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Увод

➢ 1865 г. - Арманд Трусо - асоциацията между идиопатична
мигрираща венозна тромбоза и окултно злокачествено
заболяване1.

➢ Тромбозата, свързана със злокачествено заболяване е
основен клиничен проблем.

➢ Пациентите с ПДАК са с висока честота на развитие на
венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) - средната честота е 14
събития на 100 пациенти годишно2.

1C. Pfrepper. Paraneoplastic Thromboembolism and Thrombophilia: Significance in Visceral Medicine. Visc Med 2020;36:280–287.
2Wun T, White RH. Venous thromboembolism (VTE) in patients with cancer: epidemiology and risk factors. Cancer Invest. 2009 (Suppl 1);

27:63–74.



Епидемиология на ВТЕ
➢ 1938 г. - при 4258 последователни аутопсии, се установява ВTE при

• 56,2% от пациентите с ПДАК 
• 15–25% при пациенти с друг вид карцином1.

➢ 2021 г в сп. „Blood“ Mulder FI и сътр.2 публикуват резултатите от 
голямо кохортно популационно проучване

o Честотата на ВТЕ свързана с ПДАК се е удвоила в периода от 1997 г. до 
2017 г., поради
• увеличаване на разпространението на ПДАК, 
• подобрена преживяемост, 
• напреднала възраст на пациентите 
• по –доброто диагностициране на случайни на ВТЕ с рутинно 

използване на компютърна томография

1. Blom, J.W.; Osanto, S.; Rosendaal, F.R. High risk of venous thrombosis in patients with pancreatic cancer: A cohort study of 202 patients. Eur. J. Cancer 2006; 
42: 410–414. 2. Mulder FI, Horváth-Puhó E, van Es N, et al. Venous thromboembolism in cancer patients: a population-based cohort study. Blood 2021; 137: 
1959-1969 [PMID: 33171494 DOI: 10.1182/blood.2020007338] 



Епидемиология на ВТЕ
Венозна тромбоза (ВТ) при ПДАК 1,2:
➢ Венозен тромбемболизъм (ВТЕ) над 50% от случаите =  

дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен 
тромбоемболизъм (БТЕ)

➢ Катетър-асоциирани тромбози (КАТ) 
➢ Тромбоза на висцералните вени - 30–50% от всички тромбози:

✓ тромбоза на порталната вена 
✓ тромбоза на лиенална вена
✓ тромбоза на мезентериални вени 
✓ тромбоза на чернодробни вени

Артериална тромбоза - 2-5% от пациентите с ПДАК 3. 
✓ Инфаркт на миокарда - 2,6%   

✓ Исхемичен инсулт - 3,8% 
1. Frere, C.; Bournet, B.; Gourgou, S.; et al. D. Gastroenterology 2020;158(5):1346-1358. 2. Ouaissi, M.; Frasconi, C.; Mege, D.; et al HBPD INT 2015; 14: 436–
442. 3.Streiff MB, Holmstrom B, Angelini D, et al. J Natl Compr Cancer Netw. 2018;16(11):1289–303. 



Препоръките са основани на :

• Метаанализи
• Литературни обзори

J Clin Oncol 2019;38:496-520

Blood Adv. 2021;5(4):927-974



Рискови фактори за ВТЕ при ПДАК
Фактори, свързани с тумора

• California Cancer Registry - пациентите с метастази имат 3,3 пъти по-
висок риск от ВТЕ, отколкото пациенти с локално заболяване1

• Blom и сътр. 2 в кохортно проучване включващо 202 последователни
пациенти с ПДАК, съобщават, че пациентите с тумор на тялото и
опашка имат 2-3 пъти по-висок риск от ВТЕ в сравнение с тези с тумор
на главата.

• Пациентите, лекувани с химиотерапия, са с 4,8 пъти по-висок риск
(95% CI 1,1–20,8) от ВТЕ в рамките на 3 месеца след преустановяване на
лечението, докато при лъчетерапия не се увеличи рискът от ВТЕ.2,3

• Пациентите, които преживяват операция по повод карцином в
първите 30 дни постоперативно имат 4,5 пъти по-висок риск от ВТЕ, в
сравнение с оперираните без карцином.

1. Chew, H. K., Wun, T., Harvey, D., et al. Arch. Intern. Med. 2006;166: 458–464. 2. Blom, J.W.; Osanto, S.; Rosendaal, F.R. Eur. J. Cancer 2006; 42:

410–414. 3.Mandalà, M.; Reni, M.; Cascinu, S.; et al. Ann. Oncol. 2007; 18: 1660–1665.



Прогноза и ВТЕ при ПДАК

• California Cancer Registry на 235 149 пациенти със злокачествено
заболяване, от които 6712 са с ПДАК - ВTE е значителен предиктор за
намалена преживяемост през първата година за всички видове
карцином (HR, 1,6–4,2; р <0,01)1,2.

• В проучването BACAP-VTE началото на VTE е свързано с по - кратка обща
преживяемост (ОП) (overall survival -OS), (9,13 месеца срещу 14,55
месеца при пациенти без ВТЕ; HR 2,02, 95% CI 1,57-2,60, р = 0,004) 3

• Пациентите с ПДАК, които развиват ВТЕ след влизане в проучването
BACAP-VTE , имат по - висока смъртност 109 от 152 (72%) пациенти с ВТЕ
в сравнение с пациенти, които не разват ВТЕ: 343 от 531 (65%) пациенти
без ВТЕ (OR 2.88, 95% CI 1.96-4.21, p <0.0001) 3.

1. Chew, H.K.; Wun, T.; Harvey, D.; et al. Arch. Intern. Med. 2006; 166: 458–464. 2. Frere C. World J Gastroenterol 2021; 27(19): 2325-2340. 3.Frere, C.; Bournet, 
B.; Gourgou, S.; et al. D. Gastroenterology 2020;158(5):1346-1358. 



Биомаркери за оценка на риска от ВТЕ

Свързани с повишен риск от ВТЕ (Корана) са:

• брой на тромбоцитите ≥ 350х109/L преди 
химиотерапия, 

• нивото на хемоглобина < 100 g/L, използване на 
ESA, 

• брой на левкоцитите > 11х 109/L 

Биомаркери за прогнозиране на ВТЕ. Faille и 
сътр.
• изходните D димери ≥ 2,16 μg/mL (HR 4,9; 

95%CI: 1,0-23,1),
• изходна активност на микровезикулен

тъканен фактор (MV-TF) ≥ 2,37 pg/mL (HR
10,5; 95%CI: 1,5-72,4) 

• изходен CA 19,9 ≥ 2153 U/mL (HR 9,5; 
95%CI: 1,5- 60.2)



Таблици за оценка на риска от ВТЕ 1,2
Показатели Khorana score

(точки) 2008 г. 3

Vienna CATS score

(точки)

PROTECHT score

(точки)

CONKO score

(точки)
Панкреасен или стомашен карцином (много висок риск) +2 +2 +2 +2
Карцином на бял дроб, гинекологичен, жлъчен мехур, тестиси, лимфом

(висок риск)
+1 +1 +1 +1

Ниво на хемоглобин ≤100 g/L (10 g/dL) преди химиотерапията, или

приложение на еритропоетин стимулиращи агенти
+1 +1 +1 +1

Брой на левкоцитите ≥ 11х 109/L преди химиотерапия +1 +1 +1 +1
Брой тромбоцитите преди химиотерапия ≥ 350 × 109/L, +1 +1 +1 +1

Индекс на телесното тегло (ВМI) > 35 kg/m2 +1 +1 +1 -

D – димер > 1.44 mcrg/L - +1 - -
Разтворим P – селектин > 53.1 ng/L - +1 - -
Химиотерапия с Генцитабин - - +1 -
Химиотерапия с Платина - - +1 -
Рerformance status на СЗО - - - +1

Khorana score Vienna CATS score PROTECHT score

Брой точки ВТЕ риск % симптоматичен ВТЕ Брой точки % симптоматичен ВТЕ Брой точки % симптоматичен ВТЕ

0 Нисък 0.3%-0.8% 0 1.0% 0-2 2.0%-4.7%

1-2 Междинен 1.8%-2.0% 1 4.4% ≥ 3 9.6%-11.1%

≥ 3 Висок 6.7%-7.1% 2 3.5%

3 10.3%

4 20.3%

≥ 5 35%

1. van Es N, Franke VF, Middeldorp S, Wilmink JW, Büller HR. Thromb Res 2017; 150: 30-32; 2. Dallos M. C., Eisenberger A. B., Bates S. E.. The Oncologist 2020;25(2):132–139; 3.

Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, et al. Blood 2008;111:4902–7



• Системният скрининг за ВТЕ не се препоръчва в 
ежедневната клинична практика. 

• Всички пациенти с ПДАК трябва да получават:
o устна и писмена информация за рисковите фактори за 

ВТЕ,
o признаците и симптомите на ВТЕ 

• Стимулиране на самодиагностика 
• Провеждане на лечение на ВТЕ.

van E. N., Di Nisio M., Cesarman G., et al. Haematologica 2017;102(9):1494-1501;



ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ВТЕ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК.



Въпрос на баланс



Хоспитализирани пациенти по повод 
нехирургично остро заболяване

Профилактични дози на Хепарини

АSCO1, ITAC2 и ASH3 препоръчват

❑ При хоспитализирани пациенти с ПДАК трябва да се 
прилагат фармакологична тромбопрофилактика с 
профилактичнa доза хепарини 
o при липса на aктивно кървене
o креатининов клирънс < 30 mL/min, 
o висок риск от кървене, 
o тромбоцитопения < 50 G/L

[препоръчителност: силна; високо качество на 
доказателства]. 
❑ По време на хоспитализация ДОАК не се препоръчват

рутинно [добра медицинска практика]. 
❑ След дехоспитализация не се препоръчва удължена

тромбопрофилактика [препоръчителност: силна, 
умерено качество на доказателства].

Article Copyright © 2020 Authors, Source DOI: 10.1177/1076029620936350

1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-

520; 2. Farge D, Frere C, Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019;

20(10):e566–81.; 3. Lyman G.H., Carrier М., Ay С.,et al. Blood Adv.

2021;5(4):927-974

https://doi.org/10.1177/1076029620936350


Периоперативна тромбопрофилактика 
при резектабилен ПДАК

всички ВТЕ проксимална дълбока 
венозна тромбоза (ДВТ) 

голямо кървене смъртност от всички
причини 

Удължена профилактика 
(2-6 седмици) 

2.6 % 1.4 % 1.8 % 4.2 %

конвенционална (до 2 
седмици) 

5.6%; 2.8% 1.0% 3.6%

RR 0.44; 95%CI 0.28-0.70) 0.46; 95%CI 0.23-0.91 RR 1.19; 95%CI 0.47-2.97 RR 0.79; 95%CI 0.47-1.33

В систематичен анализ, включващ 20 рандомизирани клинично проучвания върху 9771 пациенти с 
карцином, подложени на хирургична интервенция, се оценяват ефекти на НМХ, НФХ или 
fondaparinux върху смъртност, ДВT, БТЕ, резултати от кървене и тромбоцитопения.
Приложение на НМХ се свързва с по-ниска честота на раневи хематом (RR 0.70; 95%CI 0.54-0.92), 
интраоперативна кръвозагуба (MD –6,75 ml; 95%CI –85.49-71.99) и следоперативен дренажен
обем (MD 30.18 ml; 95%CI –36.26-96,62).

Matar CF, Kahale LA, Hakoum MB, et al: Anticoagulation for perioperative thromboprophylaxis in people with cancer. Cochrane Database Syst

Rev 2018; 7: CD009447



Периоперативна тромбопрофилактика при 
резектабилен ПДАК

В насоките за клинична практика на АSCO1, ITAC2 и ASH3 се препоръчва

❑ При пациенти с ПДАК, третирани с голяма хирургия, трябва да се прилага

тромбопрофилактика с най-висока профилактична доза НМХ или ниска доза от

НФХ при липса на противопоказания (креатининов клирънс < 30 ml/min, висок

риск от кървене, активно кървене). При пациенти с лапаротомия или

лапароскопска хирургия и с нисък риск от кървене трябва да бъде приложена

удължена антикоагулантна профилактика за 4 седмици

[препоръчителност: силна; високо качество на доказателства].

❑ Външните компресионни устройства не се препоръчват като монотерапия,

освен когато фармакологични методите са противопоказани

[Препоръчителност: слаба; ниско качество на доказателства].

❑ Не се препоръчва използването на филтър за долна куха вена за рутинна

първична тромбопрофилактика [Препоръчителност: силна; високо качество

на доказателства].

5000Е през 8 ч. S.c.

1 mg/kg SC 1хдн

2,5 mg/ SC 1хдн

1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 2. Farge D, Frere C, Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019;

20(10):e566–81.; 3. Lyman G.H., Carrier М., Ay С.,et al. Blood Adv. 2021;5(4):927-974



Профилактика на ВТЕ при амбулаторни
пациенти с ПДАК по време на системна 

химиотерапия 
❑ В насоките за клинична практика на АSCO1 и ITAC2 се препоръчва, че при

всички пациенти с ПДАК, провеждащи системна химиотерапия, трябва да се
обсъжда тромбопрофилактика с НМХ или ДОАК (apixaban или rivaroxaban*).

❑ При локално авансирала или метастатична болест се препоръчва първична
профилактика с НМХ за пациенти с нисък риск от кървене.

❑ При амбулаторни пациенти трябва да се обсъжда и тромбопрофилактика с
apixaban или rivaroxaban за болни с нисък риск от кървене и отсъствие на
нежелани лекарствени взаимодействия

[препоръчителност: силна; умерено качество на доказателства].

1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 2. Farge D, Frere C, Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019; 20(10):e566–81.;

Rivaroxaban* - все още не е регистриран в РБългария за профилактика и лечение на КАТ



Приложение на антикоагулантна 
профилактика при пациенти с ПДАК без 

ВТЕ и онкологична полза за преживяемост

• В обзора на Cochrane за ОАК са включени 1486 пациенти. 1 Резултатите
показват, че нито ВКА, нито ДОАК намаляват достоверно
смъртността.

• В обзор на Cochrane за парентералните антикоагуланти включващ 9575
пациенти, не се съобщава за значими корелации между приложение
на НФХ или НМХ и смъртност за 12 или 24 месеца. 2

❑ В насоките за клинична практика на АSCO 3 и ITAC 4 при ПДАК без ВТЕ
не се препоръчва употреба на антикоагуланти с цел подобряване на
преживяемост [препоръчителност: силна; високо качество на
доказателства].

1. Kruger S, Haas M, Burkl C, et al.. Thromb Res 2017; 157: 9-15; 2. Akl EA, Kahale LA, Hakoum MB, et al. Cochrane Database Syst 2017;Rev 9:CD006652; 3.

Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 4. Farge D, Frere C, Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019; 20(10):e566–81.;



Първична антикоагулантна профилактика 
при пациенти с ПДАК 

и централен венозен катетър.

❑ В насоките за клинична практика на ASH при пациенти с 

централен венозен катетър не се препоръчва парентерална или 

перорална тромбопрофилактика

[препоръчителност: слаба; умерено качество на доказателства].

Lyman G.H., Carrier М., Ay С.,et al. Blood Adv. 2021;5(4):927-974



ЛЕЧЕНИЕ НА ВТЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК



ЛЕЧЕНИЕ НА ВТЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК

НМХ
Перорални Xa инхибитори  
(Apixaban*, Rivaroxaban*)

Хепарин
НМХ
Fondaparinux
Rivaroxaban* 
Apixaban*
Вена кава филтър
Фибринолиза?

Начално лечение

НМХ

Перорални Xa инхибитори  
(Apixaban*, Rivaroxaban*)

>3 до 6 месеца

Продължително лечение                            Удължено лечение

1 - 5 до 10 дни* 3 до 6 месеца

*Можете да намерите препоръките за дозиране на всеки НОАК в КХП.4–7

Създадено по Konstantinides et al. 20141; 
Kearon et al 20162; Streiff et al. 20163

1. Konstantinides SV, et al. Eur Heart J 2014;35:3033–3080; 2. Kearon C, et al. Chest 2016;149:315–352;
3. Streiff MB, et al. J Thromb Thrombolysis 2016;41:32–67; 4. Apixaban SmPC; 5. Rivaroxaban SmPC; 6. Dabigatran SmPC;

Rivaroxaban* - все още не е регистриран в РБългария за профилактика и лечение на КАТ



ТЕРАПИЯ НА ВТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК
Антикоагулантна терапия

• В насоките за клинична практика на АSCO1, ITAC2,

ASH3 и NCCN4,5 се препоръчва, че при ПДАК с

новодиагностициран ВТЕ трябва да се прилагат

първоначална антикоагулантна терапия с НМХ или с

НФХ в терапевтични дози; алтернативен избор са

fondaparinux, rivaroxaban и apixaban.

• Корекция на дозата на антикоагуланта при:

o тежко бъбречно увреждане (креатининов
клирънс под 30 ml/min),

o телесно тегло под 60 kg
o затлъстяване

[препоръчителност: силна; високо качество на

доказателства].

Article Copyright © 2020 Authors, Source DOI: 10.1177/1076029620936350. 

1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 2. Farge D, Frere C, Connors 
JM, et al. Lancet Oncol. 2019; 20(10):e566–81.; 3. Lyman G.H., Carrier М., Ay С.,et al. Blood Adv. 
2021;5(4):927-974; 4. Streiff MB, Holmstrom B, Angelini D, et al.. J Natl Compr Cancer Netw. 
2018;16(11):1289–303; 5. Tempero MA, Malafa MP, Al-Hawary M. et al., Version 2.2021, JNCCN 
2021;19(4). 

https://doi.org/10.1177/1076029620936350
https://jnccn.org/search?f_0=author&q_0=Margaret+A.+Tempero
https://jnccn.org/search?f_0=author&q_0=Mokenge+P.+Malafa
https://jnccn.org/search?f_0=author&q_0=Mahmoud+Al-Hawary


ТЕРАПИЯ НА ВТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК
Антикоагулантна терапия 

Противопоказания

Абсолютни контраиндикации:

➢ Не-ДOAC и ДOAC

• Активно голямо, сериозно или потенциално животозастрашаващо кървене, което не е обратимо

с медицинска или хирургична намеса, включително, но не само към всяко активно кървене в

критично място (напр. вътречерепно, перикардиално, ретроперитонеално, вътреочно,

вътреставно, интраспинално)

• Тежка, неконтролирана злокачествена хипертония

• Тежка, некомпенсирана коагулопатия (напр. Чернодробна недостатъчност)

• Тежка тромбоцитна дисфункция или наследствено кървене

• Устойчива, тежка тромбоцитопения ( < 20 000/µL)

• Инвазивна процедура с висок риск на критично място, включително, но не само, лумбална

пункция, спинална анестезия, поставяне на епидурален катетър

➢ ДOAC специфични

• Едновременна употреба на мощни P-гликопротеини или CYP3A4 инхибитори или индуктори

Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al.Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Update.

J Clin Oncol 2019;38:496-520



ТЕРАПИЯ НА ВТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПДАК
Филтър на долна празна вена (ФДКВ)

Липсват систематичен и/или метаанализ. В кохортно проучване, включващо 17005

пациенти с карцином-свързана тромбоза (КСТ), при 270 е имплантиран ФДКВ, а 247 пациенти

са третирани без филтър.4

Авторите заключават, че при пациенти с КСТ и противопоказания за антикоагулация

поставяне на ФДКВ корелира с по-нисък риск от смърт, свързана с БТЕ, и по-висок риск от

рецидиви.

❑ В насоките за клинична практика на АSCO1, ITAC2 и ASH3 се препоръчва при пациенти с

остър ВТЕ при ПДАК и с абсолютни противопоказания за антикоагулантна терапия

клиницистите биха могли да обсъждат имплантиране на филтър за долна куха вена,

само ако тежестта на тромбоза се счита за животозастрашаваща; не се препоръчва за

първи избор при остър венозен тромбоемболизъм

[препоръчителност: слаба;ниско качество на доказателства].

1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 2. Farge D, Frere C, Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019; 20(10):e566–81.; 3. Lyman G.H., Carrier М., Ay
С.,et al. Blood Adv. 2021;5(4):927-974; 4. Quezada A, Jiménez D, Bikdeli B, et al. Thromb Haemost. 2020;120(7):1035–1044.



Продължителна (до 6 месеца) и 
удължена (над 6 месеца) антикоагулантната 

терапия при пациенти с ПДАК и ВТЕ
➢ Липсват систематичен и/или метаанализ. 

➢ Антикоагулантната терапия трябва да продължи най-малко 6 месеца или за 
неопределено време, докато се провежда лечение за ПДАК. 

➢ При вземане на решение за вида (парентерален или пер орален) и 
продължителността на антикоагулантното лечение клиницистът трябва да 
прилага персонализиран подход.

➢ От значение е:

•рискът от кървене, 

•лекарствените взаимодействия, 
•вида тумор, 
•обучението на пациента, за да участва активно в терапията. 



Продължителна (до 6 месеца) и 
удължена (над 6 месеца) антикоагулантната 

терапия при пациенти с ПДАК и ВТЕ

Article Copyright © 2020 Authors, Source DOI: 10.1177/1076029620936350. 

❑ В насоките за клинична практика на
АSCO, ITAC и ASH се препоръчва при
ПДАК с ВТЕ клиницистите трябва да
обсъждат вторична профилактика
чрез удължена (> 6 месеца)
антикоагулантна терапия с НМХ, а
като алтернатива – с ДОАК (Apixaban,
Rivaroxaban*,)

[много ниско качество на
доказателства].
1. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM et al. J Clin Oncol 2019;38:496-520; 2. Farge D, Frere C,
Connors JM, et al. Lancet Oncol. 2019; 20(10):e566–81.; 3. Lyman G.H., Carrier М., Ay С.,et
al. Blood Adv. 2021;5(4):927-974; 4. Quezada A, Jiménez D, Bikdeli B, et al. Thromb Haemost.
2020;120(7):1035–1044.

https://doi.org/10.1177/1076029620936350


Лечение на пациенти с карцином 
свързана ВТЕ и COVID-19

В ретроспективен анализ на 398 последователни пациенти, хоспитализирани
с COVID 19, 
➢ кумулативната честота на тромботични събития :

• не-карциномната кохорта - 18,2% (95% CI, 10,2 до 27,9%) при (n=353) 
• активната карциномна кохорта на 28-я ден - 14,2% (95% CI, 4,7 до 

28,7%) 
➢ Кумулативната честота на голямо и фатално кървене

• групата без карцином - 20,8% (95% ДИ, 12,1 до 31,0%)
• кохорта с карцином на 28 ден 19,5% (95% ДИ, 5,5 до 39,8%)3. 

Прилагането на препоръките при пациенти с карцином и COVID-19 е
предизвикателство поради високия риск за както за тромбоза, така и за
кървене. 1,2,3

1.Lenihan D, Carver J, Porter C, et al. CA Cancer J Clin. 2020;70(6):480. https://doi.org/1 0.3322/caac.21635; 2.Patell R, Bogue T, Bindal P, et al. J Thromb Haemost. 
2020;18(9):2349. https://doi.org/1 0.1111/jth.15018; 3.Xiong W. Thrombosis Journal (2021) 19:21 https://doi.org/10.1186/s12959-021-00274-x  

https://doi.org/1%200.3322/caac.21635
https://doi.org/1%200.1111/jth.15018


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

❑ ВТЕ е често срещано и потенциално животозастрашаващо
усложнение при пациенти с ПДАК.

❑ По - доброто разбиране на рисковите фактори, водещи до
ПДАК индуцирана тромбоза ще помогне на практикуващите
клиницисти за идентифициране на профила на пациенти,
които са с особено висок риск от ВТЕ

❑ Да се осигури оптимална грижи за тяхната профилактика и
лечение




