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ПОзДРАВЛЕНИЕ

От името на Управителния Съвет на БНДСЕХА си позволявам да поздравя Доцент Андрея
Прокопиев Андреев, известен български съдов хирург, за получената от него заслужена награда
от Българския Лекарски Съюз „За особени заслуги към БЛС и развитие на българската школа по
Съдова хирургия”. Наградата бе връчена на Доц. Андреев на 19.10.2014г. на националния празник
на Българския лекар в тържествена обстановка във военния клуб в г. София от Председателя на
БЛС д-р Цв. Райчинов.
Тази награда, според нас, е едно заслужено признание не само за Доц. Андреев, но и за цялата
гилдия на съдовите хирурзи у нас, която неуморно работи за утвърждаване на авторитета на специалността съдова хирургия.
А на Доц. Андреев пожелаваме още много години здраве и добра форма за да продължава напред без умора всеотдайната си и разностранна дейност като хирург, учен, преподавател, организатор и Главен Редактор на нашето сп. „Ангиология и Съдова хирургия”.
Председател на УС на БНДСЕХА
Доц. Васил Червенков, дм
София 13.11.2014г.
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ОБЗОРИ
ПАТОфИзИОЛОГИЯ И ОБРАзНИ ИзСЛЕДВАНИЯ НА
КАРОТИДНАТА АТЕРОСКЛЕРОзА
Д. Луканова1, К. Генова2, E. Вълчева2
1.Клиника по съдова хирургия и ангиология
2.отделение по образна диагностика и интервенционална радиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница”, София

PAtHOPHySiOlOGy AND imAGiNG mODAlitiES OF
CAROtiD AtHEROSClEROSiS
D. lukanova1, K. Genova2, E. valcheva2
1.Clinic of Vascular Surgery and Angiology
2.Depаrtment of diagnostic and interventional radiology
MBAL “National heart hospital”, Sofia

РЕзЮМЕ

Атеросклерозата е възпалително заболяване, което се усложнява с прогресивно нарастващи атеросклеротични плаки, склонни
към руптура. Руптурата на плаката е основна
причина за сърдечно-съдови инциденти като
нестабилна ангина пекторис, миокарден инфаркт и инсулт. Мозъчно-съдовите инциденти са втората водеща причина за смърт в
света. Има няколко причини за мозъчните
инсулти, но атеросклерозата на екстракраниалните каротидни артерии е една от основните. Исхемичните инсулти се причиняват
или от ограничаване на кръвотока към
мозъка от стеснението на артерията или,
както стана ясно напоследък, от емболизация
на материал от атеросклеротичната плака
към дистален съд. Факторите, водещи до
формиране на такава плака в каротидните артерии, създават специфични морфологични
и структурни особености в нея, които я правят нестабилна и склонна към руптура и емболизация.

SUmmARy

Atherosclerosis is an inflammatory disease,
complicated by progressively increasing atherosclerotic plaques that eventually may rupture.
Plaque rupture is a major cause of cardiovascular events, such as unstable angina, myocardial
infarction, and stroke. Cerebrovascular accidents are the second leading cause of death
worldwide. Strokes can arise from several
causes, with extracranial carotid artery atherosclerosis being one of the leading. The strokes
were caused either by diminishing blood flow
distal to the diseased stenotic segment of the artery or, as more recently discovered, by a thromboembolic event of material from the plaque
site. Causative factors in the formation of atherosclerotic plaque of the carotid arteries have
been linked to specific morphological areas
within the plaque that may be vulnerable to rupture, leading to thromboemboli into the cerebrovascular circulation.
Recent developments in medical imaging
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Досега изобразяването и описанието на
каротидната атеросклероза се базираше на
тежестта на стеснението на лумена на артерията. Съвременното развитие в образните
техники напоследък разшири възможностите
за ранното й откриване. В последните години
стана ясно, че морфологията и съставът на
плаката, в допълнение към степента на стенозата, са предиктори на бъдещи исхемични
събития. Те могат да предскажат клиничното
поведение на каротидната атеросклероза, да
определят риска от инсулт и да насочат към
нужното лечение. Разработени са неинвазивни образни техники за изобразяване на
съдовата стена в стремежа да се открият т.
нар. нестабилни плаки, склонни към руптура
и емболизация. Целта на настоящия обзор е
да посочи диагностичната им достоверност,
клиничната и диагностичната им стойност в
определянето на състава и морфологията на
нестабилната атеросклеротична плака.

techniques have expanded the role of early detection of carotid atherosclerosis. Although current practice uses luminal narrowing as the
surrogate marker to assess it, it has been recently
discovered that plaque morphology and composition may help predict the clinical behavior of
carotid atherosclerosis and better determine the
necessary medical intervention or risk of stroke.
A non-invasive imaging techniques have been
developed to evaluate the vascular wall in an attempt to identify so-called vulnerable atherosclerotic plaques that are prone to rupture. The
purpose of the present review is to investigate
their accuracy in the identification of plaque
components and morphologic characteristics associated with plaque vulnerability, assessing
their clinical and diagnostic value.
Key words: stroke, carotid atherosclerosis,
vulnerable plaque, imaging techniques

Ключови думи: инсулт, каротидна атеросклероза, нестабилна плака, образни техники
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Атеросклерозата е прогресиращо възпалително заболяване на артериалната стена и
основна причина за сърдечно-съдовите заболявания: нестабилна ангина, миокарден инфаркт
и мозъчен инсулт. Независимо от напредъка в
първичната и вторичната им профилактика, те
остават една от водещите причини за заболеваемост, инвалидност и смъртност в света. Нарастващият брой на индивидите с известни рискови
фактори като затлъстяване и диабет прави лечението на атеросклерозата едно от най-големите
предизвикателства пред медицината в обозримо
бъдеще(37).
Известни са много рискови фактори,
отговорни за началото и прогресията на атеросклеросклерозата като хипертония, хиперли6

пидемия, тютюнопушене и някои инфекции
(Фиг.1). Знае се, също, че около 87% от инсултите са исхемични, а 20 до 40% от тях са причинени от атеросклеротична плака в
каротидната артерия, водеща до стеноза и/или
тромбоза в нея. Исхемичните инсулти се причиняват от ограничаване на кръвотока към мозъка или от стеснението на артерията, или от
емболизация на материал от атеросклеротичната плака към дистален съд (5,6,8,12).
Ролята на атеросклерозата в патогенезата на
исхемичния мозъчен инсулт се изучава от специалисти в различни области във връзка с разширените възможности за превенция на
първични и вторични нарушения на мозъчното
кръвообръщение(1,5,12). Показанията за оперативна интервенция се основават на клиниката
и, в повечето случаи, на ултразвуковото изслед-
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фиг 1. Стадии в прогресията на атеросклеротичната плака

ване на каротидните артерии, което дава комплексна оценка на разпространението на атеросклеротичния процес в тях2-4,6,7. В повечето
световни рандомизирани многоцентрови проучвания в тази област (NASCET, ECST, ACAS,
ACST) се акцентира върху степента на стеснение на каротидната артерия за възникване на
неврологичен дефицит (9,17,26,28,36).
В последните години много автори доказват, че за острите исхемични инциденти при каротидна атеросклероза много по-голямо
значение имат процесите в атеросклеротичната
плака като кръвоизливи, руптура или ерозия в
нея, причиняващи емболизация на дисталните
артерии. Съвременни проучвани сочат, че много
повече (десетократно) съдови инциденти са
свързани с тези процеси, протичащи в т.нар.
„нестабилни” плаки, които нямат хемодинамичен ефект върху циркулацията. Морфологични
характеристики като: дебелина на интимамедиа комплекса (ИМК), склонни към руптура
плаки - с тънка фиброзна капсула и липидно
ядро, и разязвени плаки, се свързват с повишен
риск от инсулт, независимо от степента на стенозата. Обратно - плаки с калцификати на по-

върхността се свързват с по-нисък риск от инсулт (8,10,20,21,24,23,26,37).
На базата на получените резултати от големи клинични проучвания сдружението по съдови лезии създава АНА (American Heart
Association) класификацията, в която се представят връзката между вида хистологична лезия
с компютърните изображения и клиничната
изява на атеросклеротичната плака. Прогресията на атеросклеротичните промени в артериите е обозначена с римски цифри от I до VI.
Нестабилни са плаките тип IV и V с голямо липидно ядро, заемащо над 30% от площта, и
тънка фиброзна капсула (< 165 μ)34 (Фиг. 2).
Днес разработените неинвазивни образни
техники за извличане на тези ключови черти на
атеросклеротичната плака са ултразвуково изследване (УЗ), магнитнорезонансна томография
(МРТ) и компютърна томография (КТ). Предизвикателството пред споменатите скринингови
или диагностични изследвания се състои в това
да бъдат идентифицират пациентите с висок
риск, които имат лезии, склонни към тромбоза
и емболизъм, преди появата на мозъчно-съдовия инцидент. Образните методи трябва да имат
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(КС) (23,26,30,33,37).

фиг 1. Нестабилна каротидна плака – макроскопски вид

потенциала не само да бъдат използвани за
скрининг за наличие на атеросклероза, но и да
помагат в разграничаването на стабилна от нестабилна плака, и категорично да разделят пациентите на такива с нисък риск и такива с висок
риск от сърдечно-съдови усложнения. Това ще
оптимизира профилактичните и лечебни стратегии в застрашената популация и ще подобри
процеса на вземане на решение за начина на лечение – инвазивно или медикаментозно. Нещо
повече, ще помогне в избора на инвазивен терапевтичен метод – каротидна ендартеректомия
(КЕ) или каротидна ангиопластика и стентиране
8

Каротидно дуплекс скениране (КДС)
Още преди повече от 20г. е изказано предположение, че образът на каротидната плака,
получен с В-скениране в сивата скала в реално
време, може да носи информация за тъканния й
състав. Морфологията и съставът на плаката са
ключови елементи за оценка на риска от емболизъм, независимо от степента на стенозата на
съда. Важно е да се отдиференцират тези ултрасонографски характеристики на плаката, които
представляват неблагоприятен прогностичен
белег. За съжаление детайлното й описание не
е от голяма полза при сформиране на обективни
критерии за ембологенния риск. Находките
трябва да се интерпретират внимателно, тъй
като видът на плаката може да варира в широки
граници в зависимост от вида на ултразвуковия
апарат, а оценката й се определя от опита и квалификацията на изследващия. С навлизането на
новите скенери с голяма разделителна способност и насочване обучението на ултрасонографистите към изследване на морфологията и
състава на атеросклеротичната плака, значително се подобри съответствието между нейния
сонографския образ и хистологията й. Вече са
известни ултразвуковите параметри, които
дават информация за състава на плаката. Проучени са ехогенността, сруктурата и неравностите на повърхността, за да се открие
съответстващия им хистологичен субстрат
(2-8,10,21).
Ехогенността на плаката е определена
качествено като степен на акустично просветляване. Атероматозният материал, липидните
включвания и кръвоизливите в плаката са хипоехогенни до аехогенни, докато фиброкалцинозните лезии изглеждат хиперехогенни при
визуална оценка. Gray-Weale използва това, за
да създаде своята класификация на каротидната
плака в четири типа (само хипоехогенни, предимно хипоехогенни, предимно хиперехогенни и
само хиперехогенни), като първите два от тях се
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срещат много по-често при симптомни пациенти(19). Много проспективни проучвания
(Cardiovascular Health Study, Liapis и съавт. и
Gronholdt и съавт.) потвърждават, че хипоехогенните плаки са свързани със сигнификантно
по-висок риск от ипсилатерална мозъчна исхемия (21,25,33). Използването само на тази класификация има ниска точност - около 50-70%,
която е сравнима с ангиографията. Geroulakos
вгражда вариативност на образите в класификацията на Gray-Weale, допускайки че хетерогенните плаки носят най-висок риск от
неврологични усложнения (18). Налага се изводът, че количественото определяне на специфичните хистологични компоненти на плаката
е най-критичната точка в оценката на риска от
атероемболизъм.
С цел премахване на субективизма в изобразяването и интерпретирането на образите,
бяха въведени компютърни техники за стандартизиране и количествена оценка на ехогенността. El Barghouty използва Gray Scale Median
(GSM) анализ, който е числено измерение на усреднената ехогенност на плаката. Измерването
се прави на дигитализирани ултразвукови образи с В-скениране в сивата скала, компютърно
нормализирани към GSM на кръвта и адвентицията. Ехогенността на плаката се изразява в
скала от 256 тона на сивото като 0 е черно, а 255
е бяло. Разделят се в три GSM интервала (< 35,
35-65 и >65). Открита е добра корелация за
фибро-калциевите тъкани в плаката (високи
GSM стойности) и малко по-лоша за липиднонекротичното ядро и хеморагиите (ниски GSM
стойности) 16. Огромен брой проучвания доказват, че обективната оценка на ехоморфологията
на плаката чрез GSM достоверно е свързана със
симптоматичен статус, мозъчни инфаркти на
КТ, микроемболизации, открити с транскраниален доплер, и повишен риск от инсулт по време
на каротидно стентиране (20,21,26,34). Проучването Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of
Stroke доказа, че ако предварително се направи
„нормализиране” на образа, 94% от инсултите

се получават в групата от 1000 асимптомни пациенти с 50-99% стенози, които имат плаки тип
1-3 според класификацията на Geroulakos27.
Тhe Imaging in Carotid Angioplasty and Risk of
Stroke (ICAROS) доказа, че плаки с GSM<25 са
свързани с 7,1% честота на инсулт след каротидно стентиране (този риск не се снижава при
използване на предпазващи мозъка устройства)
срещу 1,5% честота при пациенти с GSM >2511.
Nicolaides и сътр. показаха, че хипоехогенните
плаки (GSM<32) са свързани с по-голям брой
мозъчни инфаркти, доказани с КТ22. Някои автори предлагат да се използват ехо нивата на
други сруктури като референтни стойности за
ехогенност: стерноклеидомастоиден мускул,
кост, интима-медия комплекс и др. Недостатъци
на GSM анализа са ниската чувствителност и
получаването на осреднен сумарен образ на ехогенността на плаката.
За изучаване на възпалението в плаката
също се използва ехогенността. Смята се, че аехогенните плаки имат сигнификантно по-висока
макрофагеална плътност от ехогенните и слабо,
но статистически значимо, съответствие с GSM.
Голямо проспективно проучване наблюдава
промяната в ехогенността на плаката, измерена
с GSM, при пациенти, проследени за период от
3,2 год. Това проучване доказва, че нарастването
на ехопрозрачността на каротидната плака за
период 6-9 мес. може да предскаже появата на
исхемични симптоми в коронарните, каротидните и периферните артерии при високорискови
пациенти (33).
Структура на плаката. Разделянето на
плаките на хомогенни и хетерогенни показва, че
хетерогенните съдържат значително повече калцификати, докато разлика в съдържанието им на
меки тъкани не се открива. В такива плаки се
откриват холестеролови кристали, калциеви отлагания, некрози (детрит), хеморагии в плаката
и др. Субинтималният кръвоизлив в плаката
може да доведе до руптура на фиброзната капсула (разязвяване) и така да повиши риска от
инсулт. Хирургичните материали от плаки на
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симптомни пациенти имат 6 пъти повече кръвоизливи, сравнени с тези от асимптомни пациенти. Пресните кръвоизливи се смятат за
сигурен предвестник на неврологични симптоми и се доказват сравнително точно (чувствителност 90-94%, специфичност 75-88%).
Хетерогенните плаки значително превалират
при високостепенните стенози – 84,5% при стенозите над 80%, докато при нискостепенните
(под 20%) те са едва отколо 4%. Смята се, че те
са свързани със сигнификантно по-висок риск
от инсулт в сравнение с хомогенните (14,18,22).
Няколко класификации комбинират ехогенност и структура на плаката и тази на GrayWeale/Geroulakos е най-често използваната.
Проучването Tromso проследява 223 асимптомни пациенти с каротидни стенози 30-99%
за 3г. и доказва, че при тези с плаки І и ІІ тип
честотата на инсултите е 13%, а при плаки ІІІ и
ІV тип е 3,7% (37). По-разширената класификация в 7 степени на база ехогенност, структура и
повърхност на плаката, показва слабо подобрение. Предполага се, че липсата на точност се
дължи на големия брой изследвани съставки и
броя на „меките” структури (липидно ядро,
тромбоза, кръвоизлив), откривани с ехопрозрачността. Скорът, комбиниращ всички „меки" съставки за откриване на „рисковите” плаки, е
предложен като стратегия за подобряване на диагностичната точност (чувствителност 75% и
специфичност 63%)14. Хистологично нестабилните плаки се определят като такива, съдържащи <70% фиброзна тъкан и калцификати с
наличие на липидно ядро и кръвоизлив в плаката, и над 25 възпалителни клетки (макрофаги)
на поле (34).
Повърхност на плаката. Много проучвания изследват наличие на неравности по луменната повърхност на плаката, а при част от тях
и разязвявания. Повърхността се описва като:
гладка, неравна (фисури с дълбочина 0,4 – 2,0
mm) и язва (кратер с дълбочина >2 mm). Улцерацията на плаката излага тромбогенната й вътрешност към лумена и така може да предизвика
10

тромбоза и емболизация, съответно мозъчна исхемия. The European Carotid Plaque Study Group
(ECPS) използва В-скениране за откриване на
язва в плаката с голяма достоверност(8). Ролята
й като предвестник на инсулт е утвърдена в проучването NASCET (28). Някои автори откриват
по-точно неравностите на повърхността на плаката от улцерациите. Други проучвания намират, че присъствието им в ултразвуковия образ
на плаката предвещава кръвоизлив в нея. Голямо проспективно проучване на Stroke and
Critical Care Division от Колумбийския университет изучава връзката между неравностите на
повърхността на плаката и риска от инсулт при
асимптомни пациенти с >50% стеноза на бифуркацията на каротидната артерия. При проследяване за средно 6,2 г. е установено, че 3
пъти повече исхемични инсулти (8,5% срещу
3%) има сред носителите на плаки с неравна повърхност (33). В заключение - неравностите по
повърхността на плаката, открити с ултразвук,
могат да се окажат полезен и лесно достъпен
маркер при високорискови пациенти.

Компютърнотомотрафска ангиография
(КТА)
Публикувани са много статии за мястото на
КТА в диагностиката на каротидната атеросклероза като са сравнени резултатите от едносрезова КТ, мултидетекторна КТ и dual-source КТ
с патохистологията като златен стандарт. Спиралният КТ осигурява анатомичен образ на лумена на каротидните артерии и образите на
съседните меки тъкани и кости. Доказано е, че
КТА точно определя степента на стенозата. КТ
перфектно открива ексцентричните плаки,
както и позитивното ремоделиране на артериалната стена, но по-малка е точносттта му при
откриването на руптурирала плака. Въвеждането на мултидетекторната КТА (MДКTA) значително подобрява диагностичната стойност на
изследването за улцерации в плаката. Откриването им зависи от използвания метод на реконструкция, като комбинацията от volume
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rendering и аксиални проекции има най-голяма
точност (8,12,14). В голямо проспективно проучване при пациенти с исхемична МСБ повърхността на плаката, тежестта на стенозата и
сърдечно-съдовите рискови фактори са отнесени към типа цереброваскуларни симптоми.
Неравните и разязвени плаки се срещат сигнификантно по-често при високите проценти стеноза (30-99%) спрямо ниските (0-29%). Плаките
със смесена структура са много по-чести при
високите проценти стеноза (20).
Прогресията на атеросклерозата е комплексно биологично явление. Ето защо е нужна
допълнителна обработка на образа, свързана не
само с характеристиките на луменната повърхност на плаката, но и с останалите й компоненти. В много проучвания за състава на
плаката се съди по плътността й, измерена в аксиален срез в Hounsfield units (HU). Използването на каротидната КТА показва, че
стойностите в HU при фиброзните, калцираните и липидните плаки са сигнификантно различни, макар и с известно припокриване.
Меката плака (<50 HU) обикновено има богато
на липиди ядро, по-често се свързва с неврологични симптоми и вероятно носи по-висок перипроцедурен риск при КС. В другата крайност
е „калциевата” плака (>120 HU), която се свързва с нисък риск от неврологични симптоми.
Между тях е плаката със средна плътност (50120 HU) (31-33). В практически аспект способността на КТ да изобразява тежко калцирани
плаки представлява голямо предимство пред
КДС и MРТ. Това е важно да бъде съобразено
при избора на образно изследване, защото наличието на силно калцирана аортна дъга и каротидна бифуркация е свързано с висок риск от
перипроцедурен инсулт (15).
Съответствието между едносрезовата КТ и
хистологията е лошо, като само калцификацията показва корелация. МДКТ значително
подобрява измерванията, показвайки високо съответствие за калцификатите и фиброзната
тъкан и слабо, но сигнификантно – за размера

на липидното ядро. Последният се определя подобре след изключване на калциевите съставки,
защото засенчващите артефакти от калцификатите възпрепятстват оценката на плаката с КТ.
Няколко автори съобщават, че атеросклеротичните лезии, които съдържат голямо липидно
ядро, отделено от лумена с руптурирала фиброзна капсула, носят повишен риск от инсулт.
Нарушен интегритет на фиброзната капсула се
среща сигнификантно по-често при високите
проценти стеноза и при симптомни пациенти.
Използването на относително новата техника
dual-source КТ показва същото съответствие
като конвенционалната MДКTA за калцираните
и фиброзни плаки, но дава възможност за изобразяване на липидните плаки без изключване на
калциевите съставки (20,33,37).
Точността на КТ в изобразяването на калцификатите показва противоречиви резултати.
Някои автори ги откриват с перфектна точност
(чувствителност и специфичност 100%), докато
при други тя е ниска. Възможното обяснение е,
че декалцификацията по време на хистологичната обработка при тези автори дава много фалшиво позитивни резултати. Откриването на
меки съставки и фиброзна тъкан показва доста
по-умерена точност. Голям обзор на неинвазивната диагностика на морфологията на атеросклеротичната плака доказва, че MДКTA може да
е от полза за откриване на някои от характеристиките й като позитивно ремоделиране, наличие
на петнисти калцификати и по-ниска плътност
на плаката (<50 HU). Тези критерии са валидирани срещу виртуална хистология при пациенти
с остър коронарен синдром и срещу патохистология при ендаректомирани пациенти
(14,15,23). Чрез използване на нови йодни контрасти, които селективно се натрупват в макрофагите, MДКTA предлага възможност за
селективно изобразяване на нестабилните
плаки. В модел на зайци с атеросклероза е доказано, че сигналът, получен при такова изследване, корелира добре с хистопатология, както и
с натрупването на глюкоза, измерено с позитро-
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немисионна томография (ПЕТ). Макар и обещаващи, тези резултати трябва да бъдат потвърдени при пациенти с рискови фактори за
атеросклероза (31,33).
В заключение MДКTA добре разграничава
различните видове плаки, отлично да разпознава калцираните, отчита неравностите и улцерациите и отдиференцира с умерена точност
нестабилните плаки в каротидните артерии на
базата на вече валидирани критерии. Тя не може
да проследи позитивното ремоделиране на артериалната стена поради невъзможността за серийно изследване. Нужно е подробно проучване
на съотношението полза/риск преди MДКTA да
бъде използвана за откриване и продължително
наблюдение на нестабилни плаки при пациенти,
защото повтарящото се излагане на радиация
остава важно и тревожно ограничение на рентгеновите образни методи.

Магнитнорезонансна томография (МРТ).
През последната декада станахме свидетели
на нарастващия интерес към развитие на поусъвършенствани образни изследвания, които
насочено търсят едва доловимите промени в
морфологията на каротидната плака с цел
определяне на подгрупа пациенти с риск от инсулт, ако не предприемат лечение. В това отношение магнитният резонанс (МР) има
най-голям потенциал, въпреки че изисква попродължително време за изследване (морфологията на плаката не може да се изобрази по
време на съдовото или мозъчно изследване)
(13,30,35).
Чрез използване на различни контрастни
техники МРТ може да осигури достъп до биологичните характеристики на изследваната
тъкан, т.е. съдържанието на вода, липиди и фиброза. В два консенсусни документа, публикувани от мултидисциплинарен екип, бяха
дефинирани 5 големи и 5 малки критерии за откриване на нестабилната плака. Тези характеристики са проучени при коронарните артерии,
но голяма част от тях са приложими и при ка12

ротидните (40).
Магнитният резонанс е най-добрият метод
за визуализация на фиброзната капсула и липидното ядро на Т2-образите. Те се използват
за измерване на дебелината на фиброзната капсула, както и за откриване на руптура в нея и хеморагия в плаката – две характеристики, които
често се откриват при симптомната каротидна
атеросклероза. Налице е добра корелация
между МРТ и хистологията за откриване на богато на липиди некротично ядро, калциеви нодули, кръвоизлив в плаката и остра тромбоза.
Важна е способността на МР да диагностицира
хеморагията в плаката, един от най-надеждните
предиктори за повишен риск от инсулт. В серия
от проекти е доказано, че диагнозата „кръвоизлив в плаката” е сигнификантно свързана със
следното: спонтанна емболизация в симптомни
пациенти, емболизация по време на оперативна
интервенция (КЕ), с дисекация на каротидна артерия при симптомни пациенти, с повишено
присъствие на хиперинтензни лезии в бялото
вещество и с много по-висок риск от ипсилатерален рецидивен инсулт/ТИА при симптомни
пациенти с 30-69% стеноза, лекувани медикаментозно39. Проучвания с МРТ доказват, че
кръвоизливът в плаката се свързва с прогресията й в рамките на следващите 18 м., докато
без кръвоизлив плаката не нараства (40,41).
Прието е, че руптурата на плаката и последващото формиране на тромб в лумена са найважните механизми, водещи до остър
исхемичен инсулт. МРТ с високата си резолюция става неотменна част от изследването и
проследяването на пациенти с ТИА и инсулт.
Беше предложена и публикувана от Saam и
съавт. адаптирана АНА класификация на атеросклеротичната плака специално за МРТ. Тя
отразява способността на метода да раздели
плаките въз основа на техния състав и морфология, и по-специално да отличи голямо от
малко липидно ядро, както и наличие на калцификати и плаки с хеморагия или тромбоза (30).
Основното ограничение за МРТ в открива-
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нето на нестабилните плаки е неговата относително лоша възпроизводимост. Това доведе до
разработването на нови алтернативни методи,
които преодоляват този недостатък. Те включват: diffusion-weighted измерване, което отразява различните коефициенти на водна дифузия
на тъканите в плаката, както и усилен с различни контрастни агенти, основани на гадолиниум, образ. Тези агенти се използват като
контраст в кръвта за изобразяване на неовоскуларизацията с vasa vasorum и възпалението, или
в екстрацелуларния матрикс за откриване на богати на липиди плаки. Възпалението в плаката
може да се изобрази с ултрамалки суперпарамагнитни частици железен оксид, които се натрупват в макрофагите. Неоангиогенезата се
изобразява с алфа(v)бета (3)интегрин парамагнитни наночастици. По този начин МРТ позволява постигане на молекулярен образ на
различните компоненти на плаката (20,29,33).
Въпреки, че МРТ е отлично средство за изобразяване на мекотъканните компоненти на
нестабилните каротидни плаки, въпросът е дали
тези измервания могат да се използват като
предвестници на инсулт? Наскоро проведено
проучване срявнява КУMРА с патохистология
за оценка на достоверността на метода, последвано от проследяване на връзката между характеристиките на каротидните плаки и
различните типове инсулт, свързани с тях. Наблюдава се сигнификантна връзка между наличието на лека до умерена стеноза (<70%) и
типове ІV-V нестабилни плаки. При пациентите
с каротиден инсулт носителите на плаки с тънка
или руптурирала фиброзна капсула са два пъти
повече от тези с дебела и интактна капсула. Тези
резултати са в съгласие с предходни литературни данни и показват, че методът може да
даде полезна информация за подбор на кандидати за инвазивно лечение, както и че разкриването на морфологичните механизми може да
бъде предиктор на инсулт (23).
В друго проучване се проследяват пациенти
с асимптомни 50-79% каротидни стенози за пе-

риод от 38,2 месеца, за да се открият симптоми
на МСБ. Намерена е сигнификантна връзка
между началния МР образ и последващите исхемични симптоми, отразена в наличие на
тънка или руптурирала капсула, както и поява
на кръвоизлив в плаката. Тези резултати показват потенциала на МРТ за получаване на предсказващи измервания за оценка на риска (24).
ИзВОДИ И КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Всяка от трите неинвазивни образни техники има своите присъщи предимства и недостатъци. Използването на ултразвука има висока
пространствена и времева резолюция. То е безвредно, евтино, повторяемо и широко разпространено. КТ все повече се използва за
неинвазивно изследване на каротидните артерии, но характеризирането на плаката чрез него
е ограничено от лошия мекотъканен контраст и
умерената пространствена резолюция. Магнитнорезонансната томография показва най-добро
разграничаване на меките съставки на плаката,
но тази техника има сравнително ниска пространствена резолюция, скъпа е, и е противопоказана при пациенти с клаустрофобия и
имплантирани електронни устройства. Данните
от литературата показват, че неинвазивните образни техники са много полезни за идентифициране на нестабилната каротидна плака.
Иновациите в тях ще подобрят откриването на
рисковите плаки преди появата на неврологични симптоми или значимо стеснение на лумена. Каротидното дуплекс скениране, КТ и
МРТ имат различна стойност в оценката на компонентите и характеристиките на плаката, но те
взаимно се допълват. Неинвазивното откриване
и количествено характеризиране на типа плаки,
ще помогне да се подобри ефективността на хирургичното и интервенционално лечение, защото вече е ясно, че повечето мозъчно-съдови
инциденти са свързани с ембологенни каротидни стенози <70%. Изходът от каротидната
ендартеректомия (КЕ) или каротидното стенти-
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ране (КС) може да бъде повлиян от състава на
плаката и ранната КЕ да е свързана с повишен
риск от периоперативен инсулт и смърт, а КС
при плаки с нисък GSM е дори още по-рисково.
Откриването на други фактори, освен степента
на стенозата, които са маркери за по-нисък риск
от инсулт при медикаментозно лечение или повишен периоперативен риск, би подобрило съотношението риск/полза при КЕ и КС.
Морфологията на плаката е важен независим рисков фактор за инсулт и изследването й
ще подобри стратифицирането на асимптомнитe пациенти с умерени (50-69%) каротидни
стенози. Неинвазивните методи за изследване
на каротидната атеросклероза имат потенциала
точно да разграничат нестабилната от стабилната плака и така да селектират група пациенти,
подходящи за инвазивно лечение. Нещо повече
– те могат да подпомогнат вземането на решение за вида инвазивно лечение – КЕ или КС.
Създаването на подходящи лечебни и профилактични стратегии, базирани на откриването
на нестабилните плаки, може да намали средната заболеваемост и смъртност от МСБ.
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РОЛЯ НА ГЕНЕТИЧНИ фАКТОРИ В ПРОфИЛАКТИКАТА И
ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОзНА ТРОМБОзА И
БЕЛОДРОБНИЯТ ТРОМБЕМБОЛИзЪМ.
ЧАСТ ii – CyP2C9 И vKORC1
М. Боянова-Машкина1, К. Гиров2, А. Кюркчиев2, В. Цончева1
1.МДЛ „Цибалаб” - София
2.Клиника по Съдова хирургия и ангиология, ВМА – София

ROlE OF GENEtiC FACtORS FOR tHE PROPHylAXiS AND
tREAtmENt OF DEEP vENOUS tHROmBOSiS AND PUlmONARy
tHROmBEmBOliSm. PARt 2 - CyP2C9 AND vKORC1
m. Boyanova-mashkina1, K. Guirov2, A. Kyurkchiev2, v. tzoncheva1
1. МДЛ „Цибалаб” - София
2. Клиника по Съдова хирургия и ангиология, ВМА – София
РЕзЮМЕ

Продължителната терапия с кумаринови
антикоагуланти при поддържане на INR
между 2 и 3 има голяма ефективност за
предотвратяване на рецидив на венозен
тромбемболизъм (ВТЕ), но ползата от нея от
части е лимитирана поради настъпването на
кръвоизливи годишно при 10-17% от пациентите. Това налага търсенето на нов подход
при определяне на дозата. Фармакогенетиката дава решение на този проблем, като позволява определянето на индивидуалната
чувствителност на организма да метаболизира дадени лекарствени субстанции. Установено е, че вариацията в индивидуалната
доза на кумариновите антикоагуланти се
влияе значително от вариации в гените на два
ензима – цитохром Р 450 2C9 (CYP2C9),
който ги метаболизира и витамин К епоксид
редуктаза комплекс 1 (VKORC1) – фармакологичната мишена на тези лекарствени препарати.
Генетичните
полиморфизми
G-1639A в гена за VKORC1 и *2 и *3 в гена
за CYP2С9 обясняват 35-50% от интериндивидуалната вариабилност в дозата на кумарините. Познаването на тези генетични
изменения фокусира усилията към създаване
на нова концепция за антитромботично лечение и профилактика на ВТЕ, основано на индивидуалните характеристики на пациента.

SUmmARy

The prolonged therapy with coumarinic anticoagulants with maintaining the INR between
2 and 3 is very effective for the prevention of
venous thrombembolism (VTE) relapse, but its
value is limited because of the haemorrhages
that occur at 10-17 % of the patients every year.
That imposes the search for a new approach of
dose determination. The pharmacogenetics
gives a resolution to this problem, enabling the
determination of the individual sensitivity of the
organism to metabolize the particular medications. It was established that the variation in the
individual dose of coumarin anticoagulants is
considerably influenced by variations in the
genes of two enzymes – cytochrom P 450
(CYP2C9), which metabolizes them and vitamin K epoxide reductase complex 1 (VKORC1)
– the pharmacologic target for this medications.
Genetic polymorphisms G-1639A in the gene
for VKORC1 and *2 and *3 in the gene for
CYP2С9 explain 35-50% of the inter-individual
variability in the dose of coumarins. Knowledge
of these genetic alterations focuses the efforts to
the creation of a new concept concerning the antithrombotic treatment and prophylaxis of venous thrombembolism, based on the individual
patient characteristics.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Индивидуалната вариация в отговора на организма към лечение с даден лекарствен препарат, неговата ефективност и нивото на изява на
странични ефекти зависи от части от фактори,
които са известни и лесно определими като възраст, пол, телесно тегло, чернодробна и бъбречни функции, съпътстващо друго лечение,
хетерогенност на заболяването и хранителен
режим или тютюнопушене. В допълнение,
обаче, водеща роля в тези процеси имат и вродени варианти на ензимите, участващи в лекарствения метаболизъм, транспортери, рецептори
и молекули от каскадата на сигналната трансдукция (10). Фармакогенетиката дава решение
на този проблем, като позволява определянето
на индивидуалната чувствителност на организма да метаболизира съответни лекарствени
субстанции, чрез определяне на генетични полиморфизми, най-често тип единична нуклеотидна замяна (SNP, single nucleotide
polymorphism), които представляват минимални
изменения в генетичната информация, кодираща даден протеин. Такива варианти се считат
за нормални и съществуват в над 1% от популацията, но при определени условия могат да засегнат фенотипната изява, т.е. нивото на
експресия на дадения протеин или неговата
функция. В някои случаи разлика от само един
нуклеотид може да доведе до десетократно повишаване на лекарствената концентрация в
кръвта и до неочаквани, понякога фатални странични ефекти. В други случаи приложената
доза може да бъде недостатъчна за постигане на
лечебен ефект. Познаването на тези генетични
изменения би позволило настройване на лечението към индивидуалната генетична конфигурация на пациента под формата на терапия,
„скроена“ за отделния пациент и с по-висока
ефективност и безопасност. Последните данни
показват, че повечето от лекарствата са ефективни при не повече от 60% от клиничните случаи, докато значителен брой от пациентите
18

развиват странични реакции към лечението
(28). Така, генотипният анализ преди приемане
на лекарството изглежда обещаващ клиничен
подход за намаляване на страничните ефекти и
повишаване на ефикасността на лечението с
даден лекарствен препарат. Фармакогенетиката
е първата стъпка към персонализираната медицина. Тя е обширна област на изследване, приложима във всички сфери на медицината, която
може да обясни някои от вариациите между индивидите в отговор на лечение с различни класове лекарствени препарати (25).
Оралните
антикоагуланти
варфарин
(Coumadin), аценокумарол (Sintrom) и фенпрокумон (Marcumar) се прилагат в медицинската
практика от почти 70 години, но в разбирането
на тяхното действие и метаболизъм и на връзката генотип-фенотип, значителен прогрес е
постигнат едва през последните 10 години благодарение на фармакогенетиката (26).
За последните 70 години кумариновите витамин К антагонисти бяха единственото терапевтично решение за орална антикоагулация
при първична и вторична профилактика на артериалните и венозни тромбози. В световен
мащаб варфарин, фенпрокумон и аценокумарол
са най-използваните перорални антикоагуланти. Парадоксално е, че в същото време те са
сред топ пет на лекарствата от всички категории, причиняващи най-сериозни и фатални
странични ефекти (31). Те имат нисък терапевтичен индекс. Главната причина за това е широката вариация на индивидуалната доза между
индивидите и затруднението тя да се определи.
(10) За варфаринът дневната доза може да варира от по-малко от 0,5 mg до над 60 mg (44) и
за аценокумарол между 1 – 56 mg (56). Тези
широки вариации в необходимата доза, отразяващи фармакокинетични и фармакодинамични
аспекти, на свой ред определени от генетични
и обкръжаващи фактори изискват често измерване на INR на протромбиновото време, за да
се определи степента на антикоагулация и необходимостта от промяна на дозата. Пациен-

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

1/2014

тите, подложени на лечение с орални антикоагуланти са изложени на риск от усложнения
като тежък кръвоизлив, причинен от прекомерна антикоагулация или неефективност на
лечението поради недостатъчно ниво на антикоагулация (49). Кръвоизливите са свързани със
свръхдоза на антикоагулантите, тъй като е необходимо повече време за определяне на адекватната доза за всеки пациент в оптималния
INR обхват. Особено в първите седмици на лечението рискът от хеморагични инциденти годишно надхвърля 10-17% (включително
масирани кръвоизливи при 2-5 % и 0,5-1% фатални кръвоизливи) като е десетократно повисок в сравнение с този на 12-я месец от
лечението – в 1-7% от пациентите (4,22,36). С
нарастването на възрастта се установява, че нивото на фаталните кръвоизливи достига 7-9%
годишно (18). За да се осигури максимална протекция срещу тромбемболични усложнения,
като в същото време се минимизира рискът от
кръвоизливи при лечение с витамин К антагонисти, интезитетът на терапията трябва да се
поддържа в рамките на тесен терапевтичен обхват. За разлика от случаите на механични сърдечни клапи, където е необходим по-висок
интензитет на анатикоагулантната терапия, INR
в границите между 2.0 и 3.0 е установен като
оптимален терапевтичен обхват за повечето
клинични състояния с риск от тромбемболични
събития.
Наскоро получилите одобрение за употреба
нови орални антикоагуланти директен тромбин
инхибитор (дабигатран) и дитректен инхибитор
на фактор Xа (апиксабан, ривароксабан) се характеризират с фиксиран дозов режим, предсказуема бионаличност, ниско ниво на
кръвоизливите и не изискват хранителни рестрикции и многократно тестиране на кръвта. (8,
9, 41) Високата им цена, обаче, и липсата на антидот в случай на хеморагичен инцидент прави
лечението с витамин К антагонистите все още
главна възможност. Това налага търсенето на
нов подход при определяне дозата на прилага-

ните индиректни антикоагуланти.

CYP2C9 и VKORC1
През последното десетилетие се натрупаха
доказателства за факта, че вариацията в индивидуалната доза на кумариновите антикоагуланти се влияе значително от вариации в гените
на два ензима – цитохром Р 450 2C9 (CYP2C9),
който ги метаболизира и витамин К епоксид редуктаза комплекс 1 (VKORC1) – фармакологичната мишена на тези лекарствени препарати.
Както е известно за почти всички ензими,
кодирани в генома, случайни генетични мутации (основно SNP), освен ако не водят до пълно
нарушаване на експресията на ензима, могат да
доведат до слабо уловима или до ясно изразена
промяна в нивото на експресията на ензима или
на неговата функция. Такива алтернативни
форми на гена (алелни варианти) се считат за
нормални и съществуват в над 1% от популацията.
CYP2C9 е ензим от суперсемейството на
цитохром Р 450 (CYP), чиято главна функция е
финално окисление на органични субстанции ксенобиотици (включително лекарства) и ендогенни вещества (30). Класификацията на CYP
включва 18 семейства (означени с арабски
цифри) и 43 под-семейства (означени с букви)
в съответствие с кодираната аминокиселина. От
тях най-важна роля за лекарствения метаболизъм имат CYP3А4, CYP2D6, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2B6 и CYP1A2 (10).
Макар от 1985г. да е известно, че CYP2C9 е
отговорен за метаболизма на кумарините, ключовата роля на генетичните полиморфизми в
гена за CYP2C9 за дозирането на варфаринът е
установена през 90-те години на миналия век (
1, 19, 33). Множество алелни варианти в гена за
CYP2C9 са описани в литературата, повечето от
които сериозно засягат ензимната активност на
кодирания протеин. Въз основа на фенотипната
изява популацията може да се раздели на
„силно метаболизиращи” - такива с нормален
капацитет на ензима, „слабо метаболизиращи”
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– със силно намален капацитет на ензима, а
между тези две категории място заемат „умерено метаболизиращите”. Идентифицирани са
над 50 алелни варианта на CYP2C9 (актуална
информация може да се намери на уебсайта на
Human CYPallel Nomenclature - http://www.cypalleles.ki.se/). Три основни алелни варианта са
важни за метаболизма на кумариновите витамин К антагонисти. Дивият тип се означава като
CYP2C9*1. Хомозиготите по див тип (*1/*1) са
силно метаболизиращи. Алелните варианти на
CYP2С9 - *2 (Arg144Cys) и *3 (Ile359Leu) засягат фармакокинетиката на кумарините, тъй като
имат намалена ензимна активност – до едва
12% и 5% съответно за хомозиготите *2/*2 и
*3/*3 ( 26, 34). От клинична гледна точка те се
свързват с повишена чувствителност към варфарин и наличието им позволява с повече от
85% сигурност да се предскажат пациентите,
които слабо метаболизират кумариновите антикоагуланти и изискват намаляване на дозата. (1,
58) Lee и сътр. установяват CYP2C9*2 и
CYP2C9*3 сумарно в 35% от Кавказката популация (42% в хърватското население). В различните популации от бялото население
CYP2C9*2 и CYP2C9*3 са с честота съответно
8-19% и 4-16%. В африканското и азиатското
население и двата алела са много рядко срещани (0,5-4%). (23) Хомозиготно носителство
на CYP2C9*2 и CYP2C9*3, както и на комбинираните хетерозиготи *2/*3 сред кавказкото
население са относително рядко срещани (0,52,5%) (42). Описани са и други варианти с нарушена ензимна активност (например
CYP2C9*11), но те са толкова рядко срещани,
че не са приложими в рутинната клинична практика.
Молекулата, която се явява мишена за действието на кумариновите антикоагуланти е витамин К епоксид редуктаза комплекс 1
(VKORC1). Идентификацията на гена, кодиращ
VKORC1 датира от 2004, което позволи изучаването на връзката между дозата на кумариновите витамин К антагонисти и полиморфизмите
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в гена за VKORC1 (24, 60). Той е локализиран в
16 хромозома и кодира дитиол-зависима редуктаза, която играе важна роля за гама-карбоксилирането на витамин-К-зависимите фактори на
съсирването. По време на карбоксилирането редуцираният витамин К се окислява до витамин
К-2,3-епоксид, който се регенерира до редуциран витамин К с помощта на VKORC1, за да
участва в нов цикъл на съсирване. (Фиг. 1) Необратимото блокиране на VKORC1 ензима от
кумариновите антикоагуланти блокира регенерацията на витамин К, което от своя страна води
до нефункционални про-коагулантни фактори.
VKORC1 генът се отличава с множество полиморфизми, групирани в няколко хаплотипа,
тъй като определени комбинации от тях проявяват силна скаченост, т.е. унаследяват се заедно
и единия не се наблюдава в отсъствието на другия (27) Сред тях хаплотипът, който включва
полиморфизмът G-1639A (нуклеотидна замяна
на гуанин (G) с аденин (A) в позиция -1639), локализиран в промотора на VKORC1 гена се
очертава като най-важен по отношение на вариациите в чувствителността към кумариновите антикоагуланти и с ексцесивен
антикоагулационен риск (28).
Наличието му засяга фармакодинамичният
отговор към кумарините и е определящ за дозата. Свързва се с по-ниски нива на витамин К
в неговата активна форма поради нарушаване
на неговият механизъм на рециклиране чрез
епоксид-редуктазата (26). Това е така, тъй като
нуклеотидната замяна на гуанин (G) с аденин
(A) в позиция -1639 води до намаляване на активността на промотора и съответно до понижаване нивото на експресия на гена за VKORC1
(ниско ниво на мРНК) и на синтезирания протеин с 30-50% . Това от своя страна ще доведе
до понижена продукция на активни съсирващи
фактори у хетерозиготните (GА) и хомозиготните по мутантния алел (АА) индивиди. В сравнение с хомозиготите по дивия тип алел (GG)
намаляването на дозата е съответно с 25% и с
50% при хетерозиготните (GА) и хомозиготните
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фиг 1. Механизъм на действие и метаболизъм на варфарина. VKoRC1: Витамин К епоксид редуктаза
ензим 1

по мутантния алел (АА) (35, 59) Същото се наблюдава и за интронният полиморфизъм
С1173Т (нуклеотидна замяна на цитозин (С) с
тимин (Т) в позиция 1173), който принадлежи
към същия хаплотип. В редица обширни научни проучвания е извършено генотипиране на
тези два полиморфизма и е потвърдена тяхната
силна скаченост, което е индикация, че всеки от
тях е еднакво информативен и може да се използва за маркер (35, 40).
Полиморфизмът G-1639A в гена за
VKORC1 е широко разпространен в Азиатския
регион (до 95%), докато в Африканската популация е с честота 15%. Кавказката популация
заема средно по честота място с 40%. Това популационно специфично разпределение се отразява и от необходимостта от ниски дози
кумарин в азиатската популация, средни в европейската и високи дози в африканската попула-

ции,както е показано от редица независими изследвания
(11,35).

Роля на полиморфизмите G-1639A в гена
за VKORC1 и *2/*3 в гена за CYP2C9 при
лечението с кумаринови антикоагуланти.
Кумариновите витамин К антагонисти прилагани перорално за антикоагулация действат
чрез директно потискане на регенерацията на
редуцираната форма на витамин К от неговата
епоксидна форма чрез инхибиране на ензима
витамин К епоксид редуктаза комплекс
1(VKORC1). (Фиг. 1) Редуцираният витамин К
е кофактор за пост-транслационно гама-карбоксилиране на глутаминовите аминокиселинни
остатъци в молекулите на няколко витамин-Кзависими белтъка от нормалната хемостаза, а
именно фактор II, VII, IX и X, протеин C, S и Z,
които се активират само след ензимната тран-
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сформация на Gln в Gla. Поради ограничената
наличност на витамин К в тъканите in vivo, бързото рециклиране на витамин К епоксида до редуциран витамин К квинол е скоростоопределящ
етап от цикъла на витамин К.
В практиката в световен мащаб прилаганите
кумаринови антикоагуланти включват три лекарствени препарата – варфарин, аценокумарол
(4’-нитроварфарин) и фенпрокумон (4’-хидроксикумарин). Варфаринът е най-често предписваният орален аникоагулант в Северна
Америка, Азия и Англия, докато аценокумарол
и фенпрокумон са по-често използвани в континентална Европа и Южна Америка.(53). Тези
липидно разтворими кумаринови производни се
абсорбират лесно с усвояемост над 95%. Поради нестереоселективна синтеза, кумарините
се приемат главно като рацемична смес на R- и
S-енантиомери. Както в случаите на много
други лекарства, стереоизомерите извършват
различни действия и имат различна участ. Найобщо, антикоагулантният ефект на S-енантиомерът на кумариновите производни е около 3-5
пъти по-силен в сравнение с този на R-енантиомера, но пък клирънса на S-енантиомера е побърз (44, 50). Повечето кумарини като
варфарина и аценокумарола се елиминират от
черния дроб, докато фенпрокумонът се екскретира през бъбреците. Има няколко значителни
разлики във фармакокинетичният профил на

различните кумаринови производни, които
могат да се класифицират като бързо- и бавнодействащи лекарства, основано на техния полуживот (Табл. 1). Варфаринът има полуживот в
циркулацията 24-33 часа и 35-58 часа съответно
за S- и R-енантиомерите (50). За разлика от
него, S- и R-енантиомерите на аценокумарола
се изчистват много по-бързо с време на полуживот 1,8 часа и 6,6 часа съответно. Фенпрокумонът проявява най-бавната кинетика на клирънс,
като главно неметаболизирани S- и R-енантиомери се екскретират през урината със полуживот в циркулацията съответно 110-130 часа и
110-125 часа. S-енантиомерите се метаболизират главно от CYP2C9, а R-енантиомерите от
други изоензими на цитохром Р450, което важи
особено за фенпрокумонът (33, 50).
Макар че клиничният ефект на варфарина
се основава главно на неговия S енантиомер,
който фармакологично е много по-активен от Rенантиомерът, се предполага че двата енантиомера приети съвместно като рацемична смес
постигат относително стабилен ефект на антикоагулация до изчистването им от организма.
Фармакокинетичният профил се оформя от комбинирането на S-енантиомерът, който достига
по-бързо пик на плазмената концентрация, последван от по-продължителен период на стабилна плазмена концентрация на по-слабо
активният R-енантиомер (44). Ефектът на

Средна дневна
доза

CyP2C9
метаболизъм

Варфарин
(рацемичен)

Екскреция
на
неусвоено
лекарство

6 мг

< 5%

интензивен

CYP2C9*2,
CYP2C9*3

S енантиомер – 30 h
R енантиомер – 40 h

Аценокумарол
(рацемичен)

4 мг

1%

интензивен

CYP2C9*3

S енантиомер – 2 h
R енантиомер – 7 h

фенпрокумон
(рацемичен)

2-3 мг

40%

умерен

CYP2C9*3

S енантиомер – 120 h
R енантиомер – 120 h

Влияние на
Време на полуживот в
CyP2C9 алелни
енантиомер
варианти
циркулацията

Таблица 1. фармакокинетичен профил на витамин К антагонистите (по Ufer и сътр. (50))
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CYP2С9 *2 и *3 полиморфизмите е най-изявен
за варфарина. И за двата алелни варианта ензимното разграждане на S-варфарина и S-аценокумарола е силно намалено. Ето защо при
хомозиготните (*2/*2;*3/*3) или при комбинираните хетерозиготни (*2/*3) пациенти плазмените нива на по-активния S-енантиомер бързо
нарастват до свръхтерапевтични нива, което
води до повишен риск от хеморагични инциденти. (7,44). Takahashi и сътр. (45) демонстрират, че при хомозиготите CYP2C9 *3/*3
поддържащата доза на варфарина е едва една
четвърт от тази необходима при силно метаболизиращите пациенти. Този ефект е много послабо изявен при фенпрокумонът главно поради
участието и на други изоензими от суперсемейството на цитохром Р450, като и поради директната бъбречна екскреция (37). Ефектът на
VKORC1 алелните варианти е относително еднакъв и за трите витамин К антагонисти и дава
обяснение за 25% от вариацията в отговора към
лечение с кумаринови антикоагуланти.
Рацемичният аценокумарол има няколко
фармакологично значими разлики от варфарина. Той има около четири пъти по-кратък полуживот в сравнение с варфарина. Освен това
S-енантиомера се метаболизира толкова бързо
от CYP2C9 (полуживот по-малко от 2 часа), че
антикоагулантния ефект на аценокумарола е
почти изцяло основан на действието на циркулиращият R-енантиомер. (12, 47) S –аценолумаролът, както и S-варфарина се метаболизира
почти изцяло от CYP2С9, докато R-аценокумарола се метаболизира главно от CYP2С9, но
също и от CYP2С19 и CYP1А2 (47). Степента
на принос на CYP2С9 за цялостния клирънс на
варфарина и аценокумарола също е различна.
CYP2С9 е отговорен за около 85% от клирънса
на S-варфарина, докато за клинично значимият
R-аценокумарол CYP2С9 е отговорен за около
40% от клирънса. (16).
Хетерозиготното носителство на CYP2С9*3
е свързано с над 15 пъти намален клирънс и съответно повишен полуживот на S-аценокума-

рола в сравнение с дивия тип *1/*1 , поради
което изисква по-ниска доза. Това не се отнася
за вариантът *2 (17, 48), което отличава аценокумарола от варфарина. Предполага се, че функцията на този ензимен вариант по отношение
метаболизма на аценокумарола не е съществено
нарушена (46). CYP2С9*3 алелният вариант се
свързва също с намалена верояност за достигане на стабилен INR през първите 6 месеца от
употребата на аценокумарол и от повишен риск
за свръх антикоагулация (INR >6) (37).
Връзката на генотипния вариант G-1639A
на VKORC1 с чувствителността към аценокумарол е по-голяма от тази, наблюдавана при
CYP2С9, тъй като вероятността за необходимост от ниски дози аценокумарол, свързана с
носителство на А алел е почти три пъти по-висока от вероятността свързана с CYP2С9 вариантите. Така полиморфизмът G-1639A в гена за
VKORC1 модифицира ефектът на CYP2С9
върху статуса на антикоагулация (29), като
тежка свръх антикоагулация се свързва главно
с комбинация от вариантните алели на двата
гена VKORC1 и CYP2С9 (5, 32, 38).
В процеса на метаболитния клирънс на
фенпрокумонът главна роля имат CYP3A4 и
CYP2С9 и следователно полиморфизми в гена,
кодиращ CYP2С9 засягат в много по-малка степен метаболизма на фенпрокумонът в сравнение с варфарина и аценолумарола (50,51).
Значителната роля на неполиморфния CYP3A4
ензим в метаболизма на фенпрокумона го прави
вероятно по-безопасен за употреба в сравнение
с другите кумаринови производни. В допълнение около 40% от приетата доза директно се
екскретира през бъбреците или жлъчката (Таблица 1). По тези причини понякога фенпрокумонът е предпочитан като алтернатива при
пациенти с алелните варианти CYP 2C9*2 или
*3, които значително компрометират метаболизма на варфарина и в голяма степен на аценокумарола (20,51). Ефектът на CYP2С9 *2 и *3
върху фармакокинетиката и антикоагулантния
отговор е най-слабо изявен при фенпрокумонът,
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обаче VKORC1 генотипа може да модифицира
този ефект и да доведе до вариации в дозата (2,
39).
Многократно е установено, че комбинацията от полиморфизми в гените за VKORC1 и
за CYP2С9 адитивно повишава риска от свръхантикоагулация с последващи усложнения от
хеморагични инциденти (2, 29, 32, 38, 39), като
най-голямо е влиянието в първите седмици от
започване на кумаринова антикоагулантна терапия. Макар други изследователи да не намират
такава адитивност (5,52), през 2007г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) включва в листовката на
варфарина информация за връзката на безопасната и ефективна дозировка с генетичните варианти на VKORC1 и CYP2С9, включително
таблица (Таблица 2) с препоръчителните дози
за всяка генетична комбинация.
След откриването на факта, че генетични
полиморфизми на VKORC1 и CYP2С9 обясняват 35-50% от интериндивидуалната вариабилност на отговора към лечение с кумаринови
антикоагуланти, са разработени различни алгоритми за определяне на точната доза за даден
пациент. Всички те включват известни вече
фактори като възраст, пол, телесно тегло и съпътстващо лечение, както и генетични фактори
- VKORC1 и CYP2С9 полиморфизмите (6,
13,43,55,53). Един от първите фармакогенетично-базирани дозиращи алгоритми е предложен от Sconce и сътр., който при репликативна
кохорта пациенти позволява отчитането на
около 80% от вариацията в дозата варфарин, не-

обходима за достигане на INR между 2 и 3 (43).
VKORC1 и CYP2С9 полиморфизмите заедно с
възрaстта и телесното тегло са отговорни за 6065% от вариацията на дозата на кумарините
(14,15, 54). Повечето от разработените алгоритми се отнасят за варфарина и едва няколко,
публикувани в последните 3 години касаят аценокумарола. Някои от тях са в процес на валидиране чрез клинични изпитания.
CYP2С9 метаболизира и други лекарствени
вещества, сред които нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ). Те (с изключение на циклооксигеназа-СОХ2 селективните
НСПВЛ) потискат агрегацията на тромбоцитите, което повишава риска от кръвоизливи.
Това фармакодинамично взаимодействие не се
отразява в промяна на протромбиновото време
измерено като INR, но при съчетаване с прием
на кумаринови антикоагуланти рискът нараства
(57, 61). В търсене на обяснение на взаимодействието между НСПВЛ и кумариновите антикоагуланти Kohl и сътр (21) създават модел,
който сравняват с изследвания in vivo. Те установяват повишаване на плазмените концентрации на кумариновите антикоагуланти: 1,32 пъти
за рацемичен варфарин, 1,28 пъти за рацемичен
аценокумарол и 1,11 пъти за рацемичен фенпрокумон. За S-варфарина повишението е дори 1,58
пъти. При пациенти лекувани с аценокумарол
рискът от свръх-антикоагуция при употреба на
НСПВЛ метаболизирани от CYP2С9 се модифицира от алелните варианти на гена, особено
CYP2С9*3. За дивия тип CYP2С9 (*1/*1 ) употребата на НСПВЛ съвместно с кумаринови ан-

Таблица 2. Дозировка на варфарин съобразно генетичните варианти на VKoRC1 и CYP2С9. (http://packageinserts.bms.com/pi/pi_coumadin.pdf).
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тикоагуланти няма отражение, тъй като при тези
пациенти ензимната активност на CYP2С9 е в
пълния си капацитет. Повишаване на INR (>4,9)
при употреба на НСПВЛ заедно с аценокумарол
се наблюдава само в групата на пациентите с
алелни варианти CYP2С9 *2 и *3. (3) Капацитетът им да хидроксилират субстратите си е намален, така че приемането едновременно на два
субстрата може да има фармакокинетичен
ефект върху елиминирането на единия или и на
двата.
МЕТОДИ зА ОПРЕДЕЛЯНЕ

Методите за генотипизиране на алелни варианти вече са приложими в рутинната клинична практика - необходима е само една проба
от тъкани или клетки (напр.3-5 мл венозна кръв
или натривка от букална лигавица) за генетичен
анализ; пробите могат да бъдат взети при първа
среща с пациента и получените резултати да
бъдат използвани в хода на лечението, без необходимост от многократно прилагане на метода.
Описани са и рутинно се прилагат различни молекулярно-биологични методи за анализ и генотипиране на полиморфизми – ДНК
секвениране, алел-специфичен PCR, RFLPPCR, real-time PCR, стандартизирани микрочипове и др., всеки от които се отличава по
информативност, удобство на изпълнимост и
цена.Необходима е експертна оценка за интерпретиране на данните от анализа и свързването
им с определен фенотип чрез сравняване с
данни за клиничния отговор на лечението и наблюдаваните нежелани лекарствени реакции.
зАКЛЮЧЕНИЕ

В индивидуализираният подход за лечение
на венозният тромбемболизъм с навлизането на
съвременните молекулярно-биологични методи
в рутинната клинична практика, своето място
вече заемат и фармакогенетичните изследвания,
установяващи индивидуалната чувствителност

към кумариновите антикоагуланти, предопределена от генетични варианти на гените CYP2C9
и VKORC1. Комбинираният анализ на вариантите на двата гена позволява обяснението на 3550% от индивидуалната вариация в дозата на
кумариновите антикоагуланти. Разработени са
и диагностични набори за детекция на тези генетични варианти, както и алгоритми за изчисляване на лекарствената доза, отчитащи
влиянието на генетичните фактори в комбинация с клинични и демографски параметри.
Макар генетичното определяне на VKORC1 и
CYP2С9 полиморфизмите да не заменя мониторирането на кръвната коагулация с определяне
на INR, това изследване е в помощ на клинициста за прецизиране на индивидуалната доза и
за идентифицирането на групата пациенти,
които притежават повишен риск за масирани
кръвоизливи. Чрез бързо генотипиране на
VKORC1 и CYP2С9 преди започване на лечение с орални антикоагуланти и отчитане на демографски и клинични фактори, балансираната
доза кумаринови антикоагуланти може да бъде
определена a priori, както и да се съкрати времето за достигане на стабилен INR. Това би довело до избягване на риска от свръхдозиране в
периода на започване на лечението и съответно
на риска от хеморагични инциденти. Всичко
това ще допринесе за повишаване ефикасността
и безопасността на лечението с кумаринови антикоагуанти.
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УЛТРАСОНОГРАфСКА ДИАГНОСТИКА НА СТРУКТУРНИ И
фУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ НА ПЕРИфЕРНИТЕ АРТЕРИИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНфАРКТ СЪС St ЕЛЕВАЦИЯ
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UltRASONOGRAPHiC DiAGNOSiS OF tHE FUNCtiONAl AND
StRUCtURAl CHANGES OF ARtERiES iN PAtiENtS WitH ACUtE
myOCARDiAl iNFARCtiON WitH St ElEvAtiON
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РЕзЮМЕ

Атеросклерозата е мултифокален процес,
който уврежда артериалната стена. Цел на
проучването е да се изследват промените на
периферните артерии при болни с oстър миокарден инфаркт със ST елевация (STЕMI).
С Цветнокодирана Дуплекс Сонография
(ЦКДС) се изследваха периферните артерии
на 162 пациента, от които 102 – без ИБС
(контролна група) и 60 със STEMI, като при
всички е била извършена селективна коронарография. При болните бе определен
сърдечно-съдовия рисков профил, както и
анамнестичните данни за предхождащ миокарден инфаркт и/или мозъчно-съдова болест и/или ХАНК.
В групата със STEMI статистически
значимо по-често бяха установени захарен
диабет, артериална хипертония, дислипидемия и тютюнопушене, в сравнение с контролната. Пациентите с ИБС имаха
сигнификантно по-високи стойности на де-
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SUmmARy

Atherosclerosis is a multifocal process
which damages the arterial walls. The aim of the
study is to examine functional and structural
changes of peripheral arteries in patients with
acute myocardial infarction with ST elevation
(STEMI).
Color Duplex was used to study the peripheral arteries in 162 patients, 102 of them without
coronary artery disease (control group) and 60
with STEMI, and a selective coronarography
was performed on all of them. The cardio-vascular risk was determined, the history of myocardial infarction and/or cerebral vascular
disease and PAOD as well.
In the STEMI group of patients a statistically higher presence of diabetes mellitus, arterial hypertension, dislipidemia and tobacco
abuse compared to the control group was established. The patients with STEMI have significantly higher values of intima-media thickness
of the internal carotid and femoral artery com-
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белината интима-медиа на булбуса на а.каротис интерна и феморалната артерия в сравнение с тези без ИБС. При групата с ИБС се
установи висока честота на мултифокална
атеросклероза на каротидни и феморални артерии. При пациентите със STEMI се установиха и сигнификантно по-ниски стойности
на поток-зависимата дилатация в % (FMD%)
на брахиалната артерия.
В заключение при болни със STEMI почесто се диагностицират съпътстваща периферна и каротидна атеросклероза и
ендотелна дисфункция, които се откриват
най-често случайно. Необходимо е провеждане на системен скрининг при рискови пациенти с цел ранно откриване на
предклиничната и клиничната атеросклероза
и нейната профилактика и терапия.
Ключови думи: Атеросклероза, Цветно
кодирана дуплекс сонография, остър миокарден инфаркт със ST eлевация, дебелина интима-медия, ендотел-зависима дилатация
ВЪВЕДЕНИЕ
Атеросклерозата е мултифокален процес, при
който се уврежда артериалната стена и води до
съдови усложнения като стенози и тромбози.
Този процес дълго време протича безсимптомно. Цветно кодираната дуплекс сонография
(ЦКДС) е точен, неинвазивен, възпроизводим
метод за диагностика на промените в каротидните и периферни артерии (1,2,6,13,14). Оценката на различни показатели като дебелина на
интима-медия (intima media thickness, IMT) на
общата и вътрешна каротидна артерии и на феморалната артерия, наличието на атеросклеротични плаки и стенози по същите съдове и
поток-зависима дилатация % (FMD%) на брахиална артерия (БА) освен за наличие на локално заболяване може да бъдат използвани и
за идентифициране на пациенти с риск от зася-

pared to the group with coronary disease. In the
STEMI group of patients a high frequency of
multifocal atherosclerosis in carotids and in the
arteries in lower extremities was found. A significantly lower prevalence of the flow-mediation dilatation in % (FMD%) of the brachial
artery in the patients with STEMI was determined.
Conclusion: In the patients with coronary
disease an accompanied peripheral and carotid
atherosclerosis as well as endothelial dysfunction is more frequently diagnosed. Providing
systematic screening of the atherosclerosis is
important because it aims for early detection of
preclinical and clinical manifestation as well as
for providing its prevention and therapy.

Key words: Atherosclerosis, Color Duplex
ultrasound, acute myocardial infarction with ST
elevation, intima-media thickness, flow – mediation dilatation
гане на коронарните съдове (5,6,7,8,9,17).
Целта на това проучване бе да се изследват
функционалните и структурните промени на
периферните артерии при пациенти с oстър микарден инфаркт със ST елевация (STЕМI).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Настоящото проучване включва общо 162
участници във възрастовия диапазон 40-75 години. При всички пациенти е осъществена селективна коронарография (СКАГ). Те бяха
разделени в две групи, както следва:
І група – контрола – коронарно здрави.
В групата са включени общо 102 изследвани 52 мъже и 50 жени, на възраст от 40 до 74 год.,
средна възраст – 59,30 год., които поради
гръдна болка и неинформативен тест с физическо обременяване, бяха насочени за СКАГ. Със
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СКАГ не се установиха атеросклеротични промени на коронарните артерии.
ІІ група – болни с остър микарден инфаркт с ST-елевация (STЕМI). В тази група са
включени 60 пациенти: 39 мъже и 21 жени, на
възраст от 40 до 75 год., средна възраст – 57,85
год.
Групите са статистически уеднаквени по
пол и възраст. В проучването не са включени
болни с хемодинамично значими сърдечни
клапни лезии, на хрониодиализа, с чернодробна
недостатъчност и ехокардиографски оценена
фракция на изтласкване на лява камера < 40%.
Всички лица, които са дали съгласие за участие
в проучването, са отговаряли на въпроси, касаещи техния начин на живот, вредни навици,
фамилна обремененост със сърдечносъдови заболявания и провеждано лечение. Анамнестично и документално е определена честотата
на предхождащи съдови инциденти – преживян
миокарден инфаркт, мозъчен инсулт или преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, както и клиника на ХАНК.
Изследвани са следните ЦКДС параметри:
IMT на общата и вътрешната каротидна (СА) и
общата феморални артерии (ФА), наличие на
плаки на екстракраниалните каротидни и феморални артерии. За определяне на IMT се правят
се 5 измервания в зони, свободни от плаки. За
резултати използваме средната стойност от двустранно направените измервания (17). Атеросклеротична плака се дефинира като локално
изпъкване в артериалния лумен поне с 0.5 mm
или 50% от измерената стойност на IMT или дебелина ≥ 1.5 mm като измерване от вътрешната
повърхност медия-адвентиция до вътрешната
повърхност интима-лумен (17). Каротидните
лезии бяха класифицирани по критериите на
т.нар. „локален метод” (ECST - Europеan
Carotid Surgery Trial) (11).
С В-mode се определяше FMD% и nitroglycerine зависима дилатация (NMD%) на БА по мо32

дифициран метод на Celermajer et al. и според
Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of
the brachial artery (5). За достоверност на резултатите и коректност при използуване на методите за определяне на IМТ на СА и ФА и на
FMD% на БА са валидизирани двата метода,
като при 40 пациента са определени интер- и
интраиндивидуалната вариабилност. Данните
са въведени и обработени със статистическия
пакет SPSS 16.0.1.
РЕзУЛТАТИ

В табл.1 е представено сравнение на основните характеристики на рисковия профил на
участниците, включени в проучването. От
табл.1 се вижда, че изследваните групи са статистически уеднаквени по известните замъгляващи фактори пол и възраст, което е важна
предпоставка за коректността на провежданите
последващи сравнения. В групата със STEMI
статистически значимо по-често се установяват
рисковите фактори за атеросклероза – артериална хипертония (АХ), захарен диабет (ЗД),
дислипидемия, тютюнопушене, фамилна обремененост, повишени стойности на индекс на телесното тегло (ИТТ), стрес. В групата със
STEMI в сравнение с контролата се наблюдават
сигнификантно по-често мозъчно-съдова болест (МСБ) и аневризма на абдоминалната
аорта (ААА).
С В-mode са изследвани двустранно IMT на
a. carotis commonis (ACC), a. carotis interna
(ACI) и a.femoralis communis (AFC). Средните
стойности на IMT в различните сегменти на артериите са отразени в табл.2. Установено бе, че
при пациентите със STEMI има значимо по-висока стойност на IMTACC, IMTACI, IMTAFC
в сравнение с контролната група.
Изследването за атеросклеротични плаки,
стенози и тромбози в каротидните артерии
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Таблица 1. основни демографски характеристики и сърдечно-съдов рисков профил на изследвания контингент

(CA), a.femoralis communis (AFC) и a.femoralis
superficialis (AFS) (табл.3) показа статистически
значима по-голяма честота на атеросклеротичните плаки на каротидната артерия в групата
със STEMI - 70% и на феморалната артерия (в
групата с STEMI - 66,66%), докато в контролната група плаки се установиха само при 8,82%
на феморална и 33,33% - на каротидните артерии (табл. 3).
От табл. 3 се вижда, че процентът на болните с STEMI и стеноза > 50% и/или тромбоза
на каротидните артерии е сигнификантно поголям в сравнение с контролната група.
Не се установи статистически значима разлика за наличие на стеноза > 50% на феморалните артерии в двете групи. Тромбози на AFS
сигнификантно по-често се установяват при
болните с STEMI – 5,0%, докато при контролите
е 1,96% (p < 0.05).
При изследването на ендотелната функция
на БА с В-mode, според препоръките на Corretti

и сътр., методът бе валидизиран, като изследователя определи своята интраиндивидуална вариабилност (5). Определен бе корелационен
коефициент (≥ 0,925, р < 0,001) и интраиндивидуалната вариабилност при измерване на диаметрите на БА е 0,01 ± 0,02 mm (P > 0,05).
Данните от сравнителния анализ на показателите, свързани с ендотелната функция на БА в
изследваните групи, са показани в табл. 4.
Поток-зависимата вазодилатация (%) има
сигнификантно по-ниски стойности в групата
със STEMI спрямо контролната група (STEMI
- 1,39 ± 1,21; контрола – 10,69 ± 0,71, р < 0.05).
Не се наблюдава статистически значима разлика в стойностите на NMD % при двете изследвани групи (контрола - 22,44 ± 1,51; STEMI
- 21,59 ± 2,17, р > 0.05). Стойностите на съотношението NMD%/FMD % са статистически различни в двете групи (контрола - 1,84 ± 0,23;
STEMI - 26,49 ± 26,27, р < 0.05). Сигнификант¬но по-ниските стойности на FMD% при

Таблица 2. IMT в различните сегменти на каротидната и феморалната артерии при изследваните групи
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Таблица 3. Сравнителен анализ на разпределението на плаките, стенози и тромбози на каротидната и
феморалната артерии при изследваните групи

болните с STEMI показват наличието на изразена ендотелна дисфункция на БА.
ОБСЪЖДАНЕ

Трите основни форми на атеросклерозата са
ИБС, МСБ и ХАНК. Тези клинични прояви прогресират във времето. Счита се за доказано, че
пациентите с ХАНК често имат и съпътстваща
МСБ и/или ИБС, които са водещи причини за
появата на съдови усложнения и смърт след
проведена реконструктивна хирургия. Едновременото засягане на две или три артериални басейна при болните, увеличава риска от
сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в
сравнение с тези с една клинична атеросклеротична проява (1,2,4,11).
От проведения анализ бе установена голяма
честота на атеросклеротични структурни промени на каротидните и феморални артерии при
болни с ИБС. При пациентите със STEMI се
установиха сигнификантно по-високи стойности на IMTacc, IMTaci, IMTafc в сравнение с
групата на коронарно здравите. Данните потвърждават резултатите от редица проучвания
за асоциация между нарастването на IMTcca и
IMTica, съществуването на плаки в каротидните артерии и наличието на STEMI (11,17). На34

растването на стойностите на IMT в групите с
ИБС показва взаимовръзката между промените
в IMT и коронарната атеросклероза. В това проучване се установи по-голяма честота на плаките в каротидната артерия при пациентите със
STEMI – (70%) в сравнение с тези без ИБС
(33%). Намерен бе статистически значим поголям брой болни с каротидни стенози в групата със STEMI (30%), в сравнение с
контролната група (5,88%). Подобни резултати
се съобщават и от други автори (1,4,6,13,16).
Въз основа на тези резултати може да приемем,
че атеросклерозата е дифузен процес, който се
развива паралелно и води до морфологични
промени (плаки и стенози) в различните съдови
басейни – сърце, мозък, крайници. Затова е необходимо при диагностициране на една локализация на атеросклерозата да се търсят и
асимптоматични прояви в другите съдови области, за да се профилактират и лекуват преди да
са настъпили необратими органни увреди.
Ендотелната дисфункция играе основна
роля в патогенезата на атеросклерозата и в частност на STEMI. Изследването на FMD с B-mode
с висока разделителна способност на БА може
да се използва като неинвазивен метод за определяне на ендотелната функция на периферна
артерия. Този метод се основава на способ-
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Таблица 4. Показатели на ендотелната функция на брахиална артерия (БА) по групи на изследване

ността на ендотелните клетки в артериалната
стена да отговарят на разтягащия стрес (предизвикан от нахлуване на кръвотока при реактивна
хиперемия) с отваряне на К+ канали, в резултат
на което се освобождава ендотел-синтезиран
NO, който води до вазодилатация. Нитроглицерин-зависимата вазодилатация (NMD) на БА се
основава на приема на екзогенен донор на NO
(най-често еднократна доза 0,4 mg нитроглицерин), в резултат на което се предизвиква максимална вазодилатация, която е зависима от
гладкомускулните клетки в артериалната стена.
В това проучване бе установена сигнификантна
редукция на FMD% при групата със STEMI в
сравнение с тези с интактни коронарни артерии
(с STEMI - 1,39% ± 1,21, р < 0,05), които данни
подтвърждават вече публикувани резултати
(3,10,15). Сигнификант¬но по-ниските стойности на FMD% при пациентите със STEMI потвърждават
наличието
на
ендотелна
дисфункция на БА. Нашите данни налагат извода, че при болните със STEMI има по-изразена ендотелна дисфункция (ЕД). Това се дължи
на факта, че в основата на STEMI водеща е руптурата на атеросклеротичната плака, а не тежестта на промените в коронарните артерии. В

това проучване не бе установяваме статистически значима разлика на стойностите на NMD%
в двете изследвани групи. Резултатите навеждат
на мисълта, че коронарната атеросклероза е
свързана със системната атеросклероза, проявяваща се с дисфункция само на ендотела, но не
и на гладкомускулните клетки на периферната
артериална система. Може да се направи изводът, че има едновременно нарушаване на ендотелна функция на периферни и коронарни
артерии, което подкрепя тезата за системния характер на атеросклеротичния процес.
От резултатите на това проучване може да
се направи извода, че атеросклерозата е генерализиран процес, обхващащ различни съдови
области и проявяващ се с разнообразна клинична картина във времето. При пациентите със
STEMI
по-често
се
диагностицират
съпътстваща периферна и каротидна атеросклероза, както и ендотелна дисфункция на брахиалната артерия, като тези локализации
клинично се откриват случайно в болшинството
от случаите. Комбинацията от ЦКДС показатели може да бъде използувана като маркер за
коронарна атеросклероза и за скрининг за диагностициране на ИБС. При рискови пациенти,
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ако се установят задебеляване на IМТ и плаки
на СА и ФА и ендотелна дисфункция на БА,
може с голяма вероятност да се прогнозира наличието на коронарна атеросклероза. Тези
болни трябва да бъдат активно насочвани към
други изследвания, като СТ коронарография
или СКАГ, за оценка на значимостта на коронарните изменения и провеждане на
необходимото лечение – медикаментозно, ендоваскуларно или оперативно .
Прилагането на диагностичните ехографски
методи може да намери приложение при създаване на програми за скрининг, профилактика на
мултифокалната атеросклероза, оценка на ефективността на провежданото лечение и контрола
на рисковите фактори с цел намаляване на прогресията на атеросклеротичния процес и подобряване на качеството на живот на пациентите.
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ЕВРОПЕйСКАТА КОМИСИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ОДОБРИ PRADAXA
зА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА,
БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИзЪМ И зА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ПОВТОРНА
ПОЯВА НА КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ
• Одобрението в Европа ще даде удобна
за прием терапевтична опция на пациентите с
ДВТ и БЕ, която е също толкова ефективна, колкото warfarin, но е със значително по-ниски
нива на кървене(1,2,3)
• Положителното становище на CHMP е
следствие от издаденото наскоро одобрение от
страна на Американската агенция по храните и
лекарствата (FDA) на Pradaxa® за лечение и понижаване на риска от рецидивиращи ДВТ и БЕ4
• Pradaxa® е вече одобрена за превенция
на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене
и превенция на венозен тромбоемболизъм при
пациенти, претърпели цялостно протезиране на
тазобедрена или колянна става(5).
Boehringer Ingelheim съобщи, че Европейската агенция по лекарствата (EMA) е одобрила
Pradaxa® (dabigatran etexilate) за лечение на
дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен
емболизъм (БЕ) и за превенция на рецидивиращи ДВТ и БЕ при възрастни пациенти. Американската агенция по храните и лекарствата
(FDA) одобри Pradaxa® за приложение при пациенти с ДВТ и БЕ през месец април (4).
Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и белодробният емболизъм (БЕ) са критични медицински състояния: почти един от трима
пациенти с белодробна емболия умират в рамките на три месеца и четири от десет пациенти
страдат от повторна поява на кръвен съсирек до
10 години след образуването на първия съсирек.
Освен това, БЕ е следствие на ДВТ и е водеща
причина за смърт, която може да бъде предотвратима, в лечебните заведения (6,7). За да
бъде избегнат и да се намали риска пациентите
да получат друг кръвен съсирек, е наложително
да се прилага ефективно и безопасно лечение.
„Много сме доволни от препоръката за
38

одобрение в Европейския съюз. Тя е важна
крачка към разширяване на показанията на
Pradaxa®, което ще спомогне медикаментът да
предостави своите доказани ползи за повече
групи от пациенти,” коментира проф. Клаус
Дуги, Старши вицепрезидент „Медицински
дейности“ на Boehringer Ingelheim. “Чрез
Pradaxa® ние целим да предложим на лекуващите лекари и на пациентите нова и удобна терапевтична опция, която същевременно е
ефективна, колкото и warfarin (настоящата стандартна терапия) и осигурява благоприятен общ
профил на безопасност.“
Позитивната позиция на CHMP се основава
на резултатите от задълбочени клинични проучвания във Фаза III, които включват почти 10
000 пациенти. Тези резултати демонстрират
ефикасността на Pradaxa® при лечението и превенцията на повторни ДВТ и БЕ в сравнение с
warfarin (1,2,3). Данните сочат, че съществува
92% понижаване на риска от повторна поява на
кръвни съсиреци спрямо плацебо(2). Резултатите показват, че пациентите с ДВТ и БЕ, които
приемат Pradaxa®, са имали значително пониски нива на кървене, в сравнение с тези,
които приемат warfarin, като резултат от благоприятния цялостен профил на безопасност.3
Опитът на Pradaxa® в клинични проучвания
при пациенти с ДВТ и БЕ е най-дълъг, в сравнение с всички нови орални антикоагуланти
(НОАК) (2,8,9). Pradaxa® ще предложи на пациентите с ДВТ и БЕ и на техните лекуващи лекари терапевтична опция, която е по-удобна
както от warfarin, така и от останалите НОАК,
които са проучвани за тази индикация, като
приема на медикамента не налага периодично
проследяване от лекуващия лекар, нито задължително регулиране на дозата по време на
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курса на лечение. Пациентите с ДВТ и БЕ могат
да започнат приема на Pradaxa® по опростен
режим с фиксирана доза, след първоначално
лечение с инжекционен антикоагулант, като heparin с ниско-молекулно тегло (LMWH).
Клиничният опит с Pradaxa® се равнява на
над 2,9 милиона пациенто-години за всички лицензирани показания по света. Медикаментът е
наличен от повече от шест години и е одобрен
в над 100 държави, като води до понижаване на
риска от инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене
(НПМ).10 Pradaxa® 150mg е единственият нов
орален антикоагулант, чието клинично проучване (RE-LY®) е показало значително понижение
в
честотата
на
инцидентите
едновременно както на исхемичен, така и на хеморагичен инсулт, спрямо warfarin при пациенти с НПМ (11,12).
Исхемичните инсулти, които представляват
девет от десет случая на инсулт, при пациенти
с ПМ, могат да имат тежки последствия и често
са фатални или сериозно инвалидизиращи
(13,14). RE-LY® е глобално клинично проучване
от Фаза III, PROBE (проспективно, рандомизирано, открито клинично проучване със сляпа
оценка на крайните цели) дизайн, което сравнява две фиксирани дози от оралния директен
тромбинов инхибитор Pradaxa® (дози от 110mg
и 150mg) всяка, прилагана на сляп принцип с
открит прием на warfarin (11,12,15). Дозата на
Pradaxa® от 110mg, която е с показания за определена група пациенти (5) , демонстрира не помалка ефикасност в сравнение с warfarin за
намаляването на риска от инсулт (11,12).
В Европейския съюз, Pradaxa® е одобрена
също за първична превенция на ВТЕ (венозен
тромбоемболизъм - събирателен термин за ДВТ
и БЕ) при пациенти, които са претърпели операция за цялостно протезиране на тазобедрена
и колянна става (5).
За Pradaxa® (dabigatran etexilate)
Клиничният опит с Pradaxa® (dabigatran

etexilate) надвишава този на всички нови орални
антикоагуланти, като се равнява на 2,9 милиона
пациенто-години за всички свои лицензирани
индикации по света. Pradaxa® е на пазара от повече от 6 години и е одобрен за употреба в повече от 100 държави (10).
В момента Pradaxa® е одобрена за следните
показания: (5)
• Профилактика на инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно
мъждене и риск от инсулт
• Профилактика на инсулт и венозни
тромбоемболични събития при пациенти, преживели цялостно протезиране на тазобедрена
става
• Първична превенция на венозни тромбоемболични събития при пациенти, преживели
операция за цялостно протезиране на колянна
става

В САЩ Pradaxa® е одобрена за: (4)
• Понижаване на риска от инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене
• Лечение на дълбока венозна тромбоза и
белодробен емболизъм при пациенти, които са
били лекувани с парентерален антикоагулант за
пет до десет дни
• Понижаване на риска от рецидиви на
дълбока венозна томбоза и белодробен емболизъм при вече лекувани пациенти
Регистрационни процедури за употребата
на Pradaxa® за лечението на ДВТ и БЕ и профилактиката на рецидивиращи ДВТ и БЕ продължават в различни страни по света.
Pradaxa®, директен тромбинов инхибитор
(DTI), е първият широко одобрен медикамент
от ново поколение директни перорални антикоагуланти, предназначен към удовлетворяване
на големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението на остри и хронични
тромбоемболични заболявания (16,17). Директните тромбинови инхибитори постигат мощни
антитромботични ефекти чрез специфично бло-
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киране активността на тромбина - основният
ензим в каскадата на тромбообразуването
(кръвосъсирването) (17). За разлика от витамин
К антагонистите, които действат променливо
чрез различни коагулационни фактори, Pradaxa
осигурява ефективна, предвидима и постоянна
антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с
храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата(16,18).

За Boehringer Ingelheim
Групата Boehringer Ingelheim е една от 20те водещи световни фармацевтични компании,
със седалище в гр. Ингелхайм, Германия,
Boehringer Ingelheim работи на глобално ниво
със своите 142 представителства и повече от 47
400 служители. Фокус на компанията, която е
основана през 1885 г. и е фамилна собственост,
е проучването, разработването, производството
и предлагането на пазара на нови продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.
За Boehringer Ingelheim социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура.
Това включва глобално участие в общественозначими проекти, като инициативата „Making
more Health“, както и пълноценна грижа за служителите. Уважение, равни възможности и баланс между кариерата и семейството – всичко
това лежи в основата на взаимното сътрудничество. При всяко свое начинание, компанията се
фокусира върху опазване на околната страна и
устойчиво развитие.
През 2013 г., Boehringer Ingelheim реализира
близо 14,1 милиарда евро нетни продажби, като
близо 19,5% от тях инвестира в проучвания и
развитие. За повече информация, моля посетете: www.boehringer-ingelheim.com
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ
КЪСНИ РЕзУЛТАТИ ОТ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА АНЕВРИзМА НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА
Б. Киров, Б. Чешмеджиева, Д. Желев
Клиника по съдова хирургия
уМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив

lAtE RESUltS OF tHE OPERAtivE tREAtmENt
OF ABDOmiNAl AORtiC ANEURySm
B. Kirov, B. Cheshmedjieva, D. Zhelev
Vascular Surgery Clinic
UMBAL “Sveti Georgi”, Plovdiv, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Късните резултати от оперативно лечение на пациенти с абдоминална аортна аневризма (ААА) са добре изследвана област в
световната практика поради фундаменталното им значение при взимане на решение
за лечение, а напредъкът с EVAR направи такава информация още по важна. У нас липсва
информация за късната преживяемост публикувана през последните години.
За периода 2009 – 2010 г в Клиниката по
съдова хирургия на УМБАЛ „Свети Георги”,
Пловдив са лекувани 72 мъже и 4 жени с
ААА планово в 60 случая и спешно с руптура при 16. Чрез ретроспективен анализ
тези болни са проследени до юли 2014г., когато кумулативната преживяемост е била
57% за плановите намеси и 43 % за спешните. След корекции за пол и възраст спрямо
общата популация, е установен поившен
риск за жените от 3.4247, а за мъжете 3.3389. В подгрупата на пациенти над 75г.
към датата на операцията е установен повишен риск за смърт още от втората година от
2.8333 спрямо подгрупите под 65г. и 65-75 г.
В над 80 процента от случаите атеросклерозата и нейните локални прояви е била при42

SUmmARy

The late results of surgical treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA)
are well studied area in the world practice because of the fundamental importance in the
process for decision making. The progress with
EVAR makes such information even more important. Nationwide information for the late survival after operative treatment for AAA is
missing until now therefore the detailed results
of treatment of patients with AAA for a 5 years
period was presented.
For the period 2009–2010, 72 men and four
women with AAA were treated, with rupture –
16 of them. In retrospective analysis, those patients are followed to July, 2014, when cumulative survival rate was 57% for AAA and 43% for
emergency ruptured AAA. After adjustments for
gender and age relative to the general population, we established relative risk of 3.4247 for
women, and for men 3.338. In the subgroup of
patients over 75 years old at the date of the operation, we established an increased risk for
death from the second year of 2.8333 comparing
to under subgroup of less < 65 years and subgroup 65-75 years. In more than 80% of the
cases, atherosclerosis and its local manifesta-
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чина за смъртта на болните. За изясняването
на още детайли от късните резултати прилечението на пациенти с ААА са необходими
мултицентрови проучвания на национален
принцип.
Ключови думи: аневризма на абдоминалната аорта, късни резултати, оперативно
лечение
УВОД
Dubost et al през 1952 г. съобщават за
първата успешна резекция на аортна абдоминална аневризма (ААА). В последвалия бум на
натрупване на данни и опит както за естествения ход на заболяването, така и за възможностите за лечението му се установява, че 1-1.5 %
от бялата популация е носител на ААА с размер
4 или повече см , а 1-2 % от смъртността при
мъжете и 0.75 % при жените се дължи на това
заболяване. Към 2009 година при възрастовата
група над 75 г. тези дялове може да са и значително по-големи. За да се намали шанса за руптура на ААА и от тук осигури по-добра
преживяемост, бе прието правилото, че операцията е показана за всички пациенти в състояние, позволяващо такова лечение, и диаметър
на AAA над 5.5 см.
Дългосрочните резултати след резекция на
ААА на свой ред зависят от възрастта на пациентите, съпътстващите заболявания, рисковите
фактори като пол, пушене и други, и от опита
на лечебната институция. В мащабното проучване UK Small Aneurysm Trial, Powell et al,
2007, посочват, че смъртността след резекция
на ААА е два пъти по-висока от тази на цялата
популация след корекции за пол и възрасти, потвърждават данни на Crawford et al от почти
20 години по-рано. Други автори в противовес
намират дългосрочни нива на смъртност,
близки до тези на общата популация – 50.7 и
31.5 % след 10 и 15 години. Доминиращите

tions was the cause of death, followed by tumors. More multicenter research on national
basis is needed to discover further details of the
destiny of the patients with AAA.
Keywords: abdominal aortic aneurysm, late
results, operative treatment

данни за дългосрочни резултати все пак показват честоти на преживяемост от 94 % на 1-вата
година, 90 % на 2 години, 84 % на 3 години, 78
% на 4 години и 67 % към петата, като общоприети и значително по-лоши от тези на общата популация след корекция за пол и възраст.
Хирурзите в България рано проявяват интерес към новите възможности в лечението на
ААА и още през 1962-3 г. Кръстинов излиза с
публикации по въпроса . През годините в ред от
съобщения у нас се разглеждат повечето
аспекти в диагностиката и лечението на ААА,
при което са демонстрирани добри резултати в
периоперативната смъртност от 3-5 % при планови намеси в някои центрове. До днес няма
обаче публикувани данни за резултати след оперативно лечение и преживяемост на пациентите
с ААА у нас в дългосрочен план. Тук се представя за първи път в България резултати след
оперативно лечение при спешни и планови оперативни намеси по повод ААА от един център
за дълъг период от време - 5 години.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В Клиниката по Съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив бе проведено ретроспективно проучване на пациенти
с оперативна намеса по повод ААА със или без
руптура за периода 2009 – 2010 г. За 2г. период
през клиниката са преминали 3901 пациента с
5908 хоспитализации, на фона накоито, след
щателен анализ бяха установени 76 пациенти
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оперирани за ААА като бе извършено и детайлно проучване на наличните данни от тези
хоспитализации.
Едновременно с това бе получена информация от ГРАО за изясняване на датата на смъртта
до юли 2014 и от НСИ , за получаване на информация за причината за смъртта на оперираните пациенти. Наличната информация бе
обработена и представена в подходящ табличен
вид, бяха изчислени основни статистики чрез
IBM SPSS 20 , PSPP , MS Excel. Бяха използвани подходящи методи за сравнение на дялове, определяне на риск, сравнение на средни
стойности, life table ananlisys, Kaplan–Meier,
Winslow, и др.
РЕзУЛТАТИ

От 76 пациенти, при 60 от тях (78.9%) е извършена планова оперативна намеса, а при 16
пациенти (21.1%) се е наложила спешна операция по повод руптура. При 4 пациенти с руптура на ААА не се е стигнало до операция,
поради терминално състояние в хода на заболяването и смърт, поради което те не са включени
в настоящото проучване.
Демографските данни на пациентите са показани на Таб.1
При сравнение с нормално разпределената
популация се определя значимо доминиране на
мъжкия пол, Pearson Chi-Square p <.0001. Средната възраст за мъже е била 67.61 г., 95% CI,
65.55 – 69.67 а за жените 72.25 г., 95% CI, 53.41
– 91.09. Не се определя статистически достоверна разлика в средната възраст както за гру-

пите по пол, така и за случаите с/без руптура.
Стандартната оперативна техника е включвала срединна лапаротомия, права протеза е използвана в 15 % от случаите, стандартно от
дакрон, в останалите е прилаган бифуркационен графт. Разположението на дисталната анастомоза е било върху аортата в 14 случая (18%),
върху илиачните артерии в 23 случая (30%) и
при феморалните артерии в 39 случая (51%).
От групата болни, оперирани в периода
01/2009-12/2010 до 06/2014, са починали 31 или
40.8 % от всичките 76 оперирани с ААА. За пациентите от женски пол се изчислява повишен
риск от 1.93 95% CI, 1.02 – 3.64. Средната
възраст на починалите е била 70.9, а на преживелите 65.76, статистически значима разлика от
5 години, p<0,012. Починалите жени са били
със средна възраст 78,0 а мъжете – 70.14, гранично значима разлика от 8 години, p<0.086.
Структурата на причините за смърт е показана на Фигура 1. В един опростен вариант
може да се посочи, че атеросклерозата и сърдечносъдовите заболявания доминират в над от 80

фиг 1. Причини за смърт при 31 оперирани пациенти с ААА

Таблица 1. Разпределение по пол, възраст и тип оперативна намеса на 76 пациенти с ААА
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Таблица 2. Починали пациенти
за 5г. период, разпределени по
пол

% от случаите, а на второ място се явяват онкологичните заболявания. Няма статистическа
достоверна разлика в тази структура в подгрупите по пол и оперативна намеса по повод ААА
или руптура на ААА.
Фигура 2. Графично представяне на life
table analysis за 30 дни при 76 пациенти след
планова операция (ААА) или след руптура –

лативна преживяемост при 76 пациенти с операции за ААА – 57% и средно време на проследяване 1825 дена, и за тези с руптура на ААА –
43%, средно време на проследяване 1708 дена,
Wilcoxon (Gehan) Statistic, p < 0.589. По-детайлна информация е показана на Таблица 3
Естествената преживяемост за 5-годишен
период за популацията 45-80 години у нас спо-

фиг 2. Графично представяне на преживяване за
30 дни при 76 пациента след операция за ААА или руптура – РААА

фиг. 3. Графично представяне на life table analysis
за 5 години при 76 пациента след операция за ААА
- или руптура – РААА

РААА.
Трийсетдневната кумулативна преживяемост за пациентите с руптура на ААА е била 65
%, а за тези с ААА 81 %, а разликата не е
значима, Wilcoxon (Gehan) Statistic, p < 0,589.
По отношение на 30-дневната кумулативна преживяемост при жените и мъжете; тя е 100 % и
76% съответно, с уговорка за много малка група
на жените в това проучване, Wilcoxon (Gehan)
Statistic, p < 0.404.
На Фигура 3 е показана 5-годишната куму-

ред НСИ се определя на 89.9% за цялата група
и на 86.3% за мъжете и 92.7% за жените. След
корекция за пол възраст се определя повишен
риск от смърт за петата година за жени с ААА
спрямо общата популацията 3.4247, 95 % CI,
1.5753 - 7.4453, а за мъже 3.3389, 95 % CI,
1.9476-5.7242. Наблюдава се значително полоша преживяемост на жените спрямо мъжете,
без да се потвърждава статистически, p< 0,404,
вероятно поради малкия брой на жените (Фигура 4).
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Таблица 3. Life table analysis, 5 години преживяемост при 76 пациента с ААА.

Фигура 4. Разпределение по пол на 5-годишната преживяемост при 76 пациенти с операция по повод ААА.
Общо мнение на повечето автори е, че
възрастта играе много важна роля за леталитета
след оперативно лечение по повод ААА. На Фигура 5 е показaно 5г. графично сравнение, при
Kaplan-Meier test, на преживяемост на пациентите на възраст под 65 г. – 67 %, RR 5.5, p<
0.0001 спрямо общата популацията с корекция
за пол и възраст, между 65 и 75 г. – 57 %, RR
4.7778, p< 0.001 и над 75 г. – 15 %, RR 2.8333,
p< 0.001. Групата над 75 г. е със значително повисока смъртност още след 2-та година, Log
Rank (Mantel-Cox), p< 0.031.
Оперативното лечение по повод ААА не се
изчерпва с резекцията на аневризмата, защото
болният често е със съпътстваща съдова патология, която прогресира или пък се разгръща
ново усложнение, изискващо друга оперативна
намеса, което може да бъде от фундаментално
значение за късните резултати. На Таблица 4 е
показана структурата на наблюдаваните услож46

нения след 30 ден за 5г. период, като някои
усложнения са се случвали в съчетание при
един и същи пациент. Те са били констатирани
в 16.7 % от планово оперираните болни и в 37.5
% от пациентите със спешна намеса поради
руптура на ААА, а общо за цялата група - в 19.7
% от пациентите. Отделните усложнения са

фигура 4. Разпределение по пол на 5 годишната
преживяемост при 76 пациента с операция по
повод ААА
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добре познати от публикации в световната литература.
ДИСКУСИЯ

De Bakey et al. не само разработват проблематиката с лечението на ААА, но и първи показват данни за късна преживяемост на
оперираните от тях болни чрез life table метод
още през 60 –те години на 20 век . Посочените
от тях нива на прживяемост на 5-та и 10-та година от 67 % и 43 % съответно не са много променени 50 години по-късно. Данните за
прживяемост на 5-та и 10-та година, съобщени
от центрове като Cleveland Clinic през 2002 г
(75 % и 49 %), както и Massachusetts General
Hospital през 2007 (71% и 44%) не се различават съществено.
Констатираните в настоящото проучване
данни за преживяемост на 5-тата година от 57
% за оперирани пациенти с ААА и 43% за ААА
с руптура се вписват в световния опит, като се
потвърждава както високата смъртност изобщо,
така и по-лошите резултати след руптура.
Спрямо общата популация, след корекции за
пол и възраст, се определя повишен риск за
смърт до петата година от 3.4247 за жени и
3.3389 за мъже, преживели операция за ААА.

фигура 5. Възрастово разпределение на 5 г. преживяемост при 76 пациенти с оперативно лечение
за ААА.

Оперативното лечение на ААА цели премахване на един патологичен механизъм и няма
директна връзка със смъртността години покъсно. Множество проучвания изясняват, че
фактори на съпътстващата патология като ИБС,
други съдови лезии, ХБН, диабет, ХОББ и тумори, са отговорни за повишената смъртност
през годините след оперативната намеса. Обобщените данни от това проучване показват, че 80
% от смъртността за петгодишен период се
свърза с атеросклероза и нейните прояви.
Факторът възраст над 75 г., вероятно поради
очакваната от него полиморбидност, се свързва
със значително по-висока смъртност в късния
следоперативен период. Hertzer et.al показват
74 % преживели за петата година пациенти под
65 г. към деня на операцията и 42% за пациенти
над 75г., p <0.001. В настоящото изследване
тези стойности са 57 % и 15 % съответно,
p<0.03. Голямата смъртност над 75 г. у нас, заедно с общо взето по-ниската преживяемост
към петата година, може да се свърже с изобщо
по-ниската очаквана преживяемост за цялата
популация в страната, която значително се различава от тази в развитите страни. Спорен е и
въпросът до колко адекватно от системна гледна
точка пациентите с ААА биват следени и контролирани от здравната система след едно оперативно лечение. При така показаните
резултати от значително по лоша преживяемост
на пациенти мъже на възраст над 75 г след планово оперативно лечение по повод ААА у нас,
възниква въпроса за по-прецизна оценка на тяхното общо състояние и съпътстващата патология, както и очакваната продължителност на
живота, при взимането на решение за момента
и вида на лечението.
Взимането на решение за оперативно лечение при пациент с ААА е огромно предизвикателство и отговорност пред съдовия хирург. То
следва да се обляга на детайлно познаване на
съпътстващата патология при конкретният пациент, патоанатомичният субстрат на променената аорта, размера на аневризмата, очаквания
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риск от руптура, институционалния и персонален опит на хирурга в това лечение, но също и
на очакваната продължителност на живота. Появата на EVAR технологията за лечение на пациенти с ААА прави тази задача още по-сложна
и налага натрупване на критична маса от информация, за да може да се подобри и улесни
взимането на решение за времето и начина на
лечение при тези болни.
ИзВОДИ

- Досега у нас няма актуални публикувани данни за дългосрочна преживяемост на пациенти след оперативно лечение по повод ААА.
Без такива данни не е възможно изграждане на
персонализиран подход в лечението на тези пациенти и това проучване полага началото на натрупване на такава информация у нас.
- 30 % от пациентите над 75 г. са живи
след малко повече от година след планово оперативно лечение у нас и това би трябвало да
постави в нова светлина показанията за лечение
при тях.
- Поради регионални специфики у нас не
е възможно натрупване на данни за по-голям
брой пациенти в отделен съдов център за приемливо кратък период.
- Необходимо е провеждане на мултицентрови проучвания на национално ниво за
резултатите от лечението с отчитане на специфични показатели като анатомия на аневризмата, място и време на клампиране, обем на
кръвозагуба, съпъстваща патология, сравнителни данни с EVAR, институционален опит и
ред други.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА фИБРОзА,
НАЛОЖИЛА СЪДОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ
В. Петров, М. Чешмеджиевa, Н. Ковачева, Е. йорданов
Клиника по Съдова хирургия, уМБАЛ „Св. Марина“, Варна

A CASE OF REtROPERitONEAl FiBROSiS
REqUiRED vASCUlAR RECONStRUCtiON

v. Petrov, m. Chesmedjieva, N.Kovacheva, E. yodanov
Vascular Surgery Clinic - UMBAL “St. Marina” , Varna
РЕзЮМЕ

Ретроперитонеалната фиброза (РФ) е
сравнително рядко заболяване, характеризиращо се с абнормно натрупване на фиброзна
тъкан в ретроперитониума.
Представен е казус на идиопатична ретроперитонеална фиброза установена интраоперативно при пациент в клиниката по
Съдова хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“,
Варна за планово оперативно лечение, който
е насочен е за хоспитализация и оперативна
интервенция поради доказана тромбоза на
лява илиачна артерия.
Целта на разглежданият случай е да се
насочи вниманието и клиничното мислене на
съдовите хирурзи към това сравнително
рядко заболяване. Диагностицирането и методите на лечение при това страдание с ангажиране на коремните съдове и други
ретроперитонеални органи са предизвикателство за всички специалисти.

SUmmARy

We present a rare case of idiopathic
retroperitoneal fibrosis established intraoperatively in a patient admitted in the clinic of vascular surgery in St. Marina University Hospital
in Varna, Bulgaria. The indication for surgical
treatment was thrombosis of the left iliac artery.
This report focuses the attention of vascular surgeons on this comparatively rare disease. We
discuss the diagnostic methods and the possible
options for management of this disorder.
Key words:
retroperitoneal fibrosis,
Ormond's disease, extraanatomical bypass

Ключови думи: ретроперитонелна фиброза, болест на Ормонд, екстраанатомичен
байпас
УВОД

Ретроперитонеалната фиброза (РФ) е описана
за първи път от френския уролог Albarran през
50

1905г. Няколко години по-късно Ормонд докладва за това заболяване в английската литература. РФ е сравнително рядко състояние,
характеризиращо се с абнормно натрупване на
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фиброзна тъкан в ретроперитониума. Засягат се
най-често аортата и илиачните артерии, както и
уретерите, с последваща компресия, причиняваща хидронефроза, пиелонефрит, уремия и
болки в корема. Състоянието е познато и като
заболяване на Ормонд или склерозиращ ретроперитонит. Идиопатичната РФ е бенигнен възпалителен процес с неизвестна етиология,
докато вторичната се свързва с някаква предиспозиция или предходна оперативна интервенция - лъчетерапия, туморни процеси в таза,
употреба на някои лекарствени средства (8,11).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

Представя се пациент на 52 години, постъпващ планово в клиниката за оперативно лечение по повод на тромбоза на лява илиачна
артерия установена след КТ асистирана ангиография. Болният при приемането съобщава за
болка, схващане и изтръпване на целия ляв
крайник при изминаване на разстояние, приблизително 100м. Няма придружаващи други
заболявания.
Извършени предоперативни изследвания:
• Долни крайници - без отоци и рани, похладно ляво стъпало. На ляв крайник не се палпират пулсации на предилекционните места на
артериите.
• ABI a. tibialis post. sin. 0.4
ABI a.dorsalis ped. sin. 0.3
• Лабораторни резултати- Hb 120 g/l , Leuc.
16.28 g/l. , Cr. 103 mmol/l
• КТ ангиография - тромбоза на лява илиачна артерия
Въз основа на направените лабораторни и
инструментални изследвания се взе решение за
конструиране на аорто-феморален байпас в
ляво и се пристъпи към оперативна интервенция в планов порядък.
След осъществената лапаротомия и достигнето до ретроперитониума се установи разрастване на фиброзна тъкан обхващаща аортата,
илиачните съдове и уретерите. Взе се материал

фиг 1

за микробиологично изследване, гефрир и траен
хистологичен препарат. Резултатът от гефрира
показа неспецифичен възпалителен процес с
натрупване на множество лимфоцити. Поради
силно променената стена на съдовете и риск от
кървене и руптура се взе решение за конструиране на феморо-феморален кросовър байпас с
протеза импрегнирана със сребро.
Следоперативният период протече благоприятно под защита на антибиотици, НСПВС и
антикоагуланти. От изследвания материал за
микробилогично изследване се изолира
Staphilococcus haemolyticus MRS и се проведе
лечение с Medaxon 2 х 2g. и Ketonal 2 x 1
amp./дн. Хистологичният резултат на взетата
итраоперативно тъкан показа наличие на зряла
съединителна тъкан, примесена с мастна тъкан,
слаб дифузен кръглоклетъчен възпалителен инфилтрат с огнищни струпвания и формиране на
герминативни центрове, гранулационна тъкан,
малко плазмоцити. Заключение - хроничен възпалителен процес в стадий на организация и
фиброза.
Болният се дехоспитализира на 10-тия следоперативен ден с наличие на палпаторен пулс
на а. poplitea в дясно и доплеров сигнал на тибиални артерии, без клинични или лабораторни
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данни за инфекция. Определена медикаментозна терапия за дома: антикоагулант, вазодилатиращ медикамент и кортикостероид по схема.
ДИСКУСИЯ

РФ е сравнително рядко срещано заболяване с честота 1 на 200 000, три пъти по-често
сред мъжкия пол и средна възраст между 40 и
60 години. РФ при която не се доказва някакъв
иницииращ момент се приема за първична. Доказани са фактори увеличаващи риска от развитие на процеса, като тютюнопушене и
експозиция на азбест, макар да не е изяснена патогенезата на идиопатичната РФ.
Разглеждат се няколко теории за доказване
на ретроперитонеална фиброза. Първата възприема разрастването на фиброзна тъкан като
резултат от локална реакция на организма
срещу специфични антигени на плака в a.abdominalis. Най-много привърженици през последните няколко години намира автоимунната
теория, която е подкрепена от честото съчетаване на РФ със заболявания като грануломатоза
на Вегенер, системен лупус, васкулити, тиреоидит на Хашимото и др. (2,4,11).
Вторичната РФ е предизвикателство в диагностично отношение, поради множеството провокиращи състояния, които могат да доведат до
появата й. Най-често доказваните причини за
развитието на този процес са малигнена неоплазия, травма с последващо възпаление, лъчетерапия, инфекция, употреба на лекарства,
наличие на чуждо тяло в корема. (1,4,7,9)
Заболяването не се изявява с типична характерна симптоматика. Най-често срещаните симптоми са:
• Тъпа коремна болка, болка в кръста, оток, варикоцеле, дизурия, олигоанурия, оток на крайниците.
• Общи симптоми - гадене, повръщане, липса на
апетит, редуциране на телесното тегло, фебрилитет, миалгия, артралгия (3,10).
Лабораторните резултати са недостатъчно ин52

формативни и показват най-вече наличие на
възпалителен процес.
В тези случаи поставянето на диагноза РФ
е затруднено без помощта на най-често използваните апаратни изследвания в образната диагностика - ехография, КТ и ЯМР. Ехографски
фиброзната тъкан изглежда като хипоехогенна
или анехогенна зона около аортната бифуркация а при засягане на уретерите се наблюдава
хидронефроза и хидроуретер. За съжаление
този метод не е достътчно информативен. По
литературни данни само в 25% от доказаните
чрез ангиографии случаи на РФ са потвърдени
и чрез ехографски преглед. През последните години най-разпространеният метод за доказване
на заболяването е компютърната томография.
Чрез нея се наблюдава параспинална, добре отграничена, с неравна повърхност изоденсна на
околната мускулатура маса. Най-често процесът
започва около аортата и нейната бифуркация,
каудално обхваща илиачните артерии, краниално макар и рядко може да засегне дуоденума,
панкреаса и слезката. Въпреки първоначалния
ентусиазъм на по- късен етап се установява, че
в една трета от хирургично доказаните случаи
на РФ няма КТ данни за такъв процес. ЯМР
дава най-широк обхват и пълнота в диагностично отношение, тъй като се визуализират подобре меките тъкани и може да се прецени
по-точно локализацията на процеса в дълбочина. Активността на възпалителния процес
най-точно се преценява с радиологично изследване - сцинтиграфия и ПЕТ скенер (6,7).
Лечението на РФ се определя в каква степен
са засегнатите органи и структури в организма.
Освен хирургичен подход на лечение е необходимо прилагането на имуносупресивна терапия
за по-добри дългосрочни резултати. Приоритетно се прилагат кортикостероидни препарати
за период от 4 седмици до 5 месеца. Към терапията може да се прибавят и други имуносупресори - азатиоприн, циклофосфамид и
метотрексат. Тяхното въздействие все още е в
процес на проучване и доказване. През послед-
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ните няколко години се появиха научни публикации и проучвания за възможно лечение с Тамоксифен.
Съобщените
резултати
са
обнадеждаващи и добри, като механизмът на
действие все още не е изяснен (3,4,5).
В дългосрочен план е необходимо проследяване на пациентите на всеки три месеца през
първата година чрез клиничен преглед и контрол на лабораторни показатели - СУЕ, CRP,
креатинин и сцинтиграфия.
зАКЛЮЧЕНИЕ

При доказване на пред- или интраоперативно разрастване на фиброзна тъкан около
аортата и илиачните съдове, водещо до компресия и компрометиране на кръвотока е необходимо оперативно лечение чрез конструиране на
екстраанатомичен байпас. По този начин се игнорират евентуални усложнения като: кървене,
разкъсване на съдовата стена, инфекция на
графта. Желателно е прилагането на консервативна терапия и проследяването в дългосрочен
план на тези пациенти.
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СЪОБЩЕНИЯ
XXvii – МА ЕЖЕГОДНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕйСКОТО ДРУЖЕСТВО
ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ, СТОКХОЛМ, 22.09-25.09.2014
XXvii tH ANNUAl mEEtiNG OF ESvS,
StOCKHOlm, 22.09-25.09.2014

Ежегодният 28-и Конгрес на Европейското
дружество по Съдова хирургия, се състоя в Конгресния център „Уотърфронт”, до хотел Радисън. В рамките на 8 Научни сесии и 11 Научни
Симпозиума, както и на 9 Уъркшопа бе представено развитието на диагностиката и лечението на съдовите заболявания на човешкото
тяло. Участието в уъркшоп не бе възможно, поради необходимостта от сериозно допълнително заплащане, а повечето симпозиуми се
провеждаха едновременно с научните сесии в
различни аудитории, поради което участието в
голяма част от тях практически не бе възможно.
Лично за мен от най-голям интерес бяха три
тематични Симпозиума. Първият бе посветен
на тема „Как да се избегнат ампутациите”. На
него бе констатирано за пореден път, че консервативното лечение, когато е проведено по правилата и своевременно извършенто, спасява от
ампутация голямата част от болните в първите
2 стадия на Периферната Артериална Болест
(ПАБ). Подчертано бе и това, че интервенциите
са наложителни при болните с критична артериална исхемия, като при пациенти с неголяма
очаквана продължителност на живота (тежки
придружаващи заболявания, възраст над 80г.) е
препоръчително да се започне с ендоваскуларна
намеса, въпреки че прецизно извършените периферни байпаси дават по-добри късни резултати. Обърнато бе и най-сериозно внимание на
исхемичните диабетни артериопатии, като найчеста причина за големи ампутации, както и на
необходимостта от мултидисциплинарен подход при лечението на такива пациенти от екип,
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включващ задължително съдов хирург.
Друг важен симпозиум, изнесен от скандинавски колеги, бе посветен на модерното лечение на венозните заболявания. Под
ръководството на известният шведски специалист Бо Еклоф бяха представени и обсъдени
различни лечебни техники – склеротерапия с
пяна, ендовенозен лазер при вродени съдови
малформации, нова методика за облитерация на
големи подкожни вени с лепило с катетър (без
упойка, без болничен престой, за около час, без
еластични чорапи или обезболяващи). Особен
интерес предизвика интервенционалното лечение на акутните и хронични венозни обструкции в бедрено-тазовия сегмент, при което бяха
представени техники, които не се практикуват
засега у нас. В хода на дискусията аз също взех
участие, за което бях „награден” наред с докладчиците с реплика на медал на Нобелов лауреат.
Важен бе и заключителният Симпозиум, наречен „Венозни гайдлайни”, на който водещи
специалисти като С. Уитенс (работещ едновременно в Германия и Холандия), Гианукас от
Гърция и Дейвис от Великобритания (предстоящо е участието им в София след дни на
БВФ) очертаха правилата за диагнозата и лечението на венозната патология.
Куриозно бе съобщението на Р. Гембхир от
Кингс Колидж Хоспитъл в Лондон, озаглавено
„Уроците от 500 усложнения докладвани на
MAUDE Database – необхoдима ли е реакция от
ESVS?” В него авторът сравнява поведението
на отговорните фактори при намирането на най-
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малкия дефект в един модел самолет Боинг и
спирането веднага на всички самолети от този
тип, с липсата на реакция при дефектирането на
системата за имплантиране на стент на бедрена
артерия в Лондонска болница. Извесната система MAUDE Database е изискала и събрала
достъпните данни за усложнения и проблеми
при имплантиране на стентове на бедрената артерия за 2г. (2012-2014г.). Анализирани са постъпилите 500 съобщения, 33% са за проблем
при имплантацията на стента, 33% са за проблеми като обтурация (най-често), усукване или
счупване на стента, а други 33% - за проблеми
след разкъсването или преместването му. Много
често в резултат от това се е стигало до акутна
исхемия, ампутация или дори смъртен изход.
Ендоваскуларната ре-интервенция е била резултатна в повечето случаи, но в 20% се е наложила
отворена съдова операция. За отбелязване е, че
проблемите със стентовете на двама от производителите са били много по-чести, а проблеми
с имплантацията са били най-чести при друг
производител! В същата научна сесия №2 бяха

дискутирани и резултатите от значим опит с
TEVAR имплантации, засягащи вкл. трайността
на графтовете и особено при остри (вкл. при
тъпи гръдни травми) и хронични дисекации тип
В от екипи от Нюрнберг, Япония, Тайван, Монпелие и дори от третични болници в Швеция
(Упсала) и Швейцария (Базел), вклюващи стотици наблюдения за дълги периоди от време.
В заключение предлагам в бъдеще участие
на поне двама съдови хирурзи в екип на такива
световни форуми с указание за синхронизирано
предварително насочено посещение на различните сесии, симпозиуми и уъркшопи, което този
път не бе възможно.
Като организация срещата бе отлична, но
фирмената изложба бе много оскъдна; в замяна
на това безплатната вечеря на участниците в голямата зала на кметството в Стокхолм (където
се връчват и Нобеловите награди), бе изключително богата и запомняща се.
01.11.2014г.
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КОМЕНТАР
Публикуваният по-горе отговор на МЗ на наше
запитване относно лицензирането на чужденци да
практикуват лекарската професия в страната ни потвърждава предположението, че това нерядко се извършва в нарушение на законните правила и норми.
За съжаление, въпреки че склеротерапията е включена като лечебна дейност единствено в стандарта
на съдовите хирурзи и ангиолозите у нас, то неоправданото забавяне на офицалното му публикуване
не дава възможност за инкриминиране на извършването и от лица без споменатите специалности. Не-

лоялното рекламиране на тази дейност като панацея
в лечението на варикозата не само позволява ограбване на несведущите пациенти, но и много по-често
от допустимото води до липса на траен лечебен резултат и до небезопасни усложнения.
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ИНСТРУКЦИИ зА АВТОРИТЕ

В списанието се приемат статии и обзори
в областта на Ангиологията, Съдовата и Ендоваскуларната хирургия, съобщения за проведени и предстоящи научни събития,рецензии
за книги, критични бележки и др. Статиите
трябва да бъдат изпращани на Microsoft Word
на електроната поща на главния редактор
(dr.andreev@gmail.com).
Начин на оформяне на научните
съобщения, изпратени за
публикация:

1. Пълно заглавие с фамилни имена на авторите и инициалите им, име на институцията
в която работят – на български и английски
език (в съответния шрифт и оразмеряване),
както и пълен адрес на един от тях за кореспонденция.
2. Резюме – на български и английски език
до 250 думи, завършващо с до шест ключови
думи. В резюмето не е необходимо да се отделят раздели, а трябва да се отдели повече място
за резултати и изводи.ю

3. Оригиналните статии трябва да са
оформени по следния начин: увод, материа л и
методи, резултати, обсъждане и/или изводи, и
литература, с повече място за резултати, обсъждане и изводи.
4. Обзорите трябва да включват резюме и
литература, при свободно оформяне на текста
и отделните глави, по възможност с изводи или
заключения.

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

задължително да бъдат отбелязани с номерацията си в текста. Литературата към оригиналните статии не трябва да съдържа повече от 40
заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към
клиничните случаи – 15.

7. Заглавията на цитираната статия или
книга в литературата трябва да бъде изписвана
изцяло, а съкращенията след него да оформят
задължително така както се практикува в Index
Medicus.
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 на книга е задължително
да се изпишат авторите, заглавието, градът, издателството, годината на издаване и общия
брой страници или от-до.
9. Таблиците трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word или Microsoft Excel, със
номерация и кратък текст към тях, за предпочитане на отделен файл.
10. Всички мерителни единици или съкращения трябва да се представят съгласно международните стандарти и се изписват на
латиница; всички съкращения трябва да бъдат
обяснени в началото на текста.

11. Снимките трябва да се изпращат отделно от текста в JPEG формат с максимално
добро качество, придружени с обяснения и номерирани като фигури.
12. Научните съобщения, изпратени на
Главния Редактор, които не отговарят на изискванията на списанието за съвременна и качествена научна продукция, ще бъдат връщани
на авторите.

6. Литературата към статиите трябва да започва с авторите на кирилица и да се допълва
с авторите на латиница, подредени по азбучен
ред. При статиите цитираните автори трябва
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