбоцитната по-
върхност вече се намира и неговият ко-фактор 
Va. Образуването на протромбиназния комплекс 
върху тромбоцитите води до генериране на го-
лямо количество тромбин, достатъчен за обра-
зуване на съсирек39-41. 
Според клетъчно-базирания модел тромбо-

цитите са единствените клетки, върху които 
ефективно се осъществява третата фаза на коа-
гулацията. Единствено върху тяхната по-
върхност се образуват теназният и 
протромбиназен комплекс. Той обяснява и ро-
лята на фактор ХІа, а именно увеличаването на 
количеството на фактор ІХа върху тромбоцит-
ната повърхност. Това допълнително увеличава 
количеството на фактор Ха върху тромбоци-
тите, респективно количеството и скоростта на 
образуване на тромбин. При наличие на до-
статъчно количество тромбин, генериран с до-
статъчна скорост, се получава критична маса 
разтворими фибринови молекули. В резултат на 
тяхната спонтанна полимеризация се образува 
неразтворим фибринов матрикс. 
Процесът на протичане на коагулационния 

процес в плазмената среда in vivo (клетъчно-ба-
зиран модел на коагулацията) е обобщен на фи-
гура 3. 

 
Вторична хемостаза 
Коагулационната и фибринолитичната си-

стема са две отделни, но свързани ензимни кас-
кади, които регулират образуването и 
разграждането на фибрин42-44. Тромбоцитите от-
делят тромбоцитен фактор III (тъканен тромбо-
пластин), който е фосфолипид и активира 
контактния фактор ХІІа. Настъпва активиране 
на фактори ХІ, ІХ, VІІІ, които заедно с фосфо-
липидите, Са2+ и ко-фактор V активират фак-
тор Х. Последва превръщане на фактор II във 
фактор IIa. На повърхността на ендотелните 
клетки и моноцитите, в местата на съдова 
увреда, се свързват в комплекс активираният 
фактор VII с TF. Този комплекс (TF/VIIа) акти-
вира фактори IX и X. Последва активиране на 
протромбина в тромбин. Той катализира пре-
връщането на разтворимия фибриноген в нераз-
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творим фибрин. Фибринът се полимеризира във 
фибринова мрежа, която механично се стабили-
зира чрез фактор XIIIa. Комплексът TF/VIIа 
бързо се инактивира от инхибитора на TF 
(TFPI). Най-важните инхибитори на системата 
на коагулация на кръвта са АТ III, протеин С и 
протеин S. След образуване на фибриновия 
съсирек се активира фибрилинолизата с осно-
вен ензим плазмин. Той разтваря фибриновия 
съсирек и образува фибринови продукти, раз-
граждащи се до Д-димери. Неактивната форма 

на плазмина е плазминоген. Той се активира от 
серинови ензими – тъканен и урокиназен плаз-
миногенов активатор (t-PA и u-PA). Протеоли-
тичната им активност се регулира от 
протеазните инхибитори на плазминогенния ак-
тиватор PAI (PAI-1 и PAI-2). 
На фигура 4 е представена обобщена схема 

на вторичната хемостаза. 
  
При наличие на съдова увреда, а в специ-

ални ситуации и без такава, организмът акти-

Легенда: 
1. Фаза на инициране на коагулацията в/у клетки с TF-експресия . 
2. Фаза на усилване на прокоагулантния сигнал. 
3. Фаза на разпространение. 

 
Фиг. 3. Клетъчно-базиран модел на коагулацията - коагулационна каскада при протичане на коагулацион-
ния процес в плазмената среда in vivo 

Фиг. 4. Вторична хемостаза
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вира защитните си биологични механизми, за 
да се предотврати загубата на кръв и разпро-
странението на тромбозата45,46. Според локали-
зацията си и структурата си тромбите се 
разделят на два вида – бели и червени тромби.  
Белите тромби се образуват в артериалната 

стена и са съставени от тромбоцити. Разкъсва-
нето или ерозията на ендотел близо до неста-
билна атеросклеротична плака (съставена от 
пенообразни клетки и липиди) в артерията води 
до освобождаване на тромбогенни елементи 
като TF. Освобождаването му води до преко-
мерна коагулация (предимно чрез адхезия и 
агрегация на тромбоцитите) и в крайна сметка 
- до образуване на артериален тромб.  
Червените тромби се образуват във вено-

зната система и са богати на фибрин и                
еритроцити. Образуването им зависи от хипер-
коагулируем отговор, свързан с индивидуални 
коагулационни факторни аномалии или меха-
нични аномалии, свързани с ограничаване на 
притока на кръв.  
Промените в притока и състава на кръвта са 

трите основни причини за тромбоза. 1856г. не-
мският патолог Р. Вирхов (фигура 5) поставя ос-
новите на концепцията за тромбозата, 
включваща наличието на взаимосвързани съби-
тия и специфични фактори, поставящи паци-
ента в състояние на предразположение към 
претромботични събития47-50.  
Патофизиологията на артериалната и вено-

зната тромбоза са различни. Когато се образува 

тромб в артериалната система водеща е ендо-
телната дисфункция и активирането на каскада 
от тромбоцитно-медирани клетъчни взаимодей-
ствия. Настъпва адхезия, активация и агрегация 
на тромбоцитите, и активиране на прокоагулант-
ния TF. Той активира коагулационната система, 
при която неактивни ензими, предшественици на 
серинови протеази, водят до активиране на други 
протеини по веригата на коагуационната каскада. 
В резултат протромбинът се превръща в тромбин. 
Той катализира превръщането на разтворимия 
фибриноген до неразтворим фибрин, който поли-
меризира във фибринова мрежа и се образува 
фибриновият съсирек. Тук се включва фибрино-
лизата, която разтваря фибриновия съсирек и об-
разува фибринови продукти, разграждащи се до 
Д-Димери (фигура 6). Обратно, процесът на тром-
боза във венозната система започва при наличие 

Фиг. 5. Триада на Virchow

Фиг. 6. Артериална тромбоза
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на венозен застой (стаза) и/или придобит и вроден 
хиперкоагулабилитет. Стазата може да доведе до 
хиперкоагулационна микросреда. Тогава TF, из-
ложен на мястото на съдово увреждане, активира 
коагулационната система. В крайна сметка се ак-
тивира тромбинът, който води до образуване на 
фибрин. В същото време тромбинът активира 
тромбоцитите и се образува фибринов тромб. Тук 
водещата патогенетична верига е активирането на 
коагулационната система. Съществуват редица 
физиологични антикоагуланти, които също при-
състват и модулират този отговор като антитром-
бин, тъканен инхибитор на факторния път, 
активиран протеин С и неговият ко-фактор про-
теин S. Дефектите в тези протеини повишават 
риска от образуване на тромби (фигура 7).  

 Внимание трябва да се обърне и на специ-
ална група пациенти, каквито са тези с онколо-
гични заболявания. Тук тромбозата си има и 
свой патофизиологичен механизъм. Туморните 

клетки произвеждат и освобождават прокоагу-
лантни субстанции като TF и карциномен про-
коагулант. Те циркулират като микрочастици и 
водят до повишен системен тромботичен риск. 
Освобождаването им води до активиране на 
тромбоцитите, фактор X и на коагулационната 
каскада. TF има прокоагулантна активност. Той 
може директно да активира фактор Х с послед-
ващо образуване на тромбин и формиране на 
фибринов съсирек. Макрофагите от своя страна 
освобождават TF, вследствие на което се акти-
вира фактор VIIа и коагулационната система. 
Химиотерапевтиците са независим рисков фак-
тор. Те стимулират експресията на тъканен фак-
тор, нарушават баланса между прокоагулантите 
и антикоагулантите, ускоряват апоптозата на ту-
мора и ендотелните клетки и отделят цитокини. 
Това повишава експресията на тъканния фактор 
и реактивността на ендотела към тромбоцитите. 
При този процес настъпва тромбоцитоза, из-
черпване на естествените инхибитори на систе-
мата на коагулация на кръвта - фактор С и 
фактор S, инхибиране на фибринолизата и по-
вишаване на нивата на фибриногена. По лите-
ратурни данни тромбоцитите имат главна роля 
в адхезията/метастазирането на малигнените 
клетки (фигура 8). 
През последните няколко десетилетия на-

растващите познания за патофизиологичните 
промени, свързани с артериалната и с венозната 
тромбоза доведоха до разработване на ефек-
тивни терапии за профилактика и лечениена 

Фиг. 8. Механизъм на тромбозата при онкологични заболявания

Фиг. 7. Венозна тромбоза
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тези заболявания.  
Ключова роля в патогенезата на артериал-

ната тромбоза играят тромбоцитите. Ето защо 
антитромбоцитната терапия е насочена към ин-
хибиране на ключови пътища, активиращи 
тромбоцитите и водещи до тромбоцитна агре-
гация. Тези терапии се прилагат както при лече-
ние на остра артериална тромбоза, така и за 
профилактика при хронична артериална недо-
статъчност47,51-59,60. Въз основа на начина на дей-
ствие те могат да бъдат класифицирани в 
четири основни категории47,52-57. 

Инхибитори на тромбоксан/циклооксиге-
наза с основен представител ацетилсалицилова 
киселина. Те индиректно инхибират пътя на 
производство на TхA2, като необратимо инхи-
бират COX-1 в тромбоцитите и така инхибират 
процесите на активиране и агрегация на тром-
боцитите. 

AДФ-рецепторни антагонисти, с пред-
ставители клопидогрел, тиклопидин, кангрелор, 
елиногрел, тикагрелор. Тук се инхибира AДФ 
рецептора P2Y12. Това води до понижаване на 
нивото на клетъчния cAMP и последващо инхи-
биране на тромбоцитното активиране и агреги-
ране. Употребата на тиклопидин остава в 
историята, поради по-ниска ефикасност и по-
висок риск на кървене. 

Инхибитори на фосфодиестеразата, 
представени от дипиридамол и цилостазол,  
блокират пътя на образуване на cAMP. По този 
начин се инхибира сигналът за стабилизиране 
на агрегацията на тромбоцитите изпратен от 
P2Y12 рецептора. 

Инхибитори на αIIbβ3-интегрин 
/GPIIb/IIIa (GPI). GPI рецепторите са локали-
зирани на повърхноста на тромбоцитите.             
Взаимодействат с колаген, фибриноген, фибро-
нектин и фактора на фон Вилебранд и инхиби-
рат агрегацията на тромбоцитите. Абциксимаб, 
Ептифибатид и Тирофибан са трите GPI, които 
понастоящем се използват за бързо начало на 
действие и мощен инхибиторен ефект върху 
тромбоцитите42. 
Ограниченията в приложението на анти-

тромбоцитните медикаменти се изразява в по-
явата на повторни артериални инциденти, 

възможността за блокиране на един от пъти-
щата на TхA2- или AДФ-медиирано сигнализи-
ране, повишен риск от кървене и 
вариабилността на отговора. Познанията в био-
логията на тромбоцитите и ограниченията в 
приложението на антитромбоцитната терапия 
разкри изследователски стратегии за търсене на 
нови антитромбоцитни агенти. Такива са       
EV-077, пикотамид и ридогрел, които са комби-
нирани инхибитори на TхA2 синтеза и блокери 
на TхA2 рецепторите. В клинично проучване са 
Ворапаксари Атопаксар, които селективно ин-
хибират PAR-1, без да се засягат други хемоста-
тични процеси51,52,54. На фигура 9 е представен 
механизмът и прицелните места на действие на 
антитромбоцитната терапия. 
Антикоагулантната терапия се използва ос-

новно за лечение и профилактика на венозна 
тромбоемболия60-72. Те действат на различни 
фактори на коагулационната система.  

Нефракциониран хепарин (НФХ) и хепа-
рин с ниско молекулно тегло (НМХ). Антикоа-
гулантното им свойство е открито за пръв път 
от МакЛийн през 1916 г. Те инхибират тром-
бина и фактор Ха. Имат бърз антикоагулантен 
ефект и се използват за профилактика и лечение 
на остри тромботични събития и венозен тром-
боемболизъм. Фармакологичните ограничения, 
наблюдавани в рутинната им употреба, се 
свързват с необратимото свързване на фибрина 
с тромбин и с различни плазмени протеини, 
както и с непредсказуемия дозозависим анти-
коагулантен отговор. Това налага рутинно мо-
ниториране и корекция на дозата. Тук се 
включват също парентералното му приложение, 
висок риск от кървене и индуцирането на тром-
боцитопения. Свързват се с рецидив на тромбо-
зата, поради генериране на специфични 
антитела, водещи до активиране на тромбоци-
тите и образуване на тромбин.  

Фондапаринукс е селективен антикоагу-
лант, който косвено блокира фактор Ха. За раз-
лика от директните инхибитори на фактор Xа, 
той медиира своя ефект непряко чрез антитром-
бин. Честотата на индуцирана от хепарин тром-
боцитопения е по-ниска при фондапаринукс в 
сравнение с НМХ. Идрабиотапаринукс също 
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принадлежи към този клас медикаменти и към 
момента е в клинично изпитване47, 67, 71, 72.  

Антагонистите на витамин К (ВКА) ин-
хибират ензима витамин-К епоксид редуктаза и 
по този начин ограничават γ-карбоксилирането 
на витамин К. Това инхибира посттранслацион-
ната модификация на няколко коагулационни 
активатора (фактори II, VII, IXи X) и инхиби-
тора (антикоагулантните протеини C, S и Z). По 
този начин предотвратяват коагулацията (фи-
гура 10). Варфарин е златният стандарт сред 
ВКА. Клиничната употреба на ВКА е предиз-
викателство, поради повишен риск от кървене, 
тесен терапевтичен прозорец, вариабилност в 
терапевтичния отговор, поради полиморфизъм, 
свързан с генетични детерминанти, затлъстя-
ване, злоупотребата с алкохол и медикаменти. 
Следователно е необходим строг контрол и на-
блюдение на международното нормализирано 
съотношение (INR) за пациентите на терапия с 
ВКА. Все още в клинично изпитване е Текар-
фарин , също представител на ВКА47,67,69,70,72.  

Директните орални антикоагуланти 
(ДОАК) включват инхибитори на фактор IIa (да-
бигатран) и на фактор Xa (ривароксабан, апик-
сабан и едоксабан). Тромбинът действа върху 
последния етап на коагулацията. Той превръща 
разтворимия фибриноген в неразтворим фибри-
нов кръвен съсирек (фигура 10) и участва в об-

ратното активиране на фактори V и VIII. Ди-
ректните тромбинови инхибитори (ДТИ) имат 
ефективен и предсказуем антикоагулантен отго-
вор поради способността им да се свързват 
както със свободния, така и с фибринсвързания 
тромбин. Дабигатран етексилат блокира актив-
ното място на тромбина. AZD0837 и Софигат-
ран са други ДТИ, които понастоящем са в 
клиничните изпитвания. Фактор Ха има страте-
гическа роля в коагулационната каскада. Той е 
на кръстопътна меридиана от фактор XIIa 
вътрешен и от фактор VIIIа външен коагулацио-
нен път. Действа проксимално на тромбина и 
активира образуването на фибринов съсирек. 
Инхибирането му предполага предотвратяване 
на всички видове тромбоза. Ривароксабан, 
Апиксабан и Едоксабан са широко използвания 
в клиничната практика. В клинично изпитване 
са Бетриксабан, Дарексабан, Ерибаксабан, Ле-
таксабан и LY51771761-63, 67-70, 72. 
Фармакологичните ограничения на ДОАК 

се изразяват в затрудненията при гастроинте-
стинални нарушения, бъбречна и чернодробна 
недостатъчност, изискващи строг лабораторен 
контрол. При липсата на отговорност от страна 
на пациента към приема на медикамента е 
възможно отпадане на антикоагулантната за-
щита след пропуск на прием на две последова-
телни дози от лекарството. Трябва да се 

Фиг. 9. Механизъм и прицелни места на действие на антитромбоцитната терапия по Virchow et all. 

* Рецептори на клетъчната повърхност медиращи активирането на тромбоцитите (черни правоъгълници с червен шрифт); Адхезия 
на тромбоцитите към стената на кръвоносните съдове (черни правоъгълници с черeн шрифт); Агрегация на тромбоцитите (черни 
правоъгълници със зелен шрифт); Лиганди на рецепторите (сфери или квадрати пред съответните рецептори); Цели на антитром-
боцитните лекарства (жълти правоъгълници с червен шрифт).
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отбележи, че традиционните, за разлика от но-
вите, медикаменти са с дългогодишна употреба, 
с добре познат ефект върху органите и физио-
логичните процеси, различни от коагулацията и 
са финансово по-достъпни63, 67-69.  

 
ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ 

 
Фибринолитичната система се включва в 

процеса на хемостазата чрез тъканния плазми-
ногенен активатор (t-PA), когато се образува 
плазминоген (фигура 10). Основните профиб-
ринолитични лекарства са Алтеплаза, Ретеплаза 
и Тенектеплаза. Те се използват при остри тром-
ботични събития47,72. Тяхното приложение е ин-
травенозно или локално и има строги показания 
във връзка с времевия прозорец и повишения 
риск от кървене. Необходими са допълнителни 
широкообхватни проучвания за разработване на 
по-ефективни и с по-добър профил на безопас-
ност профибринолитици. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Еднакво голямо значение за организма имат 

както бързото задвижване на процеса на 
кръвосъсирване, така и своевременното му ло-
кално ограничаване с оглед предотвъртяване на 
тромботични и хеморагични инциденти. Пато-
физиологичните промени в този естествен ди-
намичен процес могат да доведат до нежелани 

тромботични усложнения. По-доброто разби-
ране на механизмите на хемостазата и проце-
сите, водещи до тромбоемболични събития, 
доведе до провеждането на големи многоцент-
рови рандомизирани контролирани клинични 
проучвания, тестващи нови антитромбозни ме-
дикаменти в търсене на оптимални, по-без-
опасни и по-ефективни терапевтични схеми. 
Вероятно новите антитромбозни средства ще 
заменят по-старите утвърдени лекарства за 
дългосрочно лечение на тромбозата, но са не-
обходими повече клинични проучвания за тях-
ната ефикасност и безопасност.  
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Увод: Първичната варикоза на долните 
крайници обхваща основно басейните на в. 
сафена магна (ВСМ) и на в. сафена парва 
(ВСП). Лечебната процедура за отстранява-
нето им може да се извърши чрез стандарт-
ната отворена техника – кросектомия и 
стрипинг, чрез минимално инвазивните ме-
тоди – радиофреквентна и лазерна аблация, 
както и чрез интралуменно прилагане на 
склерозиращ агент под формата на течност 
или пяна. Използването на пяна е започнало 
още през далечната 1939 г. 

Литературен преглед: В настоящата 
публикация подробно се разглеждат истори-
ческите етапи, през които преминава пяно-
склеротерапията от самото й начало до днес. 
Подробно са описани правилата за лечение 
със склерозираща високо вискозна пяна, 
утвърдени от флеболози в световен мащаб. 

Обсъждане: Пяносклеротерапията на 
различните форми на разширените вени е 
уникално добър и евтин метод за радикално 
лечение на повърхностната варикоза. Дори и 
процентът на рецидивите след пяносклеро-
терапия да е малко по-висок в сравнение с 
останалите минимално инвазивни про-
цедури, лечението с пяна е достъпен евтин и 
високо ефективен метод, стига да е извършен 
по приетите правила. 

РЕЗЮМЕ

Introduction: Primary varicose veins of the 
lower extremities mainly cover the great saphe-
nous vein (VSM) and small saphenous vein 
(VSP) basins. The treatment procedure for pulse 
removal can be performed by standard open 
technique - crossectomy and stripping, by min-
imally invasive methods - radiofrequency and 
laser ablation, as well as by internal application 
of a sclerosing agent in liquid or foam format. 
The use of foam began as far back as 1939. 

References: This publication examines in 
detail the historical stages that foam sclerother-
apy goes through from its inception to the pres-
ent day. The rules for treatment with sclerosing 
high-viscosity foam, approved by phlebologists 
worldwide, are described in detail. 

Discussion: Foam sclerotherapy for various 
forms of varicose veins is a uniquely good and 
inexpensive method for radical treatment of su-
perficial varicose veins. Even if the recurrence 
rate after foam sclerotherapy is slightly higher 
than other minimally invasive procedures, foam 
treatment is an affordable, inexpensive and 
highly effective method, as long as it is per-
formed according to accepted rules. 

Conclusion: the present material considers 
the individual historical moments for establish-
ing the foam treatment as a method of choice. 
John Bergan's 2003 statement "Foam is the fu-

SUMMARY
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УВОД 
 

Началото на лечението на разширени 
вени на долните крайници, както и на други за-
болявания, чрез въвеждане на склерозант под 
формата на пяна е поставено още през шестде-
сетте години на миналия век от няколко раз-
лични, до този момент независимо работещи 
колективи. Основна причина за поява на идеята 
за работа със склерозираща пяна е неудовлетво-
реност от постигнатите резултати при лечение 
на вариците с течната форма на склерозиращите 
агенти. Същевременно благодарение на много 
щастливи случайности се постига непрекъснато 
и трайно усъвършенстване на тази лечебна про-
цедура - пяносклеротерапията.39-41 

Като отделни „градивни елементи“ се 
отбелязват видовете склерозиращи агенти,  
склерозиращата техника, инжекционните еле-
менти, ултразвуковата апаратура и техничес-
ките параметри на апаратурата, създаваща 
склерозиращата пяна. Отличната комбинация 
на всички тези градивни елементи дава повод в 
медицинската литература да се говори вече за 
„ендовенозна химична аблация“ или по-пълно 
и по-точно за „ендовенозна нетермична аблация 
на варикозната болест“.14, 40 

През последните 20-25 години благода-
рение на редица клинични изследвания,                      
технически подобрения и приети няколко меж-
дународни консенсусни решения се постигна 
значително подобрение на ефективността от ле-
чението с пяна, затвърди се сигурността на този 
метод. Модерните средства на комуникация 

днес позволяват бързото обсъждане сред колек-
тиви от целия свят, нещо невъзможно преди по-
ловин век. 

От значение за напредъка в лечението на 
варикозната болест с пяна са не само медицин-
ските публикации в различни флебологични         
източници, а и реалните постижения от прила-
гането на лечение с пяна в други области на ме-
дицинската наука. В настоящия обзор са 
представени отделните технически „градивни 
елементи“, както и чисто клиничните аспекти 
при лечението със склерозираща пяна, които да 
са практическа насока за всички колеги, прила-
гащи този вид аблационна техника. 14, 40 

 
 

ПРЕГЛЕД НА МЕДИЦИНСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Течни склерозиращи вещества 
Известно е, че първото инжектиране при 

хора е било извършено от Elsholz (1623-1688), 
но първото инжектиране на склерозиращ агент 
е извършено от Zollikofer през 1682 година. 
Френският хирург Charles Gabriel Pravaz (1791-
1853) е известен  в историята на медицината с 
разработване на малка спринцовка, чието бу-
тало можело да се придвижва бавно напред пос-
редством въртящ механизъм, а това водело до 
по-екзактно дозиране на медикаментите. Пос-
редством специално заострена игла било вече 
възможно директно да се въвеждат лекарствата 
във вената, без да се налага предварителното й 
разкриване чрез кожна инцизия. Pravaz разра-

Заключение: настоящият материал раз-
глежда отделните исторически моменти в 
утвърждаване на лечението с пяна като метод 
на избор при повърхностна варикоза. И днес 
е актуално заключението, изказването от 
2003 година на John Bergan: „Пяната е бъде-
щето на лечението на разширените вени“ 

 
Ключови думи: пяносклеротерапия, ис-

торически аспекти, химична аблация 

ture of varicose vein treatment" is still relevant 
today. 

 
Keywords: foam sclerotherapy, historical 

aspects, chemical ablation 
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ботил различни видове метални и стъклени 
спринцовки, които самият той по-късно изпол-
звал за въвеждане на склерозиращи агенти в 
течна форма. Всъщност първата в света склеро-
зация е извършена от него. Той е въвел в арте-
риална аневризма железен-3-хлорид.14  
През следващите години, в желанието си да 

открият най-подходящото склерозиращо ве-
щество, учените изпробват най-различни хи-
мични субстанции, които по-късно биват 
обединени под общото наименование детер-
генти - склерозиращи медикаменти.14 

Натриевият моруат е най-старият предста-
вител на тази група, който за първи път е бил 
приложен като склерозиращ агент от Higgins и 
Kittel през 1930 г. Само няколко години по-
късно, през 1937 г. Biegeleisen публикува резул-
татите си от приложението на склерозиращия 
агент етаноламинолеат.40, 41 
През 1946 г. Reiner разработва и въвежда в 

клиничната практика химичния агент натриев 
тетрадецилсулфат, известен с търговското име 
Fibrovein. Точно двадесет години по-късно Hen-
schel в Германия публикува собствени първи ре-
зултати от създадената от него молекула на 
веществото Polidocanol. В търговската мрежа се 
появява като детергент с име Aethoxysklerol. Ус-
пехът на този препарат бе феноменален и той 
бързо бе разпространен в целия свят. Известно 
е, че след 1966 г. няма публикации за създаване 
на други склерозиращи агенти, които да превъз-
хождат полидоканола. По време на Национал-
ната флебологична конференция в Германия 
през 2007 г. бе обявено, че до този момент са 
произведени над 240 милиона ампули с които 
са лекувани повече от 80 милиона болни по 
целия свят.14 
Първи в света, през 1939 г. McAusland18 

прилага лечение на варикозна болест със скле-
розиращ агент под формата на пяна. Вещест-
вото, което използва първо за лечение на 
метличковидните варици, е натриев моруат. 
McAusland създава „пяната“ чрез силно разкла-
щане на течността в затапено шише, вътре в 
което също има гумена тапа. След това аспири-
рал пяната в спринцовката си и я въвеждал ве-
нозно. Тъй като е известно, че само веществата 

с детергентно действие са в състояние да се пре-
връщат в пяна, става ясно защо преди тяхното 
създаване като химични вещества, т.е. преди 
1930 година, никой не е могъл да превърне теч-
ното склерозиращо вещество в пяна.18 
Благодарение на собствените си наблюдения 

McAusland е установява предимствата на скле-
розиращата пяна пред течните склерозиращи 
агенти, както и по-добрите крайни резултати. 
Негови са думите: „При лечението с пяна може 
по-добре да се проследи движението на вещест-
вото по хода на вените…“. От 1944 г. той започва 
да използва веществото етаноламиноолеат за 
произвеждане на склерозираща пяна.14, 18 

 
2. Опити за създаване на склерозираща 

пяна 
Исторически погледнато пяната е предла-

гана като лечебна процедура много преди 1939 
г., когато е поставено началото на пяносклеро-
терапията в света. Пяна е използвана за лечение 
на доста патологични състояния, например при 
изгаряния на кожата, дори за потушаване на по-
жари. Още през далечната 1929 г. са описани 
нови инженерни технологии за бързо смесване 
на разтвори на сапуни с атмосферен въздух или 
друг газ, при което се получава фино дисперсна 
пяна, използвана при гасенето на пожари. 
Wilmsmann патентовал през 1964 г. устройство, 
в което пяна се получава при бързите ротаци-
онни движения на четка с изкуствен косъм, по-
топена в разтвор на детергенти.36,37 

От 1979 г. учените се занимават с проблема 
за стабилността на различните видове склеро-
зираща пяна, за нейния „полуживот“, както и за 
правилното съотношение на течния детергент 
към съответното количество въздух или друг 
газ. През същата година Cunnigham публикува 
своите открития по този проблем.5 

През 1989 г Poizot патентова устройство, 
при което смесването на газ и течност става 
посредством изключително фин филтър с голе-
мина на порите от 10 до 250 µm. И този автор 
набляга на факта, че лечението с пяна е по-ка-
чествено и по-добре контролируемо.23 

Успоредно с пионерите в прилагането на пя-
носклерозиращата техника, лечението на вари-



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   2 / 2 0 2 122

козната болест с течни склерозиращи вещества 
непрекъснато е подобрявано. Така например, 
през 1944 г. Orbach e стигнал до „уникалната за 
времето идея“, че резултатите са много по-
добри, когато склерозиращото вещество има по-
голям и по-дълъг контакт с ендотела и не му се 
позволява да се разрежда прекалено много с 
кръвта. Той въвежда в клиничната практика тех-
никата на предварително инжектиране на до                
3 ml въздух, а непосредствено след него - на 
склерозиращото вещество. Тази техника той на-
рича “Airblock-Technik“.20-22 

Stemmer и съавтори публикуват статия през 
1970 г., в която описват, че Airblock-Technik е 
подходяща за вени с калибър до 4 mm. За по-го-
леми, а особено за тези съдове с диаметър над 
8 mm, е с обратен ефект – въведеният въздух не 
изпразва вената от кръвта, нещо повече, възпре-
пятства непосредствения контакт на склерози-
ращите молекули с ендотелните клетки.33 
В същата година, когато се появява публи-

кацията на Orbach, в Лондон е отпечатана мо-
нографията на Robert Rowden Foote.14 Относно 
третирането на метличковидните вени със скле-
розиращ агент той пише: „Най-добрият лечебен 
метод е пяната, която се получава от разклащане 
на 1 ml етаноламинолеат с въздух в една двуку-
бикова спринцовка. Щом върхът на иглата вече 
е във вената, може визуално да се проследи дви-
жението на мехурчетата в съда“.9 От съвре-
менна гледна точка може да се каже, че 
въведеното от Foote съотношение 1 : 1 на скле-
розиращо вещество и въздух повече би довело 
до образуване на дисперсия, а не на пяна. Тъй 
като дисперсията е „по-течна“ от пяната, тя не 
е в състояние да изтласка кръвта от вените с по-
голям диаметър, за да се получи по-качествен 
контакт с ендотела. 
През 1949 г. Karl Sigg възприема описаната 

пет години по-рано “Airblock-Technik”. Той я 
използва основно за премахване на разширени 
вени с голям диаметър и публикува резултати 
от над 4000 абсолютно „безпроблемни“ лечебни 
процедури. Той дори стига до извода, че вместо 
въздух, в пунктираната вече вена може да се 
въведе пяна, а след нея и самият склерозиращ 
агент.32 

Няколко години по-късно Karl Sigg публи-
кува резултати от комбиниране на  техниката на 
Orbach ”Airblock-Technik” с тази на Foote – „Пя-
ната по-лесно и по-бързо отмива кръвта във ва-
рикозната вена отколкото чистия въздух“.32 
През 1950 г. Orbach отпечатва статия, в 

която сам анализира резултатите от лечението с 
течен склерозант, като ги съпоставя с тези при 
прилагане на пяна. Той описва, че пяната дава 
от 3,5 до 4 пъти по-качествено лечение. Освен 
това установява, че при пяната веноспазъмът е 
значително по-голям и по-продължителен.21 
През 1953 г. Ree публикува данни за 50 ус-

пешно излекувани пациенти с приложение на 
склерозираща пяна. Той я прилага в съотноше-
ние: на 6,6 ml въздух 2 ml склерозиращ агент, 
като пяната получава чрез интензивно разкла-
щане на ампулата. След това аспирира мехурче-
тата и веднага ги въвежда във вената.29 
Значителен прогрес при лечението със скле-

розираща пяна прави Flückiger. Вместо извест-
ното до този момент антеградно склерозиране, 
през 1956 г. той въвежда в клиничната практика 
ретроградното склерозиране. Върхът на иглата 
е насочен вече дистално в посока пръстите на 
пациента. Той установява, че при антеградното 
инжектиране на пяната тя много по-бързо се 
разрежда с притока кръв, идващ от дисталните 
отдели на вената и по-малко навлиза в странич-
ните клонове. Когато се извършва ретроградна 
склерозация, разреждането на пяната е в по-
малка степен, пяната навлиза в повече стра-
нични съдове и дава по-добри резултати от 
проведената терапия. И още едно предимство: 
при ретроградната склерозация пяната се движи 
както към пръстите на крайника, така и прокси-
мално; така се обхваща по-голяма площ, докато 
при антеградната склерозация движението на 
пяната е само по посока на оттичането на веноз-
ната кръв.7 

Flückiger става известен с още два момента. 
Първи в света установил, че колкото мехурче-
тата на пяната са с по-малък диаметър, толкова 
по-добър е техният контакт с ендотела и толкова 
по-качествена е получената ендотелна десква-
мация. Негова е мисълта: „Най-добрата пред-
поставка за успеха при лечението е създаването 
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на хомогенна склерозираща пяна с изключи-
телно фини мехурчета“.7, 8 

Flückiger се запознал с всички известни до 
момента начини за получаване на пяна. Дока-
зал, че не са подходящи за създаване на мехур-
чета с малък диаметър и предложил свой 
оригинален метод. Той много внимателно пота-
пял скосения връх на иглата със спринцовката 
само до 2/3 спрямо нивото на течността в ампу-
лата. Останалата 1/3 била над нивото. При по-
следваща аспирация чрез буталото в 
спринцовката се чувал характерен звук - авто-
матично се смесвали течности и въздух, като се 
получавала фина стабилна пяна, която запазва 
качествата си в продължение на няколко ми-
нути.7, 8 

Крайъгълен камък в стандартизирането на 
склерозиращата пяна е публикацията на Mayer 
и Brücke през 1957 г.17 Те патентоват сприн-
цовка с двойно бутало - пред стандартното             
бутало е поставено второ с многократно перфо-
рирана повърхност. Това допълнително бутало 
се движи в цилиндъра на основното бутало. 
Така при бързите движения на второто бутало 
се постига смесване на течността, която е ета-
ноламиноолеат, с въздуха в спринцовката. По-
лучена е много качествена фина вискозна пяна. 
След клиничното приложение на тази пяна ав-
торите пишат: „Никога не сме наблюдавали ус-
ложнения като кожни некрози и въздушни 
емболии при прилагане на тази пяна за лечение 
на разширени вени…“17 

Независимо от тях през 1962 г. Flückiger 
публикува свой метод за получаване на качест-
вена и вискозна пяна: спринцовка с игла, в която 
е аспириран въздух е поставена върху флакона 
със склерозиращото вещество; тази система се 
обръща вертикално, като флаконът е над сприн-
цовката с иглата.7 При движението на буталото 
в едната и другата посока се получава много 
фина пяна, наподобяваща бял крем. Flückiger 
същевременно прави и допълнителни нововъв-
едения спрямо първата си публикация от 1956 
г. Той препоръчва вече елевация на крайника, 
като тя да не е само по време на инжектиране 
на пяната, а това декливно положение да се за-
пази още няколко минути до пълното самораз-

лагане на пяната. Авторът установява, че дек-
ливитетът помага пяната да се насочи към пе-
риферията – пръстите, освен това се намалява 
вероятността част от пяната да навлезе в дълбо-
ката венозна система.7 По настоящем и ние 
знаем много добре, че при лечение с пяна край-
никът се поставя декливно - ходилото с пръс-
тите е на 45о, изчаква се около 5 минути преди 
да се компресира и масажира обработената 
вена.1,14 
Но предложенията за създаване на вискозна 

пяна не свършват до тук. През 1969 г. Gilles-
berger предлага спринцовка с отрицателно на-
лягане, с която, когато се започне аспирация на 
склерозиращия агент в нея, моментално се по-
лучава пяна.10 А през 1984 г. е признат патенто-
вания модел на Hauer: в една затворена камера 
се изпразват едновременно две успоредно за-
бити спринцовки – едната с течен склерозант, 
другата с въздух.13 В тази камера веднага се об-
разува пяна, която вече се аспирира с едната 
спринцовка. А през 1986 г. Grigg свързва две 
разположени на 180о една спрямо друга сприн-
цовки: едната е със склерозираща течност, а 
другата - с атмосферен въздух. Двете сприн-
цовки са свързани с тънко пластмасово мар-
куче. При едновременното движение на двете 
бутала се създава турболенция, която превръща 
течността в пяна.14 

Всички тези опити за създаване на по-ка-
чествена пяна са до 1986 г., т.е. преди навлизане 
на ехо доплеровите методи във флебологията. 

 
3. Създаване на пяна посредством атмос-

ферен въздух или с други газове 
Вече беше споменато, че първият в света 

лекар, който инжектира венозно с терапевтична 
цел въздух под формата на пяна, е McAusland. 
Но какво количество въздух е използвал за по-
лучаването на неговата пяна, все още не е из-
вестно. По-късно във времето Orbach доказва, 
че интравенозното инжектиране на малки коли-
чества въздух, без да е създадена предварително 
пяна – само до няколко милилитра, не е опасно 
за пациента.20- 22 

Mayer и Brücke през 1957 г. публикуват съ-
общение, че интравенозното инжектиране на 
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количества въздух до 40 ml във варикозните 
вени на долните крайници не води до въздушни 
емболии и мозъчни инсулти.17 Относително по 
същото време учените работят по внедряването 
в клиничната практика и на други газове с цел 
по-добър контраст в радиологията. Durant, Op-
penheimer и други колеги също през 1957 г. ус-
тановяват, че интраваскуларното инжектиране 
на въглероден диоксид по-добре визуализира 
интракардиалните структури и коронарните съ-
дове. Така, благодарение на техните разработки, 
днес се радваме на успехите на СО2-ангиогра-
фията, която се прилага при пациенти с дока-
зана алергия към стандартните контрастни 
вещества.6 
През 1990 г. е отпечатана публикацията на 

Hess, в която той категорично отхвърля въвеж-
дането в човешкия организъм на атмосферен 
въздух поради стандартното наличие на голям 
процент азот, който е трудно разтворим в био-
логичните течности. Той е доказал, че биоло-
гичните газове кислород и въглероден диоксид 
са с много по-добра разтворимост.11 Въз основа 
на неговите разработки Cabrera въвежда в кли-
ничната флебологична практика през 1994 г. 
вместо атмосферен въздух газовете кислород 
и/или въглероден диоксид – поотделно или в 
различни съотношения. 4 
А през 1999 г. първи в света Garcia Mingo 

публикува съобщение за използване на благо-
родни газове за получаване на склерозираща 
пяна. Неговата първа разработка е с хелий. Па-
тентованото от него устройство се нарича 
“Foam Medical System”14     

 
4. Внедряването на ултразвуковите доп-

лерови уреди във флебологията 
Внедряването на B-mode технологията на 

ултразвуковата апаратура доведе до истински 
прогрес във флебологията. Първи Barber през 
1974 г. съобщава за използването на ехографски 
доплеров апарат с диагностична флебологична 
цел.2  А едва през 1989 г. Knight, Vin и Zingmunt 
първи в света публикуват съобщение за изпол-
зване на ултразвуков апарат при инжектиране 
на склерозиращ агент.15 Тяхната основна цел е 
да се подобри сигурността при извършване на 

склерозиращо лечение, да се преустанови с така 
наречената „сляпа“ венозна пункция и да се 
предотврати опасността от погрешно интраар-
териално въвеждане на склерозанта. Те доказ-
ват, че проследяването на върха на иглата 
спомага за точното интравазално инжектиране, 
както и предпазва от евентуална паравазална ап-
ликация. Всички техни разработки са актуални 
и днес и са включени в основните гайдлайни.14 
През 1993 г. Michael Schadeck прави нова 

съществена прогресивна крачка във флеболо-
гията. Той смесва детергент с атмосферен въз-
дух и установява, че тези малки мехурчета в 
съда са отлично контрастно вещество.31 С ехог-
рафската сонда идеално се  проследява движе-
нието на склерозиращата пяна по венозните 
съдове от мястото на инжектиране в прокси-
мална посока. През юни 1994 г. Juan Carbrera 
подава документи за патентоване на неговата 
„инжекционна пяна“.4 Една година по-късно 
той представя първите си резултати от лече-
нието на стволови разширени вени с тази пяна 
под постоянен ехографски контрол. Но не раз-
крива начина на приготвяне на неговата „ин-
жекционна пяна“. От историческа гледна точка 
неговото име се свързва с пионерите, които 
предлагат и извършват склерозиращо лечение, 
използвайки постоянен ехографски контрол в 
реално време.14 
През 1999 г. Cabreras патентова друг начин 

за получаване на склерозираща пяна. Той пол-
зва стоматологичен полиращ уред; към него е 
закрепена четчица, която се върти от електро-
мотора на уреда с 8000 до 12000 оборота в ми-
нута. Четчицата е потопена в цилиндрична 
висока стъкленица със склерозиращ агент. Към 
него се подава въглероден двуокис и/или кисло-
род. Въртеливите движения на четчицата смес-
ват течността с газа и се получава склерозираща 
пяна.14  

 
5. Съвременни методи за приготвяне на 

склерозираща пяна  
През 1997 г. Alain Monfreux предлага своя 

оригинална идея за склерозираща пяна: предло-
жената от него спринцовка с течен склерозант 
е затапена със стерилна тапа, а на буталото има 
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малък процеп. При движението на буталото в 
посоки срещу тапата и обратно от процепа на-
влиза малко количество въздух, който превръща 
течността в пяна. Този метод тогава бил бързо 
възприет от френските флеболози.19 Незави-
симо от него през същата година в Германия 
Gillesberger предлага свой метод, подобен на 
френския. Две години по-късно в Италия колек-
тив от Sadoun, Benigni и Sandos Gaston предла-
гат свои варианти на склерозиращата техника, 
предложена от Monfreux.30  
През 1999 г. се публикуват още два инте-

ресни начина за създаване на високо вискозна 
пяна. Първият е свързан с името на Javier Garcia 
Mingo. Той смесва в една затворена система 
хелий или въглероден двуокис с течен склеро-
зант, като налягането по този начин вътре се по-
вишава. Тази смес напуска затворената система 
през отвор с много малък диаметър под формата 
на склерозираща пяна. Тя се аспирира и във-
ежда във вената на пациента.14 
През декември същата година Lorenzo Tes-

sari предлага съвършено нов метод, който и до 
днес е актуален. Това е методът с двете сприн-
цовки и трипътния кран между тях. В едната 
спринцовка има атмосферен въздух, а в другата 
– склерозиращ агент. При синхронното движе-
ние на двете бутала в трипътния кран се създава 
турболенция, която „произвежда“ склерози-
раща пяна. Малко след това Tessari e установил, 
че ако постави крана в полуотворено състояние, 
диаметърът на процепа в крана, където преми-
нават течността и атмосферният въздух, става 
по-малък, а това значително подобрява качест-
вото на склерозиращата пяна. За първи път в 
света се е получила изключително фина високо 
вискозна кремообразна пяна.34 Методът бързо е 
възприет в цяла Италия, като дори през 2001 г. 
са публикувани съответните гайдлайни, които 
да стандартизират правилата за създаване на 
тази пяна.14 
През 2000 г. Trinidad Vazques Magdiel разра-

ботва специален уред за създаване на склерози-
раща пяна като към течността от детергент 
насочва през филтър кислород. Получената 
пяна се отлага върху мембрана, от която се ас-
пирира със спринцовка.14  

Установено е, че до 2000 г. всички опити за 
създаване на склерозираща пяна показват един 
и същ недостатък – невъзможност за възпроиз-
водство на пяна с едни и същи параметри. Всяка 
нова пяна била с различна консистенция от 
предходната и с различна хомогенност. Затова 
учените започват да търсят начини за създаване 
на пяна с добра възпроизводимост, нови начини 
и методи, които да са близки с предложената 
техника на Tessari. В лабораторни условия се е 
работило най-вече за пяна с по-добра стабил-
ност. Опитите на учените са били насочени към 
най-правилното съотношение на течност и газ, 
големината и вида на спринцовките, вида на 
свързващия елемент между тях, големината на 
дюзата и т.н. Като най-добър начин за получа-
ване на склерозираща пяна е предложено изпол-
зването на две спринцовки от 10 ml, като в 
едната се аспирира въздух 8 ml през стерилен 
филтър с пори от 0,2 µm, а в другата – 2 ml скле-
розиращо вещество. Двете спринцовки са за-
дължително luer-lock и са свързани с подходящ 
адаптер. Те са разположени в една равнина – 
една срещу друга. В началото се работи само с 
едното бутало – на спринцовката с течност: пет 
пъти се натиска срещу съпротивление. Така се 
смесва течността със стерилния въздух. След 
това в продължение на седем пъти получената 
10 ml пяна се премества с последователни пом-
пени движения от едната в другата спринцовка. 
Накрая се получава добре хомогенна високо 
вискозна склерозираща пяна.14, 39-41 В научната 
литература този метод се описва като “DSS” - 
Doppelspritzensystem - система на двойните 
спринцовки или като “Tessari-DSS”.40 
През 2001 г. Gachet публикува свой метод за 

създаване на склерозираща пяна, който прин-
ципно много наподобява методиката на Flück-
igers от 1956 г.14 
През същата година е издаден трети евро-

пейски патент на колектива Harman, Pollock и 
съавтори за тяхната разработка: два съда, еди-
ният с течност - детергент, а другият с въздух 
под налягане, са с свързани помежду си с тесен 
процеп. При преминаване на въздуха от единия 
съд в другия, където е течността, се получава 
високо вискозна пяна.12 
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През 2001 г. се съобщава за новосъздадено 
компютърно-механично  устройство, разрабо-
тено от Hamel и Desnos. Тези учени, съвместно 
с колеги, стартират проспективно рандомизи-

рано изследване при пациенти със стволови ва-
рици на вена сафена магна. Сравняват резулта-
тите от приложеното лечение с 3%-ова пяна с 
резултатите при пациенти, на които е извър-
шено стандартно лечение с 3%  течен склеро-
зант. 14 
През 2002 г. лекарите Wollmann и 

Schliephake, които работят във Вийзбаден при 
производителя на склерозиращи агенти Kreus-
sler, предлагат собствена методика за смесване 
на стерилен въздух със склерозиращ агент, като 
течността е поставена в специален патрон. Ра-
боти се върху отстраняване на констатираните 
недостатъци на тази система, като през 2005 г. 
е публикувана за първи път значително подоб-
рена версия на системата на Tessari-DSS. Наре-
чена е “EasyFoam”. Като първа новост се 
отбелязва използване на специални спринцовки 
с ниско силиконово съдържание. Второ: точно 
са определени количествата газ и течност на 
скалите на двете спринцовки. (фиг. 1 и 2).  

  Установено е, че при спазване на съотно-
шението 7,4 ml газ : 1,6 ml течност получената 
пяна е с най-високи качества. “EasyFoam” се 
предлага със стерилен атмосферен въздух в ед-
ната спринцовка. Получената пяна е с голям 
вискозитет и по-голяма стабилност (фиг. 3 и 4).  

  Четвъртата новост е специалният адаптер, 
който свързва двете спринцовки (фиг. 1, 2 и 3). 

 Тази система е тествана през следващите 
години в няколко рандомизирани клинични про-
учвания и е с доказана ефективност.14 В настоя-
щия момент се счита, че тя е метод на избор при 
подготвяне на пяна за склерозиращо лечение. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С въвеждане на метода пяносклеротерапия 
се постигнаха значителни успехи при склерози-
ращото лечение на разширени вени. Възможно 
е в близко бъдеще в клиничната практика да се 
предложат и утвърдят нови по-авангардни ме-
тоди. Засега обаче пяносклеротерапията се 
явява най-евтиният и изгоден метод за ради-
кално лечение на варикозната болест.3, 16, 24-28 

При условие, че е изпълнена по правилата, ус-

Фиг. 1. Готов комплект с бедни на силикон сприн-
цовки, едната от която е със стерилен въздух

Фиг. 4. Пяна с голям вискозитет и стабилност

Фиг. 2. Съчленени спринцовки с 7,4 ml стерилен 
въздух и 1,6 ml склерозиращ агент 

Фиг. 3 10 ml пяна е разделена в двете спринцовки
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певаемостта е над 95% и появата на рецидиви е 
сведена до минимум. През 2003 г. на флеболо-
гичния конгрес в Болоня John Bergan открито 
заяви: „Пяната е бъдещето на лечението на раз-
ширените вени“.14 Неговото заключение е ва-
лидно и днес. 
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Лимфедемът е многофакторно хронично 
прогресиращо заболяване, отразяващо както 
първични, така и вторични нарушения в лим-
фната система. Той е външна проява на    
лимфна недостатъчност, белязана с дисфунк-
ционален транспорт на протеини и интерсти-
циална течност, водещ до оток на засегнатата 
област. Лимфедемът е инвалидизиращо забо-
ляване, засягащо милиони хора по света и е 
свързан с тежко влошено качество на живот.  
Целта на настоящия обзор е да представи 

лимфната биология и патофизиологията на 
лимфедема, да подчертае важността на 
стриктното придържане към вече утвърде-
ните методи на лечение и да акцентира върху 
новите терапевтични подходи с оглед бъдещи 
перспективи.  
Проведохме обзорен преглед на налич-

ната литература и клиничните проучвания, 
свързани с лимфедема на крайниците. 
Въпреки напредъка на деконгестивната 

лимфна терапия и наличните фармаколо-
гични възможности и хирургични техники на 
лечение, терапевтичните възможности за 
лечение на лимфедем все още са силно 
ограничени. Лимфедемът е актуален про-
блем в световен мащаб, търсещ нови тера-
певтични подходи. 

 
Ключови думи: лимфедем, патофизио-

логия на лимфедема, лечение на лимфедема

РЕЗЮМЕ

Lymphoedema is multifactorial chronic pro-
gressive disease that reflects both primary and 
secondary disorders of the lymphatic system. It 
is an external manifestation of lymphatic insuf-
ficiency marked by dysfunctional transport of 
proteins and interstitial fluid leading to edema 
of the affected area. Lymphedema is an debili-
tating disease that affects millions of people 
worldwide and is severely associated with poor 
quality of life. 

The purpose of this review is to present the 
biology and pathophysiology of lymphedema, 
to emphasize the importance of strict adherence 
to established treatment methods and to focus 
on new treatment approaches with a view to fu-
ture prospects. 

We conducted a review of the available lit-
erature and clinical trials related to the problem. 

Despite advances in decongestant lymphatic 
therapy, available pharmacological options, and 
surgical treatment techniques, therapeutic op-
tions for treating lymphedema remain extremely 
limited. Lymphedema is a current problem 
worldwide looking for new approaches in its 
treatment. 

 
Key words: lymphоedema, pathophysiology 

of lymphоedema, treatment of lymphоedema 
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УВОД 
 

Лимфната система е специализиран дял от 
циркулацията и се е обособила като отделна съ-
дова система. Основата й функция се свързва с 
поддържането на хомеостазата на тъканната 
течност. Тя осъществява транспорт на излиш-
ното количество филтрирана течност, на попад-
налите в интерстициума белтъци и отпадни 
продукти от интерстициалното пространство 
към кръвния поток. Лимфната система играе 
важна роля и в аферентния имунен отговор. 
Осъществя транспорт на имунните клетки и ве-
щества от лимфоидната тъкан до системната 
циркулация. Участва също във филтрирането и 
отстраняването на патогенните клетки от интер-
стициалната течност и насърчава усвояването 
на мастноразтворими витамини от храносмила-
телния тракт чрез абсорбция на липидите, отде-
лени от ентероцитите на чревния лумен1,2.  
Цикълът на транспорт на течности в кръво-

носните съдове (фиг. 1) се определя от патофи-
зиологичните и анатомичните особености на 
артериите, вените и лимфните съдове. В арте-
риалните капиляри нетното налягане надви-
шава това на интерстициума и плазмената 
течност екстравазира към него3,4. Във венозните 
капиляри същото е по-ниско, което води до аб-
сорбция на плазмена течност от интерсти-
циума4. Около 10% от филтрираната течност 
остава в него и се връща в циркулацията през 
стените на лимфните капиляри. Това е въз-
можно, тъй като нетното налягане на лимфните 
капиляри е по-ниско от това в интерсти-
циума3,5,6. След навлизане на интерстициалната 
течност в лимфната система, лимфният поток 
се определя от действието както на външната, 
така и на вътрешната лимфна помпа7-12. Меха-
низмът на действие на външната лимфна помпа 
отразява цикличната лимфна компресия и дила-
тация, произведени от силите на действие на 
околните тъкани. Тук се включват физическата 
активност на отделни части на тялото, съкраща-
ването на скелетните мускули и лимфните глад-
комускулни клетки7,8. Нормалната функция на 
лимфната система се определя от физиологич-
ните свойства на лимфния мускул, активността 

на симпатиковия нерв и циркулиращите в кръв-
ния поток хормони и простаноиди9-12. Допълни-
телна помпа за отток на лимфата е дихателната 
система. Отрицателното вътресъдово налягане, 
генерирано по време на инспириум, аспирира 
навлязлата лимфа в гръдния кош и я отвежда по 
лимфната система. Друг фактор, допринасящ за 
лимфния поток, е компресията, стимулирана от 
стомашно-чревната перисталтика и пулсататив-
ния артериален кръвоток13,14. Освен това стената 
на лимфните съдове е изградена от керемидо-
образно подредени ендотелни клетки. Те позво-
ляват навлизането на течност, когато тъканното 
налягане се повиши, но не позволяват връща-
нето й назад към интерстициума. Стената на 
лимфните съдове притежава тънък гладкомус-
кулен слой и адвентиция. Последната е изгра-
дена от влакнеста тъкан, посредством която 
лимфните капиляри се прикрепят към околните 
тъкни. В нея липсва базална мембрана. Това 
прави лимфните капиляри по-пропускливи за 
високомолекулни белтъци. Началната лимфа-
тика притежава първична наподобяваща клапна 
система на нивото на ендотела, което спомага 
за еднопосочния поток на това ниво. По този 
начин се затваря цикълът на транспорт на теч-
ности в организма14,15. Движението на лимфата 
в лимфните съдове е бавно и зависи от наляга-
нето на интерстициалната течност. Тя заема 
централно място в поддържането на оптимален 
обем на вътресъдовата и на междусъдовата теч-
ност16-19.  

 
ЛИМФЕДЕМ

 
Лимфедемът е външна проява на недоста-

тъчност на лимфната система. При анатомична 
или функционална обструкция на лимфната 
система настъпва дисфункционален транспорт 
на протеини. Съдържанието им в екстраваску-
ларната тъкан се увеличава. Стимулира се про-
лиферацията на фибробласти, реорганизира се 
интерстициалната течност и се развива  патоло-
гичен оток на засегнатия крайник20,21. 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
 

Лимфедемът е тежко хронично заболяване, 
засягащо милиони хора по целия свят22. Между 
2012 г. и 2017 г. в САЩ са регистрирани прибли-
зително 165 000 случая на лимфедем. Истинската 
му честота там не е известна, тъй като лимфеде-
мът често остава неразпознат23. По статистически 
данни първичният лимфедем се среща приблизи-
телно в 1 до 3 от всеки 10 000 живородени деца24, 
независимо от расата или географския регион25. 
В световен мащаб по-голям е броят на случаите 
с вторичен лимфедем. Според информационния 
бюлетин от 18.05.2021 г. на Световната здравна 
организация26, инфекциите с филарии (Wuchere-
ria bancrofti, Brugia malayi и Brugia) засягат по-
вече от 25 милиона мъже с генитални 
заболявания и повече от 15 милиона души в Юго-
източна Азия и африканските региони. В индус-
триалните страни онкологичното лечение е 
водеща причина за вторичен лимфедем. Между 
10% и 30% от пациентите с гинекологични ту-
мори, 16% от тези с меланом, 10% от тези със за-
сягане на отделителната система и 4% от 
пациентите с тумори на главата или шията разви-
ват вторичен лимфедем27-30. Около 30% от паци-
ентите, претърпели оперативна интервенция за 
рак на гърдата развиват лимфедем на горните 
крайници31. Приблизително 300 милиона души 
по света или 1,4/1 000 души са засегнати от лим-
федем като превалира броят на жените32. 

ЕТИОЛОГИЯ
 

Етиологията на лимфедема е многофак-
торна. Той може да се прояви при генетично 
обусловен дефект или при аномалии в разви-
тието на лимфните съдове. Три генетични де-
фекта бяха потвърдени като причина за 
лимфедем33,34: VEGFR-3 (фамилен лимфедем на 
Milroy), FOXC2 (лимфедемадистихиаза син-
дром) и SOX18 (хипотрихоза-лимфедем-теле-
ангиектазия). В допълнение към тях се включват 
и следните генетични промени: Aagenaes син-
дром (хромозома 15), Noonan’s синдром (хромо-
зома 12), нарушения в хромозоми13, 18, 21, 22, 
Klinefelter’s синдром (XXY), Turner’s синдром 
(XO) и Klippel-Trenaunay синдром.  
Лимфедемът може да бъде свързан и с он-

кологичен процес или неговото лечение. Тумор-
ните клетки могат да оклудират лимфните 
съдове, предизвиквайки лимфедем директно 
или чрез предразположение на пациента към 
бактериален лимфангит. Туморът може да при-
тиска лимфните възли и/или лимфните съдове 
и да доведе до лимфен застой. При мъжете най-
често срещаната неопластична етиология е 
ракът на простатата, а при жените - лимфомът. 
Лимфедемът е предвидим дългосрочен страни-
чен ефект от лечението на онкологичните забо-
лявания, независимо дали се провежда 
лъче/химиотерапия или оперативно лечение. 
Тежестта на лимфедема зависи от броя на пре-

Фиг. 1. . Механизъм на транспорт на течности в съдовата система 
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махнатите или увредените лимфни възли и/или 
лимфни съдове35,36.  
Други причини могат да бъдат състояния, 

свързани със свръхпродукция на лимфа като 
тромбофлебит, застойна сърдечна недостатъч-
ност или хипопротеинемия. Възпалителни про-
цеси като еризипел, рецидивиращи флегмони и 
абсцеси или бактериални инфекции (най-често 
стрептококова и филариаза) също са сред при-
чините за лимфедем. Инфекциите и адипогене-
зата са фактори за обостряне на лимфедема37. 
Склонността към повтарящи се инфекции на 
меките тъкани е един от най-обезпокоителните 
аспекти на дългогодишното съществуване на за-
боляването. Натрупването на интерстициална 
течност и протеини осигурява добър субстрат 
за бактериален растеж. Инфекцията на меките 
тъкани обостря, понякога необратимо, лим-
фната дисфункция. Тя от своя страна нарушава 
локалния имунен отговор, водещ до огранича-
ване на разпространението на инфекциите. Ско-
рошно проучване показа, че лимфната система 
стимулира усвояването на мастни клетки38,39. 
Натрупването на мазнини в лимфедематозния 
крайник е с по-висока скорост в сравнение с ос-
таналите участъци на тялото и обратно, съот-
ветно този крайник губи по-бавно мазнини. 
Хирургични интервенции, травми, изгаряния, 
големи рани на крайника също могат да доведат 
до лимфедем.  

 
 

КЛАСИФИКАЦИИ
 

Според етиологията лимфедемът се раз-
деля на:  

Първичен (наследствен) лимфедем - ре-
зултат от генетично обусловен дефект или       
аномалии в развитието на лимфните съдове         
(фиг. 2 и 3).  

Вторичен (придобит) лимфедем - резул-
тат от лимфна недостатъчност вследствие за-
губа или облитерация на адекватни преди това 
лимфни канали (фиг. 4).  

 Според степента на развитие на лимфния 
оток, лимфедемът може да се класифицира в 
четири клинични стадия (фиг. 5): 

Стадий 0 (латентен лимфедем). Наблюдава 
се излишък от интерстициална течност и ано-
малии в лимфните възли. Проявява се след про-
дължителен ортостатизъм. Може да продължи 
месеци дори години. 

Стадий I (стадий на мекия обратим лимфе-
дем). Наблюдава се едностранен неболезнен 
оток с бледа порцеланоподобна на цвят надле-
жаща кожа. Отокът е мековат и при натиск се 
образуват ямки (т.нар. симптом на Питинг). 
През деня отокът нараства. След елевация на 
крайника и пълен покой отокът намалява.  

Стадий II (стадий на твърдия необратим 
лимфедем). Наблюдава се твърд напрегнат оток 
с груба (портокалова) надлежаща кожа. При на-
тиск не се образуват ямки, както в предходния 
стадий. Придържане на крайника в покой и еле-

Фиг. 2. Класификация според етиологията – вроден лимфедем: ляво - от генетично обусловен дефект; 
дясно - от аномалии в развитието на лимфните съдове 
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вирано положение не помага за намаляване на 
отока.  

Стадий III (стадий на елефантиаза). На-
блюдава се масивен, твърд, болезнен оток с 
груба, суха и белезникава надлежаща кожа. На-
лична е хиперкератоза, рагади и лимфорея. Този 
стадий е перманентен. 

 
 

КЛИНИКА
 

Клиничните признаци до голяма степен за-
висят от продължителността и тежестта на бо-
лестта. Могат да започнат бавно или да имат 

остро начало.   
Клинично лимфедемът се презентира с 

нежен, мековат оток в засегнатата област. Най-
често засяга дисталните отдели на крайниците, 
но същото така и клепачите, лицето, устните, 
шията или областта под брадичката. Засягането 
на дисталните отдели на крайниците води до ха-
рактерната картина на „квадратни пръсти”. Ха-
рактерен белег е невъзможността за притискане 
на кожата в основата между първи и втори 
пръст, което се определя като положителен при-
знак на Stemmer. Наблюдава се оток на питинг, 
който може значително да намалее при елева-
ция на крайника. Кожата в засегнатата област е 

Фиг. 4. Класификация според етиологията – вторичен лимфедем

Фиг. 3. Вроден лимфедем според клиничната (зелено, жълто и червено) и фенотипната (сиво) му характе-
ристика. Червен шрифт - биомаркери при лимфедем 
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еритемна, с повишена локална температура и с 
„калдъръмена” текстура. Поради наличната 
кожна и подкожна фиброза тя наподобява пор-
токалова кора. Наблюдава се намалена гъвка-
вост и подвижност на засегнатата област 
поради разрастване на подкожната съедини-
телна и мастна тъкан. Дългогодишният хрони-
чен лимфедем се презентира с развитие на 
„слонова ностра верукоза“ (Elephantiasis nostra 
verrucosa). Тя се характеризира с калдъръмени 
хиперкератозни папиломатозни плаки, най-
често наблюдавани върху пищялите. Могат да 
бъдат изпълнени с бистра или жълтеникава теч-
ност с неприятен мирис. В по-тежките случаи 
на лимфедем се наблюдават фисури, язви, лим-
форея и често рецидивиращи хронични инфек-
ции. В литературата са описани четири случая 
на кожни веруциформни ксантоми. Докладите 
предполагат, че веруциформните ксантоми 
могат да бъдат рядко реактивно явление, сре-
щано при хора с общи кожни заболявания. Па-
циентите с вроден лимфедем могат да имат и 
повтарящ се целулит, папиломатоза, варикоза и 
т.нар. нокти на „ски скок“40-46.  
На фиг. 6 са представени характерните кли-

нични презентации на лимфедема.  
 
 

ДИАГНОЗА
 

Оценката на лимфедема трябва да започне 

с добре снета етиологична анамнеза. Историята 
на лимфедема може да бъде доста променлива 
и да обхваща дълъг интервал с асимптомно или 
субклинично протичане. Пациентите могат да 
имат видимо адекватна лимфна функция, неза-
висимо от наличната наследствена анатомична 
или функционална патология. Например при 
80% от жените след модифицирана радикална 
мастектомия и дисекция на аксиларни лимфни 
възли се наблюдава обширно ятрогенно разру-
шаване на лимфната система, но те могат да ос-
танат години асимптомни за наличното лимфно 
увреждане47. Търсим фамилна обремененост, 
анамнеза за травма или хирургия, както и често 
повтарящи се мекотъканни инфекции.  
По отношение на физикалния преглед пра-

вим щателен оглед на крайниците, търсейки ха-
рактерните промени за лимфедем.  
В случаите, когато етиологията на лимфе-

дем е неясна или несигурна, или се обмисля хи-
рургична намеса, са необходими допълнителни 
изследвания за потвърждаването му, за оценка 
на степента на лимфното засягане и за опред-
еляне на терапевтичния подход.  
Рентгенографията е метод за отдиференци-

ране на костни аномалии. Дуплекс утрасоног-
рафията е достъпен, неинвазивен и много 
информативен метод за оценка на венозната и 
лимфната система. Компютъртомографското 
(КТ) изследване е полезно за диагностициране 
на злокачествени заболявания, но не може ди-

Фиг. 5. Класификация на лимфедема според клиничния стадий 
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ректно да локализира нивото на лимфното зася-
гане. Характерен образ при провеждането на 
КТ на лимфедематозния крайник е задебелява-
нето тип „пчелна пита“ в засегнатата област. В 
допълнение, като диференциална диагноза, това 
изследване може да изобрази венозна обструк-
ция, обезитас, хематом или руптурирала беке-
рова киста48-50.   

Ядреномагнитният резонанс (ЯМР) е ал-
тернатива и превъзхожда методите за изобраз-
яване на меките тъкани при наличие на 
некласифициран оток. Изследването е с голяма 
точност за диагностициране на злокачествени 
заболявания, за визуализиране на кожни удебе-
лявания тип „пчелна пита“ в подкожието, за ви-
зуализиране на анатомията на лимфния ствол и 
отдиференциране на причините за обструкти-
вен вторичен лимфедем. Тази техника намира 
място за разграничаване на лимфедема от липе-
дема. Методът има по-добра специфичност и 
чувствителност от тази на стандартната радио-
нуклидна лимфосцинтиграфия51,52. 

Лимфангиография. За първи път човешката 
лимфатика е изобразена от Худак и Макмастър 
в Института „Рокфелер“ през 1933 г. Впослед-
ствие Сервел и Дейсон визуализираха човеш-
ката лимфатика при пациенти с елефантиаза. 
Кинмонт и колеги разрабоват метода на ди-
ректна контрастна лимфангиография през 1952 
г. Методът има ограничено приложение поради 
необходимостта от микрохирургични техники 

за директна канюлация и от обща анестезия, 
както и употребата на контрастно вещество. До-
казано е, че контрастните вещества водят до 
лимфангит и потенцират влошаване на лимфе-
дема, поради което са противопоказани при та-
кива пациенти53. 

Лимфосцинтиграфията е критериен стан-
дарт за оценка на лимфната система. Използват 
се радионуклеотидна контрастна материя през 
лимфадематозния крайник. Наблюдава се заба-
вяне в проксималната прогресия на радионук-
леотида и натрупването му в периферните 
дилатирани канали на дермата, което се про-
явява като модел на „дермален обратен поток”54. 
Съобщават се по-редки случаи на усложняване 
с лимфангит. Способът може да бъде използван 
за планиране на терапевтичното поведение при 
лечението на лимфедем и за оценка на резултата 
от лечението55,56.  
Когато диагнозата не е клинично очевидна, 

наблюдават се области на хроничен лимфедем 
или съществуват образи на хронична язва, може 
да се проведе и биопсично изследване.  
На фигура 7 е представен алгоритъма за ди-

агностика на лимфедем. 
 
 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА.ДИАГНОЗА
 

В диференциално диагностичен план, с 
оглед многофакторната етиология на лимфе-

Фиг. 6. Клиника на лимфедем
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дема, трябва да мислим и за други заболявания, 
водещи до появта на оток на крайниците. При 
венозна инсуфициенция например отокът е мек 
и изчезва след почивка на крайника в елевирано 
положение. Този оток е съпроводен с отлагане 
на хемосидерин и наличие на повърхностни ва-
рикозни вени. При дълбока венозна тромбоза 
може да се наблюдава напрегнат твърд оток, съ-
проводен с промяна в цвета на надлежащата ко-
жата и често с положителен симптом на 
Хоманс. При постфлебитен синдром са налице 
тежки дермохиподермитни промени или вари-
козни язви. Други причини за периферни отоци 
на долните крайници могат да бъдат бъбречна, 
чернодробна или сърдечна недостатъчност, хи-
поалбуминемия, целулит, хипостатичен оток 
или оток след хирургични интервенции. При 
руптурирала бекерова киста, при скъсани мус-
кулни влакна или еризипел отокът е напрегнат, 
болезнен, с променена кожна оцветка и пови-
шена локална температура на същата. При мик-
седем отокът повърхностно много прилича на 
този при лимфедем. Характерни симптоми за 
микседем са грубата и тънка кожа на дланите, 
ходилата, лактите и коленете като същата има 
жълто-оранжево обезцветяване, характерни са 
и чупливите неравни нокти и хипохидрозата. 

При тиреотоксикоза отокът е вследствие на-
трупване на муцинозни клетки в дермата, най-
често в претибиалната област. При липедем и 
лимфангиом се наблюдава увеличаване на броя 
на подкожните адипоцити със структурни про-
мени в малките съдови структури на кожата. 
Тук липсва знакът на Stemmer. Пациентът съоб-
щава за тежест в бедрата и ханша, както и за бо-
лезнени отоци с дългогодишна давност. 
Sclerema neonatorum е изключително рядко със-
тояние в кърмаческа възраст57. Класифицира се 
като тежък необичаен паникулит. Характери-
зира се с дифузно натрупване на наситени 
мастни киселини и триглицериди в подкожната 
мастна тъкан. В резултат на този процес кожата 
и подкожната мастна тъкан се втвърдяват, при-
лепват към подлежащата мускулна и костна 
тъкан и ограничават основните им функции58. 
Той се счита за потенциално фатален признак 
на подлежащо тежко основно заболяване като 
сепсис, тежки респираторни или стомашно-
чревни заболявания или вродени малформа-
ции59. 

 
 
 
 

Фиг. 7. Диагноза на лимфедем
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УСЛОЖНЕНИЯ 
 

Склонността към повтарящи се мекотъ-
канни инфекции, водещи до прогресивно ув-
реждане на лимфните капиляри, както и 
лимфната дисфункция са едни от най-обезпо-
коителните аспекти на хроничния лимфедем60. 
Макар и рядко, при дългогодишният лимфедем 
може да се развие неопластична трансформация 
на кръвните клетки или лимфните съдове. При 
тези ситуации лимфедемът може да бъде услож-
нен от локално развитие на злокачествени        
тумори. Ангиосаркомите или лимфангиосарко-
мите са потенциално опустошителни, но за 
щастие, редки (около 1% от случаите) усложне-
ния на дългогодишния лимфедем. Други злока-
чествени заболявания като лимфом, сарком на 
Капоши, плоскоклетъчен карцином или злока-
чествен меланом, също се съобщават при хро-
ничен лимфедем. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Успешното лечение на лимфедема изисква 
тясно сътрудничество между пациента и него-
вия лекуващ лекар. Пациентът трябва в детайли 
да бъде запознат с медицинската програма на 
това дългосрочно лечение и възможността за 
прогресия на заболяването. От изключителна 
важност е започване на терапията възможно 
най-рано, преди да настъпят обширни и необ-
ратими фибросклеротични промени в интерсти-
циума. Целта на терапията е подобряване и 
възстановяване на функцията на лимфната сис-
тема, облекчаване на физическите и на психи-
ческите страдания на пациента, осигуряване на 
оптимално здрава и функционална цялост на 
кожата и предотвратяване на развитието на ин-
феции62.  

 
Физиотерапевтичен подход (деконгес-

тивна лимфна терапия)  
В началото на лечението се обръща внима-

ние на редукцията и предпазването от прогре-
сия на отока в засегнатия крайник. Кожата 
трябва да се поддържа чиста, здрава и добре 

хидратирана чрез прилагане на водоразтворими 
омекотяващи гелове поради повишения риск от 
инфекции. При прекомерна хиперкератоза към 
тези гелове могат да се добавят мехлеми със са-
лицилова киселина, а при наличие на възпалени 
участъци могат да се добавят и антисептични 
средства. Ежедневните физически упражнения, 
особено плуването, подсилват мускулите и под-
обряват лимфния поток. Избягва се ограничава-
щото бельо. При наднормено тегло е 
необходима редукцията му.  

Мануалният лимфен дренаж е специализи-
рана масажна техника. Това е най-добрата не-
хирургична терапия съгласно техниките Vodder 
и/или Leduc. Целта ѝ е да засили лимфния кон-
трактилитет и да подпомогне дренажа на бло-
кирания лимфен поток63. Обикновено около 
20-30 последователни сесии ръчен лимфен дре-
наж са необходими за постигане на оптимални 
резултати. Те се застъпват с използването на 
компресивни чорапи (40-80 mmHg), многос-
лойна превръзка или пневматични помпи. 
Целта на компресивната терапия е да под-
държа обиколката на крайника и да предотврати 
повторно натрупване на лимфа. Тя е неизменна 
част от всички подходи за лечение и поддър-
жане на лимфедема. Трябва да се поставя пра-
вилно и да се сменя, когато загуби своята 
еластичност, обикновено на всеки 3 до 6 ме-
сеца.  

Интермитентната пневматична компре-
сия (IPC) е техника, осигуряваща последова-
телно градуирано компресиране от дисталните 
към проксималните отдели на крайника (т.нар. 
„ефективно доене на лимфата”)63. Най-подходя-
щото му приложение е преди фибросклеротич-
ната еволюция. Недостатък на метода е, че не 
може да осигури оттичане на лимфата от неком-
пресираните участъци на крайника, поради 
което те трябва да се декомпресират с посоче-
ните по-горе техники64,65. Всяка форма на ком-
пресивна терапия изисква достатъчна 
артериална перфузия на крайника. Методът е 
неприложим при периферна артерилна болест 
или при активна инфекция66.  
Ефикасността на елементите на деконгес-

тивната лимфна терапия е дългосрочна при 
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стриктното им спазване, което е демонстрирано 
в множество перспективни наблюдения67. 

 
Фармакологично лечение 
Антибиотичната терапия има доказана 

роля при лечението на лимфедема. При нали-
чието на гъбична инфекция трябва да се при-
ложи агресивно лечение с локални 
противогъбични средства. При най-малкото 
съмнение за възпалителен процес се провежда 
курс на лечение с широкоспектърни антибио-
тици от групата на полусинтетични пеницилини 
или цефалоспорини, а при доказана чувствител-
ност може да се използва и еритромицин. При 
пациенти, склонни към повтарящи се епизоди 
на инфекции на меките тъкани, могат да бъдат 
прилагани стандартните схеми на антибио-
тично лечение, като те са с доказан ефект за на-
маляване на честотата и на времевия диапазон 
между рецидивите68.   

Диуретиците са неправилно широко при-
лагани в клиничната практика за лечение на 
лимфедем. Те могат да осигурят преходен крат-
котраен ефект в случаите на отоци на крайни-
ците със смесен произход поради способността 
им да намаляват капилярната филтрация69. Диу-
ретичната терапия може да влоши дългосроч-
ния резултат от лечението на лимфедема.  

Бензопироните (напр. кумарини, флаво-
ноиди) са докладвани като надежден клас 
агенти за намаляване на обема на засегнатия 
крайник чрез стимулиране на тъканните макро-
фаги, които от своя страна стимулират интер-
стициалната протеолиза. Резултатите от 
проучванията са спорни70,71, като все още остава 
неизяснен въпросът дали кумариновите произ-
водни са адитивни в своите ефекти към обичай-
ните компресивни мерки. Те все още не са 
одобрени от Агенцията за контрол на храните и 
лекарствата (FDA) за употреба в САЩ. Друг 
експериментален модел на лечение, чрез инхи-
биране на разпространението на съединител-
ната тъкан, е терапията с интралимфатните 
инжекции със стероиди. Като алтернативна те-
рапия с добър ефект е използването на флаво-
ноиди, каквито са хесперидин и диосмин. 
Използването им се подкрепя от предклинични 

експериментални изследвания, доказващи спо-
собността им да подобрят микроциркулацията 
и да повишат лимфната съкратителна актив-
ност. Екстрактът от конски кестен, семената, съ-
държащи есцин и биофлавоноидите са 
показали, че намаляват венуларната капилярна 
пропускливост и отокът с лимфна или венозна 
генеза. 

 
Молекулярна терапия 
Някой биомедицински изследвания   

показват, че бъдещият потенциал за лечение на 
лимфедема е молекулярната терапия. Иденти-
фицирането на специфични лимфни маркери и 
регулатори (VEGFR-3, VEGF-C/D, Prox1, 
LYVE-1 и FOXC2) и разработването им на мо-
дели на мишки поставиха основата за разбиране 
на основните стъпки за контролиране на рас-
тежа и ремоделирането на лимфните съдове72,73. 
Съдовите ендотелни растежни фактори VEGF-
C/D насърчават развитието и разстежа на лим-
фната васкулатура в ембрионалния и 
постнаталния живот чрез свързването им с 
VEGFR-3 рецепторите, които се експресират 
върху ендотелните лимфни клетки74,75. Експери-
ментален модел на мишки с дефицит на VEGF-
C показава, че те не успяват да развият 
функционална лимфна система. Доказва се 
също, че трансгенната експресия на разтвори-
мия VEGFR-3 рецептор води до изразен лимфе-
дем76, а свръхекспресията на VEGF-C генерира 
нови функционални лимфни съдове и ефек-
тивно намалява лимфедема в животински мо-
дели77. Тези молекулярни наблюдения хвърлят 
светлина върху механизмите, които допринасят 
за презентирането на болестта на Milroy. Смята 
се, че мутантната форма на VEGFR-3 рецептора 
е прекалено стабилна, така че нормалният сиг-
нален механизъм е притъпен, което води до хи-
попластично развитие на лимфните съдове78. 
В друг експирентален модел на гризачи с пост-
хирургична лимфна недостатъчност се прилага 
екзогенен човешки рекомбинантен VEGF-C. 
Това води до възстановяване на лимфния поток, 
доказано чрез лимфосцинтиграфия79, и лимфна 
васкулатура и подобрява лимфедема в животин-
ските модели80. В друго проучване се отчита 
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ефектът на ангиопоетин-181 и фибробластния 
растежен фактор-2, стимулиращи образуването 
на лимфни съдове82. 

 
Генна терапия 
Растежният фактор на хепатоцитите (HGF) 

стимулира лимфоангиогенезата. Освен това той 
е признат и като производен мезенхимен пле-
йотропен фактор, който регулира разтежа и 
морфогенезата на различни видове клетки. В 
няколко експериментални моделa с животни са 
доказани лимфангиогенните свойства на HGF. 
В резултат на получените данни се смята, че 
HGF генната терапията би могла да стимулира 
растежа на лимфните съдове и да промени хода 
на лимфедема.  
Остават още много неизяснени въпроси, 

свързани с молекулярната и генната терапия. 
Необходими са интензивни изследвания и 
строго наблюдение, за да се докаже терапевтич-
ният потенциал на такива подходи, както и да 
се установи дозозависим отговор и трайност на 
терапевтичния отговор.  

 
Хирургия 
Описани са множество физиологични и екс-

цизионни хирургични техники на лечение. 
Многообразието им отразява липсата на ясно 
превъзходство на една процедура над остана-
лите.  
Лимфо-венозните анастомози се осъщест-

вяват посредством лимфната васкулатура и съ-
седните, отдалечени от лимфната обструкция, 
венозни структури. По този начин се осъщест-
вява директно оттичане на лимфата във веноз-
ната система. Подходяща е за пациенти в ранен 
стадий на лимфедем с нормална лимфна сис-
тема преди и след обструкцията. Преглед на 
публикуваната литература показва значително 
облекчение на клиничната картина при двата 
типа лимфедем83. Друг подход, набрал популяр-
ност, включва васкуларизиран трансфер на ав-
толожни лимфни възли (VLNT) към лимфната 
обструкция. Резултатите от тези интервенции са 
благоприятни84. Палиативните процедури при 
лечение на лимфедем са свързани с резекция на 
кожата и на подкожната тъкан и последващо 

затваряне на оперативната рана. Тези техники 
се прилагат в късните стадии на заболяването, 
когато преобладават свръхрастеж на кожните 
елементи и подкожната мастна тъкан. Чести ус-
ложнения са интра- и следоперативните инфек-
ции или некроза на кожните клапи, рецидив на 
целулит или веррукозна хиперплазия на кож-
ните присадки. Липсата на адекватен контрол 
на следоперативния период с подходяща ком-
пресивна терапия често води до рецидиви. По-
голям интерес представлява техниката за 
дебюлиране, включваща липектомия с асисти-
рана аспирация в крайния стадий на лимфедема 
на крайниците. С този метод може безопасно да 
се постигне значително намаляване на обема на 
засегнатия крайник. Липосукцията в комбина-
ция с продължителна деконгестивна терапия на-
малява значително повече отока, отколкото ако 
същата се прилага самостоятелно. 
Хирургичното лечение е запазено за паци-

енти, които не се подобряват с консервативни 
мерки или за случаи, в които крайникът е тол-
кова голям, че нарушава ежедневните дейности 
и възпрепятства успешното консервативно ле-
чение. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Лимфедемът е многофакторно и често не-
разпознато заболяване в световен мащаб. Меди-
цинската, социалната и финансовата тежест на 
заболяването е голяма, особено в слабо разви-
тите страни, където диагностичните и терапев-
тичните възможнасти са силно ограничени. 
Лечението на лимфедема е насочено към кон-
трола на заболяването. Затова стриктото спаз-
ване на лечебните техники е от съществено 
значение, въпреки че те често са тромави, не-
удобни и отнемат много време. Поради хро-
нично прогресиращия характер на заболяването 
лечението му продължава през целия живот на 
пациента. 
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Хроничната венозна болест (ХВБ) засяга 
от 55% до 80% от населението. Тя води до 
лошо качество на живот и нарушена работо-
способност. Лечението ѝ е комплексно, а ве-
нотониците са неотменна част от него.  

Целта на това клинично изпитване e да 
оцени ефективността и безопасността на    
Novarix® за повлияване на отока и симпто-
мите и подобряване на качеството на живот 
(QoL) при пациенти с ХВБ.  

Материал и методи: Проведoхме рандо-
мизирано, двойно сляпо, плацебо контроли-
рано, многоцентрово клинично проучване 
при 185 пациенти с ХВБ в стадии между С2 
и С4 по Clinical-Etiology-Anatomic-Patho-
physiologic (CEAP) класификацията. Те бяха 
рандомизирани да получат Novarix® 650 mg 
[микронизирана пречистена флавоноидна 
фракция (MPFF), колаген тип 3 и еластин] 
два пъти дневно или плацебо за 6 месеца. 
Симптоматиката и QoL се оценяваха чрез из-
мерване на обиколката на глезена, визуално-
аналогова скала (VAS) за болката и Global 
Index Score (GIS). 

Резултати: На втория месец беше реги-
стрирана значителна редукцията на обикол-
ката на глезена в активната група срещу 
плацебо, съответно: за десен глезен -1,15 
срещу +0,03сm, за ляв: -1,01 срещу -0,01сm 
(p<0,0001). Разликата се запази до края на на-
блюдението. В активната група беше отче-
тено значимо намаляване на интензитета на 
оплакванията спрямо плацебо: -7,89 срещу -
6,10, (p=0,009), както и в честотата им: -11,37 
срещу -8,19 (р=0,001). Значимо се повиши и 
оценката за QoL на пациентите. В активната 
група повишението беше от 63,28 на 90,57, а 
в плацебо групата - от 66,75 на 77,81 

РЕЗЮМЕ

Chronic venous disease (CVD) affects 55% 
to 80% of the population. It causes poor quality 
of life and impaired ability to work. Its treatment 
is complex, and venotonics are an integral part 
of it. 

The aim of this clinical trial was to evaluate 
the efficacy and safety of Novarix® in relieving 
for the edema and symptoms and improving 
quality of life (QoL) in patients with CVD.  

Materials and methods: We conducted a 
randomized, double-blind, placebo-controlled, 
multicenter clinical trial with  185 patients with 
C2- to C4-stage CVD, according to the Clinical-
Etiology-Anatomic-Pathophysiologic (CEAP) 
classification. They were randomized to receive 
Novarix® 650 mg [micronized purified 
flavonoid fraction (MPFF), collagen type 3 and 
elastin] twice daily or placebo for 6 months. 
Symptoms and QoL were assessed by measur-
ing ankle circumference, visual analog scale 
(VAS) for pain, and Global Index Score (GIS). 

Results: During the second month, a signif-
icant reduction in ankle circumference was reg-
istered in the active group against placebo with 
-1,15 vs.+0,03 cm for the right ankle, and -1.01 
vs. -0.01 cm for the left respectively (p <0 , 
0001). The difference persisted until the end of 
the observation period. In the active group there 
was a significant decrease in the intensity of 
complaints compared to placebo: -7.89 vs. -6.10 
(p = 0.009), as well as in their frequency: -11.37 
vs. -8.19 (p = 0.001). Patients' QoL scores also 
increased significantly. In the active group, the 
increase was from 63.28 to 90.57, and in the 
placebo group - from 66.75 to 77.81 (p <0.0001) 
at the end of the observation period.  

Conclusion: Novarix® is an effective and 
safe venotonic for relieving the symptoms and 

SUMMARY
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(p<0,0001) в края на наблюдението.  
Извод: Novarix® e ефективен и безопасен 

венотоник за облекчаване на симптомите и 
подобряване на качеството на живот при па-
циенти с ХВБ. 

Ключови думи: Хронична венозна бо-
лест, оток, симптоми, качество на живот, 
микронизиран диосмин, Новарикс® 

improving the quality of life in patients with 
CVD. 

Key words: Chronic venous disease, 
edema, symptoms, Quality of Life, micronized 
diosmin, Novarix® 

 

 УВОД 
    

Хроничната венозна болест (ХВБ) е едно от 
най-разпространените заболявания в света. Чес-
тотата варира в широки граници - от 10% до 
80%, в зависимост от изследваната популация и 
дефиницията. Преобладаващо засяга жените, а 
над 50-годишна възраст се наблюдава при 60-
70% от хората, независимо от пола.1-4 
Хроничната венозна болест е хронично про-

гресиращо заболяване, причинено от повишено 
венозно налягане в долните крайници под дей-
ствие на генетични и морфологични фактори, 
както и на такива от околната среда. Симпто-
мите включват оток, болка, усещане за подуване, 
тежест, напрежение и нощни крампи, а призна-
ците – телеангиектазии, варикозни вени, оток, 
кожни промени, заздравяла или активна венозна 
язва.5, 6 Може да се усложни с тромбофлебит, 
дълбока венозна тромбоза, белодробен емболи-
зъм (който може да е фатален), кръвотечение от 
варикозните вени и др.7, 8  
Заболяването се отличава с ниска смъртност, 

но с висока морбидност. Неглижирането му води 
до постепенна загуба на работоспособност при 
пациентите с последваща инвалидизация. По-
явата и прогресията на заболяването е в пряка 
връзка с възрастта, пола, наследствеността, ин-
декса на телесна маса и намалената подвижност. 
Това неизбежно води до влошено качеството на 
живот (QoL) на пациентите и до голяма тежест 
върху здравната система.9-13    
Основната цел на лечението на ХВБ е пов-

лияване на симптомите, предотвратяване на ус-
ложненията и повишаване на QoL на 
пациентите.14 То е комплексно и продължително 

като може да бъде инвазивно (хирургия, мини-
инвазивни ендовенозни процедури) и/или кон-
сервативно (еластокомпресия, веноактивни 
медикаменти, локално лечение).  
Веноактивните средства са важен елемент 

от терапията, достъпни са за лекарите и са лесни 
за прием от пациентите.15, 16 С най-висока степен 
на препоръка в ръководствата е микронизира-
ната пречистена флавоноидна фракция (MPFF), 
която съдържа 90% диосмин и 10% други ак-
тивни флавоноиди.17 Диосминът е натурален 
флавоноид, чиито венопротективен ефект се 
дължи на противовъзпалителните (инхибира ме-
диаторите на възпалението) и антиоксидантните 
му свойства. Той има доказан ефект върху 
макро- и микроциркулацията като повлиява ве-
нозния тонус и намалява капилярния пермеаби-
литет.18, 19 

Целта на настоящото клинично изпитване е 
да оцени ефективността и безопасността на No-
varix® за повлияване на отока и симптомите и 
подобряване на качеството на живот при паци-
енти с ХВБ в ежедневната клинична практика. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

    
Това мултицентрово, рандомизирано, 

двойно сляпо, плацебо контролирано проучване 
беше проведено в 19 клинични центъра в пе-
риода май 2019 г. - януари 2020 г. Всички паци-
енти подписаха информирано съгласие. 
Изследването беше проведено в съответствие с 
насоките, включени в Декларацията от Хел-
зинки.  
Основните крайни точки бяха промените в 

обиколката на глезените и влиянието на лече-



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   2 / 2 0 2 1 47

нието върху качеството на живот, докато вторич-
ните бяха: оценка на свързаните с ХВБ сим-
птоми, включително болка, удовлетворението на 
изследователя и пациента от терапията и ней-
ната безопасност. Бяха предвидени 4 визити по 
проучването: скрининг и включване в наблюде-
нието (ден 0), две проследяващи визити на 60-я и 
на 120-я ден и край на наблюдението на 180-я ден. 

Визита М0 (ден 0): анамнеза, физикален 
преглед, ехо доплер; измерване на обиколките 
на двата глезена; документиране на субектив-
ните оплаквания, свързани с ХВБ; самооценка 
от пациента за силата на болката по визуално 
аналоговата скала (VAS); самооценка от паци-
ента за качеството на живот по стандартизирана 
скала CIVIQ 20; подписване на информирано 
съгласие.  

Визити М2 и М4 (ден 60/120 ± 4 дни): измер-
ване на обиколките на двата глезена, докумен-
тиране на субективните оплаквания; самооценка 
от пациента по VAS за интензивността на бол-
ката; нежелани реакции, докладвани от паци-
ента. 

Визита М6 (ден 180 ± 4 дни): физикален 
преглед, ехо доплер; измерване на обиколките 
на двата глезена; документиране на субектив-
ните оплаквания; самооценка от пациента по 
VAS за интензивността на болката; самооценка 
от пациента за качество на живот по CIVIQ 20; 
нежелани реакции, докладвани от пациента/ле-
каря. 

 
Подбор на пациенти 
Критерии за включване: Мъже и жени на 

възраст ≥18 г. и ≤65 г.; наличие на ХВБ -  C2-C4 
по CEAP; без прием на веноактивни медикаменти 
или друго лечение, свързано с ХВБ, през послед-
ните 15 дни; физически и психически годни паци-
енти, способни да участват в проучването и дали 
съгласие да участват в проучването чрез подпис-
ване на информирано съгласие. 

Критерии за изключване: лечение с венотоник 
в последните 15 дни; бременност и кърмене; упот-
реба на перорални контрацептиви; затлъстяване 
(ИТМ >40); предстояща хирургична /миниинва-
зивна ендовенозна процедура; отоци на долните 
крайници с друг произход; дълбока венозна тром-

боза в последните 6 месеца; гастрит или стомашна 
язва; нарушения в кръвосъсирването; периферна 
артериална болест - от 2 до 4 стадий по Фонтен; 
злокачествено заболяване; мозъчен инсулт или 
сърдечен инфаркт в последните 3 месеца; паци-
енти на хемодиализа или с единствен бъбрек. 
Пациентите бяха рандомизирани чрез ком-

пютърен софтуер Randomsamp в две терапев-
тични групи и получаваха лечение както следва: 
група N – една покрита таблета Novarix® 650 mg 
(Неофарм България ЕООД), съдържаща 500 mg 
MPFF и 150 mg колаген тип 3 и еластин, и група 
P – плацебо. Всяка терапия беше с код, генери-
ран на случаен принцип от софтуера за рандо-
мизация. Дозировката на изследвания продукт и 
съответно - на плацебото, беше определена от 
производителя: 2х1 таблета дневно за 180 дни (6 
месеца). Не се разрешаваше използване на елас-
токомпресия или друг венотоник по време на из-
питването. 

 
Крайни цели за ефективност 
o Първични крайни цели: 
• Редукция на отока, респ. обиколката на 

глезените на двата крака (измерена от изследова-
теля в cm), проследена от изходното ниво и на 
всеки контролен преглед през 2 месеца за 6-ме-
сечния период на наблюдението. 

• Повишаване на качеството на живот 
(QoL), оценено с Global Index Score (GIS), при 
включване в наблюдението (М0; ден 0) и в края 
на наблюдението (М6; 180-ти ден). The Chronic 
Venous Insufficiency quality of life Questionnaire 
(CIVIQ-20) е инструмент, включващ 20 въпроса, 
всеки с 5 възможни отговора (от 1 до 5), като ми-
нималният възможен резултат е 20, а максимал-
ният - 100.20  Резултатите от въпросника за QoL 
бяха трансформирани в Global Index Score (GIS 
= ([100 - ([Краен резултат на CIVIQ - 20 - 20] / 
80) × 100. Резултатът варира от 0 до 100, като по-
високите стойности отговарят на по-добро ка-
чество и обратно, по-ниските стойности 
отговарят на по-лошо качество. 

 
o Вторични крайни цели:  
• Намаляване на общата тежест и честота 

на проследяваните 7 субективни симптома: те-
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жест, тъпа болка, пареща болка, уморени крака, 
усещане за оток на крайника, напрежение, 
нощни крампи. Тежестта на всеки симптом 
беше оценена по 5-степенна скала (0 - отсъства, 
1 - лек, 2 - умерен, 3 - силен, 4 - много силен). За 
измерване на честотата на оплакванията беше 
използвана 5-степенна скала (0 - отсъства; 1 - 
епизодично;   2 - един път седмично; 3 - два – 
три пъти седмично; 4 - ежедневно). Общият ре-
зултат за всяка скала (вариращ между 0 и 28) се 
изчисляваше чрез сумиране на резултатите от 
всички симптоми. Намаляващият резултат озна-
чаваше облекчаване на симптомите и честотата 
им на проявяване. 

• Редукция на тежестта на всеки един от 
проследяваните 7 симптома: тежест, тъпа болка, 
пареща болка, уморени крака, усещане за оток 
на крайника, напрежение, нощни крампи. Всеки 
симптом беше оценен по 5-степенна скала: 
Тежест - (0 - отсъства, 1 - лек, 2 - умерен, 3 - 

силен, 4 - много силен); 
Честота - (0 - отсъства; 1 - епизодично;   2 - 

един път седмично; 3 - два – три пъти седмично; 
4 - ежедневно).  

• Намаляване на силата на болката. Интен-
зивността на болката беше измерена чрез визу-
ално-аналогова скала (VAS) от 100 mm (за 
по-лесно възприемане от пациентите, прирав-
нена към 10 сm) (от 0 - няма болка до 10 - много 
силна болка). При всяко посещение пациентите 
маркираха вертикален знак върху скалата, за да 
оценят тежестта на болката си. Резултатът се 
определяше чрез измерване на разстоянието 
(сm) на 10-сантиметровата линия от точката 
„Няма болка“ до маркираната от пациента 
линия, осигуряваща диапазон от оценки от 0 до 
10. По-високият резултат показва по-голяма ин-
тензивност на болката.21 

Статистически анализ 
Това проучване се базираше на паралелен 

групов дизайн с хипотеза за превъзходство. Ка-
тегорийните променливи бяха обобщени като 
абсолютни и относителни честоти. Непрекъсна-
тите променливи бяха обобщени като средни. 
Тестът на Колмогоров-Смирнов беше използван 
за тестване на нормалността на разпределе-
нието. За равенство на средните стойности по 

групи беше използван Parametrically independent 
samples t-test. Равенството на средните стой-
ности за ден 0 и ден 180 беше оценено с по-
мощта на paired-samples t-test, като двустранна 
стойност на вероятността p ≤0,05 се считаше за 
статистически значима. За равенство на трите 
или повече средни стойности по групи изпол-
звахме ANOVA. Когато разпределението на ре-
зултатите не беше нормално, използвахме 
непараметрична статистика. Използвахме теста 
на Kruskal-Wallis и теста Mann-Whitney U, за да 
тестваме разликите между групите пациенти.28 
За оценка на качеството на живот беше из-

ползван Global Index Score (GIS), изчислен чрез 
стандартизирана скала CIVIQ 20. GIS се изчис-
ляваше, като разликата между крайния резултат 
и минимално възможния резултат се разделяше 
на разликата между теоретичния максимум и 
минималния резултат (100-20 = 80), умножена 
по 100: GIS = ([Краен резултат - минимално въз-
можен резултат] / [Теоретичен максимум - ми-
нимален резултат]) x 100. Резултат 0 се считаше 
за възможно най-лошото качество на живот, до-
като 100 за възможно най- доброто. Cronbach’s 
alpha бе използван като мярка за надеждност на 
вътрешната последователност.32, 33 Всички ста-
тистически оценки бяха направени от SPSS 19 и 
STATA 10.1. 
Популацията по протокол беше основната 

популация за оценка на ефикасността, както се 
препоръчва.22, 23 

Анализ на безопасността 
Безопасността беше оценена при всички па-

циенти, получили дори и една доза от терапията 
Novarix® (n = 93) или плацебо (n = 95).  

 
РЕЗУЛТАТИ 

    
1.1. Демографски данни на пациентите и 

базови характеристики 
Общият брой на скринираните пациенти 

беше 202. При скрининга отпаднаха 14 паци-
енти и бяха рандомизирани 188 (група N, n=93 
и група P, n=95). Двама пациенти бяха изклю-
чени от анализа на окончателните данни поради 
ранното прекратяване на участието им в проуч-
ването  (по един във всяка група), а в активната 
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група един пациент е починал вследствие на друго 
заболяване. Тези пациенти бяха отстранени от 
анализа, тъй като са получили по-малко от четири 
месеца лечение, което се счита за голямо откло-
нение (Фиг. 1). Популацията по протокол включ-
ваше 185 пациенти, завършили проучването. 
Всички те са включени в анлиза на данните. Сред-
ната възраст на участниците беше 49.04 г. От тях  
жените бяха 143 (77.4%), а мъжете - 42 (22.6%). 

 Всички демографски и клинични параметри 
са сравними между активната и контролна група 
(Табл. 1).  
В началото на наблюдението не беше регис-

трирана значителна разлика между групите в 
общия резултат за тежестта на симптомите, но 
имаше разлика в средната обиколка на левия и на 
десния глезен като тя беше по-голяма в група N 
(Novarix®) (Табл. 2). 

Фиг. 1.  Процес за проследяване на пациентите

Табл. 1.  Демографски данни на пациентите

Табл. 2.  Изходни данни на клиничните параметри 
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1.2. Анализ на ефективността 
1.2.1. Първични крайни точки 
Редукция на отока 
Наблюдавахме статистически значимо на-

маляване на средната обикола на глезените още 
на осмата седмица, съoтветно: за десен глезен с 
1,15 сm, за ляв глезен с 1,01 сm в активната 
група; спрямо плацебо, където: за десен глезен 
– увеличаване на обиколката с 0,03 сm и за ляв 
глезен – редукция с 0,01 сm (p<0,001 за двата 
глезена). Значимата редукция в група N се за-
пази до края на наблюдението като на 180-я ден 
за десния глезен тя беше 1,80 сm, а за левия – 
1,65 сm, в сравнение с плацебо: десен глезен - 
0,22 сm, ляв глезен - 0,23 сm (p<0,001)  (Фиг. 2 
и 3).  
Проследявайки промяната в обиколката на 

глезените при пациентите в отделните стадии на 
ХВБ по CEAP, установихме, че в група N на 180-
я ден има статистически значима редукция на 
обиколката във всички стадии спрямо плацебо 
(Табл. 3). В стадий С3, в който отокът е най-
силно изразен, редукцията на обиколката на гле-

зените беше най-голяма: десен - 2,20 сm, ляв - 
2,14 сm, в сравнение с плацебо: за десен - 0,14 
сm и ляв - 0,18 сm (p<0,001 за двата глезена). 

 
Повишаване на качеството на живот 
Качеството на живот (QoL) на пациентите и 

в двете групи беше оценено с Global Index Score 
(GIS), изчислен чрез стандартизирана скала 
CIVIQ 20. 
При стартиране на проучването между двете 

групи нямаше разлика в GIS (p=0,217). Oт из-
ходното ниво до края на лечението GIS се подо-
бряваше и в двете групи от 63,28 на 90,57 за 
активната група N и от 66,65 на 77,81 в група P. 
В края на лечението (ден 180) в активната група 
(N) се установи увеличение на GIS с 43%, а в 
плацебо групата - със 17% спрямо първоначал-
ната оценка (ден 0). Констатира се значимо по-
вишаване на GIS в активната група в сравнение 
с плацебо (p<0,001). Резултатите са показани на 
фигура 4.  
Поради спецификите в различните етапи на 

развитие на заболяването, както и усложне-

Фиг. 2.  Редукция на обиколката на десен глезен, в cm Фиг. 3.  Редукция на обиколката на ляв глезен, в сm

Табл. 3. Редукция на обиколката на глезена по стадии на CEAP
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нията, които водят след себе си, промяната в ка-
чеството на живот беше проследена за всеки от-
делен стадий на ХВБ по CEAP.  
Спрямо първоначалната оценка на Ден 0, 

GIS се повишаваше във всички проследени ста-
дии както в активната  група (N), така и в пла-
цебо групата (P). Повишаването на GIS за 
стадии С2 в активната група беше с 32%, а в пла-
цебо групата с 9%; GIS за стадии С3 – активната 
група регистрира покачване с 55%, спрямо пла-
цебо групата - с 22%; GIS за стадии С4 – уве-
личение в активната група с 45%, а в плацебо 
групата - с 23%. Значимо по-голямо беше пови-
шаването на GIS в група N на 180-я ден спрямо 
плацебо във всеки един от стадиите: C2 
(p=0,007), C3 (p<0,001) и C4 (p<0,001) (Табл. 4). 
Възрастта и полът са основни рискови фак-

тори за развитие и прогресия на ХВБ. С годи-
ните качеството на живот при пациентите с това 
заболяване намалява. Оценихме GIS по пол и 
възраст, за да проверим дали ефективността на 
терапията зависи от тези фактори. И за двата 
пола в активната група се доказва статистически 
значимо повишаване на GIS спрямо плацебо 
(Фиг. 5 и 6). 
Пациентите бяха разпределени и анализи-

рани в три възрастови групи: до 40 г., от 41 до 
60 г. и над 60 г., за да се провери наличието на 
разлики в повлияването.  При всички пациенти, 
независимо от възрастта, в активната група беше 
налице повишаване на GIS средно с около 40%. 
Разликите между активната (N) и плацебо (P) 
групата бяха статистически значими в полза на 
активната група както за по-младите пациенти 

Фиг. 5.  Качество на живот (GIS), жени Фиг. 6.  Качество на живот (GIS), мъже

Фиг. 4. Сравнение на качеството на живот (GIS) 
между групите

CEAP Ден Group N Group P p-Value † 

C2 0 69.549 76.513 0.073 

180 91.771 83.224 0.007 

C3 0 58.472 63.194 0.325 

180 90.729 77.188 <0.001 

C4 
0 61.343 57.732 0.508 

180 88.750 71.019 <0.001 

†- Sig. (2-tailed) t-test for Equality of Means 

Табл. 4. Качество на живот (GIS) по CEAP
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до 40 г. (p=0,006), така и за групите: 41-60 го-
дини (p<0,001) и  60+ години (p=0,003) (Фиг. 7, 
8 и 9).  

1.2.2. Вторични крайни точки 
 
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БОЛКАТА  
Резултатите от VAS намаляваха прогресивно 

от изходното ниво до края на проучването както 
в активната (N), така и в плацебо (P) групата. В 
група N на Novarix® се установи статистически 
значимо намаление на VAS оценката (p=0,026) 
още на първия контролен преглед, в сравнение 
с групата на плацебо. Значимата редукция на 
болката в активната група се запази през 4-те 
топли месеци (юни-септември), които обхва-
щаше проучването (p=0,025), като средната 
стойност намаля с 2,20 сm, а в плацебо групата 
- с 1,63 сm. (Фиг.10)  

 
По-напредналите стадии на заболяватето са 

свързани  с по-силни оплаквания, така че про-
следихме намаляването на болката само за ста-
дий С3 и С4, за да проверим дали ефективността 
на терапията зависи от тежестта на заболява-
нето.  
Наблюдавахме идeнтична сезонна зависи-

мост на степента на редукция на болката при 
стадии С3 и С4, като отново в активната група 
N имаше статистически значимо по-голямо на-
маляване на болката още на първия контролен 
преглед, в сравнение с плацебо (p=0,026) и тази 
значимост се запази за периода на летните ме-
сеци. Средната стойност на редукция на оплак-
ването на 120 ден, в групата на Novarix® беше 
-2,42 сm, а в плацебо групата -1,72 сm (p=0,033) 
(Фиг. 11). 

 
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СУБЕКТИВНИТЕ 

ОПЛАКВАНИЯ: тежест, тъпа болка, пареща 
болка, уморени крака, усещане за оток на 
крайника, напрежение и нощни крампи 

 Степента на редукция на общата интензив-
ност и честота на поява на симптомите на ХВБ 
в края на наблюдението са обобщени за двете 
групи в таблица 5. Както при лечението с No-
varix®, така и при плацебо групата наблюда-
вахме намаление на интензивността и честотата 
на оплакванията. В групата с активно лечение 
(N) беше отчетено статистически значимо по-го-
лямо намаляване на интензитета на оплаква-

Фиг. 7. Качество на живот (GIS) до 40 г.

Фиг. 8. Качество на живот (GIS) от 41 до 60 г.

Фиг. 9. Качество на живот (GIS) над 60 г.
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нията през целия период на наблюдението. В 
края на проследяването редукцията в активната 
група беше: -7,85, а в плацебо групата: -6,10 
(p=0,009). Проследена бе и честотата на проява 
на оплакванията. Констатира се същата зависи-
мост – по-голяма редукция на честотата на 
оплакванията в активната група (N): -11,73, 
спрямо -8,19 за плацебо групата (P), в края на 
наблюдениято (p=0,001). И в двете групи при 
всички проследени венозни симптоми се наблю-

даваше подобрение. Значителна разлика между 
групите в посока на по-голяма редукция на ин-
тензитета, бяха отчетени за симптомите: „усе-
щане за тежест“ (p=0,050), „пареща болка“ 
(p=0,028), „усещане за оток“ (p=0,020) и „напре-
жение“ (p=0,005) в полза на активната група, 
спрямо плацебо (Табл. 6). 

 
 

НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ 

Фиг. 10. Редукция на силата на болката Фиг. 11. Редукция на силата на болката - CEAP C3, 
C4

Табл. 5. Редукция на общатата интензивност и честота на симптомите

Табл. 6. Интензитет на венозните симптоми в края на наблюдението
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Не бяха установени значими разлики между 

групите в броя на пациентите с нежелани съби-
тия (Табл. 7). Един пациент не завърши проучва-
нето поради летален край вследствие на друго 
основно заболяване.  

 
ДИСКУСИЯ 

 
Хроничната венозна болест е дифузно забо-

ляване, което има тенденция да се влошава с 
възрастта. Прогресията му е с около 4% на го-
дина.24 При първите изяви пациентите търсят 
помощ за облекчаване на симптомите, които 
влияят върху качеството им на живот. Заболява-
нето прогресира с появата на разширени вени, 
кожни промени и венозни язви. В тези стадии 
търсенето на терапия се увеличава, докато ка-
чеството на живот допълнително се влошава.22  

Прогресията при ХВБ може да настъпи 
въпреки ефективното лечение, защото хирур-
гията и миниинвазивните ендовенозни про-
цедури са лимитирани до определен участък от 
венозния съд, а заболяването продължава да се 
развива в други участъци на съда или в други 
съдове.24 През последните години инвазивните 
методи за лечение на ХВБ значително се уве-
личиха27, но лекарите се нуждаят от допълни-
телни терапии, които да облекчат оплакванията 

и доказано да повишат QoL, за да осигурят 
пълноценен живот на пациентите си.  
Това проучване на реалната амбулаторна 

практика постигна своята основна крайна цел 
за ефективност, както и почти всички вторични 
крайни точки. Най-впечатляващо е значимото 
намаляване на отока, измерен чрез обиколката 
на глезените. В активната група (N) редукцията 
е с -1,80 cm за десен и - 1,65 cm за ляв глезен, 
спрямо плацебо -0,22 cm за десен и - 0,23 cm за 
ляв глезен (p<0,001) в края на наблюдението. 
Разликите в намаляването на обилката на глезе-
ните между двете групи се запазват устойчиво 
през целия период на изследването, като най-го-
ляма редукция се отчита на първия контролен 
преглед, дoказвайки бързината на действие на 
изпитваната терапия. Най-значимо е намалява-
нето на отока при пациентите в стадий С3 на 
ХВБ, което е съвсем логично предвид това, че 
при тях той е основният признак на заболява-
нето. 
Болката, отокът, тежестта и дискомфортът в 

краката могат да доведат до прогресивно вло-
шаване на качеството на живот, включващо фи-
зическото и психичното здраве на пациентите. 
В резултат на това подобряването на QoL може 
да се разглежда като основна терапевтична цел 
при ХВБ.26 В проучването редуцията на обикол-
ката на глезените - един от малкото обективни 

Табл. 7. Нежелани събития
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критерии, оценяващи ефективността на лече-
нието, ясно колерира със значимото повиша-
ване на качеството на живот в активната група 
(90,57) в края на лечението в сравнение с пла-
цебо групата (77,81) (p<0,001).  
Доказа се и статистически значима разлика 

в редукцията на общата интензивност и често-
тата на поява на всички проследявани венозни 
симптоми (тежест, тъпа болка, пареща болка, 
усещане за оток, уморени крака, напрежение и 
нощни крампи) в активната група N спрямо 
плацебо групата. При облекчаването на някои 
от субективните симптоми не беше регистри-
рана толкова значителна разлика, което може да 
се дължи на различни фактори. Един от най-
значимите е зависимостта на клиничната изява 
на заболяването от сезона. Констатира се бърза 
редукция на интензитета и честотата на поява 
на субективните оплаквания в активната група 
N през топлите месеци - от юни до септември, 
и изравняване на оценките при част от оплаква-
нията през ноември и декември с плацебо гру-
пата. 
Резултатите от това проучване корелират с 

тези от предишни проучвания, съобщаващи за 
ефективността на МПФФ при лечение на 
ХВБ.28-30  
През 2020 г. беше публикуван актуализиран 

метаанализ на Cochrane, посветен на флебото-
ниците при венозна недостатъчност. Той 
включва 69 рандомизирани клинични проучва-
ния и анализира данните от 56 изпитвания, 
включващи общо 7690 пациенти. Анализирани 
са ефектите на веноактивните медикаменти 
върху отока, субективните симптоми и каче-
ството на живот на пациентите с ХВБ. Заключе-
нието по отношение на микронизрания 
диосмин е, че той намалява обиколката на гле-
зена, респективно отока, а също така повлиява 
трофичните нарушения, парестезиите, усеща-
нето за тежки крака и крампите. Микронизира-
ният диосмин води до редукция на болката и 
подобряване на качеството на живот, носи удов-
летворение на пациентите от лечението и се от-
личава с малко странични ефекти.34 В подкрепа 
на последното заключение са и наблюдваните 
от нас незначителни по брой и интензитет не-

желани събития, които говорят за безопасността 
на проучвания в настоящото клинично изпит-
ване венотоник. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основната цел в лечението на хроничната 

венозна болест е премахването на дискомфорта 
и усложненията от венозната стаза, което би 
дало възможност на пациентите да водят пълно-
ценен живот.  
В проучването доказахме, че приложението 

на Novarix® за период от 6 месеца води до 
значимо редуциране на отока и намаляване на 
интензитета и честотата на поява на субектив-
ните оплаквания, характерни за ХВБ, в сравне-
ние с плацебо. Доказа се и значимо подобряване 
на качеството на живот на пациентите, прие-
мащи  Novarix®, независимо от стадия на ХВБ, 
пола и възрастта. Проучването дава на специа-
листите още един инструмент в комплексното 
лечение на това хронично прогресиращо и ин-
валидизиращо заболяване за повлияване на 
оплакванията и осигуряване на по-добро каче-
ство на живот. 
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 COVID-19 ASSOCIATED DEEP VEIN THROMBOSIS   
   

R. Nikolaeva, D. Lukanova, A. Dramov 
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National Cardiology Hospital, Sofia 

Коронавирусната инфекция от 2019 г. 
(Ковид-19) причинява мощен клетъчно-ме-
диран възпалителен отговор и хиперкоагула-
ция, водещи до дифузна оклузивна 
тромботична микроангиопатия с алвеоларно 
увреждане и съдова ангиогенеза. Комбина-
цията му с традиционните рискови фактори 
за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) се 
свързва с по-високата ѝ честота при тези па-
циенти. 

Целта на проведеното проспективно 
проучване е да се оцени процентното съот-
ношение на пациентите, потърсили лекарска 
помощ след прекарана Ковид-19 инфекция 
със симптоми, сходни на тези при ДВТ и па-
циентите с налична такава. Потърсена е 
връзка между тежестта на ДВТ на вирусната 
инфекция и наличието или липсата на анти-
коагулантна профилактика. 

Материал и методи: В проучването са 
включени 120 пациенти - 88 жени и 32 мъже, 
на средна възраст 52,7 г. При всички е напра-
вен клиничен преглед и дуплекс ултрасоно-
графия по повод новопоявила се 
симптоматика, наподобяваща ДВТ, след пре-
карана Ковид-19 инфекция. Направен е 
сравнителен анализ на симптомите, ангиоло-
гичния статус, дуплекс ултрасонографията и 
коморбидността на пациентите. Изследвана 
е и зависимостта между тежестта на инфек-
цията и избрания терапевтичен подход с ак-

РЕЗЮМЕ

Coronavirus infection from 2019 (Covid-
19) causes a powerful cellular-mediated inflam-
matory response and hypercoagulation, leading 
to diffuse occlusive thrombotic microangiopa-
thy with alveolar damage and vascular angio-
genesis. Its combination with traditional risk 
factors for deep vein thrombosis (DVT) is asso-
ciated with its higher incidence in these patients. 

The purpose of our prospective study was 
to assess the percentage of patients who sought 
medical attention after covid-19 infection with 
symptoms similar to those in DVT and patients 
with one available. A link was sought between 
the severity of DVT, viral infection and the pres-
ence or absence of anticoagulant prophylaxis. 

Material and methods: The study included 
120 patients - 88 women and 32 men, at an av-
erage age of 52.7 years. Comparative analysis 
of symptoms, angiological status, duplex ultra-
sonography and comorbidity of patients was 
performed. The relationship between the sever-
ity of infection and the chosen therapeutic ap-
proach with a focus on anticoagulant 
prophylaxis has also been studied. 

Results: DVT occurs in 100% of patients 
with severe and in 2.78% of those with mild to 
moderate covid-19 infection without anticoagu-
lant prophylaxis. We observed DVT in 6% of 
patients with spent Covid-19 and with severe 
comorbidity who received anticoagulant pro-
phylaxis. 

SUMMARY
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цент върху антикоагулантната профилактика.  
Резултати: ДВТ се среща при 100% от 

пациентите с тежка и при 2,78% от тези с 
лека до умерена степен на прекарана Ковид-
19 инфекция без антикоагулантна профилак-
тика. Наблюдавахме ДВТ при 6% от 
пациентите с прекаран Ковид-19 и с тежък 
коморбидитет, получили антикоагулантна 
профилактика. 

Заключение: ДВТ се среща по-често 
при пациенти с тежко прекарана Ковид-19 
инфекция и при такива без антикоагулантна 
профилактика. Стратификацията на риска за 
ДВТ е ключов момент за оптимизиране на 
профилактиката. 

 
Ключови думи: Ковид-19, дълбока ве-

нозна тромбоза, антикоагулантна профилак-
тика 

Conclusion: DVT occurs more often in pa-
tients with severely spent Covid-19 infection 
and in those without anticoagulant prophylaxis. 
Stratification of the risk for DVT is a key point 
for optimizing prevention. 

 
Keywords: COVID-19, deep vein throm-

bosis, anticoagulant prophylaxis 

УВОД 
    

През декември 2019 г. китайските власти 
информираха Световната здравна организация 
за появата на атипична пневмония с неясен про-
изход в Ухан, столицата на провинция Хубей. 
През февруари 2020 г., въз основа на филогене-
зата и таксономията на вируса, причинителят на 
тази пневномия беше обозначен като SARS-
CoV-21,2 от Международния комитет по таксо-
номия на вирусите. Той създаде безпрецедентен 
глобален здравен проблем в световен мащаб. 
Световната здравна организация обозначи забо-
ляването, причинено от SARS-CoV-2, като ко-
ронавирусна болест (COVID-19/Ковид-19)3 и на 
11 март 2020 г. обяви Ковид-19 за пандемия. 
Коронавирусната инфекция се изявява с 

разнообразна клинична картина. Наблюдават се 
асимптомни пациенти с катарални прояви, 
както такива с тежки форми на пневмония, 
бързо развиваща се до остър респираторен 
дистрес синдром и мултиорганна недостатъч-
ност4. Инфекцията води до мощен клетъчно-ме-
диран възпалителен отговор, включващ 
активиране на възпалителни пътища, водещи до 

ендотелна дисфункция и активиране на левко-
цитите, неутрофилите и тромбоцитите5. Виру-
сът стимулира и процеса на пироптоза като 
води до клетъчна смърт на ендотелните клетки 
и стимулира противовъзпалителния отговор, ос-
вобождаващ допълнителни количества цито-
кини като интерлевкин-1-β и интерлевкин-186. 
И двата патологични процеса - на ендотелна 
дисфункция и пироптоза, могат да доведат до 
дифузна оклузивна тромботична микроангио-
патия с алвеоларно увреждане и съдова ангио-
генеза. Тази вирусна коагулопатия в 
комбинация с традиционните рискови фактори 
за дълбока венозна тромбоза (ДВТ), характерни 
и за Ковид-19, обясняват по-високата честота на 
ДВТ, особено при пациенти, лекувани в интен-
зивно отделение7. Появата на ДВТ по време на 
Ковид-19 влошава прогнозата на заболява-
нето8,9. От проведени 12 последователни аутоп-
сии на пациенти с Ковид-19 в Хамбург ДВТ е 
установена при 7 (58%) от тях10.  
Не трябва да забравяме, че ДВТ е заболя-

ване, етиологично и патогенетично свързано с 
белодробен емболзъм и обобщаващият термин 
е венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). Въпросът за 
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честотата на ДВТ и тромбопрофилактиката при 
Ковид-19 остава дискутабилен. Някои автори 
препоръчват по-високи дози на използвания за 
профилактика антикоагулант при липса на про-
тивопоказания, особено при пациенти, хоспи-
тализирани в интензивно отделение10.  

  
 

ЦЕЛ 
 

Целта на проведеното проспективно проуч-
ване е да се оцени процентното съотношение на 
пациентите, потърсили лекарска помощ след 
прекарана Ковид-19 инфекция със симптоми, 
сходни на тези при ДВТ и пациентите с налична 
такава. Потърсена е връзка между тежестта на 
ДВТ на вирусната инфекция и наличието или 
липсата на антикоагулантна профилактика. 

 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Представеното проспективно проучване е 
проведено за период от шест месеца. В него са 
включени 120 пациенти – 88 (73 %) жени и 32 
(27%) мъже, на средна възраст 52,7 г. При 
всички е направен клиничен преглед и дуплекс 
ултрасонография на долните крайници от ан-
гиолог в МБАЛ Национална кардиологична 
болница, София. Поводът за консултация на па-
циентите е бил новопоявила се симптоматика, 
наподобяваща тази при ДВТ след прекарана 
Ковид-19 инфекция.  
Селекцията на пациентите, включени в про-

учването, е проведена по предварително зада-
дени критерии: 

Критерии за включване: 
- възраст ≥ 18 години; 
- пациенти с анамнеза за прекарана Ковид-

19 инфекция, диагностицирана посредством 
клинични, лабораторнии рентгенови изследва-
ния, потърсили лекарска помощ по повод сим-
птоматика, наподобяваща ДВТ. 

Критерии за изключване: 
- пациенти с изолирана белодробна тромбо-

емболия по време или след прекарана Ковид-19 
инфекция; 

- пациенти с ДВТ, диагностицирана преди 
или по време на установяването на коронави-
русната инфекция.  
Селекцията на пациентите по отношение на 

тежестта на заболяването е проведена съоб-
разно степенуването за тежест на Ковид-19, 
публикувана в доклад на китайския център за 
контрол и превенция на заболяванията11: 

- лека към умерена степен на Ковид-19 – 
тук са включени пациенти с или без диагности-
цирана пневмония, насищане на кръвта с кис-
лород между 100% и 93% и белодробна 
инфилтрация от вируса под 50%; 

- тежка към критична степен на Ковид-19 
– тук са включени пациенти с диагностицирана 
пневмония, честота на дихателни движения ≤ 
30 вдишвания/min, насищане на кръвта с кисло-
род < 93%, белодробна инфилтрация > 50%, на-
лична дихателна недостатъчност, септичен шок 
и/или полиорганна недостатъчност. 
За целите на статистиката разделихме паци-

ентите на две групи в зависимост от тежестта 
на инфекцията и избрания терапевтичен подход 
с акцент върху антикоагулантната профилак-
тика. Първата група включва пациенти с раз-
лична тежест на прекарана коронавирусна 
инфекция без антикоагулантна профилактика, 
докато втората включва пациентите, получили 
такава. Определихме и две подгрупи. В първата 
подгрупа включихме пациенти с леко до уме-
рено протичане на Ковди-19, докато във втората 
включихме пациенти с тежко протичане на за-
боляването и такива, лекувани в интензивно от-
деление. 
Направен е сравнителен анализ по отноше-

ние на традиционните рискови фактори за ДВТ 
при пациентите, по отношение на наличните 
симптоми при ДВТ, които се срещат и при 
Ковид-19, и основните характеристики на паци-
ентите с прекарана коронавирусна инфекция 
(табл.1). Направен е и сравнителен анализ по 
отношение на новопоявила се ДВТ след прека-
ран Ковид-19 със степента на тежест на инфек-
цията и наличието или отсъствието на 
антикоагулантна профилактика. 
Представеното проучване е проведено съг-

ласно етичните препоръки за провеждане на из-
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следвания при хора в Декларацията от Хелзинк, 
както и на тези, установени в Насоките за добра 
клинична практика и в действащото законода-
телство. Всички данни по отношение на пребо-
ледуване на Ковид-19 и терапевтичен подход на 
лечение са събрани по анамнестични данни и от 
представени медицински документи. Информи-
рано съгласие е взето устно и е гарантирана 
конфиденциалност на личните данни на всеки 
пациент преди включването му в проучването.  

 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

От статистическия анализ на пациентите, 
включени в проучването, получихме следните 
резултати:  

1) По отношение на процентното съотно-
шение на пациентите, потърсили лекарска 
помощ след прекарана Ковид-19 инфекция със 
симптоми, сходни на тези при ДВТ и пациен-
тите с налична такава (фиг.1).  
Статистическият анализ показа, че при 19 

(16%) от пациентите е налична ДВТ след пре-

карана Ковид-19 инфекция. По отношение на 
тежестта на инфекцията и антикоагулантната 
профилактика ДВТ е налична при 15 пациенти 
с тежка и при двама с лека до умерена степен 
на прекарана Ковид-19 инфекция, които не са 
получили антикоагулантна профилактика. ДВТ 
се наблюдава и при двама пациенти с лека към 
умерена степен на инфекция независимо от 
приложената антикоагулантна профилактика. 

2) По отношение на традиционните рис-
кови фактори и симптоми при ДВТ, които на-

Табл. 1. Рискови фактори за ДВТ, симптоми на ДВТ и основни характеристики на пациентите с Ковид-19

Фиг. 1. Процентно съотношение на пациентите след 
прекарана Ковид-19 инфекция със симптоми, пред-
полагащи ДВТ и тези с налична такава
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блюдавахме при пациентите, включени в про-
учването, и основните характеристики на паци-
ентите с прекарана коронавирусна инфекция. 
Наблюдаваните рискови фактори и харак-

терни симптоми за ДВТ при пациентите, вклю-
чени в проучването, са изобразени на фиг. 2.  
Статистическият анализ показа, че ДВТ 

след прекарана Ковид-19 инфекция се среща 
по-често сред пациентите в по-зряла възраст с 
коморбидност и без налична антикоагулантна 
профилактика (фиг. 3).  

 3) По отношение на новопоявила се ДВТ 
след прекарана Ковид-19 инфекция, съобразно 
тежестта на инфекцията и наличието или от-
съствието на антикоагулантна профилактика 
(фиг.4).  
Статистическият анализ отчете новопо-

явила се ДВТ след прекарана Ковид-19 инфек-
ция при 17 (19,54%) от общо 87 пациента без и 
при 2 от общо 33 пациента (6,06%) с антикоа-
гулантна профилактика по време на заболява-
нето. Прави впечатление, че пациентите на 
средна възраст 64-66 г. са в графата с тежко пре-
каран Ковид-19 и при тези от тях, които не са 
получили антикоагулантна профилактика на-
блюдаваме ДВТ след преболедуването. Наблю-
давана е и ДВТ след преболедуване на Ковид-19 
в умерена степен на заболяването при пациент 
на 31 г. с известна тромбофлия и с приложена 

профилактична доза антикоагулантна профи-
лактика. 

 
 

ОБСЪЖДАНЕ 
 

Вирусите от семейство Коронавирус (Coro-
naviridae) са едноверижни РНК вируси от зоо-
нозен произход. Те могат да причиняват 
респираторни инфекции и при хората. За първи 
път са изучавани и изолирани от хората още 
през 60-те години на миналия век12, но епиде-
мичният им потенциал е установен едва през 
последните десетилетия.  
Ключов момент в нашето разбиране за коро-

навирусното индуцирано заболяване, причиня-
ващо първия смъртоносен остър респираторен 
синдром, се отбелязва през 2002 г.  Тогава е ве-
рифициран първият щам от семейството с на-
чало от провинция Гуандун в Китай и 
обозначен като SARS-CoV. През 2012 г. за 
първи път при пациент в Саудитска Арабия е 
открит нов β-коронавирус, който преди това не 
е бил наблюдаван при хората, наречен MERS–
CoV. Най-съвременното огнище на нов респи-
раторен вирус отново възникна в Китай. Той 
води до тежък остър респираторен дистрес син-
дром и е обозначен като коронавирус 2 (SARS-
CoV-2). Това е третото голямо огнище на 

Фиг. 2. Наблюдавани рискови фактори и характерни симптоми на ДВТ при пациентите след прекарана Ковид-
19 инфекция
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коронавирус през последните 20 години, което 
има значително социално и икономическо въз-
действие върху населението и засяга страни от 
всички континенти с изключение на Антар-
ктида13. 
Ковид-19 е вирусно респираторно заболя-

ване, водещо до мощен възпалителен процес, 
ендотелна дисфункция, тромбоцитна активация 
и хиперкоагубилитет. Ендотелните клетки на 
съдовата стена са интерфейсът между кръвта и 
тъканите. Те поддържат съдовата хемостаза и 
по-специално антиагрегантните и антикоагу-

лантните й свойства. Регулират и защитните ме-
ханизми на организма и по този начин се явяват 
бариера за патогенните микроорганизми от цир-
кулиращата кръв14. Ендотелните клетки са ос-
новният таргет на вируса SARS-CoV-2. Като 
трансмембранен протеин човешкият ангиотен-
зин-конвертиращ ензим 2 (ACE2) е ключов ре-
цептор на целевите клетки за SARS-CoV-2. 
Вирусът навлиза в ендотелните клетки чрез ак-
тивиране от трансмембранната протеаза серин 
2 (TMPRSS-2) на гостоприемника, при което 
настъпва ендоцитоза. Този процес се медиира 

Фиг. 3. ДВТ след прекарана Ковид-19, антикоагулантна профилактика и рискови фактори

Фиг. 4. Пациенти с/без ДВТ след прекарана Ковид-19 инфекция, групирани според тежестта на заболяването 
и антикоагулантната профилактика 
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от конформационни промени (разцепване на 
шиповия протеин) в S гликопротеина на коро-
навируса15. Навлизането на SARS-CoV-2 в ди-
хателните пътища инфектира алвеоларните 
епителни и белодробните ендотелни клетки. 
Навлизайки в ендотелните клетки на дихател-
ните пътища вирусът се свързва с АСЕ2 рецеп-
торите, което възпрепятства нормалното им 
функциониране. Така АСЕ2 рецепторът е „ин-
хибиран” и не може да ограничи освобождава-
нето на ангиотензин II от Телата на Weibel 
Palade. Повишеното количество ангиотензин II 
стимулира съдовата вазоконстрикция, намалява 
нивото на антиотензин I и потиска производст-
вото на азотен оксид, което предизвиква хипер-
коагулация и обширна имунотромбоза в 
белодробното съдово русло. От своя страна ан-
тиотензин I усилва развитието на тромбозата, 
намалява плазмената концентрация на тъканния 
плазминогенен активатор (t-PA) и повишава ни-
вото на инхибитора на плазминогенния актива-
тор-1 (PAI-1). Балансът между t-PA и PAI-1 се 
нарушава и производството на плазмин нама-
лява, което води до повишен риск от тромбоза 
в кръвоносните съдове. В крайна сметка нас-
тъпва мощен възпалителен процес, водещ до 
обширна имунотромбоза в белодробното съ-
дово легло16-18. В допълнение клетките губят ан-
тиагрегантните и антикоагулантните си 
свойства, което увеличава тромботичния фено-
мен. Активирането на левкоцитите индуцира 
експресията на тъканния фактор, който е един 
от основните активатори на коагулацията19. Не-
утрофилите - основните клетки на вродения 
имунитет, стимулират освобождаването на де-
кондензиран хроматин, който е със силен про-
коагулантен ефект20. Модификацията в генната 
експресия на тромбоцитите и функционалните 
промени в тяхното ниво, причинени от SARS-
CoV-2, води до хиперреактивност на тромбоци-
тите и повишава риска от тромбоза21,22. От друга 
страна хипоксията, вследствие белодробното 
засягане, стимулира синтеза на транскрипци-
онни фактори и също може да доведе до тром-
бози23.  
При Ковид-19 нивата на цитокини се пови-

шават значително, при което настъпва т.нар. ци-

токинова буря. Ендотелната дисфункция води 
до дисбаланс между прокоагулантните и фиб-
ринолитичните фактори и предразположение 
към формиране на тромби14. Дисеминираната 
интравазална коагулация е последният етап на 
свързаната със сепсис коагулопатия и изглежда 
се среща само при терминални форми на Ковид-
1924. Тези процеси създават предиспозиция у 
пациентите към тромботични състояния както 
във венозната, така и в артериалната система25. 
Появата на ДВТ по време на Ковид-19 инфек-
ция утежнява хода на заболяването. Изчислено 
е, че честотата на ДВТ при пациенти в интен-
зивно отделение в Ухан, Китай е била 25%26, съ-
щата при холандски пациенти е била 31%27, а 
при швейцарски пациенти - 32%28. 
На фона на вирусната коагулопатия може да 

възникне тромбоемболично събитие незави-
симо от антикоагулантната профилактика, осо-
бено при пациенти с тежка форма на 
заболяването и такива, хоспитализирани в ин-
тензивни отделения. Ето защо някой автори 
препоръчват апликация на по-високи дози ан-
тикоагулант съобразно риска от кървене. Паци-
ентите с Ковид-19 са изложени на някои 
рискови фактора за ДВТ като обездвижване и 
хипоксемия. В допълнение, характеристиките 
им като възраст и обезитас са индефицирани 
като предиктори за поява на ДВТ при пациенти 
с тежка форма на заболяването25-28. Въпреки 
това, сред пациентите с ДВТ по време на Ковид-
19 разпространението на някои класически рис-
кови фактори като неопластично заболяване, 
венозна недостатъчност, анамнеза за тромбофи-
лия или прекарани тромбофлебити са по-рядко 
срещани. Изглежда, че венозният тромбоембо-
лизъм, свързан с Ковид-19, има специфични 
предразполагащи рискови фактори като: мъжки 
пол, време между появата на симптомите и хос-
питализацията, тежест на възпалителния про-
цес и липса на антикоагулантна профилактика28. 
Първата поредица на статистически данни, 

произлязла от фокуса на епидемията в Китай, 
показва по-висока честота на ВТЕ по време на 
Ковид-19. Тези резултати се предполагат от на-
личието на аномалии в параметрите на хемос-
тазата по време на Ковид-19, главно от 
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увеличаването на Д-димера. Резултатите от тези 
проучвания варират между 3% и 85% на диаг-
ностициран ВТЕ при Ковид-19, което се отдава 
на голямата хетерогенност по отношение на ме-
тодологията за диагностициране на ВТЕ, анти-
коагулантното лечение и тежестта на 
инфекцията29. 
В проспективно проучване, включващо 785 

пациенти, хоспитализирани в отделението по 
вътрешни болести на испански третичен център 
за умерена форма на Ковид-19, честотата на 
ВТЕ е 3,0% като няма данни за антикоагулан-
тното лечение30. 
В италианско проучване, включващо 327 

пациенти, от които 83,8% са получили антикоа-
гулантна профилактика, е отбелязано, че ВТЕ е 
налице в 3,8% 31.  
В анализ на френските медицински служби 

е намерена честота на ВТЕ 17,0% при 289 по-
следователни пациенти като 89,3% от тях са по-
лучили антикоагулантна профилактика32.  
Хелмс и сътрудници провеждат многоцен-

трово проспективно кохортно проучване сред 
пациенти хоспитализирани в две интензивни 
отделения в френски болници, с оглед диагнос-
тициране на тромбоемболични усложнения при 
Ковид-19. В кохортата от 150 пациенти устано-
вяват поява на тромбоемболични усложнеия 
при 18% в популацията. При 16% от тях се на-
блюдава белодробен емболизъм, а при 2% - дъл-
бока венозна тромбоза. При повече от 95% от 
пациентите в цялата кохорта се наблюдава по-
вишени нива на D-dimer и фибриноген. При 
всички пациенти е приложена антикоагулантна 
профилактика. Впечатление прави, че при па-
циентите с остър респираторен дистрес син-
дром като вторична проява на Ковид-19 се 
наблюдава по-висока честота на ВТЕ в сравне-
ние с тези със същия синдром без Ковид-19 (съ-
ответно 11,7% срещу 2,1%, p=0,01)33.  
Клок и сътрудници са установили 40,0% 

честота на ВТЕ сред 184 пациенти, хоспитали-
зирани в реанимационно отделение34.  
Китайско проучване, провело скрининг с 

дуплекс ултрасанография за търсене на ДВТ 
сред 48 пациенти с тежка форма на Ковид-19, 
обективизира честота на ДВТ при 85,4% от 

тях35.  
Д-р Валери М. Вон и сътрудници от Солт 

Лейк Сити, САЩ провеждат кохортно проуч-
ване в 30 американски болници в щата Мичи-
ган. Включени са 1351 пациенти като при 1127 
от тях е приложена антикоагулация в профилак-
тична към терапевтична доза. Целта на прове-
деното проучване е да се определи връзката на 
поява на ВТЕ при пациенти, хоспитализирани 
за Ковид-19 и липсата или наличието на анти-
коагулантната профилактика. Резултатите по-
казват, че прилагането на профилактична доза 
антикоагулация за превенция на ВТЕ може да 
бъде оптимална терапия при пациенти, хоспи-
тализирани за лечение на Ковид-19 и същата е 
свързана с по-ниска болнична смъртност36.  

Систематичен преглед на проучванията, 
публикувани в мрежата, които оценяват появата 
на тромбоемболични усложнения на фона на 
коронавирусна инфекция показват, че в 16 кли-
нични доклада се наблюдава ВТЕ при 5% от па-
циентите, лекувани в Ковид отделение, и при 
31% сред тези, лекувани в Ковид-интензивни 
отделения. Други 12 клинични проучвания док-
ладват за налична ДВТ при 8% сред пациентите 
в Ковид отделение, при 28% от тези, лекувани 
в Ковид-интензивни отделения и при 35% от на-
личните аутопсионни находки37.  
Настоящето проучване демонстрира под-

обни резултати, но включва ограничен брой па-
циенти. Тази слабост намалява донякъде 
стойността на нашите констатации.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ДВТ се среща по-често при пациенти в 
зряла възраст, обездвижени, с тежък коморбитет 
и с умерена към тежка форма на преболедуване 
на Ковид-19, при които липсва или е приложена 
нискодозирана антикоагулантната профилак-
тика. Пациентите с тежка и критична форма на 
Ковид-19, лекувани в интензивни отделения, 
особено такива без антикоагулантна профилак-
тика, са изложени на много висок риск от ДВТ. 
Стратификацията на риска за ДВТ е ключов мо-
мент за оптимизиране на профилактичните 
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мерки. Пациентите с коронавирусна инфекция, 
независимо от тежестта й, при които е оценен 
повишен риск от поява на ДВТ са показани за 
адекватна антикоагулантна профилактика с 
междинни и високопрофилактични дози.  
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СИМУЛТАННА ДВУСТРАННА ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА АРТЕРИЯ            
ФЕМОРАЛИС С ТЕЖКА ИСХЕМИЯ И ЗАПЛАШВАЩА 

ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА КРАЙНИЦИТЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 

П. Атанасов, С. Бисеров , Д. Петков 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ „Тракия“, Стара Загора 

 
 

 SIMULTANEOUS BILATERAL EMBOLIZATION OF THE FEMORAL 
ARTERY WITH SEVERE ISCHEMIA AND THREATENING 
DEVITALIZATION OF THE LIMBS – A CLINICAL CASE   

   
P. Atanasov, S. Biserov, D. Petkov 

Department of Vascular and Endovascular Surgery, Trakia Hospital, Stara Zagora 

Въведение: Описва се клиничен случай 
на симултанна двустранна емболизация с ма-
гистрална артериална оклузия на а. фемора-
лис  суперфициалис  и дисталното русло с 
давност над 72 часа. 

Клиничен случай: Жена на 83 г. беше 
хоспитализирана по спешност в Отделението 
по съдова и ендоваскуларна хирургия. След  
проведените клиничен преглед, ЦКДС и КТ 
с контраст беше установена двустранна ем-
болизация с магистрална артериална оклузия 
на а. феморалис  суперфициалис  и дистал-
ното русло с данни за остра артериална не-
достатъчност (II b по Rutherford), настъпила 
преди повече от три денонощия. 
Проведената оперативна интервенция в 

спешен порядък се извърши симултанно дву-
странно през типични феморални достъпи с 
директна и индиректна емболектомия с ева-
куация на тромботични и емболични маси, 
без остатъчна хемодинамично значима пато-
логия. Пациентката се дехоспитализира с 
топли крайници, без болеви синдром, с 
възстановени в значителна степен сетивност 
и двигателен обем. Имаше палпаторно нали-
чен пулс на а. поплитея двустранно, добър 
доплеров сигнал на стъпални артерии и ле-
костепенен реперфузионен оток. 

РЕЗЮМЕ

Introduction:A clinical case of simultane-
ous bilateral embolization with arterial occlu-
sion of the superficial femoral artery and the 
distal vessels with duration of more than 72 
hours is described. 

Clinical case:83 y. o. female was hospital-
ized in the Department of Vascular and En-
dovascular Surgery. Following clinical 
examination, CCDSG and contrast-enhanced 
CT, was established bilateral embolization with 
main arterial occlusion of the superficial femoral 
artery and distal vessels with evidence of acute 
arterial insufficiency (Rutherford II b) occurred 
more than three days ago. 

The surgical intervention was performed si-
multaneously, with typical femoral accesses. Di-
rect and indirect embolectomy was performed 
with evacuation of thrombftic and embolic 
masses, without residual hemodynamically sig-
nificant pathology. The patient was discharged 
with warm limbs, without pain syndrome, with 
significantly restored sensibility and motion 
ability. The popliteal pulse was available bilat-
erally with good Doppler signal of the tibial ar-
teries and mild reperfusion swelling. 

Conclusions: Simultaneous bilateral em-
bolization of the superficial femoral artery is a 
relatively rare pathology, with a high risk of tis-

SUMMARY
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Заключение: Симултанната двустранна 
емболизация на а. феморалис суперфициалис  
е сравнително рядко срещана патология с 
голям риск от девитализация на тъканите и 
загуба на крайниците  при липса на спешна 
съдово-хирургична реваскуларизация. 
Ниската честота на двустранната ембо-

лизация може да е подвеждаща и при поста-
вяне на диагнозата трябва да се търси 
активно. 

 
Ключови думи: симултанна емболиза-

ция, а. феморалис суперфициалис, девитали-
зация, емболектомия  

sue devitalization and limb loss if urgent vascu-
lar revascularization is not performed. 

The low incidence of bilateral embolization 
could be misleading for the adequate diagnosis 
and should be actively sought. 

 
Keywords: simultaneous embolization, bi-

lateral superficial femoral artery, devitalization, 
embolectomy. 

СЪКРАЩЕНИЯ 
    

 
ЦКДС – цветно кодирано дуплекс скани- 
ране 
KАT – компютърна аксиална томография 
ЕКГ – електрокардиограма 
АФК – а. феморалис комунис  
AФС – а. феморалис суперфициалис  
АП – а. поплитеа 
ППМ – перманентно предсърдно мъждене 
АХ – артериална хипертония 
ИБС – исхемична болест на сърцето 
СН – сърдечна недостатъчност 
ХОББ – хронична обструктивна белодробна 
болест 
 

 
УВОД 

    
Исхемията на крайниците е втората най-

честа причина за заболеваемост и смъртност от 
артериална емболична болест, като емболиза-
циите на долните крайници са около четири 
пъти по-чести от тези на горните1. Честотата на 
остра исхемия на крайниците сред общата по-
пулация е около 14/100 000 жители годишно. За 
съжаление, въпреки прилагането на най-съвре-
менни методи за лечение ампутационната чес-
тота остава висока (10 – 30%), а смъртността 

варира между 5 и 10%1-3. Пациентите, при които 
се наблюдава заболяването, са изложени на по-
вишен риск от артериална емболизация поради 
предварително съществуващи при тях рискови 
фактори като възраст, хиперкоагулация, сър-
дечни аритмии, тромбози в сърдечните кухини 
след инфаркт, тромбозирали сърдечни клапи, 
атеросклероза, аневризми и други1-3. 
Преобладаващата част от артериалните ем-

боли са тромби, произхождащи от сърдечните 
кухини (78–96%), формирани вследствие на 
сърдечно заболяване (най-често предсърдно 
мъждене, постифарктни аневризми, клапи), 
които след фрагментирането си “пътуват” до от-
далечени дистални съдови клонове, където при-
чиняват артериална оклузия с исхемия и 
потенциална девитализация4.  
Друг вид са емболите, формиращи се на по-

върхността на ерозирали артериални плаки. 
Морфологично това са тромби, образувани 
върху атеросклеротичните плаки, които под въз-
действие на кръвния поток се отделят от увре-
дената артериална интима, оклудират 
дисталните артериални клонове и причиняват 
незабавна исхемия4. Атероемболите, произхож-
дащи от фрактурирането на липидната сърце-
вина на атеросклеротичните плаки, са склонни 
да причиняват системна емболизация с послед-
ваща органна дисфункция, наречена синдром на 
холестеролна емболизация5,6. 
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Клиничната проява на артериалната ембо-
лизация зависи от анатомичната локализация на 
засегнатото съдово русло. Най-честите прояви 
са острата исхемия на долните крайници и ин-
султите. По-рядко се наблюдават емболизации 
на горните крайници, мезентериалните или бъб-
речните артерии. Определящи за своевременото 
лечение са бързата диагностика, прецизните об-
разни изследвания и навременното възстановя-
ване на кръвния поток1,2,7,9. Пациентите, 
претърпели артериална емболия от сърдечен 
произход, трябва да бъдат антикоагулирани8. 
Емболите с артериална атеросклеротична  ге-
неза изискват лечение, редуциращо риска от 
прогресиране на основното заболяване и пови-
шена тромбоцитна агрегация, включващо анти-
агрегантна терапия и статини8.  
Стандарт в описанието на клиничната кар-

тина и алгоритъма на поведение при клинични 
данни за остра артериална исхемия остава кла-
сификацията на Rutherford9. 

 
 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
    

Описва се клиничен случай на симултанна 
двустранна емболизация  с магистрална артери-
ална оклузия на долните крайници. Пациентка 
на 83 г. беше хоспитализирана по спешност  в 
Отделението по съдова и ендоваскуларна хи-
рургия с анамнестични данни за емболизация с 
давност над 72 часа. Кардио-васкуларно обре-
менена с ППМ, АХ, ИБС, СН, ХОББ, сенилна 
анемия, гонартроза. Без анамнеза за преживени 
емболични инциденти и без фамилна обремене-
ност с коагулопатии и с периферна артериална 
болест. Липсват анамнестични и документални 
данни за провеждана перманентна антикоагу-
лантна и/или антиагрегантна терапия до хоспи-
тализацията ѝ. 
След извършения медицински преглед се 

установи клинична картина на остра артери-
ална недостатъчност  на долните  крайници (II 
b по Rutherford) с напредваща тежка исхемия и 
заплашваща девитализация на същите и палпа-
торно липсващ двустранно пулс дистално от 
АФК. 

Извършената ЦКДС установи тежка атеро-
склероза на съдовете. Липсваше магистрален и 
колатерален сигнал дистално от АФС и ABI 
беше 0 двустранно с проходима дълбока ве-
нозна система на двата долни крайника (фиг. 1).  

 
Лабораторните и инструментални изследва-

ния установиха анемичен синдром и повишени 
стойности на креатинин, урея, АSАТ, АLАT, 

Фиг. 1. Предоперативно ЦКДС

Фиг. 2. Предоперативна КАТ ангиография
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СК, СК-ММ и СК-МБ. Коагулационният статус 
беше в референтни стойности. ЕКГ регистрира 
данни за ППМ, а рентгенографията на бял дроб 

беше в норма за възрастта.  
Tежката клинична картина налагаше из-

вършване на КАТ ангиография, която обективи-
зира дефекти в контрастирането по хода на 
магистралните артериални съдове на долните 
крайници - дифузни оклузии на АФС, АП и кру-
ралните артерии двустранно и слабо набелязана 
колатерална съдова мрежа, подсказващи 
възможна ембологенна генеза на находката 
(фиг. 2). 

 Пациентката беше оперирана в спешен по-
рядък. Оперативната интервенция се извърши 
симултанно за двата долни крайника в усло-
вията на спинална анестезия. През типични фе-
морални достъпи с директна и индиректна 
емболектомии с Fogarthy катетри, поетапно се 
евакуираха тромботични и емболични маси 
(фиг. 3).  
Вдясно поради трудното и незадоволително 

проникване на катетъра дистално беше осъще-
ствена интраоперативна ангиография (фиг. 4а), 
която наложи извършване на допълнителни 
тромбектомии с верифициране  на добро из-
пълване на магистралните съдове постпроце-
дурно (фиг. 4б).  
Постоперативно пациентката е с палпа-

торно наличен пулс на а. поплитеа двустранно, 

Фиг. 4a. Интраоперативна ангиография Фиг. 4б. Интраоперативна ангиография след до-
пълнителните тромбектомии

Фиг. 3. Резултат от поетапните двустранни емболек-
томии
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добър пулсативен доплеров сигнал на стъпални 
артерии и лекостепенен реперфузионен оток, 
който не наложи извършването на фасцио- 
томии. В следоперативния период беше наблю-
давано постепенно редуциране на оплакванията 
с възстановяване на сетивността и двигателения 
обем в значителна степен. Възстановиха се ре-
ферентните стойности на лабораторните пока-
затели при клиничен и параклиничен контрол 
на очаквания реперфузионен синдром, който не 
беше значим на фона на адекватна реанимаци-
онна терапия. Пациентката се дехоспитализира 
раздвижена на 5-ти следоперативен ден с топли 
крайници с остатъчни парестезии на пръстите 
и ходилата и палпаторно наличен пулс на а. 
поплитеа двустранно. Имаше пулсативен доп-
леров сигнал на круралните артерии двустранно 
с ABI dex - 0.8 и ABI sin - 0.9. Без клинични 
данни за артериална недостатъчност. При 12-
месечно проследяване пациентката е с възста-
новени сетивност и движения в пълен обем и 
провежда пермаментна комбинирана терапия с 
дириктен орален антикоагулант и антиагрегант. 

 
 

ОБСЪЖДАНЕ 
    

През 1985 г. Tawes et al. публикува серия от 
739 пациенти с тромбоемболия на долните 
крайници, лекувани в продължение на 20 го-
дини10. Сравнявайки опита му с по-ранна поре-
дица на Blaisdell et al., публикувана през              
1978 г.11, се регистрира намаляване на                    
смъртността от 25% на 12% и на ампутациите 
от 40% на 5%. Мултивариационен анализ на 346 
пациенти, публикуван от Hu през 2011 г. по-
казва, че продължителността и тежестта на ис-
хемията, както и вида на терапевтичната 
интервенция (емболектомията е най-ефективна) 
са най-важните фактори за определяне на резул-
тата след остра артериална тромбоемболия. Ус-
тановено е, че продължителността на исхемия 
над шест часа значително увеличава риска от 
загуба на крайника (OR 40)1. Наблюдава се и по-
висока честота на ампутации на долните край-
ници, отколкото на горните. Като възможни 
обяснения на този факт се обсъждат наличната 

по-добра колатерална мрежа на горните край-
ници и четирикратно по-честите емболични ин-
циденти, регистрирани при долните крайници 1,3. 
Въвеждането на емболектомичния катетър 

на Fogarty през 1963 г. позволи за емболектомия 
да се използват минимално инвазивна техника 
и локална анестезия. Това стандартно лечение 
на артериалната емболия заедно с подобрените 
периоперативни грижи значително намалиха за-
болеваемостта и смъртността през последните 
няколко десетилетия1,3,9-11.  
Незадоволителните резултати от емболек-

томията след 48-я час налагат при авансирала 
остра исхемия проведената ембол- и тромбек-
томия да завършва с интраоперативна ангиог-
рафия. При налични индикации интервенцията 
трябва да премине в хибридна чрез използване 
на други техники - балонна дилатация и стен-
тиране, за което екипът трябва да има предва-
рителна готовност1,3,7,12,13. Това становище 
подкрепяме и прилагаме и ние.  
При емболии на магистралните артерии на 

долните крайници достъпът на избор за отво-
рена интервенция с интраартериално аплици-
ране на балонния емболектомичен катетър на             
Fogarty е артериотомията на бедрената артерия. 
В случаите с емболия на поплитеалната бифур-
кация или подбедрените артерии достъпът през 
дисталната а. поплитеа е за предпочитане1-3,10,11. 
В представения клиничен случай изпол-

звахме двустранен феморален достъп с    
готовност за преминаване към хибридна интер-
венция при необходимост поради диагностици-
раните дифузни облитерации и регистрираните 
атеросклеротични промени в засегнатите арте-
рии, които не изключваха възможността кли-
ничната картина да се дължи на  настъпила 
остра върху хронична артериална недостатъч-
ност.  
Възстановяването на притока на кръв в об-

ластта на тъканна исхемия често генерира раз-
витие на реперфузионен синдром. В случай, че 
кислородният дефицит е краткотраен (до 4 часа) 
или частичен, метаболитните процеси се нор-
мализират в кратки срокове. Важна причина за 
развитието на реперфузионния синдром е акти-
вирането на свободни радикали, излишъкът на 
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калий, калциеви соли и увредени клетъчни еле-
менти. Продължителната исхемия предизвиква 
верига от реакции, които разширяват областта 
на увреждане1,2,9-11. Проведените от нас адек-
ватни терапевтични мероприятия, насочени към 
коригиране на всички компоненти на реперфу-
зионният синдром бяха в основата на неговото 
копиране, изразяващо се само в дискретна изява 
при пациентката, независимо от продължител-
ната предоперативна исхемия. 
При доказана емболия от сърдечен произ-

ход антикоагулантната терапия е задължи-
телна8,14-16. Емболите с атеросклеротична и 
холестеролова генеза подлежат на адекватна те-
рапия с антиагреганти и статини17-19.  
Особен интерес представляват пациените с 

клиника на остра исхемия, която се развива 
върху терен на хронична артериална недоста-
тъчност. При наличие на дифузни облитерации, 
непозволяващи адекватна ангиографска оценка 
на съдовото русло, регистрираните с ЦКДС 
плаки могат да подскажат локална генеза на 
тромбозата, което да рефлектира върху плана на 
екипа и да наложи предварителна подготовка за 
преминаване към хибридна интервенция, ако 
това се налага. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    

Симултанната двустранна емболизация на 
а. феморалис суперфициалис  е сравнително 
рядко срещана патология с голям риск от деви-
тализация на тъканите и загуба на крайниците  
при липса на спешно извършена съдово-хирур-
гична реваскуларизация. Ниската честота на 
двустранната емболизация може да е подвеж-
даща и при поставянето на диагнозата тя трябва 
да се търси активно. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
    

1. Hu HD, Chang Q, Chen Z, Liu C, Ren YY, 
Cai YC, et al. [Management and prognosis of acute 
arterial embolism: A multivariable analysis of 346 
patients] Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2011; 91:2923–6.  

2. Andreev A, Acute arterial ischemia, arterial 
embolisation and microembolisation, In: Andreev 
A, Ed, Vascular diseases – Vascular and endovas-
cular surgery, Publishing house “Infovision”, 
Lovech, Bulgaria, 2018, pp. 126 – 137, ISBN 978-
619-7442-17-5 

3. Andreev A, Endovascular surgery, stents 
and endoprothesis, In: Andreev A, Ed, Vascular dis-
eases – Vascular and endovascular surgery, Pub-
lishing house “Znanie”, Sofia, Bulgaria, 2009, pp. 
209-218, ISBN 978-954-621-241-2  

4. Abe Y, Asakura T, Gotou J, Iwai M, Watan-
abe Y, Sando M, et al. Prediction of embolism in 
atrial fibrillation: Classification of left atrial 
thrombi by transesophageal echocardiography. Jpn 
Circ J. 2000; 64:411–5. 

5. Saric M, Kronzon I. Aortic atherosclerosis 
and embolic events. Curr Cardiol Rep. 2012; 
14:342–9. 

6. Saric M, Kronzon I. Cholesterol emboliza-
tion syndrome. Curr Opin Cardiol. 2011; 26:472–9.  

7.  Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal 
CW, Creager MA, Halperin JL, et al. ACC/AHA 
2005 Practice Guidelines for the management of 
patients with peripheral arterial disease (lower ex-
tremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): 
A collaborative report from the American Associa-
tion for Vascular Surgery/Society for Vascular Sur-
gery, Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions, Society for Vascular Medicine and 
Biology, Society of Interventional Radiology, and 
the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines 
(Writing Committee to Develop Guidelines for the 
Management of Patients With Peripheral Arterial 
Disease): Endorsed by the American Association 
of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; 
National Heart, Lung, and Blood Institute; Society 
for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society 
Consensus; and Vascular Disease Foundation. Cir-
culation. 2006; 113:e 463–654.  

8. Dag O, Kaygin MA, Erkut B. Analysis of 
risk factors for amputation in 822 cases with acute 
arterial emboli. Sci World J. 2012; 2012:673-483.  

9. Rutherford R.B, Baker J.D, Ernst C, John-
ston K. W, Porter J. M, Ann S, et all, Recomended 
standartds for reports dealing with lower extremity 
ischemia: revised edition, J. Vasc. Surg, 1997, 



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   2 / 2 0 2 174

26:517 – 538 
10.Tawes RL Jr , Harris EJ , Brown WH , et al: 

Arterial thromboembolism. A 20-year perspective. 
Arch Surg, 1985, 120:595-599. 

11. Blaisdell FW , Steele M , Allen RE : Man-
agement of acute lower extremity arterial ischemia 
due to embolism and thrombosis. Surgery, 1978, 
84:822-834.  

12.Govedarski V., S. Dimitrov, B. Atsev, P. 
Simeonov, Hybrid methods for treatment of multi-
level atherosclerotic lesions of the lower extremi-
ties, Аngiology & Vascular surgery, Sofia. , ISSN 
1310-702X 01/2020; XХIII(1):28-38. 

13.Cheshmedjieva B, The role of hybrid sur-
gery in the treatment of peripheral arterial occlusive 
disease, medical and social aspects, Publishing 
house “Laks Book”, Plovdiv, Bulgaria, 2020, 145 
p, ISBN 978-619-189-150-4  

14.Beldi G, Beng L, Siegel G, Bisch-Knaden 
S, Candinas D. Prevention of perioperative throm-
boembolism in patients with atrial fibrillation. Br J 
Surg. 2007;94:1351–5.  

15.Becquemin JP, Kovarsky S. Arterial emboli 

of the lower limbs: Analysis of risk factors for mor-
tality and amputation. Association Universitaire de 
Recherche en Chirurgie. Ann Vasc Surg. 1995; 
9(Suppl):S32–8. 

16.Kronzon I, Tunick PA. Aortic atherosclerotic 
disease and stroke. Circulation. 2006; 114:63–75.  

17.  Kronzon I, Tunick PA. Atheromatous dis-
ease of the thoracic aorta: Pathologic and clinical 
implications. Ann Intern Med. 1997;126:629–37. 
[PubMed] [Google Scholar] 

18.Tunick PA, Rosenzweig BP, Katz ES, 
Freedberg RS, Perez JL, Kronzon I. High risk for 
vascular events in patients with protruding aortic 
atheromas: A prospective study. J Am Coll Cardiol. 
1994; 23:1085–90. 

19.Harloff A, Simon J, Brendecke S, Assefa D, 
Helbing T, Frydrychowicz A, et al. Complex 
plaques in the proximal descending aorta: An un-
derestimated embolic source of stroke. Stroke. 
2012; 41:1145–50. 

Адрес за кореспонденция: 
Д-р Павел Атанасов 

Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия 
МБАЛ „Тракия“,   Дунав 1, 6004, Стара Загора 

Е-mail: atanasovpmd@gmail.com  
Тел: 0898769057



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   2 / 2 0 2 1 75

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 



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   2 / 2 0 2 1

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. 

76


