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сЛУЧаЙ на ТрОМБОФиЛиЯ 
ПрОТиЧаЩа с арТериаЛна и 
ВенОЗна ТрОМБОЗа

Резюме
Терминът тромбофилия се отнася за състояние на вродено или придобито нарушение на ко-

агулацията, предразполагащо към развитие на тромбоза във венозната и артериална система.  
Двете форми: наследствена и придобита могат да съществуват едновременно при един пациент.  

Клиничният случай, който представяме е за пациент с тромбофилия при намален Протеин С, 
долнограничен Антитромбин ІІІ, повишен титър на  IgM антикардиолипинови антитела и IgM ан-
тифосфатидилсерин антитела, диагностицирана след четири исхемични мозъчни инсулта; хро-
нично рецидивиращ белодробен тромбоемболизъм и инфаркт пневмония; емболия на артерия 
поплитеа двустранно, а. тибиалис антериор и постериор двустранно; емболия на а. лиеналис с 
инфаркт на слезката. След започване на лечение с директни антикоагуланти и антиагрегантна 
терапия за 4 годишен период, има само една остра артериала оклузия, най-вероятно провоки-
рана от статична работа в дома повече от 8 часа, на фона на хиподебитна сърдечна недостатъч-
ност, наложила осъществяване на десностранен феморо-тибиален автовенозен байпас. 

Ключови думи: тромбофилия, протеин С, антифосфолипиден синдром, хронично рецидиви-
ращ белодробен тромбоемболизъм, феморо-тибиален автовенозен байпас.  
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Abstract
The term thrombophilia refers to a condition of inherited or acquired disorder of coagulation, which 

predisposes to arterial and venous thrombosis. Two forms of the disease – inherited and acquired 
can occur in one and the same patient simultaneously. The clinical case that we present, concerns a 
patient with thrombophilia with reduced Protein C vlaue, lowered borderline Antithrombin III plasma 
levels, high titers of IgM anticardiolipin antibodies and IgM antiphosphatidilserine antibodies. The 
patient was diagnosed after he underwent four ishaemic cerebral strokes, chronic-recurrent form of 
pulmonary embolism and infarct-pneumonia, bilaterial popliteal artery embolism, bilaterial anterior 
and posterior tibial artery embolism, lienal artery embolism and lineal infarction. After starting of 
direct anticoagulant and antiaggregant therapy for a period of four-years only one acute arterial 
occlusion was diagnosed. It was most probably provoked by a static work at home, which continued 
over 8 hours. This occlusion presented with concomitant low-output heart failure and led to the 
setting of a right-sided femoro-tibial autovenous by-pass.

Key words: thrombophilia, Protein C, antiphospholipid syndrome, chronic-recurrent pulmonary 
embolism, femoro-tibial autovenous bypass.
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Според приетия през 1990 год. от BCSH 
(British Committee for Stands in Haematology) 
консенсус тромбофилията е състояние на вро-
дено или придобито нарушение на хемостаза-
та, предразполагащо към развитие на тром-
боза (1, 13, 16) във венозната и артериална 
система. Двете форми: наследствена и придо-
бита могат да съществуват едновременно при 
един пациент. 

Клиничният случай, който ще представим е 
за пациент с тромбофилия при доказан генети-
чен дефект, довел до намален Протеин С, дол-
нограничен Антитромбин ІІІ, повишен титър на 
IgM антикардиолипинови антитела и IgM анти-
фосфатидилсерин антитела. 

Касае се за 59 год., фамилно необременен 
мъж, пушач, постъпващ за пореден път в КПВБ 
„Проф. Ст. Киркович” – УМБАЛ ”Александров-
ска” (19.02.2013 изписан на 24.02.2013 год.) с 
данни за изострена хронична двустранна сър-
дечна недостатъчност. Тя е обусловена от дъл-
гогодишна артериална хипертония, системно 
контролирана и лекувана; исхемична болест 
на сърцето (ИБС) – едноклонова коронарна 
болест; състояние след Аорто-коронарен бай-
пас RM-І (декември 2009 г.); дегенеративна ви-
сокостепенна аортна стеноза и състояние след 
аортно клапно протезиране с биологична про-
теза SJM № 27 (м. декември 2009 год.); посто-
янно предсърдно мъждене; ляв бедрен блок 
(ЛББ); хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ) според критериите на ATS/ERS; 
хронично рецидивиращ белодробен тром-
боемболизъм (БТЕ); вторична пулмонална хи-
пертония. От 2006 г. до настоящия момент има 
преживяни четири исхемични мозъчни инсул-
та, доказани клинично и с КТ изследване – 2006 
(БДСМА), 2007, юли 2009 (БДСМА) и декември 
2009 (вертебро-базиларна система). От 2006г. 
с клинични, лабораторни и инструментални 
данни за хронично рецидивиращ БТЕ, ин-
фаркт пневмония (2009), емболия на артерия 
поплитеа двустранно, а. тибиалис антериор и 
постериор двустранно (08.2008 г.), емболия на 
а. лиеналис с инфаркт на слезката (05.2009 г.). 
При предходна хоспитализация в клиниката 
(месец май 2009 год.) след ДНК анализ на фак-
тор V Lеiden-R506Q и Протромбин G/A 20210 
се установи нормален генотип. Регистрира се 
намалена активност на Протеин С, долногра-
нични стойности на Антитромбин III (ATIII), и 
повишени титри на IgM антикардиолипинови 
и фосфатидилсерин антитела (табл.1). 

От 2006г. до м. май 2009г. е бил на лечение 
с аценокумарол, при силно затруднен контрол 

According to the accepted in 1990 by BCSH 
(British Committee for Stands in Haematology) 
the term thrombophilia is a condition of inherited 
or acquired haemostasis disorders, predisposing 
to thrombosis (1, 13, 16) in both venous and arte-
rial system. The two forms – acquired and inherit-
ed can occur in the same patient simultaneously.

The clinical case that we present describes a 
case of thrombophilia with established genetic 
disorder, which led to reduced Protein C plasma 
levels, lowered borderline Antithrombin III activ-
ity, high titers of IgM anticardiolipin antibodies 
and IgM antiphosphatidilserine antibodies.

A 59-years old man, family unencumbered, 
smoker, is admitted for consecutive time to the 
Department of Propaedeutic of Internal Diseases 
“Prof. St. Kirkovich” – UMBAL “Aleksandrovska” 
(19.02.2013, and discharged on 24.02.2013) with 
medical history for chronic heart failure. The un-
derlying diseases are: arterial hypertension that 
had lasted for a long time and was medically 
controlled and treated; ishaemic heart disease – 
one-branch coronary artery disease, status after 
aorto-coronary bypass RM-I (December 2009); 
degenerative high level aortic stenosis and status 
after AVR with biological prothesis SJM №27 (De-
cember 2009); permanent atrial fibrillation; COPD 
according ATS/ERS criteria; chronic recurrent pul-
monary embolism (PE); secondary pulmonary hy-
pertension. From 2006 to the present he has ex-
perienced four ishaemic cerebral strokes, proven 
by CT – 2006 (RMCA pool), 2007, July 2009 (RMCA 
pool), December 2009 (in vertebro-basilar sys-
tem). Since 2006 with clinically, laboratory and 
instrumental data for chronic recurrent pulmo-
nary embolism and infarct-pneumonia (2009); bi-
laterial popliteal artery embolism; bilaterial ante-
rior and posterior tibial artery embolism (August 
2008); lienal artery embolism, and lineal linfarc-
tion (05. 2009). During previous hospitalization at 
the clinic (May 2009) a normal genotype by DNA 
analysis of Factor V Lеiden –R506Q and Prothrom-
bin G/A 20210 was found.  Decreased activity of 
Protein C, lowered borderline Antithrombin III 
plasma levels, and high titers of IgM, anticardio-
lipin antibodies and IgM antiphosphatidilserine 
antibodies were detected (table 1).

From 2006 till May 2009 he had been treated 
with acenoucoumarol in outpatient conditions, 

Table 1. Protein C and Antithrombin III values (2009).Табл. 1. Стойности на Протеин С и Антитромбин III (2009 г.).

1. Antithrombin ІІІ
2. Protein С
3. Factor V Lеiden
4. Prothrombin G/A 20210

1. Антитромбин ІІІ
2. Протеин С
3. Фактор V Lеiden
4. Протромбин G/A 20210

Results 28. 05. 2009г
84% (reference range 84 – 131%)
50% (reference range 63 – 144%)
Normal genotype
Normal genotype

Резултати 28. 05. 2009г
84% (реферeнтни граници 84 – 131%)
50% (реферeнтни граници 63 – 144%)
Нормален генотип
Нормален генотип
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на коагулационния статус в амбулаторни ус-
ловия. От м. май 2009г. до момента провежда 
лечение с фондапаринукс 2.5 mg и ацетил-
салицилова киселина 100 mg. Предимствата 
на избрания от нас директен антикоагулант 
са съобразени с препоръчваната доза от 2.5 
mg, приложен чрез подкожно инжектиране 
веднъж дневно (9, 10). фондапаринукс не се 
свързва с тромбоцитен фактор 4 и не реагира 
кръстосано със серум от пациенти с хепарин 
индуцирана тромбоцитопения (HIT) тип ІІ. И 
въпреки, че рядко са получавани спонтанни 
съобщения за HIT при пациенти, лекувани с 
фондапаринукс (9), при представения пациент 
за четири годишния период на проследяване 
не е регистрирана тромбоцитопения. В доза 
от 2,5 mg фондапаринукс не повлиява рутин-
ните коагулационни тестове, като активирано 
парциално тромбопластиново време (aPTT), 
активирано време на кръвосъсирване (ACT), 
или плазмените тестове за протромбиново 
време (PT)/международно стандартизирано 
съотношение (INR), както и време на кървене 
и фибринолитична активност, което е друго 
удобство за приложението на медикамента в 
дома (8, 10). През м. януари 2011г. след прину-
дителна работна поза (статична работа в дома), 
продължила повече от 8 часа, следва нова хос-
питализация в НКБ – съдова хирургия, където 
е осъществен десностранен феморо-тибиален 
автовенозен байпас, при установена тромбоза 
на а. поплитеа и а. тибиалис, а. фибуларис декс-
тра и хронична тромбоза на а. тибиалис сини-
стра. 

При настоящата хоспитализация пациентът 
е с прояви на изострена хронична сърдечна 
недостатъчност, но без данни за тромбоембо-
лични и тромботични усложнения. 
От изследванията провеждани до сега са 
получени следните резултати: 

КТ на бял дроб и медиастинум (28.04.2009): 
Суспектни данни за БТЕ с инфаркт на долен лоб 
на десния бял дроб и в последствие насложени 
възпалителни промени. КТ на гръден кош, ко-
рем и малък таз (29.10.2009): Дегенеративно 
променена Ао клапа. Кардиомегалия. Грацил-
ни илиачни съдове, вероятно и в резултат на 
ниския дебит. Плеврален излив в дясно, дор-
зално, около 500 ml. Удвоена интраренална 
събирателна система и уретер в ляво, урете-
роцеле, хидронефроза и хидроуретер на двете 
системи. Асцит около черен дроб, около чер-
вата и малък таз. 

ЕхоКг (26.05.2009) Аортна стеноза (пиков 
градиент 34 mmHg) в условията на нисък дебит 
и ниска фракция на изтласкване, задно долна 
хипокинезия на ЛК. ФИ – 36%. Средностепен-
на митрална и трикуспидална регургитация. 
БАН 65 mmHg. ЕхоКг след оперативно лечение 
– аортно клапно протезиране и хирургичната 
реваскуларизация на RM1 AVR: PSGr 14 mmHg 
дифузна хипокинезия, ФИ 20%, Трикуспидал-
на регургитация ІІІ ст., БАН 50 mmHg. 

but with poor control of his coagulation status. 
From May 2009 till now he has been received 
fondaparinux 2.5 mg and acetylsalicylic acid 100 
mg. Because of the benefits of the synthetic pen-
tasaccharide Factor Xa inhibitor it was recom-
mended as a current treatment under the dose 
of 2.5 mg, subcutaneously, once daily (9, 10). 
Fondaparinux is not bound with platelet factor 4 
and does not have cross reaction with patient se-
rum. It does not lead to heparin-induced throm-
bocytopenia (HIT) type II. Despite this data how-
ever it has been reported that HIT might occur in 
patients treated with foudaparinux (9). Under the  
dose of 2.5 mg it does not interfere coagulation 
tests – aPTT, ACT or plasma tests for PT /INR/ as 
well as the bleeding time and the fibrinolytic ac-
tivity, which is another benefit for using this med-
ication at home (8, 10). In January 2011, after an 
eight-hour static work at home a new admission 
in the Cardiovascular Surgery, National Cardiol-
ogy Hospital was impelled. The patient was set a 
right-sided femoro-tibial autovenous bypass be-
cause of right-side femoro-tibial artery thrombo-
sis, anterior and posterior tibial artery thrombosis, 
fibular artery thrombosis and left-sided chronic 
thrombosis of the tibial artery.

Results of the investigations performed to 
date have been obtained as follows:

CT of the lung and mediastinum (28.04.2009) 
–  suspection of PE, signs of infarction at the lower 
lobe of the right lung, and subsequently super-
imposed inflammatory changes. CT of the chest, 
abdomen and pelvis (29.10.2009) – Degenera-
tive changed Ao valve. Cardiomegaly. Gracile iliac 
vessels, possibly due to reduced blood flow. Pleu-
ral effusion in the right, predominantly dorsally, 
about 500ml. Doubled intrarenal collecting sys-
tem and ureter on the left, ureterotcele, hydrone-
phrosis and hydroureter of the two systems. Asci-
tes around liver, small intestine and pelvis.

Echocardiography (26.05.2009) Aortic steno-
sis (peak gradient 34 mmHg) at a low flow rate 
and low ejection fraction, posterior-basal hypo-
kinesia of LV. EF-36%. Middle degree mitral, and 
tricuspid regurgitation. PAP –  65 mmHg. Echocar-
diography after aortic valve replacement and sur-
gical revascularization RM1 AVR: PSGr 14 mmHg 
diffuse hypokinesy, EF 20%, tricuspid regurgita-
tion III degree, PAP – 50 mmHg.
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Изследвания при настоящата хоспитализа-
ция в клиниката (02.2013г.): 

Рентгенография на бял дроб и сърце 
(фиг.1) - леко изразен хилусен застой, общо 
увеличен трансверзален размер на сърдеч-
ната сянка без данни за огнищни паренхимни 
промени и плеврални изливи.

Investigations during the hospitalization at 
the clinic (Feb, 2013): 

X ray of lung and heart (Fig. 1) – mild hilar 
congestion, increased total transversal size of the 
heart without evidence of pleural effusion. 

 

ЕхоКг Аортна клапа: Нормално функцио-
нираща клапна протеза, нормална сепарация. 
Ао корен 28mm; прокс Ао36, ЛП 45 mm; ТДР 
71mm; ТСР 64mm, ФИ 24%; фС 11%. септум 
11mm, ЗСЛК 7mm, Митр. клапа: леки фиброзни 
промени, регургитация І-ІІ ст. Трикуспидална 
клапа- лека фиброза, регургитация І-ІІ ст. БАН 
35mmHg. Задно-долна хипокинезия. Систолна 
дисфункция (фиг. 2 и 3).
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Фиг. 1. Ренгенография на бял дроб и сърце. 
Fig. 1. X-ray of lung and heart. 

Фиг. 2. ЕхоКг (02.2013 г).
Fig. 2. Echocardiography (Feb 2013). Фиг. 3. ЕхоКг (02.2013 г.)

Fig. 3. Echocardiography (Feb 2013).

ЕКГ Предсърдно мъждене с камерна честота 
около 75/min, ЛПХБ, нарушена прогресия на 
R зъбците от V1 до V6, вторични реполариза-
ционни SТ-Т промени (фиг. 4).

На пациента беше предложено провеждане 
на SPECT-CT на бял дроб, което не се извърши 
поради отказ от страна на болния. 

Echocardiography: Aortic valve: normal func-
tioning prosthetic valve, normal separation. Ao 
root 28 mm; prox Ao36, LP 45 mm, 71 mm TDR, 
TOR 64 mm; EF – 24%; FS – 11% . septum – 11 mm, 
PWTD – 7 mm. Mitral  valve: mild fibrotic changes, 
regurgitation I-II degree; tricuspid valve – mild fi-
brosis, regurgitation I-II degree. PAP – 35mmHg. 
Posterior-basal hypokinesia. Systolic dysfunction 
(Fig. 2 and 3).

ECG – atrial fibrillation, heart rate about 75/min, 
non specific ST-T changes (Fig. 4).

The patient was supposed to undergo a SPECT-
CT of the lung, which was not performed because 
of his refusal.
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Фиг. 4. ЕКГ (20.02.2013г.).
Fig. 4. ECG (20 Feb 2013).

Таблица 2. Имунологични изследвания. Таble 2. Immunological studies.

IgM антикардиолипинови антитела 
IgG антикардиолипинови антитела 
IgG анти β2гликопротеин І антитела
IgM анти β2гликопротеин І антитела 
IgG анти- фосфетидилсерин антитела 
IgM анти- фосфетидилсерин антитела 
 IgG антипротромбин антитела 
IgM антипротромбин антитела 

28. 05. 2009г
33.1 (до 11 MPL)

15 (до 22 GPL)
2.9 (до 20 U/ml)
3.9 (до 10 U/ml)
5.8 (до 10 U/ml)

47.0 (до 10 U/ml)

21. 02. 2013г
1.3 (до 11 MPL)
1.5 (до 22 GPL)

1.9 (до 20 U/ml)
1.9 (до 10 U/ml)
2.3 (до 10 U/ml)
3.3 (до 10 U/ml)
4.9 (до 10 U/ml)
2.7 (до 10 U/ml)

IgM anticardiolipin antibodies 
IgG anticardiolipin antibodies 
IgG anti β2glicoprotein I antibodies
IgM anti β2glicoprotein I antibodies
IgG antiphosphetidilserin antibodies
IgM antiphosphetidilserin antibodies
IgG antiprothrombin antibodies 
IgM antiprothrombin antibodies

28. 05. 2009
33.1 (up to 11 MPL)

15 (to 22 GPL)
2.9 (to 20 U/ml)
3.9 (to 10 U/ml)
5.8 (to 10 U/ml)

47.0 (to 10 U/ml)

21. 02. 2013
1.3 ( up to 11 MPL)
1.5 ( up to 22 GPL)
1.9 (up to 20 U/ml)
1.9 (up to 10 U/ml)
2.3 (up to 10 U/ml)

3.3 ( up to 10 U/ml)
4.9 (up to 10 U/ml)
2.7 (up to 10 U/ml)

Имунологични изследвания (табл. 2): 

Проведено лечение: антикоагулант (фон-
дапаринукс 2.5 mg дневно), антиагрегант (ас-
пирин 100 mg дневно), кардиотоник, АСЕ ин-
хибитор, бетаблокер, диуретици, ноотропен, 
статин. Препоръчахме продължаване лече-
нието в дома с фондапаринукс 2.5 mg дневно, 
sc, при динамично проследяване на броя на 
тромбоцитите. Останалата терапия към мо-
мента е без промяна, с необходимост от про-
следяване от кардиолог и невролог от добол-
ничната помощ. 
Дискусия

Тромбофилията е състояние, свързано с на-
рушения на основни хемостазни и фибрино-
лизни функции, което води до значително по-
вишен риск от развитие на тромбоемболични 
заболявания (3, 5, 7). 

Критериите за тромбофилия са (1):
1. Наличие на рискова триада (увреждане на 

съдовия ендотел, стаза и повишена съсирвае-
мост на кръвта);
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Immunological studies. (table 2):

Implemented therapy: anticoagulant (fonda-
parinux 2.5 mg once daily), antiplatelet, car-
diotonic, ACE inhibitor betablocker, diuretics, 
nootropil, statin therapy. We recommended a 
treatment at home with fondaparinux 2.5 mg / 
daily s.c., with a cautious follow-up of platelets; 
the rest medication remained unchanged. The 
necessity of cardiological and neurological fol-
low-up was recommended.

Discussion
Thrombophilia is a condition associated with 

disorders of basic hemostasis and fibrinolysis 
function, leading to a significantly increased risk 
of thromboembolic diseases (3, 5 ,7).

Criteria for thrombophilia are (1):
1. Presence of risk triad (vascular endothelial 

damage, stasis and increased blood clotting);
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2. Клинико-лабораторни данни за генетично 
или придобито нарушение на хемостазата. 

Основните причини за развитие на тромбо-
филия са (3):

1. Дефицит на естествените протеазни инхи-
битори (табл.3)

2. Намалена фибринолитична активност:
- намалено образуване (отделяне) на тъканен 

плазминогенен активатор
- повишено отделяне на инхибитор на плазми-

ногенния активатор (РAl-1)
- рядко срещани дис- или хипоплазминогене-

мии
Таблица 3. Промени в естествените протеазни инхибитори.

Протеазен 
инхибитор
1. Антитромбин ІІІ
2. Протеин С
3. Протеин S
4. α2 антиплазмин

Референтни 
стойности
84 –131%
63 –144%
66 –151%
80 –120%

Начин на  
предаване

Автозомно- доминантен
Автозомно- доминантен
Автозомно-доминантен

Честота  
на проява

1:5000 – 1:30000
1: 300

-

Клинични прояви
  
ДВТ, БТЕ, мезентериална тромбоза, артериални тромбози
Венозни тромбози и БТЕ; при хомозиготен дефект-пурпура фулминанс
Венозни тромбоемболии с атипична локализация

Table 3. Changes of natural protease inhibitors.

Protease 
inhibitors
1. Antithrombin III   
2. Protein C  
3. Protein S
4. α2 antiplasmin

Reference
values

84 –131%
63 –144%
66 –151%
80 –120%

Mode of  
transmission    

autosomal dominant
autosomal dominant   

  autosomal dominant   

Frequency of 
occurrence  

1:5000 – 1:30000
1: 300

-

Clinical manifestations
  
DVT, PE, mesenterial thrombosis, arterial trombosis
DVT and PE; when homozygous defect – Purpura fulminans
Venous thrombosis with atypical localization

3. Повишена концентрация и активност на 
хемостазните фактори:
- хиперфибриногенемия;
- криофибриногенемия;
- рядко срещани вродени дисфибриногене-

мии;
- повишена концентрация на фактор VІІ.

4. Повишена активност на протеолитичните 
ензими:
- отделяне на трипсин при карцином на пан-

креаса;
- образуване на тромбинкоагулаза при стафи-

лококови инфекции;
- протеолитични ензими на някои змийски от-

рови. 
5. физиологични състояния: бременност, 

следродилен период, напреднала възраст.
6. Други: орални контрацептиви и хормо-

но-заместителна терапия, антифосфолипиден 
синдром, затлъстяване, изгаряния, хронични 
сърдечно-съдови заболявания, белодробни 
болести, миелопролиферативни заболавяния, 
малигнени заболявания, сепсис, травми, обез-
движване (>4 дена), продължително пътуване 
със самолет, тютюнопушене, варикозна недо-
статъчност, предшестващ емболизъм (3, 4, 5, 
13). 

Представеният пациент е с тромбофилия при 
доказан генетичен дефект – намален Протеин 
С, долнограничен Антитромбин ІІІ. Установени 
са повишени титри на IgM антикардиолипино-
ви антитела и IgM антифосфатидилсерин анти-

2. Clinical and laboratory evidence of inherited 
or acquired impairment of haemostasis.

The main causes  for  development of thrombo-
philia are (3)]:

1. Deficiency of natural protease inhibitors (ta-
ble 3):

2. Decreased fibrinolytic activity: 
-  Reduced production (separation) of tissue 

plasminogen activator
-  Increased excretion of inhibitor plazminogen 

activator (PAl-1)
-  Rare – dis/hypoplasminogenaemias.

3. Increased levels and activity of haemostatic 
factors:

-  Hyperfibrinoenaemia;
-  Cryofibrinogaenemia;
-  Rare congenital disfibrinogenaemia;

-  Increased concentrations of Factor VII;
4. Increased activity of proteolytic enzymes;

- Secretion of trypsin from pancreatic cancer;

- Formation of thrombocoagulase in 
staphylococcal infections;

-  Proteolytic enzymes of some snake poisons.

5. Physiological states: pregnancy, postpartum 
period, elderly.

6. Other: oral contraceptives and hormone re-
placement therapy, antiphospholipid syndrome, 
obesity, burning, chronic heart diseases, lung dis-
eases, myeloproliferative diseases, malignancy, 
sepsis, trauma, immobilization (>4 days), pro-
longed airplane travel, smoking, venous insuffi-
ciency, prior embolism (3, 4, 5, 13).

Presented patient has a thrombophilic genetic 
defect which leads to low-protein C plasma lev-
els, low borderline antithrombin III activity, high 
titers of anticardiolipin IgM antibodies as well as 
antiphosphatidilserine IgM antibodies. This is the 
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тела. Касае се за антифосфолипиден синдром 
тип I с тромбоза във венозната и артериална 
система, и засягане на повече от три органа 
(11, 12, 13, 14, 15).

Протеин С е двуверижен протеин (1, 16) с 
молекулно тегло 62 kDa съставен от лека и 
тежка верига, свързани с дисулфидна връз-
ка. Леката му верига съдържа 11 γ КГК оста-
тъка (γ-карбоксилглутаминова киселина) и 1 
β-хидроксиаспаргинов остатък, а тежката ве-
рига съдържа активния серинов ензимен цен-
тър. Синтезира се в черния дроб и циркулира 
в плазмата като неактивен зимоген. Активира-
нето му се извършва от тромбин (Т), фХа и два 
ензима от змийска отрова чрез разкъсване на 
пептидната връзка Arg167-Ile 168 от тежката му 
верига, докато леката верига остава интактна 
(16). Процесът е с малка скорост, инхибира се 
от Са, а се ускорява до 1000 пъти от кофактор, 
намиращ се на повърхността на ендотелните 
клетки, т.нар тромбомодулин (1, 7, 8). Активи-
раният протеин С е серинова протеаза, коя-
то инактивира фVа и фVІІІа, като ги разгражда 
протеолитично. Тази реакция се ускорява от 
фосфолипиди и калций, а протеин S е кофак-
тор. Инактивирането е бързо и се осъществя-
ва за около 5 минути, като е възможно само 
при свободен фVа, преди образуването на 
комплекс с фХа. Разграждането на фVа води 
до изразено понижаване на превръщането на 
протромбина в тромбин. Друга важна функция 
на активния протеин С е профибринолитична 
чрез косвен профибринолитичен ефект, осъ-
ществяван чрез инактивиране на инхибитор-1 
на плазминогеновия активатор и инхибиция-
та на образуването на тромбин. Притежава и 
противовъзпалителни свойства, като блокира 
индуцираната с ендотоксин коагулопатия, шок 
и акумулиране на левкоцити в белите дробове. 
Противовъзпалителният му ефект се дължи на 
различен от коагулационния активен център в 
молекулата му (6, 9).

През 1981 год. Griffin за първи път описва 
дефицит на протеин С (8). Сега са известни над 
150 различни мутации, обуславящи 2 типа де-
фицит на този антикоагулантен протеин (7). 
Тип 1, характеризиращ се с редуцирани нива 
и функционална активност на протеин С и тип 
2 – с нормални нива, при редуцирана функцио-
нална активност (1, 6, 7, 15). 

Пациенти с дефицит на протеин С и функцио-
нални нива около 50% от нормата, имат поне 
един епизод на венозна тромбоза до 60-та си 
година (4, 7). Дефицит на протеин С се среща в 
0.2 – 0.3% от общата популация, като при лица с 
венозна тромбоза честотата му е от 2.5% до 6%. 
Лица с дефицит на протеин С имат с около 10 
пъти по-висок относителен риск за развитие 
на венозен томбоемболизъм (1, 13). Нивото на 
риска се увеличава значително и при съчета-
ването с други рискови фактори, като други 
вродени тромбофилии, операции, травми, упо-
треба на контрацептиви (11).
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case of antiphospholipid syndrome type I with 
thrombosis in venous and arterial system, and 
damage more than three organs. (11, 12, 13, 14, 
15).

Protein C is a double-chained protein (1, 16) 
with a molecular weight of 62 kDa. It is composed 
of light and heavy chain associated with disulfide 
bond. Its light-weight chain contains 11 γ-CCG 
balance (γ-carboxylglutamic acid) and β-1 hy-
droxyaspargine residue. Its heavy chain contains 
a serine enzyme active centre. It is synthesized in 
the liver and circulates in plasma as an inactive 
zimogen. The activation is performed by throm-
bin (T) and factor Xa, as well as from two enzymes 
isolated from snake venom. Activation is done by 
breaking the peptide bond Arg167 - Ile 168 of the 
heavy chain, while the light chain remains intact 
(16). The process takes place at low rate. It is in-
hibited by Ca and accelerated to 1,000 times by 
a cofactor, located on the surface of endothelial 
cells – the thrombomodulin (1, 7, 8). The acti-
vated protein C is a serine protease that lysates 
f Va and f VІІІa by a proteolytical degradation. This 
reaction is stimulated by phospholipids, calcium, 
and protein S cofactor. Inactivation is fast and 
takes five minutes. It is only possible with free 
fVa – before the formation of a complex with fXa. 
Degradation of fVa leads to a marked decrease in 
the conversion of prothrombin to thrombin. An-
other important function of activated protein C 
is profibrinolytic activity through indirect effects. 
It is due to the inactivation of the inhibitor-1 of 
the plasminogeno activator and the inhibition 
of thrombin formation. It has anti-inflammatory 
properties by blocking endotoxin-induced co-
agulopathy, shock and the accumulation of leu-
kocytes in the lungs. The anti-inflammatory effect 
is associated to a non-coagulation active center in 
its molecule (6, 9). 

In 1981 Griffin first described protein C defi-
ciency (8). Now there are over 150 different mu-
tations conferring two types of deficiency of this 
anticoagulant protein (7). Type 1 is characterized 
by reduced levels and functional activity of pro-
tein C and type 2 is characterized with normal 
levels and  reduced functional activity (1, 6, 7, 15).

Patients with protein C deficiency and func-
tional levels about 50% of normal rate, have at 
least one episode of venous thrombosis by their 
60th year (4, 7). Protein C deficiency occurs in 0.2-
0.3% of the total population. In subjects with 
venous thrombosis the rate ranges from 2.5% to 
6%. Individuals with protein C deficiency are with 
about 10 times higher relative risk of developing 
venous thromboembolism (1, 13). The level of risk 
increases significantly when combined with other 
risk factors, such as other congenital thrombo-
philias, surgery, trauma, contraceptives (11).



62

СЛУЧАЙ НА ТРОМБОФИЛИЯ 
ПРОТИЧАЩА С АРТЕРИАЛНА И 

ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Торакална Медицина
Том V, март 2013, бр.1

случаи
от клиничната 

практика

Антифосфолипиден синдром (АФС) Висо-
ките титри на антифосфолипидни антитела се 
асоциират с развитие на венозни и артериални 
тромбози. Пациентите със системен лупус ери-
тематодес (СЛЕ) развиват венозен тромбем-
болизъм в голям процент от случаите. Рискът 
за развитие на венозен тромбемболизъм при 
повишени титри на антикардиолипинови ан-
титела е около два пъти, докато при разгърнат 
АфС или при СЛЕ е около 4 пъти по-висок. Уста-
новено е носителство на антифосфолипидни 
антитела в около 2 до 14% от пациентите с ве-
нозен тробмемболизъм, докато в здрава попу-
лация носителството варира от 0 до 2%. Устано-
вено е, че манифестната хронична хипоксемия, 
вследствие на дихателна недостатъчност при 
ХОББ води до стимулиране продукцията на ан-
тифосфолипидни антитела (2, 5, 6, 7, 12).

Механизмът на отключване на тромбоза 
при АфС не е добре изяснен, но се обсъжда 
подтискане от антителата на активирането 
на протеин С от ендотела, намален синтез на 
простациклин от ендотелните клетки, както 
и увреждане на фибринолитичната система. 
Друг възможен механизъм е взаимодействи-
ето на антителата с β2-гликопротеин І, който 
има функцията да ограничава свързването 
на протеин S с неговия пренасящ протеин в 
кръвната плазма-S4b. Проявите на тромбоза 
при пациенти с АфС варират от безсимптом-
но носителство до ранна проява още в детска 
възраст и тромбоза с необичайна локализация 
– долна куха вена, портална вена, синдром на 
Budd-Chiari. Типични за АфС са тромбозите в 
артериални съдове – мозъчен инсулт, мозъчен 
микротромбоемболизъм (2, 5, 11, 13, 15).

Хиперкоагулационните състояния много 
често водят до повторни тромбози в пред-
разположените индивиди, като тежестта на 
клиничната картина при всеки следващ тром-
ботичен инцидент е по-голяма (2, 8, 12, 13, 14). 
Своевременното установяване на унаследе-
ните рискови фактори, предразполагащи към 
развитието на тромбоза/емболия и започване 
на лечение, би могло да прецизира рискът от 
повторна изява на съдов инцидент и съответ-
но да снижи заболеваемостта и смъртността от 
емболизъм. В клиничния случай, който пред-
ставихме, макар и късно диагностициран де-
фицит на протеин С и АфС, след множеството 
реализирани тромботични съдови инциденти 
и инвалидизацията на пациента, започването 
и провеждането на продължително лечение с 
двойна комбинация директен антикоагулант и 
антиагрегант доведе до подобрение в състоя-
нието, и за 4 годишен период има само един 
нов остър артериален емболичен епизод през 
2011 год. (най-вероятно провокиран от обез-
движване на пациента при продължителна 
статична работа в дома, при хиподебитна сър-
дечна недостатъчност), наложил осъществява-
не на десностранен феморо-тибиален автове-
нозен байпас. Избраният от нас синтетичен и 

Antiphospholipid syndrome (APS) High titres 
of antiphospholipid antibodies are associated 
with venous and arterial thrombosis. Patients 
with systemic lupus erythematosus (SLE) develop 
venous thromboembolism in a large percent-
age of cases. The risk of venous thromboembo-
lism in patients with high titers of anticardiolipin 
antibodies is about twice as  higher, compared 
to APS or SLE, where is about fourfold higher. It 
was established that carriers of antiphospho-
lipid antibodies range from 2 to 14% of patients 
with venous thromboembolism, while carriage 
in healthy population ranges from 0 to 2%. It was 
found that manifest chronic hypoxemia due to re-
spiratory failure in COPD stimulates the produc-
tion of antiphospholipid antibodies (2, 5, 6, 7, 12).

The mechanism of provoking the thrombosis 
in APS is not well understood, but suppression of 
antibody activation of endothelial protein C, de-
creased synthesis of prostacyclin by endothelial 
cells and impaired fibrinolytic system is assumed. 
Another possible mechanism is the interaction 
of antibodies with β2-glycoprotein I, which has 
the function to restrict the binding of protein S 
to its carrying protein in blood plasma, S4b. The 
manifestation of thrombosis in patients with APS 
varies from asymptomatic carriers to early onset 
presentation in infancy, or as thrombosis in an 
unusual location  v.cava inferior, the portal vein, 
Budd-Chiari syndrome. Typical for APIs are arterial 
thrombosis, stroke, cerebral microthromboembo-
lism (2, 5, 11, 13 15). 

Hypercoagulation conditions often lead to re-
current thrombosis in predisposed individuals. 
The severity of the clinical course of each throm-
botic event is greater (2, 8, 12, 13, 14). The early 
detection of inherited risk factors, predisposing 
to thrombosis/embolism and their treatment 
could decrease the risk of re-occurrence of vas-
cular event, as well as reduce the morbidity and 
mortality associated with it. 

Despite the late diagnosis of protein C defi-
ciency, in the presented clinical case the regular, 
constant combination therapy with direct antico-
agulant and an antiplatelet agent has led to an 
improvement in the clinical course of the disease 
in the last four years. Only one new acute arterial 
embolic episode in 2011 (most likely provoked by 
immobilisation of the patient during prolonged 
static work at home, and low output heart failure), 
imposed the implementation of the right-sided 
autovenous femoro-tibial bypass. 

The synthetic and selective inhibitor of activat-
ed factor X (Xa) – fondaparinux provides specific 
inhibition of factor Xa, mediated by antithrombin 
III (ATIII). The neutralisation of Factor Xa interrupts 
the blood coagulation cascade and inhibits both 
thrombin generation and thrombus formation. 
Fondaparinux does not inactivate thrombin (ac-
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селективен инхибитор на активиран фактор X 
(Xa) фондапаринукс, чрез медиираното от ан-
титромбин III (ATIII) осигурява селективно ин-
хибиране на фактор Xa. Неутрализирането на 
фактор Xa прекъсва коагулационната каскада 
и инхибира както образуването на тромбин, 
така и развитието на тромб. фондапаринукс 
не инактивира тромбина (активиран фактор II) 
и не оказва ефект върху тромбоцитите. Безо-
пасността на фондапаринукс в доза от 2.5 mg е 
оценявана при (9, 10, 11): 
- 3 595 пациенти, подложени на голяма орто-

педична операция на долните крайници и 
лекувани за период до 9 дни; 

- 327 пациенти, оперирани за фрактура на 
бед рената кост, лекувани за 3 седмици след 
начална профилактика за една седмица; 

- 1 407 пациенти, подложени на коремна опе-
рация, лекувани за период до 9 дни; 

- 425 пациенти с риск от развитие на тромбо-
емболични усложнения, лекувани за период 
до 14 дни; 

- Едно рандомизирано, двойно сляпо клинично 
изпитване (CALISTO) включва 3 002 пациенти 
с остра симптоматична изолирана спонтанна 
повърхностна венозна тромбоза на долните 
крайници, с дължина най-малко 5 cm, потвър-
дена чрез компресиoнна ехография. Не са 
включвани пациенти, които са имали съпът-
стваща дълбока венозна тромбоза или по-
върхностна венозна тромбоза, на разстояние 
до 3 cm от мястото на съединяване на вена са-
фена с вена феморалис. Пациентите са рандо-
мизирани да получават 2.5 mg фондапаринукс 
веднъж дневно или плацебо, в продължение 
на 45 дни, в допълнение на еластични чорапи, 
аналгетични и/или локални НСПВС. Просле-
дяването е до Ден 77. Първичният резултат 
за ефикасност, съчетание от симптоматична 
белодробна емболия, симптоматична дълбо-
ка венозна тромбоза, разширяване на симп-
томатична повърхностна венозна тромбоза, 
рецидив на симптоматичната повърхностна 
венозна тромбоза, или смърт до Ден 47, е зна-
чително понижен от 5.9% при пациентите на 
плацебо до 0.9% при пациентите, получавали 
2.5 mg фондапаринукс (относително намаля-
ване на риска: 85.2%; 95% Cl, 73.7% до 91.7% 
(р<0.001)). Честотата на всеки тромбоембо-
личен компонент на първичния резултат е 
също значително понижена при пациенти на 
фондапаринукс, както следва: симптоматична 
белодробна емболия (0 (0%) спрямо 5 (0,3%) 
(р=0.031)), симптоматична дълбока венозна 
тромбоза 3 (0.2%) спрямо 18 (1.2%); относител-
но намаляване на риска 83.4% (р <0.001), раз-
ширяване на симптоматичната повърхностна 
венозна тромбоза 4 (0.3%) спрямо 51 (3.4%); 
относително намаляване на риска 92.2% (р 
<0.001), рецидив на симптоматичната повърх-
ностна венозна тромбоза (5 (0.3%) спрямо 
24 (1.6%); относително намаляване на риска 
79.2% (р<0.001)) (10). 
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tivated Factor II) and has no effect on platelets. 
Safety of fondaparinux in dose of 2.5 mg was 
evaluated in (9, 10, 11):

-  3,595 Patients undergoing major orthopedic 
surgery of lower limbs, treated up to 9 days;

-  327 Patients undergoing surgery for hip 
fracture, treated for 3 weeks following an initial 
prophylaxis for one week;

-  1,407 patients undergoing abdominal surgery 
treated up to 9 days;

-  425 patients at risk for thromboembolic 
complications treated up to 14 days;

-  A randomized, double-blind clinical trial 
(CALISTO) included 3,002 patients with 
acute symptomatic spontaneous isolated 
superficial venous thrombosis of lower limbs, 
with a minimum length of 5 cm, confirmed 
by compression echography. It did not 
include patients who had concomitant DVT or 
superficial venous thrombosis within 3 cm from 
the  point where femoral vein with  joints with 
saphenous vein. Patients were randomized 
to receive fondaparinux 2.5 mg once daily 
or placebo for 45 days, in addition to elastic 
stockings, analgesic and/or topical NSAIDs. 
The follow up is to Day 77. Primary efficacy 
endpoint, a combination of symptomatic 
pulmonary embolism, symptomatic DVT, 
symptomatic enlargement of superficial 
venous thrombosis, recurrent symptomatic 
superficial vein thrombosis or death by day 
47, was significantly reduced from 5.9 % with 
placebo to 0.9% in patients treated with 2.5 mg 
fondaparinux (relative risk reduction: 85.2%; 
95% Cl, 73.7% до 91.7% (р<0.001)). The rate 
of each thromboembolic  component of the 
primary outcome is also significantly reduced 
in patients receiving fondaparinux as follows: 
symptomatic pulmonary embolism (0 (0%) 
versus 5 (0.3%) (p=0.031)), symptomatic  DVT (3 
(0.2%) versus  18 (1.2%) relative risk reduction 
83.4% (p<0.001)), dilatation of  symptomatic 
superficial vein thrombosis (4 (0.3%) versus  
51 (3.4 %) relative risk reduction of 92.2% (p 
<0.001)), symptomatic recurrence of superficial 
venous thrombosis (5 (0.3%) versus 24 (1.6%) 
relative risk reduction 79.2% (p<0.001)) (10).
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СЛУЧАЙ НА ТРОМБОФИЛИЯ 
ПРОТИЧАЩА С АРТЕРИАЛНА И 

ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА
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случаи
от клиничната 

практика

Ефикасността се запазва до Ден 77 и е посто-
янна във всички предварително определени 
подгрупи, включително при пациенти с вари-
козни вени и при пациенти с повърхностна ве-
нозна тромбоза, локализирана под коляното 
(10).

Известни са съобщения за продължително 
лечение с надропарин или еноксапарин при 
бременни жени в рискови групи за развитие на 
тромбоемболични усложнения с добър ефект 
(5, 14, 16). Не открихме данни за ефикасност и 
странични действия при пациенти лекувани с 
фондапаринукс за продължителен период от 
време (при конкретния пациент – 4 години), 
представен в настоящия клиничен случай.

Задълбочените познания за етиопатогенеза-
та на венозните и артериални тромбози биха 
могли да помогнат за разработването на пра-
вилна и ефективна концепция както за ранна и 
своевременна диагностика и терапия, така и за 
ефективна профилактика при групи пациенти 
с повишен риск от артериални и венозни тром-
ботичти и тромбоемболчини усложнения. 

Efficacy was maintained until day 77 and was 
consistent across all preliminary defined  sub-
groups including patients with varicose veins 
and  patients with superficial venous thrombosis, 
which is localized below the knee (10).

Some reports are shown for prolonged treat-
ment with nadroparin or enoxaparin in pregnant 
women at risk of thromboembolic complications 
with good effect (5, 14, 16). There is no data for  
the efficacy and side effects in patients treated 
with fondaparinux for 4-years period, as is the 
case in presented patient. 

Extensive knowledge of the etiology and 
pathogenesis of venous and arterial thrombosis 
could help to develop appropriate and effective 
concept for early and timely diagnosis and treat-
ment, and for effective prevention in populations 
at risk. 


