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СЪКРАЩЕНИЯ 

На кирилица 

АД – аортна дисекация  
АХ – артериална хипертония 
ЕКГ – електрокардиограма 
ЕхоКГ – ехокардиография 
ЗД – захарен диабет 
КТ – компютърна томография 

На латиница 

ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиография 
ЯМР – ядрено-магнитен резонанс  
(T)EVAR – (Thoracic) Еndovascular aortic repair  
IRAD – международeн регистър на острите аортни дисекации  
MVCD – MANTA Vascular closure device 
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Въведение 

Аортата е най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло 
и се разделя на торакална и абдоминална част. Торакалната 
част от своя страна се разделя също на три части – асцендентна 
аорта, аортна дъга и десцендентна част. Абдоминалната част 
на аортата се разделя на две части – супраренална и инфраре-
нална. Асцендентната аорта започва с аортен корен, започващ 
от аортната клапа и свършващ в синотубуларната връзка. Ко-
ронарните съдове излизат от аортния корен, от синусите на 
Валсалва. От синотубуларната връзка нагоре започва дистал-
ната част на асцендентната аорта, която достига до аортната 
дъга, като в този участък аортата не дава разклонения. От аорт-
ната дъга при нормална морфология на аортата излизват пос-
ледователно трункус брахиоцефаликус, даващ ход на дясната 
а. субклавия, и дясната обща каротидна артерия, лявата каро-
тидна артерия и лявата а. субклавия. Десцендентата аорта за-
почва дистално от лявата а. субклавия, като лигаментум арте-
риозум е мястото, което разделя аортната дъга от десцендент-
ната аорта. Това място се нарича аортен истмус.  

Дистално десцендентната аорта преминава през диафраг-
мата и преминава в абдоминална аорта, като по своя ход дава 
интеркостални клончета. От супрареналния сегмент на абдо-
миналната аорта излизат трункус целиакус, горната мезенте-
риална артерия, бъбречните артерии и множество малки клон-
чета, кръвоснабдяващи съответните отдели на гръбначния мо-
зък. Инфреналният сегмент на аортата дава начало на долната 
мезентериална артерия и лумбални разклонения, кръвоснабдя-
ващи гръбначния мозък. Аортата завършва с разклоняването 
си на двете общи илиачни артерии около нивото на L5.  
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Аортната стена се състои от 3 слоя – интима, туника медия 
и туника адвентиция, а интимата се състои от еластична мемб-
рана и ендотелни клетки, произлизащи от медията. Туника ме-
дия е осъществена от концентрични слоеве еластични влакна, 
редуващи се с гладкомускулни клетки. Всеки слой от реду-
ващи се еластични влакна и гладкомускулни клетки образува 
така наречените ламеларни единици. Именно тази структура 
на медията дава на аортата нейната еластичност и съответно 
способността нейната стена да издържа на хемодинамичния 
стрес. Туника адвентиция се състои от колагенови влакна, 
фибробласти, ваза вазорум и нервни окончания.  

Обичайно туника медиа в асцендентната аорта съдържа 
най-много „ламеларни“ единици и съответно е най-дебела, ко-
ето корелира с най-големите нива на хемодинамичен стрес 
върху стената на аортата в тази ѝ част. Храненето на аортната 
стена се случва по два начина, чрез проста дифузия на кисло-
род и нутриенти от лумена на аортата и от ваза вазорум в ас-
цендентната част, където дебелината на медията е най-голя-
мата. Постепенно тази функция на ваза вазорум намалява по 
хода на аортата и на ниво абдоминална аорта обикновено лип-
сва. 
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Извод от литературния обзор 

На базата извършения анализ на проблема за лечението на 
дисекиращите аневризми на аортата тип А и Б, могат да се нап-
равят следните по-важни изводи:  

1. Няма достатъчно сигурни данни за индикациите и ре-
зултатите от ендоваскуларното лечение на дисекиращите анев-
ризми на аортата тип А и доколко те могат да бъдат алтерна-
тива на хирургичното лечение.  

2. Няма ясни критерии за индикациите и методите за ен-
доваскуларно или хибридно лечение при дисекации тип Б, като 
алтернатива на медикаментозното лечение.  

3. Не са изяснени индикациите и алгоритмите на поведе-
ние при пациенти, презентиращи се с остър аортен синдром и 
вече възникнала крайна органна исхемия (малперфузионен 
синдром).  

4. Няма конкретни алгоритми на поведение при пациенти 
с персистираща дисекация и нарастване на фалшивия лумен 
след проведеното „проксимално“ лечение, било то хирургично 
или ендоваскуларно. 

Не е установена ролята на непокритите стентове, имплан-
тирани в аортата и нейните разклонения, за подобряване на 
кръвотока в истинския лумен и редукция на кръвотока и тром-
бозиране във фалшивия лумен. 
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Цели и задачи 

Целта на това изследване е да се установи ефективността 
на ендоваскуларното лечение при тип А и тип Б дисекация на 
аортата. 

За постигане на тази цел е необходимо да се изпълнят 
следните задачи: 

1. Да се извършат образно изследване (КТ с контраст на 
аортата) и инвазивна диагностика на този тип дисекация  

2. Да се извърши ендоваскуларно лечение при пациен-
тите, преценени като индикирани за такова  

3. Да се отчетат ранният и късният лечебен ефект. 
4. Да се установят усложненията и да се анализират при-

чините за тях. 
5. Да се проследят клинично и с образна диагностика 

всички интервенирани пациенти на 1-ви, 3-ти, 6-ти и 12-ти ме-
сец, като се калкулират късни показатели като: 

a. Смъртност (обща и свързана с аортата)  
b. Еволюция на истинския (най-малък размер в дина-

мика) и фалшивия (най-голям размер в динамика) лу-
мен 

c. Реинтервенции и причина 
6. Да се изработи диагностичен и терапевтичен модел на 

лечение на пациентите с дисекация тип А и тип Б. 
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Материали и методи 

През периода от март 2014 г. до май 2018 г. в нашия Сър-
дечно-съдов център беше проведено ендоваскуларно лечение 
на аортна дисекация тип А и тип Б при общо 70 пациенти. 
Предмет на настоящия научен труд е описание и анализ на рис-
ковия профил на пациентите, анатомичните особености при 
съответния тип дисекация, както и проведеното ендоваску-
ларно лечение. За целта пациентите са разделени в две групи, 
съответно аортна дисекация тип А и тип Б, проведен е описа-
телен анализ по група, след което двете групи са сравнени.  

Всички пациенти, при които е проведено ендоваскуларно 
лечение на аортна дисекация и са описани в настоящия труд, 
са били с остра или хронична аортна дисекация. Остра аортна 
дисекация в нашия труд се дефинира като остро настъпила та-
кава с давност от началото на оплаквания под 14 дни, а като 
подостра – всяка, която е лекувана или медикаментозно трети-
рана, след 14-ия ден от момента на настъпване до 90-ия ден. 
Решенията за провеждането на лечение и планът за съответ-
ната интервенция са взимани на Heart Team обсъждане, включ-
ващо инвазивен кардиолог, кардиохирург, съдов хирург, рент-
генолог и анестезиолог. Предвид високата смъртност при 
аортна дисекация, решенията са вземани строго индивидуално 
при всеки пациент в спешен порядък. 

Процедурен успех бе дефиниран като успешна импланта-
ция на стент-графт (или непокрит стент), водеща до съхраня-
ване живота на пациента, и следните вторични детайлни резул-
тати: затваряне на основното дисекационно ентри, сигнифи-
кантна редукция в налягането във фалшивия лумен, редукция 
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на симптоматиката на пациента, липсата на данни за малпер-
фузионен синдром и заплашваща руптура, декомпресия на ис-
тинския лумен и редукция или елиминиране на изпълването на 
фалшивия лумен с контрастна материя.  

Участници 

Общият брой на включените в анализа пациенти е 70, като те 
са разпределени в 2 групи, съответно 14 в групата с аортна дисе-
кация тип А по Станфорд и 56 в групата с аортна дисекация тип Б 
по Станфорд. Условно те са означени като група 1 и група 2 (табл. 
1). Средната възраст на пациентите в нашата кохорта е 54,5 го-
дини, като съответно 51,8 г. в групата с аортна дисекация тип А и 
55,6 г. в групата с аортна дисекация тип Б. Максималната и съот-
ветно минималната възраст са 28 г. и 80 г., като и двамата паци-
енти са в група 2. Не съществува сигнификантна разлика във въз-
растта на пациентите в група 1 и 2 (табл. 2). 

Таблица 1. Демографски характеристика на пациентите 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Пол 
Мъже 10 51 

p = 0.071 
Жени 4 5 

Артериална хипертония 12 55 p = 0,100 
Резистентна хипертония 6 29 p = 0,766 

Дислипидемия 6 36 p = 0,222 

Табакизъм 5 25 p = 0,764 

Фамилна обремененост 3 9 p = 0,695 

Диабет 6 23 p = 0,883 

ХБЗ IIIA или eGFR < 60 10 34 p = 0,901 

ИБС 0 5 p = 0,575 

Предишни PTA 1 12 p = 0,441 
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Таблица 2. Възраст на пациентите в група 1 и 2 

Показател N Mean Median SD Min Max P-
value 

Възраст 
Тип А 14 51,86 51,50 10,32 33,00 70,00 

0,191 
Тип В 56 55,59 57,00 11,56 28,00 80,00 

 
От общо 70 пациенти 61 (87,1%) са мъже и 9 (12,9) са 

жени, съществува значителна по-голяма честота на аортна ди-
секация тип Б при мъже. Поради малкия брой на пациентите в 
групата с аортна дисекация тип А не може да се докаже ста-
тистическа значима по-голяма честота на заболяването при 
единия от двата в проучването (фиг. 1). 

 
Фигура 1. Дисекация на аортата по пол 

Артериална хипертония се среща 67 от 70 пациенти, тоест 
при 95,7% от всички. Артериалната хипертония е доказано 
рисков фактор за аортна дисекация. Наблюдава се, че при 35 
от всички пациенти се касае за резистентна хипертония, тоест 
35 от 67 пациенти с хипертония имат резистентна хипертония 
– над 50% от хипертониците в кохортата. В проучването арте-
риалната хипертония (АХ) е дефинирана според определени-
ето, прието от Европейското дружество по кардиология през 
2018 г. – „офисни стойности на систолно кръвно налягане  
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≥ 140 mm Hg и/или стойности на диастолното кръвно налягане 
≥ 90 mm Hg“. Дефиницията за резистентна хипертония е заим-
ствана от същото клинично ръководство (фиг. 2). 

 
Фигура 2. Честота на артериална хипертония при аортна дисекация 

Дислипидемия се среща при 42 (60%) от пациентите, като 
не се открива сигнификантна разлика в честотата на дислипи-
демията при група 1 и група 2. 

Табакизъм се среща при 30 (43%) от пациентите, като не 
се открива сигнификантна разлика в честотата на табакизъм 
при група 1 и група 2. 

Фамилна анамнеза за аортна дисекация се среща при 12 
(17%) от пациентите, като не се открива сигнификантна раз-
лика във фамилната обремененост при пациентите с аортна ди-
секация тип А и тип Б.  

Захарен диабет, хронично бъбречно заболяване ≥ ХБЗ IIIA 
функционален клас по KDIGO или eGFR < 45, исхемична бо-
лест на сърцето се откриват при съответно 29 (41%), 50 (71%), 
5 (7%) от всички пациенти. Не се открива сигнификантна раз-
лика в честотата на тези заболявания в двете групи пациенти. 



15 

Предишни перкутанни периферни съдови интервенции се 
срещат при 13 (18,6%) от пациентите. Няма значима разлика в 
честотата между двете групи. 

Като обобщение можем да кажем, че най-често срещаните 
рискови фактори при нашите пациенти са артериална хиперто-
ния, дислипидемия, тютюнопушене. Спрямо данните оби-
чайно това е мъж на средна възраст, като аортната дисекация е 
първа презентация на сърдечно-съдово заболяване (липсва 
анамнеза за ИБС и/или предишни периферни съдови интервен-
ции). 

Основни стъпки при протокола за имплантация  
и ключови моменти 

Протокол за имплантация  
Ендоваскуларното лечение, въпреки спешното състояние, 

изисква обстойно и правилно планиране на процедурата от 
мултидисциплинарен екип, който е включен при диагностици-
рането и лечението на пациента. Данните от образното изслед-
ване (най-често КТ ангиография) дават възможност за калку-
лиране на потенциалния размер на стент-графта, изчислен спо-
ред референтния диаметър на най-близко стоящата прокси-
мална зона на здрава аорта, отстоянието на началото на флепа 
от супрааортните съдове, което позволява планиране на обема 
на процедурата (дали е необходимо предварително осигуря-
ване на кръвоток към супрааортните съдове с байпас или репо-
зиция, т.нар. дебранчинг). Под обща или локална анестезия с 
хирургичен съдов достъп или перкутанен феморален съдов 
достъп и ляв радиален перкутанен достъп след предварително 
планиране на процедурата се имплантира стент-графт (покрит 
стент) за изолиране на фалшивия лумен.  С цел оптимална изо-
лация на разкъсването и ефективно централизиране на кръво-
тока без риск от проксимален „endoleak“ е необходимо да се 
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осигури проксимална зона за позиция на стента (landing zone) 
най-малко 2 cm преди входното отвърстие. Най-често за изпъл-
нение на тази цел се налага да се покрие остиумът на лявата 
подключична артерия. При огромната част от случаите този 
маньовър може да бъде извършен без съществен риск от исхе-
мия на левия горен крайник. С цел верификация на риска от 
исхемично усложнение е задължително на предходната КТ ан-
гиография да се установят размерът на двете вертебрални ар-
терии и надеждността на тяхната комуникация на ниво бази-
ларна артерия като потенциален механизъм (steal syndrome) за 
колатерален кръвоток към покритата подключична артерия. 
Предварителен байпас към подключичната артерия се налага 
единствено в случаите на установен малък калибър на вертеб-
ралните артерии и/или липса на комуникация между тях на 
ниво базиларна артерия. Алтернативен неоперативен метод 
може да бъде имплантирането на стент в подключичната арте-
рия чрез “комин“ техника. 

Левият радиален или брахиален съдов достъп е част от на-
шия протокол за интервенционално лечение на торакалната 
аорта по няколко причини:  

1. Осигуряване на възможност за постоянен ангиографски 
контрол по време на имплантирането на стент-графта. 

2. Маркиране на остиума на лявата а. subclavia като целева 
зона за „покриване“. 

3. При евентуално ретроградно изпълване на фалшивия 
лумен и ликаж тип II (leakage type II) от а. subclavia този достъп 
дава възможност за незабавно интрапроцедурно имплантиране 
на оклудер в остиума на артерията и прекратяване на ликажа.  

Осигуряване на основен дистантен съдов достъп. Отда-
леченият съдов достъп за въвеждане на основната импланта-
ционна система може да бъде осъществен през общата бедрена 
артерия (най-често), през подключичната или аксиларната ар-
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терия, директно през торакалната аорта или през каротидна ар-
терия. Изборът на съдов достъп се осъществява като се вземат 
предвид различни детайли, които ни стават известни след ек-
зактно провеждане на образна методика с висока резолюция 
(CT или MR ангиография). Фактори като размер на съдовете, 
екстремна тортуозност, масивна калцификация, които биха 
възпрепятствали въвеждането на имплантационната система, 
ни карат да изберем алтернативен достъп, който да отговаря на 
изискванията за безопасно въвеждане на имплантиращата сис-
тема. На този етап дистантния съдов достъп най-често изисква 
минимална хирургична експозиция, но поради прогресивно 
намаляване на профила на въвеждащите устройства (от 24 Fr в 
миналото към 12 Fr в наши дни) и разработването на устройс-
тва за перкутанно затваряне (vascular closure devices), все по-
често се прилага изцяло перкутанна техника. След осигуряване 
на съдовите достъпи и пласиране на водач 0,035” с повишена 
опора (най-често Lunderquist или Amplatz Super stiff с предва-
рително формирана кривка на атравматичния връх, позицио-
ниран в асцендентната аорта) през феморалния съдов достъп 
се имплантира стент-графтът на позиция във вече планираната 
зона. Желателно е имплантирането на стент-графта да се из-
вършва в условия на контролирана хипотензия, която се пос-
тига или медикаментозно (и.в. нитрат, хлофазолин, β-блокер), 
или чрез бърз пейсинг през временен електрод, позициониран 
в ДК. Хипотонията спомага за прецизното имплантиране без 
риск от дистална миграция на стент-графта. След контролна 
ангиография и евентуално установен проксимален ликаж при 
необходимост се извършва постдилатация със специален ла-
тексов балон (Reliant, Coda, Trifoil) в проксималната зона на 
стент-графта за осигуряване на по-добра апозиция. Финалната 
ангиография задължително трябва да обхване цялата аорта, за 
да се проследи проходимостта на всички супрааортни, висце-
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рални, ренални и илиачни артерии и да се потвърди (верифи-
цира) централизирането на кръвотока в истинския лумен и изо-
лирането на фалшивия. При продължаваща компресия поради 
допълнителни разкъсвания с „ентрита” дистално от стент-
графта е уместно имплантиране на открит стент (или стентове) 
за декомпресия на истинския лумен и централизиране на кръ-
вотока в него и за намаляване на налягането във фалшивия лу-
мен, което индуцира обратната му еволюция. 

Протокол за затваряне чрез MANTA closure device 
След първоначално постигане на съдов достъп и въвеж-

дане на интродюсер с малък размер (6FR) специалният локатор 
за дълбочина на пунктираната предна стена на артерията (под-
сказващ ни за дълбочината под кожата на предната стена, про-
бита от оператора) беше използван във всички случаи, преди 
да се продължи с въвеждането на по-големите устройства. За-
писаната дълбочина беше използвана за позициониране и ос-
вобождаване на котвата на Manta точно под предната стена на 
артерията по време на имплантирането на затварящото уст-
ройство (MANTA Vascular closure device, MVCD). Записва се 
цифрата, появяваща се непосредствено над кожата, когато се 
появи кървене от дисталния край на локализатора и той се от-
странява. След това с тъп инструмент се увеличава амплиту-
дата на интрадермалния достъп. След приключване на имплан-
тацията, преди да се пристъпи към затваряне на достъпа с 
MVCD, се измерва активирано време на съсирване (АВС), ко-
ето трябва да е под 250 s. Ако е по-високо, се ревертира част 
от хепарина с приложение на protamine sulfate. По време на зат-
варянето систолното артериално налягане трябва да бъде под  
< 180 mm Hg. След това процедурният интродюсер се заменя 
по водач .035“ със специалния интродюсер на MVCD, който 
служи за въвеждане на котвата в таргетната артерия. След от-
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страняването на дилататора на специалния интродюсер се въ-
вежда самият въвеждач на котвата, докато „главите“ на инт-
родюсера и въвеждаща се сглобят и се чуе характерен клик. 
Издърпването на модула за въвеждане на котвата се извършва 
с дясната ръка под ъгъл от 45°. За да се избегне опъването на 
кожата, лявата ръка оказва противоналягане върху нея. След 
появяване на цифра с единица, по-голяма от цифрата, която 
сме запомнили като дълбочина на предната артериална стена, 
се повдига лостчето на котвата. Това движение  позиционира 
котвата перпендикулярно на оста на интродюсера, което възп-
репятства по-нататъшното изваждане на системата. Това  оз-
начава, че котвата е застанала от долната страна на предната 
стена на артерията и след 10-секундно изчакване (позволяващо 
да се активира колагенът) можем да придвижим с лявата си 
ръка специалната синя тръбичка, която притиска колагеновата 
гъба към външния край на предната стена на артерията. По 
този начин предната стена на артерията попада притисната 
между котвата от вътрешната страна и колагеновата гъба от 
външната, като те са свързани помежду си от резорбируем ко-
нец. След като се убедим, че тези маньоври са прекратили кър-
венето, можем да отстраним водача от артерията и да срежем 
конеца над кожата. Използвайки Пигтейл катетър от дясната 
радиална артерия или контралатералната феморална след зат-
варянето на съдовия достъп с Proglide или MANTA, можем да 
извършим верификационна ангиография, за да се прецени ефи-
касността за затварянето на съдовия достъп и липсата на ус-
ложнения като кървене или оклузия. И в двата случая вторият 
съдов достъп позволява да извършим незабавна спасителна ен-
доваскуларна процедура в случай на екстравазация или оклу-
зия. Най-често продължителна балонна инфлация (3-4 min) е 
достатъчна за корекция. Ако има продължаващо кървене въп-
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реки допълнителната апликация на протамин, най-често се на-
лага имплантиране на стент-графт, набор от които са на разпо-
ложение на екипа. 

Протокол за затваряне чрез Proglide closure device, 
“preclose technique” 
По водача 0.35“ се позиционира върхът на катетъра в ар-

терията и водачът се изважда, докато се появи отчетлив пулса-
тивен кръвоток от страничния порт, след което катетърът про-
дължава самостоятелно. Появата на пулсативен кръвоток озна-
чава, че върхът на двете игли, носещи лигатурите, са под пред-
ната стена на артерията. Повдига се палче 1 и бавно се издър-
пва системата до усещане на съпротива. Избутва се буталото 
стъпка 2 до щракване (в този момент иглите са пробили арте-
риалната стена). Освобождава се напрежението в системата с 
бавно постъпателно движение от няколко милиметра отново 
напред, палче 1 се сваля отново и цялата система бавно се из-
важда, докато се появят конците от двете лигатури. Послед-
ните се издърпват върху оперативното поле и без затягане се 
фиксират с инструмент. Продължаваме издърпването на сис-
темата, докато се появи портът за водач 0.35“, маркиран с бяла 
стрелка. В този порт отново се въвежда водач 0.35“ и се пла-
сира дистално. Същата процедура се повтаря с второто уст-
ройство Proglide, с единствената разлика, че лигатурите се из-
важдат, след като второто устройство е завъртяно на 90° от по-
соката на първото устройство. По този начин имаме заложени 
две лигатури около артериалното отвърстие в две перпендику-
лярни плоскости. По водач се въвеждат необходимите по раз-
мер интродюсери за имплантиране на стент-графта. След имп-
лантацията водач 0.35“ остава на място, докато се убедим, че 
след заключване на лигатурите няма кървене. Възелът на ли-
гатурите се „спуска“ до артерията посредством специално ус-
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тройство „pusher”, последователно за едната и другата лига-
тура. Ако хемостазата не е задоволителна въпреки налагането 
на лигатурите и верификацията на нивата на ABC под 250 s, по 
водача може да се имплантира допълнително устройство (нап-
ример AngioSeal) за затваряне на остатъчното отвърстие. При 
оптимална хемостаза водача 0.35“ се изважда и се прави фи-
нална ангиография на съдовия достъп.  

Статистически методи 

1. Дескриптивна статистика. Количествените промен-
ливи са представени чрез обобщаващите статистически харак-
теристики – средна аритметична (mean), медиана (median) и 
стандартно отклонение (SD). Категорийните променливи са 
представени чрез абсолютни (n) и относителни (%) честоти.  

2. Тест на Колмогоров-Смирнов при една извадка (One-
Sample Kolmogorov-Smirnov test) за проверка на формата на 
честотните разпределения при количествените променливи. 

3. Хи-квадрат тест (Chi-square test) или точен тест на 
Фишер (Fisher’s exact test) – при изследване на зависимости 
между описателни (категорийни) данни с две или повече кате-
гории. 

4. T-тест при две независими групи (Independent-
Samples t-test) – при нормално разпределение на изследваната 
променлива в сравняваните групи. 

5. Непараметричен тест на Ман-Уитни (Mann-
Whitney test) при сравняване на две независими групи, когато 
формата на честотното разпределение е различна от формата 
на нормалното разпределение. 
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Приетото прагово ниво на значимост е α = 0,05. Статисти-
ческа значимост се приема, когато p стойността (p-value) е по-
малка от α.  

За обработка на данните от проучването е използван спе-
циализираният статистически пакет SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), версия 20.0. 

Диагностични методи при аортната дисекация 

Рентгенография 
Въпреки че рентгенографията не е дефинитивна образна 

методика при аортна дисекация, тя може да ни ориентира в 
една част от случаите, а и представлява широкодостъпна и 
бърза методика. Рентгенография бе проведена при всички па-
циенти с аортна дисекация в нашето проучване. Тя може да по-
каже или може да не покаже патологична находка. Класичес-
ката находка от рентгенография при АД е разширен медиасти-
нум. Когато пациентът е хемодинамично стабилен, рентгеног-
рафията може да бъде проведена с кугел, макар поставянето на 
диагнозата разширена медиастинална сянка да е трудна при 
предно-задна снимка от кугел. Силно тортиозна аорта, която 
се среща при пациенти с артериална хипертония, може да бъде 
трудна за различаване от разширен медиастинум вследствие на 
АД. При съмнение може да бъде направена задно-предна рен-
тгенография, която да помогне с диагнозата. Ако се касае за 
руптура на аортната дисекация, на рентгенографията може да 
се види кръвна колекция в ипсилатералното плеврално прост-
ранство, тоест може да се визуализира хемоторакс. Рентгеног-
рафията е слабо диагностичен метод при аневризми или дисе-
кация на асцендентната аорта. По-често в ежедневната прак-
тика при рентгенография, проведена по друг повод, от която се 
вижда разширена медиастинална сянка, може да насочи към 
аортна дисекация.  
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Ехокардиография 
Ехографията е една от най-ключовите методики за диаг-

ностициране и проследяване на пациенти с АД. Тя е широко-
достъпна и бърза неинвазивна методика, която често е първият 
прилаган образен метод, най-често до леглото на болния. Ехог-
рафията е бърз метод, който не налага преместването на бол-
ния и може да се прилага и при хемодинамично нестабилни 
пациенти. Трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) има 
по-висока чувствителност (97-99% vs. 80%) и специфичност 
(97%-100% vs. 90%) от трансторакалната ехокардиография 
(ТТЕ). Лимитиращ фактор за диагностиката на АД чрез ехо-
кардиография могат да бъдат някои специфики на пациенти 
като обезитет, тесни интеркостални пространства, белодробен 
емфизем, както и механична вентилация. Методиката е силно 
зависима от уменията на оператора. Ехокардиографията е изк-
лючително полезна и поради факта, че е основен метод за пос-
тавяне на диагнозата аортна регургитация и сърдечна тампо-
нада, както и за тяхната оценка.  

ТТЕ е най-полезна за оценяването на асцендентната аорта 
и по-специално на първите няколко сантиметра над аортната 
клапа. ТТЕ е значително по-неточно при употребата му за 
аортната дъга и десцендентната аорта. Въпреки това поради 
факта, че преобладаващото място за дилатация е проксимал-
ната аорта, ТТЕ често е достатъчна за скрининг.  

Оценката на аортния корен чрез ТТЕ се извършва в парас-
терналната позиция по късата ос, като в тази проекция могат 
да се извършват измервания на напречните размери на аортата 
на нивото на синусите на Валсалва, синотубуларната връзка, 
както и проксималната част на асцендентната аорта. При неоп-
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тимален образ аортният корен може да бъде оценен и в 5-ку-
хинна, и в 3-кухинна апикална проекция. Рутинна част от ехо-
кардиографското изследване е оценката на аортната дъга, ко-
ято се извършва от супрастернална позиция. Тази позиция 
изобразява главно аортната дъга и трите големи супрааортни 
артерии. Визуализацията на десцендентната торакална аорта 
често е трудна и неоптимална чрез ТЕЕ и ТЕЕ. Тя може да бъде 
визуализирана в напречен план, при парастернална позиция по 
дългата ос или в апикална 4-кухинна позиция. Трансторакал-
ната ехокардиография позволява оценка и на аортната клапа, 
която участва често в болестите на асцендентната аорта. 

Абдоминалната аорта може да бъде изобразена чрез тран-
сабдоминална ехокардиография, като се започне на субкос-
тално ниво. Чрез доплер може да се оцени кръвотокът във 
всички нива на аортата. Дисталните части на абдоминалната 
аорта, под реналните артерии, трябва да се скринират с цел из-
ключване на абдоминална аортна аневризма. 

При всички пациенти в проучването бе проведена ехокар-
диография, като всички ехокардиографски измервания са из-
вършени на ехокардиографски апарати от висок клас: Philips 
EPIQ 7, Philips iE33 Ultrasound Machine, GE Vivid E95 Cardiac 
Ultrasound, от трима експерти ехографисти с голям опит от-
носно оценката на АД.  

Компютърна томография 
Компютърната томография е най-често използваната об-

разна методика в условията на спешност и съмнение за аортна 
дисекация, а и най-често поставящата диагнозата. Методът е 
заместил класическата аортография като златен стандарт за 
поставяне на диагнозата аортна дисекация. Благодарение на 
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нейната скорост, достъпност и добре известните познания за 
нейната интерпретация, тя е един от основите методи на избор 
при съмнение за аортна дисекация. Лимитиращ фактор на КТ 
е фактът, че тя не е портабилна и се налага употребата на кон-
трастна материя. Проспективни проучвания показват чувстви-
телност на КТ за откриване на АД 83-94% и специфичност 87-
100%. Други публикации съобщават за чувствителност 100% и 
специфичност 98%. Спиралната КТ е асоциирана с по-висока 
честота на детекция и по-добра резолюция от обикновената 
КТ. Модерните апарати за КТ имат намалено време за провеж-
дане на изследването и по-малка необходимост от задържане 
на дъха, което от своя страна води и до по-малко артефакти. 
Възможността за 3D реконструкция допълнително увеличава 
стойността на тази образна методика.  

Благодарение на КТ можем да получим информация за 
вида лезия, нейната локация, разпространение, могат да се оце-
нят истинският и фалшивият лумен, да се оценят периферните 
и висцералните съдове. Всичко това е превърнало КТ в идеа-
лен метод за спешна диагностика и предоперативна подго-
товка. Благодарение на нея можем да  извършим подробно и 
адекватно планиране на интервенция, както и да се изберат 
правилният размери стент-графтове или хирургични протези 
за съответния случай.  

При 90% от аортните дисекция фалшивият лумен е по-го-
лям от истинския. С помощта на 3Д реконструкции, както и на 
други техники, можем да оценим местоположението на фал-
шивият и истинския лумен, което е от ключово значение за ле-
чението и планирането на процедурата. КТ помага в разпозна-
ването на малперфузионния синдром, като при данни за комп-
ресия на истинския лумен в обхвата на някои от разклоненията 
на аортата навежда на мисълта за такъв. Асиметричното конт-
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растиране на бъбреците е също важен индикатор за малперфу-
зия, като данните от КТ са достатъчни, да бъде оценена необ-
ходимостта от реваскуларизация.  

При всички пациенти в нашето проучване бе проведена 
КТ с контраст, която бе разчетена от специалист по образна 
диагностика.  

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) 

ЯМР е образен метод с чувствителност и специфичност за 
откриване на торакална АД около 98%. Той е най-чувствител-
ният метод за диагностициране на АД и има специфичност, по-
добна на КТ. От ЯМР можем да видим мястото на разкъсва-
нето, неговата екстензия, да оценим кръвотока в истинския и 
фалшивия лумен, както и аортната регургитация, ако има та-
кава. Предимство на тази образна методика е фактът, че при 
нея не се използва контрастна материя и няма йонизиращо об-
лъчване, като това я прави предпочитан метод при пациенти с 
бъбречна недостатъчност и хронични дисекации. Лимитиращ 
фактор на ЯМР е обстоятелството, че тя е непортативна об-
разна методика, сравнително бавна, по-бавна от КТ, по-скъпа 
и не толкова широкодостъпна, както и че може да има лимити 
при пациенти с костни, ставни и сърдечни импланти (пейсмей-
къри и ресинхронизиращи устройства).  
 

Аортография 

Инвазивната аортография е била диагностичен златен 
стандарт дълги години, но е трудна за извършване при паци-
енти в шок, хеморагия или сърдечна тампонада. Аортографи-
ята в наше време е заместена като диагностичен метод от по-
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новите методики като КТ и ЯМР, които предлагат по-детайлно 
изобразяване на аортата, не са инвазивни и са асоциирани с по-
малко рискове. Специфичността на аортографията при АД е 
около 95%, а чувствителността е около 90%, като методът е 
свързан с няколко силно лимитиращи фактора, а именно – про-
цедурата е инвазивна, пациентът трябва да бъде транспорти-
ран, за аортографията е необходимо използването на контрас-
тна материя, фалшивият лумен и флепът на дисекацията могат 
да не бъдат визуализирани, ако са тромбозирали, при едновре-
менно и еднакво контрастиране на истинския и фалшивия лу-
мен може да се постави неправилна диагноза.  

При всички пациенти в нашето проучване бе проведена 
аортография само в контекста на терапевтичната ендоваску-
ларна процедура. Аортографията не бе използвана рутинно 
като диагностична методика. 
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Резултати 

Ендоваскуларно лечение на аортна дисекация тип А и тип Б по 
Станфорд бе проведено при общо 70 пациенти, съответно 14 и 56 
във всяка една от групите. Интервенцията бе успешна при 68 от 70 
пациенти (97.14%), като са описани 2 (2.8%) случая на интрапроце-
дурна смъртност (по 1 във всяка една от групите). Проведе се под-
робен анализ на пациентите, рисковия им профил, анатомичните 
особености на аортната дисекация и множество процедурни и пе-
рипроцедурни особености. Анализът е разделен първо по групи 
според типа аортна дисекация, като след това е проведено сравне-
ние между двете групи и различните методи на лечение. 

Аортна дисекация тип А 

В нашата кохорта от пациенти има 14 с аортна дисекация тип 
А по Станфорд, интервенирана чрез ендоваскуларни техники, като 
при 11 от тях е проведено първично хирургично лечение на асцен-
дентната аорта, а ендоваскуларното лечение се е наложило поради 
персистиране на компресия на истинския лумен и малперфузионен 
синдром или прогресия на диаметъра на фалшивия лумен. При един 
пациент е извършено изцяло ендоваскуларно лечение поради заб-
ранително висок риск от първично хирургично лечение. Средната 
възраст на пациентите е 51,9 години, като най-младият пациент е на 
33 години, а най-възрастният е на 70 (табл. 3). 

Таблица 3. Възраст на пациентите с АД тип А 

 Mean Median SD Min Max 
Възраст 51,86 51,5 10,32 33 70 
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Мъжете са 10 (71,4%), а жените са 4 (28,6%) в групата 
(фиг. 3). 

Пациентите с артериална хипертония са 12 (87,5%), като 
няма разлика в честотата на това заболяване спрямо пола или 
възрастта. При половината от пациентите с артериална хипер-
тония, се наблюдава резистентна хипертония тоест при 6 от 
тях (42,9% от цялата кохорта с пациенти с АД тип А) (фиг. 4). 

Пет от 14 пациенти са пушачи, като не се забелязва раз-
лика в честотата между мъжете и жените (фиг. 5). 

 
Фигура 3. Полово разпределение при АД тип А 

 
Фигура 4. Честота на артериална хипертония при пациентите с АД тип А 
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Фигура 5. Честота на табакизъм при пациенти с АД тип А 

Захарен диабет се наблюдава при 6 (42,9%) от пациентите. 
Всички пациенти бяха със захарен диабет тип II, на перорална 
медикаментозна терапия, като при повечето от тях диагнозата 
беше поставена в хода на хоспитализацията (фиг. 6). 

 
Фигура 6. Честота на захарен диабет при пациентите с АД тип A 
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по формулата Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Го-
лямата честота на бъбречно увреждане може да се обясни час-
тично с големия процент на засягане на бъбречните артерии от 
аортната дисекация. Това се наблюдава при 9 (64,3%) от паци-
ентите.  

Фамилна анамнеза за аортна дисекация, без значение от 
типа, е описана при 3-ма (21,4%) от пациентите (фиг. 8). 

 
Фигура 7. Честота на ХБЗ при пациенти с АД тип A 

 
Фигура 8. Фамилна анамнеза за аортна дисекация 
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Съществуват множество анатомични особености на АД, 
които имат значение за лечението и успеха на това животозас-
трашаващо заболяване. За целите на настоящия научен труд е 
описана подробно честотата на ангажиране на АД на редица 
важни артериални съдове (truncus brachiocephalicus, a. carotis 
communis sin, a. subclavia si, висцерални съдове, a. renalis, a 
iliaca communis), както и това дали група съдове излиза от ис-
тинския или от фалшивия лумен на дисекацията (truncus 
celiacus, a. mesenterica superior, a. renalis dex, a. renalis sin).  

Всички пациенти в нашата кохорта са лекувани чрез ендо-
васкуларни методи. При пациентите с аортна дисекация тип А 
по Станфорд в нашия случай се касае за аортна дисекация, ко-
ято ангажира както асцендентната, така и десцендентната 
аорта. Това се дължи на факта, че пациентите с аортна дисека-
ция, засягаща изолирано асцендентната аорта, преимущест-
вено биват лекувани медикаментозно или кардиохирургично. 
При по-голямата част от пациентите с АД тип А, описани в 
настоящия труд, е проведено инициално хирургично лечение 
на асцендентната аорта. 

При 10 (71,4%) от пациентите има ангажиране на truncus 
brachiocephalicus. При 3-ма (21,4%) има значима динамична 
стеноза и е проведено стентиране на истинския лумен след 
проведеното лечение в аортата (фиг. 9). 

При 11 (78,6%) от пациентите има ангажиране на лява 
обща каротидна артерия (LCCA). При 3-ма (21.4%) е устано-
вена значима динамична стеноза след проведеното лечение на 
аортата и централизация на кръвотока в истинския лумен и е 
проведено имплантиране на стент в LCCA (фиг. 10). 
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Фигура 9. Честота на засягане на truncus brachiocephalicus при АД тип А 

 
Фигура 10. Честота на ангажиране на лява обща каротидна  

артерия (LCCA) при АД тип А 

 
Фигура 11. Честота на ангажиране на лявата артерия  
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При 10 (71,4%) от пациентите има ангажиране на лява ар-
терия субклавия (фиг. 11). При 5-ма (35,7%) от пациентите и 
след централизиране на кръвотока в аортата персистираше 
критична динамична стеноза на а. subclavia sinistra, което на-
ложи имплантиране на стент. 

При 8 (57,1%) от пациентите са ангажирани висцерални 
артериални съдове в АД (фиг. 12). В групата висцерални съ-
дове се включват truncus celiacus, a. mesentrica superior и a. 
mesenterica inferior. Не съществува сигнификатна разлика в 
процента засягане на съдовете, което дава основание те да бъ-
дат поставени под общ знаменател. При 2-ма (14,2%) се наб-
людава значима стеноза след декомпресия и централизиране 
на кръвотока в аортата, което наложи имплантиране на стент 
на а. mesenterica sup. 

При 9 (64,3%) от пациентите има ангажиране на реналните 
артерии, като след централизиране на кръвотока в истинския 
лумен поради персистиране на значима динамична стеноза на 
реналните артерии при 2-ма (14,2%) е имплантиран стент на 
артерията (фиг. 13). 

 
Фигура 12. Честота на ангажиране на висцерални съдове при АД тип А 
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Фигура 13. Честота на ангажиране на aa. renalis при АД тип А 

При 8 (57,1%) от пациентите има засягане на общите или-
ачни артерии от аортната дисекация тип А. При 35,7% (5 паци-
енти) е ангажирана лявата артерия илиака комунис, а при 3-ма 
(21,4%) е засегната дясната такава (фиг. 14). 
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В нашата група от 14 пациенти с АД тип А се наблюда-
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при 9-ма пациенти (64,3%). Практически, при всички пациенти 
с артерии, излизащи от фалшивия лумен на аортната дисека-
ция, а. renalis sinistra е излизала от него (фиг. 15). 
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При 11 (78,6%) от пациентите с АД тип А се среща повече от 
1 разкъсване на аортата, тоест повече от едно ентри (фиг. 16). 

 

 
Фигура 14. Честота на ангажиране на илиачни артерии при АД тип А 

 

 
Фигура 15. Артериални съдове, излизащи от фалшивия лумен при АД тип А 
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Фигура 16. Честота на едно или повече ентри в групата с АД тип А 

Съществуват множество процедурни и перипроцедурни 
характеристики, които са ключови при ендоваскуларното ле-
чение на АД тип А. На първо място, трябва да се отбележат 
процедурния успех и оперативната смъртност, а след това 
всички останали характеристики, които са свързани с интер-
венцията. Като успешна се определя процедура, при която от 
финалната аортография се визуализират правилно позициони-
ран стент, адекватно кръвоснабдяване на магистралните съ-
дове чрез декомпресия на истинския лумен или имплантиран 
стент при персистиране на динамична стеноза. Златният стан-
дарт за лечение на пациенти с АД тип А е чрез кардиохирур-
гия, което обяснява и големия брой пациенти, лекувани ини-
циално чрез тази методика, а впоследствие допълнително и ен-
доваскуларно. 

При 11 (78,6%) от всички пациенти с АД тип А в нашето 
проучване е било проведено инициално кардиохирургично ле-
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чение. При останалите трима (11,4%) такова не е било прове-
дено поради забранително високия оперативен риск и ендо-
васкуларното лечение е било дефинитивно радикално лечение 
(фиг. 17). 

 
Фигура 17. Честота на инициално кардиохирургично лечение  

в групата с АД тип А 

При 4-ма (28,6%) от пациентите е проведена хибридна ин-
тервенция, състояща се от ендопротезиране на аортата след съ-
дова хирургична интервенция по debranching на артерия субкла-
вия синистра и/или артерия каротис комунис синистра. Това се е 
налагало при пациенти, при които ентрито на дисекацията е в об-
ластта на посочените артерии, и имплантацията на аортен стент-
графт в тази област би компрометирала тяхното кръвоснабдяване 
при липса на колатерално такова. Първоначално се провежда 
debranching на описаните артерии, след което се имплантира 
стент-графт, който затваря ентрито на дисекацията. Алтерна-
тивно изцяло ендоваскуларно лечение на подобна патология е 
възможно чрез използването на Chimney техника на ниво аортна 
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дъга или използването на открити стентове за декомпресия на ис-
тинския лумен и централизиране на кръвотока, каквото е прове-
дено при 3-ма пациенти (фиг. 18). 

При 6-ма (42,8%) от пациентите ендопротезирането на 
аортата е проведено едноетапно, с интервенция на аортните 
разклонения. Това се налага, когато са налице данни за мал-
перфузионен синдром (фиг. 19). 

При 13 (92,9%) от пациентите с АД тип А ендоваскулар-
ната процедура бе дефиниране като успешна (фиг. 20). 

 
Фигура 18. Честота на хибридни интервенции в групата с АД тип А  

 
Фигура 19. Честота на ендопротезиране, съвместно с PTA  

в групата с АД тип А 
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Фигура 20. Процедурен успех при АД тип А 

Няма нито един случай на процедурна смъртност в гру-
пата с АД тип А. При двама (14,3%) от пациентите се установи 
смърт в рамките на 30 дни след процедурата.  

При 4-ма (28,6%) от пациентите се е наложила балонна ди-
латация на стент-графта поради недобра експанзия и наличие 
на ендолийк (фиг. 21). 

 
Фигура 21. Необходимост от постдилатация в групата с АД тип А 

Въпреки проведената балонна постдилатация при 1 (7,1%) 
от пациентите е описан персистиращ ендолийк в края на про-
цедурата (фиг. 22) 
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Фигура 22. Постдилатационен ендолийк при АД тип А 

При всички пациенти с аортна дисекация тип А в нашето 
проучване се касае за пациенти с торакоабдоминална дисека-
ция. Предвид ограничения размер на протезите, при някои от 
тях се налага имплантация на повече от 1 стента (2-7) поради 
големите размери на дисекацията и невъзможността да бъде 
обхваната в имплантацията само на един стент-графт. Такъв бе 
случаят при 10 (71,4%) от нашите пациенти (фиг. 23). 

 
Фигура 23. Честота на необходимост от допълнителни  

аортни протези при АД тип А 

13
92,9%

1
7,1%

Без еднолийк Персистиращ ендолийк

10
71,4%

4
28,6%

Повече от един Един стент-графт



42 

При ендоваскуларното лечение на АД тип А не се наблю-
дава голяма кръвозагуба при нито 1 от нашите пациенти. Го-
ляма кръвозагуба в проучването ни се дефинира като загуба на 
над 500 ml кръв, или 10% от кръвния обем.  

При 4-ма (31%) от пациентите се наложила реинтервенция 
поради прогресия на дисекацията или регистриран ендолийк 
от контролна компютърна томография при проследяване.  

При 1 (7,1%) от пациентите в групата с АД тип А се е на-
ложила реоперация поради прогресия на дисекацията. Пред-
вид факта, че 11 от 14 пациенти са били лекувани чрез иници-
ална кардиохирургична операция, а не всичките, процентът на 
реоперация всъщност е 9,1% (фиг. 24). 

 
Фигура 24. Честота на повторна интервенция при пациенти с АД тип А 

Провеждането на ендоваскуларно лечение на АД тип А е 
свързано с употребата на анестезия. При 6 (42,9%) пациенти е из-
ползвана обща анестезия, а при 8 (57,1%) – локална. Предпочита-
ният от екипа метод е прилагането на локална анестезия, съпътст-
вана от т.нар. будна анестезия (conscious sedation). Въпреки това 
обща анестезия се използва при някои пациенти, които са в крайно 
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тежко общо състояние, ендоваскуларното лечение се извършва не-
посредствено след кардиохирургичното или пациентите са подло-
жени на хибридна процедура фиг. 25. 

 
Фигура 25. Вид анестезия при АД тип А 

Обобщено, резултатите при АД тип А можем да групи-
раме според демографки показатели, анатомични особености 
и процедурни особености (таблици 4-6). 

Таблица 4. Демографки показатели в групата с АД тип А 

Параметър n = 14 Процент 

Пол  
Мъже 10 71,40% 
Жени 4 28,60% 

Артериална хипертония 12 87,50% 
Резистентна хипертония 6 42,90% 
Дислипидемия 6 42,90% 
Табакизъм 5 35,70% 
Фамилна обремененост 3 21,40% 
Диабет 6 42,90% 
ХБЗ 10 71,40% 
ИБС 0 0% 

Предишни PTA 1 7,10% 
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Таблица 5. Анатомични особености в групата с АД тип А 

Анатомична особеност n = 14 Процент 

Ангажиране на: 
truncus brachiocephalicus 10 71,40% 
a. carotis sin 11 78,60% 
a. subclavia sin 10 71,40% 
висцерални артерии 8 57,10% 

аа. renalis 9 64,30% 

a. iliaca com dex 3 21,40% 
a. iliaca com sin 5 35,70% 
Изход от фалшивия лумен 
truncus celiacus 2 14,30% 
a. mesenterica sup 1 7,10% 
a. ren dex 2 14,30% 
a. ren sin 9 64,30% 
Повече от 1 разкъсване на аортата 11 78,60% 

Таблица 6. Процедурни особености в групата с АД тип А 

Параметър n = 14 Процент 
Инициална хирургия 11 78,60% 
Хибридна интервенция 4 28,60% 
Едновременно с PTA 6 42,8,% 
Процедурен успех 13 92,90% 
Периоперативна смърт 0 0% 
30-дневна смъртност 2 14,30% 
Допълнителна балонна дилатация 4 28,60% 
Ликаж постдилатационен 1 7,10% 
Допълнителна аортна протеза 10 71,40% 
Голяма кръвозагуба 0 0,00% 
Реинтервенция 4 31% 
Реоперация 1 7,10% 
Обща анестезия 6 42,90% 
Локална анестезия 8 57,10% 

Другият показател, който проследихме, е съотношението 
на истински/фалшив лумен преди и след процедурата. Пред-
вид факта, че няма разлика между двете групи по този показа-
тел, резултатите са обобщени и представени в края. 
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Аортна дисекация тип Б 
В нашата кохорта пациенти има 56 с аортна дисекация тип 

Б по Станфорд, интервенирана чрез ендоваскуларни техники. 
Средната възраст на пациентите е 55,6 години, като най-мла-
дият е на 28, а най-възрастният – на 80 години (табл. 7). Мъ-
жете са 51 (91,1%), а жените в групата са 5 (8,9%) (фиг. 26) 

Таблица 7. Възраст на пациентите с АД тип Б 

 Mean Median SD Min Max 
Възраст 55,59 57 11,56 28 80 

 
Фигура 26. Полово разпределение при АД тип А 

Пациентите с артериална хипертония са 55 (98,21%), като 
няма разлика в честотата на това заболяване спрямо пола или 
възрастта на пациентите. При повече от половината пациенти 
с артериална хипертония се наблюдава резистентна хиперто-
ния – при 29 от тях (51,79% от цялата кохорта пациенти с АД 
тип Б) (фиг. 27). 

Двадесет и пет (44,64%) от 56 пациенти са пушачи, като 
не се забелязва разлика в честотата между мъжете и жените 
(фиг. 28). 
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Фигура 27.Честота на артериална хипертония  

при пациентите с АД тип Б 

 
Фигура 28. Честота на табакизъм при пациентите с АД тип Б 

Захарен диабет се наблюдава при 23-ма (41,07%) от паци-
ентите. Всички са със захарен диабет тип II на перорална ме-
дикаментозна терапия, като при повечето пациенти диагнозата 
беше поставена в хода на хоспитализацията (фиг. 29). 
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Фигура 29.Честота на захарен диабет при пациентите с АД тип Б  

Хронично бъбречно заболяване със степен по KDIGO IIIA 
или повече, или eGFR < 60 се наблюдава при 34 (60,71%) от 
пациентите (фиг. 30). 

За определяне степента на бъбречно заболяване е използ-
вана стойността на креатинина и eGFR е изчислен по форму-
лата Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Голямата 
честота на бъбречно увреждане може да се обясни частично с 
високия процент на засягане на бъбречните артерии от аорт-
ната дисекация. Това се наблюдава при 39 (69,64%) от пациен-
тите. 

 
Фигура 30. Честота на ХБЗ при пациенти с АД тип Б 
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Фамилна анамнеза за аортна дисекация, без значение от 
типа ѝ, е описана при 9-ма (16,07%) от пациентите (фиг. 31). 

 

 
Фигура 31. Фамилна анамнеза за аортна дисекация при пациентите с 

АД тип Б 

Както по-рано и за АД тип А, подробно е описана често-
тата на ангажиране от АД на редица важни артериални съдове 
(truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sin, a. subclavia si, 
висцерални съдове, aa. renalis, aa. iliaca communis), както и това 
дали група съдове излизат от истинския или фалшивия лумен 
на дисекацията (truncus celiacus, a. mesenterica superior, a. 
renalis dex, a. renalis sin). Макар и в малък процент, в групата с 
АД тип Б се срещат пациенти с АД, която ангажира truncus 
brachiocephalicus, но не и асцендентната аорта. 

При 3-ма (5,36%) от пациентите има ангажиране на truncus 
brachiocephalicus (фиг. 32). При 3-ма (5,36%) се наблюдава ан-
гажиране на лява обща каротидна артерия (LCCA) (фиг. 33). 
При 32-ма (57,1%) е ангажирана лявата артерия субклавия 
(фиг. 34). При 32-ма (57,1%) пациенти са ангажирани висце-
рални артериални съдове в АД. В групата висцерални съдове 
се включват truncus celiacus, a. mesentrica superior и a. 
mesenterica inferior. Не съществува сигнификантна разлика в 
процента засягане на съдовете, което дава основание те да бъ-
дат поставени под общ знаменател (фиг. 35). 
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При 39 (69,64%) от пациентите с АД тип Б имаме ангажи-
ране на някоя от реналните артерии, а при под 1/3 от пациен-
тите (17; 30,36%) няма такова (фиг. 36). 

 
Фигура 32. Честота на ангажиране на truncus brachiocephalicus 

при АД тип Б 

 
Фигура 33. Честота на ангажиране на лява обща каротидна артерия 

(LCCA) при АД тип Б 

 
Фигура 34. Честота на ангажиране на лява артерия субклавия  

при АД тип Б 
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Фигура 35. Честота на ангажиране на висцерални съдове  

при АД тип Б  

 
Фигура 36. Честота на ангажиране на aa. renalis при АД тип Б 

При 40 (71,4%) от пациентите имаме засягане на общите 
илиачни артерии от аортната дисекация тип Б. В 35,7% (20 па-
циенти) е ангажирана лявата артерия илиака комунис, а при 
25-ма (44,64%) е засегната дясната такава (фиг. 37). 

Ключова анатомична особеност на АД е това дали витални 
артериални съдове са ангажирани в обема на дисекацията и дали 
те излизат от фалшивия лумен на дисекацията. Това има значе-
ние за преживяемостта, обема на интервенцията, спешността на 
провеждането ѝ, както и за хода на процедурата.  

В нашата група от 56 пациенти с АД тип Б се наблюдаваше 
изход от фалшивия лумен на truncus celiacus при 14 лица 
(25%), от артерия mesenterica superior – 7 души (12,5%), от a. 
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renalis dextra – 19 (33,93%), и от a. renalis sinistra – при 23-ма 
(41,07%) (фиг. 38). 

 

 
Фигура 37. Честота на ангажиране на илиачни артерии при АД тип Б 

 
Фигура 38. Артериални съдове, излизащи от фалшивия лумен  

при АД тип Б  

При 45 (80,36%) от пациентите с АД тип Б се среща повече 
от 1 разкъсване на аортата, т.е. повече от едно ентри (фиг. 39) 
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Фигура 39. Честота на едно или повече ентри в групата с АД тип Б 

Както и при АД тип А, в настоящия труд са описани мно-
жество процедурни и перипроцедурни характеристики, които са 
ключови при ендоваскуларното лечение на АД тип Б. Отбеля-
зани са процедурния успех и оперативната смъртност, както и 
други процедурни и перипроцедурни особености. Като успешна 
се определя процедура, при която от финалната аортография се 
визуализира правилно позициониран стент-графт, адекватно 
кръвоснабдяване на магистралните съдове, изолиране на фалши-
вия лумен, като не се обективизира неговото изпълване и/или 
значителна редукция в изпълването. Златният стандарт за лече-
ние на пациенти с усложнени АД тип Б е ендоваскуларното ле-
чение. 

При част от пациенти поради анатомични особености е 
било невъзможно провеждането на изцяло ендоваскуларно ле-
чение и е извършена хибридна процедура, като хирургично е 
извършен debraching или байпас към някой от магистралните 
съдове, а след това е проведено ендопротезиране. 

При 7 (12,5%) от пациентите е проведена хибридна интер-
венция, състояща се от ендопротезиране на аортата и съдова 
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интервенция по debranching на артерия субклавия синистра 
и/или артерия каротис комунис синистра. При някои от паци-
ентите хибридната операция е включвала байпас-хирургия към 
някой от висцералните съдове. Това се налага при пациенти, 
при които ентрито на дисекацията е в областта на горепосоче-
ните артерии и имплантацията на стент-графт в тази област би 
компрометирала тяхното кръвоснабдяване при липса на кола-
терално такова. Първоначално се провежда debranching на опи-
саните артерии, след което се имплантира стент-графт, затва-
рящ ентрито на дисекацията. Алтернативно изцяло ендоваску-
ларно лечение на подобна патология е възможно чрез използ-
ването на Chimney техника на ниво аортна дъга (фиг. 40). 

 
Фигура 40. Честота на хибридни интервенции в групата с АД тип Б 

При 9 пациенти (16,07%) ендопротезирането на аортата е про-
ведено едноетапно с интервенция на периферните артериални съ-
дове. Това се налага, когато имаме данни за малперфузионен син-
дром или достъпът (най-често феморалните артерии) е с високос-
тепенни стенози, които не позволяват преминаването на систе-
мите за имплантация на стент-графта (фиг. 41). 
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При 55 (98,21%) от пациентите процедурата бе дефини-
рана като успешна след финалната аортография (фиг. 42). 

 
Фигура 41. Честота на ендопротезиране,  
съвместно с PTA в групата с АД тип Б 

 

 
Фигура 42. Процедурен успех при АД тип Б 

Има един случай на процедурна смъртност в групата с АД 
тип Б. При 8 (14,3%) от пациентите смъртта е настъпила в рам-
ките на 30 дни след процедурата (фиг. 43). 
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При 13 (23,21%) души се е наложила балонна дилатация 
на стент-графта, поради недобра експанзия и наличие на ендо-
лийк (фиг. 44). 

 
Фигура 43. Смъртност при пациентите с АД тип Б 

 
Фигура 44. Необходимост от постдилатация в групата с АД тип Б 

Въпреки проведената балонна постдилатация при 7 (12,5%) 
пациенти е описан персистиращ ендолийк в края на процедурата 
(фиг. 45). 

При някои пациенти с аортна дисекация тип Б в нашето 
проучване се касае за болни с торакоабдоминална дисекация. 
Предвид ограничения размер на протезите, при някои от тях се 

0

10

20

30

40

50

Процедурна 30-дневна Без

2
3,57% 8

14,3%

46
82,14%

43
72,79%

13
23,21%

Без постдилатация Постдилатация



56 

налага имплантация на повече от 1 поради големите размери 
на дисекацията и невъзможността да бъде обхваната в имплан-
тацията на само един стент-графт. Такъв бе случаят при 26 
(46,43%) от нашите пациенти (фиг. 46). 

 
Фигура 45. Постдилатационен ендолийк при АД тип Б  

 
Фигура 46.Честота на необходимост от допълнителни  

аортни протези при АД тип Б 

Основен показател за нуждата от имплантиране на допъл-
нителни аортни стентове бе перипроцедурната декомпресия на 
истинския лумен след затваряне на първичното ентри. Първо-
началните впечатления са, че подсигуряването на добра деком-
пресия на истинския лумен по цялото протежение на дисеки-
рания сегмент на аорта води до много по-добри дългосрочни 
резултати и значително намалява нуждата от реинтервенция. 
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Поради тази причина във времето броят на пациентите, трети-
рани с имплантиране на основен стент-графт и допълнителни 
открити стентове, подкрепено с данните от клиничните изпит-
вания, при нас нарастваше (фиг. 47). 

 
Фигура 47. Общ брой на интервенирани пациенти и брой на пациенти  

с тотална декомпресия на истинския лумен 

При 14 (25%) от пациентите се наложи реинтервенция по-
ради прогресия на дисекацията или регистриран ендолийк от 
контролна компютърна томография при проследяване. 

При 5 (8,93%) от пациентите в групата с АД тип Б се е на-
ложила реоперация поради прогресия на дисекацията, най-
често ретроградна (фиг. 48) 

При 32-ма (57,14%) пациенти е използвана обща анесте-
зия, а при 24 (42,86%) – локална. Предпочитаният от екипа ме-
тод е локална анестезия, съпътствана от т.нар. будна анестезия 
(conscious sedation). Въпреки това при някой пациенти, които 
са в крайно тежко общо състояние или при пациенти, подло-
жени на хибридна процедура, се използва обща анестезия. По-
големият брой пациенти в групата с обща анестезия, въпреки 
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предпочитаната локална, може да се обясни с факта, че до 2015 
г. бе използван хирургичен съдов достъп. След въвеждането на 
изцяло ендоваскуларен съдов достъп обща анестезия се изпол-
зва само при пациенти в критично състояние (фиг. 49). 

 
Фигура 48. Честота на повторна интервенция  

при пациенти с АД тип Б 

 
Фигура 49. Вид анестезия при АД тип Б 
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Обобщено резултатите при АД тип Б можем да групираме 
по признака: демографки показатели, анатомични особености 
и процедурни особености (таблици 8-10). 

Таблица 8. Демографки показатели в групата с АД тип А 

Параметър n = 56 Процент 

Пол  
Мъже 51 91,07% 
Жени 5 8,93% 

Артериална хипертония 55 98,21% 
Резистентна хипертония 29 51,79% 
Дислипидемия 36 64,29% 
Табакизъм 25 44,64% 
Фамилна обремененост 9 16,07% 
Диабет 23 41,07% 
ХБЗ 40 71,43% 
ИБС 5 8,93% 

Предишни PTA 12 21,43% 

Таблица 9. Анатомични особености в групата с АД тип А 

Анатомична особеност n = 56 Процент 

Ангажиране на: 
truncus brachiocephalicus 3 5,36% 

a. carotis sin 3 5,36% 

a. subclavia sin 28 50,00% 

висцерални артерии 39 69,64% 

аа. renalis 32 57,14% 

a. iliaca com dex 25 44,64% 

a. iliaca com sin 20 35,71% 

Изход от фалшивия лумен 
truncus celiacus 14 25,00% 

a. mesenterica sup 7 12,50% 

a. ren dex 19 33,93% 

a. ren sin 23 41,07% 

Повече от 1 разкъсване на аортата 45 80,36% 
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Таблица 10.Процедурни особености в групата с АД тип А 

Параметър n = 56 Процент 

Хибридна интервенция 7 12,50% 

Едновременно с PTA 9 16,07% 

Процедурен успех 55 98,21% 

Периоперативна смърт 2 3,57% 

30-дневна смъртност 8 14,29% 

Допълнителна балонна дилатация 13 23,21% 

Ликаж постдилатационен 7 12,50% 

Допълнителна аортна протеза 26 46,43% 

Голяма кръвозагуба 9 16,07% 

Реинтервенция 14 25,00% 

Реоперация 5 8,93% 

Обща анестезия 32 57,14% 

Локална анестезия 24 42,86% 
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Обсъждане 

Демографска характеристика 

Възраст и пол 

Както е видно и от данните от литературния обзор, аорт-
ната дисекация се среща по-често при мъже и при възрастни 
пациенти. Средната възраст на пациентите в проучванията е 67 
± 15.6 г., като средно 70% от тях са мъже. Този процент е по-
голям за пациентите с АД тип Б – средно над 75%. Жените не 
са значително по-малък процент от пациентите с АД, а и те са 
в по-напреднала възраст при поставяне на диагнозата. Това 
важи както за пациентите с АД тип А, така и с тип Б, като ре-
зултатите нямат връзка с наличието или липсата на генетична 
предпоставка (Corsini еt al., 2018; Howard еt al., 2014; Christian 
еt al., 2006; Randall еt al., 2018; Lesauskaite еt al., 2001;Levy еt 
al., 2021; Hagan еt al., 2000; Christoph еt al., 2004). 

Пациентите в нашата кохорта отговарят на същите харак-
теристики, те са доминантно мъже в средна възраст, като в гру-
пата с АД тип Б те са над 90% от всички. Жените също са с по-
висока средна възраст в момента на поставяне на диагнозата. 
Пациентите, които имат фамилна анамнеза за аортна дисека-
ция, генетични предпоставки за АД под формата на различни 
видове еластопатия или друго доказано заболяване на аортата, 
са под 5%.  

В нашето проучване няма сигнификантна разлика в половата 
характеристика на пациентите спрямо двете групи (табл. 11). 
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Няма сигнификантна разлика във възрастта на пациентите 
с АД тип А и Б в нашата кохорта. Всички пациенти под 40-
годишна възраст с АД, разгледани в настоящия научен труд, са 
били с доказано генетично заболяване, предразполагащо към 
АД (табл. 12).  

Таблица 11. Полова характеристика на пациентите с АД тип А и Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Пол  
Мъже 10 51 

0.071 
Жени 4 5 

Таблица 12. Сравнение във възрастта на пациентите с АД тип А и тип Б 

Показател  N Mean Median SD Min Max p 

Възраст 
Тип А 14 51,86 51,50 10,32 33,00 70,00 

0,191 
Тип В 56 55,59 57,00 11,56 28,00 80,00 

 
Възрастта е рисков фактор за АД поради факта, че аортата 

губи част от своята еластичност с времето, артериалната хи-
пертония е с по-висок процент на изява в напреднала възраст, 
а и също така дългогодишната давност на не добре контроли-
рана артериална хипертония и дислипидемия са ключови пред-
разполагащи фактори за появата на това животозастрашаващо 
състояние. 

Артериална хипертония 
Най-често срещаният рисков фактори при разгледаните от 

нас пациенти с АД е артериалната хипертония. Повече от 90% 
от пациентите в нашето проучване имат артериална хиперто-
ния, като този процент бе над 98 при пациентите с АД тип Б. В 
проучванията този процент обичайно е над 80%. Артериалната 
хипертония е категорично свързана с увеличен риск от настъп-
ване на АД. В общата популация тя допринася за 54% от общия 
риск за АД. Пациентите с по-високо артериално налягане 5 години 
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преди настъпване на аортната дисекация, по-често умират, преди 
да достигнат болница, отколкото тези с добре контролирана хи-
пертония или без хипертония (Hagan PG et al., 2000; Olsson C et 
al., 2006; DeMartino RR et al., 2018; Hibino M et al., 2022; Landenhed 
M et al., 2015; Howard DP et al., 2013; Howard DP et al., 2014) 

Нашият екип направи по-подробен анализ на пациентите 
с артериална хипертония и от него се откри, че 50% от всички 
пациенти с АД в нашето проучване страдат от резистентна хи-
пертония. Тоест те са на 3 или повече антихипертензивни ме-
дикамента и нямат оптимален контрол на кръвното налягане. 
Те представляват изключително високорискова група за всяка-
къв тип сърдечно-съдови заболяване, а както показват данните 
и за АД. Пациентите с резистентна хипертония изискват стрик-
тно проследяване от кардиолог с опит в лечението ѝ.  

Това за пореден път доказа необходимостта от редовно и 
адекватно проследяване на това обществено значимо заболяване. 
Японско проучване, включващо над 500 000 пациенти и публику-
вано през 2021 г., доказва, че рискът за АД е дозозависим, дори 
при нормално артериално налягане, което допълнително затвърж-
дава необходимостта от адекватен контрол на артериалното наля-
гане в популацията (Hibino M еt al., 2022). 

Нямаше разлика между честотата на артериална хиперто-
ния в групата с АД тип А и тип Б, както и на честотата ѝ при 
мъже и жени. Различни проучвания посочват по-голяма чес-
тота на артериална хипертония при жени и също така по-добър 
медикаментозен контрол при тях, но това не се наблюдаваше в 
нашата кохорта. 

Таблица 13. Артериална хипертония при пациентите  
с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Артериална хипертония 12 55 0,100 
Резистентна хипертония 6 29 0 ,766 
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Дислипидемия 
Дислипидемията е заболяване, което е силно асоциирано 

с исхемичната болест на сърцето и се смята за рисков фактор 
за АД. Въпреки че едно от заболяванията, включващо се в ос-
трия аортен синдром, е аортен улкус, най-често пенетриращ 
атеросклеротичен улкус, съществува връзка между местополо-
жението на атерома и аортната дисекация при много малък 
брой пациенти (Macura KJ, et al., 2003). Няма доказана пряка 
връзка между завишените плазмени нива на липиди и аортната 
дисекация. 

От друга стана, няколко нови проучвания доказват, че има 
връзка между липидните отлагания в стената на аортата при 
мишки и абдоминалната аортна аневризма (Mulorz J et al., 2020). 
Дислипидемията е свързана с увеличен риск от аортни калцифи-
кати, като съществува доказана връзка между местоположението 
на аортните калцификати и ентри при абдоминална аортна дисе-
кация (Yang C-J, et al., 2019). Също така дислипидемията е доказан 
рисков фактор за коронарна болест и съответно е често срещана 
при тези пациенти. Няколко проучвания откриват връзка между 
коронарната болест и аортната дисекация тип Б, като са необхо-
дими още данни, за да се отхвърли категорично, че дислипидеми-
ята не е връзката между двете заболявания (Hashiyama N, et al., 
2018; Tamura K et al., 2000). 

В нашата група пациенти с АД тип А и тип Б дислипиде-
мия се среща при 42-ма от тях (70%), като не се открива ста-
тистически значима разлика в честотата между двете групи. 
(табл. 14). 

Таблица 14. Дислипидемия при пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Дислипидемия 6 36 0,222 
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Тютюнопушене 
Тютюнопушенето е важен рисков фактор за развитието 

както на абдоминални аортни аневризми така и на АД. Освен, 
че има доказана роля в развитието на атеросклерозата, то също 
така увеличава разграждането на еластин в съдовата стена. Тю-
тюнопушенето не само увеличава действието на протеолитич-
ните системи, но и намалява това на техните инхибитори. Във 
всичките проучвания (Kakafika AI, Mikhailidis DP, 2007). Тю-
тюнопушенето е свързано със съответно 5- и 2-кратно увели-
чаване в риска за абдоминална аортна аневризма при съот-
ветно пушачи и бивши пушачи, като съществува доза-зави-
сима връзка (Aune D et al. 2018). Има доказателства, че дори 
пасивното тютюнопушене е свързано с увеличен риск от смър-
тност от аортна дисекация или аортна аневризма (Kihara T et 
al., 2017). 

През последните 30 години са наблюдава спад в тютюно-
пушенето в развитите страни и съответно – спад в честотата на 
коронарна артериална болест и абдоминална аортна анев-
ризма. От другата страна, не се наблюдава същият спад в чес-
тотата на острия аортен синдром и съществуват по-малко до-
казателства за неговата връзка с тютюнопушенето, но въпреки 
това остава част от рисковия профил за развитието и се наблю-
дава при голяма процент от възрастните пациенти (DeMartino 
RR et al., 2018). 

В нашата кохорта табакизъм се наблюдава при 30 (42,9%) 
от пациентите, като не съществува сигнификатна разлика в 
честотата при пациентите с аортна дисекация тип А и тип Б 
(табл. 15). 
  



66 

Таблица 15. Честота на табакизъм 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Табакизъм 5 25 0,764 

 

Фамилна обремененост 
Фамилната анамнеза за АД е известен рисков фактор за 

аортна дисекация. Въпреки това доскоро не съществуваха кон-
кретни данни, които да оценяват риска от аортна дисекация 
при роднини от първа линия на пациенти с аортна дисекация, 
както и на близки от фамилията с аортна дисекация. Повечето 
данни са въз основа на серия пациенти с подобна анамнеза, 
малки серии от роднини, както и на пациенти с доказани гене-
тични заболявания.  

Макар честотата на аортна дисекация при пациенти с до-
казани генетични заболявания, като синдром на Марфан, 
Елерс-Данлос и др., да е висока, те заемат малък процент от 
всички аортни дисекции (Golledge J, Eagle KA. 2008). От друга 
страна, се доказа, че пациентите с фамилна анамнеза за аортна 
дисекация страдат от над 6-кратно увеличен риск. Този риск е 
съответно 6.82, като се включат фамилиите с генетични забо-
лявания и 6.52, като се изключат пациентите със синдром на 
Марфан и бикуспидна аортна клапа. 

Пациентите с фамилна анамнеза за аортна дисекация са 
със сигнификантно по-висок риск за развитие на аортна дисе-
кация, по-висока годишна вероятност за аортна дисекация, 
като обичайно тя се проявява в по-ранна възраст спрямо об-
щата популация (Ma W-G, et al., 2017). Ключово е при тези па-
циенти с положителна фамилна анамнеза да се контролират 
стриктно рисковите фактори и да се провежда редовен скри-
нинг. 
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Таблица 16. Фамилна обремененост при пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Фамилна обремененост 3 9 0,695 

В нашата кохорта 18% от пациентите са с фамилна анам-
неза за АД, като няма разлика между двете групи по този кри-
терий. 

Захарен диабет тип II 
Сърдечно-съдовите заболявания са една от основните 

причини за смърт при пациенти със захарен диабет (ЗД) тип II. 
Въпреки това в последните години са публикувани няколко 
проучвания, доказващи, че именно захарният диабет е асоции-
ран с редуцирана смъртност от аортна дисекация и аневризма. 
Също така има данни, че ЗД е асоцииран със забавен растеж на 
аневризмалния сак.  

Първото публикувано мащабно проучване е от Пракаш и кол. 
(2012), като в него са използвани данни от Nationwide Inpatient 
Sample (NIS), показващи, че честотата на захарен диабет при па-
циентите с торакална аневризма или дисекация е 13%, а в общата 
популация е 22%. Още по-ниска честота на АД се открива при па-
циентите с хронични усложнения от ЗД. 

Впоследствие се натрупаха данни от множество проучва-
ния, обзори и метаанализи, които категорично потвърдиха, че 
захарният диабет е асоцииран с по-ниска честота на аортна ди-
секация и аневризма, както и със забавен растеж на аневриз-
малния сак. Описани са множество механизми за това в резул-
тат както на патофизиологичния процес при ЗД, така и на ме-
ханизма на действие на някой от медикаментите, използвани 
за лечението му (Patel K et al, 2018; De Rango P et al, 2014; Takagi 
H, Umemoto T, 2015; Li S et al., 2021; Nienaber CA. 2012) 
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Обобщено може да се каже, че това се дължи на натрупва-
нето на крайни гликирани продукти в стената на аортата, ре-
дуцирана активност на протеолитичната система, редуцирана 
неоваскуларизация, редуцирана инфилтрация на макрофаги в 
стената, антиинфламаторно действие на някои антидиабетни 
препарати и други. 

В нашата кохорта 41,4% от пациентите са диагностицирани 
със захарен диабет тип II. Високият процент, доста над процента 
за общата популация и този в проучванията с АД, си обясняваме с 
факта, че голяма част от пациентите бяха в лошо здравословно 
състояние, без редовна профилактика и контрол на рисковите фак-
тори. Не се наблюдаваше разлика в честотата на захарен диабет 
тип II в двете групи.  

Таблица 17. Честота на захарен диабет тип II при АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Диабет 6 23 0,883 

Хронично бъбречно заболяване IIIA по KDIGO 
или eGFR < 60 
Спрямо бъбречната функция ние сме разделили пациентите 

според това дали страдат от хронично бъбречно заболяване IIIA 
по KDIGO, или изчисленият eGFR в момента на хоспитализацията 
е < 60 ml/min/1.73m2. Бъбречната функция сме дефинирали така 
поради факта, че при голяма част от пациентите се касае не за хро-
нично бъбречно заболяване, а за остро такова вследствие на зася-
гане на една или повече бъбречна артерия от дисекацията и съот-
ветно предизвиканата от нея динамична стеноза и бъбречна хипо-
перфузия. В резултат на това ние виждаме завишени стойности на 
креатинин и урея, които след възстановяване на адекватна бъб-
речна перфузия бързо достигат физиологична норма. 
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Макар засягането на бъбречните артерии да е известно услож-
нение при аортна дисекация, в литературата не съществуват кате-
горични данни за честотата на бъбречната недостатъчност при 
това състояние. В различните регистри се описва честота на 
малперфузионния синдром при 25-30% от пациентите, като 
той е придружен от бъбречна недостатъчност при 4,5-12% от 
пациентите (Crawford TC et al., 2016). От друга страна същес-
твуват данни, че острата аортна дисекация е причина за 4-12% 
от случаите на остра бъбречна недостатъчност (Crawford TC et 
al., 2016). 

Друга причина за остра бъбречна недостатъчност може да 
бъде контрастната материя, използвана по време на процеду-
рата, което да предизвика контраст-индуцирана нефропатия, 
дори когато нямаме ангажиране на реналните артерии от дисе-
кацията.  

В литературата се откриват данни за честотата на хро-
нично бъбречно заболяване при пациенти с аневризма на 
аортата. Около 25% от тях страдат от това заболяване, като при 
30-месечно проследяване този процент се увеличава до 30 
(Hagiwara S et al., 2022) 

В нашето проучване бъбречната функция беше стриктно 
проследена, като 28 пациенти бяха с хронична бъбречна недос-
татъчност. Детайлно беше проследена динамиката в нивата на 
креатинина при 48 от пациентите, които имаха засягане на ре-
налната артерия. Сигнификантно подобряване в стойностите 
на креатинина се наблюдаваха в постпроцедурния период. На-
чалните средни стойности от 127.43 mmol/l намаляха до 97.22 
mmol/l по време на проследяването. Малка група пациенти (4-
ма) бяха в анурия поради тежка бъбречна исхемия, но с пълно 
възстановяване на диурезата постпроцедурно. 
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В нашата кохорта пациенти 44 (62,9%) от 70 бяха с ХБЗ IIIA 
или повече или eGFR < 60, като при 28 (40%) от тях се касаеше за 
хронично бъбречно заболяване, а при другите 16 (22,9%) – за бъб-
речна недостатъчност вследствие на малперфузионен синдром. 
Високият процент на хронична бъбречна недостатъчност, сигни-
фикантно по-висок от този в други по-ранни проучвания с АД, 
си обясняваме с факта, че в нашата кохорта имаме висок про-
цент лица с новооткрит ЗД, който от своя страна е довел до 
бъбречна увреда.  

Таблица 18. Честота на бъбречна увреда при пациентите с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

ХБЗ или eGFR < 60 10 34 0,901 

Таблица 19. Стойности на креатинин при пациенти с бъбречна увреда 
при АД тип А и тип Б 

Креатинин (mmol/l)  N Mean Median SD Min Max 

Преди процедура 44 127,43 93,00 133,24 61,00 750,00 
Проследяване 44 97,22 89,00 41,20 66,00 313,00 

 

Исхемична болест на сърцето (ИБС)  
Исхемичната болест на сърцето е общественозначимо за-

боляване със за съжаление, все още голяма честота. Предвид 
факта, че и АД и ИБС са сърдечно-съдови заболявания, сме 
разгледали тяхната честота и евентуална връзка. Популаци-
онни проучвания показват, че честотата на ИБС е 1,5-2%, а на 
ИБС сред пациентите с АД е около 5% (DeMartino RR et al. 
2018; Khan MA et al., 2020). 

Предвид факта, че повечето пациенти с АД тип А се леку-
ват кардиохирургично и факта, че обичайно имат висок про-
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фил за ИБС, заболяването е по-често срещано при АД, откол-
кото в общата популация. Провеждането на предоперативна 
коронарография, когато пациентите са хемодинамично ста-
билни и състоянието им позволява това, е оправдано.  

Макар и рядко (1-2% от АД тип А), съществуват случаи, в 
които аортната дисекация засяга някоя от коронарните арте-
рии, което може да предизвика остър миокарден инфаркт. В 
тези случаи по-често става въпрос за дясната коронарна арте-
рия. Това са особена високорискова категория пациенти, като 
ключовото в тези случаи е да се разпознае, че се касае пър-
вично за аортна дисекация и ангажиране на коронарна артерия, 
а не за остър миокарден инфаркт вследствие на тромбоза. В 
тези случаи инициалната антикоагулация или фибринолиза 
може да е потенциално фатална (Tang L et al., 2014; Lentini S, 
Perrotta S, 2011). 

Макар проблемът да не е подробно проучен, съществуват 
данни, показващи, че коронарната артериална болест се среща 
по-често при пациенти с АД тип Б, отколкото тип А 
(Hashiyama N et al., 2018). Подобна зависимост се открива и в 
нашата кохорта, където в групата с АД тип А няма нито един 
пациент с ИБС, а в групата с тип Б – 5-ма (9%). Въпреки наб-
людаваната по-голяма честота на ИБС в групата с АД тип Б 
няма статистическа значими разлика между двете. 

 

Таблица 20. ИБС при пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
ИБС 0 5 0,575 
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Обобщено сравнение 
В нашата кохорта от общо 70 пациенти, 14 с аортна дисека-

ция тип А и 56 с аортна дисекация тип Б по Станфорд, няма ста-
тистическа значима разлика по разгледаните от нас демографски 
критерии. Типичният пациент с АД е мъж на средна възраст, пу-
шач, с дислипидемия и с голяма вероятност неадекватно леку-
вани артериална хипертония и захарен диабет тип II.  

Таблица 21. Сравнение на демографските показатели на пациентите  
с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А, n = 14 Тип Б, n = 56 P-value 

Пол 
Мъже  10 51 0.071 
Жени 4 5  

Артериална хипертония 12 55 0,100 
Резистентна хипертония 6 29 0,766 
Дислипидемия 6 36 0,222 
Табакизъм 5 25 0,764 
Фамилна обремененост 3 9 0,695 
Диабет 6 23 0,883 
ХБЗ или eGFR < 60 10 34 0,901 
ИБС 0 5 0,575 
Предишни PTA 1 12 0,441 

 

Анатомични характеристики  

Засягане на трункус брахиоцефаликус 
В литературата не се откриват абсолютно категорични 

данни за честотата на засягане на трункус брахиоцефаликус и 
останалите съдове на аортата дъга от АД. Споменава се от 5 до 
43% засягане на съдовете на аортната дъга при АД тип А и 40% 
процента засягане на трункус брахиоцефаликус при АД тип А 
(Gaul C et al., 2007; Neri E et al., 2004). Други автори споменат за 
влошена мозъчна перфузия вследствие на уни- или билатерална 
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дисекация на каротидна артерия при АД тип А при 6,5-15% от 
пациентите (Luehr M, et al., 2016; Zieliński T et al. 1999; 
Zurbrügg HR, et al.,1988). 

Дисекация на трункус брахиоцефаликус или на каротидна 
артерия може да причини неврологичен дефицит, промени в 
менталния статус или синкоп. Проучванията посочват, че 
именно синкопът съпътства 5-10% от пациентите с АД тип А 
(Chavan A et al. 1997). 

Влошената мозъчна перфузия е свързана с по-лоши опера-
тивни и периоперативни резултатите и е предмет на дискусия 
кога да бъде осъществена реваскуларизацията на мозъчните съ-
дове. От една страна, съществува увеличен риск от руптура, ко-
гато кардиохирургичното лечение на АД тип А се забави, от 
друга, е налице сериозен риск от оперативен мозъчен инсулт, на 
фона на екстракорпорално кръвообращение и хипотония.  

Също така има данни от проследяването на пациенти с 
персистираща дисекация на трункус брахиоцефаликус, след 
операция по повод АД тип А, че те са с увеличен риск от исхе-
мични инциденти ипсилатерално на дисекираната артерия 
(Neri E et al. 2004). Това, по-рано смятано за безобидно състо-
яние, всъщност се доказа, че е свързано с увеличен риск от мо-
зъчни инциденти и реваскуларизацията „възможно най-бързо“ 
допринася за понижаване на риска от мозъчни инциденти и по-
добрява неврологичната прогноза (Neri E et al. 2004; Luehr M, 
еt al. 2016; Zieliński T et al. 1999) 

Първа проява на АД тип А може да бъде и мозъчен инсулт. 
Проучване сред 2202 пациенти в IRAD открива, че 6% от па-
циентите с АД тип А се презентират с мозъчен инсулт (Bossone 
E et al., 2013). Това се дължи на ангажиране на съдовете на 
аортната дъга от АД, като мозъчният инсулт е асоцииран с по-
вишена вътреболнична смъртност.  
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В нашата кохорта от пациенти нямаме нито един с мозъчен 
инсулт, но имаме такива със синкоп, както и с ангажиране на съ-
довете на аортната дъга. При над 70% от пациентите с АД тип А 
се установява засягане на трункус брахиоцефаликус (71,4%) и ля-
вата обща каротидна артерия (78,6%). По-голямата честота на за-
сягане на тези съдове спрямо литературните данни си обясняваме 
с факта, че в нашата кохорта пациентите са с комплексна АД тип 
А, при които обичайно кардиохирургичното лечение не е било 
достатъчност и най-често се касае за торакоабдоминална дисе-
кация.  

При 80% от пациентите с аортна дисекация тип Б ентрито 
започва след лявата артерия субклавия (Hagan PG, et al., 2000; 
Valentine RJ et al., 2016). В 40% от случаите ентри е в близост 
до артерия субклавия синистра, което от своя страна ангажира 
артерията при провеждане на TEVAR (Feezor RJ et al., 2007). 
В тези случаи обичайно стент-графтът се позиционира над ар-
терията, което води до нейната оклузия. Някои оператори про-
веждат debranching предпроцедурно, други – ендоваскуларна ре-
васкуларизация, а трети оклудират артерията без планирана ре-
васкуларизация. Въпреки големия процент пациенти, засегнати от 
този проблем, все още не съществуват категорични данни за пра-
вилния терапевтичен подход.  

Някои проучвания показват сигнификантно завишена чес-
тота на мозъчен инсулт в групата с покрита артерия субклавия 
спрямо тези с реваскуларизирана такава и препоръчват ре-
васкуларизацията ѝ при всички пациенти (Zhang L еt al., 2015). 
Данните от други проучване пък показват, че реваскулариза-
цията на лявата артерия субклавия не води до намаляване на 
честотата на мозъчен инсулт, смърт или ендолийк, но води до 
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удължено процедурно време и съответно трябва да бъде запа-
зена за пациенти, при които има опасност от критична исхемия 
на органи (Conway AM et al., 2020). 

Двете най-значими публикации по темата се срещат в 
журнала на Европейското дружество по кардиоторакална хи-
рургия и журнала на Американското дружество по съдова хи-
рургия (Matsumura JS et al., 2009; Rehman SM et al. 2011). Пуб-
ликацията на Матсумура и кол. (2009) има характер на кли-
нично ръководство. 

При систематично ревю на литературата Рехман и кол. 
(2011) откриват, че честотата на исхемия на левия горен край-
ник и на мозъчен инсулт са сигнификантно по-ниски при про-
веждането на реваскуларизация на лявата артерия субклавия. 
От другата страна, смъртността и честотата от ендолийк са 
били по-високи. Тяхната препоръка е решението за реваскула-
ризация да бъде индивидуализирано. 

От друга страна, Матсумура и кол. препоръчват реваску-
ларизация на лявата артерия субклавия при всички пациенти, 
освен при тези, при които TEVAR е в спешен порядък и същес-
твува непосредствена опасност за живота им. При тях се пре-
поръчва решението за реваскуларизацията да бъде индивидуа-
лизирано въз основа на анатомията, спешността и нивото на 
компетенция на съдовия екип. 

Съществуват категории пациенти, при които трябва да се 
обърне особено внимание на нуждата от реваскуларизация на ля-
вата артерия субклавия. Това са пациентите след сърдечна бай-
пас-хирургия и LIMA графт, леворъките пациенти, пациентите 
на хрониодиализа с артериовенозна фистула на лявата ръка, 
както и пациентите с анатомични особености като общ остиум на 
лявата артерия субклавия и общата каротидна артерия, както и с 
каротидни и вертебрални стенози (Arko FR, 2005). 
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При нашите пациенти сме отбелязали лявата артерия суб-
клавия в АД, когато имаме дисекация на самата артерия вслед-
ствие на разкъсването на аортата или когато ентрито на аорт-
ната дисекация е в близост до артерията и ендопротезирането 
на аортата изисква тя да бъде оклудирана. Това са двата слу-
чая, при които лявата артерия субклавия е била отбелязана 
като „ангажирана“ в АД. Такъв е бил случаят при 54% от па-
циентите в нашата кохорта, като не съществува сигнификантна 
разлика между двете групи.  

Засягане на ренални артерии 
Бъбреците са едни от най-често засяганите органи при мал-

перфузионен синдром, но въпреки това диагностиката му при тях 
е едно от най-големите предизвикателства. Острата бъбречна не-
достатъчност често съпътства аортната дисекация, което се 
дължи на множество фактори. Първо, може да се наблюдава ос-
тра тубулна некроза вследствие на исхемия на бъбречния парен-
хим в резултат на малперфузионен синдром. Второ, контраст-ин-
дуцираната нефропатия се наблюдава при АД в резултат на не-
обходимостта от използване на немалко количество контраст при 
процедурите, за да се оценят правилно фалшивият и истинският 
лумен на аортата, както и малперфузионният синдром. Трето, в 
резултат на стриктния контрол на хипертонията при АД може да 
се наблюдава неоптимално перфузиран бъбрек, дори при интак-
тни артериални съдове. Комбинацията между тези три и множес-
тво други фактори обяснява голямата честота на наблюдавана ре-
дуцирана бъбречна функция при пациентите с АД.  

В нашата кохорта от пациенти 44 (62,9%) от 70 бяха с ХБЗ 
IIIA или повече, или eGFR < 60, като при 28 (40%) от тях се каса-
еше за хронично бъбречно заболяване, а при другите 16 (22,9%) са 
бъбречна недостатъчност вследствие на малперфузионен синд-
ром. 
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В литературата не се откриват категорични данни за често-
тата на остра бъбречна недостатъчност вследствие на малперфу-
зионен синдром, както и на честотата на засягане на бъбречните 
артерии от АД. Описва се честота на остра бъбречна недостатъч-
ност вследствие на малперфузия в 4,5-12% от всички случаи на АД 
(Nienaber C et al., 2009; Lauterbach SR et al., 2001). Когато се разг-
ледат само пациентите със съмнения за малперфузионен синдром 
при АД, този процент се увеличава драстично до 54,5% (Barnes 
DM et al., 2008) Предвид факта, че едни от основните показания за 
ендоваскуларно лечение на АД тип Б е тя да бъде усложнена, тоест 
може да има малперфузионен синдром, не може да се направи 
пряко сравнение между честотата на засягане на бъбречните арте-
рии и острата бъбречна недостатъчност отнесено към нашата ко-
хорта и данните в литературата.  

В нашата група има засягане на бъбречните артерии при 48 
(68,5%), а малперфузионен синдром при 16 (23%) от болните. То-
ест при 1/3 (33%) от пациентите със засягане на бъбречните арте-
рии от АД това е довело до малперфузионен синдром и остра бъб-
речна недостатъчност.  

Бъбречните артерии са били ангажирани в АД при 9 от 14 па-
циенти с АД тип А и при 39 от 56 пациенти с АД тип Б. При 2-ма 
от пациентите с АД тип А и при 3-ма в групата с АД тип Б е имало 
засягане и на двете бъбречни артерии. Няма статистически зна-
чима разлика на честотата на засягане на бъбречните артерии 
между двете групи пациенти.  

Таблица 22. Засягане на бъбречните артерии при АД тип А и тип Б 

Анатомична особеност Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Ангажиране на: 
аа. renalis 9 39 0,752 
Изход от фалшивия лумен 
a. ren dex 2 19 0,202 
a. ren sin 9 23 0,143 
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Засягане на висцералните съдове  
Малперфузионният синдром се среща при 25-30% от па-

циентите с АД и може значително да намали преживяемостта 
поради причинената от него необратима органна увреда в 
следствие на продължителна исхемия (Geirsson A et al., 2007; 
Fann JI et al., 1990). Проучване, включващо 1809 пациенти от 
IRAD с АД тип А, показва, че в частност мезентериална исхе-
мия се е наблюдавала при 3,7% от тях, като тя е била свързана 
с почти 40% по-голяма смъртност спрямо пациентите без ме-
зентериална исхемия (164). Проучване, разглеждащо пациен-
тите с АД тип Б и мезентериална исхемия, докладва 30,8% и 
9,1% смъртност за съответно пациентите със и без мезентери-
ална исхемия (Jonker FHW et al., 2015). 

Въпреки че напредъкът в лечението на АД подобрява 
смъртността, висцералната исхемия все още е сериозен проб-
лем поради липсата на категорични диагностични критерии и 
универсални методи за лечение. Някои препоръчват спешна 
реваскуларизация на исхемичните органи – било то хирур-
гично или ендоваскуларно, за сметка на забавено лечение на 
дисекацията (Patel HJ et al., 2008; Girardi LN et al., 2004). При 
АД тип А, въпреки че са асоциирани с двукратно увеличение 
на болничната смъртност, хирургичното и ендоваскуларното 
лечение на мезентериалната исхемия са свързани с по-добри 
дългосрочни резултати (Di Eusanio M et al., 2013). При АД тип 
Б след хирургично и ендоваскуларно лечение на висцералната 
исхемия са постигнати еднакви резултати по отношение на 
смъртността, като медикаментозната терапия е била с по-ви-
сока смъртност (Jonker FHW et al., 2015). 

В литературата липсват подробни данни, сравняващи ендо-
васкуларното и хирургичното лечение на мезентериална исхемия 
при АД. От друга страна, има такива публикации за острата мезен-
териална исхемия като цяло. Едната от тях съобщава, че при ендо-
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васкуларното лечение на остра мезентериална исхемия се наблю-
дава смъртност от 25%, а при хирургичното – 39% (Beaulieu RJ, et 
al., 2014). Ендоваскуларното лечение е било асоциирано и с по-
малка резекция на черво, по-малка нужда от парентерално хранене 
и по-кратък болничен престой. Друго обсервационно проучване 
докладва 36% смъртност при ендоваскуларното лечение на мезен-
териална исхемия и 50% при хирургичното (Arthurs ZM et al., 
2011). Като цяло се смята, че инициално ендоваскуларният подход 
е удачна стратегия, като понякога хирургичното лечение не може 
да бъде избегнато, например в случаите с данни за чревна некроза 
или неподходяща анатомия за ендоваскуларно лечение 
(Vedantham S et al., 2003; Szeto WY et al., 2008). 

В нашата кохорта ангажиране на висцералните съдове е 
имало при 57,1% от пациентите с АД тип А и тип Б. Това е довело 
до малперфузия при съответно 14,3% (2-ма) от пациентите с АД 
тип А и при 30% (17) от пациентите с АД тип Б. При всички паци-
енти в групата с АД тип А и АД тип Б е проведена ендоваскуларно 
лечение на засегнатите странични клонове  в случай на установена 
малперфузия.  

Таблица 23. Засягане на висцерални съдове при АД тип А и тип Б 

Анатомична особеност Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Ангажиране на: 
висцерални артерии 8 32 1,000 

Изход от фалшивия лумен 
truncus celiacus 2 14 0,497 
a. mesenterica sup 1 7 1 

 

Засягане на илиачните артерии 

Съществуват оскъдни данни в литературата за честотата 
на ангажиране на илиачните артерии при различните видове 
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АД, като няма данни за исхемия на крайник. При АД тип А 
исхемия на долен крайник се наблюдава при около 18% от па-
циентите, а при пациентите с комплицирани АД тип Б това се 
открива при около 40% от пациентите (Charlton-Ouw KM, et 
al., 2013; Gargiulo М et al., 2014). Само при 21% от пациентите 
с АД тип А се налага периферна интервенция след провеждане 
на дефинитивно лечение на аортната дисекация.  

В ревю на публикациите, свързани с исхемия на долен 
крайник и АД, се открива, че исхемията на долен крайник е 
била третирана медикаментозно при 2% от тях, хирургично 
при 51% и ендоваскуларно при 47%, като при повече от поло-
вината пациенти се е откривала двустранна исхемия на долен 
крайник (Gargiulo М et al., 2014). 

Липсват категорични данни за използваните ендоваску-
ларни методи за лечение, дали TEVAR е било достатъчен, дали 
са използвани илиачни удължения, дали е имало индикация за 
тяхната употреба поради динамична обструкция на лумена на 
съдовете или поради ентри в съответните сегменти. Някои опе-
ратори не третират ентрите в дисталните сегменти на аортата 
и илиачните съдове, предвид сравнително по-ниския риск от 
руптура и риска от усложнения. Въпросът остава дискусионен 
и са необходими рандомизирани проспективни проучвания, за 
да има ясното за най-доброто решение на проблема. Към мо-
мента общ принцип, прилаган от всички оператори, е при кри-
тична исхемия на крайник или високостепенна стеноза, причи-
нявана от АД, тя да бъде третирана. При част от пациентите се 
наблюдава резолюция на оплаквания след оптимизиране на ар-
териалното налягане и съответно повлияване на компресията 
от страна на фалшивия лумен.  
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В нашата кохорта ангажиране на илиачните артерии се 
наблюдаваше при 35,7% от пациентите с АД тип А, като при 
3-ма от тях това бе двустранно, и при 44,6% от пациентите с 
АД тип Б, като при 18 от тях това бе двустранно. Не се наблю-
даваше статистически значима разлика в честотата на засягане 
на илиачните артерии между двете групи, като трябва да се има 
предвид фактът, че в случая се касае за пациенти с АД тип А 
по Станфорд, тип I по Де Бейки. 

Таблица 24. Засягане на илиачните артерии при АД тип А и тип Б 

Анатомична особеност Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Ангажиране на: 
a. iliaca com dex 3 25 0,138 
a. iliaca com sin 5 20 1 

 

Обобщено сравнение 
В нашата кохорта от общо 70 пациенти, 14 с аортна дисе-

кация тип А и 56 с аортна дисекация тип Б по Станфорд, има 
статистическа значима разлика по част от анатомичните осо-
бености на АД. Такава е разликата в честотата на засягане на 
трункус брахиоцефаликус и артерия каротис комуникс синис-
тра. Тази разлика е пряко свързана с класификацията на аорт-
ните дисекации и няма особена практическа стойност. При по-
вече от половината пациенти се наблюдава ангажиране на поне 
1 основен артериален съд от АД, като при 1/3 от тях има зася-
гане на повече от 1, а при 1/3 се наблюдават прояви на малпер-
фузионен синдром, най-често като резултат от засягане на бъб-
речните артерии.  
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Таблица 25. Сравнение на анатомичните показатели на АД  
при пациентите с АД тип А и тип 

Анатомична особеност Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Ангажиране на: 
truncus brachiocephalicus 10 3  < 0,001 
a. carotis sin 11 3  < 0,001 
a. subclavia sin 10 28 0,231 
висцерални артерии 8 32 1,000 
аа. renalis 9 39 0,752 
a. iliaca com dex 3 25 0,138 
a. iliaca com sin 5 20 1 
Изход от фалшивия лумен 
truncus celiacus 2 14 0,497 
a. mesenterica sup 1 7 1 
a. ren dex 2 19 0,202 
a. ren sin 9 23 0,143 
Повече от 1 разкъсване на аортата 11 45 1 

 

Процедурни характеристики  

Инициална хирургична корекция на АД 
Отворената кардиохирургична операция остава златният 

стандарт за лечение на АД тип А, като следва да се отбележи, 
че резултатите продължават да се подобряват. За съжаление, 
около 20% от пациентите се оценяват като твърде високорис-
кови за провеждането на операция. Именно при тях, както и 
при тези, които категорично отказват отворена операция, 
TEVAR е терапевтична опция дори и при АД тип А. Стент-
графтовете, достъпни на пазара, както и техниките за имплан-
тация постоянно се подобряват, което обуславя и перспектив-
ното бъдеще на методиката (Pape LA, et al., 2015). 

TEVAR обичайно се толерира по-добре при по-възрастни и 
по-болни пациенти, което се дължи на минимално инвазивния 
характер на процедурата. При методиката липсва необходимост 
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от торакотомия, обща анестезия, екстракорпорално кръвообра-
щение, хипотермия и други. Целта на TEVAR е да се покрие ен-
трито на АД, като по този начин се прекрати пълненето на фал-
шивия лумен, да се намали налягането в него и да се намали 
рискът от руптура. При този метод съществуват определени 
анатомични изисквания, за да може да бъде имплантиран 
стент-графт. Някои от тях са например необходимостта ентри 
на АД да бъде на поне 10 mm от синотубуларната връзка, друго 
е да има поне 10 mm проксимална и дистална лендинг-зона. 
Както споменахме и по-рано, ендоваскуларното лечение на АД 
тип А е използвано като основно радикално лечение само при 
високорискови пациенти, при които не може да се проведе кар-
диохирургично. В тази група се включва и успешното лечение 
на млад пациент с усложнена с малперфузионен синдром 
аортна дисекация тип А, при който се проведе за първи път в 
света успешно ендоваскуларно лечение с имплантиране на 
многослоен стент (Multilayer Flow-modulator MFM) от коро-
нарните артерии до диафрагмата (Clouse W et al., 2004), с от-
лична клинична и образна еволюция – 5-годишна преживяе-
мост без клинични събития (досега) и практически напълно 
разрешен (облитерирал) фалшив лумен. 

При повечето от пациентите в нашата кохорта с тип А дисе-
кация е проведено инициално кардиохирургично лечение, а ендо-
васкуларното е последващо поради персистираща дисекация тип 
А, с ново ентри, непосредствено след дисталния край на хирургич-
ния графт в асцендентната аорта или продължаваща крайна ор-
ганна исхемия, която е коригирана най-често с комбинация от им-
плантиране на „аортни“ и „неаортни“ стентове. При част от паци-
ентите механизмът на компресията е персистиране на дисекацията 
и активна комуникация между фалшивия и истинския лумен на 
аортата дистално от „разрешеното“ проксимално „ентри“, а при 
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други е поради редисекация, възникнала по-рано или по-късно 
след инициалното хирургично лечение. В унисон с данните от ли-
тературата 80% от пациентите с АД тип А, при които е приложено 
ендоваскуларно лечение, в нашата кохорта, са били лекувани пър-
воначално чрез хирургия (Eric L, William E, 1984; Masuda Y, et al., 
1996; István M, et al., 2000; Bickerstaff LK, et al., 1982). 

Данните от литературата и клиничните ръководства посоч-
ват, че при усложнена аортна дисекация тип Б ендоваскуларното 
лечение е метод на избор. В случаите, когато е невъзможно про-
веждането на такова поради анатомични особености, технически 
причини, липса на компетенция или необходимост от провежда-
нето на друга хирургична интервенция вследствие на малперфу-
зионен синдром, хирургичната корекция е алтернатива. При неус-
ложнените дисекации тип Б данните от клиничните ръководство 
все още препоръчват медикаментозната терапия като метод на из-
бор, макар към момента да се натрупват множество нови доказа-
телства, че ендоваскуларното лечение дава по-добри дългосрочни 
резултати с оглед смъртността и необходимостта от бъдеща интер-
венция. Тенденцията е в близкото бъдеще това да бъде препоръч-
вания метод и за лечение на неусложнени АД тип Б (Di Tommaso 
L еt a. 2018; Duarte JJ et al., 2014; Nienaber CA et al., 2009; Nienaber 
CA et al., 2005). 

Съществува сигнификантна разлика в честотата на про-
веждане на инициално хирургично лечение при пациентите с 
АД тип А и тип Б. Това е очаквано с оглед различната страте-
гия за тяхното лечение (табл. 26). 

Таблица 26. Инициално хирургично лечение при пациенти  
с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Инициална хирургия 11 0 0,001 
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Хибридна интервенция 
Класическият хирургичен подход при АД тип А цели да 

се идентифицира и изолира основното ентри. Въпреки хирур-
гичната корекция, персистиращ фалшив лумен и дисекационен 
флеп се наблюдават при 64-90% от пациентите (Erbel R, et al. 
2014). Това от своя страна може да доведе до малперфузионен 
синдром в краткосрочен план и увеличава риска от дилатация 
и руптура в дългосрочен (Luebke T, Brunkwall J, 2014). В кли-
ничното ръководство на Европейското дружество по кардио-
логия от 2014 г. се препоръчват хибридни техники при АД тип 
А и дистална малперфузия (Erbel R, et al. 2014). Някои от тези 
техники са употреба на „elephant trunk” със или без TEVAR, 
реваскуларизация на супрааортните съдове и TEVAR, както и 
изцяло ендоваскуларно – TEVAR без хирургична реваскулари-
зация. 

При АД тип Б има няколко случая, при които хибридният 
подход може да бъде предпочитана опция. Един от тях е в слу-
чаите, когато няма достатъчна проксимална лендинг зона за 
имплантация на стент-графта от страна на супрааортните съдове. 
В такива случаи, преди извършването на TEVAR, може да се нап-
рави debranching на артерия субклавия синистра или на артерия 
субклавия синистра и артерия каротис комунис синистра. По 
този начин можем да си осигурим достатъчно голяма лендинг-
зона, която да позволи безопасната имплантация на стент-графт, 
както и добър сийлинг. Друга възможна анатомична констела-
ция, когато има нужда от хибриден подход, е при недостатъчна 
дистална лендинг-зона. 

В групата с АД тип А са 4-ма пациенти, при които е извър-
шена хибридна интервенция, състояща се в debranching на суп-
рааортните съдове и TEVAR. При пациентите с АД тип Б има 7 
случая на хибридни интервенции с debranching. Статистически 
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значима е разликата в честотата на провеждане на хибридни ин-
тервенции при пациентите с АД тип А и тип Б заради персисти-
рането на дисекацията в супрааортните съдове. 

Таблица 27. Хибридни интервенции при пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Хибридна интервенция 4 7 0,212 

 

Едновременно с PTA 
Корекцията на малперфузионния синдром е ключов момент 

в лечението на АД. Въпреки че златният стандарт за лечението 
на АД тип А е кардиохирургично, съществуват данни, че при 
малперфузия, нейната ендоваскуларна корекция преди хирур-
гичната корекция на АД дава по-добри резултат с оглед смърт-
ността (Dimusto PD et al., 2010; Deeb GM, et al., 1997). При паци-
ентите, лекувани изцяло ендоваскуларно, едноетапната корекция 
на малперфузията и АД е препоръчителна.  

При пациентите с усложнена аортна дисекация тип Б и 
персистиращи данни за малперфузия е препоръчително да се 
проведе едноетапно реваскуларизация на исхемичните съдови 
територии. 

Аортната дисекация е състояние, пословично известно с 
високата си смъртност, около 1% на час в първите 48 часа в 
острата фаза. Това означава, че около половината от пациен-
тите ще екзитират през първите 2 дни след настъпването. 
Предвид факта, че в нашата група с АД тип А има само 3-ма 
пациенти, които не са преминали първоначално кардиохирур-
гично лечение, не може да ги коментираме като смъртност в 
острата фаза на заболяване. В групата като цяло няма нито 
един случай на интрапроцедурна смъртност. Данните от про-
учванията показват, че при тези с успешна корекция на АД 
преживяемостта е 96% през първата година и 91% на третата 
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(Tsai TT et al., 2006). В нашата кохорта има общо 2 случая на 
смърт в рамките на 30 дни след процедурата (2.8%).  

При АД тип Б докладваната болнична смъртност е 9,1% за 
пациенти без малперфузионен синдром и 30.8% за такива със 
(Jonker FHW et al., 2015). 

В нашата кохорта пациенти с АД тип Б е регистриран 1 
случай на процедурна смърт. Не се открива статистически зна-
чима разлика в процедурната и 30-месечната смъртност между 
двете групи пациенти (табл. 28). 

Таблица 28. Смъртност при ендоваскуларно лечение  
на пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Периоперативна смърт 0 1 1 

30-дневна смъртност 2 8 1 

 
Средното проследяване е 59 месеца, като най-дългото е 96 

месеца, а най-краткото – 33 месеца, като се изключат пациен-
тите с едномесечна смъртност. През първия месец след интер-
венцията са починали общо 10 от аортна смърт. По време на 
проследяването 9 пациенти са починали от неаортна смърт.  

Процедурен успех 

Процедурен успех бе дефиниран като успешна импланта-
ция на стент-графт, затваряне на основното дисекационно ен-
три, сигнификантна редукция в налягането във фалшивия лу-
мен, както и изпълването му с контрастна материя, водещи до 
съхраняване на живота на пациента.  

Метаанализ, включващ 609 пациенти, претърпели ендоваску-
ларно лечение по повод АД, докладва технически успех при 98% 
от тях (Eggebrecht H et al., 2006). От тези пациенти 4% са били с 
АД тип А и 96% с тип Б. Друг метаанализ, включващ 942 пациенти 
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с АД тип Б, в период 1997-2007 г. съобщава за технически успех 
при 95% от лекуваните ендоваскуларно (Parker JD, Golledge J, 
2008). Една от най-големите серии пациенти с АД тип А, лекувани 
ендоваскуларно, включва 45 пациенти с техническа успеваемост 
от 97% (Ye C et al.,2011). 

Сходни перипроцедурни резултати бяха установени в на-
шата кохорта пациенти: технически успех бе постигнат при 
93% от лицата с АД тип А и 98% при тези с АД тип Б. Няма 
статистически значима разлика между двете групи (табл. 29). 

Таблица 29. Процедурен успех при ендоваскуларно лечение  
на АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Процедурен успех 13 55 0,362 

 

Допълнителна балонна дилатация  
и постдилатационен ликаж 
Въпреки екзактните образни измервания и внимателната 

предпроцедурна подготовка в част от случаите бе необходима 
балонна дилатация на ендопротезата по повод ендолийк. Та-
кава бе необходима при 28,6% от пациентите с АД тип А и 23% 
от пациентите с тип Б. След допълнителната балонна дилата-
ция  персистиращ ендолийк е бил наблюдават в края на проце-
дурата при 1 пациент с АД тип А и при7 с АД тип Б, т.е. балон-
ната дилатация е била ефективен метод за справяне с ендолийк 
поради субоптимален сийлинг при над 50% от пациентите 
(табл. 30). 

Различните видове ендоваскуларно лечение на аортата са 
свързани с различна честота на ендолийк. При провеждане на 
“elephant trunk” и TEVAR честотата на ендолийк е 1-15%. При 
провеждането на дебранчинг и TEVAR – 0-15%. При изцяло 
ендоваскуларно лечение докладваната в литературата честота 
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е най-висока – до 21,6, като около 30% от ендолийковете изис-
кват реинтервенция (Cannavale А. еt al., 2017). Най-често това 
се дължи на ендолийк вследствие на ретроградно пълнене от 
артерия субклавия синистра, когато тя е покрита.  

В нашата кохорта при 7 от пациентите е проведен първо-
начален debranching и след това ендопротезиране на аортата. 
При други 7 са извършени хибридни операции. При 11 от па-
циентите с АД тип А е проведена първоначална кардиохирур-
гия, последвана от ендоваскуларно лечение. Останалите паци-
енти са лекувани изцяло ендоваскуларно.   

При 2-ма (8%) от пациентите, при които е проведена хиб-
ридна интервенция, е налице ендолийк в края на процедурата. 
При 6-ма (13,3%) от общо 45 пациенти, лекувани изцяло ендо-
васкуларно, има наличие на ендолийк в края на процедурата. 
Не се наблюдава сигнификатна разлика в двете групи. 

Таблица 30. Честота на балонна дилатация и постдилатационен  
ендолийк при АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Допълнителна балонна дилатация 4 13 0,732 
Ликаж постдилатационен 1 7 1 

 

Допълнителна аортна протеза 
При 11 пациенти с АД тип А и при 45 пациенти с АД тип 

Б се откри повече от 1 разкъсване на аортата. Позитивното ре-
моделиране на аортата често е компрометирано при пациенти 
с персистиращ фалшив лумен след TEVAR. Един от методите 
за затваряне на дисталните ентрита е чрез имплантация на 
втора аортна ендопротеза (стент-графт). По-късата дължина на 
стент-графта е асоциирана с по-висока честота на персистиращ 
фалшив лумен и съответно реинтервенции. При 10 и съответно 
26 от тях се наложи имплантация на повече от 1 аортна протеза 
поради недостатъчна дължина на проксималния стент-графт, 
за да се покрие дължината на цялата дисекация. Има данни за 
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значително компрометиран размер на истинския лумен или 
значително контрастиране на фалшивия лумен. Няма сигнифи-
кантна разлика в честотата на необходимостта на повече от 1 
аортна протеза между двете групи. 

Промяна в размера на истинския и фалшивия лумен 
Целта на ендопротезирането на аортата при АД е да се зат-

вори разкъсването на аортата, да се преустанови комуникаци-
ята между истинския и фалшивия лумен, да се намали компре-
сията върху истинския такъв, да се възстанови кръвоснабдява-
нето към исхемичните зони и в резултат на всичко това да се 
намали смъртността.  

От една страна, персистиращият фалшив лумен е асоции-
ран с по-лоша прогноза и тромбозирането му е свързано с ре-
дуцирана смъртност. Множество публикации показват, че ус-
пешното ендоваскуларно лечение при АД е свързано с намаля-
ване на размерите на фалшивия лумен, увеличаване на разме-
рите на истинския и значително подобрена преживяемост 
спрямо естествения ход на заболяването (Khoynezhad A et al., 
2009; Akin еt al., 2009; Schode et al., 2007; Wang et al., 2022). 
Поради сигнификантните разлики в методите, използвани за 
лечение на АД тип А и тип Б, както и множеството различни 
комбинации между изцяло ендоваскуларно, инициално кар-
диохирургично, хибридно лечение, наличие или липса на мал-
перфузионен синдром не можем да дадем конкретни резулта-
тите за промяната в диаметъра на двата лумена, както и за сте-
пента на тромбоза на фалшивия лумен във всяка група. Вместо 
това сме обобщили резултатите, като сме сравнили минимал-
ния размер на истинския и максималния размер на фалшивия 
лумен на аортата в сегмента с най-голяма компресия на истин-
ския лумен при всеки пациент преди интервенция и 6 месеца 
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след процедурата. Резултатите показват статистически зна-
чима промяна в размерите на истинския и фалшивия лумен в 
посока позитивно аортно моделиране (табл. 31, 32 и фиг. 50). 

Таблица 31. Размери на истинския и фалшивия лумен  
преди и след ендопротезиране при АД тип А и тип Б 

Диаметър (mm) на: Mean SD 

Истински лумен преди 10,55 8,2018 

Истински лумен след 27,38 7,854 

Фалшив лумен преди 27,84 13,600 

Фалшив лумен след 10,65 10,523 

Таблица 32. Промяна в истинския и фалшивия лумен  
преди и след ендопротезиране при АД тип А и тип Б 

 
Промяна в диаметъра (mm) 

T DF p-value 
Mean SD 95% CI 

Разлика истински лу-
мен преди и след им-
плантация 

16,83 8,22 19,57 14,08 12,45 60 < 0,001 

Разлика фалшив лу-
мен преди и след им-
плантация 

-17,19 12,45 -13,04 -21,34 8,40 60 < 0,001 

 
Фигура 50. Промяна в размерите на истинския и фалшивия лумен 

след ендопротезиране при АД тип А и тип Б 

10,55

27,38 27,84

10,65
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p < 0,001 p < 0,001
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Голяма кръвозагуба 
Голяма кръвозагуба (табл. 33) в нашето проучване се де-

финира като загуба на над 500 ml кръв, или 10% от кръвния 
обем. В литературата не се откриват категорични данни за чес-
тотата на голямо кървене при ендоваскуларното лечение на 
аортата. В проучване, разглеждащо имплантацията на стент-
графт по повод аневризма на десцендентната аорта, се съоб-
щава за голямо кървене и необходимост от хемотрансфузия 
при 10% от пациентите постпроцедурно (Fairman RM et al., 
2012). В нашата кохорта този процент е 12,8% (9 пациенти), 
като 5 от тях са били в групата с хибридна интервенция при 
АД тип Б, а другите 4 при изцяло ендоваскуларно лечение. 
Няма сигнификантна разлика в честотата на голяма кръвоза-
губа при АД тип А и тип Б.  

Таблица 33. Честота на голяма кръвозагуба  
при ендоваскуларно лечение не АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Голяма кръвозагуба 0 9 0,188 

Реинтервенция и реоперация 
Успехът при TEVAR се определя не само от затварянето 

на главното ентри, но също така и от броя и големината на вто-
ричните разкъсвания при наличие на такива. Ремоделирането 
на фалшивия лумен често е компрометирано при пациенти с 
персистиращ фалшив лумен след TEVAR. Един от методите за 
затваряне на дисталните е чрез имплантация на втора аортна 
протеза. Това е и една от основните причини за реинтервенция. 
По-късата дължина на стент-графта е асоциирана с по-висока 
честота на персистиращ фалшив лумен и съответно с реинтер-
венции. По-голямата дължина на графта, от друга страна, е асо-
циирана с по-висока честота на исхемия на гръбначния мозък и 
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парализа, затова предпроцедурната планировка е винаги ключова 
при пациентите с АД.  

Друг метод за емболизация на фалшивия лумен е импланта-
ция на емболизационни койлове или оклудер-дивайси в него. При 
ендолийк тип II и идентифициран конкретен съд с възможност за 
достъп, метод за лечение може да бъде емболизацията на ендо-
лийк-асоциирания съд. Това е друга основна причина за реинтер-
венция при тези пациенти.  

Причините за реоперация могат да бъдат дислокация на аорт-
ната протеза, пречупване на протезата, персистиращ фалшив лу-
мен, малперфузионен синдром, ретроградна дисекация. Ретрог-
радната дисекация е сравнително рядко усложнение след TEVAR, 
като в литературата се описва честота от 2,5%, като то е по-често 
при пациенти с АД спрямо тези с аортна аневризма (Chen Y, et al., 
2017). Метаанализ, включващ 50 публикации с общо 8969 паци-
енти, съобщава за смъртност от 37,1% при ретроградна дисекация 
тип А (Chen Y, et al., 2017). 

Mетаанализ, включващ 942 пациенти с АД тип Б в периода 
1997-2007 г., съобщава за реинтервенция при 7,6% от пациентите, 
а за реоперация – при 2.8% (Parker JD, Golledge J., 2008). Друго 
проучване, включващо пациенти, лекувани ендоваскуларно през 
периода 1999-2004 г., съобщава за честота на реинтервенции 12%, 
а честота на реоперации 2,5% (Eggebrecht H et al., 2006). 

В нашата група пациенти след ендоваскуларно лечение на АД 
тип А и тип Б при 18 се е наложила реинтервенция, съответно при 
4 и 14 във всяка от групите, а при общо 6 се е наложила реопера-
ция, съответно при 1 и 5 във всяка група. Няма значима разлика в 
честотата на репроцедурите между двете групи. 

Таблица 34. Честота на реинтервенции и репроцедури  
при пациенти с АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 

Реинтервенция 4 14 1 

Реоперация 1 5 1 
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Вид анестезия 
Видът анестезия по време на ендоваскуларното лечение на 

АД тип А и тип Б зависи основно от предпочитанията на опе-
ратора, вътреболничния протокол и състоянието на пациента. 
Някои оператори предпочитат обща анестезия предвид по-доб-
рия контрол на артериалното налягане, възможността за по-
прецизна имплантация на аортната протеза при релаксиран па-
циент, както и възможността за ТЕЕ, използвано от някои опе-
ратори. Предпочитанията на нашия екип е имплантацията на 
стент-графт при АД тип А и тип Б да се извършва при будна 
анестезия, т.нар. „conscious sedation”, при липса на противопо-
казания за такава от страна на пациента и неговото общо със-
тояние. При първите процедури по ендоваскуларно лечение на 
АД тип А и тип Б, извършвани от нашия екип, се използваше 
обща анестезия поради необходимостта от повече време за им-
плантация на стент-графта, липса на опит с будна анестезия, 
както и нуждата от хирургичен съдов достъп поради липсата 
на устройства за затваряне на съдовия достъп. С натрупването 
на достатъчно опит всички процедури, освен тези при кри-
тични пациенти, се провеждаха при будна анестезия. Не съ-
ществува статистически значима разлика в използваната анес-
тезия при АД тип А и тип Б (табл. 35). 

Таблица 35. Вид анестезия при АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Обща анестезия 6 32 

0,381 
Локална анестезия 8 24 

 

Количество контраст 
Количеството използван контраст е пряко свързано с чес-

тотата на контраст-индуцирана нефропатия. Средното коли-
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чество контрастна материя, използвана по време на ендопро-
тезиране при АД тип А и тип Б, е 156,5 ml. Няма сигнификан-
тна разлика между АД тип А и тип Б (табл. 36).  

Таблица 36. Количество използвано контраст при АД тип А и тип Б 

Показател   N Mean Median SD Min Max p-value 

Количество 
контраст 

Тип А 14 161,54 160 69,71 70 315 0,4 
Тип В 56 152,25 150 91,41 10 500 

 

Затваряне на съдовия достъп 

В началото на ендоваскуларното лечение при АД тип А и тип 
Б от нашия екип в България не бяха регистрирани всички устройс-
тва за затваряне на съдовия достъп. Най-често използваните стент-
графтове за торакална аорта са с размери 18-24 F, а тези за абдоми-
нална аорта – 16-20 F. Това обяснява невъзможността за затваряне 
на основния съдов достъп чрез мануална компресия или употребата 
на AngioSeal (първото регистрирано устройство за затваряне на съ-
довия достъп). Това налагаше извършването на съдовохирургичен 
достъп за имплантация на стент-графта, a AngioSeal се използва и 
към момента за допълнителния съдов достъп. След навлизането на 
пазара в България на съшивателя Perclose ProGlide бе възможно из-
вършването на изцяло перкутанно ендопротезиране на аортата. В 
никой от предходно публикуваните в България научни трудове, 
свързани с лечението на аортна дисекация, не се среща употребата 
на устройства за затваряне на съдовия достъп (Начев Г.,1988; Пет-
ров И. и др., 2006; Петров И. и др., 2004). По-късно се появи и 
MANTA, което към момента е предпочитаното устройство за затва-
ряне на съдовия достъп от нашия екип. Честотата на усложненията 
при пациентите с изцяло ендоваскуларен съдов достъп бе под 10%, 
което е в унисон с данните от литературата.  
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Таблица 37. Затваряне на съдовия при АД тип А и тип Б 

Closure device Тип А, n = 14 Тип Б, n = 56 
Angioseal 5 12 
Proglide 3 18 
MANTA 8 30 
Хирургичен достъп 3 6 

 

Обобщено сравнение 

В нашата кохорта от общо 70 пациенти, 14 с аортна дисекация 
тип А и 56 с аортна дисекация тип Б по Станфорд, има статисти-
ческа значима разлика само по 1 от процедурните особености на 
АД. Това е честотата на инициална хирургия, като тя е значително 
по-висока при пациентите с АД тип А, което е очаквано с оглед 
златния стандарт за лечението на това състояние. 
 

Таблица 38. Финална таблица, обобщено сравнение  
при ендоваскуларно лечение на АД тип А и тип Б 

Параметър Тип А n = 14 Тип Б n = 56 P-value 
Инициална хирургия 11 15 0,001 
Хибридна интервенция 4 7 0,212 
Едновременно с PTA 4 9 0,277 
Процедурен успех 13 55 0,362 
Периоперативна смърт 0 2 1 
30-дневна смъртност 2 8 1 
Допълнителна балонна дилатация 4 13 0,732 
Ликаж постдилатационен 1 7 1 
Повече от 1 аортна протеза 10 26 0,136 
Голяма кръвозагуба 0 9 0,188 

Реинтервенция 4 14 1 

Реоперация 1 5 1 
Обща анестезия 6 32 

0,381 
Локална анестезия 8 24 
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Примерни случаи на ендоваскуларно лечение  
на аортна дисекация  

Клиничен случай 1 
Касае се за пациент на 59 години, постъпил в Клиниката с 

оплаквания от гръдна болка при физическо усилие и при пови-
шени стойности на артериалното налягане. През 2002 г. е про-
ведено оперативно лечение, пластика на асцендентната аорта 
по повод на дисекация на аортата тип А.  

От контролната КТ аортография се установява персисти-
ране на фалшивия лумен в асцендентната аорта и аркус аорте 
с оформена аневризма от фалшивия лумен в десцендентната 
аорта. 

 
Фигура 51. 3D визуализация от контролната компютърна томогра-

фия при постъпването. Визуализират се персистираща аортна дисека-
ция и оформена аневризма на фалшивия лумен в десцендентна аорта 
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Фигура 52. Контролна компютърна томография при постъпването. 

Направени са измервания на аортата на различни нива, визуализират 
се истинският и фалшивият лумен на аортата 

При пациента се проведе ендоваскуларно лечение с изпол-
зване на “Chimney” техника за запазване на кръвотока към суп-
рааортните съдове. Имплантиран е стент-графт Endurant II 
36/36/70 mm в асцендентната аорта с перкутанен достъп от ля-
вата а. subclavia, след което през достъп от а. brachialis dex. се 
имплантира стент-графт Be Graft 12/59 mm x 2 в tr. 
brachiocefalicus. През перкутанен достъп от LCCA се имплан-
тира стент-графт Be Graft 8/57 mm x 2. Със застъпване на ниво 
на асцендентната аорта със стентовете към супраортните съ-
дове чрез феморален перкутанен съдов достъп се имплантират 
аортен стент-графт Valiant Captiva 38/38/200 mm и дистално от 
него в десцендентната аорта – аортен стент Sinus Xl 34/100 
mm. Изолират се фалшивият лумен в асцендентната аорта, 
както и аневризмалният сак в десцендентната аорта със значи-
телна декомпресия на истинския лумен. Пункционните места 
са затворени финално с Angioseal 8 F (a. subclavia), Manta 18F 
(a. femoralis) и ProGlide (LCCA). 
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Фигура 53. Визуализират се во-

дачи от всички пункционни 
места, пласирани в асцендент-

ната аорта  

 Фигура 54. Визуализират се 
водачи от позиционирани за 

имплантация всички описани 
стентове и стент-графтове 

 
Фигура 55. 3D визуализация при проследяване 1 г. след процедурата. 

Визуализира се напълно изолиран аневризмален сак на фалшивия  
лумен в десцендентна аорта, правилно позиционирани и проходими 

стентове и стент-графтове в аортата и супрааортните съдове  
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Клиничен случай 2 
Касае се за 48-годишен мъж, приет в критично състояние 

с данни за АД тип А по Станфорд, започваща от аортната дъга 
след остиума на трункус брахиоцефаликус и стигаща до двете 
общи илиачни артерии. Супрааортните съдове бяха прохо-
дими, висцералните съдове излизаха от истинския лумен, като 
луменът на дясната обща илиачна артерия бе компрометиран. 
Поради данните за единично ентри на аортната дисекация в сред-
ната част на асцендентната аорта бе взето решението за импланта-
ция на 2 стента от типа MFM (multilayer flow modulator, мултис-
лоен модулатор на кръвотока) (Cardiatis, Isnes, Belgium) от прок-
сималната част на асцендентната аорта към дисталната част на то-
ракалната аорта. В дясната обща илиачна артерия бяха импланти-
рани 2 самоотварящи се стента Compеte SE (Medtronic, 
Minneapolis, Minnesota). Финално пункционното място бе затво-
рено с МANTA. Пациентът е проследяван 3 г. с образни изследва-
ния и 5 г. – клинично, с отлични резултати.  

 
 

 

 

 

 

 

Фигура 56. Компютърна томография  
с контраст от постъпването, показваща 

аортна дисекация тип А, започваща  
от асцендентна аорта и достигаща  

до общите илиачни артерии 
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Фигура 57.Финална ангиография в края на процедурата,  
показваща успешно централизиран кръвоток в аортата  

след имплантация на 2 х MFM 

 
Фигура 58. 3D визуализация на компютърна томография на 3-тата го-
дина след процедурата. Вижда се запазен резултат от стентиране, цен-

трализиран кръвоток в аортата  
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Клиничен случай 3 
Касае се за мъж на 58 г., насочен за ендоваскуларно лече-

ние по повод данни от КТ аортография за аортна дисекация тип 
Б по Станфорд, започваща след отделянето на лявата артерия 
субклавия и продължаваща до бифуркацията на абдоминал-
ната аорта. Проведе се имплантация на стент-графт Valiant 
Captiva 32/32/192 mm в проксималната част на десцендентната 
аорта, Endurant 32/32/49 mm със застъпване в дисталната дес-
цендентна аорта, Sinus XL 32/100 mm и Sinus XL 24 х 100 mm 
последователно в абдоминалната аорта, както и два стента 
Protégé 12 x 80 mm X2 в лявата и дясната обща илиачна арте-
рия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 59. 3D визуализация  
от постъпването, показваща 

аортна дисекация тип Б, започ-
ваща след лявата артерия суб-

клавия и продължаваща  
до бифуркацията на аортата 
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Фигура 60. Финална ангиогра-

фия след процедурата 
 Фигура 61. 3D визуализация 

при проследяване на 5-ата 
година след процедурата 
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Изводи 

1. Ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А 
и тип Б по Станфорд е сигурен и ефективен лечебен метод, с 
ниска честота на ранни и късни усложнения. 

2. Съвременното лечение на дисекация на аортата тип А 
и Б включва както самостоятелно ендоваскуларно лечение, 
така и съчетано първично или вторично хибридно лечение – 
комбинирана хирургична и ендоваскуларна терапия.  

3. Изцяло ендоваскуларното лечение на аортна дисека-
ция тип А е алтернатива на хирургичното или хибридното при 
пациенти с много висок периоперативен риск.  

4. Дисекацията на аортата причинява не само тежко па-
тологично поражение на аортата, водещо до аневризма и руп-
тура, но и висока честота на малперфузионен синдром, следс-
твие от стенози/тромбози на супрааортните, висцералните, ре-
налните и периферните артерии.  

5. Установи се висок процент на остатъчни съдови сте-
нози на трункус брахиоцефаликус (21,4%), лява обща сънна 
артерия (21,4%), а. субклавия (35,7 %), висцерални артерии 
(57,1%) и ренални артерии (64%) при пациенти, оперирани от 
дисекация тип А, което налага вторична ендоваскуларна ре-
васкуларизация. 

6. Установи се висок процент на висцерална исхемия на 
а. мезентерика супериор, а. реналис и трункус целиакус при 
пациенти с дисекация тип Б и А, което налага първична или 
вторична ендоваскуларна реваскуларизация. 

7. Наличието на малперфузионен синдром при дисека-
ция на аортата е свързано с повишен риск от смъртност и не-
обходимост от допълнителни съдови интервенции.  
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8. Успешното ендоваскуларното лечение при АД тип А 
и тип Б води до значително увеличаване в размера на истинс-
кия и редукция на фалшивия лумен, което намалява риска от 
аневризма и руптура и подобрява перфузията. 

9. Наличието на ендолийк и персистираща комуникация 
между фалшивия и истинския лумен са най-честите причини 
за реинтервенция. 

10. Будната анестезия и изцяло перкутанният достъп са 
безопасна и ефективна алтернатива на общата анестезия и хи-
рургичния достъп и значително намаляват процедурното 
време. 

11. Ендоваскуларното лечение с декомпресия на макси-
малния дисекиран сегмент с използване на непокрити стентове 
значително редуцира реинтервенците. 

12. Ендоваскуларните методи за лечение на АД тип А и 
тип Б са съвременна алтернатива на хирургичната корекция и 
медикаментозното лечение. Те подобряват прогнозата и пре-
живяемостта на пациентите. 

13. Лечението на дисекация на аортата е най-често комп-
лексно – както ендоваскуларно, така и хирургично. 

14. Лечението на дисекацията  на аортата тип А и Б не е 
еднократен акт, а изисква периодичен диагностичен контрол и 
при необходимост – оперативни и/или ендоваскуларни корек-
ции на възникналите усложнения. 
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Приноси на научния труд 

1. За първи път в България се провежда голямо проуч-
ване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип 
А и тип Б 

2. За първи път в България се изследват ендоваскулар-
ните терапевтични възможности за лечение на АД тип А и тип 
Б. 

3. За първи път в България се изследват честотата и ме-
тодите за ендоваскуларно лечение на малперфузионния синд-
ром. 

4. Доказва се, че ендоваскуларното лечение на АД тип А 
и тип Б е ефективно и безопасно и подобрява прогнозата при 
тези пациенти. 

5. Изцяло ендоваскуларното лечение на аортна дисека-
ция тип А е алтернатива на хирургичното или хибридното при 
пациенти с много висок периоперативен риск.  

6. Ендоваскуларното лечение при тип Б аортна дисека-
ция се налага като метод на избор и е реална алтернатива на 
хирургичното и медикаментозно лечение. 

7. Установява се, че дисекациите на аортата тип А и тип 
Б предизвикват не само до тежко патологично поражение на 
аортата, водещо до аневризма и руптура, но и висока честота 
на малперфузионен синдром, причинен от стенози/тромбози 
на каротидните, субклавиалните, висцералните и периферните 
артерии, което налага вторична ендоваскуларна или хибридна 
реваскуларизация. 

8. Установява се висок процент на остатъчни съдови сте-
нози на трункус брахиоцефаликус, а. каротис, а. субклавия и 
висцерални артерии при пациенти оперирани от дисекация тип 
А, което налага вторична ендоваскуларна или хибридна ре-
васкуларизация. 



107 

9. Доказва се, че успешното ендоваскуларното лечение 
при АД тип А и тип Б води до значително увеличаване в раз-
мера на истинския и редукция на фалшивия лумен, което по-
добрява перфузията и намалява риска от развитие на анев-
ризма и руптура. 

10. Доказва се, че наличието на ендолийк и персистираща 
комуникация между фалшивия и истинския лумен са най-чес-
тите причини за реинтервенция. 

11. Балонната постдилатация е ефективен метод за лече-
ние на ендолийк тип I и тип III.  

12. Доказва се, че съвременното лечение на дисекиращите 
аневризми на аортата тип А и Б е комплексно – включва както 
самостоятелно ендоваскуларно лечение, така и съчетано пър-
вично или вторично хибридно лечение – комбинирана хирур-
гична и ендоваскуларна терапия.  

13. Доказва се, че лечението на дисекиращите аневризми 
на аортата тип А и Б не е еднократен акт, а изисква периодичен 
диагностичен контрол и при необходимост – ендоваскуларни 
корекции на възникналите усложнения. 
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