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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
Уважаеми членове на УС на БНДСЕХА, скъпи колеги,

В предишните 3 броя се обърнах към Вас предвид възможността Вие, като ръководство на нашето 25 годишно национално дружество БНДСЕХА, да обсъдите и вземете
решения по някои важни проблеми на съдовохирургичната дейност у нас. За съжаление не получих отговор, поради което потретвам най-съществените от тях:

1. Забогатяването на инвазивните кардиолози и на кардиохирурзите на базата на свръхостойностените
техни клинични пътеки е факт, но докога съдовите хирурзи ще се задоволяват с трохи от НЗОК, заплащаща под 40% от стойностите на нашите КП? Смятам, че е дошъл моментът за преостойностяване на
КП по съдова хирургия. Докога ще чакаме? Преговорите за Рамковия Договор между НЗОК и БЛС започнаха!

2. Квалификационното ниво на съдовохирургичните звена е различно и се определя от много фактори,
но трябва да признаем, че то се определя не само апаратурата и броя на хирурзите, а най-вече от техният
доказан професионализъм. Как така хирурзи, които не оперират самостоятелно аорта, получават трето
квалификационно ниво? Да, вземат се едни пари от касата, но дали интервенциите са в обем, включващ
аорта и общи илиачни артерии? Не ли време за лицензиране на звената с 3-то ниво, които би трябвало
да се оглавяват от изключително опитен, доказан съдов хирург?
3. За решаване на проблема със специализантите не е ли уместно да се присъединим към колегите, настояващи за връщане на старата Наредба 34, с възможност за специализиране в съответното отделение
за 3.5г. и 6-месечна специализация в база?

4. Предстои годишната конференция на БНДСЕХА на 11-13.10.2013г. в Хотел Янтра във Велико Търново.
Тези наши срещи са много важни и интересни, но без достатъчно отразяване в медиите и без участие на
чуждестранни колеги. Това според мен трябва да се промени, за да се приближим до нивото на ендоваскуларните срещи у нас (www.BEC.2012) и в закъсала Гърция (www.LIVE.2013). Подобни международни
съдови срещи бяха реализирани у нас в 1990г. и 2003г., забравихме ли за тях?
5. Отново предлагам да се създаде Етична комисия към БНДСЕХА. Това е наложително предвид зачестяващите обвинения срещу хирурзите у нас. Тази комисия не трябва да е копие на УС, а да включва
колеги от различни региони и да разглежда както обвинения към нас, така и спорни казуси с данни за
професионални грешки или измами. Или такива няма?

6. Накрая горещо умолявам всички колеги да изпращат своите мнения и коментари, както и статиите си
в максимално кратък период (спазвайки изискванията на списанието), за да бъдат публикувани в следващия брой (преди Нова Година?). И не забравяйте, колеги, това е ВАШЕТО списание. Четето го, за
бога!
22.12.2012г., София
Доц. Андрея Андреев, дм
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ОБЗОРИ
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА
(Литературен обзор)
А. Ангелов, В. Петров
Клиника по съдова хирургия към МБАЛ”Св.Марина”, Варна

tHE OPERAtivE tREAtmENt OF DEEP vENOUS tHROmBOSiS
(Review of literature)
A. Angelov, v. Petrov
Vascular Surgery Clinic, MBAL “Saint Marina”, Varna

РЕзЮМЕ

Заболяването дълбока венозна тромбоза на
долните крайници в България се лекува предимно консервативно. Съществуват и оперативни методики за лечение на тази
патология, които в отдалечен период дават и
по-добри резултати. В настоящото съобщение са представени три от водещите европейски школи за оперативно лечение на
дълбоката венозна тромбоза. Обърнато е специално внимание на показанията и противопоказанията, както и на подготовката на
пациента, на опериращия го екип и на оборудването на операционната зала.
І. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ:
В Европа проблемът за оперативното лечение на дълбоката венозна тромбоза е обсъден за
първи път през 1938 г. по време на 61-вия годишен конгрес на хирургичното дружество в Германия. Тогава Läwen изнася съобщение на тема
“Опитът при оперативно лечение на венозната
тромбоза” и докладва данни за оперирани петима пациенти, като при четирима тромбозата
била локализирана във вена илиака, а при един
– във вена субклавия. При операциите на в.
илиака достъпите били ретроперитонеален и
ингвинален, а тромбектомията е осъществена
чрез изтласкване на съсирека с тупфер от илиачната към феморалната вена, следвала фемо-

SUmmARy

So far the disease deep vein thrombosis of the
lower limbs in Bulgaria is mainly treated conservatively. There are, however, operative methods for treatment of this pathology, which are
known long ago and give better results. This
communication presents three of Europe's leading schools for surgical treatment of deep vein
thrombosis. Special attention was paid to the indications and contraindications, and patient
preparation, the operating team qualification and
operating room’s equipment.

рална венотомия и тромбектомия. Постоперативни усложнения не били наблюдавани. Покъсно Läwen създава и собствен инструмент за
венозна тромбектомия. При последвалата разгорещена дискусия се установява, че и Kulenkampf от болницата в Zwickau през същата
година е извършил 5 венозни тромбектомии, но
чрез достъп през в. сафена магна. Днес за пионер в областта на венозните тромбектомии е
признат Prof. Heinrich Fründ, извършил първата
подобна операция през 1934 година.
През 1949 и последващите години Rene
Fontaine (ученик на R. Leriche) от Страсбург утвърждава венозната тромбектомия като рутинен
съдово-хирургичен метод. До смъртта си през
1979 година той и ръководеният от него колек-
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тив извършват около 2800 такива интервенции.
Със създаването и въвеждането в практиката на
катетъра на Fogarty през 1963 год. се поставило
началото на съвременната венозна тромбектомия при илео-феморална венозна тромбоза.
ІІ. ЦЕЛ НА ОПЕРАТИВНАТА
ВЕНОзНА ТРОМБЕКТОМИЯ:

Основната цел на лечението е да възстанови
проходимостта на венозния съд, като задължително се запази целостта на клапната система.
Стремежът на съдовия хирург е да се предотвратят проксималното нарастване на съсирека,
появата на БТЕ, на рецидиви на тромбозата, и
на тежък посттромбозен синдром.
ІІІ. НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ зА УСПЕХ
ПРИ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ:

От огромно значение е съдовият хирург да
е с голям опит в артериалната реконструктивна
хирургия. Предвид сложността на интервенцията, тя трябва да се извършва само в центрове, където има концентрация на тази
патология. Тъй като опасността при хирургичното лечение на илео-феморалната флеботромбоза са сериозни - БТЕ или масивна
кръвозагуба, то безкрайно важна е добрата колаборация между хирург и анестезиолог; необходимо е общата анестезия да се води в
условията на РЕЕР до 30 mm/Hg, предварително да е канюлирана а. radialis за инвазивно
проконтролиране на кръвното налягане, както и
операционната зала да е оборудвана с функциониращ cell-saver. Операционната зала трябва да
разполага с апаратура за интраоперативна флебография и ангиоскопия.
Іv. зАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДОПЕРАТИВНИ ИзСЛЕДВАНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПОДГОТОВКА зА ЛЕЧЕНИЕ:

Документът „информирано съгласие на пациента” се представя на болния лично от опериращия го лекар, като подробно се обясняват
на достъпен език всички рискове и възможни
6

странични реакции при оперативното лечение
на дълбоката венозна тромбоза. Предоперативно се извършват ехо-доплерова диагностика
на двата долни крайника, както и следните лабораторни изследвания: кръвна картина, подробен коагулационен статус, електролити, кръвна
група, чернодробна и бъбречна функция, щитовидни хормони. Необходимо е да се мисли и за
различните видове тромбофилии и да се търси
вродена (доминантна или рецисивна) недостатъчност на протромбин C, S, Z, antithrombin III,
фактор V Laiden, антифосфолипиден синдром и
други.
v. ПО-ИзВЕСТНИ СТУДИИ:

Aвторите са разделени на две групи – „за”
и „против” оперативното лечение, като се сравняват рисковете при операцията и се проследява
венозната проходимост в по-дълъг период от
време. Например студията на Juhun et al. (започната през 1997) обобщава резултатите от тринадесет годишно наблюдение на пациенти,
оперирани по повод илеофеморална флеботромбоза; при 84% от тях проходимостта на дълбоките вени остава запазена; развитие на ХВБ
се наблюдавала при 20 % от болните след петата година и при 44% от пациентите след 13 години, като авторите са категорично “за”
оперативното лечение. Подобна е и студията на
Eklof и Kistner (1996-2000), които обобщават резултатите от оперативното лечение по повод
илеофеморална флеботромбоза с изграждане на
артериовенозна фистула при 300 пациенти, като
77 от тях са проследени повече от четири години. Интраоперативната смъртност е 2 болни,
а при 86% от пациентите резултатите са окачествени като отлични. Противно на тях Hold et
al. (1992 – Виена) обобщават резултатите от наблюдението след една и четири години при лечението на 158 болни с илеофеморална
флеботромбоза. Те съобщават, че ХВН се развила при 63% от консервативно лекуваните с
индиректни антикоагуланти пациенти; при пациентите, подложени на лизиращо лечение този
процент е 72 %, а при оперираните – 58 %.
Несъществената разлика в процентите кара ав-
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торите на това проучване да са категорично против оперативното лечение на илеофеморалната
флеботромбоза.
vІ. ИНДИКАЦИИ зА ОПЕРАТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ:

Повечето автори са единодушни, че основна
индикация за оперативно лечение на дълбока
венозна тромбоза е давност на заболяването до
седем дни и тази тромбоза да е първа проява на
тромбогенно заболяване. Младата възраст, липсата на тежки придружаващи заболявания и на
утежняващи тромбофилични състояния също
гарантират успех при лечението. Като индикация се определят и асцендираща флеботромбоза
и така наречената четириетажна тромбоза,
както и обхващане на лумена на вената до ниво
vena cava inferior. Септичната тромбоза се
определя също като императивна индикация.
vІІ. КОНТРАИНДИКАЦИИ:

Повечето автори определят като основни
контраиндикации за извършване на оперативно
лечение напреднала възраст и многократно рецидивираща флеботромбоза. Обръща се внимание и на тежкото общо състояние и наличие на
множество придружаващи заболявания на пациента, както и очаквана или предполагаема
къса продължителност на живота след проведеното оперативното лечение, поради други придружаващи или утежняващи патологични
състояния – например неоплазма.
vІІІ. КРАТЪК ОБзОР НА НЯКОЛКО
шКОЛИ В ЕВРОПА:

1. Школа на проф. Грус
Пациентът е интубиран като с въвеждането
в анестезия той получава 5000 Е хепарин венозно. Положението на болния върху операционната маса е антитренделенбург до 30°, като
задължително се почиства и предната коремна
стена. Анестезията се води с техника РЕЕР-обдишване в периода след достигане до вената,

още преди нейния клапмаж или томия, и продължава до края на операцията. Авторите не
препоръчват поставянето контралатерално на
блокиращ катетър над венозната тромбоза; достъпът до вената се извършва над ингвиналния
лигамент, повече латерално, за да се предпазят
лимфните магистрали; v. fem. comm., v. fem. superf., v. prof. fem., VSM и останалите приводящи вени се вземат на държалки, като
единствено на ВСМ се извършва перивенозна
симпатектомия. Феморалната вена се отваря с
напречен разрез малко над вливането на профундната вена. Следва въвеждане проксимално
на Фогарти катетър. Затруднения при въвеждането на катетъра може да има повече вляво. При
изтегляне на Фогарти катетъра се внимава своевременно да се намалява налягането в балона,
съобразно с диаметъра на вената; в случай на
поява на съпротивление при тромбектомията
може да се помогне с рингстрипер, като двата
инструмента се изтеглят комбинирано. Ако
анестезиологът съобщи за рязко падане на артериалното налягане, това би могло да означава
лезия на стената. Изисква се спешен ретроперитонеален достъп за овладяване на хеморагията. След появата на мощен рефлуксен кръвен
ток в условията на РЕЕР-обдишване вената се
промива обилно с хепаринов разтвор и щадящо
се клампира. Следва дистална тромбектомия.
Необходимо е да се работи много щадящо и с
тънки Фогартови катетри. Ако при въвеждането
в дистална посока се установи леко съпротивление, катетърът се изтегля няколко мм и се раздува се балонът, което спомага върхът му да се
насочи правилно. При тромбектомията от дистално към проксимално се извличат тъмночервени съсиреци, по които ясно личи
конфигурацията на клапните платна. Следва
еластокомпресия на крайника с еластичен бинт
с ниска степен на разтегливост от дистално към
проксимално. Проксималният сегмент на вената се ревизира повторно с Фогарти катетър.
Дори да не са се образували нови тромби в съда,
авторите съветват през венотомията да се въведе ендоскоп, съдът да се промие с голямо количество разтвор и визуално да се
проконтролира състоянието на стената. В слу-
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чай на затруднения при ангиоскопията, тя може
да се замени с контролна ангиография. Едва тогава следва шев на венотомията с 6/0 и пускане
на кръвния ток.
Артерио-венозна фистула при тази оперативна интервенция се изработва само при пациенти с доказани при ангиоскопията или при
флебографията остатъчни, закрепени към стената на съда, съсиреци. За тази цел се използва
разположен близо до устието клон на ВСМ,
който се отделя на около 8 см; след налагане на
А-V фистула в дисталния край на тази вена се
вплита остеосинтезна тел и съдът се разполага
в подкожието встрани от оперативната рана,
така че да се палпира добре през кожата. Тази
техника прави възможно изключително лесното
премахване на фистулата след 8 до 12 седмици.
През някой от по-близко разположените притоци на фистулната вена се въвежда тънък катетър, чийто връх се позиционира точно на
нивото на флеботомията; другият край на катетъра се извежда през кожата по латералната
страна на бедрото. През този катетър се извършват постоянни промивки с хепаринов разтвор
през следващите три дни, като дозировката се
покачва от 15000, през 25000 до 35000 Е на ден.
То има за цел да се достигане на АРТТ до 70 секунди; през този катетър може да се извърши и
контролна флебография. При установяване на
първично зарастване на оперативната рана пациентът се застъпва с индиректен антикоагулант и след достигане стойност на INR
по-голяма от 2,0 следва премахване на временния венозен катетър.
През първия постоперативен ден се извършва контролна асцендираща флебография.
Целият крайник се бинтова с еластичен
бинт с ниска степен на разтегливост, като под
бинтовете се поставят съответните подложки.
Преди изписване от стационара пациентът получава медицински еластичен чорап от III-ти
компресионен клас по индивидуален размер.
Тъй като кръвта от поставената A-V фистула е с високо налягане, тя прониква не само в
проксимална, но и в дистална посока; това ще
доведе до временна инсуфициенция на клапите
на феморалната вена в дистална посока, а кли8

нично ще се прояви с оток на крака, въпреки носенето на медицински еластичен чорап. Този
симптом, който се появява между 6 и 8 седмица,
е индикация за премахване на A-V фистула. Наличието на остеосинтезна тел дава възможност
съдът да се открие много лесно палпаторно и да
се лигира под локална анестезия. Не се препоръчва изготвянето на A-V фистула на ниво коляно (по Brunner) поради трудности при
последвалото и премахване. По същата причина е противопоказано налагането на фистула
между a. и v. tib. post. На това ниво са доказани
многобройни спонтанни тромбозирания на фистулата, освен това е невъзможно да се носи
еластичен бинт или чорап.

2. Школа на проф. Хусфелд
Основната разлика е, че венотомията се извършва надлъжно и че интраоперативната флебография е задължителна при пациенти със
стара венозна тромбоза, както и при съмнение
за притискане на илиячната вена между илиячната артерия и гръбначния стълб.
Достъпът до общата бедрена вена е стандартен. Съдът се взема на държалки, следва
надлъжна венотомия, като целта е да се предотврати евентуално разкъсване на вената при
тромбектомията с катетъра на Фогарти. Венотомията се извършва на ниво вливане на ВСМ, защото
там
съществува
физиологично
разширение на феморалната вена. Освен това от
тази позиция може да се предприеме и тромбектомия на VSM, както и на v.profunda. Венозната
тромбектомия се извършва с Фогарти катетър
по обичайния начин. За по-лесното отстраняване на съсиреци от дисталната част на крака се
прилагат методи като бимануално изтласкване
в проксимална посока, изстискване или изпомпване. Принципно не се налага въвеждане на
контралатерален обтуриращ балон. Изготвяне
на A-V фистула е също по изключение: само
при много стари тромбози и при пациенти, при
които се очаква допълнителна компресия в тазовата област – напр. при бременност. Като персистиращи причини за венозната тромбоза
авторите оперделят: наличие на онкологично
заболяване, вродени дефекти в съсирването;
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бременност, имобилизация, недооценка на прекръстосването на съдовете в малкия таз - лявата
илиячна вена е физиологично разположена в
„ножица” между илиачната артерия отпред и
костите на сакрума – отзад.
Школата на проф. Хусфелд дава следните
резултати: за 20 години (от 1979 до 1999 г.) са
извършени около 1500 венозни тромбектомии.
Референтна възраст на пациентите от 19 до 94
г.; средна възраст 60 г. При 31% от болните
тромбозата е била прясна, при 52% - частично
прясна, а при 17% - само стари тромби. Постоперативна смъртност 2,4%; интраоперативна
БТЕ е констатирана в 8% от тях, като при 1% с
фатален край. Проконтролирането след 46 месеца обобщава резултати от прегледани 323
болни. Резултатите се отчитат като много добри
при 71% от тях, задоволителни – при 24% и
лоши при 5%. Тежък постфлебитен синдром с
варикозна язва е установен само при 2,5% от пациентите. Нова контрола е проведена след 10
години. На преглед се явили само 50 пациенти.
Без никакви оплаквания са били 20. Контролният еходоплер показал при 10 от тях отлична
проходимост, при 15 – леки изменения по стените, при 19 – по-тежки. Пълна непроходимост
на вената е била констатирана само при 6 от тях.
3.Школа на проф. Ларжиардер
Основната разлика на този метод, съпоставен с горните два, е, че преди да се извърши венозната тромбектомия, във вената на крака се
въвеждат препарати за кратка локална лиза на
съсиреците от стената. Счита се, че така би
могло да се предпази клапният апарат от излишна травма. Тромбектомията винаги се осъществява в няколко последователни стъпки.
Анестезията е обща интубационна. Преди достъпът до вената се поставя абокат на някоя от
повърхностните вени на ходилото, а максимално проксимално на крака се налага Есмархов маншет за прекъсване на артериалния
кръвен ток. В крайника, който около 30 минути
остава без кръвоснабдяване, следва въвеждане
на 3 000 000 Е урокиназа, 5000 Е хепарин и 100
мл плазма, всичко това разтворено в 500 мл
Рингер-лактат. През този тридесет минутен пе-

риод, чрез типичен ингвинален достъп, се достига до феморалната вена и се извършва илиячна венозна тромбектомия. Тъй като от
противоположната страна има въведен балонен
катетър, който обтурира проксимално началната
част на тромбозиралата илиака, не се практикува РЕЕР-техника на анестезия. Турникетът се
премахва след 30 минути, след което се наблюдава реактивна хиперемия на крака. Съсиреците
от венозния съд са вече лесно отделяеми от стената и плуват във венозна кръв, за премахването
им е достатъчно само външно изстискване.
Следва аспирация с помпа, като кръвта се прекарва през cell-saver, за да се инактивира въведената урокиназа, след което се реинфузира.
Авторите са категорично против налагане на артерио-венозна фистула. Задължителна е обаче
интраоперативната флебография през въведения по-рано абокат на ниво стъпало. Консервативното лечение продължава с хепарин и
индиректен антикоагулант по правилата. Още
на следващия ден пациентът се мобилизира,
като крайникът се обува в медицински еластичен чорап от втори компресионен клас.
Резултати на този колектив: 56 пациенти са
обхванати в една ретроспективна студия през
2002 година. При тях венозната тромбектомия
е извършена в период от 3 дни до 3 седмици
след началото на заболяването. Контролното изследване след около 34 месеца показва, че в
84% от пациентите вената е изцяло проходима.
ІХ. ВТОРИЧНА ПРОфИЛАКТИКА СЛЕД
ВЕНОзНАТА ТРОМБЕКТОМИЯ:

Повечето автори са на мнение, че самият
съдов шев на вената може да бъде предпоставка
за нова венозна тромбоза въпреки антикоагулантното лечение. Затова се предлагат допълнителни методи за секундерна профилактика като
поставяне във вената на тънка канюла след завършване на съдовия шев, през която в продължение на няколко дни се въвежда хепаринов
разтвор. Друго интересно предложение е извършването на ръчен масаж на крайника след затваряне на венотомията, а след края на кожния
шев крайникът се поставя в маншета за интер-
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митентен апаратен дренаж, който продължава
три дни. Последното е препоръчано от W.Hach
и проследено през следващите години, като са
доказани по-добри отдалечени резултати. След
въвеждане на апаратния дренаж в клиничната
практика Hach се отказа от налагането на артериовенозна фистула.
ХІ. ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
PHlEGmАSiA COERUlEA DOlENS:

Това е най-тежкото усложнение на дълбоката венозна тромбоза. Необходимо е да се оперира по витални индикации. Основната цел е да
се предотврати появата на венозна гангрена и
да се спаси крайникът от висока ампутация. Допълнително се препоръчва да се търси активно
неопластичен процес, тъй като практиката е доказала, че phlegmasia ceorulea dolens често е паранеопластичен синдром.
Преди оперативната интервенция крайникът се поставя във вата, за да се пази чувствителната и лесно ранима от исхемията кожа,
както и да се съхрани топлината на тъканта.
Проксимален Eсмархов маншет за прекъсване
на артериалния кръвен ток не се препоръчва.
Анестезията е обща интубационна, задължително с РЕЕР-техника. Операционната зала
трябва да е оборудвана със cell-saver. Стремежът на хирурга е да тромбектомира колкото
може повече венозни сегменти, включително и
круралните вени.
Еklof и Kistner препоръчват преди същинската венозна тромбектомия да се извърши фасциотомия на подбедрицата. При тази
интервенция целта е да се освободят четирите
мускулни групи от високото тъканно налягане
вследствие на исхемията. Започва се с надлъжен
5 см разрез около главата на фибулата – така са
достъпни двете мускулни групи - латерална и
предна. Фасцията се срязва напречно, като се
пази n.peroneus superficialis. Оценката на степента на исхемичните поражения на мускулатурата е по правилото на четирите ”К”:
контрактилност, консистенция, колорит /т.е.
цвят/ и капилярно кървене. След това се извършва фасциотомия на мускулните групи от
10

предно-медиалната страна, по възможност до
долна трета на подбедрицата. Последна е фасциотомията на задната мускулна група. Поради
голямото напрежение оперативните рани не
могат да се затворят първично, затова се поставя ситуационен шев. Крайникът се поставя
декливно, ходилото над нивото на ляво предсърдие, следи се и бъбречната функция.
ВАЖНО!!!

Поради много влошената микроциркулация
при флегмазията е контраинидицирано крайникът да се поставя във външна еластокомпресия,
както и да се налага артерио-венозна фистула.
ХІІ. ТРОМБЕКТОМИЯ НА ДОЛНА
ПРАзНА ВЕНА:

Тромбозата на долна празна вена се среща
рядко. Най-честото проявление е асцендиране
на по-рано образувала се тромбоза в тазовите
вени. Като причини се изтъкват най-често продължителна имобилизация, бременност и тежко
раждане. Диагнозата се потвърждава чрез флебография и/или компютърна аксиална томография. Показанията за оперативно лечение са
строго индивидуални. Много съвременни автори са привърженици на това тези индикации
да стават все по-рестриктивни.
Операцията започва с достъп до вена феморалис на засегнатата страна. Следва ретроперитонален достъп до долна празна вена. Само при
предоперативно доказана масивна асцендентна
тромбоза на долната празна вена се предприема
срединна лапаротомия и ретроколичен екстраперитонеален достъп до съда. V. cava се хваща
на държалки под нивото на вливане на
vv.renales, както и v.iliaca comm. от контралатералната страна. Венотомията е напречна и е
малко над нивото на конфлуенса на двете хълбочни вени. Извършва се типична тромбектомия с Фогарти катетър и последваща
ангиоскопия/флебография преди съдовия шев.
Авторите се въздържат от имплантиране на
кава-филтри, но препоръчват артериовенозна
фистула в тазовата област.
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Резултати: Kniemeyer (1997) от Düsseldorf
съобщава за 70 оперирани в неговата клиника
със средна възраст 36г. (+/-17,2г.). 73 месеца покъсно вената остава проходима в 79%, но има
клинични изяви на тежък посттромбозен синдром в 11,6%. За автора главна индикация за
оперативното лечение е флотираща глава на съсирека във вената.
ХІ. ИзВАДКИ НА НЯКОИ ОТ
ПРЕПОРЪКИТE зА ОПЕРАТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕРМАНСКИТЕ
зДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ КАСИ:

1. Оперативна венозна тромбектомия се
препоръчва при тези пациенти, които са в добро
общо състояние, а дълбоката венозна тромбоза
да е с давност до седем дни. Пациентът да е с
очаквана продължителност на живота повече от
една година. Венозната тромбектомия да се извършва само в тези здравни заведения, които
имат утвърден опит във венозната патология и
добри специалисти.
2. При пациенти с нисък риск от кървене е
желателно да се предприеме катетърна тромболиза.
3. След една оперативна венозна тромбектомия включването на препарати от групата на
индиректните антикоагуланти следва да се прилагат със същия интензитет и същата продължителност, както и при неоперативното
лечение.
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ИМА ЛИ СЪДОВО-ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА СЪДОВИЯ
ДОСТЪП ПРИ КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
У НАС? АНАЛИз НА ЛИТЕРАТУРАТА И ПЪРВИ ДАННИ ОТ ЕДИН
ВОДЕЩ СЪДОВ ЦЕНТЪР
(ЛИТеРАТУРеН ОБЗОР)
Б. Киров, Д. Желев
Клиника по Съдова Хирургия
УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив

ARE tHERE vASCUlAR SURGiCAl COmPliCAtiONS OF vASCUlAR
ACCESS FOR CORONARy iNtERvENtiONAl PROCEDURES iN tHE
COUNtRy? ANAlySiS OF tHE litERAtURE AND FiRSt DAtA
FROm A lEADiNG vASCUlAR CENtER
(REVEIw)
B. Kirov, D. Zhelev
Vascular Surgery and Angiology Clinic
UMBAL “Sveti Georgi”, Plovdiv, Bulgaria

РЕзЮМЕ

При липсващи данни за съдово хирургични усложнения при коронарни интервенции в страната и голям обществен интерес,
се прави обширен исторически преглед на
развитието на коронарните процедури и присъщите им съдови усложнения. Проследява
се динамиката на честотата им и техният тип
през годините, и тяхната връзка с промяна на
технологиите и стратегиите за тяхното намаление.
Установява се, че за периода 1990 - 2012
те са спаднали значително, но все пак може
да се очакват: хематом при 0–36%, кървене
при 0–15%, артерио венозна фистула при 0–
1%, фалшива аневризма при 0–10%, хирургична намеса при 0–1% и исхемия на
крайник при 0–2% от интервенциите.
Изтъква се значението на радиалният достъп
като единствен фактор за намаление на честотата на усложненията.
За 2007г. се установени 13 случая с оперативна намеса след интервенционални процедури в дейността на водещ център по
съдова хирургия. Това подчертава необходимостта за обширно проучване на тези проблеми в страната.
Ключови думи: съдови усложнения,
достъп за коронарни интервенции, коронарна артерия, хематом, фистула, аневризма,
инфекция
12

SUmmARy

With missing data on vascular complications in coronary surgical interventions in the
country and the greater public interest, we made
broad historical overview of the development of
coronary procedures and their inherent vascular
complications. Followed are the dynamic frequency changes and the type of complications
over the years, and their relation to changing
technologies and strategies for their reduction.
We find out that for the period 1990 - 2012
they decreased significantly, but still can be expected: hematoma in 0-36%, bleeding in 0-15%,
arterio venous fistula 0-1%, false aneurysm in
0-10 %, need of surgery in 0-1% and limb ischemia in 0-2% of the interventions. The importance of radial access as a single factor in the
reduction for the incidence of complications was
pointed out.
13 cases of surgical intervention after PCI
in the activities of a leading center for vascular
surgery were detected. This stresses the need for
a comprehensive study of these issues in the
country.
Keywords: vascular complications, access
for coronary intervention, coronary artery,
hematoma, fistula, aneurysm, infection
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УВОД
В САЩ годишно се извършват повече от 5
милиона интервенционални процедури на сърцето по данни от последните няколко години
(1). У нас в НРД 2012 се предвижда да бъдат извършени около 22 500 диагностични и терапевтични интервенционални процедури на
сърцето, като през последните години този брой
е бил и по-висок (2).
Както всяка нова технология в медицината
обаче широкото приложение на ИК бързо изяви
и нови усложнения специфично свързани нея,
които на всичкото отгоре са и сравнително
бързо променливи с навлизането на все нови и
нови достижения и възможности.
В международен аспект вниманието към
нивото, типа, тежестта и променящата се природа на тези усложнения е добре следена в научната литература както от кардиолози
интервенционалисти, така и от съдови хирурзи.
Задълбочено търсене в литературата у нас демонстрира липса на какъвто и да е интерес –
хладно игнориране от страна на кардиолози и
странно мълчане от страна на съдовите хирурзи. Неотдавна в страната бе нашумял медийно нещастно развил се случай с пациент
достигнал до ампутация на ръка след коронарна
интервенция (3), при което се създаде впечатление, че това е един единствен нещастен случаи,
и че проблемът със усложнения, свързани със
съдовия достъп, у нас не съществува.
Необходимо е детайлно изучаване и демонстриране на данните от опита в България и
сравнение със световният опит в тази насока.
Доколкото усложненията, свързани със съдовия
достъп, са свързани с историческото и технологичното развитие на интервенционалната кардиология, обосновано е да се обобщи и
представи това развитие накратко.
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РАзВИТИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНАТА
КАРДИОЛОГИЯ

Около 3000г. пр. Хр. в Египет са правени
опити да се канюлира жлъчен мехур. През 4-ти

век Пр. Хр са правени опити с тръби да се изследват сърдечните клапи при трупове. Stephen
Hales през 1711г. пръв пробва да катетеризира
леви и десни сърдечни кухини на жив кон (4).
Усъвършенстването на подобни опити позволява на Claude Bernard през средата на 19-ти век
да положи основите на модерната физиология
на сърцето и неговото функционално изследване (5). Werner Forssmann извършва първата
добре документирана катетеризация на собственото си сърце през 1929 г, като използва инцизия на кубитална вена и от там проникване в
дясно предсърдие с катетър (6). През 1956г. за
приноса му към развитието на медицината той
получава Нобелова награда.
Sven-Ivar Seldinger разработва през 1952 г
находчива техника за перкутанен достъп до съдове на човешкото тяло, а Ricketts и Abrams
през 1962 използват тази техника за визуализация на коронарни артерии (7), а малко
по-късно Judkins (8) разработва първите специални за целта катетри, ползвани и до днес.
Използването на катетър с балон за лечение
на периферна стеноза е описано за първи път от
Charles Dotter и Melvin Judkins през 1964 (9). Базиран на тази техника, A. Gruentzig за пръв път
извършва транскутанна транслуминална коронарна ангиопластика или TCPA на човек на 16
септември 1977 (10). Десет години ще са необходими за да се достигне до масово ползване на
стент за намаление риска за нова стеноза в зоната на въздействие чрез създаване на self-expanding Wallstents (11). Налагането на този
метод изявява и неговата слабост - по-висок дял
на процедури с ранна тромбоза на стента, поставяща пациента под заплаха, зачестяват и усложнения свързани с кървене поради
агресивната терапия за протекция.Ново развитие на технологията със стентове тип PalmazSchatz (12) през 1989 г в голяма степен
елиминира част от слабостите на стентирането.
В края на 90-те години бива отхвърлена терапията с индиректни коагуланти като Варфарин (13), която бива съпътствана от чести
епизоди на кървене от различни органи и мястото на достъп. С цел по-добра защита от ранна
тромбоза и намаление на риска от кървене, през
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последните 15 години се дебатира по най-различни стратегии на антиагрегантно лечение в
хода на, и след коронарни интервенционални
процедури, като този проблем не е решен окончателно и до днес.
С настъпването на 21 век фокусът на инвазивната кардиология се измества към борба с
рестенозата, като по някои данни от това време
тя може да достигне до над 30 % през първата
година. Кордис предлага Cypher stent, който
осигурява бавно освобождаване на хемотерапевтичният агент sirolimus, това води до многократно по-ниски тромботични усложнения, и
през 2002г. този стент е одобрен за масово използване (14). През 2004г., лекарство освобождаващи стентове се използват в над 80 % от
процедурите по света (15). Темпото на възникване на нови технологии и отхвърляне на някои
от тях през годините е толкова бързо, че публикуването на данни за ползите и вредите са остарели в деня на публикацията им. Още след
първите 1500 процедури, в САЩ е създаден
общ регистър именно за осъществяване на контрол в тази нова област на медицината (16). С
първите натрупани данни става ясно, че усложнения от различен тип е имало при 21 % от пациентите, а при 1,5 % от тях са констатирани
усложнения на съдовият достъп с хирургическа
намеса, и тези усложнения заемат важно място
в общата картина на резултатите при интервенционалните процедури. Познаването на историческото развитие на ИК, периодите на подмяна
на един инструмент с друг, стремеж за използване на катетри с размер под 7-8 и даже 5-6 CH,
използване на нископрофилни балонни катетри
и стентове, преход от феморален към брахиален, и после към радиален съдов достъп, ехографски и рентгенов контрол на достъпа,
търсене на оптимална антиагрегантна терапия,
методи за контрол на пункционното място след
процедура, устройства за контрол и затваряне
на пункционното място и ред други са от фундаментална важност за разбиране на механизма
на възникването, начина на лечението им, стратегия за редуцирането им и ролята им върху резултатите от интервенционалните процедури.
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ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА
СЪДОВИЯТ ДОСТЪП
Катетеризации на сърдечни кухини са правени далеч преди първата коронарна процедура
през 1977 г от A. Gruentzig. Съществуват публикации от 50-те и 60-те години за съдови усложнения след сърдечни катетеризации (17). За
няколко години след това обаче в световен аспект са направени стотици хиляди интервенционални процедури в огромната си част
коронарни и броят на посветените на тези публикации нараства.
Youkey et al (18) през 1983г, публикуват хирургичен опит от 125 ятрогенни травми за периода 1974-1982г. Авторите сравняват данните
от периода с тези от периода 1966-1973 и намират 3-кратно увеличение на илио-феморалните
локализации и 4 пъти увеличение на сложните
оперативни намеси, като обясняват това с широкото навлизане на интервенционалните процедури (18).
В сравнителен анализ на пациенти претърТип на усложнение

Брой

%

фалшива аневризма

35

64%

Артерио-венозна фистула

8

15%

Заплашваща хеморагия

6

11%

Тромбоза

3

5%

емболия

2

4%

Мезентериална исхемия

1

2%

Общо

55

100%

Oweida, S. w., Postcatheterization vascular complications associated with percutaneous transluminal
coronary angioplasty J VAsc SURG 1990;12:310-5.
Таблица 1. Наблюдавани усложнения при 4 998
коронарни процедури, 1990 г.
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Тип на
усложнение
Хеморагия
Тромбоза

фалшива аневризма
Артериална
дисекация
Арерио-венозна
фистула
емболия

миграция на катетър

Диагностични
процедури - 37 усложнения
8

22%

11

30%

10
3

Интервенционални
процедури - 63 усложнения

27%

3
2
0

33

48%

12

17%

18

8%

1

8%

1

5%

2

0%

2

26%
2%
2%
3%
3%

Messina LM, Clinical characteristics and surgical management of vascular complications in patients undergoing
cardiac catheterization: Interventional versus diagnostic procedures, Presented at the Fourteenth Annual Meeting
of the Midwestern Vascular Surgical Society, Toledo, Ohio, Sept. 14, 1990.

Таблица 2. Съдово хирургични усложнения при смесени коронарни процедури, 1990 г.

пели сърдечна катетеризация или коронарна ангиопластика Kaufman (19) в 1989г., посочва честота на съдови усложнения съответно 0.9% и
1.2% при общо 3500 процедури, които са изисквали 50% оперативна намеса. В първо по-представително съобщение, Oweida (20) в 1990г.
предлага данните от 4 988 процедури във водещ
център: констатирани са усложнения при 1% от
процедурите, извършвани с феморален достъп
и използване на 8 и 9 CH катетри (Таблица 1).
Messina ет аl в1990г., в ретроспективен преглед на 6 900 пациента намира 0,7% съдови усложнения при катетеризация и 3,4% при
интервенционални намеси (Таблица 2) извършени с феморален достъп и катетри с размери
6-9 CH, като при 70% от тези пациенти се е наложило оперативно лечение с 23% реоперации.
През 1995г. в САЩ се извършват годишно
над 350 000 коронарни процедури, и Nasser et al
(21), публикуват обзор на литература с цел да
обобщи известните факти за съдово-хирургичните усложнения при тези пациенти (Таблица
3). Честотата на значими усложнения е 1,6 до
9% от различните серии и е свързана със значително увеличен риск за пациентите - удължен
болничен престой, различни вторични усложнения, леталитет свързан с усложненията, увеличен леталитет през първата година свързан с

процедурата, увеличени разходи. Авторите извеждат зависимост между размера и материалите на използваните катетри, степента на
овладяване на техниките на пункция и провеждане на процедурата, вида на съдовия достъп и
честотата на съдово-хирургичните усложнения.
Тип на усложнение

%

Ингвинален хематом

5-23%

Ретроперитонеален хематом

0,05-0,44 %

фалшива аневризма

0,5-9%

Артериовенона фистула

0,2-2,1 %

Артериална оклузия

0,80%

Холестеролна емболия

0,08%

Инфекция

0,10%

миграция на чуждо тяло

0,10%

Nasser TK, Peripheral Vascular Complications Following
Coronary Interventional Procedures,Clin. Cardiol. 18, 609614 (1995)

Таблица 3. Усложнения при 350 000 процедури, 1995 г.
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Brendan et al, Mayo Clinic (22), през 2005г
публикуват важни данни за периода 1994 – 2005 г.,
като проследяват три етапа на технологичното
развитие на коронарните интервенции. В Група
1, 1994 – 1995г., пациентите са получавали агресивна антикоагулантна и антиагрегантна терапия и усложненията на достъпа са били 8,4%,
през вторият период – Група 2, 1996 – 1999г., е
бил възприет преход от антикоагуланти към
двойна антиагрегантна терапия с Аспирин и
Тиклопедин, като за периода усложненията са
били 5,3%. При Група 3, от периода 1999 –
2005г, е билa използвана комбинация от Аспирин и Клопидрогел. Тук са били констатирани
само 3,5% усложнения свързани с кървене от
съдовия достъп (Таблица 4). а целия период е
била изявена ясна тенденция за намаление на
случаите изискващи кръвопреливане на 3 и повече сака кръв, като престоят на тези пациенти
е бил над 2 пъти по-кратък.
Наличието на усложнение свързано с кървене се оказва важен рисков фактор за смъртност за целият период на проследяване на
процедурата и особено за първите 30 дена. Анализирани по отделно, всяко от трите големи усложнения са били свързани с намалена
приживяемост, при това голям бедрен хематом
е бил свързан с 12.8 пъти по-висок риск от
смърт за първите 30 дена, значимо кървене с
10,7 пъти по-висок риск и ретроперитонеален
хематом с 43 пъти по-висок риск, p<0.0001.
Преливането на 3 и повече сака кръв в 7 дневен
период от процедурата е било свързано с 18
пъти по-висок риск, а на 1-2 сака - с 8,5 пъти.
За целия период обаче е било констатирано известно намаление на въпросните рискове за
преживяемост Други данни също извеждат на
преден план тежестта на кървенето и обема на
кръвопреливане върху дългосрочните резултати(23).
Данните за повишеният риск за изхода на
процедурата поставят в изцяло нова светлина
честота, типа и ролята на усложненията на съдовият достъп, независимо от ясната тенденция
от намаление на честотата им за периода 1985
– 2005г. в глобален мащаб.
В търсене на алтернативи позволяващи
16

*p < 0.005
срещу
Група 3

Група 1

Група 2

Група 3

период

1994–1995

1996–1999

2000–2005

брой

(n = 2,441)

(n=6,207)

(n = 9,253)

Хематом

феморално
кървене

172 (7.0%)* 236 (3.8%)* 257 (2.8%)
60 (2.5%)* 76 (1.2%)*

54 (0.6%)

19 (0.3%)

26 (0.3%)

Ретроперитонеално 20 (0.8%)*
кървене

Кръвопре207 (8.5%)* 482 (7.8%)* 516 (5.6%)
ливане
1 до 2 ед

98 (4.0%) 288 (4.6%)* 347 (3.8%)

3 и повече
109 (4.5%)* 194 (3.1%)* 169 (1.8%)
ед
Brendan J. Major Femoral Bleeding Complications
After Percutaneous Coronary Intervention, J. Am.
Coll. Cardiol. Intv. 2008;1;202-209

Таблица 4. Наблюдавани усложнения при
различни терапевтични стратегии, Mayo
Clinic, 2005 г.

намаление на риска се обръща внимание на нов
достъп – радиалният и на устройства за затваряне на пункционното отверстие.
Applegate ет al, 2008г. (24), публикуват
данни за период 1998 – 2007г. от 35 016 процедури, като включват и тези с брахиален и радиален достъп, независимо от значително
по-малкия им брой. При бедреният достъп те
съобщават 1,3%, при брахиален - 4,6%, и 0% усложнения за радиален достъп. В търсене на
предиктори се посочва размер на катетър 7-8
CH, женски пол, по-голямо тегло, по-висока
възраст. Не се открива значима разлика между
групите с мануална компресия и затварящи устройства Angioseal. И за двете групи се посочва
тенденция за значима редукция на честотата на
усложненията през целия период.
Стремежът за намаление и/или избягване на
усложненията на съдовия достъп, особено разгледано в светлината на повишен риск от леталитет, води до предлагане и развитие на т.н.
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фигура 1. Развитие на затварящи устройства на съдовият достъп, показно е и развитието на
терапевтични стратегии с антикоагуланти и анти агреганти поради тяхното преплитане и
знчение. По Harold L. Dauerman , J Am Coll Cardiol 2007;50:1617–26

затварящи устройства през началото и средата
на 1990-те.(Фиг.1)(25).
Към днешна дата те могат да бъдат разделени на активни и пасивни методи. Активните
от своя страна са: 1. Базирани на съдов шев (26),
2. Базирани на екстравазално прилагане на колаген(27), 3. Комбинации от двата метода. В същото време се предлагат и т.н. пасивни методи:
1. Базирани на външно прилагане на пачове с
протромботични съставки (Syvek Patch,) ( 28),
2. Такива базирани на нишкова тромбоза на
пункционният отвор - (Boomerang Wire) (29) и
3. Усъвършенствани методи за мануална компресия, чрез различни клампи.
Следва да се посочи, че нито един от пасивните методи не успява да предложи хемостаза
за под 5 мин. и налага изчакване на нормализиране на коагулацията.
С натрупване на по-голям брой използвани
затварящи устройства става ясно, че и след тях
се срещат инфекция на феморалната зона, разкъсване на артерията, тромбоза, емболия, фалшива аневризма, артерио-венозна фистула,
неконтролирано кървене, миграция на чуждо
тяло (30, 31), като при това такива данни са налице за което и да е затварящо устройство. Възниква съмнението за това, дали тези устройства
не водят до по-чести усложнения сравнено с мануалната компресия като „ златен стандарт”?

За да отговори на такъв въпрос, в САЩ се
провежда проучване върху 168 000 пациента от
FDA, с цел да се проучат резултатите от ползването на 2 „основни устройства”(32).
В серия от мета аналитични проучвания
през следващите години с обхващане на голям
брой пациенти се изяснява, че затварящите устройства (освен едно от тях) не са свързани с полоши резултати по отношение на усложнения
съдов достъп (33,34).
Несигурността в ползите от затварящи устройства и цената им, обясняват защо в световен
аспект и до днес мануалният метод за хемостаза
остава „златен стандарт”, а затварящи устройства се ползват в 20-35 процента от процедурите на някои центрове в най-добрия случай
(35,36).
Радиалният достъп за коронарни интервенции е бил внедрен на практика от Lucien
Campeau (37) през 1989 г. а Kiemeneij и Laarman
(38) го ползват за стентиране. Още първите
данни показват както значението му за провеждане на интервенцията, така и ниските честоти
на усложнения на съдовия достъп.
В серия проучвания се показва, че рискът от
периферни усложнения, сравнен с тези при феморален достъп със или без затварящи устройства, е значително по-малък (39,40). В голямо
проучване от национален мащаб (National Car-
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Големи
съдови
услонения
до 30-ти
ден
Голям
Хематом

Радиафеморален
HR
лен
достъп
(95%
достъп
(n=35
Ci)
(n=3514)
07)
42
(1,2%)

106
(3,0%)

0,40
(0,28–
0,57)

фалшива
0,30
аневризма с
7 (0,2%) 23 (0,6%) (0,13–
хирургична
0,71)
намеса
Артерио
венозна
фистула

Исхемия с
хирургична
намеса

p
value

<0,000
1
0,006

0 (0%)

5 (0,1%)

--

--

1 (0%)*

0 (0%)

--

--

Sanjit S Jolly, Salim Yusuf, John Cairns, Radial versus
femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes
(RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre
trial, Lancet 2011; 377: 1409–20

Таблица 5. Различия в честотата на усложненията в зависимост от вида достъп, 2011г.

diovascular Data Registry (40) също се показва
намаление на риска за усложнения на достъпа
особено за подгрупи пациенти от женски пол,
наднормено тегло и акутен миокарден синдром.
Jolly et al. (41) в мащабно мултицентрово
проучване откриват 76% намаление на риска от
големи инциденти на кървене при радиалния
достъп сравнен с феморален. Отчита се и изместване на типа на усложненията при радиалния достъп, които най-често се свеждат до
ранна или късна непроходимост на радиалната
артерия (42). По-рядко се срещат евулзия или
перфорация на радиалната артерия (43), голям
регионален хематом компартмент синдром (44)
или регионален болкови синдром (45). В мултицентрово проучване RIVAL, Jolly et al (46), при
обхват от 7 021 рандомизирани пациента за феморален или радиален достъп, откриват значителна разлика в честотата на съдовите
усложнения на достъпа при двете групи (Таблица 5).
18

Публикациите от последните няколко години съдържат данни от мащабни проучвания
отчитащи както изместването от феморален към
радиален достъп, така и натрупването на персонален опит при хиляди интервенционалисти в
световен аспект, както и на ролята на актуалната
антиагрегантна терапия, на увеличение на дела
на модерните версии на затварящи устройства
и инструменти.
Tavris et al (47), 2012г, обобщават данните
от 1 861 566 PCI процедури за периода 2005 –
2009г., на (Таблица 6) са показни данните за усложненията на съдовият достъп, който е бил феморален при 97%. При 48% от процедурите е
ползван мануален или асистиран метод за хемостаза, различни по тип затварящи устройства
са ползвани при останалите процедури.
Следва да се посочи, че при серии включващи радиален достъп, нови терапевтични
схеми и при такива с натрупване на голям опит
се изисква значителен обем от случаи за да
може да бъдат демонстрирани всички или някои
типове усложнения. Картината се усложнява
неимоверно поради липса на единно разбиране
и дефиниции за видовете усложнения. В пореден мета анализ, Nikolsky et al (48), определят
12 дефиниции за хематом сред 30 съобщения.
Той и ред други автори (40,41) препоръчват
придържане към определенията на ACC/AHA
(49).
В друг мащабен мета анализ с логистичен
модел за различните усложненията на съдовият
достъп, Koreny et al (50), извеждат един обобщен модел за последните години, Таблица 7.
Въпреки тенденцията за намаление спрямо
данните от 90-те години, е ясно, че подобни усложнения ще продължат да се срещат в обезпокоителен размер. Стана ясно, че те могат да се
срещат в 0% до 36% от пациентите, в зависимост от това за какъв обем от пациенти става
дума, за това какъв е бил опитът на авторите на
съобщенията, какви определения са били използвани, как са били интегрирани данните от
различни серии от съобщения, локализацията
на съдовия достъп, видът и размерът на ползваните инструменти и ред други фактори (51).
Тежестта на усложненията свързани със съдо-
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Усложннеия

Тио на стратегия за хемостаза
Мануална

Механична

AngioPerclose
Seal

BCW

StarClose

mynx

Кървене на достъпа

0.95%

1.10%

0.61%

0.62%

0.70%

0.80%

0.71%

0.82%

0.82%

Ретроперитонеален
хематом

0.26%

0.26%

0.38%

0.22%

0.11%

0.36%

0.39%

0.18%

0.29%

Оклузия

0.04%

0.03%

0.04%

0.04%

0.00%

0.03%

0.02%

0.03%

0.04%

емболизация

0.05%

0.04%

0.04%

0.03%

0.00%

0.02%

0.02%

0.04%

0.04%

Дисекация

0.25%

0.45%

0.19%

0.15%

0.15%

0.14%

0.09%

0.29%

0.24%

фалшива аневризма

0.59%

0.63%

0.19%

0.12%

0.40%

0.14%

0.37%

0.51%

0.41%

Артерио-венозна фистула

0.08%

0.09%

0.03%

0.03%

0.07%

0.02%

0.01%

0.07%

0.06%

Всяко кървене

1.18%

1.32%

0.95%

0.80%

0.80%

1.12%

1.07%

0.98%

1.08%

Съдово усложнение

0.97%

1.20%

0.47%

0.35%

0.60%

0.35%

0.49%

0.92%

0.76%

Кървене или съдово
усложнение

1.99%

2.34%

1.36%

1.10%

1.27%

1.42%

1.48%

1.77%

1.72%

Patches Общо

Dale R. Tavris, MD, MPH1 , Yongfei wang, MS2, Samantha Jacobs, Bleeding and Vascular Complications at the
Femoral Access Site Following Percutaneous Coronary Intervention (PCI): An Evaluation of Hemostasis Strategies
J INVASIVE CARDIOL 2012;24(7):328-334

Таблица 6. Честотата на усложненията при 1 861 566 PCI процедури за периода 2005 – 2009

вия достъп могат да варират от дискомфорт и
болка до сепсис, хеморагичен шок и смърт. Съществуват оценки, че само в САЩ годишно се
извършват над 75 000 хирургични процедури по
причина на усложнения свързани със съдовия
достъп (52).
КЪДЕ СМЕ НИЕ?

У нас няма данни за честотата, тежестта и
мястото на усложненията при съдов достъп с
две изключения. Доганов и колеги (2002г.) в

серия от само 200 процедури с радиален достъп
докладват за няколко „...ограничени кръвонасядания...” (53). В скорошна публикация Rezek М
(3) съобщава на конгрес за печалният случаи с
загуба на ръка натрупал толкова голям медиен
интерес. Означава ли това, че у нас няма такива
усложнения?
При ориентировъчно търсене в базата от
данни на Клиниката по Съдова Хирургия и Ангиология, УМБАЛ „Свети. Георги”, Пловдив,
бяха изведени 13 случая за съдово-хирургични
усложнения на достъпа след интервенционална

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2013

19

Необходим
брой
Съдови
95 %
случаи за
Инциусложнегорна гра- изява на
ния на до- денти, %
ница на горнаграница на
стъпа
риска
усложненията
Хематом

0 - 36

1,51

6

Кървене

0 - 15

2,48

5

0-1

2,95

51

фалшива
аневризма

0 - 10

1,88

11

Исхемия на
крайник

0-1

3,14

47

0-2

4,58

14

Артерио венозна
фисула
Хирургична
намеса

Koreny et al, Arterial puncture closing device compared with standart manual compression after cardiac catheterization, JAMA, Janyuary 21, 2004, Vol
291,No 3, p. 356

Таблица 7. Модел на възможните усложнения за
последните години при достатъчно голям обем на
извадката.

кардиологична процедура, Таблица 8. При две
от усложненията е бил ползван брахиален достъп, а в останалите феморален. Наличието на
тези усложнения налага мащабно и детайлно
проучване на всички аспекти в други научни изследвания.
ИзВОДИ:

1. Съдово-хирургичните усложнения на съдовия достъп при коронарни интервенции се
срещат и днес в обезпокоителна честота до 23% от процедурите. Хирургична намеса се налага в 15-35% от тях.

2. Тези усложнения и днес са свързани с
удължен престой, една или повече оперативни
намеси с висок риск, септични усложнения,
шок, кръвопреливане и свързаните с това рискове, смъртност, повишени разходи и др. Пациенти с такива усложнения са с многократно
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Брой случаи за 2007 г
фалшива аневризма
Артерио венозна
фистула

Хематом с
хирургичнанамеса

Чуждо тяло с
хирургичнанамеса

Ретроперитонелаен
хематом

5
0
4
1
1

Тромбоза

2

Общо:

13

Таблица 8. Съдово хирургични усложнения преминали през КСХА, УМБАЛ Св. Георги

повишен риск за смърт или морбилитет както в
първите 30 дена, така и в първата година след
интервенционалната процедура.

3. Най-мощен единствен фактор за тяхното
намаление през годините е въвеждане масово на
радиален достъп, което пък може да се свърже
с нов тип усложнения. Във водещи центрове в
Европа този метод е доминиращ, в САЩ се ползва в неголям процент от процедурите с бърза
тенденция за нарастване през последните години. У нас няма официално публикувани
данни за ползвания достъп въпреки наличие на
регистър за централизирано събиране на данни
от интер-венционалните процедури (2).
4. Снижението на честотата на усложненията в последните години налага провеждане
на мащабни проучвания с хиляди процедури, за
да могат да бъдат обхванати и демонстрирани
всички усложнения.

5. Налице е необходимост от сериозни мащабни изследвания както в дейността на отделни водещи центрове, така и на национално
ниво, за определяне пълната характеристика,
честота, тежест и значение на съдово-хирургичните усложнения на съдовия достъп при кардиологични интервенции и за създаване на
национални стандарти с цел подобряване на ка-
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чеството на дейността както на инвазивните
кардиологични центрове, така и на центровете
по съдова хирургия.
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РОЛЯ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ фАКТОРИ В ПРОфИЛАКТИКАТА И
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ROlE OF GENEtiC FACtORS FOR tHE PROPHylAxiS AND
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РЕзЮМЕ

SUmmARy

Значението на венозният тромбемболизъм (ВТЕ) се определя от относително високата честота на заболеваемост и от
тежките усложнения, водещи до инвалидизация и смърт. Той е резултат на взаимодействието на генетични и придобити рискови
фактори. Влиянието на протромботичните
генетични нарушения фактор V Leiden и протромбин G20210A в патогенезата на ВТЕ и
тяхното широко разпространение сред населението от бялата раса са добре известни
фактори, променили драматично лабораторната диагностика на тромбофилиите. Оценката на индивидуалния тромботичен риск на
болния чрез изследване за носителство на генетични фактори за тромбоза е необходимо
с оглед управление на тромбофилията и разработване на адаптирана към риска индивидуализирана профилактика.

The significance of venous thrombembolism (VTE) is determined by the relatively
high rate of morbidity and the severe complications, leading to invalidity and death. It is result
of interaction between congenital and acquired
risk factors. The impact of the genetic defects
factor V Leiden and prothrombin G20210A in
the pathogenesis of VTE and their prevalence
among white population is well established and
changed dramatically the laboratory diagnostics
of thrombophilia. The assessment of the individual thrombotic risk of the patient by testing for
genetic factors for thrombosis is necessary for
the management of thrombophilia and development of adapted to risk individualized prophylaxis.

ВЪВЕДЕНИЕ
Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) е често
срещано съдово заболяване с мултифакторна
етиопатогенеза, което води до двe основни кли24

нични прояви – дълбока венозна тромбоза
(ДВТ) и белодробен тромбемболизъм (БТЕ).
Мултифакторната природа на заболяването се
илюстрира от честото откриване на един или
повече предразполагащи генетични и/или при-
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добити рискови фактори при заболелите.
В световен мащаб ВТЕ е сред водещите
причини за заболеваемост и смъртност, което е
определя социалната значимост на това заболяване. Годишната честота на ДВТ и БЕ е средно
1,5 на 1000 души, като при хора над 60 години
достига 5-6 до10 на 1000, без тези данни да се
променят съществено през последните 30 години (9,21,48). Освен възрастова, съществува и
етническа разлика в честотата на венозната
тромбоза като при кавказката и африканската
популации тя е по-висока отколкото при азиатската (9,21,26,48). Около две трети от случаите
на ВТЕ се проявяват като ДВТ и една трета с
БТЕ, съпътстван или не от ДВТ. Усложненията
на ВТЕ са тежки – внезапна смърт, рецидиви,
посттромбозен синдром и понякога кръвоизливи вследствие на терапията с антикоагуланти.
Венозната тромбоза се свързва с нарушаване качеството на живота и инвалидизация особено
при усложняване с посттромбозен синдром.
Честотата на смъртността от БТЕ според някои
автори достига 30% в аутопсионни проучвания,
което показва, че много от случаите на БТЕ не
се диагностицират преди смъртта (50,23). Това
е указание, че истинската честота на венозните
тромбози на практика е неизвестна, тъй като немалка част от тях остават недиагностицирани
поради тяхната нерядко „тиха” клинична изява
(50,23) .
За честотата на ДВТ и БТЕ в България няма
извършени епидемиологични проучвания, но се
предполага, че честотата на венозните тромбози
е над 10 000 случая годишно. Такава е и честотата на белодробните емболии в страната (21).
През 1965г. Egberg за първи път използва
термина „тромбофилия“(18). Тромбофилиите
се дефинират като наследствени или придобити
състояния, които водят до предразположеност
на индивида към съдова тромбоза. Тромбофилиите са хетерогенни както по отношение на
честотата, с която се срещат в нормалната популация, така и по отношение на степентта на
проявлението им като венозна тромбоза.
Венозният тромбемболизъм се развива в резултат на взаимодействието на генетични и придобити рискови фактори (9,26). Придобитите

рискови фактори включват обездвижване, хирургична намеса, травма, лупус антикоагулант,
злокачествено заболяване, бременност, послеродов период и хормонална терапия. Генетичните рискови фактори са наследствени
нарушения, засягащи коагулацията на кръвта
като дефицити на естествените антикоагуланти
протеин C, протеин S и антитромбин, които
обаче са много рядко срещани (под 1%) и преди
1993 г. наследствена причина за предразположеност към тромбоза е била откривана в малък
процент (5-15%) от болни с тромбози (25). Откриването впоследствие на две протромботични
генетични нарушения и установяването на тяхното широко разпространение сред бялото население, а именно фактор V Leiden и
протромбин G20210A, значително засилва интереса в тази област и тяхното влияние за настъпването на тромбоза е многократно
потвърдено и цитирано над 2000 пъти. Значението на тези вродени тромбофилии се определя от факта, че хетерозиготно носителство на
фактор V Leiden полиморфизма, свързано с 6-8
пъти и хомозиготното с 50-100 пъти по-висок
риск за венозна тромбоза, се установява в над
20% от случаите на първи епизод на тромбоза
и в 45-70% от случаите с рецидив на тромбоза.
За протромбина в 6% от случаите на първи епизод на тромбоза се установява носителство на
G20210A полиморфизма, свързано с 3-10 пъти
по-висок риск за венозна тромбоза (4, 42, 43) .
Фактор V Leiden
Протеин С е ендогенен антикоагулантен
белтък, който в активираната си форма протеолитично срязва и инактивира активните
форми на фактор V и фактор VIII. През 1993г.
Dahlback открива, че някои хора с клинична хиперкоагулация са резистентни на активирания
протеин С(АРС), и че този фенотип се унаследява автозомно и доминантно (12). Резистентността на АРС е най-често срещаното
наследствено състояние на хиперкоагулация,
свързано с венозна тромбоза. Причинява се от
единична нуклеотидна замяна (точкова мутация) на аденин с гуанин в позиция 1691
(A1691G) на гена за фактор V, което води до
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фигура 1. Схематично представяне на протромботичния ефект на фактор V Leiden мутацията
върху
кръвната
коагулация,
фибринолитичната система и протеин С антикоагулантната система. Засегнатите стъпки в
различни протеолитични реакции са показани
с (+) и (-), отбелязващи съответно повишаване или намаляване на активността. Мутацията води до намалена деградация на
фактор Va и съответно до по-висока активност на фактор Va. Тя от своя страна води до
повишено производство на тромбин, а той повишава цялостната коагулационна активност
на кръвта. Повишеното производство на тромбин ще доведе и до повишено образуване на
TAFI – инхибитор на фибринолитичната система (56).

аминокиселинна замяна на Arg с Gln в позиция
506 (R506Q) в белтъчната молекула на фактор
V. Изменението е открито от изследователската
група Bertina и сътр. от университета в Лайден,
Холандия и поради това се обозначава като Фактор V Leiden мутация. Arg506 е едно от трите
места за протеолитично срязване в молекулата
на фактор V от АРС и следователно Leiden мутацията води до намалено ниво на деградация
на фактор V от АРС, съответно до увеличено
образуване на тромбин (Фиг. 1) (4).
Хаплотипирането на индивиди, които са
хомозиготни носители на фактор V Leiden
предполага, че мутацията е възникнала преди
20000-34000г. и следователно всички носители
на мутантния алел произхождат от общ прародител (55). Някои автори предполагат, че високата честота на фактор V Leiden мутацията е
дала еволюционно селективно предимство. Хи26

перкоагулацията свързана с Leiden мутацията
може да е осигурявала в древността протекция
срещу фатални кръвозагуба след нараняване,
раждане или при железен дефицит, особено
през време на периоди на глад. В съгласие с
тази хипотеза в проучването на Lindquist и
сътр. се установява, че хетерозиготните носители на фактор V Leiden алела имат значително
по-малък риск от кръвоизливи по време на раждане, както и от обилно менструално кървене в
сравнение с жените, които не носят тази мутация (33,34).
Хетерозиготната форма на Фактор V Leiden
дава 6-8 пъти, а хомозиготната форма 50 до 100
пъти по-висок риск от развитие на съдова тромбоза (4,42). Мутацията се открива само в Кавказката популация с варираща честота 3–15 %,
като най-висока е в скандинавското население
(южна Швеция) и липсва у коренното население
на Азия, Африка, Америка и Австралия (45,56).
Сред афро-амерканците честотата и е 1,2%, а
сред американците от азиатски произход 0,45% (46). Макар и ограничени, данните от литературата нареждат България сред европейските държави с по-висока честота на това
генетично нарушение – в проучванията на
Ivanov и Boyanovsky (5,27) се установява честота на фактор V Leiden за България съответно
7,1% и 9%. Проучвания проведени в други
страни от Балканския регион показват сходни
резултати в границите между 4% и 7% (1,8,22,
32,17) (Табл. 1).
Фактор V Leiden полиморфизма се установява в над 20% от случаите на първи епизод на
тромбоза и в 45-70% от случаите с рецидив (4,
42). Станева и сътр. (2012г.) съобщават за
51,1% честота на фактор V Leiden сред болни с
ДВТ, а Ivanov и сътр. установяват фактор V Leiden при 23,7% от изследваните пациенти с белодробен емболизъм срещу 7,1% в контролната
група. (27, 52)
ПРОТРОМБИН G20210A

Протромбинът е прекурсор на тромбина,
който активира факторите V и VIII и превръща
фибриногена във фибрин. През 1996г. при сек-
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Гърция

Италия

фактор
v leiden
в общата
популация

фактор
v leiden при
пациенти с
ВТЕ

4,1%

15,3%

4,8%

франция

3,5%

Холандия

3%

Великобритания
Хърватска
Сърбия

14,5%

2,9%

20,4%

4%

21%

19,5%

5,8%

29,3%

5,5%

21,1%

България

7-9%

Турция

7,1%

Македония

31,9%

25%

11,7%

Таблица 1. Честота на фактор V Leiden в популациите на различни европейски държави (по Arsov
и сътр.) (1).

вениране на гена за протромбин на пробанди от
28 фамилии с необяснена тромбофилия се идентифицира нуклеотидна замяна на гуанин (G) с
аденин (A) в позиция 20210 в 3'-нетранслиращият се участък на гена, което води до повишаване плазмените концентрации на протромбин
с 30% поради нарастване стабилността на иРНК
и нейния потенциал за транслация в белтък
(43). Хетерозиготните индивиди с 20210А алела
имат значително по-високи нива на плазмен
протромбин, което се счита, че осъществява
прокоагулантния ефект, чийто точен механизъм,
обаче, не е изяснен. Някои проучвания установяват, че излишъкът от протромбин може да
препятства естествената фибринолитична способност на организма. Протромбин G20210A е
втората по честота след фактор V Leiden мутация, свързана с повишен риск от венозна тромбоза. Тази честота в общата популация варира
между 0,7% и 4%, като за северна Европа тя е
1.7%, а за южна Европа по-висока - 3% (49).
Сред неселектирани пациенти с венозна тромбоза тя присъства при 5 - 6,2%. За България в

проучванията на Иванов и сътр., и Колева и
сътр., се докладва съответно 2% и 3,8% честота
на протромбин G20210A (27, 30).
Хетерозиготните носители на 20210А
алела имат 3-10 пъти по-висок тромботичен
риск в сравнение с незасегнати контролни индивиди. В 6% от случаите на първи епизод на
тромбоза се установява носителство на протромбин G20210A полиморфизма (42, 43). Сред
пациентите с церебрална тромбоза около 20%
са носители на генетичният дефект протромбин
G20210A в сравнение с честотата му от 3% сред
здравите контроли, което дава значително завишен риск за такава тромбоза (odds ratio 10,2)
при хетерозиготните носители на мутацията
(36). Ivanov и сътр. установяват протромбин
G20210A при 5,9 % у пациенти с БТЕ в сравнение с 2% при контролната група (27). Станева и
сътр. намират честота на протромбин G20210A
сред пациенти с ДВТ в 12,1% (52).
Поради широкото разпространение на полиморфизмите фактор V Leiden и протромбин
G20210A (и особено в балканския регион) нараства вероятността за комбинирано носителство на двата генетични дефекта, което води до
адитивен ефект и многократно повишаване на
риска за ранно настъпване на тромбоза и рецидив на заболяването в сравнение с носителите
на единичен генетичен дефект, което е доказано
в редица изследвания (20, 16, 51). Според честотата им в общата популация, очакваната честота на комбинираните хетерозиготи по фактор
V Leiden и протромбин G20210A е 1:1000. В
обобщен анализ на осем проучвания, включващ
общо 2310 случая с ВТЕ, комбинираните хетерозиготи са 2.2%, като при тях е установен 20кратно завишен риск в сравнение с единично
носителство само на фактор V Leiden (odds ratio
4,9) или протромбин G20210A (odds ratio 3,8)
(20).
КЛИНИЧНА ИзЯВА

Наличието на генетичен дефект предразполагащ към тромбоза не означава непременно, че
индивидът ще претърпи тромботичен епизод.
Носителите на единично генетично нарушение
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могат да са предимно асимптоматични, но придобити или преходни рискови фактори могат да
ускорят настъпването на тромботичен епизод.
Състоянията на хиперкоагулация свързани
с описаните фактор V Leiden и протромбин
G20210A мутации водят до различна клинична
изява на ВТЕ. Установената известна вариабилност в клиничната изява на различните наследствени тромбофилии вероятно е свързана със
специфични патогенетични механизми. Протромбин G20210A мутацията се свързва с повишен риск от тромбоза на порталната вена,
както и с по-силна клинична изява на ВТЕ в
сравнение с тази при пациентите с фактор V
Leiden или без тромбофилия (44,29). Носителството на мутацията протромбин G20210A е
свързано по-често с клинично изявена изолирана форма на БТЕ в сравнение с фактор
V Leiden (37,29,19). Mножество изследвания
установяват по-ниска честота на фактор V Leiden при пациенти с изолирана БТЕ, без
съпътстваща ДВТ, в сравнение с пациенти с
ДВТ със или без БТЕ – това е т.нар. „фактор V
Leiden парадокс“ (38, 39, 11). Martinelli и сътр.
установяват при пациенти с фактор V Leiden 6%
честота на изолиран БТЕ и 16% на БТЕ като
усложнение от ДВТ, докато при пациенти с
протромбин G20210A честотата е съответно
21% и 25% (37). Сходни са данните и от проучването на Kovac и сътр. Те намират, че честота на изолиран БТЕ при пациенти с фактор
V Leiden и протромбин G20210A е съответно
6% и 15% (29). Manten и сътр. докладват честота на фактор V Leiden от 8,9% при пациенти
с изолиран БТЕ без данни за ДВТ и 17,5 % при
пациенти с ДВТ без данни за БТЕ (39). При пациенти с налични едновременно на ДВТ и БТЕ,
честотата е междинна - 13%. Тези данни показват че относителният риск за БТЕ е около 3,3 в
сравнение с относителен риск 6,9 за развиването на ДВТ. В проучването на Ivanov и сътр.
също се докладва за значително завишен фактор V Leiden в групата на пациентите с БТЕ
комбиниран с ДВТ (OR= 6,5) в сравнение с пациентите с изолиран БТЕ (OR=2,26) (29). За различие в честотата на фактор V Leiden при
пациенти с БТЕ спрямо пациенти с ДВТ до28

кладват Emmerich и сътр., и Елефтерова-Флорова (20,21). Други изследователи не намират
такава разлика (35,53,28).
Молекулният механизъм на понижената
тенденция за емболизация при индивиди с фактор V Leiden не е изяснен, но се смята, че този
парадокс е отражение на структурата на тромба
и неговата локализация. Предполага се, че образуваният тромб има по-стабилна структура и
е по-здраво свързан със съдовата стена у индивидите с фактор V Leiden, вероятно защото
този фактор усилва локалното образуване на
тромбин и интензифицира локалния възпалителен процес към тромба, което се свързва с намалена склонност към емболизация (56). В
допълнение повишената активация на TAFI
(тромбин активируем инхибитор на фибринолизата) при пациенти с резистентност на АРС
може да допринесе за намалената фибринолитична активност (3) (Фиг. 1). Освен това е установено, че тромбите са с по-малък размер у
фактор V Leiden носителите и рядко са локализирани на нивото на феморалната и илиачна
вени, от където обикновено произлизат емболите (6). В проучването на Björgell и сътр. (7) се
докладват данни от флебографии, които показват, че случаите на ДВТ в илиофеморалните
вени се срещат около 8 пъти по-често при носителите на фактор V Leiden в сравнение с пациентите, които нямат този генетичен дефект.
Техният анализ показва и че фактор V Leiden е
наистина рисков фактор за ДВТ в илиофеморалния сегмент. Тези данни са важни, защото друго
изследване установява, че венозните тромбози
в илио-феморалния сегмент с по-голяма вероятност се свързват с БТЕ ( 40).
Употребата на орални контрацептиви се
смята за рисков фактор за тромбоза, а съчетанието й с вродени тромбофилии като фактор V
Leiden и протромбин G20210A значително завишава този риск (2,40). Ако хетерозиготната
форма на Фактор V Leiden дава 6-8 пъти повисок риск от развитие на тромбоза, то съчетанието с прием на орални контрацептиви дава
30-кратно нарастване на риска, а при комбинирането на хомозиготно носителство на мутацията с орална контрацепция рискът се
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увеличава 90-100 кратно (54). В друго изследване установеният риск за церебрална тромбоза
при употреба на орални контрацептиви (odds
ratio 22,1) се завишава повече от 6 пъти (odds
ratio 149,3) при комбинация с хетерозиготно носителство на протромбин G20210A (14, 36).
При жените вродените тромбофилии фактор V Leiden и протромбин G20210A могат да
играят роля и за повтарящи се спонтанни
аборти и други усложнения като прееклампсия,
отлепване на плацентата, забавяне растежа на
плода и мъртво раждане. Данните в изследването на Ridker и сътр. показват 8 % честота на
фактор V Leiden сред жени с история за повтарящи се спонтанни аборти в сравнение с 3,7%
сред жени без история за повтарящи се спонтанни аборти (odds ratio 2,3) (47). В проучването
на Колева и сътр. фактор V Leiden се установява при 23,7%, а протромбин G20210A при
11% от жените с повтарящи се спонтанни
аборти в сравнение с контролната група, където
честотата на фактор V Leiden е 5,8%, а на протромбин G20210A 3,8% (30). Kupferminc и сътр.
намират 20% честота на фактор V Leiden сред
жените с гинекологични усложнения като прееклампсия, отлепване на плацентата, забавяне
растежа на плода и мъртво раждане в сравнение
с 6% при жени с нормални бременности (31). В
същото проучване за протромбин G20210A мутацията съотношението е 10% при жени с посочените по-горе гинекологични усложнения
срещу 3% при жени с нормални бременности.
Хиперхомоцистеинемията също се счита за
рисков фактор за венозна и артериална тромбоза (13). В много случаи повишените плазмени
нива на хомоцистеина са вследствие на дефицит
в диетата на фолат и вит. В6 и В12. Метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) е ключов ензим в метаболизма на хомоцистеина.
Установени са два протромботични полиморфизмa в гена, кодиращ MTHFR - С677Т и
А1289С. Първият от тях се среща в около 4045% от кавказката популация и се изявява с 50%
редуцирана специфична активност на MTHFR,
което води до намалено превръщане на хомоцистеина в метионин. При хетерозиготите, обаче,
плазмените нива обикновено остават в нормал-

ните граници. Хомозиготните носители на
С677Т полиморфизма достигат честота 10%.
При тях се получава лека хиперхомоцистеинемия, особено в случаите на намалени плазмени
нива на фолиевата киселина. Вторият полиморфизъм - А1289С се среща в около 33% от кавказката популация. Високата честота на двата
полиморфизма в гена за MTHFR предполагат и
сравнително висока честота на комбинирано
носителство на двата дефекта. То води до хиперхомоцистеинемия и намалени плазмени
нива на фолиевата киселина (24, 42). Данните
относно ролята на MTHFR С677Т и А1289С полиморфизмите за развитието на ВТЕ не са единодушни. Установено е, обаче, че честото
наличие на фактор V Leiden или протромбин
G20210A заедно с хомозиготно носителство на
MTHFR С677Т дава по-висок риск за ВТЕ в
сравнение с наличието само на фактор V Leiden
или протромбин G20210A (10, 15).
ИНДИКАЦИИ зА ИзСЛЕДВАНЕ

Лабораторната диагностика на тромбофилиите се промени драматично след откриването
на Фактор V Leiden и протромбин G20210A. В
случай на повтаряща се венозна тромбоза в
около 60% от пациентите се установява наличието на наследствен и/или придобит рисков
фактор. Тази информация е от изключително
значение при проследяването на пациентите, а
в случаите на генетична тромбофилия и на семейството. Това е много важно и в случаите на
съчетанието на вродена тромбофилия и прием
на орални контрацептиви, при което относителният риск от тромбоза е значително завишен.
ДНК анализът се счита за златен стандарт
при изследванията за генетични изменения. За
разлика от функционалните тестове за коагулация, ДНК анализът не се влияе от острата фаза
на заболяването или от приложените антикоагуланти. Съществуват и някои ограничения на
ДНК тестирането, свързани с факта, че известните генетични нарушения, които се изследват,
не покриват всички изменения в засегнатите
молекули, които могат да доведат до тромбоза.
Макар че влиянието на генетичните фак-
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тори за развитието на ВТЕ е добре известно,
няма общоприето мнение относно ролята на
ДНК тестирането в стратегията за превенция на
ВТЕ и неговите рецидиви. Самостоятелното наличие на генетичен дефект за предразположеност към тромбоза не означава непременно, че
пациентът ще претърпи тромботичен епизод.
Но познаването на генетичните варианти за
тромбофилия и начинът по който те си взаимодействат един с друг, както и с външни фактори
е критично за разбирането на молекулярните
механизми, участващи в образуването на
тромби и за откриването и лечението на индивиди в риск. Докато индивидите с единична генетична мутация могат да са предимно
асимптоматични (и така да останат недиагностицирани), наличието на придобити или преходни рискови фактори могат да ускорят
настъпването на тромботичен епизод. Тъй като
повечето от тези тромботични епизоди могат да
бъдат предотвратими, е важно да се обмислят
възможни скринингови процедури за идентифициране на високо-рисковите индивиди, което
има значение за предприемането на съответна
профилактика. Индивидите с фамилна история
за ВТЕ са в риск за ранно настъпване на заболяването и откриването на споменатите генетичните дефекти би било от полза и за
идентифицирането на други засегнати роднини.
Понастоящем препоръчителните индикации за провеждането на тест за тромбофилии
включват: 1/ идиопатичен или повтарящ се
ВТЕ; 2/ първи епизод на ВТЕ в млада възраст
(<40г.); 3/ фамилна история за ВТЕ (особено
при роднини по права линия с тромбоза в млада
възраст); 4/ ВТЕ на необичайно място (напр. церебрална, хепатална, мезентериална или ренална венозна тромбоза); 5/неонатална purpura
fulminans. Изследването трябва да се извърши
и при жени с ВТЕ, които са бременни или в
послеродов период или приемат орални контрацептиви. Съществува и недвусмислено мнение,
че изследването трябва да се извърши при жени
с повтарящи се спонтанни аборти или спонтанен аборт в по-късните етапи на бременността.
Лабораторното изследване на индивиди с
тромбоза трябва да бъде селективно и основано
30

на индивидуална история и клиничен преглед.
Не всички пациенти с история на тромбоза
трябва да бъдат подлагани на скъпо струващи
изследвания. Придобити състояния причиняващи тромбоза трябва да бъдат изключени –
злокачествено и миелопролиферативно заболяване, продължителна имобилизация, анатомични
дефекти,
бременност,
орална
контрацепция и хирургична интервенция, тъй
като могат да завишат риска от тромбоза.
В литературата все още няма постигнат консенсус относно скрининговото изследване на
рискови пациенти за развитие на тромбоза,
както и за профилактичното прилагане на антикоагуланти, тъй като в голяма част от случаите
носителството на генетичен фактор за развитие
на тромбоза остава асимптоматично до намесата на отключващ фактор, който да предизвика
нейното настъпване. Въпреки това, все повече
се налага мнението, че е правилно извършването на оценка на индивидуалния тромботичен
риск на съответния индивид чрез изследване за
носителство на генетични фактори за тромбоза
с оглед разработване на адаптирана към риска
индивидуализирана профилактика - медикаментозна по време на рискови ситуации (напр. хирургична намеса, бременност, обездвижване)
или консултиране за модификация, контролиране или избягване на конкретни рискови фактори (напр. повишено телесно тегло,
тютюнопушене, обездвижване, високо кръвно
налягане, хиперлипидемия, орални контрацептиви, хормон-заместителна терапия). Това позволява намаляване на вероятността за
настъпване на тромботично събитие и съответно на заболеваемостта и смъртността предизвикани от ВТЕ, а не на последно място и на
средствата влагани за лечение на болните с
ВТЕ. Очаква се, че установяването на наследствените тромбофилии заедно с подходящо консултиране на семейството би имало важна роля
за първична превенция на ВТЕ при асимптоматични родственици на засегнати пациенти. Това
обаче предстои да бъде доказано в научни изследвания, тъй като данните до момента са недостатъчни. Информираните лекар и пациент,
работещи заедно биха могли ефективно да
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управляват тромбофилията и да предотвратят
последващо тромботично събитие.
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iNtRA- OR POStOPERAtivE SClEROtHERAPy
AFtER ENDOvENOUS lASER ABlAtiON?

Petkov D., P. Atanasov, P. Penkov, Z. Atanasova, A. Andreev
Department of Vascular surgery, “St. Ivan Rilski” Hospital, Stara Zagora

РЕзЮМЕ

Представени са резултатите, получени от
извършването на интра- и постоперативна
склеротерапия в допълнение на извършена
ендовенозна лазерна аблация (EVLА). Анализът на тези резултати е в полза на
постоперативното склерозиране, поради повишените възможности за достъп до различните участъци, в които трябва да се
манипулира, значително по-лесното канюлиране на варикозните вени, редукцията на използваното количество склерозант и липсата
на необходимост от провеждане на нови процедури или интервенции.
УВОД
Ендовенозната Лазерна Аблация (EVLА) и
Радиофреквентната Ендовенозна Аблация
(RFA) днес са изключително популярни за лечението на хроничната венозна болест (ХВБ). С
нарастването на броя на тези процедури интервенциите по метода на Babkock в световен
мащаб се редуцираха значително (1,2,3,5,11-13).
Изолираната варикоза на VSM обхваща
около 12% от всички болни с разширени вени,
като в комбинация със засягане на главните и
клонове достига до 58%. Пръсната варикоза

SUmmARy

The effects of intra- and postoperative sclerotherapy after EVLA are presented. The analysis of the results are in favour of postoperative
sclerotherapy, due to better opportunities for accessing various leg areas manipulation required;
due to easier puncture of varicose veins; due to
the reduction of the quantity of sclerosing agent
used and to the lack of need for further procedures and interventions.

извън басейните на сафените пък се наблюдава
в почти половината от пациентите с варикозна
болест (1,7,8). Тези факти, касаещи анатомията
на варикозата на долните крайници и натрупаният опит в лечението на варикозата единствено
с EVLА показаха, че то е радикално само в
около 35% от случаите (7,10-13). Комбинацията
на EVLА с други инвазивни техники за лечение
на варикозата на долните крайници разширява
значително възможностите за по-добри лечебни
резултати (1,3,5,6,9,12-14).
Склеротерапията също е доказан с ефективността си метод в лечението на варикозните
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вени. Именно нейното комбиниране с EVLА повишава значително ефективността на лечението
на ХВБ, според редица автори, но остава открит
въпросът за момента на склерозирането на вариците – едномоментно с лазера (интраоперативно) или по-късно (следоперативно)
(1,3-6,9-13).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД

За последните 4 години в Отделението по
Съдова хирургия на МБАЛ «Свети Иван Рилски» в Стара Загора са извършени 216 EVLА
процеури съчетани със склеротерапия.
В 69 от случаите двете процедури са извършени едномоментно (интраоперативно), а в
останалите 147 случая - постоперативно. Склеротерапията бе извършвана с течен склерозант
на малки варикозни вени с диаметър до 3 мм.
при 46 болни и с пяна при варици над 3мм. диаметър – при 87 случая.
Всички пациенти са контролирани с клиничен преглед и с дуплекс-Доплер на 24-я час, на
7, 14 и 30 ден. От всички случаи 196 са контролирани за период от 2 месеца, 104 - за период
от 3 месеца, 54 - за период от 6 месеца и 37 - за
период от 1 год.
По време на контролните прегледи с дуплекс-Доплер се визуализира проходимостта на
дълбоката венозна система, състоянието на сафено-феморалното съустие, липсата на рефлукс
в него, степента на облитерация на в. сафена и
на склерозираните вени, както и визуалният
ефект от проведеното лечение.
РЕзУЛТАТИ

От всички пациенти само при двама (на 3 и
6 м. от EVLА+ интраоперативна склеротерапия)
се е наложила допълнителна оперативна намеса. При тези болни са извършени минифлебектомии по латералната част на подбедрицата
извън басейна на сафената, поради незадоволителен ефект от интраоперативно извършената
склеротерапия. При други трима пациенти (на
2, 5 и 6 м. следоперативно) се е наложило допълнително склерозиране с пяна, също поради
36

незадоволителен ефект от едномоментното приложение на двете техники.
При извършената интра- и постоперативна
склеротерапия са установени следните странични ефекти и усложнения:
- Хиперпигментация (изчезваща за различни периоди от време) – 123 болни (56,6%).
- Тромбофлебит по хода на склерозираните вени
– 21 болни (9,7%).
Анализът на степента на удовлетвореност
на пациентите (10 степенна скала) след прилагането на двете техники показа следният резултат: EVLA+интраоперативно склерозиране –
8,8; EVLA+постоперативно склерозиране – 8,5,
като разликата в резултатите беше несигнификантна.
При нито един от пациентите не бяха наблюдавани тежки усложнения, описани при
склеротерапията - ДВТ, кожна некроза, вазоспазъм на артериолите, локални или общи алергични реакции.
ОБСЪЖДАНЕ

По време на извършваните лечебни процедури и на контролните прегледи бяха установени редица предимства и недостатъци на двете
техники в зависимост от начина на тяхното
съчетаване.
Предимства на интраоперативното склерозиране:
- Минимална травма за пациента.
- Липсваща болка при склерозиране в областта
на перивенозната анестезия.
- Оптимално съчетаване на времето за еластокомпресия.
- Бързо възстановяване на нормалното качество
на живот.

Недостатъци при интраоперативното склерозиране:
- Колапс на вените.
- Затруднено канюлиране.
- Затруднен достъп в зоната на перивенозната
тумисцентна анестезия.
- Затруднен достъп до участъци по дорзалната
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повърхност на долният крайник.
- Удължаване на времето за извършване на оперативната интервенция.

Предимства на постоперативното склерозиране:
- Редукция на броя и диаметъра на вените, подлежащи на склерозиране.
- Редукция на количеството използван склерозант за постигане на оптимален ефект.
- Възможност за по-лесно канюлиране на разширените вени.
- Свободен достъп до всички подлежащи на
склерозиране вени.

Недостатъци при постоперативно склерозиране:
- Наличие на допълнителна травма за болния.
- Удължаване на времето за еластокомпресия.
- По-бавно достигане на нормалното качество
на живот.
Анатомичните особености на варикозната
болест не могат да фаворизират един единствен
метод за нейното лечение. Хирургичната интервенция считана доскоро като «златен стандарт»
в преобладаващият процент от случаите налага
съчетаване на няколко оперативни метода, като
обикновенно малките варикозни вени остават
извън целите на интервенцията и също изискват
допълнителна обработка (2,3,5, 11-13). Склерозирането с пяна на сафените има своите привърженици, но процентът на реканализация в
такива случаи е висок, което го прави не надежден (1-3,5,9,14). Самостоятелното прилагане на
EVLА и RFA също е възможно само в около
35% от случаите, което също е незадоволително
като универсално лечение на варикозата (7,1013). Всички тези факти все повече налагат мнението, че новия „златен стандарт” е
съчетаването на отделните техники (1,3,5,14).
Наблюденията за резултатите от комбинирането
на EVLА със склеротерапия показва търсената
при повечето случаи ефективност от процедурите. Въпросът е дали те да се прилагат едномоментно или склеротерапията да се извършва
на по-късен етап?
Представеният анализ установява, че и

двата начина на съчетаване на двете лечебни
техники имат своите предимства и недостатъци,
като крайните резултати практически не се различават. Степента на удовлетвореност на пациентите също не даде предимство на една от
методиките, но дава висока оценка на това комбинирано лечение.
Опитът на хирургичният екип, обаче, е в
полза на постоперативното склерозиране, поради повишените възможности за достъп до
различните участъци, в които трябва да се манипулира, значително по-лесното канюлиране
на варикозните вени, редукцията на използваното количество склерозант и липса на необходимост от провеждане на повторни процедури
и интервенции.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ЯзВИ
С ACERBiNE OiNtmENt ПРИ УСЛОВИЯ НА КИСЕЛИННО pH
®

А. Елкин, Т. Кавръков
Клиника по Съдова, пластична и реконструктивна хирургия,
УМБАЛ, Стара Загора

tREAtmENt OF CHRONiC UlCERS
WitH ACERBiNE® OiNtmENt iN ACiDiC pH ENviRONmENt
А.Elkin, t. Kavrakov
Clinics of Vascular, Plastic and Reconstructive Surgery,
University Hospital, Stara Zagora, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Представя се отворен ретроспективен
анализ на резултатите от приложението на
Acerbine® маз в лечението на хронични язви
на долните крайници с разнородна етиология,
при които предхождащото лечение е било неефективно. Затварянето на раната се дефинира или като пълна епителизация без
секреция или като намаление на зоната на раната до под 1mm2. В периода октомври 2008–
септември 2009 при 40 пациенти с хронични
язви в цяла дълбочина на кожата с площ над
1cm, на средна възраст 63г. /24-86г/, е проведено и контролирано лечение с Acerbine® ointment в доза 0.4g/cm² ден.
Резултати: При 59 рани със среден размер
45.77 cm² (2-486 cm²) се постигна високо съотношение на епителизирана зона/продължителност на лечение - 0.970cm2/ден. Общото
приемане на лечението бе оценено от пациентите като “отлично” или “много добро” при
85.7%, 83.4% и 100%, съответно при 1ва, 2ра, и
3та контролна оценка, като се постигна епителизация на 52 рани (88%) и излекуване при 36
от 40 лекувани пациенти с функционален и
стабилен кожен цикатрикс, и без данни за рецидив при последващ контрол.
Известно е, че подкиселяването на раневата повърхност повишава интензивността на
оздравителните процеси с повишаването на
потока кислород към клетките. Acerbine® маз
ускорява оздравяването на раните, има антисептичен и аналгетичен ефект и подпомага отделянето на ексудат, формирането на коричка,
на гранулационна тъкан и епител.
Ключови думи: ранево подкисиляване,
оксигенация, химичен дебридман, епителизация

SUmmARy

An open, noncomparative, retrospective
analysis assessing the effect of Acerbine® ointment in the treatment of ulcers of various origins
after ineffective previous treatment was presented. Wound healing was defined either as full
epithelisation or as a reduction of wound area
up to<1mm2. Between October 2008 and September 2009 40 patients, at mean age 63y. (2486) with full-thickness of the skin (and <1 cm2
area) chronic ulcers were treated with Acerbine
ointment 0.4g/cm² daily.
Results: In 59 ulcers with mean ulcer size
45.77 cm² (2-486 cm²), high ratio of epithelized
area / duration of treatment /0.970cm2/day/ was
achieved. The overall treatment success was assessed by the patients as “excellent” or “very
good” in 85.7%, 88.9 % and 100 % of cases, respectively at the 1st, 2nd, and 3rd control. This
conclusion corresponds with achieved total epithelization of 52 wounds (88%) and healing of
36 patients (90%) with skin scar was functionally suitable and stable. No recurrence during
the follow-up period could be documented.
It is well-known that the acidification of the
wound surface intensifyes the healing processes
by increasing the flow of oxygen to the cells.
Acerbine accelerates wound healing, assists excretion of exudates, formation of wound crust,
granulating tissue and epithelium.
Key words: wound acidification, chemical
debridement, oxygenation, epithelisation
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УВОД
Хроничните язви (ХЯ) са области на локализирано увреждане на кожата и подлежащите
тъкани, причинено от хронична болест, притискане, порязване или триене [1,2]. Те представляват огромен здравен проблем, засягащ много
от пациенти. От 0.12% до 0.19% от западните
популации имат язви на краката, а при хора над
65 годишна възраст честотата на венозните язви
на краката е 1,0% - 3,3 %. От 70% до 81 % от язвите на краката са предизвикани от венозна болест, докато артериалната патология е основен
етиологичен фактор при 10% до 25 %, която
може и да съпътства венозно заболяване. Порядко съпътстващо е ревматоидно заболяване
(9%), а захарният диабет се открива в 5%-12%
от такива болни. Редки причини за ХЯ на краката са травми, притискане, възпалителни заболявания и инфекциозни агенти. Много често е
налице припокриване на различните етиологични фактори, защото те не са взаимно изключващи се [3-9].
Лечението на раните изисква добре регулирана интеграция на комплексни биологични и
молекулярни събития на клетъчната миграция,
пролиферация и натрупване на екстрацелуларен
матрикс [10-13]. При кожните увреждания,
които нямат подлежащ патофизиологичен дефект (остри рани), основно е постигането на
бързо възстановяване с възможно най-нисък
разход на енергия, поради което те заздравяват
с белег и без регенерация. При рани с предшестващи патофизиологични нарушения – т.нар.
хронични рани (венозни или исхемични язви,
диабетни или декубитални рани и др.), еволюционните адаптационни механизми вероятно не
са напълно включени и резултатът е нарушеното заздравяване [14].
Възпалението, като основна характеристика
на патологичния отговор на организма към раневия процес, води до координиран прилив на
неутрофили в областта на раната. Тези клетки,
чрез своята характерна активност на „дихателен
взрив” отделят O2, който е доказано нужен за защитата срещу бактерии и други патогени. Продукцията на оксиданти в зоната на раната не е
40

ограничена само до неутрофилите, но се извършва и от макрофаги, които се появяват и регулират „дълготрайния отговор” към увредените
клетки, следващ острата реакция [15,16].
Счита се, че тъканната увреда на базата на
феномена исхемия-реперфузия (ИР) и реактивните кислородни радикали (РКР) играят важна
роля в патогенезата на язвите [2] – увреждане
на клетъчно ниво, в резултат от възстановяването на кръвотока към тъкан с предхождаща исхемия. Реоксигенацията засилва образуването
на различни РКР, което води до неконтролирана
оксидация на жизнените клетъчни компоненти.[2,17,18]. Затова тъканната некроза намалява след лечение с различни системни или
локални антиоксиданти.[19-22]
ХЯ са подходяща среда за микроорганизми,
които се намират в обилния раневи секрет и
некротичната материя в дълбоките пукнатини
на раневата повърхност. Язвите често са източник на грам-негативни бактерии, включително
Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus и др. Повърхностните рани развиват респираторна алкалоза
поради отделянето на CO2 от раната във въздуха така, че повърхностното рН на раната е
около 8. Някои често изолирани от раневите повърхности бактерии отделят амоняк, който променя тъканната оксигенация, повишавайки
допълнително pH. Най-важната предпоставка за
лечението на тъканите е достъпността на осигурен източник на кислород. Експериментално
е доказано, че при наличие на сухи кисели раневи повърхности оздравяването им се ускорява
чрез повишаване на тяхната оксигенация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През периода октомври 2008г.-септември
2009г. в Клиниката по Съдова, пластична и реконструктивна хирургия на Университетска
болница в Стара Загора бе проведено локално
лечение и наблюдение на 40 пациента с 59 хронични язви на долните крайници от различен
произход и давност повече от 2 седмици, с Acerbine® маз (таблица 1). Извършен бе отворен
несравнителен ретроспективен анализ за
оценка на ефикасността, безопасността и дъл-
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Общ брой пациенти
Пол /мъже/жени/

40

100%

25/15

62.5%/37.5%

№

% от 40

7

17.5

Възраст

63.5±14.08(24-86)

ХВН* VI кл.ст по CEAP

23

Индикации

Диабетно стъпало wagner´s scale gr. I-V
ПАОБ** IV A/B кл.ст по Fontaine

Вторично зарастващи оперативни рани
Химично изгаряне

Термично изгаряне

Вторично заратсваща ампутационна рана
Ятрогенна декубитална язва
Рискови фектори

Тютюнопушене пре-/постоперативно
Хиперлипидемия

57.5

4

10.0

1

2.5

2

5.0

1

2.5

1

2.5

1

2.5

26

65

11

27.5

ХИБС

16

40

ХСБ0-

21

52.5

Клапна дисфункция

2

5

Придружаващи заболявания
Исхемична КМП
Ритъмни нарушения /ДББ,ЛПХБ, Пр.Мъжд./

4

10

4

10

ХССН

11

27.5

МСБ

4

10

Захарен диабет
ХОББ, Хр.бронхит, емфизем
ХБН,

Васкулит

6

15

3

7.5

1

2.5

1

2.5

Таблица 1. Демографски данни, *Хронична венозна недостатъчност, **Периферна артериална оклузивна болест

готрайния резултат от приложението на Acerbine® маз за лечение на труднозарастващи ХЯ.
Изборът на медикамента се определи от
клинично доказаният му механизъм на действие
и фармакологични свойства. Прилаган локално,
Acerbine® маз е безопасен и добре поносим медикамент с отлични пенетрационни характеристики, като в 1 g Acerbine® маз се съдържат
0.5mg бензоена киселина, 4.5mg DL-ябълчна и
0.133mg салицилова киселина, които комплексно комбинират своите качества в условия
на киселинно рН (pH на Acerbine® е <3.7). Дей-

ствията на отделните съставки на Acerbine®
маз накратко са следните:
• Салициловата киселина допринася за отделянето на некротичните материи от раневата
повърхност и поддържа епителизацията и формирането на здрава гранулационна тъкан –
аналгетичен и кератолитичен ефект, като паралелно показва и много добър микробициден
ефект при обхват pH 1.6 ÷ 2.6, предимно срещу
Candida albicans и Aspergillus niger.
• Ябълчната киселина подобрява баланса на
флуидите и метаболизма в зоната на раната и
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фиг 1. Атонични венозни улкуси при ПТФС ХВН VI стадий по CEAP преди лечението

фиг 2. Напълно епителизацирали атонични ве-

фиг 3. Термично изгаряне преди лечението

фиг 4. Термично изгаряне – пълна епителиза-

отстранява излишния CO2.
• Бензоената киселина показва антибактериални и фунгицидни свойства. Антимикробната активност е от недисоциираната бензоена
киселина – ефектът е pH-зависим, като при pH>
5 бензоената киселина е относително неактивна.
Всички лекувани пациенти са били с хронични язви с продължителност над 2 седмици,
в цялата кожна дълбочина и с площ над 1 cm2,
като при тях предхождащите консервативни методи на лечение са били неефективни.
Демографските параметри, придружаващите за-

болявания, медицинските и язвените истории
също са били оценявани. Язвите са фотодокументирани, като големината им е определяна в
квадратни сантиметри.
Дизайнът на наблюдението включва:
• скринингово посещение;
• оценяващо/изключващо/ посещение на 710 ден /първа контрола/;
• контролни посещения в края на всеки
месец до края на лечението.
Проведен е бил последващ контрол на оздравяването, включително и чрез телефонни разговори, с продължителност средно половин
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нозни улкуси при същия болен на 96 ден

ция на 35 ден от лечението
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фиг 5. Ятрогенен глутеален декубитален улкус

фиг 6. Ятрогенен глутеален декубитален улкус

година след края на лечението ( при диапазон 111 месеца), за подсигуряване на късния резултат. Затварянето на раната беше дефинирано
като пълна епителизация без секреция или като
намаление на раневата зона до или под 1mm2.
Етиологията на язвите е установявана с подробен клиничен преглед, допълнен от изследвне
на съдовете с дуплекс-Доплер, а при необходимост и с кожна биопсия. Въпреки, че етиологията на хроничните язви е многофакторна,
винаги се уточнява водещият етиологичен фактор. Медикаменти, забавящи лечебния процес
(кортикостероиди, имуносупресори и др.) не са
изключвани, тъй като хроничните язви предизвикани от васкулит, ревматоиден артрит и др.
изискват приложението им. При нито един случай не е използван в периода на лечението локален или системен антибиотичен и/или
химиотерапевтичен препарат.
Язвата е считана за венозна (23 болни с
ХВН VI стадий по СЕАР), при типична клинична картина на венозна недостатъчност, нормална артериална циркулация и перфузия,

установени при прегледа и при необходимост
доказани ангиографски (Фиг. 1 и Фиг. 2).
Диабетни язви са установени при 7 болни с
анамнеза за захарен диабет и наличие на нормален или висок ABI, без артериална или венозна недостатъчност. Всички диабетни язви са
били невропатни и степенувани съгласно скалата на Wagner.
Регистрирани са и шест други язви – вторично зарастващи оперативни рани (2 пациенти), химични изгаряния (1 болен), термични
изгаряния (1 случай - Фиг. 3 и 4), вторично зарастваща рана от ампутация (1 пациент), ятрогенна декубитална язва (1 болен – Фиг. 5 и 6).
Язвите на 4 болни са класифицирани като
артериални, когато друг вид етиология бе изключен и ABI бе 0.62 или по-нисък, а най-ниския АВІ бе 0.4.
При всички пациенти с изключение на
трима е приложен по 0.4 g/cm² Acerbine® маз
веднъж дневно за общия период на лечение
(таблица 2), като при 8 от се наложи извършване
на първична механична хирургична обработка

подготовен за свободна кожна пластика на 16.
ден от лечението

g/cm²

№

0.4g, веднъж дневно

37

0.3g, веднъж дневно

1

0.4g, 12-часа/двукратно

1

0.3g, променено на 0.5g, веднъж дневно
Общо пациенти

1

Таблица 2. Дневна доза Acerbine® маз
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Скрининг

1-ва контр. оценка

2-ра контр. оценка

40 пац.

35 пац.

18 пац.

№

№

№

Хронична локална болка
в раната

7

9

4

14

10

2

Остра локална болка в раната
след апликацията

1

1

1

1

1

1

10

7

0

4

2

0

11

9

0

Общ брой пациенти с оценка
Необходимо механично
хирургично лечение

Остра локална болка в раната по
време на апликацията
Хронично възпаление в раната
Хронично възпаление
около раната

Хронична сенсибилизация
на околните тъкани

Таблица 3. Симптоми преди и по време на лечението

на раните, включваша кюретаж, ексцизия на периферните некрози и премахване на фибринен
налеп под локална анестезия.
Локалните симптомите преди и след стартиране на лечението с Acerbine® маз са представени на таблица 3.

първата контролна оценка (окончателна за
някои пациенти) след средно 11,5 дни, се установи тотална некролиза в 77.5% и редукция на
площта на ХЯ с до 25% при 12 пациенти, с 2550% при двама пациенти и с повече от 50 % при
други двама пациенти, което наложи допълнителна хирургична обработка при 9 пациента с
прилагане на ЛА в зоната на раните при 3 пациенти.
Хроничната болка в раната при 10 пациента, варираща от едно до осем, хроничното
възпаление в раната, хроничното възпаление
около раната и хронична сенсибилизация на
околните тъкани се понижиха съответно до
28.6%, 20%, 5.7% и 25.7% След прилагането на
Acerbine® маз, при 8 от 35 пациента се уста-

РЕзУЛТАТИ

Представеното лечение и наблюдение на пациенти с ХЯ, потвърди отличния профил на безопасност и дълготрайната ефикасност на
Acerbine® маз. Всички пациенти се повлияха
благоприятно от приложената локална терапия
(Таблица 4).
При оценяващото/изключващо посещение Скрининг
Средно
Минимум/
максимум

Брой оценени пациенти

45.77
2.0/486.0
40

1-ва
контролна
оценка

2-ра
контролна
оценка

3-та
контролна
оценка

4-та
контролна
оценка

5-та
контролна
оценка

35

18

6

2

1

44.84
1.5/486.0

61.89
1.5/442.0

25.30
3.0/117.0

38.50
7.0/70.0

Таблица 4. Динамика в размерите на раните в см2 при лечение с ацербин
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70.00
70.0/70.0

фиг 7. Първа контролна оценка

нови аналгетичен ефект, настъпващ в рамките
на 15 и 30 минути след апликацията и продължаващ до 24 часа.
До втора контролна оценка са достигнали
18 пациенти – неепителизирали след средно 30
дни. При тях се установява редукция на язвената площ с до 25% при седем случая, с 25-50%
при четири пациента и с повече от 50 % при пет
болни, като само при двама раните остават без
промяна спрямо предходното посещение. Общото намаляване на площта на раните в % при
първа и втора контролна оценка е показано на
фиг. 7 и фиг. 8.
За трета контролна оценка са останали 6
болни с ясно изразена тендеция към заздравяване на раните. От тях двама бяха оценени за
четвърти, а единия от тях за пети път. Първият
от тях (с диабетно стъпало) показа пълна епителизация след 110 дни, а зоната на раната на
другия пациент намаля с повече от 50% за 130
дни.
В резултат на лечението с Ацербин се постигна пълна епитилизация на 52 рани (88%) с
функционален и стабилен кожен цикатрикс при
36 пациента (90%). Общият успех от лечението
беше оценен като „отличен” или „много добър”
при 85.7%, 88.9% и 100% от пациентите съответно при 1ва, 2ра, и 3та контролна оценка, като
прилагането на Acerbine® маз беше толерирано
много добре. Чрез телефонно проследяване се
установи дълготрайния резулат от лечението,
като не настъпи рецидив при нито една от венозните язви.

фиг 8. Втора контролна оценка

При никой от пациентите по време на прилагане на Acerbine® маз и след това не бяха наблюдавани нежелани реакции и оплаквания от
рода на увеличение на възпалението, интензификация на болката, разширяване или задълбочаване на раната, интензификация на
секрецията или на отлагането на фибрин и др.
Единствено болка при аплицирането на Ацербин при двама от 35 пациенти (5.71%) бе установена като странично явление.
ОБСЪЖДАНЕ
Поради киселото си pH, Acerbine® блокира
алкализацията на раната, допринасящо за развитие на инфекции и така стимулира процеса
на лечение. Подкиселяването на раневата повърхност повишава интензивността на процесите на оздравяване с увеличаване на достъпа
на кислород до клетките и контролира инфекциите, които удължават процеса на лечение.
Acerbine® маз ускорява оздравяването на
раните, има антисептичен и аналгетичен ефект
и подпомага отделянето на ексудат, формирането на коричка, гранулационна тъкан и епител.
Прилагането на Acerbine® маз се толерира
много добре. Благодарение на успеха на лечението и добрата поносимост, 96% от пациентите заявяват, че биха ползвали отново
Acerbine® маз, ако тяхното състояние го изисква.
Подкиселяването на раневата повърхност
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повишава интензивността на оздравителните
процеси с повишаването на потока на кислород
към клетките. Acerbine® маз има потенциален
комплексен механизъм на действие, поради
своите антисептични, антиисхемични, противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Acerbine® маз намалява тъканната некроза и е
най-ефективен в случаи, при които некротичните материи са основната причина за забавяне
на оздравяването.
ИзВОДИ

Acerbine® маз извършва химичен дебридман без увреждане на здрава тъкан, което се
дължи на киселото рН, под чието действие настъпва протеинна дисоциация и отделяне на некротичните материии. Това отделяне продължава
7-10 дни, оставяйки чисто язвено ложе без да се
наблюдават добре познатите недостатъци на хирургичната некректомия – болка, кръвозагуба,
отпадане на здрави тъкани и риск от разпространение на инфекцията.
В Acerbine® ointment успешно са комбинирани антисептичните свойства на бензоената и
салицилова киселина, кератолитичното и обезболяващо действие на салициловата киселина и
лечебния ефект на ябълчната киселина стимулиращ формиране на гранулационна тъкан, ускорената епителизация и цикатризация, като в
резултат белезите са гладки и без келоиди.
Постигнатата епитилизация на раните е
трайна и не се установяват рецидиви през първата година след заздравяването. Потвърждават
се липсата на токсичност и отлична поносимост
на медикамента в комбинация с лесен начин за
употреба дори и от самите пациенти, относително краткотраен химичен дебридмент, високо
съотношение на епителизирана зона/продължителност на лечение от 0.970cm2/ден.
В заключение, настоящото проучване осигурява доказателства, че локалното прилагане
на Acerbine® маз представлява ефективен
метод за лечение на труднозарастващи хронични язви, като засилва свиването на раната и
подобрява хистологичната реорганизация на регенериращата тъкан.
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ХИБРИДНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА СТЕНОТИЧНИ
ЛЕзИИ НА АОРТО – ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ, СЪЧЕТАНИ
С ЛЕзИИ НА ОБЩАТА БЕДРЕНА АРТЕРИЯ
Л. БЕшЕВ*, А. МАРИНОВ*, Ц. ГЕОРГИЕВ*, В. ВЕЛИКОВ*, Б. ЦАНКОВ**
* Отделение по съдова хирургия, ** Кръжок по съдова хирургия
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен

HyBRiD PROCEDURES iN tHE tREAtmENt OF StENOtiC
lESiONS OF tHE AORtO–iliAC SEGmENt, COmBiNED
WitH lESiONS OF tHE COmmON FEmORAl ARtERy
l. Beshev*, A. marinov*, Georgiev t.*, v. velikov*, B. tsankov**
* Department of Vascular surgery, ** Vascular surgery study group
“D-r Georgy Stranski” University Hospital, Pleven
РЕзЮМЕ

Инспирирани от възможностите на ендоваскуларната хирургия, подходите за лечение на
аорто-илиачните лезии претърпяха голямо развитие. Стратификацията на лезиите постави много
по-ясни граници между ендоваскуларното и конвенционалното лечение на болните, но наличието на съпътстващи лезии обедини двата
ме-тода в т.нар. „хибриден подход”.
Целта на проучването бе анализ на възможностите на хибридния подход за лечение на комбинирани едностранни лезии на аорто-илиачния
сегмент и оценка на късните резултати. Клиничният материал обхваща лечението на 40 пациенти с лезии на аорто-илиачен сегмент тип В и
тип С по ТАSС, лекувани с хибридни процедури
в Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ–
Плевен, от 2007 до 2011 г.
Резултатите показват успеваемост на
първичната процедура - в 90%, успеваемост
при лечение на големи компликации - в 100%.
Неуспешните процедури, довели до ампутации,
са 5%.
Заключение: Хибридният подход е най-ефективен и ниско травматичен метод при лечение на
едностранни аорто-илиачни лезии тип В и тип С.
Лечението на пациенти с критична исхемия и
лезии тип В и С с въвличане на общата бедрена
артерия следва да бъде чрез хибридният подход
– стентиране и профундопластика.
Ключови думи: стентиране, аорто-илиачен
сегмент, хибридни процедури
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SUmmARy

The approaches for the treatment of aorto-iliac
lesions was changed a lot, inspired by the newest
possibilities of the endovascular surgery. Stratification of the lesions set clear borders between endovascular and conventional treatment of the
patients. The presence of multilevel lesions require
today combination of this two methods, so-called
“hybrid approach”. The aim of the study was to establish the possibilities of hybrid approach for treatment of combined unilateral lesions of aorto-iliac
segment and to analyze the late results of its implementation.
The clinical material includes 40 patients with
type B and type C lesions in aorto-iliac segment according to TASC classification, treated with hybrid
procedures in Department of Vascular surgery, University Hospital of Pleven, from 2007 to 2011.
The results showed success rate of initial procedure – 90%, success in the treatment of major
complications – 100%. The unsuccessful procedures,
leading to major amputation, was 5%.
Conclusions: Hybrid method is an effective and
least traumatic in treatment of uni-lateral aorto-iliac
lesions type B and type C. For the treatment of patients with critical limb ischemia and type B and type
C lesions, simultaneously with lesions of common
femoral artery, a hybrid approach – stenting and profundoplasty, should be implemented.
Key words: stenting, aorto-iliac segment, hybrid procedures
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ендоваскуларното лечение на аорто-илиачните оклузивни заболявания като елемент от
хибридна процедура днес се явява приемлива
алтернатива при пациенти със съпътстващо заболяване на общата бедрена артерия, изискващо
отворена хирургия [12].
Хибридните процедури навлизат все по-широко в арсенала за лечение на периферната артериална болест (ПАБ). Едномоментното
изпoлзване на класическата хирургическа и ендоваскуларна реваскуларизация намалява травматичността на процедурата и позволява
намесата и в два басейна. Това прави този подход при лечението на пациенти с ПАБ надежден
и ефективен [2,3].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Клиничен материал.
За периода 2007–2011 година включително
в Отделението по Съдова хирургия на УМБАЛ
„Д-р Георги Странски” в гр. Плевен чрез хибридни процедури бяха оперирани 40 пациенти
с унилатерални лезии в аорто-илиачния и феморо-поплитеалния сегмент. Тридесет и седем
от пациентите (92.5%) са били мъже, а останалите – жени. Средната възраст на пациентите е
била 65 години и три месеца (от 51 до 86 години). Четирима от пациентите са преживели
предходна бедрена ампутация и хибридните
процедури са изпълнявани за спасяване на
единствен крайник.
Разпределение по Fontain
Fontain's стадий

Брой пациенти

II B

6

III

18

IV

16

Таблица 1. Разпределение по класификацията
на ХАНК по Fontain.

Превалиращия брой болни – 34 (85.0%) са
били в ІІІ-ти и ІV-ти стадий на хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК)
по Фонтен (Табл. 1).
Всички пациенти са били с етажни лезии на
а. iliaca communis (A.I.C.) или a. iliaca externa
(A.I.E.) и лезии на a. femoralis communis (A.F.C.)
(ТАSC type В и type С).
Водещата съпътстваща патология при поПридружаващо заболяване
Артериална хипертония

Брой
пациенти
24

Исхемична болест на сърцето

15

Сърдечна недостатъчност

10

Транзиторни исхемични
мозъчни атаки

4

ХОББ

6

Диабет

13

Нарушения в липидната обмяна

15

Таблица 2. Коморбидитет при пациенти с хибридни процедури

вечето болни е била артериалната хипертония,
следвана от исхемична болест на сърцето (ИБС)
и нарушения в липидната обмяна (Табл. 2).

Оперативни методи.
Използвани са следните оперативни методи:

1. Ендартериектомия (ЕА) по Vollmar, последвана от стентиране на a.iliaca и профундопластика – 3 пациенти.

2. Дилатация на а.iliaca, последващо стентиране и профундопластика – 25 пациенти.

3. Дилатация на а.iliaca, последващо стентиране плюс резекция на A.F.C. и интерпозиция
на протеза към a. profunda femoris (A.P.F.) – 4
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пациенти.
4. Дилатация и стентиране на а.iliaca, последвано от феморо-поплитеален байпас – 6
случая, при 5 от които е използвана вена v.
saphena magna, а при един – silver graft.
5. Дилатация и стентиране на а.iliaca и
crossover байпас – 2 пациенти.
Антикоагулантна терапия следоперативно
със Sintrom е провеждана при 12 болни, а антитромбозна - при 28 оперирани (Clopidogrel 75
mg + Aspirin 100 mg).
РЕзУЛТАТИ

Интраоперативни компликации, довели до
остро възникнала ретромбоза, бе регистрирана
в два случая. При тях беше извършена конверсия от ендоваскуларна процедура към отворена
хирургия, като и двамата пациенти бяха реваскуларизирани успешно. При двама пациенти бе
налице неуспех на процедурите с последваща
голяма ампутация в ранния следоперативен период.
При останалите пациенти бяха наблюдавани много добри резултати в ранния следоперативен период, изразяващи се в:
1. Изчезване на субективните оплаквания.
2. Повишаванe на налягането на стъпалните
артерии средно с 27 mm Hg.
3. Преминаване в по-лек стадий на артериална исхемия (Фиг. 1).
Контрол на пациентите в късния следоперативен период е бил възможен при 24 от тях.

фиг 1. Промени в стадия на ХАНК по Fontainе
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Средният период на наблюдение е бил 40 месеца (от 1 до 60 месеца). Извършван е амбулаторен контрол на АBI индекса, като на първата
година е отчетено снижение със 17% при 4-ма
болни. На третата година е отчетено снижение
с 25% при 10 болни. При останалите е отбелязано стациониране на индекса. Ретромбоза на
стентирания сегмент е наблюдавана при трима
пациенти в срок от 1 до 3 години след първичната процедура като и при тримата е извършена
стандартна аорто-феморална реконструкция с
добър резултат.
ДИСКУСИЯ

Ендоваскуларно лечение е приложено като
самостоятелна процедура за лечение на ПАБ
още през 1974 година от A. Gruntzig [4,8]. Ендоваскуларните процедури бележат изключително развитие в последните 10 години. Така по
данни на Европейския комитет за мониториране
за последното тримесечие на 2011 година са извършени около 30 000 конвенционални хирургични намеси и 80 000 ендоваскуларни
процедури за лечение на лезии на аорто-илиачен сегмент. За Европа ендоваскуларните процедури представляват 67% от всички съдови
процедури [14].
Днес ендоваскуларните техники намират
широко приложение както при лечение на лезии
на аорто-илиачения сегмент, така и на феморопоплитеаления, а се отбелязват успехи и при корекции на лезии, възникнали в късния
следоперативен период [1].
Съгласно Трансатлантическия консенсус
(ТАSC) при лезиите от тип А ендо-луминалната
терапия e стандарт за лечение [7]. Richter и
съавт. съобщават за отлични резултати от тази
процедура – 94% първична проходимост за 5годишен период на проследяване [10,11].
Докато успехите при тип А лезии, лекувани
ендоваскуларно са неоспорими, лезиите от типове В и С с въвличане на А.F.C. изискват комбиниран подход [5,13]. Комбинираният подход
всъщност не е нов, а добри резултати от неговото приложение – 76% проходимост на реконструирания сегмент за 5-годишен период, са
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съобщени от Brewster и съавт. още през 1989 година [6]. Според Power и О’Malley за принципите на лечение на комбинираните артериални
лезии, лезиите тип В и тип С трябва да бъдат
третирани с транслуминална ангиопластика със
или без стентиране. Идеални резултати обаче се
постигат само при добър run-off. При наличие
на стенотични лезии на А.F.C. правилният подход е осигуряване на поне на един периферен
проходим съд било чрез профундопластика или
чрез дистална реконструкция. Наличието на
контралатерални илиачни артериални лезии е
индикация за отворена конвенционална хирургия при подходящи пациенти [9].
Хибридните процедури са без алтернатива
особено при лечението на мултифокални хемодинамично значими лезии у пациенти с тежък
коморбидитет поради несравнимо по-ниската
си травматичност.
Постигнатите резултати в представената
серия са близки до съобщаваните в литературата. Неуспех след първичната процедура –
стентиране и профундопластика или дистална
реконструкция, бяха установени при 4 (10%) от
пациентите. При двама от тях поради остро
възникнала дисекация на стентирания сегмент
се е наложила конверсия – аорто-феморален
байпас с отличен ранен и късен резултат.
Първичната процедура е била успешна в 90%
от случаите, като конверсията е повишила процента на успеваемост до 95%.
зАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можем да потвърдим, че хибридният подход като най-ефективен и наймалко травматичен, би трябвало да бъде метод
на избор за лечение на едностранни аорто-илиачни лезиии тип В и тип С. Дисталната
отворена хирургическа процедура (профундопластика или феморопоплитеален байпас) зависи от индивидуалните характеристики на
дисталните лезии при всеки пациент.
Лечението на пациентите с критична исхемия и илиачни артериални лезии тип В и С с
въвличане на А.F.C. следва да бъде извършвано
с хибридна техника – стентиране и профундо-

пластика.
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ПРОКСИМАЛНИ АНАСТОМОТИЧНИ АНЕВРИзМИ СЛЕД
РЕКОНСТРУКЦИИ В АОРТО – ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ
Л. Бешев, А. Маринов, О. Матков, Ц. Георгиев, В. Великов
Отделение по съдова хирургия,
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен

PROximAl ANAStOmOtiC ANEURySmS AFtER
RECONStRUCtiONS iN AORtO – iliAC SEGmENt
l. Beshev, A. marinov, O. matkov, t. Georgiev, v. velikov
Department of Vascular surgery
„D-r Georgi Stranski“ University Hospital, Pleven
РЕзЮМЕ

Анастомотичните аневризми в зоната на
проксималната анастомоза при аорто-феморални и илио-феморални реконструкции са високо рискови за усложнения като руптура или
чревна фистула, което обстоятелство налага
оперативното им лечение. Целта на съобщението е да бъдат представен 11 години опит в
лечението на проксимални анастомотични
аневризми. За периода 2001 – 2011 година в
Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ
„Д-р Г. Странски” в Плевен са извършени 545
първични реконструкции на аорто-илиачен
сегмент. За същия период са установени 41
анастомотични аневризми при 32 пациенти,
десет от които на проксималната анастомоза
(честота 1.83%). Средният срок на клинична
проява на усложнението е 135 месеца. Компликацията е диагностицирана чрез физикално
изследване, конвенционална ангиография, компютърна ангиография и др. Оперирани са 8 от
тези пациенти, чиято интервенция се е
състояла в резекция на аневризмата и интерпониране на протеза, резекция на аневризмата и
аорто-феморален байпас или резекция на аневризмата и аорто-биилиачен байпас. Ранните
следоперативни резултати са много добри - реконструкциите са били успешни без необходимост от последващи процедури. Наблюдение в
късния следоперативен период е извършено
при четирима оперирани, при среден период
на контрол 58.5 месеца, без да са установени
рецидиви на аневризмите.
Заключение: Проксималните анастомотични аневризми са най-късната компликация
след реконструкции в аорто-илиачния сегмент.
Те следва да бъдат оперирани в къси срокове
след идентифицирането им поради непредсказуемата им експанзия и възможното развитие
на усложнения.
Ключови думи: проксимални анастомотични аневризми, аорто-илиачен сегмент.

SUmmARy

Anastomotic aneurysms, particularly those involving the proximal anastomoses of aortofemoral or ilio-femoral grafts, have a high
probability to rupture or to develop fistulas and
must be repaired. The purpose of this study was to
present 11-year experience in the treatment of this
complication. From 2001 to 2011 in the Department of Vascular surgery of the University hospital of Pleven 545 primary reconstructions on
aorto-iliac segment were performed. In the same
period 41 anastomotic aneurysms in 32 patients,
10 of them on proximal anastomosis was registered (with mid-time for aneurism formation 135
months). The complication was diagnosed by
physical examination, conventional angiography
and CT-angiography. The frequency of this complication was 1.83%. Eight out of 10 patients have
been operated. Resection and graft interposition,
resection and aortobifemoral bypass or resection
and aortobiiliac reconstruction were performed.
Early postoperative results were satisfactory since
reconstructions were successful without need of
following procedures. Follow-up in the late postoperative period was available in 4 cases with
mean period of observation 58.5 months, without
any complication observed.
Conclusions:
Proximal
anastomotic
aneurysms are the latest complication after reconstruction in aorto-iliac segment. They should be
operated shortly after their registration because
unexpected expansion and rupture are frequent
and dangerous.
Key
words:
proximal
anastomotic
aneurysms, aorto-iliac segment
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ВЪВЕДЕНИЕ
Анастомотичната аневризма е аневризма,
която се открива в анастомотичното пространство между протезата и нативната артерия [10].
Поради липсата на трите слоя на артерията за
разлика от истинската, този тип аневризма получава името „псевдоаневризма“ или „фалшива
аневризма“[3]. Поради общите принципи на лечение Shepard и Jacobson използват термина
„анастомотична аневризма“( АА) за всяка такава, фалшива или истинска, намираща се при
анастомозата [10].
Общоприето е анастомотичните аневризми да се подразделят на проксимални и дистални според локализацията си. Анастомотичните аневризми, които се развиват в зоната на проксималната анастомоза при аортофеморални или илио-феморални реконструкции са високо рискови за руптура или развитие
на чревна фистула, което налага тяхното оперативно лечение [2,8].
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Клиничен материал.
За период от единадесет години (2001–
2011) в Отделението по Съдова хирургия на
УМБАЛ – Плевен са извършени 545 първични
реконструкции в аорто-илиачния сегмент. За
същия период са наблюдавани 10 случая на проксимални анастомотични аневризми. Всички
пациенти са от мъжки пол при средна възраст
61.3г. (48-71г.). При петима от пациентите първичната операция е била илио-феморален байпас, а при останалите – аорто-бифеморален
байпас. При трима от пациентите с илио-феморална реконструкция са наблюдавани освен
фалшивите анастомотични аневризми и три истински такива с различна локализация. При
двама пациенти проксимално от фалшивата АА
е намерена истинска аневризма на абдоминалната аорта, а при третия пациент е установена
истинска илиачна аневризма контралатерално.
При четвъртия пациент без наличие на фалшива
анастомотична аневризма е намерена истинска
аневризма на абдоминалната аорта, открита при
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рутинно предоперативно изследване. Пациентът е включен в групата, защото последвалата
реконструкция е включила в обема си и предшестващия илиофеморален байпас. Средният
срок на изява на компликацията е бил 135 месеца (30-252 месеца) след първичната реконструкция.

Клинични прояви.
Само четирима пациенти са хоспитализирани по повод болка и пулсираща туморна формация в корема. При останалите повода за
хоспитализация е бил наличие на аневризма на
дисталната анастомоза, а при инструменталните изследвания е визуализирана и проксимална анастомотична аневризма.
Диагностични методи.
Компликацията е диагностицирана чрез физикално изследване, ехография на реконструирания
аорто-илиачен
сегмент
(Фиг.1),
конвенционална ангиография (Фиг.2), компютърна томография (СТ) и СТ-ангиография (Фиг.
3).
Оперативно лечение.
При неоперираните единият пациент с илиачна АА с диаметър 3 сm, без експанзия, е под
наблюдение, а вторият пациент при АА (61мм.)
с аортна локализация отказа операция. Оперирани са 8 от болните с АА. Оперативните достъпи са били ксифо-пубична лапаротомия при
аортна локализация и екстра-перитонеален достъп при илиачна локализация. Клампажът на
аортата при аортна локализация е бил предимно
инфраренален с изключение на един от пациент,
при който поради къса шийка клампажът е осъществен супраренално.
Оперативното лечение се е състояло в:

1. Резекция на аневризмата и интерпониране на протеза – при двама пациенти.

2. Резекция на аневризмата и аорто-бифеморален байпас – при двама пациенти.
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фиг 1. Ехография на реконструирания аортоилиачен сегмент

3. Резекция на аневризмата и аорто-биилиачна реконструкция – при четирима пациенти,
като при трима от тях с предшестваща проходима илио-феморална реконструкция, дисталната анастомоза на бифуркационната протеза от
едната страна е извършена със съществуващия
илио-фморален байпас.
За по-сигурно изпълнение на задната стена
на анастомозата бе използвана тефлонова лента,
повдигаща задната стена, а продължителният
шев е извършван през нея. Ендоваскуларни методи за лечение на тази компликация не са прилагани.

фиг 2. Конвенционална ангиография на проксимална АА

РЕзУЛТАТИ
Ранни резултати. Непосредствените следоперативни резултати са много добри. Реконструкциите са били успешни без необходимост
от последващи други процедури. В ранния
следоперативен период е починал пациент, опериран спешно поради руптура на анастомотичната аневризма и хеморагичен шок.
Късни резултати. При всички пациенти,
преживели операцията, същата е извършена в
планов или неотложен порядък, което катего-

фиг 3. Компютърна томография (СТ) и СТ-ангиография на АА в аорто-илиачен сегмент
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рично е от значение за добрите резултати. Наблюдение в късния следоперативен период
(след първия месец) е осъществено само при
четирима пациенти. При тях средният срок на
наблюдение е 58.5 месеца (3.6 години до 7 години), при което не са регистрирани рецидиви.
ОБСЪЖДАНЕ

За анализирания период са установени 41
анастомотични аневризми при 32-ма пациенти,
десет от които на проксималната анастомоза. В
обсъжданата серия на база 545 първични реконструкции средната честота на АА е 5.87% като
такива на проксималната анастомоза са значително по-рядко срещани – в 1.83%. Тези данни
относно честотата на АА са близки до посочваните от Millili 4.5%[7] и Arlart от 1.1% до 6.5%
[1] и са в подкрепа на становището, че аортната
анастомоза е най-рядката им локализация. Според Cervantes и съавт.[4] обаче честотата на аортните анастомотични аневризми може да
достигне 9.09%. В ретроспективно проучване
на 303-ма оперирани пациенти, контролирани
за период от 8 години, Sieswerda и съавт.[11] намират много по-висока честота на изява на фалшиви анастомотични аневризми. При тях
средната честота на поява на АА е 29.5%. Причина за тези стряскащи резултати авторите намират в невъзможността за проследяване на
всички пациенти.
Средните срокове за проява на проксималните анастомотични аневризми при обсъжданите пациенти са били 135 месеца (от 30 до 252
месеца). С подобряване на качествата на шевния и протезния материал и усъвършенстването
на оперативната техника се наблюдава удължаване на сроковете за изява на АА. Според данни
на Levi и Schroeder средният срок на проява на
АА към 1998 година е 14 години [5], а според
Okamoto по данни към 2011 година - средно 20
години след първичната реконструкция [9]. Независимо от това обаче честотата на поява на
тази компликация не намалява. Поради твърдо
установената тенденция за късна проява на компликацията тези автори препоръчват насоченото търсене на проксимални анастомотични
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аневризми да започва след петата година от реконструкцията. В представената серия само в
един случай аневризмата е изявена на 30-ия
месец след първичната операция, докато във
всички останали случаи компликацията е настъпвала след петата година. Witkowski и съавт.
са наблюдавали значително по-ранна проява на
аневризмите на проксималната анастомоза – 1.6
години след реконструкцията, като в тяхната
серия от 38 анастомотични аневризми 25 са
били инфектирани [12]. Хипотезата, че ранната
изява на анастомотичните аневризми често е
асоциирана с инфекция, се подкрепя и от понови проучвания [6].
зАКЛЮЧЕНИЕ

Проксималните анастомотични аневризми
са най-късната компликация след реконструкция в аорто-илиачен сегмент. Насоченото търсене на тази компликация следва да започне
след петата година. По-ранната проява на такава
компликация е суспектна за налична инфекция.
Оперативното лечение обикновено е интерпозиция на протеза и включване на съществуващата проходима протеза от първичната
операция. Проксималните АА следва да бъдат
оперирани в къси срокове след изявата им поради непредсказуемата им експанзия и възможното развитие на усложнения.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
EНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЕКАЦИЯ НА АРТЕРИЯ
ИЛИАКА КОМУНИС ДЕКСТРА, ПРИЧИНЕНА ОТ СТЕНТОВЕ
ВЪВ фАЛшИВИЯ ЛУМЕН – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В. Червенков, М. Станева, А. Даскалов
Клиника по съдова хирургия и ангиология, Токуда Болница, София

ENDOvASCUlAR ТРЕАТМЕNТ OF tHE RiGHt COmmON iliAC
ARtERy DiSSECtiON AND itS StENtED
FAlSE lUmEN - A CASE REPORt
v. Chervenkoff, m. Staneva, A. Daskalov
Department of Vascular Surgery and Angiology, Tokuda Hospital, Sofia
РЕзЮМЕ

Представя се клиничен случай на 75-годишна жена, постъпила в клиниката с влажна
некроза на дясна подбедрица и стъпало, постоянна болка на десен долен крайник и стъпалнобрахиален индекс в дясно (ABI) = 0. По време
на хоспитализация в друга болница при пациентката е направен опит за ендоваскуларно
лечение на хронична оклузия на а.илиака комунис декстра (АИКД), завършил с имплантиране на два стента във фалшив лумен.
Контролната ангиография установи дисекация
на АИКД и позициониране на стентовете във
фалшив лумен със значима лезия на АИКД.
Чрез контралатерален достъп през лявата илиачна система се осъществи връзка (необифуркация) между истинския лумен на аортата и
позиционираните във фалшивия лумен стентове на АИКД. Едноетапно се направи и тромбендартеректомия на а.фемуралис комунис
декстра и профундопластика. В резултат на
проведената хибридна терапия пациентката е
със значително намален болков синдром, ABI
достигна 0,5 и е с начални гранулации на раната на дясна подбедрица. Ендоваскуларното
лечение е ефективна неинвазивна техника,
която може да бъде метод на избор при подобни пациенти с висок оперативен риск и ятрогенна лезия на илиачна артерия.
Ключови думи: ятрогенна артериална дисекация, илиачна артерия, ендоваскуларно
лечение
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SUmmARy

A clinical case of a 75 years old female admitted at the clinic with wet necrosis of the right
calf and foot, unremitting pain and ankle-brachial
index on the right (ABI) = 0 is presented. During
a previous hospitalization in another hospital an
endovascular treatment of a chronic occlusion of
the right common iliac artery (RCIA) was performed, ended with an implantation of two stents
in the false arterial lumen. The control angiography discovered dissection of the right common
iliac artery with two stents deployed into the false
lumen of the right common iliac artery. Via contra-lateral access through the left iliac system the
true lumen of the aorta and two stents placed into
the false lumen of the right common iliac artery
was connected (neo bifurcation). Endarterectomy
of the right common femoral artery and profundoplasty were also performed. The patient has a significantly reduced pain syndrome, ABI reached
0,5 and the wound of the right calf granulating as
a result of the this kind of hybrid therapy. The endovascular treatment is a non-invasive and effective technique, which could be first choice in
patients with high operative risk and iatrogenic lesion of the iliac artery.
Key words: iatrogenic arterial dissection,
iliac artery, endovascular treatment
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ятрогенната илиачна артериална дисекация
(ЯИАД) е рядко срещано усложнение при ендоваскуларно лечение на илиачни лезии. ЯИАД
може да причини тежка исхемия на крайника,
която да изисква последваща интервенция. В
подобни случаи най-малко постпроцедурно
клинично подобрение не настъпва.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представя се жена на 75 г., постъпила за лечение за първи път в Клиниката по съдова хирургия и ангиология в Токуда Болница-София
(ТТН ИЗ № 19199/24.07.2012). При постъпването пациентката е с влажна некроза на дясна
подбедрица и стъпало, постоянна болка на
десен долен крайник и стъпално-брахиален индекс в дясно (ABI)=0. На предишен етап в друга
клиника по съдова хирургия по повод оклузия
на а.илиака комунис декстра (АИКД) е направен опит за реканализация на последната. Поради липса на постпроцедурно подобрение бе
извършена контролна ангиография, която демонстрира оклузия в проксималната част на
стента. Придружаващите заболявания на болната са: Исхемична болест на сърцето, Стабилна стенокардия II Ф.К. Артериална

фиг 1. Инжекция през дясната илиачна система
(фалшив лумен) контрастираща хемодинамично
значима стеноза на а.илиака комунис синистра
(една стрелка) и недобро изпълване на дисталната част на абдоминалната аорта (две стрелки).

хипертония III ст. Дислипидемия. Състояние
след ерозивен гастрит. Вторична анемия. Ангиологичен статус: Налице са отслабени пулсации на а.фемуралис комунис в ляво и липсващи
на останалите анатомични места на долни крайници. При постъпването жената е с нормофреквентна ритмична сърдечна дейност и нормално
артериално налягане. Лабораторните изследва-

фиг 2. А,Б. Локализация и канюлиране на отвърстие (стрелка) в абдоминалната аортна стена
свързващо истинския с фалшивия лумен на АИКД
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фиг 3. Позициониране на хидрофилният водач

фиг 4. С примка (стрелка) въведена през дясна

ния: установи се левкоцитоза и анемичен синдром ((Leu-13.5; Er-3.94; Hb-101.0; Ht-0.312 а
останалите лабораторни данни са в референтни
стойности. На направената конвенционална ангиография се доказа имплантирани два стента
във фалшивия лумен на АИКД и стеноза на
АИК синистра ( фиг.1).
Терапевтична стратегия: Предвид съпътст-

вуващите заболявания и възрастта на пациентката се реши, че е показана за ендоваскуларно
лечение на ятрогенната илиачна дисекация. С
контралатерален достъп през лявата илиачна
система се потърси и намери достъп до фалшивия лумен в дясната илиачна система през отвор
в стената на дисталната част на абдоминалната
аорта (фиг.2). Това се постигна с хидрофилен
водач 0,35F през катетър Bernstein 5F по телескопична техника с 6F дезиле в лявата илиачна
система с достъп през а. феморалис комунис синистра (АФКС). Хидрофилният водач първоначално бе позициониран през стратовете на
проксимално разположения стент в АИКД
(фиг.3). Оказа се невъзможно поставянето на катетър в дясната илиачна система до истинския
лумен на аортата. Това наложи репозициониране на хидрофилния водач, което се постигна
чрез примка, изхождаща от лумена на стентовете. С нея се залови неговия връх, който беше
изтеглен до а.феморалис комунис декстра
(АФКД) (фиг.4). По този начин се осъществи
връзка между стентовете във фалшивия лумен
на дясната илиачна система и истинския лумен
на аортата. Така стана възможно по двата края
на хидрофилния водач да се поставят катетри,
свързващи истинския лумен на аортата и на лявата илиачна система с фалшивия лумен на дяс-

през стратовете на проксимално разположения
стент в АИКД

фиг 5. По двата края на хидрофилния водач се

поставят катетри (стрелки), свързващи истинския
лумен на аортата и на лявата илиачна система с
фалшивия лумен на дясната илиачна система.
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илиачна система се улови хидрофилният водач
преминал през стратовете на проксимално разположения стент в АИКД
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фиг 6. Балонна предилатация с цел разширяване на комуникацията между аортата и илиачната система в дясно (Б), както и корекция на стенозата на АИКС (А).

ната илиачна система (фиг.5). Последва балонна
предилатация с цел разширяване на комуникацията между аортата и илиачната система в
дясно както и корекция на стенозата на а.илиака
комунис синистра (АИКС) (фиг.6 А,Б). Позиционирани бяха два саморазгъвни стентове Luminexx 10x60mm в АИКД и Luminexx 10x80mm
в АИКС и в бифуркацията на аортата по „kissing” техника, последвана от постдилатация

(фиг.7). На завъшващата ангиография се демонстрира добър антеграден кръвен ток в двете
илиачни системи (фиг.8). Артериотомията на
АФКД беше затворена с автоартериална заплатка към а.профунда феморис декстра.
При изписването пациентката е със значително редуциран болков синдром, възстановени
пулсации на АФК двустранно, ABI в дясно достигна 0,5 и се появи начална гранулация на ра-

фиг 7. Позициониране на два саморазгъвни
стентове Luminexx 10x60mm в АИКД и Luminexx
10x80mm в АИКС и в бифуркацията на аортата по
„kissing” техника, последвана от постдилатация

фиг 8. Завъшваща ангиография, на която се демонстрира добър антеграден кръвен ток в двете
илиачни системи
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невата повърхност на дясната подбедрица.
зАКЛЮЧЕНИЕ

В случай на ятрогенна дисекация последвана от малпозиция на стентове във фалшивия
лумен ендоваскуларното лечение е особено подходящ терапевтичен метод при това усложнение. Това е възможен метод на избор при
високорискови пациенти за отворена хиругична
реваскуларизация.

ЛИТЕРАТУРА
1. Brian Funaki. Iatrogenic Flow Limiting Arterial Dissection. Semin Intervent Radiol. 2008 December; 25(4): 437–441.
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RARE CASE OF iNFECtiON OF iliO-FEmORAl GRAFt
AND iNtRAOPERAtivE lESiON OF vENA CAvA iNFERiOR
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РЕзЮМЕ

Нагнояването на съдови протези след реконструкции на аорто-илиачен сегмент е
рядка, но животозастрашаваща компликация.
Съчетанието й с лезия на магистрални венозни съдове по време на операцията е изключително рядко, носи казуистичен
характер и представлява сериозен проблем.
Представя се един екстраординарен, но напълно възможен вариант за успешно лечение
на такъв тип усложнения.
Ключови думи: каво-илиачни лезии,
протезна инфекция

ВЪВЕДЕНИЕ
Инфекцията на съдови протези остава найстрашното усложнение в съдовата хирургия,
което Bandyk и Back определят като „фатална
съдова компликация” [2]. Честотата е между
0.2% и 5% [1,2]. Въпреки постигнатите успехи,
компликацията е причина за най-висока смъртност, като по различни автори остава между 10
и 50% [1,6,7,8,9].

SUmmARy

The infection of the vascular grafts after reconstructions of an aorto-iliac segment is an unlikely, but dangerous and life-threatening
complication. Although it occurs rarely, its combination with a lesion of the big veins during
surgery is of casuistic nature and poses a very
serious problem. An extraordinary but completely feasible method for a successful treatment of this type of complication is presented.
Key words: cavo-iliac lesion, prosthetic
graft infection

Лечението принципно се състои в ектирпация на нагноилата протеза, агресивна обработка
на инфектираната кухина и възстановяване на
кръвотока в дисталното кръвно русло [1,4].
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Мъж на 64г. с илиофеморален байпас
вдясно от 4 месеца е хоспитализиран повторно
в отделението през октомври 2010 година по
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повод остро настъпила, заплашваща крайника
исхемия и фебрилно състояние с давност от 10
дни.
При прегледа се намира липса на пулс на
бедрената анастомоза, болезнена подутина с големина на мъжки юмрук в дясна илиачна ямка,
фебрилитет 38.8°C и изразена исхемия.
Лабораторните изследвания потвърждават
наличието на инфекция: левкоцитоза с олевяване (27000/ml) и ускорена СУЕ (80 mm). Извършеното СТ-сканиране показа парапротезен
абсцес в дясна илиачна ямка (Фиг.1). Хемокултурите преди оперативната интервенция останаха негативни.
В хода на подготовката за операция рязко се
влошава състоянието на исхемичния крайник,
което е наложило спешна операция. С екстраперитонеален достъп се достига абсцесна кухина с диаметър около 7 сm в дясна илиачна
ямка без ангажиране на съдовата анастомоза,
изпълнена с гноевидна материя. Взет бе материал за микробиологично изследване. Експлорацията на аорто-илиачния сегмент показа
наличие на значими атеросклеротични лезии на
бифуркацията на абдоминалната аорта и контралатералната обща илиачна артерия.
При опита за мобилизация на проксималната анастомоза се разкъсва бифуркацията на
vena cava inferior. Опитите за тангенциална сутура на вената са били неуспешни. За пълна визуализация на лезията на v. cava е мобилизирана
аоrta аbdominalis, която е клампирана непосредствено под а. mesenterica inferior, и след
клампиране на лявата а. iliaca communis, aorta
abdominalis е прерязана на 1 см под а. mesenterica inferior. Мобилизирането на аортата в краниална и каудална посока осигури идеална
видимост на лезията на кавата. Прецени се, че
опит за сутура на вената би довел до тромбоза
на същата, поради което след мобилизация на v.
cava над мястото на разкъсването и на двете
общи илиачни вени, те бяха клампирани. Ексцизира се ледираната част от бифуркацията на
vena cava, интерпонира се бифуркационна протеза със сребърно покритие 18/9 мм и по този
начин се възстанови венозният кръвоток.
Операцията продължи с възстановяване на
64

фиг 1. Абсцес парапротезно и тромбозирала
протеза

фиг 2. Вид на артериалната реконструкция 1 година по-късно
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артериалния кръвоток към двете дълбоки бедрени артериии с бифуркационна протеза 16/8
мм. Последва агресивен дебридман на ложето
на абсцесната кухина и лаваж с неразреден разтвор на йод – повидон.
Резултатите от микробиологичното изследване показаха наличие на чиста култура
Staphylococcus aureus от гнойта.
Следоперативният период протече гладко
под защитата на продължителна парентерална
терапия с Lincomycin съобразно резултатите от
чувствителността на изолирания микроорганизъм към антибактериални агенти.
Пациентът е контролиран в рамките на две
години след операцията без клинични белези за
реинфекция. Артериалната реконструкция до
момента се преценява като успешна и пациента
е в І-ви стадий на ХАНК. Извършените една година след реконструкцията СТ-ангиография
(Фиг.2) и флебография (Фиг.3) показаха нормална проходимост на реконструираните сегменти.

ОБСЪЖДАНЕ
Протезните инфекции след реконструкции
в аорто-илиачниая сегмент са изключително
трудни за лечение. Възникването на допълнителна компликация като лезия на вена кава инфериор е възможно най-неблагоприятният
вариант на съчетание на компликациите и според Rutherford в 90% от случаите завършва с летален изход [3].
Препоръката за тангенциална сутура на лезията не винаги е технически изпълнима. Някои
автори [2] предлагат напречното прерязвяне на
arteria iliaca dextra за откриване на бифуркацията на vena cava, но в описания случай този
подход беше невъзможен поради наличието на
сраствания в зоната на анастомозата между протезата и arteria iliaca communis dextra. Тъй като
беше отчетена прогресия на атеросклеротичните лезии контралатерално, се наложи промяна в плана на операцията от едностранно към
двустранно шънтиране. Това позволи да се пристъпи към резекция на бифуркацията на aorta

фиг 3. Вид на венозната реконструкция 1 година по-късно
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abdominalis и мобилизацията ѝ проксимално и
дистално, при което се визуализира изцяло лезията на vena cava.
Решението да бъде извършена резекция и
протезиране на каво-илиачен сегмент се основаваше на факта, че опитите за тангенциално зашиване бяха довели до допълнително
увреждане на венозната стена с реална опасност от тромбоза на v. cava. Продължението на
артериалната част от реконструкцията с имплантиране на протеза и изпълнението на проксималната анастомоза край в край в случая се
преценява като удачен хирургически похват,
улеснявящ изпълнението на проксималната
анастомоза. Използването на пулверизирани със
сребро протези също се преценява като тактически правилно решение, предвид изолираният
микроорганизъм.
Представеният хирургически подход за лечение на такива съчетани компликации се различава от принципните решения, препоръчвани
в редица авторитетни издания [4,5].
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РЕзЮМЕ

Загубата на крайник е една от най-тежките
травми, вoдеща до инвалидизиране, асоциализиране, депресивност и нерядко застрашава
физическото оцеляване на пострадалия.
Реплантацията на откъснатия крайник има
за цел да възстанови неговата цялост,
възвръщайки по този начин нормалния начин
на живот на пострадалия.
Представеният случай показва, че добрата
организация и синхронизираните действия на
екипи от различни медицински специалности
правят възможен крайния успех при такива
тежки травми.
Ключови думи: реплантация, хеморагичен шок.

УВОД
Реплантацията на отчленен крайник има за
цел да възстанови неговата цялост, като резултатите зависят от фактори, свързани с характера
на увредата и времето до извършване на реплантацията.
В реплантационната хирургия специално
място заема реплантацията на големи сегменти
от травматично отделени части на крайниците.
Травматичното отчленяване на части от крайниците представлява тежка инвалидизираща
травма, която ограничава значително трудоспособността и снижава качеството на живот. Чес-

SUmmARy

Losing of a limb is one of the most severe injuries, leading to disability, de-socialization, depression and sometimes treats physical survival.
The re-implantation aims to restore the integrity of the limb, restoring normal life of the victim.
The case presented shows that with good organization and synergy of team from different
medical disciplines is possible to achieve success
in such a severe case.
Key words: re-implantation, hemorrhagic
shock.

тотата на тежките травми постоянно нараства.
Това е свързано с интензификацията на труда,
навлизане на нова техника в бита, транспортния
травматизъм и др.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Ф.С.Ч., жена на 64 г., (И.З. № 4881 от
17.04.2007 г.) от с. Бял Извор, община Ардино,
при работа с циркуляр получава тежко порезноразкъсно нараняване на почти цялата циркумференция на средната трета на лявата
предмишница. Травмата е била придружена от
животозастрашаваща кръвозагуба. Първа
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помощ била оказана от екип на СМП в гр. Ардино, където е поставена компресивна кръвоспираща превръзка, турникет в мишничната
област и имобилизация с лонгета. На място са
започнати реанимационни противошокови мероприятия: заместителна терапия с вливане на
водно-солеви разтвори, обезболяващи. Постарадалата е транспортирана в тежък травматичен
и хеморагичен шок с линейка до Травматологичното отделение на МБАЛ „Ат. Дафовски” в
г. Кърджали 2-3 часа след инцидента.
Пациентката е въведена незабавно в операционна зала със силно напоена с кръв превръзка, въпреки турникетната хемостаза.
Анестезиологичният екип започва веднага
борба с шока за стабилизиране на състоянието
- интубационна анестезия и реанимация с биопродукти – изогрупова кръв, плазма и водно-солеви разтвори. Веднага е формиран смесен
оперативен екип от пребиваващи в болницата
съдови хирурзи от София, травматолози и реаниматори от МБАЛ - Кърджали.
При огледа се установява косо, почти пълно
разкъсано-порезно нараняване в средната
трета на лявата предмишница. Отрязаната ръка
се крепи на кожен мост от 2-3 см. (Фиг.1) Прерязани и разкъсани са мускули, сухожилия,
двете магистрални артерии (a.radialis и a.ulnaris), вени и нерви. Налице е патологична подвижност поради многофрагментни фрактури на
двете кости (radius и ulna), верифицирани с рентгенографии. Дланта и пръстите на ръката са
бледи и студени, с празни повърхностни венозни съдове. От проксималната част на раната
е налице слабо кървене.
Незабавно е извършен обилен лаваж на раната с кислородна вода и Braunol, отстранени
са чужди тела - дървени стърготини и частици
от плат. Извършена е временна хемостаза чрез
клампиране на магистралните съдове. Отпрепарирани са а.brachialis, a.radialis и a.ulnaris в лявата кубитална ямка, и осигурени с гумени
турникети. Намерени са проксималните и дистални части на радиалната и улнарна артерии и
след обилна перфузия с хепаринизиран серум,
разтвори на лидокаин и натриев бикарбонат, са
канюлирани за временна автономна перфузия.
68

След извършване на метална остеосинтеза и
стабилизиране на фрактурите се осъществява
дефинитивно възстановяване на магистралните
съдове чрез заместването на унищожените от
травмата дължини на двете артерии с автовенозни сегменти от v. сephalica (Фиг.2). Съдовите
анастомози са реализирани с единични шевове
край в край с конци Prolene 7/0 и с оптично увеличение.
Последователно бяха възстановени и магистралните вени, след което бе възстановена
цялостта на прерязаните n.medianus и n.ulnaris
с единични шевове. След деклампаж бе възстановена нормалната перфузия на ръката. Последва възстановяване на мускулатурата и
сухожилията, дрениране на раните, стерилна
превръзка и гипсова имобилизация.
В ранния следоперативен период болната
остава в ОАИЛ на перманентен мониторинг и
контрол на хемостазата. Продължава лечението
с антикоагуланти, антибиотици, обезболяващи,
хемо- и обемозаместителна терапия. В ранния
следоперативен период се развива умерен реваскуларизационен оток, който обаче не налага
извършване на фасциотомии. Постепенно отокът и цианозата се редуцират, възстановяват се
сетивността и двигателните функции на ръката.
Контролният Доплер показа възстановен магистрален кръвоток с отчетливи сигнали на
arcus volaris и дигиталните артерии. Болната е
дехоспитализирана на 32-рия следоперативен
ден (Фиг. 3,4,5). Следват периодични контролни
прегледи, доплерови изследвания и рехабилитация. След една година пациентката възстановява функцията на ръката си в 99% (Фиг. 6,7).
ДИСКУСИЯ

Идеята за възстановяване на отчленен крайник или части от него се крие в древността.
Една от най-старите легенди е свързана с имената на Светците Козма и Дамян, практикували
в Егея и Сирия през V-VI век. В последните столетия фантазията става реалност. Уилям Балфур
е извършил първата успешна реплантация на
пръст през 1814 г., а следващата година Томас
Хънтър е реплантирал успешно палец. Напред-
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ъкът на реплантационната хирургия се свързва
с експерименталните работи на Уилям Халщед
и Алексис Карел. През 1962 г. Роналд Малц е
реплантирал цял крайник на 12 годишно момче,
чиято ръка е отрязана при влакова злополука. С
прилагането и усъвършенстването на операционния микроскоп от Юлий Джейкъб и Ернесто
Суарес през 60-те години на 20-ти век настъпва
бързо развитие на реплантационната хирургия.
Крилатата фраза „животът е по-важен от
крайника, но не е същият без него”, задължава
съответните медицински специалисти да се
борят за възстановяванена отчленените части
или цели крайници. Загубата на крайник сериозно променя психиката и съдбата на болните.
Представеният случай е интересен поради
сложността и мултипленността на лезиите, от
една страна, и от друга - доказва, че поради лимитираните времеви граници, извършването на
възстановителните хирургични процедури е
възможно да се осъществят успешно дори в
неспециализирано здравно заведение. Опит за
транспортиране на болната в специализирано
здравно заведение в друг град би удължило времето и елиминирало шанса за успешна и адекватна хирургична намеса. Затова всички усилия
за спасяване на отчленен крайник или части от
него са оправдани.
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РЕзЮМЕ

Съвместното съществуване на белодробна
емболия и системна артериална емболия предполагат парадоксална емболия, възможна при наличие на интракардиален шънт през дефект като
персистиращ форамен овале (ПФO) или междупредсърден дефект (МПД). Представя се клиничен случай на 25г. мъж с установени
едновременно парадоксална емболия в системното артериално кръвообращение, белодробен
емболизъм (БТЕ) и дълбока венозна тромбоза
(ДВТ) на долните крайници. В хода на диагностичния процес се откри междупредсърден дефект секундум (МПД-II), обясняващ парадоксалната емболия. Проведено бе успешно
лечение чрез тромбектомия на артерии на ляв
горен крайник, антикоагулантна терапия и интервенционално затваряне на МПД-II.
При пациенти с белодробен емболизъм, ДВТ
и системна артериална емболия трябва да се има
предвид възможността за парадоксален емболизъм поради наличие на интракардиален шънт.
Диагностичният алгоритъм включва цветнокодирано дуплекс скениране (ЦКДС) на крайниците,
КТ ангиография и ехокардиография с контраст.
Затварянето на интракардиалния шънт е необходимо, за да се предотврати риска от повтарящи
се тромбоемболични събития.
Ключови думи: парадоксален емболизъм,
междупредсърден дефект, белодробен тромбемболизъм, дълбока венозна тромбоза
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SUmmARy

Coexistence of pulmonary embolism and systemic arterial embolism presumes the diagnosis of
paradoxical embolism in the presence of intracardiac
shunt through a defect such as patent foramen ovale
(PFO) or atrial septal defect (ASD). A case of a 25
year old man with paradoxical embolism in the systemic arterial circulation simultaneously with pulmonary embolism and deep venous thrombosis
(DVT) in the lower extremities was presented. During the diagnostic process a secundum type ASD
(ASD-II) was found which explain the paradoxical
embolism. The patient was successfully treated with
thrombectomy of arteries of the left upper extremity,
anticoagulant therapy and interventional closure of
ASD-II.
Paradoxical embolism and intracardiac shunt
should be considered in a patient with pulmonary
embolism and systemic arterial embolism. Diagnostic modalities include color Doppler sonography, CT
arteriogram and contrast echocardiography. Closure
of the intracardiac shunt is needed in order to prevent
recurrent embolic events.
Key words: paradoxical embolism, atrial septal
defect, pulmonary embolism, deep vein thrombosis.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Феноменът на парадоксалната емболия
(ПЕ) е описан за пръв път от Conheim в 1877 г.
(5). Клиничните прояви на ПЕ не са специфични, поради което диагнозата може да бъде
затруднена. Заболяването започва с образуване
на тромб във венозната система, който през дефект на междупредсърдната преграда на сърцето преминава в системното артериално
кръвообращение (фиг.1). Най-често ПЕ е свързанa с МПД или ПФО. Честотата на МПД е
1/1500 новородени и заема 30-40% от вродените сърдечни пороци. Около 75% от септалните дефекти са МПД-II, като симптомите
обикновено са проявяват през петата декада
със задух при усилие и умора (3,9,14,15).
МПД-II обикновено възниква при слабо нарастване на septum secundum или голяма абсорбция на septum primum в ембриогенезата,
като резултат на морфогенетичен процес. Въпреки че размерът и формата на МПД-II са разнообразни, повечето от тях подлежат на
транскатетърно затваряне. Персистиращият
форамен овале се установява при 20% от възрастното население, бивайки по-често асим-

птомен (3,7,9). По време на вътреутробното
развитие той осигурява физиологичен дясноляв шънт. След раждането с включването на
белодробното кръвообращение налягането в
лявото предсърдие се повишава, което води до
функционално и анатомично затваряне на
ПФО (3,7,9).
Най-важната потенциална клинична проява на ПЕ е исхемичният мозъчен инсулт и
острата исхемия на периферните артерии
(3,4,5,6,7,9,11,13).
Основните критерии за диагноза на парадоксална емболия са:
1) Емболия в артериалната система, която
не произхожда от левите сърдечни кухини или
от самата артериална система.
2) Патологична комуникация между артериална и венозна система на образни изследвания.
3) Наличие на дълбока венозна тромбоза
(ДВТ) с или без БТЕ.
4) Повишено деснопредсърдно налягане,
което допринася за временен или постоянен
дясно-ляв шънт (4,9).
Лечението на ПЕ е комплексно – оперативно и медикаментозно.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представя се болен на 25 г., постъпил за
лечение в Клиниката по съдова хирургия и ангиология при Токуда Болница в София през м.
ноември 2008 г.(Л.К.К. ИЗ № 21145/2008).

фиг 1. Парадоксална емболия.

1. Емболът от вените на долните крайници
или таза навлиза в дясно предсърдие.
2. Емболът преминава през дефекта на междупредсърдната преграда и влиза в ляво предсърдие.
3. Емболът влиза в лява камера и от там към
aортата, мозъчните и периферните артерии.
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Анамнеза:
При постъпването пациентът е със силна,
постоянна, внезапно появила се болка, изтръпване и изстиване на левия горен крайник с давност от 24 часа. Пет дни по-рано е имал
краткотрайни тежест и оток на дясната подбедрица, а 2-3 дни след това – задух, сърцебиене
и болка в гърдите.
Статус:
Мъж на видима възраст, отговаряща на
действителната, с добре изразена мастна
тъкан, в увредено общо състояние. Отслабено
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до липсващо дишане в двете белодробни основи, тахикардична сърдечна дейност (100
мин.), артериално налягане на дясна ръка 150/90 мм Hg.

Ангиологичен статус:
Не се установяват артериални пулсации на
ляв горен крайник (ЛГК), студена цианотична
лява китка и предмишница, с липсваща подвижност и сетивност на ръката. Десният горен
крайник и левият долен крайник са със запазени артериални пулсации, без отоци. Десният
долен крайник е със запазени пулсации и лек
оток на подбедрицата.

Изследвания:
При постъпването от лабораторните изследвания се установява значима левкоцитоза
(22,4) и високи стойности на CPK (5868), както
и леко увеличени CPK-MB, ASAT, ALAT и
LDH. Другите показатели са в референтни
стойности.
С доплерсонография на артерии на горни
крайници се установи липса на сигнал на

фиг 2. Остра феморопоплитеална флеботромбоза. VP – v.poplitea.

a.brachialis, a.ulnaris, a.radialis в ляво при RR
a.brachialis, a.ulnaris, a.radialis в дясно = 150
mmHg. Цветно кодираното дуплекс скениране
(ЦКДС) и Компресионната сонография (КУС)
на артерии и вени на горни и долни крайници
доказаха тромбоза в ляво на втори и трети сегмент на а. subclavia, а.axillaris, a.brachialis, a.ul-

фиг 3. СТ ангиография на супрааортални съдове.
(а) VR реконструкция, демонстрираща триизмерен образ на дъгата на аортата, проксималните сегменти
на супрааорталните съдове и тромбозираната лява артерия субклавия. Не се изобразяват значими колатерали, както и периферни съдове на ръката;
(б) MPR реконструкция на напълно оклузираната лява артерия субклавия с рязка граница към дисталните, неконтрастирани съдове. Прави впечатление липсата на атеросклеротични плаки
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фиг 5. Транскраниална доплерова сонография
фиг 4. СT аксиален срез през ствола на пулмо-

налната артерия, на който се установяват множество неправилни дефекти в горнолобарния клон
вдясно и долнолобарния – вляво. Характеристиката на интралуминалните дефекти дава основание да се приеме остра белодробна емболия.

naris, a.radialis, както и десностранна феморопоплитеална флеботромбоза без данни за реканализация (фиг.2). Направената СТ
ангиография на супрааортални артерии потвърди оклузията на втори и трети сегмент на
а. subclavia, а.axillaris, a.brachialis, a.ulnaris,
a.radialis в ляво (фиг.3), а в допълнение се диагностицира и масивна двустранна БТЕ
(фиг.4).
Терапевтична стратегия:
В условията на спешност се реши да се
осъществи оперативна интервенция с цел
спасяване на ляв горен крайник. Направи се
тромбектомия на а. subclavia, a.brachialis, a.ulnaris, a.radialis sin. и пач пластика на
a.brachialis.

Постоперативно се възстановиха пулсациите на артерии на ЛГК. Появи се изразен реваскуларизационен синдром с масивен оток на
предмишницата, което наложи извършване на
фасциотомия на лява предмишница. От лабораторните изследвания – перзистиращи високи
стойности на левкоцити и СРК (Leuс–18; CPK24740).

В ранния следоперативен период се проведе терапия с: хепарин според стойностите

с ехоконтраст на средно-мозъчна артерия.
Със стрелка са отбелязани микромехурчетата
от ехоконтрастната материя

на аРТТ; антибиотик и реанимация за профилактика на възможна ОБН.
При направената ехокардиография се установи запазена систолна функция на лява камера, дилатирани десни сърдечни кухини,
аневризма на предсърдната преграда и МПДІІ, белодробна хипертония (ФИЛК=62%,
ДКД=38 мм, ДП – 43 мм, неутрално движение
на междукамерната преграда, ТИ-Іст., систолно налягане в БА=50 mmHg). С транскраниална доплерова сонография на мозъчни
артерии с ехоконтраст се регистрираха микроемболични сигнали в басейна на средно-мозъчната артерия, което доказва наличието на
дясно-ляв шънт през форамен овале (фиг.5).

Преди дехоспитализацията ЛГК беше
със запазени артериални пулсации, значим
оток на предмишницата, раздвижени китка и
пръст, и появила се сетивност. По време на
болничния престой не се регистрираха нови
емболични епизоди. В амбулаторни условия
беше препоръчана терапия със Синтром, Агапурин, Аспирин, Ендотелон и Престариум.
Пациентът беше насочен към специализирана Клиника по кардиология за диагностично
уточняване и интервенционално затваряне на
междупредсърдния дефект (МПД). С трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) се установиха морфологични и Доплер-данни за МПД-ІІ
с ляво-десен шънт и размер 13,6 мм. На проведеното Mултидетекторно Компютъртомог-
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рафско изследване на сърцето се изобрази дефект в средната и краниалната трета на междупредсърдната преграда. Направените ТЕЕ и
дясна сърдечна катетеризация установиха
умерен ляво-десен (Л-Д) и значим дясно-ляв
(Д-Л) шънт. Последва измерване с балон и затваряне на МПД-ІІ по интервенционален път
със 17мм Амплатцер септален оклудер
(фиг.6).

Контролни прегледи:
Първи, трети, шести, дванадесети месец,
след това през 6 месеца. Пациентът е с много
добър функционален капацитет, без оплаквания, със запазени артериални пулсации и възстановени движения и сетивност на ЛГК.
Контролната ЕхоКГ на пациента от април
2010г. е в норма.

фиг 6. А, Б, В, Г– Измерване с балон (А) и за-

тваряне на МПД-ІІ по интервенционален път със
17 мм Амплатцер септален оклудер (Б, В, Г).
Д – Амплатцер септален оклудер
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ОБСЪЖДАНЕ
Дълбоката венозна тромбоза може да причини масивна БТЕ, която води до повишаване
на налягането в белодробната артерия, дясна
камера и дясно предсърдие (ДП) и Д-Л шънт
на предсърдно ниво през МПД или ПФО. Наличието на интракардиален Д-Л шънт може да
причини парадоксални емболии. Честотата на
ПЕ не е висока – около 2% от артериалните емболични инциденти (3,7,9). Основни рискови
фактори за ПЕ са ПФО и МПД поради наличието на Д-Л шънт (3,6,7,9). Клиничните прояви на ПЕ най-често се манифестират с
емболии в периферните (50%) и мозъчните
(40%) артерии и по-рядко в коронарните (8%),
бъбречните (1%) и спланхниковите (1%) артерии (3,6,7,9). БТЕ се установява при повече от
85% от случаите с ПЕ. Хронична белодробна
хипертония се диагностицира при 5% от случаите с ПЕ (3,6,7,8,9,10).
Диагнозата на ПЕ и МПД/ПФО се поставя
на базата на клиничната картина и редица неинвазивни и инвазивни изследвания. Клиничните прояви и инструменталните изследвания
(измерване на ABI, ЦКДС, СТ или ЯМР ангиография) се прилагат за диагностициране на
артериалната емболия (13). Основен метод за
диагностициране на ДВТ са ЦКДС и КУС на
артерии и вени на горни и долни крайници (1).
Метод на избор за диагностика на БТЕ е СТ ангиопулмографията (1). Трансторакалната ехокардиография (ТТЕ) се прилага за диагностика
на МПД или ПФО, за да се изобрази междупредсърдният дефект, да се измери големината на шънта, налягането в белодробната
артерия и размерите на десните сърдечни кухини. ТЕЕ се използва за доуточняване на големината на МПД/ПФО и доказване на Д-Л
шънт (15). Транскраниалната доплерова сонография с ехоконтраст е лесно достъпен скринингов метод за диагностика на МПД/ПФО
(2).
Контрастната
ехокардиография
с
интравенозно инжектиране на разбъркан гелообразен разтвор с микромехурчета се използва
за потвърждаване на наличието на Д-Л шънт,
когато изображенията на цветен доплер не са

убедителни. Когато ТТЕ и ТЕЕ не са достатъчно информативни за РФО се използват
ЯМР или МДКТ на сърцето (15). Комплексното прилагане на различни диагностични методи е необходимо за определяне на
терапевтичната стратегия при пациентите с
ПЕ, МПД/ПФО, ДВТ с или без БТЕ.
Лечението може да бъде оперативно и/или консервативно. Най-често е комбинирано и продължително. Острата исхемия на крайника е
показана за оперативно лечение – тромбектомия с цел запазване на неговата виталност и
функция (13). ДВТ и БТЕ обикновено се лекува с антикоагулант и в определени случаи –
фибринолитик или ендоваскуларно (1).
При този пациент бе избран комплексен подход на поведение. В условията на спешност и
критична исхемия на ЛГК се направи тромбектомия с цел запазване на крайника и неговата
виталност и функционалност. Интервенцията
се допълни с медикаменти (антикоагулант, вазодилататор) и с реанимационни мероприятия
за профилактика на ОБН. Имплантиране на в.
кава филтър не се наложи, тъй като с ЦКДС се
установи, че феморопоплитеалният тромб е
добре фиксиран за венозната стена. Първият
емболичен инцидент е показание за затваряне
на МПД и ПФО с цел профилактика на последващи емболични събития. Рискови фактори за
рецидивиращи емболии са аневризма на междупредсърдната преграда, наличието на Д-Л
шънт в покой и големината на шънта.
Размер на МПД и ПФО над 3-4 мм, рецидивиращи емболии, голяма подвижност на клапата
на ПФО и хиперкоагулационен статус са показания за затваряне на дефекта. Затварянето на
МПД може да бъде оперативно или транскатетърно. Затваряне на МПД се обсъжда също
при наличие на Л-Д шънт, повишено налягане
в белодробната артерия (БА) до 2/3 от системното налягане, белодробна съдова резистентност по-малка от 2/3 от системната съдова
резистентност, когато същите са чувствителни
към белодробна вазодилатираща терапия
(12,14,15).
Поради емболичния инцидент и големината на МПД, установен с ТЕЕ, бе решено, че
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пациентът е показан за интервенционално затваряне на дефекта след редукция на налягането в БА и подобряване на дяснокамерната
функция в резултат на антикоагулантното лечение.
ИзВОДИ

1. Пациентите с ДВТ с/без БТЕ и артериални емболии, трябва да се изследват за наличието на Д-Л шънт – МПД/ПФО.

2. Основните диагностични методи включват Доплерова сонография, ЦКДС, СТ-ангиография, ехокардиография с контраст.
3. Терапевтичната стратегия включва тромбектомия и антикоагулант.

4. При доказване на МПД/ПФО пациентът
трябва да се насочи за транскатетърно или оперативно лечение на МПД. Преди затваряне на
МПД трябва да се оцени деснокамерната функция с цел профилактика на ДК дисфункция.
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електроната поща на главния редактор (dr.andreev@gmail.com).
Начин на оформяне

1. Заглавие
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, както и пълен адрес на един от тях за кореспонденция.

2. Резюме:
Резюмето трябва да е на български и английски език до 250 думи, завършващо с до
шест ключови думи.
3. Оформление
Оригиналните статии трябва да са оформени по следния начин: Увод , материал и методи, резултати, обсъждане и/или изводи, и
литература.
4. Обзорите трябва да включват резюме и
литератур, при свободно оформяне на текста.

5. Обемът на представените трудове се
ограничава както следва:
- Оиргинални статии – до 8 страници
- Обзори – до 10 страници
- Казуистика – до 4 страници
- Съобщения и рецензии – до 2 страници

6. Литература
Литературата към статиите да започва с авторите на кирилица и се допълва с авторите на
латиница подредени по азбучен ред. При статиите цитираните автори да се отбелязват със
78

номерацията си в текста. Литературата към
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Пример: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood
leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

8. При цитиране книга е задължително да
се изпишат авторите, заглавието, градът, издателството, годината на издаване и общия брой
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9. Таблици
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