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• Заболеваемостта се увеличава в резултат на 
застаряване на  популацията и подобряване на 
диагностиката(около 21/100 ооо) 
 

• 3-8,9% от мъжете и 2,2 % от жените , и при 
възрастни мьже-пушачи достига  12% 
 

• Приблизително 15 000 смъртни случая всяка година 
от руптурирали ААА  в САЩ, което прави ААА  15-
тата водеща причина за смъртност, и 10-тата водеща 
причина за смърт при мъже над 55 години 
 

 
 

 
 
 



Рискови фактори 

•Възраст 

•Тютюнопушене 

•Фамилна анамнеза за ААА 

•Артериална  хипертония 

•Диабет 

•Дислипидемия 

•Затлъстяване 

 

Чести придружаващи заболявания 

•Сърдечни заболявания(СН, ИБС) 

•ХБН 

•ХОББ (дефицит на алфа1-антитрипсин) 
 



• Консервативно лечение-висока смъртност 
 

• Хирургично лечение 
 

• EVAR – миниинвазивна алтернатива на 
хирургичната интервенция 
 
 
 

 
 
 



•  Риск от руптура > риск от интервенция 
 
• ААА с размери над 5 см 

 
• Нарастване на ААА с 1 см за  година 

 
• Симптоматична  ААА 

 
• Усложнена ААА (атероемболи, фистула, асоциирана 

оклузивна болест) 
 

• Атипична ААА (дисекация, псевдоаневризма, 
микотична аневризма) 
 
 
 

 
 
 



 
•Миокарден инфаркт (МИ) 
•Аритмия   
•Хеморагия по време на или след хирургичната интервенция  
•Интестинална исхемия/травма 
•Исхемия на долните крайници 
•Атероемболия 
•Инфекция на графта 
•Белодробни усложнения   
•Ренални усложнения 
•Гръбначно-мозъчна исхемия 
 
 
 
 



 
•Травма на кръвоносни съдове  

•Бъбречни усложнения 

•Исхемия на долните крайници 

•Инфекция на феморална рана 

•Ингвинален хематом 

•Хеморагия  

•Endoleak 

•Гръбначно-мозъчна исхемия 

•Алергия към контраст 

 

 

 

 

 



 

• Придружаващи заболявания 
• Хронична бъбречна недостатъчност (креатинин > 180 mg/L)  - 3.3  х  
• по-висок оперативен риск 
• Хронична сърдечна недостатъчност  (ФИ < 30%)                       -2.3 х 
• ИБС (Нестабилна ангина пекторис, МИ)                                      -2.2 х 

ХОББ(pO2<50 mm Hg,FEV < 1L/s)                                                      -1.9 х  
• Възраст                                                                                                   -1.5 х 

 
• „Hostile“  корем: затлъстяване, предходна  коремна операция, масивни 

ретроперитонеални сраствания или фиброза, инфламаторна 
аневризма     

• Технически трудности : къса или липсваща инфраренална  
аневризмална шийка, необходимост от продължително супраренално 
клампиране  

• Терминално състояние 
 
 
 
 
 



 

•Неподходяща обща феморална артерия за 
имплантиране на стент-графта 

 

•Неподходяща илиачна система (калцирани или 
тортуозни илиачни съдове) 

 

•Дължина и морфология на аневризмалната шийка 

 

 



 
 

•За първи път публикуван от Пароди 1991 г.   При пациенти, неподходящи 
за хирургично лечение 
•Миниинвазивна  алтернатива  на хирургичното лечение 
•Оперативната травма е минимална 
•Пациентите  се възстановяват по-бързо, с по-кратък  престой в 
реанимация и  болница 
•По-ниска периоперативна смъртност 
•Алтернативна  възможност за пациенти, отказващи хирургично лечение 
 
•>30 ден: 
•По-висок риск от руптура в сравнение с хирургичната интервенция   
•Изисква по-дълго постоперативно наблюдение – Дуплекс, СТ  
•По-висок риск от ранни реинтервенции 



 Подходящи проксимална и дистална прикрекващи зони 
        Поне 15 мм неаневризмален съд проксимално и дистално за 

осигуряване на фиксация 
        Диаметър на инфрареналната шийка по-малко от 28 мм 
        Ангулация на ифрареналната шийка по-малко от 60 градуса  
        Ексцесивната  калцификация и обширната  пристенна тромбоза 

може да възпрепятстват фиксацията на ендографта    
 
 Характеристики на артериите за достъп 
        Подходящ диаметър 
        Без ексцесивна оклузия или калцификация 
        Без сигнификантна тортуозност 

 
 Наличие на аортни клонове  в аорто-илиачния сегмент  
        Възможна  исхемия  
        Тип II endoleak 
 













 

• С.Н.Д. 70 годишен мъж 
 

• Артериална хипертония – известна от 10 години   
 

• Дислипидемия  
 

• Асимптоматична ААА, известна от 5 години   
 

• Предходно стентиране на лява ренална артерия  
 



 

• Аневризмална шийка – 30 мм под реналните 
артерии  
 

• AAA диаметър  – 58x49 mm 
 

• AAA дължина  - 60 mm 
 



• Модулна бифуркационна стент-графт система 
 

• Проксимална фиксация с 4 чифта куки и рингов стент, 
позволяшащ репозиция и рефиксация 
 

• Магнитна система за канюлиране от конталатералния 
крайник 
 

• Флексибилна 
 

 
 









БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


