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В
енозният тромбоемболизъм 

(ВТЕ), който клинично се ма-

нифестира като дълбока ве-

нозна тромбоза (ДВТ) и белодробна 

тромбоемболия (БТЕ), е третият 

по честота остър сърдечно-съдов 

инцидент в световен мащаб след 

инфаркта на миокарда и инсулта. Го-

дишната честота на първи епизод 

на ДВТ сред възрастното население 

е 50-100 над 100 000 души. Като вклю-

чим към тази бройка и пациентите 

с БТЕ, честотата на ВТЕ се увелича-

ва допълнително с 25%[1,2]. Честота-

та на дълбоката венозна тромбоза 

е малко по-висока при жените на въз-

раст между 25-40 год., но мъжете 

страдат от заболяването по-чес-

то на възраст между 45-60 год. Ге-

нерално мъжете са по-засегнатият 

пол, ако не броим специфичните за 

жените рискови фактори като бре-

менност и прием на орални контра-

цептиви[3]. Честотата на ДВТ се 

увелича двукратно при изминаване 

на всеки 10 години, като всеки един 

на 12 души ще преживее венозен 

тромбоемболизъм през оставащия 

му живот. Също така е вярно, че 

около 65% от всички венозни инци-

денти настъпват при пациенти на 

възраст над 65 години.

Често заболяванията се разделят 

на социалнозначими и социално не-

значими. Социалнозначими са заболя-

вания, които засягат изключително 

голям брой пациенти, които оставе-

ни без лечение, водят до значител-

на заболеваемост и смъртност, за 

които се отделят значителни ре-

сурси ткакто за лечение на основ-

ното заболяване, така и за лечение 

на усложненията и които изискват 

намесата на високоспециализиран 

персонал и техника. Венозният 

тромбоемболизъм със сигурност 
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ЦЕЛТА НА СТАТИЯТА Е ДА ЗАПОЗНАЕ АУДИТОРИЯТА с основ-
ните аспекти от патофизиологията, клинична картина, диагности-
ката и лечението на пациентите с дълбока венозна тромбоза.

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ), който клинично се манифести-
ра като дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна тромбоем-
болия (БТЕ), е третият по честота остър сърдечно-съдов инцидент 
в световен мащаб след инфаркта на миокарда и инсулта. Оставено 
без лечение, заболяването може да доведе до значителна ин-
валидизация и смърт. Рисковите фактори за развитие на ДВТ са 
състояния, които са свързани със застой на венозното кръвообра-
щение, увреждане на венозната стена и наличие на тромбофилии 
или други заболявания, които водят до хиперкоагулабилитет. Ди-
агностиката на дълбоката венозна тромбоза се извършва от съдов 
специалист при внимателен анализ на клиничните данни, анам-
незата, лабораторните и образни изследвания. Консервативното 
лечение на ДВТ се извършва най-често в амбулаторни условия с 
директен орален антикоагулант при внимателна оценка на риско-
вете от кървене. Важно е да се отдиференцира провокираната от 
непровокираната дълбока венозна тромбоза, което има отношение 
както към начина, така и към продължителността на лечението.

ф и г у р а  1 :  Честота на ВТЕ/смъртност (European society of Cardiology 2019)
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попада в графата на социалнозначи-

мите заболявания както поради ви-

соката си честота, така и поради 

разходите, свързани с лечението му, 

а именно: икономически анализ от 

2014 г. показва, че годишните разхо-

ди, свързани с ВТЕ за всички членки 

на Европейския съюз, са между 1.5 и 

13 млрд. долара. В САЩ, където го-

дишната честотата на заболява-

нето е около 375 000-425 000 души, 

разходите варират между 7-10 млрд. 

долара. Същото проучване изчисля-

ва, че разходите, които могат да 

бъдат спестени при по-задълбочена 

профилактика и лекуване на повече-

то пациенти в амбулаторни услови, 

са между 0.5-7 млрд. долара годиш-

но[4]. Статистиките показват (Фиг. 

1), че честотата на заболяването 

през последните години има тен-

денция да се покачва, вероятно по-

ради по-добрите възможности за 

диагностика, но за сметка на това 

има ясна тенденция за намаляване 

на смъртността, свързана с по-на-

временното и съвременно лечение 

и сформирането на високоспециали-

зирани мултидисциплинарни екипи 

в някои държави (PERT – Pulmonary 

Embolism Response Team), които 

най-често включват съдов хирург, 

кардиохируг, инвазивен кардиолог, 

рентгенолог и пулмолог.

Патофизиологията на дълбоката 

венозна тромбоза варира при раз-

личните пациенти, но на практика 

има три основни предпоставки за 

образуване на тромби в дълбоките 

вени, а именно: повишен коагулаби-

летет, увреда на венозната стена 

и венозна стаза. Тези фактори са 

описани преди повече от 100 години 

от немския лекар Рудолф Вирхов и 

носят неговото име: триада на Вир-

хов (Фиг. 2, 3).

Венозната стаза настъпва най-чес-

то при външна компресия от нали-

чие на големи аневризми и тумори. 

Добре познати са няколко компре-

сивни синдрома като безспорно 

най-често срещаният от тях е 

синдромът на Мей Търнър. При него 

най-често дясната илиачна арте-

рия притиска лявата илиачна вена и 

води до фиброзиране и задебеляване 

на венозната стена, което в послед-

ствие води до забавяне на кръвото-

ка в илиачната вена и образуване на 

тромбоза. Пациентите се оплакват 

от оток и болка в лява подбедрица, 

които могат да засегнат и бедро-

то. Оплакванията се подобряват 

ф и г у р а  2 : 

Триада на Вирхов

ф и г у р а  3 : 

Триада на 
Вирхов – рискови 
фактори



36 Брой 9/2022, Година XXII

medinfo.bg09
СЕПТЕМВРИ

2 0 2 2

при отминаване на възпалителната 

реакция и частичната реканализа-

ция на засегнатата вена. Спонтан-

на реканализация се наблюдава при 

80% от пациентите с дълбока веноз-

на тромбоза, засягаща тибиалните 

вени и само в 20% при засягане на 

илиачните вени. Продължително-

то наличие на тромб в дълбоките 

вени води до хронична увреждане на 

венозните клапи и поява на рефлукс 

дори и след реканализация на вена-

та. Наличието на рефлукс и прокси-

мална ДВТ води често до поява на 

така наречения посттромботичен 

синдром (ПТС)[5], който обичайно на-

стъпва около 3 месеца след появата 

на дълбоката венозна тромбоза и 

се характеризира със силно изразен 

оток на подбедриците, кожни про-

мени, поява на венозни язви и изклю-

чително влошено качество на жи-

вот. Антикоагулантната терапия 

се използва, за да намали честота-

та на белодробната емболия и про-

гресията на ДВТ, но истината е, че 

реканализацията на вената зависи 

основно от вътрешната фибриноли-

тична система на организма. 

Друг компонент от триадата на 

Вирхов включва повишената склон-

ност за образуване на тромби или 

хиперкоагулабилитет. Това състоя-

ние се наблюдава при пациенти с 

активни онкологични заболявания, 

големи операции или травми, бре-

менност, тромбофилии, инфекции 

и сепсис, автоимунни заболявания, 

хормонални терапии и дехидратация 

(Фиг. 3). Докато повечето рискови 

фактори са очевидни при клиничния 

преглед и анамнеза, то онкологич-

ните заболявания и тромбофилиите 

са по-трудни за диагностициране, 

изискват задълбочена теоретична 

подготовка на лекуващия лекар и 

възможност за провеждане както 

на генетични изследвания, така и на 

високотехнологични образни изслед-

вания. Честотата на пациентите с 

ДВТ, които имат недиагностицира-

но онкологично заболяване, е около 

4-12%[6-9]. Този висок процент доведе 

до множество дискусии дали да се 

въведе задължителен задълбочен 

скрининг за туморни заболявания при 

всички пациенти с ДВТ. Няколко кли-

нични проучвания сравняват задъл-

боченото изследване за онкологични 

заболявания при пациенти с първи 

епизод на непровокирана дълбока ве-

нозна тромбоза с базисно изследва-

не. Задълбоченият скрининг включва 

ректално изследване, изследване за 

окултно кървене, компютър-томо-

графско изследване на гръден кош, 

позитронно емисионна томография, 

мамография и скенер на малък таз 

при жени. В групата пациенти с ба-

зисно изследване е снета подробна 

анамнеза, пълни кръвни изследвания 

и понякога са изследвани маркери за 

половоспецифични онкологични забо-

лявания като простатно-специфи-

чен антиген (PSA) при съмнение за 

рак на простатата при мъже. След 

обработка на резултатите става 

ясно, че при групата със задълбочен 

скрининг са открити повече пациен-

ти с онкологично заболяване (7.5% vs. 

6.1%; relative risk [RR] 1.22; 95% CI 0.90 e 

1.65), но това не води до значително 

намаляване на общата смъртност 

(RR 0.86; 95% CI 0.58 e 1.27) или на 

смъртността, свързана с туморно-

то заболяване (RR 0.86 [95% CI 0.46 e 

1.62][11]. Анализирайки резултатите 

от клиничните проучвания, Европей-

ското дружество по съдова хирур-

гия излезе със следната препоръка 

с най-висока степен на доказател-

ственост IA: “При пациенти с непро-

вокирана дълбока венозна тромбоза 

се препоръчва клиничен преглед и 

тестване за половоспецифични он-

кологични заболявания, отколкото 

рутинен задълбочен скрининг”.

Честотата на пациенти с туморни 

заболявания е най-висока в групата 

над 60 год., като рискът от ВТЕ е 

най-висок при хоспитализацията на 

пациента и постепенно намалява 

при провеждане на химиотерапия 

и влизане в ремисия Освен това 

не всички онкологични заболявания 

имат еднакъв шанс за развитие на 

ДВТ. За щастие, едни от най-раз-

пространените онкологични забо-

лявания (като рака на гърдата, на 

простатата и на белия дроб) крият 

по-малък риск от тромбоза в срав-

нение с рака на панкреаса и мозъка 

(Фиг. 4).

Клиничната картина на дълбоката 

венозна тромбоза е добре позната 

на повечето лекари и включва оток 

и напрежение в засегнатия крайник, 

ф и г у р а  4 : 

Wun T and White 
RH. Cancer Invest 

2009; 27:63–74
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което е внезапно настъпило. Често 

се наблюдава зачервяване и болезне-

ност при палпация, както и облекча-

ване на оплакванията при декливно 

положение на крайника. Симптоми-

те на заболяването зависят до го-

ляма степен от това на какво ниво 

е тромботичният стоп. Според 

локацията си ДВТ се дели на прок-

симална (илифеморална) и дистална 

(феморопоплитеална и флеботромбо-

за на тибиалните вени). По правило 

илио феморалната флеботромбоза е с 

най-изразени симптоми и включва бол-

ка в кръста, оток на целия крак с по-

ява на изпъкнали повърхностни вени.

Поставянето на диагнозата дълбо-

ка венозна тромбоза се основава на 

задълбочен клиничен преглед, лабо-

раторни показатели и образни из-

следвания. В клиничната практика е 

въведен един достъпен и добре про-

учен въпросник, на базата на който 

лекуващият лекар снема анамнеза 

и поставя оценка от -2 до 8 точки 

на база на находките от прегледа. 

Критериите, по които се оценява 

пациентът, са: активно онкологично 

заболяване, скорошна принудителна 

имобилизация, скорошна голяма опе-

рация, подуване на целия крак, палпа-

торна болезненост, оток на крайни-

ка по-голям от 3 cm спрямо здравия 

крак, видими колатерални вени (не 

варикозни), предишен епизод на ДВТ, 

алтернативна диагноза, която да 

обяснява оплакванията на пациента. 

Наличието на всички изброени фак-

тори дава по 1 точка, а наличието 

на алтернативна диагноза отнема 

2 точки. При резултат от -2 до 0 т., 

вероятността на пациента да има 

ДВТ е ниска, при 1-2 т. съществува 

умерен риск, а при резултат 3-8 т. ди-

агнозата е много вероятна (Фиг. 5).

Изследването на Д-димер е друг лес-

нодостъпен метод, който помага за 

диагностиката на пациенти с ДВТ. 

Д-димерът е малък протеинов фраг-

мент, присъстващ в кръвта след 

разграждане на тромботична маса 

чрез фибринолиза. Показателят има 

висока чувствителност около 95% и 

е особено ценен поради негативна-

та си предиктивна стойност, коя-

то достига до 99-100%[10]. Д-димерът 

има ниска специфичност (35-55%) и 

често има фалшиво-положителни 

резултати. Стойностите на този 

показател се повишават при реди-

ца състояние като бременност, 

инфекция, онкологични заболявания, 

травми, пушене в постоперативния 

период и други. Всичко това показ-

ва, че завишените стойности на 

Д-димер не могат да се използват 

самостоятелно за поставяне на ди-

агнозата ДВТ, а могат да се интер-

претират само заедно със задълбо-

чения клиничен преглед и образните 

изследвания.  

Най-достъпното образно изследва-

не за диагностицирането на ДВТ е 

цветнокодираната дуплекс соногра-

фия. Този неинвазивен метод дава 

възможност да се оценят проходи-

мостта на повърхностните и дъл-

боките вени по долните крайници 

и малкия таз, както и да се даде 

обосновано предположение за дав-

ността на тромбозата и е особено 

ценен за проследяване на прогреси-

ята на заболяването. Останалите 

високотехнологични методи за ди-

агностика включват СТ-венография, 

магнитно резонансна венография и 

използвана в миналото като златен 

стандарт – класическа венография. 

Лечението на пациентите с ДВТ се 

извършва в голямата си част амбу-

латорно. Този факт стана възможен 

поради въвеждането на нискомоле-

кулярните хепарини (НМХ) в клинич-

ната практика през 90-те години на 

миналия век. Въвеждането в прак-

тиката на директните орални ан-

тикоагуланти допълнително подсили 

тази тенденция[11-13]. Съществуват 

някои изключения, при които се пре-

ф и г у р а  5 : 

Wells score

ф и г у р а  6 : 

Риск от рецидив 
на ДВТ при 
спиране на ан-
тикоагулантното 
лечение (European 
Society for Vascular 
Surgery (ESVS) 
2021 Clinical 
Practice Guidelines 
on the Management 
of Venous 
Thrombosis)
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поръчва хоспитализация на пациен-

тите и наблюдение в болнична сре-

да, а това са: рецидивираща ДВТ, БТЕ 

или висок риск от развитие на БТЕ, 

бременност, контраиндикации за 

провеждане на антикоагулантно ле-

чение, изразена коморбидност и дру-

ги фактори от социално естество. 

Най-важно от клинична гледна точ-

ка е разделението на дълбоката 

венозна тромбоза на провокирана 

и непровокирана. Тази класификация 

дава възможност да се избере как-

то видът на антикоагулантното ле-

чение, така и продължителността 

на лечението и риска от рецидив на 

заболяването. Допълнително, прово-

кираната ДВТ може да се дължи как-

то на преходни провокиращи факто-

ри (като травма или операция), така 

и на непреходни (като тромбофилии 

и туморни заболявания). 

Винаги, когато се провежда антико-

агулантна терапия, се прави рав-

носметка за полза-риск или в този 

случай, от една страна – реканали-

зация на вената и липса на рецидив, 

а от друга страна – клинично значи-

мо кървене. В едно от значимите 

проучвания в тази сфера EINSTEIN-

Extension и EINSTEIN CHOICE[14] сe 

прави сравнение между три групи 

пациенти с непровокирана ДВТ, про-

вокирана от голям рисков фактор 

и провокирана от преходен рисков 

фактор, като и трите групи полу-

чават ДОАК (Ривароксабан), Аспи-

рин или плацебо. На края на първата 

година при пациентите в трите 

групи, които са получавали плацебо, 

се докладва рецидив на дълбоката 

венозна тромбоза съответно 10.0%, 

10.7% и 7.1%. От друга страна, при 

пациентите, които са получавали 

лечение с антикоагулант, са доклад-

вани рецидиви в трите групи, както 

следва: 2.0%, 2.4%, 0.4%. Друго проуч-

ване, касаещо продължителността 

на антикоагулантното лечение по-

казва, че при пациенти с провоки-

рана ДВТ от транзиторен рисков 

фактор, лечението с антикоагулант 

трябва да продължи минимум 3 месе-

ца. При нужда от по-продължително 

лечение се прави внимателен анализ 

на ползите от лечението и рискове-

те от кървене.

Лечението на пациенти с непро-

вокирана ДВТ е по-трудно, защото 

тези пациенти имат много по-висок 

риск от рецидив на флеботромбоза-

та при спиране на антикоагулант-

ната терапия. При проследяване на 

над 7000 пациенти с непровокирана 

ДВТ се документира рецидив на ве-

нозната тромбоза след 10-годишен 

период при 41% от мъжете и 28.8% 

от жените (Фиг. 6)[14].

Пациентите с непровокирана ДВТ, 

които нямат значими рискови 

фактори за кървене, подлежат на 

продължителна антикоагулантна 

терапия с директен орален антико-

агулант. През последните години се 

наложи в практиката да се използ-

ват редуцирани дози от ДАОК за 

продължително лечение и профилак-

тика след провеждане на основния 

терапевтичен курс. Тази практика 

се наложи след като се публикуваха 

резултатите от няколко клинични 

проучвания, които установиха, че 

приемът на ДОАК в редуцирани дози 

води до съпоставим риск от реци-

див на ДВТ като допълнително нама-

лява рисковете от кървене. 

Венозният тромбоемболизъм е со-

циалнозначимо заболяване, което 

оставено без лечение, може да до-

веде до значителна инвалидизация и 

смърт. Диагностиката, лечението 

и проследяването на пациентите 

трябва се извършват от съдови 

спе циалисти с богат опит в област-

та. Правилното и навременно пове-

дение може да се окаже решаващо 

за крайния изход от заболяването. ■
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