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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
УВАжАемИ кОЛеГИ,
В навечерието на светлите коледни празници и Новата година едно малко българ-

ско село бе сполетяно от голямо нещастие. Независимо от всичко казано по този повод,
смятам да отбележа, че българските медици, и от Бърза помощ, и в болниците в Шумен

и Варна, бяха на поста си и направиха възможното за опазване живота и здравето на невинно пострадалите.

За тях, българските лекари и сестри, осигуряващи безотказно, понякога в тежки условия, пълноценна медицинска помощ на всички, обърнали се към тях, ми е думата.

Тук е мястото да отбележим, че нашето общество, в лицето на отделни негови представители, недоволни

от медицинската действителност, безотговорно нападат лекарите, и без да имат компетенции, ги обвиняват

за някои незадоволителни резултати от лечебния процес. какво ти, някои дори се разправят физически с
лекари и сестри, пълен срам за една цивилизована европейска държава в 21-я век (а къде е министърът?).

А журналистиката, раздаваща присъди над лекари, без да разбира за какво става дума, без компетентите

органи да са се произнесли, настройваща невежите хора срещу тяхните лечители и спасители? На всичко

отгоре, непознаващи сбърканата здравна система върлуваща у нас, иначе уважавани журналисти авторитетно изказват смешни становища! е, има и изключения, но те само потвърждават правилото за негативното

отношение на медиите към нашето съсловие. А не е така по света, където за преглед от специалист се чака
с месеци и се плаща много, ама много!

А какво да кажем за сериала „Откраднат живот”? Там докторите живеят в свой свят, непознат за нас,

без клинични пътеки, без необходимост от „продължаващо обучение”, а извън операционните – лични

драми, секс с колежките, измами и лъжи, брей че отрицателни личности! На върха е разбира се съдовият
хирург – злобар, подлец и кариерист. И така се формира обществено мнение, супер, браво!

Накрая пожелавам ва всички Вас, изстрадали колеги и приятели – здраве, много любов, щастие и до-

статъчно пари през Новата 2017г. А, забравих – също и късмет, и да не се предаваме въпреки всичко, напред
и нагоре! Весела коледа и Честита Нова Година на Вас и Вашите семейства!
12.12.2016г., София

Главен Редактор: Доц. А. Андреев, дм.
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АНГИОЛОГИЯ
МЯСТОТО НА НОВИТЕ АНТИКОАГУЛАНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА
ДЪЛБОКАТА ВЕНОзНА ТРОМБОзА – ДВУГОДИШЕН ОПИТ
Д. Луканова, М. Димова, Н. Николов, С. Станев, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ „Национална кардиологична болница”, София

OPPORtUNitiES FOR tHE NEW ORAl ANtiCOAGUlANtS iN
ACUtE DEEP vEiN tHROmBOSiS tREAtmENt – tWO-yEAR
EXPERiENCE
D. lukanova, m. Dimova, N. Nikolov, S. Stanev, m. Stankev
Vascular surgery and angiology department,
National Cardiology Hospital, Sofiа
РЕзЮМЕ

Увод. Основополагащ принцип в лечението на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ)
е антикоагулантната терапия. Стандартната
схема включва приложение на хепарин с витамин к антагонист. Новите орални антикоагуланти, които не изискват лабораторен
мониторинг, са добра нейна алтернатива.
Цел: Да се сравни ефективността и безопасността на директния орален инхибитор
на фактор Ха ривароксабан със стандартната
антикоагулантна терапия за лечение на ДВТ.
Mатериал и методи. За периода март
2013 - март 2015 са лекувани 95 пациенти с
остра ДВТ, разделени в две групи: с Ривароксабан - 48 пациенти срещу 47 пациенти със
стандартна антикоагулация. Включващите
критерии са: симптоматична ДВТ без клинични/екГ данни за белодробен емболизъм
(Бе). ДВТ беше доказана с дуплекс Доплер.
Пациентите в първата група получаваха Ривароксабан 2х15мг дневно за 21 дни, последвано от 20мг дневно за общо 3 месеца.
Пациентите във втората група - НмХ за минимум 5 дни и застъпване с ВкА (INR 2-3).
Проследени бяха на 45-я ден, 3-я и 4-я месец

SUmmARy

Background. The cornerstone of treatment
of acute deep vein thrombosis (DVT) is anticoagulant therapy. The standard line of treatment
consists of heparin combined with vitamin K antagonist. The new oral anticoagulants which do
not require monitoring offer a viable alternative
to standard therapy.
Aim: To compare the standard anticoagulation and the use of new oral factor Xa inhibitor
rivaroxaban in the acute DVT treatment.
Methods. Between March 2013 and March
2015, 95 outpatients (average age 64.5 years)
were enrolled and divided in two groups. The rivaroxaban group consists of 48 patients and the
standard anticoagulation group - of 47 patients.
Patients were eligible if they have symptomatic
DVT and no clinical/ECG signs of pulmonary
embolism (PE). They were examined with color
Doppler ultrasound. Patients in the standard
group received low-molecular-weight heparin
for five days and were switched to acenocoumarol (INR 2-3). Patients in the rivaroxaban
group received 15mg Rivaroxaban BID for 21
days, followed by 20mg once-daily. The follow-
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с клиничен преглед и компресионна ултрасонография (кУС) за оценка на реканализацията на засегнатия венозен сегмент. Бяха
оценени редукцията на тромба, рецидиви на
ДВТ/Бе и епизоди на кървене.
Резултати. Подобрение на 45-я ден се
наблюдава при 26 (54,1%) от пациентите, получаващи ривароксабан, сравнени с 21
(44,6%) от тези, лекувани със стандартна терапия. клинично незначимо кървене бе наблюдавано при 3 (6,3%) пациенти на
стандартна терапия и при 2 (4,2%) на ривароксабан.
Извод: Ривароксабан може да бъде използван като монотерапия за лечение на ДВТ.
Ключови думи: дълбока венозна
тромбоза, антикоагулация, инхибитор на
фактор Ха
УВОД
Венозният тромбоемболизъм (ВТе), състоящ се от дълбока венозна тромбоза (ДВТ)
и/или белодробен емболизъм (Бе), е третото по
честота сърдечно-съдово заболяване. Той е причина за сериозна заболеваемост и смъртност
като в европа предизвиква повече от 500 000
смъртни изхода годишно, в САЩ – над 300 000,
а в световен мащаб – над 3 милиона годишно.
Основополагащ принцип в лечението на ВТе е
антикоагулантната терапия. Само допреди няколко години арсеналът от антикоагуланти се
изчерпваше с медикаменти, които изискват парентерално приложение (хепарини и фондапаринукс) и витамин к антагонисти (ВкА), които
имат множество недостатъци: нужда от лабораторно мониториране на ефекта, тесен терапевтичен прозорец, малко време в терапевтични
граници, взаимодействия с храни и лекарства и
дълго време за излъчване (1-3). В последната
декада сме свидетели на революция в тази об6

ups took place on the 45th day, the third and
fourth month. The vein recanalization was assessed by CUS along with the recurrent VTE
and bleeding.
Results. An improvement was achieved in
26 (54,1%) patients receiving rivaroxaban compared with 21 (44,6%) patients treated with the
standard therapy. Clinically insignificant bleeding was observed in 2 patients (4,2%) in the Rivaroxaban Group and in 3 patients (6,3%) in the
Standard Treatment Group.
Conclusion: Rivaroxaban can be used as a
single-drug approach for the treatment of acute
symptomatic DVT.
Key words: deep vein thrombosis, anticoagulant therapy, factor Xa inhibitor

ласт с навлизането на перорални директни инхибитори на тромбина и фактор Ха – дабигатран, ривароксабан, апиксабан и едоксабан,
които имат потенциала радикално да опростят
терапията на ВТе. Тяхната ефикасност и безопасност беше доказана с множество рандомизирани контролирани клинични проучвания, а
при ривароксабан - и с проучване при пациенти
в реалната клинична практика (4-14).
Целта на нашето проучване е да се сравни
ефективността и безопасността на директния
орален инхибитор на фактор Ха ривароксабан
със стандартната антикоагулантна терапия за
лечение на остра симптоматична ДВТ.
mАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването е проспективно едноцентрово
и отворено, с паралелни групи. За периода март
2013 - март 2015 в амбулаторните кабинети на
клиниката по съдова хирургия и ангиология
към мБАЛ „Национална кардиологична бол-
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ница” са преминали и включени в проучването
95 пациенти на средна възраст 64.5 г. (50 жени
и 45 мъже) с диагноза остра симптоматична
ДВТ и показание за антикоагулантна терапия за
минимум 3 месеца. Те са разделени в две терапевтични групи: в групата с Ривароксабан са
включени 48 пациенти срещу 47 пациенти със
стандартна антикоагулация. Видът и продължителността на лечението с използвания медикамент е по преценка на лекуващия лекар.
Включващите критерии са: възраст над 18
г. и наличие на остра симптоматична ДВТ без
клинични/екГ данни за белодробен емболизъм.
Дълбоката венозна тромбоза е доказана с дуплекс Доплер, правена е и екГ.
Изключващите критерии са обичайните
такива за лечение с антикоагуланти: повишен
риск от кървене (церебрална исхемия, интракраниално или гастроинтестинално кървене,
пептична язва, нарушена хемостаза и др.),
тежка неконтролирана хипертония, нарушена
резорбция на медикамента и др.
Пациентите в първата група получават Ривароксабан 2х15мг дневно за 21 дни, последвано от 20мг дневно за общо 3 месеца.
Пациентите във втората група – нискомолекулен хепарин (НмХ) за минимум 5 дни и застъп-

ване с ВкА с таргет за INR 2-3 за същия период. Продължаването на антикоагулацията
след 3-я месец е по преценка на лекуващия
лекар. Пациентите бяха проследени на 45-я ден,
3-я и 4-я месец с клиничен преглед и компресионна ултрасонография (кУС) за оценка на реканализацията на засегнатия венозен сегмент
(Фигура 1). При включването бяха изследвани
кръвни показатели: пълна кръвна картина, биохимия и хемостаза, а при проследяването – само
INR при пациентите на терапия с ВкА. Първична крайна цел за ефикасност е редукция в
размера на тромба на 45 ден с ≥4 точки кУС
скор, а вторична - първична + подобрение в
кУС скора на 3-я месец + рецидив на ВТе. методът за изчисляване на размера на тромба е
следният: ако венозният сегмент не се компресира, то сегментният скор нараства 1.5 пъти, ако
венозният диаметър след компресия е 1.5 пъти
по-голям от артериалния диаметър и намалява
0,5 пъти, ако диаметърът на венозния сегмент е
0,5 от артериалния диаметър (Фигура 2). критериите за безопасност са клинично значимо
кървене (малко и голямо) и клинично незначимо кървене.
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИз
Анализът е направен при риск за грешка от
0,05 (95% доверителен интервал). P-value е равнището на значимост на проведения анализ и
резултатът е статистически значим при р < 0,05.
Pearson Chi-square тестът е статистически метод
за проверка на хипотези от класа на непараметричните. За анализ на получените данни е използвана програмата SPSS 16,0.
Показатели за ефикасност
Подобрение, оценено като редукция в размера на тромба на 45-я ден с ≥4 точки кУС скор
в отсъствие на рецидив на ВТе, е наблюдавано
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Фиг 2. Метод за изчисляване на КУС скора, отразяващ размера на тромба
(Agnelli G. et al. Circulation.
2007; 116:180-187)

при 26 (54,1%) от пациентите, получаващи ривароксабан, сравнени с 21 (44,6%) от тези, лекувани със стандартна антикоагулантна
терапия. В този момент с влошаване се явяват
двама пациенти – по един във всяка терапевтична група (2% срещу 2,1%). На третия месец
с подобрение са 37 (77%) пациенти на терапия
с ривароксабан и 36 (76,5%) - със стандартна
антикоагулация. При проследяването на четвъртия месец с подобрение са 45 (93,7%) от пациентите в първата група и 44 (93,6%) от тези във
втората терапевтична група (Таблица 1).
Показатели за безопасност
Не бяха наблюдавани случаи на голямо
8

кървене. клинично значимо малко кървене
имаше при двама пациенти - по един в двете терапевтични групи (2% срещу 2,1%). клинично
незначимо кървене се яви при 2 (4,2%) пациенти в групата с ривароксабан и 3 (6,3%) в групата със стандартна антикоагулантна терапия
(р=0,21).
ОБСЪЖДАНЕ
Размерите на тромба са значително редуцирани още на 45-я ден от лечението, независимо
от използваните антикоагуланти. На третия
месец при 81 (85,3%) пациенти е налице пълна
реканализация на засегнатия венозен сегмент.
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Таблица 2: Резултати за ефикасност

Няма статистически значима разлика в редукцията в размера на тромба в двете терапевтични
групи за всички етапи от проследяването
(р=0,20). Този резултат демонстрира много добрия антикоагулантен ефект на ривароксабана,
който по нищо не отстъпва на стандартната терапия. Не наблюдавахме рецидив на ВТе и случаи на клинично значимо голямо кървене.
Случаите на клинично значимо малко кървене
са единични в двете групи, а тези на клинично
незначимо кървене не се отличават статистически достоверно в двете групи (р=0,21). клинично значимо малко кървене беше
наблюдавано при 64-годишен пациент с макроскопска хематурия на 82-я ден от лечението с ривароксабан, при който тя стана повод за консулт
със специалист. Откри се карцином на пикочния
мехур, който беше опериран. В групата със
стандартна антикоагулантна терапия такова
кървене се появи на 68-я ден при пациент на
71г. без анамнеза за дуоденална язва, но такава
се откри при ендоскопското изследване. Предприе се медикаментозна терапия, която преустанови кървенето. към терапията при него беше
добавен гастропротектор в терапевтична доза.
Двамата пациенти останаха на нискомолекулен
хепарин до края на лечението. Резултатите от
нашето проучване още веднъж доказаха, че комплайънсът към лечението е много висок и в
двете терапевтични групи. Няма статистически
значима разлика между тях по отношение на

ефикасност и безопасност на антикоагулантната
терапия.
Проучването EINSTEIN DVT е рандомизирано, открито, провеждащо се на база възникнали събития, изпитване за не по-малка
ефикасност на ривароксабан спрямо стандартна
антикоагулантна терапия за лечение на дълбока
венозна тромбоза. В него участват 3449 пациенти с остра симптоматична ДВТ. То доказва, че
ривароксабан е поне толкова ефективен, колкото стандартната антикоагулация, с коефициент на риска HR=0,68 и p<0,001 за
неинфериорност. По отношение на показателя
за безопасност (кумулативна честота на събития
с кървене) отново ривароксабанът има предимство HR=0.93 (0.81–1.06) и p=0.27. Така EINSTEIN DVT показа, че ривароксабан е с
подобна ефикасност и профил на безопасност
на стандартната антикоагулантна терапия с нискомолекулен хепарин/ВкА. Друг важен извод е,
че продължителността на хоспитализацията е
сигнификантно по-малка в групата с ривароксабан в сравнение с групата с еноксапарин/ВKA
във всички извършени анализи (p<0,0001). ето
защо терапията на ВТе с един антикоагулант
може да намали тежестта върху здравната система и пациентите, осигурявайки ефективно лечение с добра поносимост (9,14).
В първото по рода си “real life” проучване
XALIA (XArelto for Long-Term and Initial Anticoagulation in the Treatment of DVT), чиито окон-
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чателни резултати бяхя публикувани през 2015
г., взеха участие 5142 пациенти с остра симптоматична ДВТ от 21 страни (19 европейски, Израел и канада). Това неинтервенционално
проучване сравнява ривароксабан със стандартна антикоагулантна терапия за начално и продължително лечение на дълбока венозна
тромбоза. То има за цел да даде информация относно ефикасността и безопасността на ривароксабан при хетерогенна неподбрана
популация с ДВТ, наблюдавана в рутинната
клинична практика. Резултатите от него още
веднъж доказаха не по-малка ефикасност на терапията с ривароксабан (рецидивиращ ВТе –
р=0,72; смъртност по всякакви причини р=0,07) и сходен профил на безопасност (голямо кървене - р=0,44). Пациентите на ривароксабан имат по-кратка продължителност на
болничен престой в сравнение с пациентите на
стандартна антикоагулантна терапия – HR=0,66
(0.61–0.72) (4).
Без да има претенциите за мащабност,
постигната в гореописаните проучвания, нашето едноцентрово двугодишно проспективно
изследване потвърди тезата, че ривароксабан е
не по-малко ефикасен и със сравним профил на
безопасност спрямо терапията с нискомолекулен хепарин/ВкА.
Изводи Ривароксабан може да бъде използван като лесноприложима монотерапия за лечение на остра симптоматична ДВТ без нужда
от лабораторен контрол. Това потвърждава данните от проучванията Xalia и Einstein DVT, че
ривароксабан е не по-малко ефикасен и е с подобър профил на безопасност в сравнение със
стандартната антикоагулантна терапия.
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РЕзЮМЕ

През 2016 година европейското кардиологично Дружество актуализира своите Препоръки за Превенция на сърдечно-съдовия
риск (1) и за Лечение на дислипидемиите (2).
Препоръчва се оценка на общия СС риск
с лица с повишен риск и контрол на основните рискови фактори за постигане на таргетни нива на важните СС рискови фактори.
LDL-холестерол се препоръчва да се използва като основен липиден анализ за скринининг и за оценка на СС риск, диагностиката
и ефективността на лечението. Не-HDL-C
следва да се счита като вторична таргетна
цел, а също и АроБ (когато е налична). Определят се специфични групи (жени, пациенти
> 60 г.в. и млади), при които трябва да се
установи СС риск и да се прилага превенция.
Дават се препоръки за лечение със статин
или комбинация от липидопоножаващи медикаменти.
Ключови думи: превенция, дислипидемия, статин, сърдечно-съдов риск
УВОД
През 2016 година европейското кардиологично Дружество актуализира своите Препоръки
за Превенция на сърдечно-съдовия риск (1) и за
Лечение на дислипидемиите (2).
Кой има полза от превенция?
Интересен е парадоксът на превенцията голям брой от хора, които са с експозиция на нисък
риск генерират много повече случаи на сърдечно12

SUmmARy

In 2016 the European Society of Cardiology
(ESC) made an update of the Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (1) and Guidelines for the Management of
Dyslipidaemias (2).
The guidelines recommend assessment of
the total cardiovascular (CV) risk and control of
the main risk factors for achieving target levels
of the important CV risk factors. LDL-C level
is recommended to be used as the main lipid
analysis for screening and evaluation of CV risk,
diagnosis and as an indicator of response to therapy. Non-HDL-C should be regarded as a secondary target objective and also АроB (when
available). We need to identify specific groups
(women, patients > 60 years old and younger)
in which we have to estimate the CV risk and to
implement prevention. The guideline recommends statin-based lipid-lowering regimen or
combination of lipid-lowering therapy.
Key words: prevention, dyslipidemia,
statin, cardiovascular risk
съдови заболявания (ССЗ), отколкото малък брой
с експозиция на висок риск. Прилагането на популационния подход в профилактиката на ССЗ води
до намаляване на разходите и увеличава ефективността. Установено е, че ако при 10% oт общата
популация се редуцира стойността на холестерола,
артериалното налягане и тютюнопушенето, може
да се спасят три пъти повече животи отколкото, ако
40% от високорисковите индивиди приемат статин, трикратна доза антихипертензивни медика-
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менти и ацетил-салицилова киселина (ASA).
Какво ново в Превенцията на сърдечно-съдовия риск след 2012 година?
И през 2016 г. се препоръчва оценка на общия
сърдечно-съдов (СС) риск при лица с повишен
риск от ССЗ, т.е. с фамилна анамнеза за ранно ССЗ
(мъже: <55 год.; жени: <60 год.), фамилна хиперлипидемия, големи СС рискови фактори (като пушене, високо артериално налягане (АН), захарен
диабет (ЗД) или повишени нива на липидите) или
съпътстващи заболявания увеличаващи СС риск
(клас I, Ниво на доказателство С).
Също така се препоръчва оценка на общия СС
риск, като се използва SCORE система за 10-годишен РеЛАТИВеН риск от първи фатален сър-

дечно-съдов инцидент за асимптоматични хора
>40-годишна възраст, освен ако те автоматично не
се категоризират като много висок или висок риск
на базата на документирани ССЗ, ЗД (> 40г.), бъбречно заболяване или силно повишен един рисков
фактор (клас I, Ниво на доказателство С).
Oт 2003 г. SCORE диаграма за 10-годишен
риск от първи фатален сърдечно-съдов инцидент
се базира на следните рискови фактори: възраст,
пол, тютюнопушене, систолно артериално налягане (САН), общ холестерол. (Фиг.1) В табл.1 са
показани 4 групи според СС риск, като най-големи усилия трябва да се насочат към пациентите
с много висок и висок риск, където ползата от
превенция ще е най-голяма.

Фиг 1. SCORE диаграма за 10- годишен риск от първи фатален сърдечно - съдов инцидент за страни с
висок СС риск
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Таблица 1. Класификация на пациентите според СС риск

За постигане на ефект от превенцията се препоръчва контрол на основните рискови фактори
и постигане на таргетни нива на важните СС рисковите фактори. Това са:
• Тютюнопушене: Да не се прилага под ни-

каква форма
• Диета: Ниско съдържание на сатурирани
мазнини с фокус към пълнозърнести продукти,
зеленчуци, плодове, риба
• Физическа активност: Поне 150 мин/сед-

мично с умерена аеробна ФА (30 мин за 5
дни/седмично) или 75 мин/седмично eнергична
аеробна ФА (15 мин за 5 дни/седмично) или комбинация
• Телесно тегло: BMI 20 -25 kg/m2
• Обиколка на талията: < 94 см (мъже) или
<80 см (жени)
• HbA1c при пациенти със ЗД: < 7,0% (<50
mmol/mol)
• контрол на липидите – стойност на LDLC е основна терапевтична цел
• контрол на АХ:

14

• При всички пациенти < 60 г.в с АХ се препоръчва САН <140 мм жив ( ДАН < 90 мм жив).
(клас I, Ниво на доказателство В).
• При пациенти > 60 г.в.при САН ≥ 160 мм
жив., САН трябва да се редуцира до 150-140 мм
жив. (клас I, Ниво на доказателство В).
Големите послания след 2012 са отделянето
на специфични групи, при които трябва да се
определя СС риск и да се прилага превенция:
• При жени – определяне на приблизителен
10 годишен риск
• При пациенти > 60г. oпределянето на прагови стойности за риск трябва да бъде по-снизходително и започвaнето на терапията да бъде
внимателно
• При млади пациенти ниският абсолютен
риск може да генерира много голям релативен
риск и употребата на SCORE диаграма за определяне на релативен риск може да е полезна
За първи път чрез Web Допълнение към Препоръките се индивидуализира превенция, като се
обособяват 5 групи пациенти – с предсърдно
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мъждене; исхемична болест на сърцето; хронична сърдечна недостатъчност; мозъчно-съдова
болест (мСБ) и периферна артериална болест
(ПАБ).
Къде са разликите в лечението на Дислипидемията с 2011 година?
Лабораторни изследвания на липиди и аполипопротеини
Скрининг за дислипидемия винаги е насочен
към пациенти с повишен риск или клинични
прояви на CСЗ. Трябва да се има предвид и при
всички мъже ≥40 годишна възраст и при жени ≥
50-годишна възраст или след менопауза, особено
при наличието на други рискови фактори, а също
така и при фамилна дислипидемия или преждевременно ССЗ в семейството. Препоръките за липиден анализ за оценка на СС риск от заболяване
са:
Общият холестерол да се използва за оценка
на общия СС риск с помощта на SCORE система
(клас I, Ниво на доказателственост С). LDL-холестерол се препоръчва да се използва като основен липиден анализ за скрининг и за оценка на
СС риск, диагностиката и ефективността на лечението. HDL-холестерол е силен независим рисков фактор (клас I, Ниво на доказателственост С).
Tриглицеридите (ТГ) добавят информация за
риска и са показани за неговата оценка (клас I,
Ниво на доказателстеност С). Не-HDL- холестерол е силен независим рисков фактор и трябва да
се разглежда като маркер за риск, особено при пациенти с високи ТГ (клас I, Ниво на доказателстеност С). АроВ трябва да се разглеждат като
алтернативен маркер на риск, когато има такива,
особено при пациенти с високи триглицериди
(клас IIа, Ниво на доказателственост С). Lp (а)
трябва да се използува за определяне на висок
риск при пациенти с фамилна анамнеза или при
лица с граничен риск (клас IIа, Ниво на доказателственост С). Преди започване на терапия се
препоръчва да се изследват LDL-холестерол,

HDL-холестерол и ТГ и да се изчисли Не-HDLхолестерол при високи ТГ (клас I, Ниво на доказателственост С).
Стойността на LDL-C остава основна терапевтична цел на лечението на дислипидемията.
TГ следва да се считат като цел на лечението, ако
други анализи не са налични (клас IIа, Ниво на
доказателстеност А). Не-HDL-C следва да се
счита като вторична таргетна цел, а също и АроБ
(когато е налична) (клас IIа, Ниво на доказателственост В). При пациенти с мНОГО ВИСОк
РИСк се препоръчва достигане на таргетна стойност на LDL-хол <1.8 mmol/L (<70 mg/dL или намаление с поне 50% ако изходно е между 1.8 и 3.5
mmol/L (70 и 135 mg/ dL) (клас I Ниво на доказателстеност В). При пациенти с ВИСОк РИСк от
ССЗ, целта е LDL-хол <2.6 mmol/L (<100 mg/dL),
или намаление с поне 50 %, ако изходно е между
2.6 и 5.1 mmol/L (100 и 200 mg/dL) (клас I Ниво
на доказателственост В). При останалите пациенти трябва да се обсъжда понижаваща терапия
с цел LDL-хол <3.0 mmol/L (<115 mg/dL) (клас
IIа Ниво на доказателственост С).
Не-HDL-C вторични цели са <2.6, 3.4 и 3.8
mmol/L (100, 130 и 145 mg/dL) съответно за много
високо, високо и средно-рискови индивиди. HDLC: не е таргет, но при > 1.0 mmol/L (40 mg/dL) при
мъжете и > mmol/L (48 mg/dL) при жени, показва
по-нисък риск. TГ също не е таргет, но <1.7
mmol/L (150 mg/dL) показва по-малък риск, а повисоките нива показват нужда да се търсят други
рискови фактори.
Продължава препоръката да се предписва
статин до най-високата препоръчана доза или
най-високата поносима доза, за да се постигне
целта (клас I Ниво на доказателственост А). При
непоносимост към статин, трябва да се обсъдят
ezetimibe или секвестрант на жлъчните киселини,
или тяхната комбинация (клас IIа, Ниво на доказателственост С). Ако не се постигне целта, да се
обсъди комбинация на статин и инхибитор на хо-
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лестероловата абсорбция (клас IIа, Ниво на доказателственост Б). Трябва да се обсъди медикаментозно лечение при високо-рискови пациенти
с триглицериди >2.3 mmol/L (200 mg/dL) (клас
IIa, Ниво на доказателственост В). Лечението със
статини трябва да е първи избор за намаляване на
СС риск при високо-рискови индивиди с хипертриглицеридемия (клас I, Ниво на доказателственост А). При високо-рискови пациенти с ТГ >2.3
mmol/L (200 mg/dL) независимо от статиновата
терапия, fenofibrate може да се обсъжда в комбинация със статин (клас IIb, Ниво на доказателственост В).
През 2016 г. са обособени групи с различни
клинични прояви – фамилна дислипидемия, деца,
жени, напреднала възраст, метаболитен синдром
и ЗД, остър коронарен синдром след перкутанна
коронарна интервенция, сърдечна недостатъчност и заболяване на клапите на сърцето, автоимунни заболявания, бъбречна недостатъчност,
трансплантирани пациенти, ПАБ, исхемичен мозъчен инсулт, HIV. Ще спомена за 2 групи пациенти – напреднала възраст и ПАБ.
При пациенти в напреднала възраст са променени нивата на препоръки. Лечението със статини се препоръчва при стари възрастни с
установено ССЗ по същия начин както при помладите пациенти (клас I, Ниво на доказателственост А). Тъй като старите хора са с
коморбидност и имат нарушена фармакокинетика, липидо-понижаващите медикаменти трябва
да се стартират в по-ниски дози и тогава да се титрират до постигане на прицелните нива, които
са същите както при младите лица (клас IIa, Ниво
на доказателственост С). Статинова терапия
трябва да се обсъжда при стари възрастни без
ССЗ, особено при наличие на хипертония, тютюнопушене, диабет и дислипидемия (клас IIa,
Ниво на доказателственост В).
ПАБ е много високо-рисково състояние и липидопонижаваща терапия (основно статини) е
16

препоръчана при тези пациенти (клас I, Ниво на
доказателственост А). При всички пациенти с
ПАБ да се предписва статин до най-високата препоръчана доза или най-високата поносима доза
за да се постигне целта (клас I,Ниво на доказателственост А). При пациенти с ПАБ и триглицериди >2.3 mmol/L (200 mg/dL) независимо от
статиновата терапия, фибрат може да се обсъжда
в комбинация със статин (клас IIb, Ниво на доказателственост С). Статините трябва да се обсъждат за профилактика на прогресията на
абдоминални аортни аневризми (клас IIa, Ниво
на доказателственост В)
Актуализирани са и препоръките за мониторинг на липидите, мускулните и чернодробните
ензими при пациенти, провеждащи липидопонижаваща терапия.Те са представени в таблица 2.
Новост е и алгоритъмът за лечение на мускулни симптоми по време на лечение със статини
/стр. 18./
Актуализираните препоръките за превенция
на сърдечно-съдовия риск и лечение на дислипидемиите на европейското кардиологично дружество за 2016г могат да бъдат обобщени по
следния начин:
1. Оценяване на общия СС риск на индивида
2. Включване на пациента в стратегия за менажиране на СС риск
3. Изследване на LDL-C с цел определяне на
нивото на риск
4. Определяне на % редукция на LDL-C,
който трябва да се постигне
5. Определяне на вида статин и дозата, които
са необходими за постигане на тази редукция
6. Чуствителността към статин е вариабилна,
поради което се препоръчва титриране на дозата
7. Ако високата доза от статин не е достатъчна за достигане на целта, да се обмисли комбинация от лекарства
8. При пациенти с много висок и висок риск
трябва да се цели ≥ 50% редукция на LDL-C.
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КК - креатин киназа; ГГС – горно-гранична стойност

Таблица 2. Препоръки за мониторинг на липиди и ензими при пациенти на липидопонижаваща терапия.
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Фиг. 2. Aлгоритъм за лечение на мускулни симптоми по време на лечение със статини.
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ОЦЕНКА НА ТЕРАПИЯТА С PHlЕBODiA®
ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ВТОРИЧЕН ЛИМФЕДЕМ НА
ГОРЕН КРАйНИК СЛЕД МАМЕКТОМИЯ
М. Станева*, Ц. Минчев**
*Клиника по съдова хирургия,
**Отделение по гръдна хирургия,
MБАЛ „Токуда Болница София“

EFFECtS OF tHE tREAtmENt WitH PHlЕBODiA®
iN PAtiENtS WitH BREASt CANCER–RElAtED
CHRONiC lymPHEDEmA
М.Staneva*, t. minchev**
*Department of Vascular Surgery ,
**Clinic of Thoracic Surgery
Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Лимфедемът на горен крайник е усложнение след мамектомия с лимфна дисекция
на аксиларни лимфни възли и лъчетерапия
по повод карцином, което обхваща около 1015% от оперираните през първите 6м. и влошава качеството им на живот.
Цел на проучването е да се оцени ефективността на терапията с Флебодия при пациентки с вторичен лимфедем на горен
крайник след мамектомия и лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли по повод
карцином.
Материал и метод: В проспективното
проучване са включени 80 жени с вторичен
лимфедем на горен крайник 2-3 месеца след
мамектомия и лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли по повод карцином на
гърдата. В група А жените приемат
Phlеbodia® 3х1 т. дневно за 10 дни, след
което 1 т. дневно до края на 3-я месец, а в
група Б са без лимфотонична терапия. Пациентките отказаха носене на ластичен ръкав.
При всички болни в началото, в края на 1-ви,
2-ри и 3-ти месец се провежда общ преглед
и се отчитат оплакванията, измерва се раз-

SUmmARy

Lymphoedema of the upper extremity is a
complication of the operation for breast cancer
with lymph node dissection and radiotherapy,
which comprises about 10-15% of the operated
patients during the first six months. It reduces
the quality of life of patients.
The aim of this study was to evaluate the
effectiveness of Phlеbodia® therapy in patients
with secondary lymphedema of the upper extremity after treatment of breast cancer.
Material and Method: In the prospective
study 80 women with secondary lymphedema
of the upper extremity were included, 2-3
months following the operation for breast cancer
with dissection of the axillary lymph nodes. In
group A women took Phlеbodia® 3x1 tablet/day
for 10 days, after which 1 tablet/day until the
end of the 3rd month, while Group B the patients did not receive lymphotonic therapy. Patients refused to wear elastic sleeves. All patients
were generally examined at the beginning, at the
end of the first, second and third months. The
examinations registered complaints and measurements for the circumferences of the two
upper extremity at 12cm above and below the
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лика в обиколката на двата горни крайника
на 12см над и под лакетната става. С УЗД се
изключи тромбоза на вени на горен крайник.
В началото и в края на 3-ти месец се оцени
качеството на живот чрез EuroQol group 5 dimension questionnaire и визуална аналогова
скала.
Резултати: В групата с Phlеbodia® в
края на 3-я месец се установи сигнификантно по-малка честотата на оплакванията
от тежест и/или болка в крайника. Средната
стойност на обиколката на мишницата и
предмишницата в см. в гр.А е статистически
значимо по-малка в края на 2-ри и 3-ти
месец. Пациентките показаха много висока
поносимост към Phlеbodia®
Заключение: Постоперативното приложение на високопречистен, полу-синтетичен
диосмин (Phlеbodia®) 600 mg при жени след
мамектомия с лимфна дисекция по повод
карцином, понижава лимфното налягане u
подобрява лимфния дренаж на ипсилатералния крайник, което води до подобряване на
качеството на живот и социалната адаптация.
Ключови думи: Лимфедем, диосмин,
карцином на гърдата
УВОД
Лимфедемът е хронично инвалидизиращо
заболяване, характеризиращо се с прогресивно
нарастване на отока в кожа и подкожие в резултат на прекъсване, блокиране или генетични
аномалии на лимфната система (1,7,9). Найчестите причини за придобития лимфедем са
лечение на неоплазма (лимфна дисекция и лъчелечение) или кожна инфекция (ерезипел) и се
нарича вторичен лимфедем (1,7,9). Лимфедемът
на горен крайник е усложнение след мамектомия с лимфна дисекция на аксиларни лимфни
22

elbow level. Thrombosis of the veins of the
upper extremity was excluded via ultrasound examination. At the beginning and at the end of the
third month, the quality of life of the patients
was evaluated by EuroQol group 5 dimension
questionnaire and a visual analogue scale.
Results: At the end of the 3rd month significantly less complains of were reported. Mean
value circumference of the upper arm and forearm in cm in group A was statistically significantly smaller at the end of the second and third
month. Patients showed a high tolerance to
Phlеbodia®.
Conclusion: The postoperative administration of highly purified, semisyntetic diosmine
(Phlеbodia®) 600 mg for women after breast
cancer with lymph node dissection, lowers
lymph pressure and improves lymphatic
drainage of the ipsilateral limb, resulting in improved quality of life and social adaptation.
Key words: lymphoedema, diosmine,
breast cancer

възли по повод карцином и последващо лъчелечение, което обхваща около 10-15% от оперираните през първите 6м. Той влошава качеството
на живот на пациентките (7,9,15). Диосминът е
естествен флавоноид, който се получава от растения по специална технология и подобрява
лимфния дренаж, протектира микроциркулацията и повишава венозния тонус (5,6,13).
един високопречистен, полусинтетичен диосмин е медикаментът Phlеbodia® 600.
Цел на проучването е да се оцени ефективността на терапията с Phlеbodia® 600 при пациентки с вторичен лимфедем на ипсилатерален
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Фиг 1. Брой пациенти с оплаквания преди започване на лечението

Фиг 2. Брой пациенти с оплаквания след 3 месеца

горен крайник след мамектомия с лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли и лъчетерапия по
повод карцином на гръдната жлеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
В това проспективно проучване са включени жени с вторичен лимфедем на горен край-

ник 2-3 месеца след мамектомия и лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли по повод
карцином на гърдата с N-0,1,2, оперирани от
01.01.2015 г. до 24.12.2015 г. в мБАЛ „Токуда
Болница София“, в Отделение по гръдна хирургия. Всички пациентки са провели химио и лъчетерапия и отказват носене на ластичен ръкав.
Те бяха разделени са в две групи. В група А жените приемат Phlеbodia® 3х1 т. дневно за 10
дни, след което по 1 т. дневно до края на 3
месец, а група Б са без лимфотонична терапия.
В началото, в края на 1-ви, 2-ри и 3-ти месец
при всички се измери разликата в обиколката на
двата горни крайника на 12 см над и под лакетната става, проведе се общ преглед и се отбеляза наличието на оплаквания, съпътстваща
кожна инфекция и поносимост на медикамента.
С УЗД се изключи тромбоза на вени на горен
крайник. В началото и в края на 3-ти месец се
оцени качеството на живот, свързано със заболяването чрез прилагане на EuroQol group 5 dimension questionnaire, (еQ-5D-5L), която
съдържа 5 въпроса: подвижност, самообслужване, ежедневна активност, болка/дискомфорт,
и тревожност/депресия. Всеки въпрос има 5
нива на отговор: без проблеми (без ограничения) - 5 тoчки, някои проблеми (4т., 3т., 2т.), до
тежки проблеми (1 т.). Здравното състояние се
измерваше с визуална аналогова скала (ВАС) в
диапазона от 0 (много лошо) до 100 (прекрасно
здраве), което пациента сам определяше (8).
РЕзУЛТАТИ
В проучването са включени 80 жени с вторичен лимфедем на горен крайник. В Група А
(с терапия Phlеbodia®) са 40 жени, на възраст
от 28-65г. (средно – 45,8 г.). В Група Б (без терапия с лимфотоник) също са 40 жени, на възраст от 30–68 г. (средно– 46,9г.). Не се установи
статистически значима разлика в оплакванията
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Таблица 1. Cредна разлика в см на обиколките на мишница и предмишница

Фиг 3. Пациентка с лимфедем преди терапия (А)
и след 3 месеца терапия с Phlеbodia® (Б)

Фиг 4. Оценка на Качеството на живот изходно
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на пациентките в двете групи преди започване
на лечението (фиг.1). В края на 3-я месец се установи сигнификантно по-малка честотата на
тежест и/или болка в групата с Phlеbodia®
спрямо тази без лимфотонична терапия (фиг.2).
При пациентките на терапия с Phlеbodia®
средната стойност на обиколката на мишницата
и предмишницата в см. е статистически значимо по-малка в края на 2-ри и 3-ти месец в
сравнение с тези без диосмин (табл.1, фиг.3).
При оценката на качеството на живот с еQ5D-5L не се наблюдава разлика в изходните
стойностите на показателите между двете групи
(фиг.4, фиг.6). В края на 3-я месец пациентките

Фиг 5. Оценка на Качеството на живот в края на
3-я месец
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Фиг 6. Оценка на Качеството на живот с ВАС

са подобрили своето самообслужване и са повишила стойността на ВАС. В гр.А статистически значимо по-слабо е усещането за болка
(фиг.5), а абсолютната стойност на ВАС е по-голяма (фиг.6).
По време на терапията с Phlеbodia® пациентките показаха много висока поносимост към
нея, въпреки съпътствуващата химиотерапия.
медикаментът не предизвика натоварване на
сърцето или ортостатизъм и не се наблюдава
промяна на артериалното налягане и сърдечната
честота.
ДИСКУСИЯ
При пациентки с карцином на гърдата, хирургията включва мастектомия и аксиларна
лимфна дисекция, с последваща лъчетерапия на
аксилата и на гръдната стена, което води до нарушаване на лимфния дренаж и лимфедем на
горен крайник. Това е хронично прогресиращо
състояние и е необходимо да се предприемат
ежедневни мерки за редукция на симптомите оток, тежест, болка и ограничение на движенията в крайника, предразположеност към
кожни инфекции. Ако не се лекува, лимфедемът
нараства прогресивно. Правилното комплексно
лечение може да намали риска от инфекции и

усложнения. При оток на горен крайник в диференциално-диагностичен план трябва да се
изключи тромбоза на вена в резултат на компресия или прорастване на туморния процес, постоперативно срастване, тромбоза свързана с
централен венозен катетър или електрод за кардиостимулатор (1,2,3, 4,14,16).
Диосминът често са дава за редукция на
лимфния оток като положителният му ефект е
потвърден в няколко проучвания (5,6,11,13,16).
Високопречистеният диосмин подобрява лимфния дренаж. по няколко механизма: повишава
онкотичното налягане на лимфата и движението
на течност от интерстициума към лимфните съдове; повишава тонуса на лимфните съдове; намалява интралимфното налягане и увеличава
броя на функциониращите лимфни капиляри
чрез намаляване на лимфното претоварване.
Диосминът влияе върху процесите, увреждащи
микроциркулацията, тъй като има протективно
действие върху капилярната стена, намалява капилярния хиперпермеабилитет и повишава капилярното съпротивление. Той инхибира
продукцията на медиаторите на възпалението:
простагландини (тромбоксан е2) и левкотриени, като потиска активността на ензима циклогеназа, респективно липоксигеназа. Освен това
подобрява реологичните параметри на кръвта
чрез намаляване на кръвния хипервискозитет,
увеличаване флексибилността на еритроцитите
и инхибира продукцията на свободни радикали
(антиоксидантен ефект) (5,6,13).
качеството на живот на оперираните зависи
от много фактори. То включва физически усложнения, емоционална депресия, удовлетворение с естетичните резултати и други. качество
на живот може да повлияе и на прогнозата за
пациента (8,10,11,12,16).
В това проучване бе установено увеличаване на лимфния дренаж, намаляване на лимфедема, подобряване на движенията в раменната
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става и по-ниска честота на оплакванията (тежест, болка, дискомфорт) в горния крайник на
пациентките, които приемат високопречистен,
полусинтетичен диосмин (Phlеbodia®) в сравнение с тези без диосмин. По всяка вероятност
това води и до подобряване на тяхното качеството на живот. Приложената по-висока от обичайната доза като иницираща терапия (3х1 табл.
за 10 дни), доведе до по-бърз лечебен ефект.
Подобни резултати в онкогинекологията съобщава и Христамян (6).
ИзВОДИ
Постоперативното приложение на високопречистен,
полусинтетичен
диосмин
(Phlеbodia®) 600 mg при жени след мамектомия, с лимфна дисекция и лъчетерапия по повод
карцином, понижава лимфното налягане u подобрява лимфния дренаж на ипсилатералния
крайник, което води до подобряване на качеството на живот и социалната адаптация.
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BAkER’S CySt – CliNiCAl AND DiAGNOStiC PROBlEmS
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*Department of vascular surgery and angiology, Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
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РЕзЮМЕ

Въведение: Бейкеровата киста (Бк) е резултат на вътреставната увреда, водеща до
повишена продукция на синовиална течност
и увеличаване на интраартикуларното налягане.
Цел на проучването е определяне честотата и анализ на пациентите, при които с ултразвук е диагностицирана Бк и е изключена
дълбока венозна тромбоза (ДВТ).
Материал и метод: Aнализирани са 328
пациенти, при които се установи наличие на
Бк с преглед и Цветно кодирана дуплекс сонография.
Резултати: От 328 изследвани пациенти
на възраст oт 40г. до 85г., при 15.2% като допълнителна находка се установи наличието
на Бк, от тях 28% са мъже и 72% са жени.
От тези пациенти 26% имат ставни симптоми, а 74% са с извънставни, като с ортопедично заболяване са 24%. От пациентите
40% са прегледани от ортопед, а останалите
60% – ангиолог. В зависимост от локализацията Бк са едностранни - при 84%, а в 16%
- двустранни; според размера те са малка
28

SUmmARy

Introduction: Baker’s cyst (BC) occurs as
a result of joint injury which leads to an increased production of synovial liquid.
The purpose of the study is to detemine the
frequency and analyse patients who were diagnosed with BC through ultrasound examination
when deep vein thrombosis (DVT) was excluded.
Material and method: BC has been diagnosed in 328 who have been analyzed. The
physical examination and Color duplex sonography (CDS) were used to examine the fossa
poplitea bilaterally.
Results: BC was diagnosed in 15.2% out of
328 patients. Their age varies from 40 to 85,
28% male and 72% - female. 26% of the patients have joint related symptoms and 74% of
them symptoms are non-joint related, and 24%
have orthopedic disease. 40% of the patients
have been examined by an orthopedist and other
60% - by an angiologist.
Depending on the localization BC was unilateral in 84% of patients and bilateral – in 16%.
According to size it was small (under 3cm) in
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(под 3см.) при 69% и голяма (над 3см.) - при
31%. Усложнения са налице при 10%, всички
с голяма Бк.
Заключение: Трудното разграничаване
на оплакванията, както и честата липса на
локално ставно оплакване е причината найчесто пациентите да търсят първо съдов специалист. В повечето случаи дори и клинично
изявена Бк не налага неотложно оперативно
лечение, освен в случаите със значим компартмънт синдром. ЦкДС е метод на избор
за установяване на ДВТ и диференцирането
и от компресия на съдовете и Бк.
Ключови думи: Бейкерова киста,
Цветно кодирана дуплекс сонография, оток
на подбедрицата
УВОД
Истинската киста представлява затворена
торбичка, която има самостоятелна мембрана и
e ясно отграниченa от околните тъкани [4]. Поплитеалната,често наричана синовиална или бейкерова киста (Бк), носи името на хирурга, който
първи я е описал в 1877г. - Уилям Бейкър [1]. В
своята същност Бк не представлява истинска
киста и все още няма единно становище относно генезата и. Някои приемат, че тя представлвява инвагинация на синовията на
колянната става, вследствие изтъняването на
ставната капсула,а според други се развива когато се получи разтягане на гастрокнемио-семимембранозната бурса [5]. И в двата случая
изпълващата я течност произхожда от колянната става, като наличието на такава комуникация се увеличава с възраста [6], което вероятно
е свързано с дегенеративните промени и изтъняването на ставната капсула вследствие на вътреставна увреда [4]. Вътреставната увреда води
до повишаване продукцията на синовиална теч-

69% and big (over 3cm) in 31%. Complications
are observed in 10% of patients, all of them with
big BC.
Conclusion: The difficulty in distinguishing the symptoms as well as the common lack
of local joint-related symptom is the reason why
in most cases patients consult a vascular specialist first. BC does not require surgery, unless
there is compartment syndrome. Color duplex
sonography is a method of choice to diagnose
DVT of lower extremities, vascular compression
as well as diagnosing BC.
Key words: Baker’s cyst, Color duplex
sonography, lower thigh swelling.

ност и увеличаване на интра-артикуларното налягане. В много случаи Бк се асоциира с дегенеративна артропатия,с увреда на менискус, с
ревматоиден артрит, с посттравматична увреда
на ставата при спортисти и др [4].
Бк най-често се дагностицира като случайна находка при изследване на колянна става
или поплитеална ямка, посредством ултразвуково изследване или магнитно-резонансна
томография. Ултразвуковата находка на анехогенна или хипоехогенна течност локализирана
между сухожилията на м.гатрокнемиус и м.семимембранозус (дорзомедиално във фоса политея) насочва в голям процент (до 100%) от
случаите към Бейкерова киста [2,6].
ЦЕЛ
Цел на проучването е определяне на честотата и анализ на пациентите, преминали през
кабинета по Ангиология на ДкЦ ''Токуда
София'', при които с ултразвуково изследване е
диагностицирана Бк и е изключена ДВТ.
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Фиг 1. Бейкерова киста. А- хронична, Б- остра

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
За период от 2м. са анализирани 328 пациенти, преминали през амбулаторния кабинет с
оплаквания, индициращи провеждането на
ЦкДС на долните крайници, при които като допълнителна находка се установи наличието на
Бейкерова киста (Бк).
В анамнезата се отбелязваха времето и характера на оплакванията (напрежение зад коляното, болка, оток в подбедрицата), наличието на
локален симптом от ставата, засягането на единия или двата долни крайника.
В статуса се отбелязаха локалните симптоми: наличието на оток зад коляното, палпаторна
болезненост,
едностраното
или
двустранно засягане на карайниците, оток на
подбедрицата. Посредством Цветно кодирана
дуплекс сонография (ЦкДС) се изследваше
фоса поплитеа двустранно. ехографски Бк се
представя като анехогенна, хипоехогенна или
30

хиперехогенна формация дорзо-медиално във
фоса поплитея (фиг.1).
Пациентите се разделят по: пол; по възраст
(до 45г.; 45-65г.; над 65г.); по начин на възникване на оплакванията (остро настъпили оплаквания - до 7 дни от появата и хронично - повече
от 7 дни); по наличието на ставни симтоми или
симтоми от страна на подбедрицата; по наличие
на придружаващо ортопедично заболяване.
Бк се характеризира: по локализация (едностранна или двустранна); по големина (малка до 3 см. и голяма - над 3 см.); по наличие на усложнение на Бк (пропагация, компресия на
поплитеални съдове).
РЕзУЛТАТИ
От 328 изследвани пациенти при 50 (15.2%)
от тях като допълнителна находка се установи
наличието на Бейкерова киста. Пациентите бяха
на възраст oт 40г. до 85г., средно - 62.5г., а от
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Фиг 2. Честотно разпределение по пол

Фиг 3. Честотно разпределение по възраст

Фиг 4. Честотно разпределение по ставна и извънставна симптоматика

Фиг 5. Честотно разпределение по начина на
възникване на заболяването

Фиг 6. Честотно разпределение по според размера на кистата

тях 14 (28%) бяха мъже и 36 (72%) - жени
(р<0.05) /Фиг.2/.
Възрастовото разпределение бе следното до 45г. - 9 (18%), 45-65г. - 13 (26% и над 65г. 28 (56%) човека /Фиг.3/.
От всички пациенти 13 (26 %) бяха с локални симптоми като оток или болка в ставата
и 37 (74 %) бяха с извънставни симптоми: оток,
болка и напрежение в подбедрицата (р<0,05).
/Фиг.4/.
От изследваните с Бк пациенти с остра

изява на заболяването са 7 (14%), а с хроничен
негов ход - 43 (86%) (р<0.05)/Фиг.5/.
С ортопедично заболяване бяха 12 (24%) от
пациентите, като от тях 2 (16.6%) са след ендопротезиране на колянна става и 10 (83.4%) са с
дегенеративна артропатия (р<0.05). От изследваните пациенти 22 (40%) са първоначално насочени за преглед от ортопед, а останалите 28
(60%) пациенти, след изключване на съдова патология, допълнително са насочени към ортопед (р<0.05).
В зависимост от локализацията на Бк се установи едностранна локализация в 42 (84%) от
случаите и в 8 (16%) - с двустранна Бк (р<0.05).
Според размера на Бк, последната бе определяна като малка (под 3см.) при 40 (69%) от пациентите и като голяма (над 3см.) при 18 (31%)
пациенти (р<0.05) /Фиг.6/.
При 5 (10%) от пациентите, всички с големи
Бк, се установиха усложнения. При 3 (16.6%)
от тези случаи имаше дистална пропагация на
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кистата между мускулните влакна, а при 2
(11.1%) от тях кистата причиняваше значителна
компресия на венозните съдове със силно забавен венозен кръвоток.
ОБСЪЖДАНЕ
Най-честите симптоми на Бк са: напрежение и дискомфорт в задколянната ямка, оток в
подбедрицата, невъзможност за движение в колянната става в пълен обем, и болка в ставата,
разпространяваща се понякога дистално. Състоянието може дълго време да остане асимптомно, а като първа изява може да бъде някое
от усложненията: руптура, прогресия между
мускулните влакна, синдром на притискането с
компресия на поплитеалните съдове или подбедрени нерви (1,5).
Припокриването на симптомите на ДВТ и
Бейкеровата киста, налага преглед както от
съдов специалист, така и от ортопед независимо
от последователноста на посещението. В голяма част от случаите пациентите посещават
първоначално съдов специалист, поради липсва
на ставни оплаквания. Близката клинична изява
на двете патологии изисква внимателното изследване с ЦкДС на фоса поплитея. Ние установихме Бейкерова киста при 15,2% от
изследваните пациенти, но други автори съобщават за по-голяма нейна честота (до 27%) (2).
В нашето проучване се наблюдава статистически значима е разликата в разпределението на
пациетнтите по пол. По-често Бейкерова киста
се наблюдава при жените – 72%. Средната възраст на пациентите с изключена съдова патология и Бк е 62.5 години, като най-често тя се
открива над 65годишна възраст (56%), факт,
който корелира с прогресивната увреда на
структурите на ставата, настъпващи с възрастта; подобни резултати съобщават и Lindgren
PG [3] и Bui-Mansfield [2].
32

Сигнификантна е разликата и по отношение
на хода на страданието - по-често то протича
хронично (86%).
При повечето наши пациенти (74%) водещи
оплаквания бяха оток, болка и напрежение в
подбедрицата, а малка част от тях (26%) съобщаваха за локално ставно оплакване.
При пациентите с ортопедично заболяване, статистически значима разлика се наблюдава в зависимост от характера му, като повечето от тях
(83.4%) са с дегенеративна артропатия, като
подобни резултати се докладвани и в други проучвания [2,6]. В това проучване наблюдавахме
значима разлика в зависимост от локализацията
на Бейкеровата киста: при 84% от пациентите
тя бе едностранна. Статистически значимо почесто (68.9%) се намериха малки по размер (<
3см.) кисти. Установено бе и това, че големите
Бейкерови кисти, макар и с по-малка честота са
свързани с по-честа проява на усложнения пропагация и компресия.
Статистически значима бе разликата в честотата на пациентите, които първо са посетили
съдов специалист в сравнение с ортопед. Това
се дължи на факта, че Бк може да имитира ДВТ,
и затова е необходимо ехографско изследване.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Трудното разграничаване на оплакванията,
както и честата липса на локално ставно оплакване е причината в голяма част от случаите пациентите да търсят първо съдов специалист. В
големият процент малките, случайно установени кисти, не създават значими оплаквания,
докато по-големите по размери Бк може да причинят симптоми типични за ДВТ (оток и напрежение в подбедрицата). Затова независимо от
възрастта, пола или времето на възникване на
оплакванията, на първо място трябва да се изключи съдовата патология. При приемане на Бк
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като причина за оплакванията, последващото
поведение се определя от ортопед. В повечето
случаи дори и клинично изявена, Бк не налага
неотложно оперативно лечение, освен в случаите със значим компартмънт синдром.
Цветно кодираната дуплекс сонография е
метод на избор за установяване ДВТ на долните
крайници, компресия на съдовете, а също и за
установяване на Бк.
ЛИТЕРАТУРА
1. Bandinelli F, Fedi R, Generini S et-al. Longitudinal ultrasound and clinical follow-up of
Baker's cysts injection with steroids in knee osteoarthritis. Clin. Rheumatol. 2012;31 (4): 727-31
2. Bui-Mansfield LT, Edward F. Baker Cyst
Imaging.
ttp://emedicine.medscape.com/article/387399

3. Lindgren PG, Willén R. Gastrocnemiosemimembranosus bursa and its relation to the knee
joint. I. Anatomy and histology. Acta Radiol 1977;
18:497-5125
4. Miller TT, Staron RB, Koenigsberg T,
Levin TL, Feldman F. MR imaging of Baker cysts:
association with internal derangement, effusion,
and degenerative arthropathy. Radiology 1996;
201:247-250
5. National Library of Medicine - Medical
Subject Headings 2016 MeSH
6. Ward E. E., Jacobson J A., Fessell DP,
Hayes CW and van Holsbeeck M. Sonographic Detection of Baker's Cysts Comparison with MR Imaging. American Journal of Roentgenology.
2001;176: 373-380. 10.2214

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

3/2016

33

СЪДОВА ХИРУРГИЯ
ПЕРИОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД
ДИСТАЛНИ БАйПАС ОПЕРАЦИИ – ДАЛИ НАИСТИНА
ХИРУРГИЯТА Е ТОЛКОВА РИСКОВА?
С. Стефанов
Отделение по съдова хирургия – УМБАЛ Сити Клиник – София

PERiOPERAtivE COmPliCAtiONS FROm CARDiOvASCUlAR
ORiGiN AFtER DiStAl ByPASS OPERAtiONS – iS tHE OPEN
SURGERy SO RiSky REAlly?
S. Stefanov
Department of vascular surgery, City Clinic – Sofia

РЕзЮМЕ

Въпреки че байпас хирургията остава
като стандартна реваскуларизационна стратегия при критична исхемия на крайника
(кИк) и дълги подингвинални артериални
лезии, много центрове извършват периферни
ендоваскуларни интервенции като метод на
първи избор при такива случаи. една от причините за това е, че отворената хирургия се
определя като по-рискова по отношение на
ранните периоперативни усложнения, особено при пациенти с мултифокална атеросклероза. Целта на настоящето проучване е
да анализираме нашите резултати относно
периоперативната смъртност след дистални
артериални байпаси и методите на превенция
на сърдечно-съдовите инциденти.
УВОД
Байпас хирургията остава и днес като стандартна реваскуларизационна стратегия при
критична исхемия на крайника (кИк) и дълги
подингвинални артериални лезии, а много центрове извършват периферни ендоваскуларни
34

SUmmARy

Despite of the fact that the bypass surgery
remains a standard revascularization strategy in
patients with critical limb ischemia (CLI) and
long infra-inguinal arterial lesions, many centers
used peripheral endovascular interventions as a
method of first choice in such cases. One reason
for that is that open surgery is defined as more
risky in terms of perioperative complications,
especially in patients with multifocal atherosclerosis. The purpose of this study is to analyze our
results and especially the perioperative mortality
after distal arterial bypasses, as well as the methods for prevention of cardiovascular incidents.

интервенции като метод на първи избор при
тези пациенти, въпреки че отворената хирургия
се определя от някои автори като по-рискова по
отношение на периоперативните усложнения,
особенно при пациенти с мултифокална атеросклероза.
Известно е, че пациентите с кИк са често с
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диабет, дислипидемия и напреднала възраст и
по тази причина с висок процент на мултифокална атеросклероза. При тях, в около 25%, са
засегнати едновременно периферните, коронарните и каротидните съдове. Широкото разпространение на комбинирана сърдечна и
периферна съдова болест е потвърдена в две големи международни изследвания-REACH (Reduction in Atherothrombosis for Continued Health)
registry и AGATHA (A Global Atherothrombosis
Assessment), в които 16-35% от пациентите (с
атеросклероза или три и повече рискови фактори) са имали полисъдова болест (11,6). Сигнификантна коронарна болест, в най-малко един
съд, се установява при около 60% от пациентите с тежка периферна съдова болест, изискваща хирургия (9). класическите критерии за
оценка на съдови реконструкции са проходимост на графта, съхраняемост на крайника и
следоперативни хирургични усложнения,
включващи и смъртност на пациента. Ранната
след оперативната смъртност (от деня на операцията до 30-я следоперативен ден) се приема
като зависима освен от съпътстващите коморбидности на пациента, и от вида и начина на извършване на оперативната интервенция. Докато
проходимостта на графта и съхраняемостта на
крайника са критерий за качеството на извършената оперативна процедура, то усложненията
и най-вече смъртността показват степента на
нейната безопасност. В тази връзка по-голяма
част от ендоваскуларните процедури се приемат
априори като по-безопасни в сравнение с класическите методи на съдовата хирургия. Ако
това е доказано в различна степен за на хирургията на големите съдове – при аневризми на
торакалната и абдоминалната аорта, реконструкции в аорто-илиачния сегмент и интервенции на висцералните съдове, то при лечението
на подингвиналните артериални оклузии резултатите са в голяма степен дискутабилни.

мултицентровото двойно сляпо проучване
PREVENT III при 1404 пациенти с автовенозни
реконструкции съобщава за 30-дневна периоперативна смъртност от 2.7%.
В проучването CRAB от 2007г., с включени
4985 пациенти с байпас хирургия при кИк, се
съобщава за ранна (30-дневна) оперативна
смъртност от 2.9% (10). мета-анализ, включващ
31 публикации върху подингвинални артериални байпаси от 1981г. до 2004г., цитира ранна
периоперативна смъртност, варираща между
6,1% за по-ранните публикации до 0% по
данни от съвременните статии в последните
години (2). При част от пациентите с кИк и доказана ИБС липсват възможности за ясна прогноза относно вероятните усложнения от страна
на коронарните артерии по време на периферна
съдова операция (8). Възможностите за превенция на усложнения от страна на сърцето варират в широки граници – от предоперативно
медикаментозно стабилизиране на пациента,
едномоментна ендоваскуларна реваскуларизация на периферни и коронарни съдове (1), до
максимално агресивна коронарна реваскула-ризация (ендоваскуларна или оперативна), с отлагане във времето на периферната интервенция.
Така при пациентите с кИк и ИБС, неподходящи за периферна ендоваскуларна процедура,
възниква въпросът дали отворената хирургия ги
обрича на риск от сърдечни усложнения периоперативно в такава степен, че сърдечната реваскуларизация задължително да предшества
периферната. Наложителната дългосрочна антиагрегантна профилактика след коронарно
стентиране не позволява хирургична интервенция в този период и това в голяма степен определя съдбата на исхемичния крайник в посока
ампутация.
Целта на настоящото проучване бе да се
анализира ранната следоперативна смъртност
при дистални артериални байпаси, агресивната
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Таблица 1. Възрастово-полови характеристики

диагностика и селективната сърдечна реваскуларизация при високорискови пациенти, както
и методите на превенция на сърдечно-съдови
инциденти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
За периода от 1999 – 2014 са извършени 233
дистални артериални байпаса при 230 паци-

ента. Демографската характеристика и коморбидността на пациентите са представени на таблиците 1 и 2.
Използваните хирургични методи - дистални байпас операции включват: крурални
байпаси (198) - към артериите на подбедрицата,
и педални байпаси (35) - към артериите на ходилото.

Таблица 2. Стадий на заболяването и коморбидности

36
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Фиг 1.
Проходимостт на графта и
съхраняемост на крайника

РЕзУЛТАТИ
Резултатите по отношение на проходимостта на графта за 1г. , 3г. и 5г. при диабетици
и недиабетици е 75%, 68% и 67% и съответно
75%, 62% и 54%. Съхраняемостта на крайника
за групата с диабет и без диабет относно 12м.,
36 и 60м. е 90%, 88% , 83% и съответно 86%,
81% и 73% (Фиг. 1).
По отношение на ранната периоперативна
смъртност в рамките на 30 дни за всички оперирани тя е 2,6 % или 6 починали пациенти
(Табл. 3).

При един пациент от групата на недиабетиците причина за екзитус беше изкървяване
от графта, а при всички останали - остър миокарден инфаркт. Сравнявайки резултатите
между диабетици и недиабетици, не се отчита сигнификантна разлика.
ОБСЪЖДАНЕ
Анализът на постигнатите от нас резултати
показва напълно приемливи нива на периоперативна смъртност при извършването на дистални
байпас реконструкции както при диабетици,
така и при недиабетици. като обяснение за нис-
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Таблица 3. Възрастово-полови характеристики

ката периоперативна смъртност може да се изтъкне агресивната стратегия, прилагана през годините за предоперативна диагностика на
мултифокалната атеросклероза и при нужда
превантивно лечение на коронарната и каротидна патология. От декември 2012г. като стандарт при всички пациенти с кИк, подлежащи
на дистална байпас хирургия, се преценява
риска за наличие на мултифокалност на процеса. В предоперативния период освен периферната артериална патология, се изяснява
също и наличието на коронарна и/или каротидна патология. Извършва се пълна неинвазивна диагностика, като при индикации се
прави и ангиографско изследване – коронарография и каротидография.
При високостепенни стенози на коронарните артерии, както и при високостепенни каротидни стенози се извършва предоперативно
рутинно стентиране. В случай на високостепенни коронарни стволови стенози, както и при
каротидни стенози, неподходящи за ендоваскуларно лечение, се осъщетвява оперативно
лечение в кратък срок преди дисталната съдова
интервенция. Във всички останали случаи е извършена първо дистална байпас хирургия на
фона на медикаментозна протекция на исхемичната болест на сърцето. Тази стратегия доведе
в последните години до нулева периоперативна
смъртност от сърдечни и мозъчно-съдови инциденти в ранния следоперативен период.
38

зАКЛЮЧЕНИЕ
По наши данни, които се потвърждават и от
редица чужди автори (4,5,7,8), дисталните артериални байпаси при критична исхемия са метод
с високи и трайни резултати по отношение на
проходимостта на графта и съхраняемостта на
крайника. Ранната постоперативна смъртност в
нашето проучване е минимална, съизмерима с
данните на водещи автори, и е напълно приемлива при посочените високорискови пациенти.
Резултатите показват, че диабетът не потенцира
ранната следоперативна смъртност. Индивидуалният подход за превенция на сърдечно-съдови
инциденти осигурява възможност за снижаване
на риска при извършване на дистална хирургия,
която от своя страна допринася за високо ниво
на съхраняемост на оперирания крайник в дългосрочен план.
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КОМБИНИРАНИ ТЕЖКИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД
СКЛЕРОТЕРАПИЯ С ПЯНА
А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров, П. Пенков, Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия,
МБАЛ „Тракия”, Стара Загора

COmBiNED COmPlEX COmPliCAtiONS
AFtER FOAm SClEROtHERAPy

A. Elkin, i. tenev, S. Biserov, P. Penkov, D. Petkov
Department of vascular and endovascular surgery,
Trakia Hospital, Stara Zagora, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Склеротерапията с пяна придоби широка
популярност като метод на първично третиране
на варикозните вени с ниска честота и тежест
на лесноповлияващи се усложнения, които се
асоциират с локалния или системен ефект на
медикамента и въздействието на газообразната
форма. Проявата на комбинация от усложнения
е рядка и нетипична, но тежестта им е значително по-изразена, бавно регресираща и често
налага хоспитализация.
През периода септември 2014г.– юни 2016г.
в Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия на мБАЛ „Тракия”, Стара Загора, са хоспитализирани 4 пациента (3м/1ж) след пяна
склеротерапия в амбулаторни условия. Налице
бе флебитна реакция по хода на ВСм до СФС,
левко- и лимфоцитоза, фебрилитет, оток и целулит на третираните крайници. При една от
пациентките беше налице и системна интоксикация.
Проведеното лечение доведе до пълно обратно развитие на симптоматиката. Подобна реакция след склеротерапия е нетипична, но може
да бъде наблюдавана. Обсъждат се възможните
причини за развитието и, както и начините за
нейното лечение.
Ключови думи: склеротерапия, усложнения, флебит, пяна, лечение.
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SUmmARy

Foam sclerotherapy is widely used in the
treatment of varicose veins because of its low
incidence of complications, due to the local and
systemic effect of the sclerosing agent.Though
the multiple complications are rare and untypical, usually they are slowly regressing, and often
require hospital administration.
From September 2014 till June 2016 in the
Vascular and endovascular surgery department
of Trakia Hospital, Stara Zagoraq 4 patients
(3m/1f) were administrated after ambulatory
foam sclerotherapy. The clinical presentation of
all patients included phlebitis of GSV up to the
SFJ, leuco- and lymphocytosis, fever, edema
and cellulite of the treated limbs. One of the patients was with system intoxication.
The treatment led to total regression of the
symptoms. Such combined complex complication of sclerotherapy is untypical, but unfortunately can be observed. All the possible
reasonable causes for its development and performance, and also its management, are discussed.
Key words: sclerotherapy, complications,
phlebitis, foam, management.
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УВОД
Склеротерапията с пяна придоби широка
популярност като метод на първично третиране
на варикозните вени.2,6,8,15 Основните причини за бързо повишаващият се брой третирани
пациенти са ниската честота и тежест на лесно
повлияващи се на лечение усложнения, и възможността за амбулаторното провеждане на
процедурите, което не нарушава трудовата ангажираност на пациентите.4,7,11,14 За съжаление все по-често процедурите се извършват от
лекари, които не са сертифицирани съдови специалисти, и практикуват в медицински центрове с естетична или дерматологична
насоченост.
Задълбоченото познаване на патогенетичните и патофизиологични механизми на хроничната венозна недостатъчност (ХВН) и
прогресията на дилатиране на венозните структури би следвало да намали риска от усложнения на процедурите при тяхното провеждане по
медицински показания и съгласно изискванията
за добра медицинска практика.
Най-честите усложнения на склеротерапията с пяна се асоциират с локалния и/или системен ефект на медикамента, както и
въздействието на пяната върху съдовата стена и
околните тъкани. 1,3,6 Според своята изява,
компликациите могат да бъдат системни и локални. 1,5,6,8,9,12 Общите усложнения, са
редки, но предимно тежки и с възможно животозастрашаващо прогресиране - опастност от
развитие на белодробна емболия и анафилактичен шок.
Локалните усложнения според своята локализация и протичане биват два вида. Тежки –
флеботромбоза, кожна некроза и интраартериална апликация. Леки - хематом на мястото на
апликация, левкопластна алергия, хиперпигментации, точковидни некрози, кожни папули в

пукционните зони, неоваскуларизация, флебит
на третираните сегменти и неврологични усложнения. Описаните усложнения варират в
своята тежест и честота, и се проявяват предимно като монокомпликация на терапията.
Локалните усложнения са предимно лесноповлияващи се и не изискват хоспиталзиация на
пациентите, за разлика от тежките системни такива. Проявата на комбинация от усложнения е
рядка и нетипична, но с изразена тежест и затегното протичане. Те регресират бавно и често
налагат
хоспитализация
за
адекватно
лечение.5,10, 12-14
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода септември 2014г.–юни
2016 в Отделение по съдова и ендо-васкуларна
хирургия на мБАЛ „Тракия”, Стара Загора, са
хоспитализирани 4 пациента (3м/1ж) след проведена пяна склеротерапия в амбулаторни условия в медицински центрове, несвързани със
стационарната ни база. Пациентите са хоспитализирани след 7-ми постпроцедурен ден в спешен порядък. При всички пациенти се установи
тежка варикофлебитна реакция, като обединяващо проявление в локалния статус.
клиничната картина се характеризираше с
флебитна реакция по хода на ВСм, левко- и
лимфоцитоза с фебрилитет до 39.2оС. При
всички пациенти беше налице значим по обем
и компресия на тъканите оток, с целулит на третираните крайници (фиг 1.).
При една от пациентките основната причина за хоспитализация бе бързо развила се локална некроза на пункционите места, довела до
подлежащ обширен целулит, и системна интоксикация (фиг.2). Некротично-възпалителните
промени, предизвикващи системна интоксикация и фебрилитет до 39.2оС, се овладяха изключително трудно с вторично зарастване на някой

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

3/2016

41

от раните.
Проведе се активно системно лечение,
включващо емперично и съобразно антибиограма приложение на антибиотици до овладяване на локалната възпалителна реакция и
системата интоксикация, в комбинация от локално и системно аплициране на нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС) и венотоници.
Приложението на ниско молекулни хеперинови (НмХ) препарати се провеждаше по протокол в терапевтични дози, а налагането на
външна еластокомпресия (22-30mmHg) стартираше с началото на хоспитализацията.
Проведеното системно лечение резултира с
пълно, но бавно обратно развитие на симптоматиката – до 10-15 ден след дехоспитализацията. Остатъчна ограничена тъканна некроза
се наблюдаваше само в един от случаите, като
в амбулаторни условия се постигна вторично зарастване на раната.
ОБСЪЖДАНЕ
комбинацията от тежки локалани усложнения след склеротерапия е нетипична, но все пак
регистрирана. Тя може да бъде в резултат на
различни предпоставки и причини, проявени

Фиг 1. Обширен целулит
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поотделно или в комбинация. 10, 13,14
Подценяване на общия статус на пациента
и нарушаването правилата на антисептика и
асептика най-често са поради неопитност на интервенционалиния екип, тъй като не е правилно
да се търси веднага постигане на максимален
финансов ефект, а оптимален клиничен ефект.
Непознаването на механизмите за настъпване
на усложененията се асоциира с доза- и обемзависими усложнения - прекомерно количеството използван слерозант и неадекватна
концентрация.5 Техниката на склеротерапията
и използваните консумативи при всяка процедура би следвало да бъдат максимално прецизирани, при спазване на правилата на
асептиката (12).
Атипични реакции към медикамента са непредвидими, но трябва да бъдат очаквани.
Именно затова подходът към всеки един пациент трябва да е съчетан с повишено внимание и
готовност за своевременно копиране на настъпили усложнения при провеждането на склеротерапевтичните процедури (15).
ИзВОДИ
Лечението на комбинираните усложенения
след склеротерапия е индивидуално и не е стан-

Фиг 2. Локална некроза на пункционите места с
подлежащ целулит.

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

3/2016

дартизирано.
Това налага обсъждането и въвеждането на
стандартен протокол, който да бъде изпълняван
от всички специалисти, извършващи склеротерапия.
Предвид възможните причини за развитието на тежки комбинирани усложнения и с
цел тяхното профилактиране, е необходимо
максимално прецизиране на всяка една отделна
процедура.
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BiOmECHANiCAl ASSESSmENt RUPtURE RiSk OF
ABDOmiNAl AORtiC ANEURySm

Е. Goranova 1, t.C. Gasser 2
1. National Heart Hospital - Sofia
2. KTH Solid Mechanics, Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm, Sweden
РЕзЮМЕ

Практиката вече е доказала, че пряката
асоциация между максималния размер на
диаметъра на аневризмата и вероятността от
руптура не е винаги меродавна. Налице са и
други параметри, които могат да играят роля
в процеса на разкъсване на аортната стена.
Най-високата точка на напрежение на
аортната стена, т.е. върховото напрежение
(PWS – Рeak Wall Stress) и максималният
риск от руптура на стената (PWRR – Peak
Wall Rupture Risk), интралуменният тромб
(ILT - Itraluminal Trombus), формата и особеностите на механичните свойства на стената
на аневризмата на абдоминалната аорта
(AAA) са факторите, допринасящи за комплексната характеристика, изграждаща
сложния процес на руптура.
Целта на тази статия е да даде яснота за
ролята на биомеханичните фактори, отговорни за настъпване на руптура на ААА, изчислени въз основа на математическо
моделиране на компютърни изображения.
Метод: Въз основа на математическо моделиране на компютърните изображения се
извършва биомеханична симулация, изчислява се крайният елемент и се тълкуват биомеханичните параметри. Реконструкциите на

SUmmARy
Background: A continuously increasing
body of literature indicates that not always a direct association between the maximum diameter
of an abdominal aortic aneurysm (AAA) and its
risk of rupture exists. Consequently, monitoring
the maximum diameter and regarding cases at
diameters of 5.5 cm, and above, critical may not
always being a valid approach. Many other rupture risk parameters have been identified, and,
amongst others, a high wall stress, a thick intraluminal thrombus (ILT) and aneurysm wall mechanical characteristics are known factors that
influence AAA rupture risk.
Aim: This study aimed at introducing a biomechanics-based AAA rupture risk assessment
at the National Heart Hospital in Sofia, Bulgaria,
and at exploring the potential of such an individualized risk assessment.
Method: AAA cases were semi-automatically reconstructed from Computed Tomography-Angiography (CT-A) images and served as
input for a Finite Element (FE) analysis. From
such generated data, key geometrical and biomechanical parameters were extracted and related to mean population AAA cases. This study
was performed with A4clinics Research Edition
(VASCOPS GmbH, Graz, Austria).
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аневризмите са правени на базата на скенерангиография, анализирана с диагностичен
софтуер A4research (VASCOPS GmbH, Грац,
Австрия).
Заключение: математически моделираната оценка на биомеханичния риск от руптура дава възможност за вземане на строго
индивидуализирани решения чрез интегриране на известните рискови фактори за руптура на AAA.
Ключови думи: аневризма на абдоминалната аорта, риск от руптура, върхово напрежение на стената, биомеханично
изчисление на риска, краен елемент

Conclusion: The biomechanical AAA rupture risk assessment provides vascular surgeons
with the strictly objective data beyond the traditionally used maximum diameter. Biomechanics
factors like the Peak Wall Rupture Index
(PWRI) quantitatively integrate many known
risk factors and support an individualized risk
assessment.
Key words: Aneurysm of abdominal, aorta,
rupture risk, biomechanical analyzes, peak wall
stress, finite element

УВОД
Понастоящем диаметърът на аневризмата
се счита за един от основните критерии за вземане на решение за операция на пациент с аневризма на коремната аорта (AAA).
Според някои автори (1,3,6) асоциацията
между максималния диаметър на аневризмата и
вероятността от руптура не е винаги меродавна.
Познати са случаи с руптурирали малки аневризми, които представляват 13% - 15% от
всички такива (1,19). И обратно, има ААА с
голям диаметър, които никога не руптурират
(2,19). Съществен остава въпросът каква тактика да се предприеме. Очевидно е, че един метричен фактор е недостатъчен за прецизна
оценка в светлината на това, че могат да се прилагат необосновано прибързано операции или
рискови изчаквания с наблюдение или медикаментозно лечение. Такива факти водят до търсенето на други допълнителни фактори и
белези, които да допринасат за по-прецизно становище по отношение на прогнозата за риска от
руптура. Във фокуса на научните изследвания
застава аортната стена, формата на ААА и ролята на вътрелуменния тромб. Raghavan и сът-

рудници (12) посвещават обширен труд, разработвайки свойствата на артериалната стена, издържливостта ѝ на опън и напрежение. Те
доказват, че върховото напрежение в стената
играе ключова роля за нейната руптура. В този
смисъл когато се говори за риск от руптура на
аортната стена, е правилно да се вземе предвид
не само един показател, какъвто е диаметърът,
но да се включат и други фактори, свързани с
нейната здравина (3,4). Най-високата точка на
напрежение на аортната стена (PWS), особеностите на механичните и свойства, интралуменният тромб (ILT) и други фактори допринасят в
комплексната характеристика, провокираща
сложния процес на руптура (4,5,17,18).
Геометричните и биомеханичните данни на
аортната стена се отчитат по специално създадени софтуерни програми за изчисляване на потенциалния риск от руптура на основата на
математически модели. По-широко разпространените от тях са датската 3-Mensio Vascular,
американските OSIRIX и Tera Rеcon, съвместими с програмите Apple Mac. Четвъртата (найподходяща засега) е VASCOPS, на която се
базират изследванията в Националната кардио-
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логична болница (НкБ). Скоростта на прогнозиране на руптурата при изчислителни модели
зависи от програмата, нивото на сложност на зададения модел и прогнозната стойност на биомеханичните параметри, използвани за оценка
на риска като например PWS, разпределението
на ILT, здравината на стената и мястото на руптурата.
ЦЕЛ
Целта на тази статия е да разгледа биомеханичните фактори, отговорни за настъпване на
руптура на ААА въз основа на математическо
моделиране на компютърни изображения.
Хипотеза за биомеханичния риск от руптура. Според хипотезата за биомеханичния
риск от руптура една аневризма руптурира, когато напрежението на стената надмине нейната
здравина (12). Напрежение на стената се образува от турбулентното движение и налягането в
сака на аневризмата, разпределя се неравномерно във всяка точка, като съществено зависи
и от формата му (15,17). Точката с най-високо
напрежение, т.е. върховото напрежение (PWSРeak Wall Stress), е предилекционно мястото и
носи максимален (върхов) риск от руптура (6,7).
От гледна точка на механиката върховото
напрежение (PWS-Рeak Wall Stress) е размерът
на силата, упражнявана върху повърхността на
единица площ, съобразно закона на Лаплас.
Върховият риск от руптура на стената (PWRRРeak Wall Rupture Risk) е съотношението между
действащото напрежение на единица площ и
здравината на стената. Разпределението на напрежението върху артериалната стена зависи от
налягането, упражнявано от флуидите, изразено
от уравнението на Фон мизес. Въз основа на
тези закономерности са създадени уравненията
за нужните изчисления.

За да се извърши акуратно изчисление, в началото на работата на софтуерната програма за
всеки пациент се вписват основни индивидуални данни – ръст, тегло, пол, фамилна обремененост, тютюнопушене и артериално налягане
към момента на изследването. Геометричните
параметри като размера на общия диаметъра на
сака, на вътрешния лумен, на дебелината на
тромба и др. се ползват на базата на контрастиндуцираната компютърна ангиография.
контраст-индуцирана скенер-ангиография
на аневризмите на пациенти постъпили за изследване в НкБ се анализират с диагностичен
софтуер A4research (VASCOPS GmbH, Грац,
Австрия) (18); PWS и върхувият риск от руптура на стената са изчислени на принципа на
крайния елемент (FE), като за целта са използвани нелинейни изотропни описания на стената, имайки предвид наличието на
вътрелуменен тромб (13,17). Отбелязват се в килопаскали данните за напрежението и процентите за риска. За висок риск се смятат случаите
над 300 кРа и над 60% PWRR (5,13).
От една страна вътрелуеменният тромб
(ILT) има изтъняващ и отслабващ ефект върху
стената, но от друга той намалява върховото напрежение на стената, като механично я подсилва и действа като буфер (13,14). Описанието
на здравината на сака няма отношение към геометрията ѝ и тя не е еднаква при всички пациенти (механичното тестване на спесимени,
взети от различни части на аортна стена, показват еднакъв механо-еластичен отговор) (20).
Заложеният модел в софтуера е опростен и
стандартизиран (2,4,5), въпреки че при различните пациенти стените на ААА показват лека
анизотропия. Здравината на аневризмалната
стена се изчислява на базата на модел, разработен на базата на експериментално проучване на
стената на аневризмата при 10 000 пациенти и
предложен от Van de Geest (7), който включва
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Фиг 1. Структурен анализ на ААА

геометрични детайли и специфична информация за пациента. Параметрите на модела се базират на изследвания, извършени in vitro, при
което аортната стена е тестваната по отношение
на свойството ѝ на разтегливост и издръжливост на опън (20). Проявата на нехомогенност в
здравината е отправната точка за математическо
изчисление на напрежението върху стената в
конкретна точка и респективно максималният
риск от руптура в тази зона (Фиг.1). Средно
аритметичното артериално налягане се използва за изчисляване на напрежението, което се
упражнява върху артериалната стена и е обобщение на усредненото натоварване върху аневризмата (12). Накрая структурният анализ
фиксира границите на аневризмата между реналните артерии и бифуркацията на аортата,
като контактът на сака с околните органи не се
взима предвид (12).
Ролята на въртелуменния тромб (Intraluminal thrombus-ILT). Сложна и противоречива
е ролята на вътрелуменния тромб. много студии са се опитвали да дават изчисления, като го
изключват напълно, но тогава са получавани резултати с много висок риск, който не е отгова48

рял на истинския (9,10,12). Натрупването на
тромбоза в сака се образува под влиянието на
турбулентното и ламинарното движение на
кръвта в аортата както и от вискозитета на
кръвта. Georgakarakos и сътр. (18) отбелязват,
че при 3D компютърната реконструкция на
ААА се появява значителна разлика в риска от
руптура, зависеща от включването на вътрелуменния тромб. Днес редица автори считат, че е
от значение не само наличието на тромб в сака,
но и неговото разположение, съответно разпределение върху стената. Raghavan et al. (12)
доказват, че натрупването на тромби към стената играе защитна роля срещу руптура. Други
автори, изграждайки концепцията си върху модели ин виво, считат, че защитната роля на ILT
се изразява в намаляване ефекта на систолното
налягане върху изтънялата артериална стена,
т.е. намалява риска от нейното разкъсване
(18,19).
Първоначалните изследвания са водели до
извода, че ILT е изотропен еластичен материал
с хомогенна, но несвиваема структура (12).
Днес според по-новите изследвания ILT е представен като анизотропна материя, която първоначално играе защитна роля, а с остаряването
си способства за руптура, т.е. тромбът проявява
противоречива функция. Така например при изследвани ААА, на които се прилага биомеханичното изчисление на риска, се открива пряка
зависимост между върховото напрежение (Рeak
Wall Stress), риска от руптура на стената (PWRR
– Peak Wall Rupture Risk) и риска от руптура на
тромба (21).
МЕТОД
За прилагането на този нов метод са необходими следните три отделни работни компонента: геометрична реконструкция на
компютърните изображения, биомеханични си-
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Фиг 6. Дефиниция за риска от руптура при пациент с диаметър 72мм и върхово напрежение на стената с
индекс PWS=0.54, следователно рискът е умерено завишен.

мулация (изчисление на крайния елемент (FE)
и тълкуване на биомеханичните параметри (5).
Тези стъпки се изчислават чрез A4clinics софтуер (VASCOPS GmbH) .

Геометрична реконструкция: успоредно с
компютърната томография се въвеждат определени данни за пациента – артериално налягане,
данни за ръст, тегло, пушене и фамилна обремененост. Поставя се задание на софтуера да извърши първоначалните предположения за
външния контур на ААА. След това по полуавтоматичен метод на основата на активирания
модел се задават за изчисление вътрешния
лумен и вътрелуменния тромб (11).
Биомеханична симулация: след като анатомията на аневризмата е генерирана, стената и
тромбът се обмрежват поотделно, т.е. се сегментират на малки, еднакви по обем елементи и
това са така наречени „крайни елементи“ (FE)
(5). Дебелината на стената на аневризмата е зададена на средни стойности, като се отчита, че
тя изтънява на местата, където преобладават де-

белите слоеве на вътрелуменния тромб (4,8).
крайните елементи притежават първоначална
информация за свойствата на стената (математически описания на тъканта за еластичност и
здравина) и всички крайни елементи заедно
представляват хипотетичен структурен модел
на аневризма (8,10). Следните рискови фактори
се считат за значими: голям диаметър, женски
пол, семейна предразположеност, асиметрия в
геометрията на сака, високо артериално налягане. Дебелината на стената е друг клиничен
рисков фактор. Стабилността на сака зависи и
от изтъняването и отслабването на стената,
което се дължи на хипоксия, предизвикана от
наслоения тромба (13,14). След приключване на
анализа системата генерира резултатите в текстов табличен протокол, в графика и 3D цветна
анимация. В текстовия протокол са посочени
всички изчисления – стойностите на PWS и
PWRI, риска от руптура на тромба, диаметъра
и др. В графиката е нанесена предварително линеарната крива на диаметъра на аневризмата
при получена от извадка на усреднени стойности от населението, идентифицирани от екс-
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периментално тестване на тъканите ин-витро
(12,13). С бяла точка се бележи мястото на изследвания пациент (фиг.2). Това дава възможност за сравнение на настоящия пациент и
обичайните средно статистически стойности.
Графиката е разделена на четири цветни квадранта – от жълто до червено, които допълнително сигнализират за нисък или висок риск.
На края на анализа софтуерната програма
предоставя цветна 3D анимация (фиг.1), която
при завъртане дава пространствена информация
за външната форма на тялото на аневризмата от
всичките ѝ гледни точки. Студените цветове отразяват стабилна стена и липсата на заплашваща руптура. Пурпурно оцветените зони сочат
непосредствен риск от разкъсване на конкретното място и са сигнал за по-експедитивно действие.
Биомеханичният анализ сочи, че PWS
(3,4) и PWRR (5,6,8) са по-добри предиктори,
отколкото размерът на максималния диаметър
при руптурирали и неруптурирали аневирзми.
По-конкретно PWRR се отнася до механичното
напрежение и здравината на аневризмалната
стена и включва рисковите фактори. Диаметърът като критерий има ограничени стойности,
докато биомеханичният анализ по-точно описва
прогнозата за руптура и може значително да оптимизира индикациите за операция (3, 4, 5, 6, 7, 8).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Оценката на биомеханичния риск от руптура дава възможност за вземане на строго индивидуализирани решения чрез съпоставяне на
известните рискови фактори за руптура на
AAA. Според Raghavan (12) биомеханичните
параметри имат чувствителност 94%, специфичност 81% и точност 85%, докато диаметъ50

рът съответства на съответните 81%, 70% и точност 73%. Написаното дотук не отхвърля критерия напречен диаметър, но предлага
възможност за по-голяма прецизност при показанията за лечение (17). Този метод може да се
прилага от хирурзи и рентгенолози след предварително обучение. Отнема около 30-120 мин.
за изчисление и може да бъде от полза в специализираните отделения по съдова хирургия.
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APliCAtiON AND tyPES OF ENDOGRAFtS iN EmERGENCy
AND liFE - tHREAtENiNG CASES iN vASCUlAR
SURGERy - CASE REPORtS
N. Nikolov, m. Stankev, B. Stoyanova, D. lukanova
Vascular Surgery and Angiology Department,
National Heart Hospital, Sofia

РЕзЮМЕ

Състоянията, свързани с нарушаване на
целостта на артериален кръвоносен съд, са
едни от най-тежките и смъртоносни в съдова
хирургия, защото дисрупцията на среден или
голям по калибър кръвоносен съд е свързана
с голяма кръвозагуба. когато това се случва
в кухина без структури, които да ограничат
хематома, това може да се окаже фатално в
много кратки срокове.
Представят се два клинични случая, интервенирани в условия на спешност. При
първия се касае за пациент на 60г. с руптура
на проксимална анастомоза на илио-феморален автовенозен ребайпас, придружен с
голям ретроперитонеален хематом. Вторият
случай е пациент на 50г. с прободно нараняване в областта на дясното бедро с оформяне
на голям пулсиращ хематом и засягане на
прехода а. феморалис – а. поплитеа.
И при двамата пациенти се предприе
първично ендопротезиране. Имплантацията
на двата стентграфта доведе до отличен не52

SUmmARy

Conditions associated with loss of integrity
of the arterial blood vessel is one of the most difficult, labor-intensive and deadly ones in vascular surgery. Disruption of medium or large
caliber vessel is usually associated with excessive blood loss. When this happens in cavity
without limiting structures the hematoma can be
fatal in very short time.
Two cases performed in emergency were
presented. The first one is 60 years old patient
with rupture of the proximal anastomosis of Iliofemoral autovenous rebypass, accompanied
by a large retroperitoneal hematoma. The second case is a 50 years old patient with penetrating injury in the right thigh with the formation
of large pulsating hematoma and involvement
of distal superficial femoral artery and proximal
popliteal artery.
Both patients received endografts. The implantation of two covered stents lead to immediate, excellent results - restoration of the lumen
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посредствен резултат – възстановяване на лумена на съдовете без данни за екстравазация.
След една година проследяване няма промяна в състоянието на пацинетите, без данни
за рестенози или лийк от ендопротезите.
С включването на покритите стентове
в арсенала на съдовите хирурзи се постига
голяма успеваемост, бързина и минимална
травматичност и инвазивност при тази особено тежка и нерядко фатална съдова патология. ендопротезите дават възможността на
първи етап да се овладее спешното състояние без риск за пациента, а на следващ етап
лечението да завърши дефинитивно с отворена хирургия при необходимосдт.
Ключови думи: покрити стентове,
съдова травма, ендоваскуларно лечение
УВОД
Италианският хирург Ruggiero da Frugardo
(XI-XII в.) за пръв път описва лечението на
травма на югуларна вена, като я възстановява
вената с шев без да лигира съда (5,12). Оттогава
медицината еволюира много повече от простото
зашиване или лигиране на кръвоносните съдове.
Съдовите травми представляват 0.2-0.4%
от всички травматични увреди в мирно време,
като над 80% от тях се локализират в периферната съдова система (5,6). ендоваскуларното лечение на дисрупциите на съдовете реализира
изключителни успехи в последните години, вкл.
при руптурирали аневризми (9). Въпреки това
ролята на този миниинвазивен метод в сферата
на съдовата травма не е добре изучена. Съдовата лезия, която включва оклузия, дисекация,
псевдоаневризма или А-В комуникация, найчесто възниква при тъпа или пенетрираща
травма (10). Въпреки че отворената хирургия на

of the vessels without evidence of extravasation.
After one-year follow up there was no change
in the condition of patients, no evidence of
restenosis or endoleak from the implanted prostheses.
The introducing of the covered stents in the
practice of vascular surgeons, a greater success,
is achieved, since speed and minimal invasiveness is very important in this severe vascular
pathology. Endografts help us at first place to restrict the emergency state without risk to the patient, and subsequently to complete definitive
treatment surgically, if necessity.
Keywords: covered stents, vascular trauma,
endovascular treatment

съдовата лезия е „златен стандарт“, много често
тя е изключително трудоемка и опасна, поради
спешния си характер, допълнителни наранявания и/или заболявания, трудно достъпна анатомия, ексцесивно кървене и др. (1,3). ето защо
ендоваскуларната терапия при този контингент
пациенти има редица предимства. По принцип
ангиографията е почти винаги необходима в такива случаи и сега имаме предимството да комбинираме диагнозата с лечението чрез
ендоваскуларните методики.
Независимо от причината за артериалната
лезия (ятрогенна, травматична или спонтанна)
и когато съда трябва да бъде запазен проходим,
ендопротезите са напълно адекватни да заместят отворената хирургия (7,11,13). Независимо
от това, че това лечение редуцира оперативното
време, загубата на кръв и допълнителните увреждания, то не бива да се забравя, че цената му
е значително по-висока от тази на отворената
хирургия (5).
При ендоваскуларното лечение е известна
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Фиг 1. Аортната бифуркация и поставеното 7 Fr
дезиле

Фиг 2. Верификация на псевдоаневризмата на а.
илиака комунис

Фиг 3. Колатералната мрежа към общата бедрена
артерия.

Фиг 4. След имплантацията на ендопротезата се
визуализира пълно ексклудиране на аневризмата
и възстановяване на ламинарен кръвоток.

само една контраиндикация за приложението
му – невъзможност за преминаване на лезията
с водач (1).
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
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Представят се 2 клинични случая с травми
и използване на ендопротези.
В първия случай се касае за мъж на 59г. с
данни за: илиофеморален синтетичен байпас
вдясно (2009г.); през 2010г. поради инфекция на
графта последният е заменен с автовенозен
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Фиг 5. КТ-ангиография една година постпроцедурно с тромбозиралия ретроперитонеален хематом

Фиг 6. КТ-ангиография на аорто-поплитеалния сегмент.
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Фиг 7. Диагностична ангиография на втори случай

Фиг 8. Имплантиран стентграфт

илиофеморален байпас; в ноември 2015г. постъпва с оплаквания от силни болки в дясна коремна половина, ирадииращи към крайника.
Придружаващи заболявания – артериална хипертония, тютюнопушене. На скенер-ангиографията се верифицира голям ретроперитонеален
хематом, чийто източник е руптура на псевдоаневризма на проксималната анастомоза на бай-

паса. Пациентът е в тежко общо състояние, Hb118, Ht-48. Поради неколкократните оперативни
интервенции в аортоилиачния сегмент и анамнезата за инфекция в тази област бе решено в
случая да се подходи чисто ендоваскуларно.
Извърши се интервенция по спешност – с
ляв брахиален достъп се въведе се дезиле 7Fr,
90см, Destination (Terumo) до аортната бифуркация. Посочения размер дезиле се използва с
презумцията за имплантация на стент графт
(Фиг.1). Ангажира се дясната илиачна артерия
и се постави водач до а. илиака интерна (Фиг.2).
Независимо че а. илиака екстерна е с оклузия и най-вероятно лигирана в дисталната си
част при реоперацията, пациентът е с много
добре развита колатерална мрежа от басейна на
а. илиака интерна, която му осигурява пулсации
на стъпалните артерии (Фиг.3). Имплантира се
покрит балонмонтиран стент Advanta V12 7/59
(Фиг.4). От голямо значение при този тип ендопротези е възможността за изключително точно
позициониране на графта.

Фиг 8. финална ангиография
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Постпроцедурно пациентът е с пулсации на
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стъпалните артерии и ABI – 0.74 като болковият
синдром е значително повлиян. една година
след процедурата реконструкцията е проходима
без нужда от допълнителни интервенции (Фиг.
5,6).
Втория клиничен случай е във феморо-поплитеалния сегмент. касае се за мъж на 50г. с
прободно нараняване в дясното бедро от 24ч.
като раната е прошита в районна болница с цел
хемостаза. Придружаващи заболявания – артериална хипертония и бъбречно-каменна болест.
клиничната картина е на остра артериална исхемия - силна болезненост, нарушена сетивност
и подвижност на крайника. Ангиологичния статус показва запазени периферни артериални
пулсации и голям, медиален, супрагеникуларен
хематом. Лаборатория: Hb – 99, Rbc – 2.92, Ht –
26%.
Използва се антеграден феморален достъп (5Fr за диагностика и 10Fr за лечение) с
водач Radiofocus M standart (Terumo) за преминаване на лезията, придружен с GlideCath
straight (Terumo) за точна верификация на нивото на дисрупцията (Фиг.7).
Извърши се имплантация на саморазгъвен
покрит стент Wallgraft 7/50 (Boston Scientific) и
постдилатация с Mustang 6/60 (Boston Scientific)
(Фиг.8,9).
След процедурата при пациента се евакуира
хематома през малък достъп над коляното, плюс
лаваж и дренаж на кухината. Дехоспитализацията бе на 4 постпроцедурен ден – спокойна
оперативна рана, пулсации на стъпалните артерии. едногодишно проследяване – без промяна
в ангиологичния статус.
ОБСЪЖДАНЕ
Трябва, обаче да се отбележи, че ендопротезите не са панацея – те си имат собствени
усложнения като оклузия, деформация, кин-

кинг, загуба на покрити от графта клонове, неоинтимална хиперплазия (8). Балонмонтираните ендопротези ни предлагат точно
оразмеряване и позициониране, но са уязвими
за колапс и за късни фрактури (1,4,7). Саморазгъвните ендопротези са пригодени за области с флексия, за дълги по размер дефекти и
особено дисекации като най-големия им недостатък е свързан с големия размер на дезилето,
необходимо за имплантацията им, и свързаните
с това усложнения (2).
С включването на покритите стентове в
арсенала на съдовите хирурзи се постига голяма успеваемост, бързина и минимална травматичност и инвазивност при тази особено
тежка и нерядко фатална съдова патология. ендопротезите ни дават възможността на първи
етап да овладеем спешното състояние без риск
за пациента, а на следващ етап хирургично да
довършим дефинитивно лечението му.
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E-tEGRA ИЛИ E-vitA ПРИ EvAR?
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РЕзЮМЕ

Прави се сравнителна оценка на използваните за ендоваскуларно лечение на аневризми на коремната аорта устройства E-tegra
и E-vita ABDOMINAL XT (Jotec, Германия).
Анализират се предимствата и недостатъците на двете устройства както по отношение
на архитектурната структура и изработката
им, така и по отношение на начина на работа
при поставяне, визуализацията под рентгенов
контрол, маркери, позициониране и отваряне.
Натрупаният опит, по отношение на анализираните качества на имплантантантите е
в полза на E-tegra, но по-ниската цена на Evita също може да се обсъжда като предимство, предвид инсуфициентното финансиране
от страна на НЗОк.
Дискутира се и необходимостта от нов
подход, който да осигури финансирането на
EVAR в България, в съответствие със световните тенденции за ендоваскуларно лечение на
аневризмите на абдоминалната аорта (ААА).
Ключови думи: аневризма на абдоминална аорта (AAA), ендоваскуларни процедури, EndоVascular Aneurysm Repair
(EVAR)

SUmmARy

A comparative evaluation of the devices for
endovascular treatment of abdominal aortic
aneurysms E-tegra and E-vita ABDOMINAL
XT (Jotec, Germany) was made.
The advantages and disadvantages of the
two devices are analyzed with regard to their architectural structure and manufacturing, as well
as their operation at the time of placement, visualization under X-ray control, markers, positioning and opening.
The experience obtained with regard to the
analyzed characteristics of the implants is in
favour of E-tegra, but the lower price of E-vita
may also be considered in view of the insufficient funding by the National Health Insurance
Fund.
The necessity to ensure adequate funding
of EVAR in Bulgaria in compliance with the
global trends for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms (ААА) was discussed.
Key words: abdominal aortic aneurysm
(AAA), endovascular procedures, Endo Vascular Aneurysm Repair (EVAR)
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УВОД
На 07.09.1990 г. Д-р Хуан Пароди и Д-р
жулио Палмац извършват първата в света ендоваскуларна интервенция за лечение на аневризма на коремната аорта (еndoVascular
Aneurysm Repair - EVAR). “Извършихме интервенцията под местна анестезия и пациентът я
понесе много добре. В същият ден беше опериран и друг пациент с аневризма на коремната
аорта, но по отвореният метод. когато вечерта
посетихме двамата оперирани в реанимация,
нашият пациент вечеряше, а другият бе на апаратно дишане” – си спомня Пароди (7). Днес
EVAR е рутинна процедура по света, като дори
се счита, че всяка от аневризмите на абдоминалната аорта (ААА), подходяща за ендоваскуларно лечение трябва да се третира по този
начин (1, 6,10).
Безспорните предимства на методиката –
редукция на оперативното време, травмата, болевият синдром, престоят в интензивно отделение и целият болничен престой, както и липсата
на кръвозагуба и по-ниската оперативна и постоперативна смъртност (до 30 ден 1,2 – 1,7% за
EVAR срещу 4,6 – 4,7% за отворена хирургия)
са причини довели до широката популярност на
процедурата (6,10). Не е случаен и факта, че за

Фиг 1. СТ ангиографска находка при пациента Н.
Р. Н.
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периода 2004 – 2012 година пазарът на EVAR
устройства в САЩ е нарастнал от 370 млн.$ до
1,7 млрд.$ (10).
Разбира се методиката има и някои нерешени проблеми като ендоликовете, миграцията
на устройствата и повишеното ренгеново натоварване на пациентите при постоперативното
проследяване, но медицинската индустрия съвместно със специалистите, занимаващи се с ендоваскуларно лечение на съдовите заболявания,
работят активно за редукцията на тези недостатъци (2, 5, 6, 10).
МАТЕРИАЛ ИМЕТОД
През 2016 г., след провеждане на диагностични СТ ангиографии по повод новооткрити
ААА при двама пациенти (Н.Р.Н., 66 г., и И.С.П.
70 г.) индицирани за оперативно лечение, бе установена подходяща за извършване на EVAR
морфология на аневризмите (Фиг. 1 и 2).
След оценка и предоперативно третиране
на коморбидността и при двамата пациенти в
планов порядък беше извършен EVAR по стандартен протокол (6,10). При пациента Н.Р.Н. бе
имплантирано устройство “E-vita ABDOMINAL XT” (Фиг. 3), а на болният И. С. П. – устройство “E-tegra” (Фиг.4) (и двете произведени

Фиг 2. СТ ангиографска находка при пациента И.
С. П.
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Фиг 3.Устройството Е-tegra (5)

от Jotec, Германия). Гладък следоперативен период. Още същата вечер след процедурата пациентите бяха вертикализирани и захранени.
контролът на интервенциите с Цветно кодирана Дуплекс Сонография (ЦкДС) на 3 ден
следоперативно показа липсва на кръвоток в
аневризмалният сак и при двамата болни. При
изписването бе назначена антиагрегантна терапия с Aspirin 100 mg/24h. и при двата случая.
един месец след изписването (съгласно стандартен протокол - 6,10) бяха проведени СТ Ангиографии, които установиха нормално позициониране на устройствата, без данни за нарастване на аневризмалният сак и при двамата
пациенти.
Изхождайки от използването на две различни устройства на една и съща компания и
все още оскъдният опит с този вид интервенции
в страната ние си поставихме за цел да сравним
двете устройства както по отношение на архитектурната структура и изработката им, така и
по отношение на начина на работа с тях по отношение на поставяне, визуализация под рентгенов контрол, маркери, позициониране и
отваряне. Нашите наблюдения имаха следният
вид:
1. Структура на устройствата - Общи характеристики: Двукомпонентни – основно тяло
и контралатерално краче, изработени от нити-

Фиг 4. Устройството E-vita ABDOMINAL XT (5)

нол и полиестер, супраренална фиксация.
Разлики: е-tegra – оплетка на стента със
специален дизайн, усилващ радиалната сила
върху шийката на ААА, асиметрична изработка
на устройството за по-добра адаптация към
аорта и илиачните артерии.
2. Фиксиране: е-tegra - лазерно обработени
котви за по-сигурна фиксация, самостоятелен
контрол на освобождаване на супрареналната,
фиксираща част на стента, позволяващ точно
позициониране, асиметричен дизайн в проксималната и дистална част на устройството.
е-vita - броят и размера на фиксиращите
супраренални колена се конструира в съответствие с проксималният диаметър на стента.
Липсва селективен контрол на освобождаване
на супрареналната фиксираща част.
3. Визуализация: е-tegra - Разположени в
кръг Ro позитивни маркери на проксималната
линия на полиестерното покритие и на контралатералната част протезата за улеснена ориентация при канюлацията, е-маркер разположен
в централната част на основното тяло за 3D
ориентация на устройството.
е-vita - По-малко разположени в кръг Ro
позитивни маркери на проксималната линия на
полиестерното покритие, недостатъчно маркери
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Фиг 5. КТ-ангиография на аорто-поплитеалния сегмент.

за ориентация при канюлацията на контралатералното краче, е-маркер разположен латерално
на контралатералното краче за 3D ориентация.
По отношение на интраоперативната визуализация под рентгенов контрол маркерите на Etegra определено се виждат по-добре и дават
по-добра 3- D ориентация по време на процедурата (е-маркера), както и възможност за полесна канюлация на порта за контралатералното
краче (Фиг. 5).
4. Устройство за позициониране и отваряне
на стент графта. И двете устройства са лесни за
работа, с добра ергономичност, добри възможности за 3-D ориентация, но се установи отскачане при отварянето на стентграфта, вероятно
поради спусъковият механизъм на устройството.
е-tegra е с допълнителен щифт за целенасочено освобождаване на супрареналната фиксираща част на устройството.
62

ДИСКУСИЯ
Без съмнение в наши дни EVAR се счита
за метод на избор при подходящи пациенти,
нуждаещи се от планова хирургия по повод
ААА. Изхождайки от различни данни се приема, че между 40 и 50% (18-83%) от пациентите
с това заболяване имат подходяща морфология
за процедурата (6,10). Непрекъснато нараства и
броят на публикациите, съобщаващи за задоволителни резултати от прилагането на този вид
интервенции и в спешни ситуации - при болни
с руптура (рААА) (3,4,8). Въпреки не особено
големият брой публикувани клинични случаи
смъртността от EVAR при рААА е определено
по-ниска спрямо отворената хирургия и се
движи около 20% (18-53%)(3,4,6,8,10). многообразната морфология на ААА налага непрекъснатото усъвършенствуване и създаване на
нови устройства, осигуряващи все по-голяма
сигурност за пациента, редукция на възможните
усложнения и разширяване на индикациите за
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Фиг 5. Завършваща ангиография при EVAR с E-tegra при И. С. П.

извършване на EVAR.
Съчетаването на ААА с аневризми на
обща илиачна артерия (ОИА) в 20-30% от случаите е друго предизвикателство, за което вече
се предлагат технологични решения за ендоваскуларното им лечение (5).
Възможните проблеми с ендоликовете,
миграцията на устройствата и по-големият брой
реинтервенции в следоперативният период не
могат да са пречки за популяризирането на метода и все по-честото му прилагане при подходящи пациенти (9). В подкрепа на това
твърдение е и фактът, че при възможност за извършване на информиран избор за лечение 84%
от болните с ААА избират EVAR, 13% - отворена хирургия, а 3% не могат да направят избор
(11).
Проблем остава и високата цена на устройствата, който успешно е решен в много
страни чрез финансирането на процедурите от
различни здравно-осигурителни фондове. Надяваме се, че и в нашата страна този въпрос

скоро ще намери ефективно решение и методът
ще заеме полагащото му се място при лечението
на пациенти с ААА.
ИзВОДИ
- е-tegra притежава повече предимства по
отношение на сравнените от нас характеристики на двете устройства.
- При липса на финансиране, цената на Evita е важно предимство
- Поради по-голямата радиерна сила и дизайна на устройството е-tegra, то би могло да
се предпочете при наличие на стенози на границата АА/ОИА и при пациенти с повишен
риск по отношение на налични тромби и калцификати в сака на аневризмата (Фиг. 6).
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ЕНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ
tROmBOANGiitiS OBlitERANS

И. Тенев, А. Елкин, С. Бисеров, П. Пенков, Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия,
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ENDOvASCUlAR PROCEDURES iN
tROmBOANGiitiS OBlitERANS

i. tenev, A. Elkin, S. Biserov, P. Penkov, D. Petkov
Department of Vascular and Endovascular Surgery,
Trakia Hospital, Stara Zagora
РЕзЮМЕ

SUmmARy

Tromboangiitis obliterans (ТАО, болест на
Buerger) се възприема като отделно съдово
заболяване, най-вероятно с автоимунна генеза, типична клинична картина и характерна хистология. Тютюнопушенето и
ниското качество на живот остават най- важните рискови фактори за неговото развитие.
В своята еволюция заболяването, често налага извършване на минимални или големи
ампутации на крайниците. Хирургичната реваскуларизация е важна част от комплексното лечение на ТАО, но не винаги е
възможна. Днес все по-активно се търсят и
биват прилагани съвременните минималноинвазивни ендоваскуларни техники. При
анатомично подходящи лезии, те представляват разумна алтернатива на конвенционалната отворена хирургия. Представени са
няколко случая на пациенти с ТАО, лекувани
ендоваскуларно с добър резултат. Обсъждат
се възможностите на този вид процедури при
лечението на заболяването и проблемите при
извършването им.
Ключови думи: болест на Бюргер, ТАО,
хирургична реваскуларизация, ендоваскуларно лечение

Tromboangiitis obliterans (TAO, Buerger’s
disease) is accepted as a definite vasculopathy,
with probably autoimmune genesis, typical clinical picture and histopathology. The tobacco use
and the low quality of life remain the most important risk factors for the disease. In its natural
course, the disease often requires minor and
major amputations of limbs. Surgical revascularization is an important part in the complex
treatment of TAO, but is not always possible.
Today more some contemporary minimally invasive endovascular techniques are being applied. In appropriate anatomic lesions, they are
considered as a reasonable alternative of the
conventional open surgery. Some cases of patients with TAO are presented, treated endovascular with satisfactory result. The possibilities
and problems of this type of procedures in the
treatment of the disease are discussed.
Key words: Buerger’s disease, TAO, surgical revascularization, endovascular treatment
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УВОД
Облитериращият тромбоангиит (Thromboangiitis obliterans,TAO) е самостоятелна,
хронично-възпалителна, неатеросклеротична,
сегментно-облитеративна, пряко свързана с тютюнопушенето васкулопатия. Известен е още
като болест на Бюргер (Buerger’s disease) или
болест на von Winiwarter-Buerger. Първично са
поразени предимно инфрапоплитеалните и инфрабрахиални среднокалибрени и малки артерии, основно при млади мъже-пушачи. Описана
е и мултисистемна артериална локализация
(1,2,4, 16-19). Патологичната характеристика се
характеризира с богат на клетки интраартериален тромб и разпространено интимално възпаление. Заболяването често ангажира и
прилежащите повърхностни вени и нерви и
води до тъканни некрози, минимални или големи ампутации (16-19).
Felix von Winiwarter е първият лекар, описал клиничните прояви на заболяването (1879
г.). През 1908 г. Leo Buerger, работейки в Болница маунт Синай, Ню Йорк, дава подробно и
точно описание на патологичните находки на
едно ново и необичайно съдово-облитеративно
заболяване, при изследването на 11 ампутирани
крайници на евреи – имигранти от Русия и
Полша. На база на своите клинични наблюдения, той му дава наименованието „thromboangiitis obliterans”, за да го отграничи от облитериращата атеросклероза [7]. Днес ТАО се възприема като самостоятелна, отделна васкулопатия с типична клинична картина, естествено
развитие и характерна хистопатология [10,11,
13,14].
ТАО е разпространен в цял свят, но съществуват региони с по-голяма заболеваемост според географско разположение и етническа
предиспозиция [13,15].
етиологията на ТАО и до днес остава неиз66

вестна. Обсъждат се автоимунни механизми,
наследственост, генетично предразположение,
хиперкоагулабилитет, кръстосана инфекциозновъзпалителна реакция и др.[13].
Тютюнопушенето е най-важния рисков фактор за ТАО. Пряката връзка на тютюнопушенето, с патогенезата и прогресията на заболяването е отдавна известна и доказана. Наблюдава си по-висока болестност сред индивиди от
по-ниските социални прослойки, употребяващи
самоделни цигари (4).
Лезиите при ТАО засягат артериалната и венозната системи. Наблюдават се характерни
хистопатологични изменения за съответните
фази на протичане на заболяването (остра, подостра и хронична). За отключващ механизъм се
счита активирането на антиген експресиращи
клетки, с последваща увреда на ендотела,
провокирано от неидентефициран антиген,
най-вероятно тютюнев гликопротеин [10]. Последващата клетъчна и хуморална имунна реакция, водеща до тромботична оклузия, се
ограничава първоначално в интимата на съда
(ендартериит). Интималното възпаление, разпространяващо се извън слоевете на съда,
Т-клетъчната инфилтрация и ранната артериална оклузия са патогномонични за ТАО (Фиг. 1).
В своята еволюция заболяването често налага извършване на минимални или големи ам-

Фиг 1.
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Фиг 2.

путации на крайниците. Хирургичната реваскуларизация е важна част от комплексното лечение на ТАО, но не винаги е възможна. Днес все
по-активно се търсят и биват прилагани съвременните минимално-инвазивни ендоваскуларни
техники. При анатомично подходящи лезии, те
представляват разумна алтернатива на конвенционалната отворена хирургия.
МАТЕРИАЛ ИМЕТОД
За период от 1 година (2015 г. - 2016 г.) ендоваскуларно лечение беше приложено при
трима пациенти с болестта на Бюргер. И в трите
случая беше приложен унифициран клиникодиагностичен подход, включващ :
1. Анамнеза и клиничен преглед, с акцентиране върху тютюнопушене, начало под 50г.
възраст, инфрапоплитеални лезии, засягане на
горните крайници или мигриращ флебит, липса
на атеросклеротични рискови фактори и диабет,
с изключение на тютюнопушенето (критерии на
Shionoуa) [19].

2. Стадиране на ПАБ (по Fontaine).
3. Стъпално- брахиален индекс (ABI).
4. СТ ангиография (фокус върху налична
проксимална лезия).
Индикация за интервенциите беше наличната критична исхемия на крайниците. Паралено с ендоваскуларното лечение беше
прилагано активно медикаментозно лечение
(простаноиди, НСПВС, антибактериални препарати, НмХП, аналгетици, локална обработка).
Клиничен случай № 1
Г.А., мъж, 42г., дългогодишен пушач, с
болки в покой, ПАБ гр. 3В, ABI-0,42. СТ ангиография - синхронна инфлоу стеноза и оклузия
на АИС (Фиг. 3).
С перкутанен контралатерален достъп се
извърши PTA с DEB балон Passeo 18 Lux 6/
40. Постави се стент Astron 7/80 (Ве). Постпроцедурно – наличие на пулс на АПС (Фиг.4).
Клиничен случай № 2
Н. А., мъж, 35 г., дългогодишен пушач,
болки в покой апикална некроза на пръстите на

Таблица 1.
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Дясностранен антеграден перкутанен достъп. Постъпателна предилатация на АФСД с балони с различен диаметър. Имплантира се стент
Supera 5,0/100 на АФСД. На 8 час след процедурата се появиха клинични данни за оклузия
на стента. Премина се към отворена ревизия на
АФД и АПроф ФД поради съмнение за емболизация на АПроф ФД постпроцедурно. Интраоперативна находка - дисецирана и тромбозирала
АФСД в областта на поставеният стент и наличие на тромб във АПроф ФД. Извърши се
тромбектомия на АПрофФД и разширена профундопластика с автовена. критичната исхемия
при пациента се овладя и той беше изписан в
стабилно състояние (Фиг.6).
Клиничен случай № 3
к.Г., мъж, 40г., дългогодишен пушач, с
данни за остро настъпила исхемия на крайника.
СТ ангиография - проксимална оклузия на
АИД, АПД. Индиректната тромбектомия с Фогарти катетър не доведе до успех (Фиг. 7).
Извърши се контралатерален ретрограден
бедрен достъп, реканализация на АИД с водач,
предилатация с балон 6/80. АИД се стентира по
цялото си протежение със стент - Astron 7/40
(BE) и два други стента - Formula 535 7/40, и Astron Pulsar 7/ 80 (SE). Постпроцедурно пулс на
АП двустранно.
Всички пациенти бяха проследени клинично в рамките на 2 контролни прегледа след
дехоспитализацията. Не бяха регистрирани
други ранни усложнения. И тримата пациенти
продължиха да пушат, но бяха без данни за развитие на критична исхемия на интервенираните
крайници за периода на проследяване.

Фиг 3.

Фиг 4.

Фиг 5.

стъпалата двустранно, ПАБ гр. 4А, ABI-0,38.
СТ ангиография - инфлоу стеноза на АФСД,
стеноза на АПС. Прогресия на заболяването
вдясно - тромбозирала дистална АФСД (Фиг.5).
68

ОБСЪЖДАНЕ
Най-често ТАО се изявява с периферна исхемия на крайниците (ръце, стъпала), при дългогодишни пушачи преди 45г. възраст [13,15].
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Фиг 6

Фиг 7.

Симптомите характерни за ТАО са стъпалното
(особенно характерно) и подбедрено интермитентно клаудикацио, изгарящата болка във върховете на пръстите на ръцете и стъпалата,
рубор, цианоза, феномен на Рейно, мигриращ
повърхностен тромбофлебит, исхемичен неврит, трофични изменения по ноктите, исхемични некрози и апикални гангрени на
пръстите [1,2] (Фиг. 2 ). Наслагващата се суперинфекция допълнително увеличава тъканния
дефицит и засилва субективните оплаквания
(изразен болеви синдром). едновременното засягане на два или повече крайници също е присъщо за ТАО. Симптоматиката е свързана и с
разпространението на съдовите лезии. Според
данни на японски изследователи, най-често
биват поразени артериите на долните крайници
(крурални съдове),а по-рядко се засягат артериите на горния крайник (най- често АУ). комбинирани поражения се срещат в около 20 % от
общия брой случаи (Табл. 1). С прогресията на
заболяването, могат да бъдат засегнати проксимални артериални сегменти (скачащи лезии) (2,
13, 16-19).
Резултатите от лечението на пациентите с
ТАО са пряко обвързани с промяната на мислене и начина на живот – категоричен отказ от
тютюнопушенето под всякаква форма. От зна-

чение е и избягване на пасивното пушене. Другите основни цели на лечението са подобряване
на артериалната перфузия на крайниците,
облекчаване на исхемичната болка в покой,
лечение на съпътстващата инфекция и тромбофлебит, ускоряване зарастването на раните.
Ефективното лечение е индивидуално,
съобразено с клиничната изява и включва:
1.Промяна в стила и начина на живот - спиране на пушенето, никотин-заместващи пластири, физическа активност, грижа за краката.
2. медикаментозно лечение - антибиотици,
НСПВС, простаноиди, антикоагуланти, антиагреганти, калциеви антагонисти, Цилостазол.
3. Хирургично лечение - артериална реваскуларизация, локално лечение (дебридман),
симпатектомии, ампутации.
4. ендоваскуларно лечение - балонна ангиопластика с/без стент, субинтимална ангиопластика, дирекционална атеректомия, селективна/
суперселективна тромболиза.
5. Други - хипербарна оксигенация, вакуумтерапия.
Ролята на отворената хирургична реваскуларизация при ТАО остава противоречива и
възможна в около 25% от случайте (2-4, 12, 13,
15). Реваскуларизацията е често невъзможна поради дифузните, сегментни артериални пораже-
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ния и то предимно на дисталното съдово русло.
Артериалната циркулация на засегнатото стъпало и подбедрица е незадоволителна като
донор за дистална анастомоза. Дисталният артериален спазъм по време на дисекция и липсата на автовена (поразени от флебит) като
кондюит за артериален байпас, допълнително
влошават ситуацията. При редица от случаите
са налични синхронни проксимални лезии,
нуждаещи се от корекция с предимство, с цел
осигуряване на задоволителен инфлоу.
В последните години, като алтернатива на
отворената хирургия, навлизат и все по-често
биват прилагани ендоваскуларните методи на
лечение [20,21,22]. С технологичното напредване и усъвършенстване на устройствата
(балони), стентове, атеректомични сетове, се
разширяват и индикациите им за приложение.
Това предоставя нови възможности за ефективно, минималноинвазивно лечение за пациентите с болестта на Бюргер, което се потвърди
и от нашите, макар и кратковремении наблюдения.
зАКЛЮЧЕНИЕ
• Водещ елемент в лечението на ТАО е
пълния и постоянен отказ от тютюнопушене.
• Резултатите от отворената байпас хирургия са пряко зависими от незасегнат съд за дистална анастомоза (не винаги наличен).
• ендоваскуларните техники (постоянно
усъвършенстващи се), отварят нови възможности за реваскуларизация при пациентите с болест на Buerger.
• Все още липсват големи клинични бази
данни с резултати от ендоваскуларното лечение
при ТАО, което може да се обясни със специфичното географско и етническо разпространение на заболяването.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
СЛУЧАй НА ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ
С ТАНДЕМНИ КАРОТИДНИ СТЕНОзИ
Б. Стоянова, Н. Николов, М. Станкев, Д. Луканова
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ „Национална кардиологична болница”, София

HyBRiD tREAtmENt OF tANDEm CAROtiD
ARtERy StENOSES – CASE REPORt
B. Stoyanova, N. Nikolov, m. Stankev, D. lukanova
Department of Vascular Surgery and Angiology,
National Heart Hospital, Sofia

РЕзЮМЕ

каротидната ендартеректомия e златен
стандарт в лечението на пациенти с високостепенни стенози на каротидната бифуркация. В част от случаите, обаче, се установява
тандемна стеноза, обхващаща устието на ипсилатералната а. каротис комунис или трункус брахиоцефаликус.
Представяме клиничен случай на пациентка с двустранни симптоматични каротидни стенози, с реализирани три исхемични
мозъчни инсулта в БДСмА и един - в
БЛСмА. От проведената доплер-ехография
данни за дегенеративно променена а. каротис
комунис двустранно, с индиректни флоуметрични белези за подстоящи стенотични промени десностранно; в дясно - 50% стеноза на
бифуркацията от калциева плака без добра
визуализация на а. каротис интерна поради
акустична сянка; в ляво - 80% стеноза на а.
каротис интерна. Диагнозата '' тандемни каротидни стенози '' бе потвърдена чрез СТ-каротидография - 95% остиална стеноза на а.
каротис комунис декстра и 85% стеноза на
ипсилатералната каротидна бифуркация.
72

SUmmARy

Carotid endarterectomy is still the gold standard in the treatment of patients with high-grade
stenosis of carotid bifurcation. In some cases,
however, there are tandem lesions involving the
proximal ipsilateral common carotid artery or
innominate artery.
We present a case report of a patient with
bilateral symptomatic carotid stenoses who has
suffered three ischemic strokes in right middle
cerebral artery pool and one in the left one. We
performed carotid duplex scanning, which
showed degenerative common carotid artery bilaterally, with flow metric signs of underlying
stenosis of right common carotid artery; 50 %
stenosis of right carotid bifurcation, caused by
calcified plaque, without good visualization of
internal carotid artery; 80% stenosis of left internal carotid artery. Tandem carotid artery
stenoses were verified with CT-angiography 95% stenosis of proximal right common carotid
artery and 85% stenosis of the ipsilateral carotid
bifurcation. Given these results, we took the decision to perform hybrid procedure. Under general anesthesia, we performed combined

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

3/2016

Предвид резултатите се взе решение за извършване на хибридна хирургия. Беше проведена
конвенционална
каротидна
ендартеректомия едноетапно с ретроградно
инсертиране на стент 5/12мм на остиалната
стеноза на а. каротис комунис. Пациентката
бе дехоспитализирана в добро общо състояние без нова неврологична симптоматика постоперативно. Бе двукратно проследена - на
1 и 6 месец: проходим стент и реконструкция, без рестенози.
Докато оперативното лечение на тандемни каротидни стенози изисква разширен
оперативен достъп, свързан с голяма травматичност и периоперативни усложнения, а ендоваскуларното лечение среща някои
предизвикателства (при анатомични вариетети като тип III аортна дъга и др.), то хибридната хирургия предоставя отлични
възможности дори при високорискови пациенти.
Ключови думи: тандемни каротидни
стенози, каротидна ендартеректомия, хибридно лечение, каротидно стентиране.
УВОД
многоетажното засягане на екстракраниалните каротидни артерии от атеросклеротичен
процес е рядко срещано състояние в съдовата
хирургия, като честотата му възлиза приблизително на 4,8% (1,4,5). В тези случаи освен типичното предилекционно ангажиране на
каротидната бифуркация от процеса наблюдаваме и стеноза на ипсилатералната артерия каротис
комунис
(Акк)
или
трункус
брахиоцефаликус. Описаната находка дефинираме като ,, тандемни каротидни стенози “.
многоетажните каротидни стенози могат да
станат източник на емболи, предизвиквайки

endarterectomy of carotid bifurcation preceded
by retrograde stenting of proximal common
carotid artery. Patient was dehospitalized in
good condition without any new neurological
symptoms postoperatively and the follow up on
months 1 and 6 showed no evidence of restenosis.
Surgical treatment of tandem carotid artery
lesions requires extensive surgical exposure and
often leads to perioperative complications. Endovascular approach is challenging as well since
there are some anatomic variations (e.g., type III
aortic arch, etc.) but hybrid procedures such as
carotid endarterectomy and retrograde stenting
give excellent results even in high-risk patients.
Keywords: tandem carotid lesions, carotid
endarterectomy, hybrid procedure, carotid stenting.

развитието на исхемичен мозъчен инсулт или
транзиторни исхемични атаки. много по-рядко
те са асимптоматични, т.е. установени по време
на скрининг при пациенти с периферна артериална болест. Честотата на диагностицираните
тандемни каротидни стенози се увеличава благодарение на големите възможности, които
предоставят високо-технологичните неинвазивни методи за изследване като компютърна
томография и ядрено-магнитен резонанс. След
поставяне на диагнозата тандемни каротидни
стенози следва да се извърши екзактната им
оценка по няколко показатели: процент стеноза
и хемодинамична значимост; характеристика на
плаката – стабилна/нестабилна; анализ на със-
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тава и морфологията на плаката чрез Grey Scale
Median анализ.
Вземането на решение относно вида на
предстоящото лечение при пациенти с тандемни каротидни стенози се фокусира върху два
основни въпроса:
- По какъв начин да се интервенират стенозите, съобразно набора от методи с които разполага съвременната съдова хирургия –
оперативно, ендоваскуларно или чрез хибриден
подход?
- кога да се интервенират стенозите една
спрямо друга във времето – последователно или
едноетапно?
Възможностите за реваскуларизация включват:
- оперативна корекция на стенозите - чрез
конвенционална каротидна ендартеректомия
(кеА);
- ендоваскуларна корекция на стенозите с пункционен достъп през а. феморалис или а.
брахиалис с използване на протекция срещу
дистална емболизация;
- хибридна техника, съчетаваща предимствата на двата метода.
Независимо от избрания метод на реваскуларизация е необходимо спазването на основния клиничен принцип за задължителна корекция на хемодинамично значима
проксимална стеноза с цел осигуряване на оптимален инфлоу (3,5). През 1996г. Diethrich
описва хибридна техника за едновременна корекция на стеноза на каротидната бифуркация
и проксимална такава (2,4,5). Тази техника
включва оперативен достъп до каротидната бифуркация и ретроградно стентиране на проксималната Акк или трункус брахиоцефаликус,
последвани от кеА (2,4,5). Съществуват вариации в последователността на отделните етапи
от хибридната процедура като по този начин се
оформят две основни техники в зависимост от
74

момента на стентиране на проксималната лезия
спрямо извършването на кеА.
Най-често се предпочита първоначално
стентиране на проксималната стеноза, последвано от кеА. При тази техника след препариране на каротидната бифуркация и клампиране
на Акк се поставя дезиле и се извършва ретроградна балонна ангиопластика/стентиране на
проксималната стеноза. След премахване на дезилето се провежда контролирано кръвопускане
с цел евакуация на детритни материи, възникали по време на ендоваскуларната процедура.
Веднага след това се аплицира хепаринизиран
серум в Акк, за да се сведе до минимум възможността за тромбообразуване през времето,
необходимо за последващата кеА.
Алтернатива на описаната техника е първоначално извършване на кеА като няколко сантиметра преди завършването на пачпластиката
се интродюсира дезиле ретроградно в Акк и се
извършва балонна ангиопластика/стентиране на
проксималната стеноза, последвано от пюрже и
промивка с хепаринизиран серум. Предимство
на описаната техника е минималното време на
клампиране на Акк след стентирането.
При извършване на описаните хибридни
методи в някои центрове се използва каротидно
шънтиране с цел протекция на мозъчното кръвообръщение по време на процедурата. За ендоваскуларната част е препоръчително
използването на хидрофилни водачи с мек връх
с цел намаляване на риска от дисекация. Интервенирането на проксималната стеноза единствено чрез балонна ангиопластика показва
далеч по-лоши дългосрочни резултати по отношение на възникването на рестенози, сравнено
с първичното стентиране. Предпочитани са
балон-монтирани стентове, като най-често използвани са Palmaz, Corinthian, Jostent или
Megalink (3), с възможно най-малка дължина и
диаметър спрямо таргетната артерия.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
касае се за 61-годишна пациентка с анамнеза за три исхемични мозъчни инсулта в басейна на дясна средна мозъчна артерия
(последният с давност 1,5м.) и един ИмИ в басейна на лява средна мозъчна артерия. От придружаващите заболявания като рискови
фактори са определени артериална хипертония,
дислипидемия и нарушен въглехидратен толеранс.
На дуплекс Доплер ехография на каротиди
се установява дегенеративно променена а. каротис комунис двустранно, с индиректни флоуметрични данни за подстоящи хемодинамично
значими стенотични промени на а. каротис комунис декстра; в дясно - 50% стеноза на бифуркацията от калциева плака без добра
визуализация на а. каротис интерна поради
акустична сянка; в ляво - 80% стеноза на а. каротис интерна от калциева плака.
Предвид тези данни се извърши СТ-каротидография, която потвърди диагнозата „тандемни каротидни стенози” : в дясно – 95%
остиална стеноза на Акк и 85 % стеноза на ка-

ротидната бифуркация; в ляво – 70% стеноза на
бифуркацията. Всички описани плаки са с висока калциева компонента, освен остиалната
плака на Акк, която е оценена като мека и нестабилна ( Фиг.1, Фиг.2)
Пациетката бе предложена на съдовохирургично обсъждане и бе взето решение за реваскуларизация чрез хибридна техника. Под
ендотрахеална
анестезия
с
типичен
достъп се препарира Акк и бифуркацията ѝ. С
десен радиален достъп (5 Фр радиално дезиле),
се въведе хидрофилен водач .035” в трункус
брахиоцефаликус, а по него - балон Passeo 35
7/40 мм като последния се позиционира на устието на а. субклавия /фиг.3/. След клампиране
на Акк, а. каротис интерна и екстерна, се извърши надлъжна артериотомия. Ретроградно в
Акк се въведе 7 Фр дезиле и хидрофилен водач
.018” (Фиг.3).
Извърши се каротидография, верифицираща остиалната стеноза на Акк (фиг.4).
Последва позициониране на стента /Palmaz
Blue 5/12мм/ на мястото на стенозата (Фиг.5) и
инсерцията му при едновременно инфлиране на
балона в а. субклавия (Фиг.6).

Фиг 1. Предоперативна СТ-каротидография –
остиална стеноза на АКК

Фиг 2. Предоперативна СТ-каротидография – 95%
остиална стеноза на АКК от мека плака
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Фиг 3. Водач в трункус брахиоцефаликус и ретроградно позиционирано дезиле в АКК

Фиг 4. Предпроцедурна каротидография, верифицираща остиалната стеноза на АКК

Извършената контролна каротидография
показа пълно възстановяване на лумена на стентирания участък (Фиг.7).
Извърши се контролирано кръвопускане от
Акк, за да се елиминират евентуални детритни
материи, получени при стентирането, и се аплицира хепаринизиран серум. Последва инсерция на интралуменен шънт и конвенционална
кеА със синтетична пачпластика. Постпроцедурният период протече гладко без нова неврологична симптоматика. Пациентката бе

дехоспитализиран на третия следоперативен
ден с първично зарастваща оперативна рана. Бе
назначена оптимална медикаментозна терапия
със статин и двойна антиагрегантна профилактика с клопидогрел и ацетилсалицилова киселина. Пациентката бе проследена двукратно (на
първи и шести месец) – с данни за проходима
реконструкция и стент без рестенози. На втория
месец след хибридната процедура бе извършена
конвенционална кеА на контралатералната високостепенна стеноза.

Фиг 5. Позициониране на стента на мястото на
стенозата на АКК и балона на устието на а. субклавия

Фиг 6. едновременна инсерция на стента и инфлация на балона.
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в едноваскуларната част на хибридната техника
бе използван протективен балон, инфлиран на
устието на а. субклавия по време на стентирането срещу евентуална емболизация. В операцията бе използвано интралуменно шънтиране,
което сведе до минимум възможността за тромбообразуване на мястото на стентирания участък по време на извършване на кеА, осигури
добра мозъчна перфузия и спокойствие на
екипа.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Фиг 7. Контролна ангиография – пълно възстановяване на лумена на стентирания участък

ОБСЪЖДАНЕ
При пациентката диагнозата „тандемни каротидни стенози” бе потвърдена чрез СТ-каротидография, доказана като златен стандарт в
диагностиката на този вид патология. Бяха обсъдени трите метода за реваскуларизация.
Оперативният метод бе оценен като високотравматичен и свързан с разширени оперативни достъпи, смесен екип (съдов/сърдечен хирург),
продължителни реанимационни грижи и дълъг
възстановителен период. едноваскуларният
метод на реваскуларизация изисква използването на специфичен консуматив и протекция
срещу дистална емболизация. В описания клиничен случай проксималната стеноза бе предизвикана от мека нестабилна плака, поради
което методът бе оценен като високорисков. Бе
преценено, че хибридния подход е достатъчно
сигурен, лесен и удобен за извършване, съчетаващ предимствата на останалите два метода.
Беше приложен първия описан вариант на хибридна методика със стентиране на проксималната стеноза, последвано от кеА. Иновативно

Докато оперативното лечение на тандемните каротидни стенози изисква разширен оперативен
достъп,
свързан
с
голяма
травматичност и периоперативни усложнения,
а ендоваскуларното лечение също среща някои
предизвикателства (при анатомични вариетети
на аортната дъга), то хибридната хирургия
предоставя отлични възможности дори при високорискови пациенти.
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НОВИНИИ
XiX КОНГРЕС ПО УЛТРАзВУК В МЕДИЦИНАТА
зЛАТНИ ПЯСЪЦИ, 15.09-18.09.2016

ежегодният 19-ти конгрес по ултразвук в медицината на Българската асоциация по ултразвук
в медицината се състоя в хотел Гранд ермитаж, в к.к. Златни пясъци. Проведоха се 8 научни сесии
и 7 научни симпозиума, в които бяха представени актуални въпроси и новости при използването
на ултразвука в диагностиката и терапията на множество разнообразни заболявания в различни
сфери на медицинската практика.
конгресът бе предшестван от Училище по ултразвук. В рамките на един ден бяха изнесени
лекции с практическа насоченост основно в областта на геастроентерологията и нефрологията.
Почетно място сред презентациите бе отредено на гостуването на световно известният професор
Л. Блонди от Италия. По време на Училището по ултразвук съдовата хирургия и ангиология бе
застъпена с две лекции – ехографска диагностика на абдоминална аорта и периферни артерии
(проф. В. Петров ) и ехографска диагностика на периферни вени (проф. м. Станева ).
Сесиите на конгреса по ултразвук в медицината се проведоха едновременно в четири отделни
зали, разделени на такива по гастроентерология, нефрология, нефрология и педиатрия, хирургия
и педиатрия, андрология и ендокринология, ревматология, кардиология и пулмология. За първи
път в две самостоятелни отделни сесии бяха дискутирани проблеми в областта на съдовите заболявания - сесия по Ангиология и Неврология и сесия по Ангиология и Съдова хирургия. В първата
сесия се обсъдиха въпроси свързани с възможностите и мястото на ултразвука в диагностиката на
каротидната атеросклероза и ролята на ултразвуковия скрининг в превенцията на мозъчно-съдовата болест (доц. Д. Луканова ), както и ехографското проследяване на пациентите след каротидна
реваскуларизация (проф. м.Станева). Представените проблеми предизвикаха интерес не само от
съдови специалисти, но и от множество невролози и общопрактикуващи лекари. Във втората сесия
голям интерес имаше от страна на нефролози. В нея се обсъди дуплекс доплерова сонография
преди и след конструиране на съдов достъп при пациенти на хемодиализа (проф. В.Петров, доц.
И. Лозев ). Особено внимание заслужи лекция за използването на ехографията при съдов достъп
до артериални и венозни съдове при ендоваскуларни интервенции ( д-р А. Драмов).
Съдовата хирургия и Ангиологията заеха своето подобаващо място в едно такова голямо мултидисциплинарно събитие, каквото бе XIX конгрес по Ултразвук в медицината. Предвид добрата
организация на конгреса и вече с обособени самостоятелни съдови сесии би трябвало още от догодина посещаемостта му от страна на съдовите хирурзи и ангиолози да нарастне.
София, Ноември 2016

Д-р Цветомир Цветанов, Ангиолог,
мБАЛ Токуда Болница София
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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

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