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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
УВАжАемИ КОЛеГИ,

макар и късно си позволявам да Ви честитя Новата 2017г. и да Ви пожелая да сте

здрави и да вървите напред в нашата толкова трудна и отговорна професия.

Този път моето обръщение е посветено на това списание, орган на нашето нацио-

нално дружество (БНДСеХА). Надявам се, че сте доволни от качеството на списа-

нието, но моето желание е то да се подобри. И не става въпрос за полиграфия или начин на оформление,

въпреки че и в този аспект ще трябва да се направят промени. По-важното е друго – повечето автори изпращат научни съобщения без дори да са прочели изискванията за тяхното оформяне. Нещо повече, получих

и съобщения, които не могат да се причислят към нито една форма на научно съобщение – става въпрос за
такива, изпратени ми във форма на микролекция (!), едно от тях с много усилия успях да преработя в Ли-

тературен обзор, а друго върнах на автора. И все пак кои са най-често срещаните грешки при представяне
на научните съобщения?

1. Неспазване формата и размера на резюмето (ужасно дълго).

2. Лош български език и съответно лош превод на английски на резюмето.

3. Неспазване формата и размера на текстовия файл на съобщението, много дълги въведения с малко

резултати.

4. Често неправилно структурирани изречения, някои дори без подлог или глагол, нерядко вметнати

без връзка с останалия текст, в старанието да се демонстрират повече познания (?).

5. Грешки в номерацията на фигури (а не снимки, както често се пише!) и таблици.

6. В литературата най-често българските автори не се цитират, може би просто не се знаят (а колко

просто е да се изиска справка от ЦмА) или се демонстрира неуважение към другите колеги? Да не говорим,
че нерядко споменатите в литературата автори в текста не са цитирани (!).

7. Все повече намаляват оригиналните статии базиращи се на собствени проучвания, а те са есенцията

на такова списание.

8. Няма никаква обратна връзка от читателите, за последните години няма нито едно писмо до Главния

Редактор, което значи че Вие, колеги, изобщо не четете списанието ни, или нямате компетенциите или пък

желанието да дискутирате с авторите. А, уверявам Ви, има място за дискусия, доста твърдения от първо
лице на отделни автори подлежат според мен на сериозна критика.

В заключение Ви уверявам, уважаеми автори, че отсега нататък всеки предоставен материал, който не

спазва изискванията на списанието или е написан на недопустим за грамотни лекари език, ще бъде връщан

или изпращан на член на редколегията и ще бъде публикуван едва след негова положителна рецензия. Това
ще бъде така, защото големите усилия, които полагаме заедно с коректорката да приведем в ред изпратените

съобщения, не винаги дават очаквания резултат, поради това, че някои от тях е невъзможно да бъдат прера-

ботени в адекватна за отпечатване форма. Във връзка с това се обръщам към ръководителите на отделните

звена с молба да преглеждат и коригират материалите, подготвени за списанието от по-младите колеги.
05.07.2017г., София

Главен Редактор: Доц. А. Андреев, дмн
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OБЗОРИ
СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА НА ЕКСТРАКРАНИАЛНИТЕ
КАРОТИДНИ СТЕНОзИ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР
Д. Луканова, Н. Николов
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
Национална кардиологична болница, София

mODERN APPROACH iN tHE tREAtmENt OF EXtRACRANiAl
CAROtiD StENOSiS – A REviEW
D. lukanova, N. Nikolov
Department of Vascular Surgery and Angiology,
National Heart Hospital, Sofia

РЕзЮМЕ

мултимодалната медикаментозна терапия намалява риска от инсулт при пациенти
с каротидни стенози. Реваскуларизацията
чрез каротидна ендартеректомия (КеА) или
каротидно стентиране (КС) е от полза за избрани групи пациенти. В последните години
се появи нова информация относно оптималната селекция на кандидатите за реваскуларизация. Формулирани са нови концепции за
връзката между каротидните стенози и съдовите когнитивни нарушения. И накрая, намаляващата честота на инсулта с подобрената
медикаментозна терапия доведе до стартиране на нови клинични проучвания, които да
определят
настоящето
съотношение
полза/риск на реваскуларизацията спрямо
агресивнатa медикаментозна терапия.
Ключови думи: каротидни стенози, медикаментозна терапия, реваскуларизация
УВОД
Съвременните препоръки за пациентите със
симптоматични или асимптоматични каротидни
стенози включват оптимална медикаментозна

SUmmARy

The multimodal medical therapy reduces
the risk of stroke in case of carotid stenoses.
Revascularization with carotid endarterectomy
(CEA) or carotid stenting (CAS) is beneficial
for selected groups of patients. Recently new
information about the optimal selection of
candidates for revascularization has emerged.
New concepts about the relationship between
carotid stenosis and vascular cognitive impairment have been formulated. Finally, the declining incidence of stroke with the improved
medical therapy has led to the launch of new
clinical studies which have to define the benefit
/ risk ratio of revascularization compared to the
aggressive medical therapy.
Keywords: carotid stenosis, medical therapy, revascularization

терапия (ОмТ) за всички тях и реваскуларизация за избрани групи. Съвременната медикаментозна терапия вече е дискутирана в детайли,
но важно е да се знае, че опорните точки в нея
са приложението на статини и антиагреганти
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(2,3). Що се отнася до каротидната реваскуларизация, настоящите препоръки бяха ревизирани въз основа на данните от проучването
CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial)11. В него 2502 пациенти
със симптоматични или асимптоматични каротидни стенози са рандомизирани и подложени
на КеА или КС. Включващите критерии за симптоматични пациенти са >70% стеноза при дуплекс ултрасонография или >50% стеноза,
доказана с ангиография. Асимптоматичните пациенти са със стеноза >60%. Първичните
крайни цели са инсулт, смърт или миокарден
инфаркт в първите 30 дни плюс ипсилатерален
инсулт след 30-я ден. По отношение на първичната крайна цел няма разлика между КеА и КС
(6,8% срещу 7,2% след 4 г.; р = 0,51). Пациентите с КеА имат сигнификантно по-нисък риск
от перипроцедурен инсулт (2,3% срещу 4,1%; р
= 0,01) и по-висока честота на миокарден инфаркт (2,3% срещу 1,1%; р=0,03). Тук трябва да
отбележим по-голямото натоварване с антиагреганти пре-процедурно при КС, което има заслуга за този резултат. Няма сигнификантна
разлика в резултатите при мъже и жени, както
и при симптоматични и асимптоматични каротидни стенози. Няма разлика и в риска от голям
инсулт за 4-годишния период на провеждане на
проучването (11% за КС срещу 8% за КеА; р =
0,52). Пациентите над 70-годишна възраст се
справят по-добре с КеА, докато по-младите толерират по-добре КС (р=0,02 за взаимодействие). Подобни данни са налице в
предварително планирания метаанализ на три
европейски проучвания. Честотата на всякакъв
инсулт или смърт при подложените на КеА е
5,7% при пациенти <70 г. и 5,9% при такива ≥70
г. В групата с каротидно стентиране тези събития са налице в 5,8% при пациенти <70 г. и в
12% от тези на възраст ≥70 г (11,13).
Други проучвания (EVA-3S [Endarterec6

tomy Versus Angioplasty in Patients With Severe
Symptomatic Carotid Stenosis], SPACE [StentProtected Angioplasty Versus Carotid Endarterectomy], ICSS [International Carotid Stenting
Study]) изследват само симптоматични пациенти и сравняват КеА с КС25,36,47. И в тях възрастта е основният фактор, който модифицира
терапевтичния ефект на процедурата. Изследователите от EVA-3S наскоро публикуваха данните от дългосрочното проследяване на изхода
от КеА и КС. След 5 г. първичната крайна цел
от всякакъв перипроцедурен инсулт или смърт
плюс ипсилатерален инсулт след този период в
групата с КС е налице в 11%, а в групата с КеА
– в 6,3% (HR 1,85; 95% CI: 1.0 - 3.4; p = 0.04).
След 10 г. това съотношение е 11,5% срещу
7,6% (HR 1.70; 95% CI: 0.95 - 3.06; p = 0.07).
Няма разлика в двете терапевтични групи по отношение на риска от ипсилатерален инсулт след
30-я ден. Оказва се, че КеА има малко предимство пред КС при дългосрочно проследяване36.
Въз основа на тези данни мултидисциплинарни панели от специалисти дават следните
препоръки (10,29,37).
Симптоматични стенози
1. За пациенти с транзиторни исхемични
атаки (ТИА) или инсулт в последните 6 месеца
и ипсилатерална стеноза 70-99% се препоръчва
КеА, ако периоперативният инсулт/смърт в съдовия център е <6% (Клас I, Ниво на доказателства: A).
2. КеА и КС не се препоръчват, когато стенозата е <50% (Клас III, Ниво на доказателства: A).
3. Когато има показания за реваскуларизация, хирургията е препоръчителна в първите
две седмици след инцидента, отколкото покъсно (Клас IIa, Ниво на доказателства: B).
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4. КС е алтернатива на КеА, ако очакваните
периоперативни инсулт/смърт са с честота <6%
(Клас IIa, Ниво на доказателства: B).
5. При избора между КеА и КС е препоръчително да се съобрази възрастта на пациента
(Клас IIa, Ниво на доказателства: B).
Асимптоматични пациенти
1. Селекцията на асимптоматични пациенти
за реваскуларизация трябва да се прави въз основа на коморбидността и очакваната продължителност на живота (Клас I, Ниво на
доказателства: С).
2. Строго подбрани пациенти могат да имат
полза от КеА, ако честотата на периоперативния инсулт/смърт е <3% (Клас IIa, Ниво на доказателства: А).
3. КС може да бъде взето предвид при високо селектирана група пациенти, ако честотата
на периоперативния инсулт/смърт е <3% (Клас
IIb, Ниво на доказателства: В). Предимството на
КС пред ОмТ не е добре установено.
4. Ползата от КС не е добре доказана за пациенти с висок риск за КеА (Клас IIb, Ниво на
доказателства: С).
Избор на метод за реваскуларизация
КеА е утвърдена процедура, която се прилага от десетилетия. Усложненията ѝ са добре
описани и включват такива, свързани с мозъка,
системни и локални. Първичните неврологични
усложнения в мозъка са исхемичен или хеморагичен инсулт. Симптоматичните пациенти имат
по-висок риск от инсулт, отколкото асимптоматичните (3,9). По отношение на системните усложнения най-сериозното от тях е миокардният
инфаркт (мИ). В CREST честотата на перипро-

цедурния мИ е 2,3%. Той е дефиниран като наличие на повишени биомаркери в комбинация с
гръдна болка или EKG белези за исхемия.
Смъртността след 4 г. е по-висока сред пациентите с миокарден инфаркт, отколкото при тези
без повишение на биомаркерите (HR: 3.40; p <
0.001). Предшестващ периферен или коронарен
байпас е силен предиктор за развитие на периоперативен мИ (HR: 2.22; p = 0.02). И накрая, от
локалните усложнения най-важни са уврежданията на краниалните нерви, хематомът в областта на оперативната рана и инфекцията3. В
CREST увредите на краниалните нерви са поредки при КС, отколкото при КеА (0.3% срещу
4.7%; HR: 0.07) (11).
КС е по-нова реваскуларизационна процедура, която все по-често се прилага в медицинската практика(52). За КС, в допълнение към
рисковете на напредналата възраст, описани погоре, честотата на усложненията нараства при
наличие на неблагоприятна анатомия на аортната дъга и каротидната бифуркация. Извита
аорта с тежка калцификация или наличие на масивна дълга неравна атеросклеротична плака
може да доведе до висока честота на перипроцедурен атероемболичен инсулт. Наблюденията, че почти една пета от свързаните с КС
инсулти не са в територията на третирания съд,
подкрепят теорията за емболизация от аортата
към множество съдови територии (40). На ниво
бифуркация ангулацията на вътрешната каротидна артерия, тежката калциноза и голямата
дължина на лезията са свързани с висока честота на перипроцедурен инсулт (6). Друг специфичен риск, свързан с КС, е перипроцедурната
брадикардия или хипотония. В някои случаи
тези състояния продължават дълго и могат да
бъдат причина за приемане на пациента в отделение за интензивни грижи и повишена перипроцедурна смъртност. Хипотония може да е налице и
след КеА в 12-27% от пациентите (53).
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Дефиниране на асимптоматичния пациент
Как да открием пациентите с асимптоматични каротидни стенози (АКС) след като те не
се представят с ТИА или инсулт? Най-често те
се насочват към специалист след откриване на
каротиден шум или в процеса на изследване по
повод неврологични симптоми в други съдови
територии (контралатерална каротис или вертебро-базиларен басейн). Някои пациенти са
обект на скрининг по повод периферна артериална болест или коронарна болест. По правило
АКС се дефинира като такава, която не е довела
до инсулт или ТИА през последните шест месеца. Нещо повече, налице е сериозен проблем
с тази дефиниция, която приема наличието на
инсулт или ТИА като единствен значим критерий за ефекта на каротидната стеноза (31). Задаваме си въпроса дали трябва да приемем
”тихите мозъчни инфаркти” в територията на
стенотичната каротидна артерия за клинична
манифестация на каротидна болест.
Във връзка с тихите инсулти по-стари проучвания, използващи КТ изследване, намират,
че 19% от пациентите с АКС имат поне една исхемична лезия като 68% от тях са ипсилатерални на стенозата (40). По-съвременни
системни обзори откриват 11 проучвания, които
оценяват компютъртомографските лезии при
АКС. Средната честота на тихи инфаркти е 22%
с честота на нелакунарните кортикални и субкортикални инфаркти 13%. При пациентите с
нелакунарни инфаркти е налице повишен риск
от инсулт по време на период на контролиране
средно 3,4 г. (OR 4.6; 95% CI: 3.0-7.2; p < 0.0001)
(26).
Подобрената медикаментозна терапия и
мястото и в лечението на каротидната болест
Забележителните проучвания върху каротидни стенози, които доказаха ползата от КеА,
започнаха повече от 25 г. преди навлизането в
8

клиничната практика на широко разпространената употреба на статини. Контролът на артериалното налягане, промените в начина на живот
и другите съдови рискови фактори в старите
проучвания са субоптимални. Тенденцията за
намаляване с времето на честотата на рецидивния инсулт в проучванията за вторична ревенция през последните 50 г. предполага по-добър
контрол на артериалното налягане, тютюнопушенето и основните медикаментозни терапии (1).
Симптоматични каротидни стенози
Дали ОмТ намалява честотата на инсулта?
множество проучвания доказаха ползата от терапията със статини и антиагреганти при пациенти със симптоматични каротидни стенози
(СКС). Сигнификантната разлика в честотата на
кървене в CHANCE (Clopidogrel in High-Risk
Patients With Acute Nondisabling Cerebrovascular
Events) и всички останали проучвания върху
ефективността и безопасността на двойната антиагрегантна терапия потвърждават необходимостта от повтаряне на проучването (2). Всички
тези изпитвания обикновено включват хетерогенна популаця по отношение на патогенезата
на инсулта. Обаче същаствуват студии със сурогатни маркери в подкрепа на значимостта на
двойната антиагрегантна терапия при пациенти
със СКС. Откриването на микроемболи с транскраниален доплер (ТКД) корелира с честотата
на последващите неврологични събития като
инсулт или ТИА. Предишно рандомизирано
проучване върху 107 пациенти намира, че използването на комбинация от ASA + клопидогрел редуцира честотата на микроемболичните
сигнали с 40% спрямо монотерапия с ASA. По
отношение на клиниката в групата само с ASA
има 4 инсулти и 7 ТИА, а в тази с двойна антиагрегантна терапия – нито един инсулт и 4 ТИА
(34).
Ако разгледаме съвременната ОмТ, то има
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доказателства, че мултимодалният подход е
най-добър за намаляване на честотата на инсулта при пациенти с атеросклероза на големите
съдове. В SAMMPRIS (Stenting and Aggressive
Medical Management for Preventing Recurrent
Stroke in Intracranial Stenosis) са включени пациенти с ТИА или инсулт в последните 30 дни
и 70-99% стеноза на голям интракраниален съд
като средна церебрална артерия или базиларна
артерия. Всички те получават агресивна медикаментозна терапия. Първичната крайна цел е
налице в 12% от пациентите след една година,
т.е. почти 50% от очакваната честота на събития. Този резултат е по-добър от по-инвазивния
подход с ОмТ плюс интракраниално стентиране, което демонстрира възможностите на
ОмТ (15).
Потенциалът на ОмТ да намалява честотата на неврологични инциденти при симптоматични пациенти е илюстриран в наскоро
публикувано датско проучване. Пациенти след
инсулт или ТИА са насочени за КеА към клиника по съдова хирургия. Разработен е протокол
за лечението им с агресивна медикаментозна терапия (натоварваща доза ASA/клопидогрел и
след нея – двойна антиагрегантна терапия с
ASA + клопидогрел, заедно със статин) до вземане на решение за КеА. Наблюдавана е много
по-малка честота на неврологичните събития
(инсулт или ТИА) при пациентите с ОмТ. Поконкретно, честотата на неврологичните рецидиви е 29% преди използването на ОмТ и 2,5%
след въвеждане на подхода с ОмТ (p < 0.00001).
Всички събития в групата с ОмТ са ТИА без
документирани инсулти в нея. В сравнение с историческите данни за 10-20% 90-дневна честота
на инсулта след начални ТИА при пациенти с
атеросклероза на големите съдове, ниската честота, регистрирана в датското проучване, подкрепя централната роля на мултимодалния
подход при пациенти със СКС (45).

Асимптоматични каротидни стенози
При пациенти с АКС доказателствата все
повече подкрепят неоценимата стойност на
ОмТ. Spence et al. публикуват данни за превенция на инсулта, отнасящи се до тази популация
пациенти. Общо 468 пациенти с поне 60% каротидна стеноза са контролирани от януари
2000 г., като е направено сравнение между тези,
включени в периода 2000г.- 2002г., и тези от
2003г.-2007г. Във втората група е налице интензифицирана меди-каментозна терапия, в резултат на която систолното артериално налягане е
спаднало от 146,6 до 141,1 mm Hg (p = 0.01) а
LDL-холестеролът - от средно 94 до 50 mg/dl. С
такава терапия процентът на пациентите с микроемболи, доказани с ТКД, намалял от 12,6% в
по-ранната група до 3,7% в по-късната група (p
< 0.001). Броят на съдовите събития също драматично намалял с по-агресивната медикаментозна терапия. Сумарната честота на инсулт,
смърт, миокарден инфаркт или КеА, извършена
по повод наличие на симптоматика, намаляла от
17,6% преди 2003г. до 5,6% след 2003г. (p<
0.001)48. Chaturvedi еt al. сравняват честотата
на инсулта при пациенти с асимптоматични стенози в по-старите проучвания (ACAS [Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study], ACST
[Asymptomatic Carotid Surgery Trial]) и по-нови
лонгитудинални студии. По-новите студии са
сравнително малки, но резултатите говорят, че
годишната честота на инсулта при асимптоматични стенози, третирани със съвременна медикаментозна терапия, понастоящем е под 1%, а
вероятно и по-ниска от 0,5% годишно (14). Системните анализи също документират спад в честотата на инсулта при пациенти с такава
патология (4).
Има две важни демографски подгрупи,
които трябва да се имат предвид, когато се
взема решение за терапията при АКС, и това са
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жените и възрастните. В комбинираните анализи на ACAS и ACST се вижда, че мъжете имат
51% относителна редукция на риска от инсулт,
докато при жените няма намаляване на инсултите (44). Това е свързано с по-високия периоперативен риск при тях, доказан в проучването
CREST11. В проучвания, анализиращи морфологията на каротидната плака, е установено, че
при жените плаките са натоварени с по-малко
макрофаги и съдържат повече гладкомускулни
клетки, което е причина плаките при тях да са
по-стабилни, отколкото при мъжете (23). ето
защо се смята, че ползата от реваскуларизацията при жените е по-малка, отколкото при мъжете. Според някои автори има нужда от
бъдещи проучвания, посветени на жени с каротидни стенози, защото в досегашните тази подгрупа е била недостатъчно представена
(3,14,29).
Възрастните пациенти (особено >80г.) са
тези, при които ползата от реваскуларизацията
за АКС е вай-противоречива. Възрастта не може
да бъде абсолютна контраиндикация при нарастващата продължителност на живота в общата популация. Пациенти на възраст >80г. не
са били включвани в ACAS. В ACST не е имало
горна граница за възраст и това е причината
проучването да има най-голямата кохорта пациенти >75г. В тази група не е наблюдавана голяма
полза от КеА, въпреки че това не е предварително дефинирана цел на студията (44).
Възрастните имат малка очаквана продължителност на живота и е много важно тя да бъде
максимално обективно оценена, когато се взема
решение за реваск-уларизация, защото сърдечно заболяване, бъбречно увреждане и захарен диабет са
свързани с намалена 5г. преживяемост (51).
Сигурно е, че в добре подбрана популация от
пациенти се наблюдават отлични резултати след
КеА и КС8. По отношение на вида реваскуларизация, въз основа на резултатите от CREST,
10

КеА е с по-добър изход при пациенти >70г., а
КС – при тези <70г (11).
Настоящи и бъдещи проучвания върху
каротидни стенози
Напредъкът в медикаментозната терапия и
в техниките на КеА и КС насочиха към провеждане на нови проучвания върху каротидни стенози. Те имат за цел да сравнят директно ОмТ
със съвременните реваскуларизационни техники.
CREST 2 (Carotid Revascularization Endarterectomy Stenting Trial 2) се провежда в Северна Америка (41). То набира пациенти с
АКС≥70% при изследване с дуплекс ултрасонография. Пациентите се оценяват от местни
медицински екипи, за да се определи пригодността им за КEA или КС. Всички пациенти получават OMT, каквато се използва в
изследването SAMMPRIS, с антиагрегантна монотерапия вместо двойна такава. В зависимост
от това дали са показани за КEA или КС, медицинският екип ще рандомизира пациентите в
едно от двете рамена на проучването. То има за
цел да сравни ОмТ с комбинация от
ОмТ+КеА, както и ОмТ с комбинация от
ОмТ+КС. Във всяко от паралелните студии се
предвижда да бъдат включени 1240 пациенти,
но изследователите са готови да увеличат бройката, ако честотата на събитията е значително
по-ниска от очакваната. Препоръчително е медицинският екип да оценява някои специфични
характеристики на пациентите като възраст,
така пациенти >75 г. е вероятно да са по-подходящи за КеА заради по-високата честота на
усложнения при КС при възрастни. Друго изпитване, което се провежда предимно в Германия и Австрия, е SPACE 2 (Stent-Protected
Angioplasty vs. Carotid Endarterectomy 2). То има
за цел да набере около 3500 пациенти с АКС и
да ги рандомизира с подобен дизайн към ОмТ,
КеА или КС (43).
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единственото проучване, което понастоящем набира симптоматични пациенти, е ECST
2 (European Carotid Surgery Trial 2). Тези пациенти се оценяват на базата на каротиден рисков
скор и ако изчисленият риск от инсулт е <3% годишно, те могат да бъдат включени в изпитването, което ще сравни ОмТ с ОмТ+каротидна
реваскуларизация (14).
Откриване на „високорисковия” пациент с асимптоматична каротидна стеноза
Без съмнение тези изпитвания ще помогнат да се определи ролята на реваскуларизационните стратегии при пациентите с АКС.
Истината е, че по-голямата част от тях никога
вяма да станат симптоматични и може да бъдат
подложени на ненужни процедури, ако тези
проучвания докажат ползата от КеА или КС. От
друга страна, дори студиите да не покажат предимство на OMT над КEA или КС, ще продължава да има пациенти, които ще получат
симптоми. ето защо откриването на пациенти с
по-висок риск може да оптимизира очакваните
ползи от реваскуларизацията, тъй като са налице няколко обещаващи инструменти с голям
потенциал (21).
Клиника
При АКС има няколко клинични предиктора за повишен риск от инсулт. Някои характеристики като мъжки пол, настоящ пушач, лошо
контролирана хипертония и преживени
ТИА/инсулт носят по-висок риск (39). Те обаче
са много неспецифични и не са от голяма полза
при вземане на решение за реваскуларизация.
Степен на стенозата
Общоприето е схващането, че каротидна
стеноза 60-99% е точен самостоятелен предиктор на мозъчен инцидент, но ACAS и ACST не
го доказаха. Проучването ACSRS (Asympto-

matic Carotid Stenosis and Risk of Stroke) намери,
че индивиди с АКС 50-69% имат по-нисък риск
в сравнение с тези с 70-89% и 90-99% стеноза
(0,8 срещу 1,4 срещу 2,4%) (38). Степента на
стенозата не е достатъчно силен самостоятелен
предиктор на инсулт, за да е в основата на решението за лечение.
Прогресия на стенозата
Налице са значително по-силни доказателства в полза на предиктивната стойност на прогресивното нарастване на стенозата. В
последващите анализи на данните от ACST честотата на ипсилатерални неврологични събития
е четири пъти висока при стенози, които са нараснали с две категории. Kakkos et al. проследяват 1121 пациенти с АКС 50-99% за среден
период от 4г. При 19,8% от тях стенозите показали прогресия с поне една степен и това удвоило риска им от инсулт (21% срещу 12%)
(27). Balestrini et al. проследяват 535 пациенти
с умерени АКС за средено 42 месеца и намират,
че 96,7% от индивидите без прогресия на стенозата остават без симптоми. Ипсилатерален
инсулт са получили 27,1% от тези с прогресивно нарастващи стенози (7). ето защо можем
да разчитаме на този критерий за откриване на
пациенти с висок риск от инсулт.
Характеристики на плаката
С ултразвук атеросклеротичните каротидни
плаки могат да бъдат характеризирани на базата
на неравности на повърхността, улцерации, ехогенност и GSM (gray-scale median) стойности.
Целта е да се открият нестабилни плаки, които
са по-склонни да доведат до тромбоемболични
събития1. Изследователите в ACSRS показаха,
че индивиди с предимно анехогенни, богати на
липиди плаки имат сигнификантно по-висок
риск от инсулт (3%) от тези с по-ехогенни фиброзни плаки (0,8-0,4%) (18,19,37). Улцерацията
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на повърхността на плаката, установена с 3Dултразвук, също е показател за висок риск от
инсулт (32).
магнитнорезонансната томография (мРТ)
се използва за откриване на хемогагия в плаката
като индикатор за висок риск (42). В ретроспективно проучване на 75 мъже с 98 АКС 50-70%
с мРТ хемогагия в плаката е намерена в 36 артерии (37%) и е свързана с повишен риск от мозъчно-съдов инцидент (HR 3,59; 95% CI
2,48-4,71) (46).
Търсене на „тихи” емболи
Стана ясно, че прогресията на стенозата и
откриването на високорискова нестабилна
плака, склонна към атероемболия, с образни изследвания са два от начините за идентифициране на рискови пациенти. Важно е да се оцени
и наличието на активни тихи емболи или
доказателства за предходни асимптоматични
мозъчни емболии. Присъствието на ипсилатерални тихи емболични инфаркти на КТ или
мРТ може да бъде предиктор на повишен риск
от инсулт42. В ACSRS сред 821 пациенти, които
при включване в проучването имат КТ, е намерено, че годишният риск от инсулт е 3,6% при
наличие на тихи емболични инфаркти и 1% - в
отсъствие на такива (р=0,005) (28). Няколко изследвания показват, че откриването на микроемболи с транскраниален доплер (ТКД) помага
да се идентифицират индивиди с висок риск от
инсулт5,49. В ACES (Asymptomatic Carotid Emboli Study) 482 пациенти с АКС са изследвани с
ТКД шест пъти седмично. Годишният риск от
ипсилатерален инсулт е 3,62% при пациенти с
емболични сигнали и 0,7% - в отсъствие на такива (HR 5,57) (35). метаанализ на 6 доклада,
включващи 1144 пациенти с АКС намира сигнификантно по-висок риск от инсулт при пациенти с емболични сигнали (HR 6,6; 95% CI
2,9-15,4) (24). Въпреки това повечето пациенти
12

с такива сигнали не получават инсулт в следващите три години. ето защо този тест не е достатъчно специфичен за самостоятелно
клинично приложение. За отбелязване е, че
АКС с постоянно негативна находка се свързват
с изключително нисък риск от инсулт (42).
Намален цереброваскуларен резерв
При пациенти с тежки ипсилатерални каротидни стенози наличието на непълен Вилизиев
кръг, интракраниална или контралатерална оклузивна болест, могат да намалят мозъчната
перфузия. Цереброваскуларният резерв при тях
може да бъде оценен чрез измерване с ТКД на
скоростта на кръвотока в отговор на ацетазоламид или вдишване на 5% СО233, (54). В метаанализ на 13 студии (991 пациенти със среден
период на проследяване 32,7 месеца) е намерена силна връзка между нарушения цереброваскуларен резерв и исхемичните събития (OR
3,86) (20).
Съвременно състояние на реваскуларизациите, подобряващо изхода от тях
Паралелно с подобрените перспективи с
ОмТ налице е и сериозен прогрес в реваскуларизационните техники. Тридесетдневният риск
от инсулт след КеА в CREST е 2,3%, който е понисък от историческите данни (3). Подобна е и
ситуацията при КС, където повечето от проучванията използват дивайси за дистална протекция от емболи [Distal Embolic Protection Devices
(DEPD)], а не такива за проксимална протекция
или flow reversal (11,47). Последните осъществяват предпазване от емболизация още преди
водачът да премине през лезията и така преодоляват един сериозен недостатък на DEPD. Използването им е свързано с по-малко
микроемболи, регистрирани чрез мозъчен diffusion-weighted MRI (DW-MRI) (12,13). Наскоро
публикуван метаанализ на 7 проучвания с общо
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357 пациенти докладва, че инцидентите на нови
исхемични лезии/пациент след КС, открити с
DW-MRI, са сигнификантно по-малко в групата
с протекция с проксимален балон (еS 0,43; 95%
CI: 0,84-0,02, 12.70.08, Q.23.40) (50). През 2015
г. излязоха резултатите от проучването ROADSTER (Safety and Efficacy Study for Reverse Flow
Used During Carotid Artery Stenting Procedure),
което включва иновативна техника с ограничен
проксимален шиен разрез, за да се получи директен достъп до каротидната артерия и това е
комбинирано с проксимална flow reversal протекция от емболи. Директният каротиден достъп има за цел да минимизира риска от
микроемболи и инсулт, свързан с преминава-

нето през аортната дъга. В това проспективно
мултицентрово проучване са включени 208 пациенти като в основната група те са 141. Тридесетдневният риск от инсулт 1,4% е най-ниският,
докладван до момента, в такъв тип проучване
върху КС (30).
На базата на всички доказателства, събрани
до момента, Chaturvedi et al. предлагат съвременен алгоритъм за лечение на пациенти с екстракраниални каротидни стенози (Фигура 1)
(14).
Заключения и препоръки за клиничната
практика
Налице са няколко значими стъпки напред

Фиг. 1. Алгоритъм за лечение на пациенти с екстракраниални каротидни стенози
А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2017

13

в диагностиката и лечението на каротидните
стенози. медикаментозната и инвазивната терапия на АКС се развиват с бързи темпове и ще
продължават да снижават риска от инсулт.
Хвърлена е допълнителна светлина върху избора на метод за реваскуларизация за всеки индивидуален
пациент.
Разшири
се
доказателствената база, върху която се правят
ясни и добре мотивирани препоръки за лечението на пациенти със симптоматични и асимптоматични каротидни стенози. Потенциалната
връзка между каротидните стенози и когнитивните нарушения допуска, че ТИА и инсултът не
са единствени измерения за това дали каротидната стеноза е асимптоматична или не. Затова
новото поколение клинични проучвания има за
цел да реши дали напредъка в медикаментозната терапия може да промени решението за селекция на реваскуларизационни процедури при
важни популации пациенти.
До получаване на резултатите от CREST 2,
SPACE 2 и ECST 2 ще е налице известна несигурност при вземане на решение за най-оптималното лечение. Някои автори препоръчват
при пациенти с АКС (дори >80%) на базата на
достатъчно доказателства да се предприеме поконсервативен подход и решението относно реваскуларизацията да се вземе след обсъждане
на наличните до момента данни с пациента (21).
Трябва да се извършат серийни изследвания с
ултразвук и реваскуларизация да се предложи
на тези с АКС >70% и доказателства за прогресия на стенозата. Всички пациенти трябва да
получават ОмТ. За много възрастните (над 80г.)
и тези с очаквана продължителност на живота
<5г. в повечето случаи консервативният подход
е по-разумен. Въпреки че има нужда от повече
проспективни проучвания, става ясно, че в бъдеще ТКД и мозъчния DW-MRI ще бъдат част
от процеса на стратификация на риска при
АКС. Засега те не са метод на избор (21).
14

Каква е оптималната стратегия за реваскуларизация? CREST е добре проведено съвременно проучване, извършено в условия на
колаборация на лекари от различни специалности, което отразява реално настоящите стандарти за медицински грижи. То неоспоримо
доказа равностойни резултати за двете техники.
Според него по-младите пациенти (<70 г.) биха
имали по-голяма полза от КС, а по-възрастните
– от КеА. Трябва да бъдат взети предвид особеностите на всеки индивидуален пациент и
анатомичните рискове за КеА и КС. Точно тук
е мястото на мултидисциплинарния екип от специалисти (1-3,20.)
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КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ
С КЛАУДИКАЦИО ИНТЕРМИТЕНС – ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР
И. Ташева, И. Петров, Св.Цонев, С. Павлова, з. Станков
УМБАЛ Аджъбадем Сити клиник- Кардиологичен център

mEDiCAl tREAtmENt OF PAtiENtS
WitH iNtERmittENt ClAUDiCAtiON –А REviEW
i.tasheva, i. Petrov, S. tsonev, S. Pavlova, Z. Stankov
university Hospital Acibadem City Clininc- Cardiology center
РЕзЮМЕ

Атеросклерозата е заболяване със системен характер, което засяга всички съдови територии. Рисковият профил на пациентите е
от съществено значение като определящи са
възраст над 40 г. при мъже, тютюнопушене,
захарен диабет (ЗД), дислипидемия, АХ (артериална хипертония), хиперхомоцистеинемия и урикемия. Периферната артериална
болест (ПАБ) се дължи главно на атеросклеротичното засягане на артериите на крайниците като клиниката варира от оскъдна
симптоматика до тежки инвалидизиращи
усложнения. Прогресията на заболяването е
бавна, което забавя диагнозата. мултифокалността на атероматозата определя и високия
сърдечносъдов риск при тези болни. Рискът
от инсулт при пациенти с ПАБ е еднакъв с
този при болни с преживян миокарден инфаркт (мИ) или исхемичен мозъчен инсулт
(ИмИ).
Лечението на ПАБ включва медикаментозни и немедикаментозни методи. Към немедикаментозните методи се включват
модификация на начина на живот и на вредните навици. медикаментозното лечение е
насочено към контрол на артериалното налягане, липидния профил и кръвнозахарните
нива, както и антиагрегантна или антикоагулантна терапия като вторична профилактика.
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SUmmARy

Atherosclerosis is a systemic disease which
affects all vascular areas. The risk profile of patients is essential, with age over 40 years, smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia, arterial
hypertension, hyperhomocysteinemia and
uricemia. Peripheral arterial disease (PAD) is
mainly due to athero-sclerotic involvement of
the limb vessels, with the clinical picture ranging from mild symptoms to severe debilitating
complications. Disease progression is usually
slow, so diagnosis may be delayed. The multifocality of atherosclerosis determines the high
cardiovascular risk in these patients. The risk of
stroke in patients with PAD is the same as those
with a history of myocardial infarction or ischemic stroke.
The treatment includes medicines and other
methods. Non-medical methods include modification of lifestyle and harmful habits. Medical
treatment consists of blood pressure control,
lipid profile and blood glucose levels, as well as
anti-aggregation or anticoagulant therapy as secondary prophylaxis. Multifocal atherosclerotic
involvement requires a systematic approach for
drug selection according to the particular patient. Symptomatic medical treatment includes
peripheral vasodilators, which should be used
with caution in patients with combined PAD and
CAD.

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

1/2017

мултифокалното засягане и съчетанието на
ПАБ с мСБ и ИБС изисква индивидуален
подбор на медикаменти. Симптоматичното
медикаментозно лечение включва вазоактивни средства, прилагани с внимание при
пациенти със съчетана ПАБ и КАБ.
Ключови думи: периферна артериална
болест, медикаментозна терапия
УВОД
Атеросклерозата е системно заболяване,
което засяга всички съдови територии. Сред големите рискови фактори са: възраст над 40 г.
при мъже, тютюнопушене, захарен диабет (ЗД),
дислипидемия (включително фамилна), артериална хипертония (АХ) и хиперхомо-цистеинемия и урикемия. Атеросклеротичното засягане
на съдовете на крайниците води до развитието
на периферна артериална болест (ПАБ), която
може да има клинична изява с оскъдна симптоматика или да доведе до тежки инвалидизиращи
усложнения. Приблизително една трета от пациентите съобщават за интермитентно клаудикацио (ИК), изразяващо се с болка в крака в
областта на прасеца, която преминава след почивка.
При болните с ИК заболяването напредва
бавно и за 5 години едва 5% претърпяват ампутация на засегнатия крайник (6). Около 5-10%
от всички болни с ПАБ развиват критична исхемия (исхемична болка в покой, исхемична
рана или гангрена), което определя риска от загуба крайник (10). Повече от 50% от пациентите
с ПАБ не се представят с типично ИК или болка
в покой, а диагнозата се поставя на базата на понижения ankle/brachial index (ABI). Доказано е,
че ниският АBI e тясно свързан с висока смъртност от сърдечно-съдови инциденти. Така при
пациенти с критична исхемия с нисък ABI го-

Keywords: peripheral artery disease, medical treatment

дишната смъртност достига 25 % (17).
Aтеросклерозата е процес с мултифокално
засягане. При пациенти с ПАБ риска от сърдечно-съдова смъртност или инсулт е еднакъв с
тези с преживян миокарден инфаркт (мИ) или
исхемичен мозъчен инсулт (ИмИ), но без ПАБ.
Този риск остава повишен дори и при асимптомните пациенти с ПАБ (18). Системният характер и високият исхемичен риск при
атеросклерозата изисква и системен и комплексен подход към това заболяване. Целите на лечението при пациенти с клаудикацио е
облекчаване на симптомите, подобряване на
функционалния капацитет и подобряване на качеството на живот. При пациентите с критична
исхемия целите се свеждат до облекчаване болката в покой, заздравяване на исхемичните рани
и спасяване от ампутация на засегнатия крайник.
Немедикаментозно лечение на пациенти
с ПАБ - модификация на начина на живот и
отстраняване на вредните навици
Част от лечението на пациенти с ПАБ е редуцирането на кардиоваскуларния риск чрез модификация на начина на живот. Те включват
отказване на тютюнопушенето, диетично хранене и редовна физическа активност.
Системен субмаксимален програмиран
тренинг (ерготерапия)
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Специализирани тренировъчни програми са
препоръчани като първоначална терапия на интермитентното клаудикацио (13,19). Съвременни проучвания показват ефект от
упражненията дори и сред тези пациенти с
ПАБ, които нямат клаудикацио. Тренировъчните програми заедно с промяна начина на
живот забавят развитието на периферната атеросклероза. Целите на тези програми за превенция са: да се намалят симптомите, да се
подобри физическият капацитет и да се намали
и предотврати инвалидизацията, да се намали
сърдечно-съдовият риск (1,2). Нещо повече –
над 20 рандомизирани проучвания доказват, че
упражненията подобряват функционалния капацитет и качеството на живот на пациентите.
максимално подобрение се постига при ходене
по равно със средна скорост 4.5 km/h до достигане на силна болка. Упражнението трае 30–60
минути поне 3 пъти седмично, а програмата е 6
месеца, като подобрението се оценява след първите 4 седмици. Упражненията подобряват
клаудикационно разстояние с около 150%,
много повече от медикаментите (пентоксифилин 20–25%, цилостазол 40–60%), но има някои
ограничения – изисква мотивирани пациенти и
специално оборудване (тредмил).
Отказване от тютюнопушене
Спирането на тютюнопушенето днес се
дискутира като най-важният рисков фактор.
При кохорта от 133 пациенти със симптоматична ПАБ преживяването е два пъти по-голямо
при тези, които са отказали цигарите в сравнение с пациентите продължили да пушат при
контрол за 5 г. (11). Отказването от тютюнопушене води и до подобряване симптоматиката.
Въпреки, че няма проспективни проучвания,
които да доказват, че отказването от тютюнопушенето подобрява крайните резултати при пациентите с ПАБ, то се препоръчва във всички
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ръководства за лечение на ПАБ като част от цялостното лечение (8). Отказването от тютюнопушенето дори намалява нуждата от
интервенции с 20 до 35% за една година.
Медикаментозно лечение:
Липидопонижаваща терапия:
Ползите от статиновата терапия при пациенти със симптоматична ПАБ е доказана в анализ с 1404 пациенти с критична исхемия, при
които е осъществен периферен байпас. В този
едногодишен анализ преживяваемостта е достоверно по-голяма при пациентите на липидопонижаваща терапия. Подобна полза с
намаляване на мАСе при пациенти с ПАБ се
надблюдава и при субгрупата пациенти от регистъра REACH. При 5861 пациенти с документирана ПАБ, дефинирана като ABI < 0.9 и
анамнеза за интермитентно калудикацио или
проведена интервенция е направено проследяване в рамките на 4г. С мултивариативен анализ е установено сигнификантно намаление на
кардиоваскуларната смъртност, нефаталния мИ
и инсулт в групата на пациетите използващи
статини (16). Ръководствата за лечение на ПАБ
на ESC/EAS (2016) и на БНДСеХА препоръчват липидопонижаваща терапия със статини за
пациенти с ПАБ с цел достигане на таргетна
стойност на LDL<1.8 mmol/L (<70 mg/dL) или
намаление с поне 50%, ако изходното е между
1.8 и 3.5 mmol/L (70 и 135 mg/ dL) (Ниво на доказателстеност В). Пациените с ПАБ < 75 години са включени в категорията на вторична
профилактика с високи дози статини, а тези под
75 години, които не толерират интензивната
статинова терапия с високи дози, могат да бъдат
третирани с обичайни дози статини (4, 22).
Антихипертензивна терапия:
Артериалната хипертонията (АХ) е с доказана роля за сърдечно-съдовите инциденти, а
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антихипертензивната терапия е свързана с намаление на тези събития. Съвременен post-hoc
анализ на International Verapamil-SR/Trandolapril
study изследва дали стойностите <130/80 са подобри за пациенти с ПАБ. Проучването включва
хипертоници с придружаваща ПАБ и коронарна
болест при 2699 пациенти контролирани 2,7 години. Като обобщение нежеланите кардиоваскуларни събития са с по-голяма честота при
пациентите с придружаваща ПАБ. Тези събития
са с по-ниска честота при пациентите с РР до
135-145/ 60-90 mmHg. Интересно е да се отбележи, че тази зависимост не е отчетена при пациентите без придружаваща ПАБ. В EUROPA
trail са рандомизирани 12218 пациента, от които
7% са с ПАБ. Сравняват се групи на периндоприл и плацебо за период от 4 години. Терапията с периндоприл води до намаление с 20%
на кардиоваскуларната смъртност, мИ или сърдечния арест в сравнение с плацебо.
Използването на бета блокери не е противопоказно. Въпреки това, поради липсата на големи проучвания, те трябва те се използват
внимателно и пациентите да бъдат проследявани. Те могат да се използват при пациенти с
ПАБ с придружаващи заболявания, като предсърдно мъждене и коронарна болест. Концепцията, че β-рецепторният антагонизъм може да
влоши исхемията на крайниците при пациенти
с ПАБ е въз основа на няколко потенциални механизми включително намаляване на сърдечния
дебит, индукция на вазоконструкция и нарушена периферна перфузия. Съвременни мета
анализи показаха, че използването на бета блокерите при пациенти с ПАБ не намалява клаудикационното разстояние (20).
ПАБ и Захарен диабет - медикаментозен
терапевтичен подход
Съществуващите проучвания показват, че
повишена глюкоза на гладно е свързана с нару-

шена съдова проходимост и повишени нива на
нежелани събития на крайниците при пациенти
с диабет, подложени на периферна ангиоплатика. Препоръчва се адекватен контрол на кръвната захар – стойности на хемоглобин A1 ≤7%.
Антиагрегантна терапия:
Антиагрегантната терапия като профилактика на ПАБ води до намаляване на исхемичния риск за сметка на повишаване риска от
кървене при дългосрочна терапия. Голям метанализ от 2002 г., включващ 9 214 пациенти със
симптоматична ПАБ, доказва 23% редукция на
риска от сериозни съдови инциденти дефинирани като ССС или инсулт при пациенти на антиагрегантна терапия (12). При 3 350 пациенти
рандомизирани с аспирин по 100 мг дневно
срещу плацебо, проследени за 8,2 години, не е
установена полза при пациентите на терапия с
аспирин спрямо плацебо при повишен риск от
кървене. Тиено-пирединовата терапия е първоначално приложена при пациенти с ПАБ в
Swedish Ticlopidine Multicenter Study. Използва
се първа генерация тиенопиридини с доказана
редукцията на сърдечно-съдовите събития при
687 пациента със симптоматични ПАБ. Първото
проучване CAPRIE, включващо 19 185 пациенти със стабилна атеросклеротична съдова болест (преживян мИ, исхемичен инсулт или
симптоматичен ПАБ), установява ползата от
втора генерация тиенопиридини (клопидогрел)
като монотерапия спрямо аспирин. За период от
почти 2 години са проследени общо 6 452 пациенти с критерии за симптоматична ПАБ, от тях:
21% са с преживян мИ и 6% с исхемичен инсулт. Основен резултат от обобщената кохорта
пациенти е, че клопидогрел превъзхожда аспирин по отношение на редукцията на общата
сърдечно-съдова смъртност, исхемичен инсут
или мИ. Безопасността е сходна, честотата на
гастро-инестиналните кръвоизливи и интракра-
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ниалните хеморагии са несигнификантно пониски в групата на клопидогрела спрямо аспирин (гастроинтестинално кървене е 1,99% vs.
2,66%; интракраниални хеморагии 0,35% vs.
0,49% в групата на аспирина) (6). Данните,
които установяват ползата от двойната антиагрегантна терапия с аспирин и тиенопиридини при високорискови пациенти в условията
на ОКС, дават предпоставка да се мисли, че такaвa полза би могла да се надблюдава при поширока група пациенти със стабилна
атеросклероза. CHARISMA (Clopidogrel for
High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance) trial изследва тази хипотеза чрез рандомизиране на 15
603 пациенти със стабилна атеросклеротична
болест (коронарна болест, церебро-васкуларна
болест и ПАБ). Пациентите са разделени на две
групи: 75 мг клопидогрел и ниска доза аспирин
75-162 мг дневно vs. аспирин като монотерапия.
Като обобщение комбинацията на клопидогрел
и ниска доза аспирин няма преимущество
спрямо аспирин като монотерапия по отношение на първичните крайни точки: смърт, мИ
или инсулт. Поданализът, обаче, включващ 9
478 пациенти с преживян мИ, инсулт или симптоматинча ПАБ, показва, че двойната антиагрегантна терапия на клопидогрел с ниски дози
аспирин има най-благоприятен ефект (7,3% vs.
8,8% ). В група от 2 838 пациенти със симптоматична ПАБ се наблюдава редукция на кардиоваскуларните инциденти при пациенти на
двойна антиагрегантна терапия, без да има статистически значима разлика. В същото това
проучване се установява, че честотата на големите кръвоизливи е по-голяма в групата на
двойна антиагрегантна терапия спрямо монотерапията с аспирин (1,7% vs. 1,3 %) както и статистически значима по-голяма честота на
неголеми кръвоизливи. Новите антиагреганти
показват малко превъзходство над аспирин без
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ясни предимства. В проучването PLATO се
сравнява ефектът на тикагрелор спрямо клопидогрел при пациенти с остри коронарни
синдроми. Друг постанализ проучва 1144 пациенти с доказана ПАБ в сравнение с тези без
ПАБ, при който тикагрелор спрямо клопидогрел показва сходно понижение на сърдечно-съдовите събития без увеличаване на риска от
голямо кървене (7). Проучването EUCLID сравнява тикагрелор с клопидогрел при пациенти с
доказана ПАБ, но резултатите се очакват.
Протеазактивираните рецепторни I антагонисти:
Това са нов клас антитромбоцитни медикаменти, които антагонизират свързването на G
протеина с PARs и са в процес на проучване.
TRA2P-TIMI (Thrombin Receptor Antagonist for
Secondary Prevention-TIMI Study Group) 50 trial
изследва ефиктивноста на PAR-1 антагониста
ворапаксар и кардиоваскуларния риск при стабилни пациенти с атеросклеротични съдови заболявания. Изследването рандомизира 26 449
пациенти с история на преживян мИ, инсулт
или симптоматичен ПАБ. Пациентите приемат
ворапаксар 2,5 мг дневно или плацебо към
предшестващата антиагрегантна терапия и се
проследяват в продължение на 30 месеца. Като
обобщение ворапаксарът сигнификантно редуцира първичните крайни точки на кардиоваскуларна смърт, мИ и исхемичен инсулт в
сравнение с плацебо. При пациентите с исхемичен инсулт се увеличват сигнификантно вътречерепните
кръвоизливи,
което
кара
изследователите предсрочно да прекратят изследването при болен с преживян мозъчен инсулт. За 3 г. ворапаксар повишава риска от
неголямо кървене, но не повишава риска от голямо или фатално кървене. Тези резултати
водят до одобрението на ворапаксар от FDA за
използване като дългосрочна терапия за нама-
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ляване на кардиоваскуларния риск при пациенти с преживян мИ или симптоматична ПАБ,
без данни за преживян инсулт.
Антикоагуланти
ефикасността на използването на антикоагулантна в сравнение с антитромбоцитна терапия по отношение на нежелани събития при
пациенти с сърдечно-съдови заболявания и
PAD е изследван при 2 161 пациенти с PAD в
Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation trial.
Kато цяло стратегията на системната антикоагулация с антагонист на витамин К не намалява
сърдечно-съдовите инциденти, но е значително
увеличен рискът от животозастрашаващо кървене в сравнение с антитромбоцитна монотерапия (RR 3.41, р <0.001). Въпреки тези резултати
към момента набира пациенти проучването
VOYAGER PAD, което цели да сравни ефекта
на добавянето на малка доза НОАК (Xarelto
2x2.5mg) към монотерапия с аспирин при пациенти с ПАБ след ендоваскуларна или съдовохирургична реваскуларизация. Очаква се
проучването да набере над 2000 пациенти до
достигането на първичните крайни точки, които
включват сърдечно-съдовите инциденти.
Цилостазол е хинолонов дериват, който е
специфичен инхибитор на фосфодиестераза-3.
Доказано е, че има широк диапазон на потенциално полезните действия, включително намаляване на агрегацията на тромбоцитите и
пролиферация на гладката мускулатура, както и
вазодилатативни свойства. Въпреки че някои от
тези механизми може да доведат до облекчаване
на симптомите при пациенти с клаудикцио, точният механизъм е неизвестен (4,15). Няколко
проучвания показват, че цилостазол подобрява
симптомите на клаудикацио при пациенти с
ПАБ като увеличава с 35 % разстоянието до появата на болка при пациенти с клаудикацио и

увеличва с 41 % максималното изминато разстояние (9). Страничните ефекти (главоболие,
диария, сърцебиене) са били по-големи в групата с цитостазола, но те не водят до прекъсване
на терапията. Поради фармакологичната прилика с милринона, цитостазолът трябва да се избягва при пациени с тежка сърдечна
неостатъчност и при намалена систолна функция на ЛК под 40%.
Нафтидрофурил е медикамент, чиято ефикасност е докладвана в няколко проучвания и
намира приложение, защото удължава клаудикационното разстояние спрямо плацебо.
Пентоксифилин (1200 mg на ден) може да
се разглежда като алтернативна терапия на Цилостазол и Нафтидрофурил с цел за увеличаване на клаудикационното разстояние, но
клиничната му ефективност е гранична (Ниво
на доказателственост: C).
Простагландини [Prostaglandin E1,
Prostacyclin I2] – те се прилагат в III и IV стадий
на ХАНК по Фонтен чрез интравенозни инфузии с доказани резултати при невъзможност за
интервенционално лечение или при неуспех от
него (3).
зАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение би могло да се обобщи, че медикаментозната терапия при пациенти с ПАБ е
насочена не само към подобравяне качеството
на живот чрез купиране на болката и подобряване функционалния клас на пациентите (удължаване на клаудикационното растояние).
Антиагрегантната и антикоагулантната терапия
цели и да съхрани проходимостта на съдовете
след реваскуларизационната процедура (ендоваскуларна или съдово-хирургична). Всичко
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това намалява честотата на необходимите консултации, хоспитализации и намалява процента
на ампутациите, което има не само клиничен,
но и социално-икономически аспект с голяма
важност. При пациентите с ПАБ е доказан високия сърдечно-съдов риск, чиято редукция има
важно значение за намаляването на заболеваемостта и смъртността при тях. Въпреки тази терапия резидуалния риск при болни с ПАБ е
изключително висок и изисква комплексен подход, който започва от промяна в стила на живот,
редукция на рисковите фактори, включително
подобряване на психо-социалните компоненти
от тях.
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СЪДОВИ ПРОМЕНИ В РЕТИНАТА ПРИ ДИАБЕТНА
РЕТИНОПАТИЯ –ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР
ц. Димитров, К. Андреев
Очно отделение, Първа МБАЛ София АД, София

vASCUlAR CHANGES iN DiABEtiC REtiNOPAtHy – A REviEW
ts. Dimitrov, K. Andreev
Eye Department, First Hospital Sofia, Sofia

РЕзЮМЕ

Диабетната ретинопатия е водеща причина за увреждане на зрението и слепота и е
по-честа е при по-голяма продължителност
на заболяването. Различават се две форми –
непролиферативна (фонова) и пролиферативна. При фоновата диабетна ретинопатия
съдовите изменения са на нивото на ретината, докато при пролиферативната има разрастване на съдове по задната витреална
повърхност между ретината и стъкловидното
тяло. Точната диагноза на уврежданията и
техният стадий се установяват при очен преглед. За осъществяване на ефективен контрол при тези пациенти е необходима тясно
взаимодействие между офталмолози, ендокринолози и общо практикуващи лекари.
Ключови думи: диабетна ретинопатия,
микроаневризми, неоваскуларизация, макулен оток, хипергликемия
УВОД
Захарният диабет e социално значимо заболяване. Съществуват инсулинозависим или тип
І, и инсулинонезависим, или тип ІІ захарен диабет. Увеличената честота на болестта през последните години е главно за сметка на захарен
диабет тип ІІ. Клинично диабетът тип І започва
в детско-юношеската възраст внезапно с харак26

SUmmARy

Diabetic retinopathy is a leading cause of
visual impairment and blindness. The incidence
is higher in diabetes of long duration. Two forms
of diabetic retinopathy exist: non-proliferative
(background), and proliferative. In background
diabetic retinopathy, the vascular changes are
confined to the retina; in proliferative retinopathy, vessels grow onto the posterior vitreous surface or wedge between the retina and the
vitreous. Diagnostic accuracy depends of ophthalmologic consultation. An interaction between ophthalmologist, endocrinologist, and GP
is recommended for effective overall management of these patients.
Key words: diabetic retinopathy, microaneurisms, neovascularisation, macular edema,
hyperglycemia

терните полиурия, полидипсия, полифагия и загуба на тегло. Дължи се на имунно медиирана
реакция спрямо бета клетките на Лангерхансовите острови в панкреаса. Захарният диабет тип
ІІ започва в зряла или напреднала възраст и се
дължи на нарушена инсулинова секреция и нарушено периферно инсулиново действие. Честотата му нараства с възрастта като
затлъстяването, диета с прекомерна употреба на
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въглехидрати и стресът имат отношение към
развитието му.
Очните увреждания при диабета, независимо от неговия тип, са една от водещите причини за слепота по света (1,2). Най-тежкото
засягане на окото е диабетната ретинопатия
(ДР) с нейните усложнения. Удължаването на
живота на диабетиците при съвременното лечение с инсулин и перорални медикаменти води
до нарастване на ролята на диабетната ретинопатия като социално значим проблем. Появата
на очните усложнения е пряко свързана с продължителността на захарния диабет (3,4,5,6). За
съжаление сравнително точно началото на заболяването може да се определи само при инсулинозависимия тип. Не е рядко пациенти да
потърсят очна консултация поради влошено
зрение и при прегледа да се установи неподозиран диабет с дългогодишна давност. Предполага
се, че при продължителност на заболяването 15
г. 97% от пациентите с тип І и около 60 % от
тези с тип ІІ имат ДР. При по-младите болни почесто се наблюдава пролиферативна ДР (ПДР),
а при по-възрастните - оток на макулата, който
влошава зрението (7). При деца ДР се наблюдава рядко и като правило се проявява чак след
пубертета. За болни с диабет тип І очният преглед е задължителен след петата година от установяване на болестта и на всяка следваща
година, а при тип ІІ – всяка година (8,9,10). Наличието на ДР налага по-често проследяване,
специфични изследвания – флуоресцеинова ангиография, и лечение. Офталмологичният скрининг при болните е икономически оправдано
средство за предотвратяване на намаляващи
зрението усложнения с последваща инвалидизация.
Факторите, които влияят на развитието и тежестта на ДР са продължителността на заболяването, нивата на гликирания хемоглобин и
кръвната захар, наличието на глюкозурия. Дис-

липидемията, атеросклерозата и артериалната
хипертония сериозно влошават протичането на
ДР. Възможно е засягането на двете очи да не е
в еднаква степен. Изследването на зрителната
острота не е добър и достатъчен показател за тежестта на ретинопатията. Диабетната ретинопатия
представлява
микроангиопатия.
Патологичните процеси при нея увреждат съдовата стена, при което настъпва загуба на перицити, базалната мембрана задебелява и
ретинните капиляри облитерират. Обособяват
се исхемични зони с влошена до липсваща перфузия и компенсаторна дилатация на капилярите в съседните участъци. Образуват се
микроаневризми, хеморагии и пролиферират
неосъдове. В очното дъно при ДР се наблюдават
микроаневризми, точковидни и петнисти хеморагии, меки и твърди ексудати, едем, тортуозни
съдове, дилатация на капилярите. микроаневризмите са най-характерният белег на заболяването. Представляват разширения на венулите, с
размер между 20 и 200 мкм, поради което не винаги се виждат при офталмоскопия, но много
отчетливо се установяват при флуоресцеинова
ангиография. Те са малки, кръгли, добре очертани лезии, често трудно се разграничават офталмоскопски
от
малки
хеморагии.
микроаневризмите пропускат големи молекули, което причинява оток на съседната ретина. В близките на отока зони се образуват
твърди ексудати, които представляват макрофаги, натрупали холестерол и други липиди. Затруднява се капилярната перфузия, някои от
капилярите облитерират, други се дилатират.
Ако отокът засегне централната ретина и фовеолата, зрението рязко се влошава дори ако
промените от диабета не са силно изразени. Нарушеният пермеабилитет води до обособяване
на исхемични зони с хипоперфузия. Чести при
ДР са точковидните и петнисти хеморагии, разположени във външните слоеве на ретината
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Фиг. 1. Офталмоскопия при непролиферативна
диабетна ретинопатия с петнисти хеморагии, микроаневризми, сухи и меки ексудати.

Фиг. 2. Флуоресцеинова ангиография при пролиферативна диабетна ретинопатия с неоваскуларизация(интензивно светене до долна съдова дъга и
папилата), петнисти хеморагии, микроаневризми.

(11,12,13).
Основната съществена разлика между пролиферативната и непролиферативната ДР е наличието на неосъдове. Те се развиват в резултат
на ретинната исхемия и се разпространяват по
ретината, върху папилата на зрителния нерв и
върху задната повърхност на стъкловидното
тяло. При неосъдовете почти липсва съединителна тъкан и те са изключително пропускливи.
Патогномонично за тях е пропускането на багрилото флуоресцеин, изразяващо се в светене
на съответния участък при флуоресцеинова ангиография (14,15,16,17). Самото изследване е
особено важно за определяне на стадия и терапевтичния подход при ДР. При тракция на стъкловидното тяло неосъдовете може да се скъсат
и изкървят като кръвта се разпространява в ретината, между ретината и стъкловидното тяло
или в стъкловидното тяло, получава се хемофталм.
Специфичното офталмологично лечние на
ДР включва лазерна коагулация и оперативно
лечение – витректомия. След успешно лазерно
лечение неосъдовете облитерират и на тяхно
място остава фиброзна тъкан. Лечението на ДР
е обречено на неуспех, ако липсва контрол на
нивата на кръвната захар, то е комплексно и
интер-дисциплинарно и се определя от взаимодествието между офталмолози, ендокринолози,
кардиолози и общопрактикуващи лекари, както
и от сътрудничеството на самите пациенти (18,
19, 20, 21, 22).
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АНГИОЛОГИЯ
ЕТИОЛОГИЯ НА ОТОКA НА ГОРНИТЕ
КРАЙНИЦИ – ОПИТ НА ЕДИН ЦЕНТЪР

Ц. Цветанов, М. Станева, И. Карагьозов, Л. Лозанов, К. Давидов
Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда, София

EtiOlOGy OF tHE SWElliNG OF tHE UPPER limBS –
A SiNGlE CENtRE EXPERiENCE
ts. tsvetanov, М. Staneva, i. Karagjozov, l. lozanov, К.Davidoff
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

Въведение: Клинично отокът се представя с натрупване на течност в тъканите на
тялото. една от локализациите на отока са
горните крайници който се определя като периферен оток.
Целта на настоящето проучване е определяне честотата на пациентите с едностранен или двустранен, остър или хроничен
едем на горните крайници и най-честите
причини за него.
Материал и метод: От пациентите, преминали в амбулаторията по Ангиология в
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда за
периода от 01.06.2016 до 01.03.2017 г. бяха
анализирани тези, които имат оток на горен
крайник. Прегледът включваше анамнеза,
статус и ЦКДС за изследване на венозната
система.
Резултати: От всичко 5764 пациенти,
274 (4.75%) са били с оток на горен крайник,
99 (36,1%) мъже и 175 (63,9 %) жени. С едностранен оток са 261 (95,3%), а 13 (4,7%) са
с двустранен (р<0.05). С остро настъпил едностранен оток са били 208 (79,7%) болни,
вкл. 128 (61,5 %) жени и 80 (38,5%) мъже

SUmmARy

Introduction: Clinically, swelling occurs
with fluid accumulation in the body tissues. One
of the locations of the edema is the upper limb,
which is defined as peripheral edema.
The Aim of this study is to determine the
incidence of patients with unilateral or bilateral,
acute or chronic edema of the upper limbs.
Material and Methods: Of all patients reviewed at the Angiology Outpatient Clinic in
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital for the
period from 01.06.2016 to 01.03.2017 those
who had a complaint of upper limb edema were
analyzed. The examination of patient includes
medical history, clinical status and color coded
duplex sonography (CCTV) for the venous system.
Results: Allover 5764 patients were studied, 274 (4.75%) of them had upper limb edema.
Of those patients 99 (36.1%) were men and 175
(63.9%) – women, 261 (95.3%) of patients had
one-sided edema and 13 (4.7%) had bilateral
swelling(p <0.05). 208 (79.7%) patients had
acute one-sided edema - 128 (61.5%) women
and 80 (38.5%) men, (p <0.05)). 53 (20.3%) patients had chronic one-sided edema: 38 (71.7%)
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(р<0.05). С хроничен едностранен оток са
били 53 болни (20,3%), от тях 38 (71,7%)
жени и 15 (28,3%) мъже (р<0,05). С остър
двустранен едем са били 6 (46,2%) пациенти,
а с хроничен двустранен – 7 (53,8%). С лимфедем са 106 (38,7%) от болните, с първична
ДВТ – 41 (15%) и с вторична ДВТ – 127
(46,3%) от тях.
Заключение: Отокът на горните крайници е с разнообразна етиология и клиника.
Установяването на причината за отока е задължително, за да се стартира правилно
етиологично, а не само симптоматично лечение на пациентите.
Ключови думи: оток на горен крайник,
ЦКДС, ДВТ, лимфедем

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

УВОД
Eдемът представлява натрупване на течност
в тъканите на тялото (2,7). Най-честата негова
локализация са долните крайници, а горните се
засягат по-рядко. едемът се причинява от смутен дренаж на лимфата или кръвотока в ръката.
Най-честите причини за възникване на оток на
горните крайници са: дълбока венозна тромбоза
(ДВТ), синдром на горна празна вена (СГПВ) и
лимфедем, а по-рядко такива са: рефлексна симпатикова дистрофия, бременност и/или хормонотерапия, системни заболявания – лупус
еритематодес, артрит, бъбречна, чернодробна и
сърдечна недостатъчност.
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на настоящето проучване е определяне честотата на пациентите с водещо оплакване от едностранен или двустранен остър или
хроничен едем на горните крайници и най-честите причини за него.
32

- female and 15 (28.3%) - male (p <0.05). Six
(46.2%) patients had acute bilateral edema, and
7 (53.8%) had chronic bilateral edema. There
were 106 (38.7%) patients with lymphedema,
with primary deep vein thrombosis (DVT) - 41
(15%) and with secondary DVT - 127 (46.3%).
Conclusion: Upper limb swelling has a variety of etiology, localization, and way of appearing. Establishing of the cause of swelling in
the upper limbs is mandatory in order to initiate
the correct etiological, not merely symptomatic
treatment.
Key words: upper limb edema, Color coded
duplex sonography, DVT, lymphedema

От всички прегледани пациенти в амбулаторията по Ангиология в Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница за периода от 01.06.2016 до
01.03.2017 г. са анализирани тези, които са с
оток на горните крайници. Прегледът включва
подробна анамнеза, вкл. оплаквания от болка,
дискомфорт, тежест в болния крайник, съпътстващи и минали заболявания, катетеризация на
централна вена, канюлиране на периферна вена
и/или артерия, прием на медикаменти. В статуса се отбелязва наличието на едностранен или
двустранен оток на мишница, предмишница,
цял крайник, глава и шия. Регистрираха се локалните симптоми едем, еритем, дилатирани
подкожни колатерални вени. С Цветно кодирана
дуплекс сонография (ЦКДС) се изследва дълбоката венозна система на горните крайници.
Отокът се характеризира както следва:
По начин на възникване:
- остър (до 7 дни от появата) и хроничен
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(повече от 7 дни);
По локализация:
- едностранен или двустранен;
- засягащ целия крайник, мишница, предмишница и ръка, глава и шия;
По причина за възникване:
1. Лимфедем –
- Първичен
- Вторичен – локална кожна инфекция;
лимфедем след мастектомия и лимфна дисекция и последваща лъчетерапия; в хода на системно заболяване (сърдечна недостатъчност
(СН), бъбречна недостатъчност, хипоалбуминемия); след травма на крайника; след интравенозно
приложение
на
медикамент;
постпроцедурен хематом след пункция на кръвоносен съд на горен крайник (след канюлиране
на а.радиалис/брахиалис)
2. Дълбока венозна тромбоза (ДВТ)
- Първична ДВТ: идиопатични (тромбофилия)
- Вторична – тромбоза, провокирана от
усилие (Paget-Schroetter синдром); при костоклавикуларна компресия или пекторалис-минор
синдром; провокирани от рисков фактор – катетър-асоциирана тромбоза (след имплантация на
катетър за хемодиализа, централен венозен път
(ЦВП), кардиостимулатор, порт-система за химиотерапия); паранеопластичен синдром; други
причини – след имобилизация при хирургични

Фиг 1. Разпределение на болните по възраст

интервенции на горен крайник, прием на контрацептиви и при синдром на овариалната хиперстимулация.
РЕзУЛТАТИ
За периода от 01.06.2016 до 01.03.2017 г. са
прегледани 5764 пациенти на възраст от 3 до 92
г. (средно 47,5 г.), като от тях 274 (4,75%) са
били с едностранен или двустранен оток на
горни крайници. От тези 274 пациенти, 99
(36,1%) са мъже и 175 (63,9%) – жени (р<0,05).
От тях под 45 год. са 11 (11,2%), между 45-65
год. – 64 (42,7%) и над 65 годишна възраст – 75
(50%) (Фиг.1). С клиника на едностранен оток
от всички болни са 261 (95,3%), а с двустранен
оток – едва 13 (4,7%) от тях (р<0.05). (табл.1).
С остър едностранен оток са 208 (79,7%)

Таблица 1. Характеристика на оток по пол и локализация
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Таблица 2. Характеристика на едностранния оток по пол и локализация

пациенти, от които 128 (61,5 %) са жени и 80
(38,5%) са мъже (р<0.05). С оток само на мишница или ръка са 54 (26,0 %) пациенти – 16
(29,6%) мъже и 38 (30,4%) жени (р<0.05). С

оток на целия крайник са 154 (74,0%), като жените са 90 (58,4%), а мъжете – 64 (41,6)
(р<0.05). С хроничен едностранен оток са 53
(20,3%) от изследваните, от които 15 (28.3%) са

Таблица 3. Характеристика на двустранния оток по пол и локализация
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мъже и 38 (71.7%) – жени (р>0.05). Пациентите
с хроничен оток само мишница или предмишница бяха 25 (47,2%), а с едем на целия крайник
– 28 (52,8%).
Характеристиката на едностранен оток е
показана в табл.2.
С двустранен оток са били 13 (4,7%) от болните, 9 (69.2%) от тях жени и 24 (30,8%) – мъже
(р<0.05). С остър двустранен едем са 6 (46,2%)
пациенти (жени 5 (83,3%) и един мъж (16,7%)
(р<0.05)). Трима от тях са с оток на целите
горни крайници и трима – вкл. на глава и шия.
С хроничен двустранен оток са 7 (53,8%) от пациентите, като при 42,9% отокът е бил на целите крайници и в 57,1% – с едем на глава и
шия. На табл. 3 е дадена характеристиката на
двустранния едем.
етиологично при 106 (38,7%) от пациентите
се установи лимфедем, при 41 от тях (15,0%) –
първична ДВТ и при 127 (46,3%) – вторична
ДВТ. (фиг.2).
Броят на жените с лимфедем на горен крайник – 63 (59,4%) – значително надвишава този
на мъжете с лимфедем – 43 (40,6%) (р<0,05).
Най-честите причини за това са лимфедем след
мастектомия, лимфна дисекция и лъчетерапия
(44,4%) и по-рядко след лъчетерапия по повод
тумор на бял дроб или медиастинум (25,3%)
(фиг.3).
Oсновните причини за лимфедем при мъ-

Фиг 3. Честотно разпределение на причините за
лимфедем при жените

Фиг 2. Честотно разпределение на едема по етиология

жете са лъчетерапия (25,7%), локална кожна инфекция (23,2%) и лимфедем след травма на
крайника (23,3%).
В табл.4 е показано честотното разпределение на ДВТ по пол. Установена бе статистически значима разлика на честотата между
мъжете и жените както на първичната ДВТ –
32,1% при мъжете срещу 20,5% при жените,
така и при честотата на вторичната ДВТ –
67,9% и 79,5% съответно. Значително по-често
при мъжете (52,6%) се среща катетърасициирана ДВТ като причина за вторична ДВТ в сравнение с жените (33,7%), докато прием на
хормонални препарати и имобилизация са значително по-честа причина при жените (34,8%)
сравнено с мъжете (15,8%).

Фиг 4. Честотно разпределение на причините за
лимфедем при мъжете
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Таблица 4. Честотно разпределение на ДВТ

ОБСЪЖДАНЕ
Отокът на горните крайници е социален и
медицински проблем, влошаващ качеството на
живот на пациентите. Локалните причини почесто водят до едностранен едем, докато симетричен двустранен оток на горни крайници
най-често се свързва със системно заболяване
или тромбоза на горна празна вена (1,2,3,8,11).
При изследваните пациенти се установи
статистически значима разлика в зависимост от
възрастта като по-често отокът се среща при пациенти над 45 г. и особено над 65 г. и по-рядко
при пациенти под 45 години. Установи се, че
оток се среща по-често при жените (63,9%), отколкото при мъжете (36,1%) като разликата е
статистически значима. В литературата също се
съобщава за по-голяма честота на отока, свързана с женския пол и с увеличаване на възрастта (1,2,3,9,13). Статистически значима
разлика се наблюдава и по отношение на локализацията на отока – най-често се засяга целият
36

горен крайник, по-рядко само мишница или
предмишница и китка.
Установена бе сигнификантна разлика
между различните причини за възникване на
оток на горен крайник. В нашето проучване се
установи висок процент на пациентите над 45
годишна възраст със съдова генеза, което корелира с данни от предишни публикации по темата (1,2,3,8,9,11,12,13). При повече от 2/3 от
пациентите се доказа вторична ДВТ, а при повече от половината мъже тя бе катетър-асоциирана. Такава най-често се наблюдава при
пациенти с катетър за хемодиализа или порт за
химиотерапия. По всяка вероятност причината
е в нарушенията в хемостазата при пациенти с
хронична бъбречна недостатъчност или с онкологично заболяване и наличието на „чуждо
тяло“ във венозния съд. По-редки причини са
електрод на постоянен кардиостимулатор или
централен венозен катетър (1-6,10,13). При 1/3
от жените също се установява катетър-асоциирана ДВТ. При ¼ от пациентите ДВТ е маска на
паранеопластичен процес. Всички пациенти с
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остър едностранен оток на горен крайник, независимо от пола или възрастта, трябва да
бъдат изследвани за изключване на ДВТ поради
високата честотата на тази етиология при оток
на ръката, както и заради опасните последствия
от ВТе при ненавременно лечение (1,2,3).
Не бива да се подценява и делът на пациентите с първична ДВТ, било то идиопатична,
свързана със състояние на хиперкоагулация
(вродена или придобита тромбофилия) или
предизвикана от усилие (Paget-Schroetter), при
костоклавикуларна компресия или пекторалисминор синдром), тъй като при този тип ДВТ
най-трудно се открива причината за венозна
тромбоза (1,2,3). Това са преди всичко млади
хора, при които откриването на причината ще
позволи профилактика на рецидив на ДВТ.
Другата честа причина за оток на горния
крайник е лимфедемът. Лимфедемът на горен
крайник след мастектомия и лимфна дисекция
е често постоперативно усложнение, което се
развива при около 10-15% от пациентите до 6
месец от операцията (2,3,7). В нашето проучване бе установена висока честота на лимфедем
при жени след мастектомия и лимфна дисекция
(44,4%). При около ¼ от пациентите лимфедемът на крайника се наблюдава след проведена
в миналото лъчетерапия в гръден кош, шийна
и/или аксиларна област по повод неопластичен
процес. Рентгеновите лъчи увреждат локално
лимфните възли и пътища и по този начин блокират лимфния дренаж с последващ лимфен
оток. С увеличаване на времето след операцията и/или лъчетерапията се увеличава честотата на пациентите с лимфедем. Други
причини, водещи до оток на горен крайник, са
локалната кожна инфекция и механични или химични травми, като те са по-често при мъжете.
Установено бе и че случаите с едностранен
оток на горен крайник с лимфедем или ДВТ
значително надвишават по честота двустранния

оток на горни крайнци.
Двустранният оток на горни крайници е
рядко състояние, което най-често се дължи на
системно заболяване, но може да е резултат и
на тромбоза на горна празна вена. Синдромът
на горна празна вена най-често се причинява от
тумор в белия дроб или медиастинума, който
при нарастването я притиска и може да прорасне в съда. Друга такава причина е постоянният катетър за хемодиализа. ЦКДС е метод на
избор за скрининг при пациенти с оток на горния крайник (1,2,3,6.9,13).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Отокът на горните крайници е състояние,
което значително по-рядко се среща в сравнение с едема на долни крайници, но също влошава качеството на живот на страдащите от
него пациенти. етиологията, локализацията и
начинът на възникване са най-разнообразни.
Навреме поставената диагноза е от важно значение за правилното етиологично лечение. Терапията при лимфедем и дълбока венозна
тромбоза се различава значително. Неправилното лечение на ДВТ е рисково за възникване
на БТе.
ЦКДС е безвреден, достъпен, с голяма специфичност и метод на избор за изследване на
венозната система на горните крайници с цел
уточняване етиологията.
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ТРОМБОзА НА ВЪТРЕшНА ЮГУЛАРНА ВЕНА СВЪРзАНА
С ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОзЕН КАТЕТЪР – КЛИНИЧНО
зНАЧЕНИЕ И ТЕРАПИЯ
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iNtERNAl jUGUlAR vEiN tHROmBOSiS ASSOCiAtED
WitH CENtRAl vENOUS CAtHEtER - CliNiCAl
SiGNiFiCANCE AND tHERAPy
P.Antova1, i. Karagjozov1, К.Davidoff1, G.Simeonov2, l.lozanov1,
i. Staikov 1, М.Staneva1
1. Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
2. Hospital “Vita”Sofia, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Тромбозата на вътрешната югуларна
вена (ВЮВ) е животозастрашаващо състояние, което може да доведе до белодробен
тромбоемболизъм или интракраниална пропагация на тромба, а използването на централен венозен катетър (ЦВК) е широко
застъпено в реанимационната практика.
Целта на настоящето проучване е определяне на честотата и оценка на рисковите
фактори (РФ) за тромбоза на ВЮВ след поставяне на ЦВК и оценка на терапия.
Материал и метод: В проучването са
включени 233 пациенти, хоспитализирани в
отделение по интензивно лечение м. 03.2012
г. – м. 05.2013г. с поставен ЦВК във ВЮВ. От
тях 135 са мъже и 98 – жени, на средна
възраст 60,6 г. С цветно кодирана дуплекс сонография (ЦКДС) те са изследвани и контролирани за тромбоза на ВЮВ. Тромбозите са
характеризирани по големина и по симптоматика. При диагностицирана тромбоза на
ВЮВ се премахва ЦВК и се включва АКТ и

SUmmARy
Internal jugular vein thrombosis (IJVT) is a
serious event with potential fatal outcome, including pulmonary embolism as well as intracranial propagation of the thrombus. Central
venous catheters (CVC) are essential in intensive care units (ICU).
The aim of this prospective study is to define the clinical significance of risk factors for
IJVT after insertion of CVC in hospitalized in
ICU patients and evaluation of therapeutic response.
Material and method. 233 patients with
positioned CVC treated in ICU for the period
03.2012-05.2013 were included in the study,
135 of them males and 98 - females with average age 60.6years. Color-coded Duplex Sonography (CCDS) was the method of choice for
examination the IJVT and for monitoring the
treatment effect. The thrombosis is characterized
in size and in presence of symptoms. In patients
with diagnosed IJVT, CVC was removed, anticoagulant and antibiotic therapy started, and pa-
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антибиотици, а болните са контролирани с
ЦКДС на 30-и ден, 3-ти и 6-ти месец.
Резултати: Статистически значимо
асимптомните тромбози се наблюдават почесто от симптоматичните. Тромбоза на
ВЮВ се среща по-често при: пациенти над
65 г., продължителен престой в интензивно
отделение, неправилно позициониране на
ЦВК, болни с неоплазми, голям размер на
ЦВК. В резултат на лечението се установи
пълна реканализация при пациентите с непълна тромбоза, при 92.8% – с непълна голяма тромбоза и при 40% – с пълна тромбоза.
Заключение: Тромбозата на ВЮВ е
важно усложнение, което увеличава болничния престой и влошава състоянието на пациента.
Ключови думи: Тромбоза на вътрешната югуларна вена, Централен венозен катетър, Цветно кодирана дуплекс сонография
УВОД
Централният венозен път има важна роля в
терапията на критично болните пациенти и намира широко приложение в реанимационните
отделения. Вътрешната югуларна вена (ВЮВ)
е основен венозен съд, в който се позиционира
централен венозен катетър (ЦВК) като дясната
е предпочитана. Централният венозен катетър е
важен както за хемодинамичен мониторинг,
така и за приложението на медикаменти, а поставянето му е една от най-често изпълняваните
процедури в интензивно отделение. За съжаление използването му е свързано с нежелани
усложнения, някои от които опасни за живота
(12) .
Тромбозата на ВЮВ е усложнение, което
може да бъде следствие на редица причини –
ЦВК, инфекциозен процес в областта на главата
40

tients followed up with CCDS on the 30th day,
3rd and 6th month later on.
Results: It is statistically significant that
asymptomatic thrombosis is more often than
symptomatic. IJVT occurs more frequently in
patients over age 65 patients or with neoplasm,
longer stay at ICU, incorrect placed CVC in the
IJV, larger size of the catheter. As a result of the
treatment, a complete recanalization was observed in all patients with incomplete small
thrombosis, in 92.8% of patients with incomplete large thrombosis and in 40% of patients
with complete thrombosis of IJV.
Conclusion: The thrombosis of IJV is an
important complication, which increases hospital stay and worsens the patient's condition.
Key-words: Internal Jugular vein thrombosis, Central Venous Catheter, Color-coded Duplex Sonography.

и шията, хирургична интервенция, локален малигнен процес, полицитемия, масаж на врата,
имплантация на катетър за хемодиализа, на
електрод за кардиостимулатор, интравенозно
приложение
на
наркотици
и
други
(1,2,3,5,9,13).То е потенциално опасно за живота поради риск от БТе, интракраниална пропагация на тромба, сепсис, едем на дихателните
пътища и хилоторакс (7). Тромбозата на ВЮВ
е свързана с увеличен болничен престой и влошаване статуса на пациента.
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на проучването е определяне на честотата и оценка на рисковите фактори (РФ) за
тромбоза на ВЮВ след поставяне на ЦВК при
пациенти в отделение по интензивно лечение и
проследяване на ефекта от терапията.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОД
В настоящото проспективно проучване са
включени 233 пациенти, хоспитализирани в отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на „Аджибадем Сити Клиник
Болница Токуда“, за периода от м. 03.2012 г. до
м. 05.2013 г., при които е поставен ЦВК във
ВЮВ от специалист с поне 5 годишна практика
в ОАИЛ. От тях 135 (58%) са мъже, 98 (42%) са
жени, на възраст от 23-85 г. (ср. 60,6 г.). Под 65
г. възраст са 96 (41%) болните, а 137 (59%) са
над 65г.
Отбелязани са: възраст, пол, големина на
ЦВК, общо състояние и съпътстващи заболявания, продължителност на хоспитализацията,
позициониране на ЦВК във ВЮВ. Пациентите
са контролирани за тромбоза на ВЮВ с цветно
кодирана дуплекс сонография (ЦКДС), осъществявана от ангиолог или невролог. С ЦКДС
се изследва ВЮВ в екстракраниалния сегмент
преди поставянето на ЦВК, на 1-ви и 7-и постпроцедурен ден за наличие на тромбози, които
се характеризираха по големина – пристенна
(около катетъра до 2 мм), непълна малка (под
50% от лумена), непълна голяма (над 50% от лумена), пълна тромбоза (Фиг.1).
По наличие на симптоматика – асимптомни
и симптомни (локални и системни, вкл. и при
клиника на ДВТ на горния крайник). По време
на хоспитализацията при пациентите се проведе профилактика за ДВТ с ниско молекулен
хепарин (НмХ) и антибиотик (АБ). При диагностицирана тромбоза на ВЮВ терапията
включваше премахване на ЦВК, антикоагулант
и антибиотик. Болните се контролираха с ЦКДС
на 30-я ден, 3 и 6-ти месец след започване на терапията.

Фиг 1. Непълна малка тромбоза на ВюВ

Фиг 2. Честотно разпределение на видовете тромбоза

РЕзУЛТАТИ

С ЦКДС на 1-ви ден не се диагностицира
тромбоза при нито един пациент. На 7-я ден се
диагностицира тромбоза при 77 (33,05%)
болни, 41 (53,25%) от които мъже и 36 (46,75%)
– жени (р>0,05); под 65 г. – 34 (44,1 %), и над 65
г. – 43 (55,9%). Според вида на тромбозата се
установиха: непълна малка тромбоза при 56
(72,8%) пациенти; непълна голяма при 14
(18,1%) болни, а с пълна тромбоза бяха 7 (9,1%)
пациенти (Фиг.2).
В зависимост от симптоматиката се установиха: асимптомна тромбоза при 67 (87,01%) пациенти и симптоматична тромбоза при 10 (12,99
%) (р<0,05). В зависимост от възрастта, коморбидноста, общото състояние на болния, като
честота на рисковите фактори установихме
следното: тромбозата на ВЮВ се среща почесто при продължителен болничен престой
(над 5 дни) – в 64 (83.1%) случая, при пациенти
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Фиг 3. Честота на рисковите фактори за тромбоза
на ВюВ

над 65 г. – в 43 (55.9%); при размер на дезилето
над 8Фр. – при 29 (37.6%); при болни с неоплазма – при 25 (32.4%), и при неправилно позициониране на ЦВК в лумена на ВЮВ – в 22
(28.5%) (Фиг.3). При клинично изявените случаи честотата на симптомите е: уплътняване по
хода на вената – в 9 (90%) случая; оток на шията
и съответната половината на главата – при 7
(70%) пациента; мидриаза – при 2 (20%) болни;
левкоцитоза – в 15 (19.48%) случая и оток на
ипсилатерален горен крайник – в 3 (30%)
(фиг.4).
При пациентите с тромбоза терапевтичният
подход включваше премахване на ЦВК, НмХ в
терапевтична доза и антибиотик венозно в острия период. В зависимост от показанията за
антикоагулантна терапия тя е продължена след
дехоспитализацията с НмХ или аценокумарол
(контрол на INR) и венотоник.
Резултатът от проведеното лечение се
определя в зависимост от броя на пациентите с
пълна реканализация на ВЮВ. В края на 1-я
месец бе установена пълна реканализация на
ВЮВ в 100% от пациентите с непълна малка
тромбоза. При пациентите с непълна голяма
тромбоза пълна реканализация бе налице при 9
(64.3%) от тях. В групата с пълна тромбоза не
бе установена пълна реканализация. В края на
3-ти месец пълна реканализация бе налице при
11 (78.6%) случая с непълна голяма тромбоза и
при 2 (28.6%) с пълна тромбоза. В края на 6-ти
42

Фиг 4. Брой на пациентите с клиничните симптоми при тромбоза на ВюВ

месец с пълна реканализация са 13 (92.8%) пациенти с непълна голяма тромбоза и 2 (40%) с
пълна тромбоза. Двама болни с неоплазия от
групата с пълна тромбоза починаха.(Фиг.5)
ДИСКУСИЯ
етиологията на тромбозата, свързана с
ЦВК, може да бъде обяснена с триадата на Вирхов – увреда на ендотела, промяна в кръвотока,
хиперкоагулобилитет. ендотелната увреда може
да се дължи на различни фактори, включително
механични травми по време на поставянето на
ЦВК, броят на венепункциите, както и увреда

Фиг 5. Честота на пациенти с пълна реканализация на ВюВ след терапия
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на ендотела от хипертонични разтвори и лекарствени вещества (4,10).
В рамките на час след поставянето на катетъра вече се наблюдава адхезия за тромбоцити
по централния венозен катетър, достигайки
своя пик към 3-4-ти час (9). Това се последва от
образуване на ръкав от фибрин и колаген около
ЦВК за какъвто се съобщава в до 47% от поставените катетри (11,14). Фибриновият ръкав сам
по себе си е доброкачествен, но спомага за развитието на инфекция и може да доведе до образуването на тромботична маса.
много са рисковите фактори, които се асоциират с тромбозата на ВЮВ, като водещо е
значението на ЦВК. В това проучване не бе установена статистически значима разлика в честотата на тромбозата при двата пола, но
сигнификантно по-често бе налице при пациентите над 65 г.
В практиката статистически значимо повече
са асимптомните тромбози, най-вероятно защото преобладават частичните оклузии на вените и не се прекъсва изцяло кръвотока, поради
което патологията често остава недиагностицирана. Понякога обаче пристенната тромбоза довежда до тотална оклузия на съдовия лумен,
водеща до клинична проява на тромбозата и
нейните усложнения. Клиниката зависи също от
това дали тромбът е инфектиран или не (5). Лечението на пациентите с ЦВК-асоциирана тромбоза не е стандартизирано. Стратегията за него
включва тромболитична терапия, започване на
системна антикоагулация, отстраняване на катетъра или и двете. За този вид тромбоза предпочитаното лечение е комбинация от НмХ,
последвано от перорален антикоагулант за 3-6
месеца, но досега по въпроса няма публикувани
проспективни проучвания (3,6,8,13). Познаването на различните рискови фактори за тромбоза ВЮВ, свързана с позиционирането на
ЦВК, превенцията и ефективното лечение на

инфекциите остават основа за избягването на
животозастрашаващите усложнения, свързани
с тромбозата на ВЮВ, асоциирана с поставянето на ЦВК.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Тромбозата на ВЮВ е важно усложнение,
което увеличава болничния престой и влошава
състоянието на пациента. ЦВК е основен рисков фактор за развитието на такава тромбоза.
Отстраняването на ЦВК, антибиотично лечение
и продължителната антикоагулантна терапия
при симптоматична тромбоза е ефективна статегия за намаляване на ранните и късни усложнения и за реканализация на ВЮВ. Тромбозите
на ВЮВ в по-голямата си част са недиагностицирани, тъй като честотата на симптоматичните
тромбози е ниска, а на асимптомните е висока.
Твърде малко са проучванията по темата на този
етап, затова бъдещи изследвания в тази насока
ще отговорят на въпроса за необходимостта от
скрининг за тромбоза на вътрешната югуларна
вена след поставянето на централен венозен катетър. Все още няма консенсус по отношение
на терапевтичното поведение при асимптомните тромбози на ВЮВ и бъдещи проучвания в
тази насока са задължителни.
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РЕзЮМЕ

Качеството на живот (QoL) е широко понятие, което се отнася до степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвана
от даден човек или група от хора. Периферната артериална болест на долните крайници
(ПАБ) и исхемичната болест на сърцето
(ИБС) са хронични прогресиращи заболявания, чийто брой нараства.
Цел на проучването е да се анализират
рисковите фактори, социално-икономическата характеристика и QoL на пациенти с
ПАБ и ИБС.
Материал и метод: В проучването са
включени общо 180 участници. Групата с
ПАБ включва 90 болни с ПАБ, а групата с
ИБС – 90 пациенти с ИБС. Определяни бяха
сърдечно-съдовия рисков профил, социалноикономическата характеристика и QoL.
Резултати: Статистически значима разлика има в двете групи по следните показатели: В групата с ИБС се установи по-висока

SUmmARy
Quality of life (QoL) is a broad term that
refers to the degree of well-being and personal
satisfaction. Chronic peripheral artery disease
(PAD) and coronary heart disease (CHD) are
chronic progressive diseases and patients increases continuously.
The aim of the study was to analyze risk
factors, socioeconomic characteristics and QoL
of the patients with PAD and CHD.
Materials and Methods: The study included 180 patients. The PAD’s group included
90 patients and the CHD group - 90 patients.
Cardiovascular risk profile, socio-economic
characteristics and QoL were determined during
the study.
Results: A statistically significant differences were observed in both groups. There was
a higher incidence of myocardial infarctions in
the group with CHD whereas the proportion of
patients who had experienced previous intervention and stroke was significantly higher in pa-
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честота на преживян миокарден инфаркт, докато делът на пациентите с преживяна интервенция и исхемичен мозъчен инсулт е
значително по-голям в групата с ПАБ. Броят
на пушачите от групата с ПАБ е по-голям от
групата с ИБС. QoL на пациенти с ПАБ е пониско в сравнение с тези с ИБС.
Заключение. Проучването показва, че
ПАБ и ИБС като здравословен проблем влошават качеството на живот. Изучаването на
качеството на живот не отнема много време,
не е скъпо и е необходимо пациентите да
бъдат редовно изследвани за това. Чрез този
подход може да се подобрят грижите за пациентите с ПАБ и ИБС и да се постигне поранно откриване и профилактика на
атеросклерозата.
Ключови думи: качество на живот, периферната артериална болест, исхемична болест на сърцето.
УВОД
От сърдечно-съдови заболявания (ССЗ)
умират < 4 милиона хора в европа всяка година.
Броят на починалите жени от ССЗ (2,2 милиона
(55%) е по-голям от този на мъжете (1,8 милиона (45%), въпреки че смъртността от ССЗ
преди възрастта от 65 г. е по-честа при мъжете
спрямо жените [14]. В основата на ССЗ е атеросклерозата (АТ), която обхваща големи и средни
по калибър артерии от мускулен тип от различни съдови басейни на тялото. Атеросклерозата е многофакторно съдово заболяване с
отлагане на липиди в артериалната стена, формиране и руптуриране на плаки, водещи до артериална тромбоза с исхемия и некроза на
тъканите в басейна на засегнатата артерия [13].
Две от основните клинични прояви на АТ са
хроничната периферна артериална болест
46

tients with PAD. The number of smokers with
the group of PAD is higher than the group with
CHD. QoL of patients with PAD is lower in
comparison with those with CHD.
Conclusion. The study shows that PAD and
CHD as a health problem worsen QoL. To study
the QoL is neither time-taking nor expensive, it
only requires patients to be tested regularly. This
approach can improve care for patients with
PAD and CHD and help the early detection and
prevention of atherosclerosis.
Key words: quality of life, peripheral artery
disease, coronary heart disease

(ПАБ) на крайниците и исхемичната болест на
сърцето (ИБС). Броят на пациентите с ПАБ и
ИБС нараства непрекъснато. Наред със заболеваемостта и смъртността при болните с ПАБ и
ИБС все по-голямо внимание се обръща и на качеството им на живот (QoL). През последните
години се провеждат все повече проучвания за
(QoL) на пациентите със ССЗ [1,5,7,9,10,11].
Качеството на живот (QoL) се дефинира
като нивото, до което здравните грижи за отделните пациенти и популацията повишават вероятността за желания здравен резултат и са
съответни на съвременното професионално медицинско познание [12]. Следователно подобряването на QoL е свързано с дефинирането и
промотирането на най-добрата клинична практика, разработването и прилагането на ръководства, базирани на научни доказателства, и на
регулярни оценки на прилаганите интервенции.
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Цел на проучването е да се анализират рисковите фактори, социално-икономическа характеристика и QoL на пациенти с ПАБ и с ИБС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Настоящото клинико-епидемиологично
проспективно проучване включва общо 180
участници, избрани на случаен принцип и разделени в 2 групи. В групата ПАБ са 90 пациенти
с ПАБ, I - IV ст. по Фонтен, хоспитализирани в
Клиника по Съдова хирургия и Ангиология, а в
групата ИБС – 90 пациенти с ИБС III-IV функционален клас по Канадската класификация,
хоспитализирани в Клиника по Кардиология на
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София,
за периода от септември 2012 г. – март 2013 г.
На пациентите се извърши определяне на
сърдечно-съдов рисков профил (артериална хипертония (АХ), захарен диабет (ЗД), дислипидемия,
тютюнопушене,
затлъстяване,
фамилната обремененост, физическа активност,
стрес, анамнеза за ССЗ), социално-икономическа характеристика и качество на живот.
Данните за преживян миокарден инфаркт
(мИ) и/или исхемичен мозъчен инсулт (ИмИ),
за стрес, физическа активност, употребата на
алкохол и тютюнопушене, фамилна обремененост и провежданата амбулаторна терапия се
документираха със стандартно интервю. Нарушения във въглехидратната обмяна, дислипидемията и бъбречната функция се определяха с
кръвни изследвания.
Събирането на клинични и социално-икономически данни на пациентите с ПАБ и ИБС
се извърши с интервю чрез въпросник,
съдържащ 21 въпроса. Те са разделени на 3
части: социално-демографска характеристика,
заболявания и специфични особености на лечението, подкрепа от системата по време на лечението.
За изследването на QoL, свързано със забо-

ляването, бе използуван EuroQol group 5 dimension questionnaire (еQ-5D-5L )[3] . Въпросникът
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 /4 т., 3 т., 2 т./ или тежки
проблеми /1 т./. Освен това здравното състояние
се измерваше с визуална аналогова скала (ВАС)
в диапазона от 0 (много лошо) до 100 (прекрасно
здраве), което пациентът сам определяше.
Данните бяха въведени и обработени със
статистическия пакет SPSS 16.0.1. За ниво на
значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, бе избрано p<0,05. Бяха приложени
следните методи:
Дескриптивен анализ – в табличен вид е
представено честотното разпределение на разглежданите признаци
Средна стойност ± стандартно отклонение
– за описание на продължителните променливи
Процент - за описание на категорийните
променливи
Student´s t-тест – за проверка на хипотези
за връзка между категорийни признаци.
РЕзУЛТАТИ
В табл. 1 са представени основните характеристики на рисковия профил на участниците,
включени в проучването.
Не се наблюдава статистически значима
разлика в двете групи по възраст (ПАБ – ср. възраст 65,8 +10,7 год; ИБС - 61,3 +9,73, р>0,05) и
пол (мъже: ПАБ - 50 (55,55%) и ИБС - 59
(65,55%); жени: ПАБ - 40 (45,45%) и ИБС - 31
(35,45%), р>0,05). Статистически значима е разликата в броя пациенти, преживели мИ, като
повече са в групата с ИБС – 29 (32,22%), в сравнение с ПАБ – 18 (20%) (р<0,05). В групата с
ПАБ сигнификантно повече са пациентите, преживели исхемичен мозъчен инсулт (ИмИ) – 14
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Таблица 1. Основни характеристики на рисковия профил на пациентите в проучването

(15,56%), в сравнение с тези с ИБС – 9 (10%) от
(р<0,05). Броят на пациенти, преживели предходна интервенция (ТеА, ПТА, ПТКА, АКБ), е
значително по-голям в групата с ПАБ – 58
(64,44%), в сравнение с групата с ИБС – 34
(37,70%) (р<0,05). Около ¼ от пациентите в
двете групи са със захарен диабет като разликата е несигнификантна. И в двете групи е
много висока честотата на пациентите с артериална хипертония – 80 (88,89/%), и дислипидемия – 54 (60%) за групата с ПАБ, и 70 (77,77%)
и 56 (62.22 %) за групата с ИБС като разликата
е статистически незначима. Броят на пушачите
е висок и в двете групи със значително по-голям
дял при пациентите с ПАБ – 56 (62,6%), срав48

нено с тези с ИБС – 50 (55,55%) (р<0,05). Над
половината от пациентите съобщават за стрес и
в двете групи – ИБС - 47(52,2%), и ПАБ - 51
(56,66%) (р>0,05). Индексът на телесното тегло
(ИТТ) /кг/кв.м/ е леко завишен и при двете
групи пациенти, но без статистически значима
разлика – средно 28,09 за всички пациенти. С
фамилна обремененост за ССЗ са 1/3 от болните
– 24 (26,66%) от групата с ПАБ и 28 (31,11%) от
тази с ИБС. С регулярна физическа активност
са също 1/3 от пациентите – ИБС – 31 (34,4%),
и ПАБ – 28 (31,11%).
В табл.2 е представена демографската и социално-икономическата характеристика на пациентите.
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Пациенти с ПАБ
(n = 90)

Характеристики

Възраст (n, %)
45-55 г;
55-65 г;
65-75 г;
75 г и повече

Образования : (n, %)
основно
средно,
висше

Семейно положение: (n, %)
несемеен,
семеен,
разведен,
вдовица/вдовец
местоживеене: (n, %)
град,
село
месечен доход:
до 200 лева
200-500 лева,
500 - 1000 лева,
Социален статус:
работещ,
безработен,
пенсионер

Предходни хоспитализации:
Да,
Не
Начало на заболяването:
До 1 година,
1-3 години,
Над 3 години

Честота на прием на медикаменти:
1-2 дневно,
≥3 дневно
Спазване на диета:
винаги,
понякога,
никога

Подкрепа от медицински
специалисти
Да,
Не

Подкрепа от семейството:
Да,
Не

Подкрепа от приятели и колеги:
Да,
Не
Подкрепа от обществото:
Да,
Не

Пациенти с ИБС
(n = 90)

Р

4 (4,4 %)
42 (46,7 %)
28 (31,1 %)
16 (17,78%)

12 (13,3 %)
31 (34,5 %)
47 (52,2 %)
0 (0%)

Р< 0,05
NS
Р< 0,05
P<0,05

22 (24,4 %)
44 (48,9 %)
24 (26,7 %)

11 (12.2 %)
53 (58,9 %)
26 (28,9 %)

P<0,05
P<0,05
NS

35 (38,8 %)
12(13,3 %)
29 (32,2 %)
14 (15,5 %)

9 (10,0 %)
43 (47,8 %)
28 (31,1 %)
10 (11,1 %)

P<0,05
P<0,05
NS
NS

68 (75,6 %)
22 (24,4 %)

75 (83,4 %)
15 (16,6 %)

NS
NS

38 (42,2 %)
44 (48,9 %)
8 (8,9 %)

40 (44,4 %)
33 (36.7 %)
17 (18,9 %)

NS
Р< 0,05
Р< 0,05

43(47,88 %)
13 (14.45 %)
34 (37,77 %)

49 (54,4 %)
9 (10,0 %)
32 (35,6 %)

NS
NS
NS

60 (66,8%)
30 (33,3%)

46 (51,1 %)
44 (48,9 %)

Р< 0,05
Р< 0,05

44 (48,9 %)
32 (35,5 %)
14 (15,6%)

13(14,45 %)
44 (48,89 %)
33 (36,66 % )

P<0,05
NS
Р< 0,05

26 (28,9%)
64 (71,1 %)

21 (23,33 %)
69 (79,66 %)

NS
NS

4 (4,4 %)
6 (6,6 %)
80 (89 %)

14(15,56%)
36 (40,0 %)
40 (44,44%)

Р< 0,05
Р< 0,05
P< 0,05

85 (94,4 %)
5 (5,6 %)

86 (95,5%)
4 (4,5%)

86 (95,5%)
4 (4,5%)

85 (94,4 %)
5 (5,6 %)

NS
NS

78 (86,7 %)
12 (13,3 %)

72 ( 80.0 %)
18 (20.0 %)

NS
NS

30 ( 33,4%)
60 (66,6%

32 (35,5%)
58 (64,4%)

NS
NS

NS
NS

Таблица 2. Демографската и социално-икономическата характеристика на изследваните пациенти
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Почти половина от пациентите с ИБС са във
възрастовата група 65-75 г. – 47 (52,2%), докато
почти половина от пациентите с ПАБ са в групата 55-65 г. – 42 (46, 7%) (р<0,05). Статистически значима е и възрастовата разлика между
групите – 45-55 г. – 4 (4,44%) за ПАБ и 12
(13,3%) за ИБС (р<0,05), както и в групата над
75 г. – 16 (17,78%) за ПАБ и нито един пациент
за ИБС (р<0,05). Над половина от пациентите с
ИБС са със средно образование – 53 (58,9%),
сравнено с тези с ПАБ – 44 (48,9%) (р<0,05),
като няма разлика в дела на висшистите между
двете групи, но съществено се различава броят
на тези с основно образование – 22 (24,4%) при
ПАБ и 11 (12,2%) при ИБС (р<0,05). Основна
част от пациентите с ПАБ са несемейни – 64
(71,10%), в което число са 35 (38,88%) неомъжени /неженени/ и 29 (32,22%) разведени, докато почти половината от пациентите с ИБС са
семейни – 43 (47,8%) (р<0,05). Почти всички
пациенти и в двете групи живеят в града – ПАБ
– 68 (75,6%), и ИБС – 75 (83,4%) съответно за
двете групи. Пациентите с ПАБ с доход от 200500 лв. са 44 (48,9%), докато тези с ИБС в същата група са 33 (36,7%) (р<0,05). Разлика има
и в групата с доход 500-1000 лв. – 8 (8,9%) за
ПАБ и 17 (18,9%) за ИБС (р<0,05). Около половина от всички пациенти са работници и в двете
групи – ПАБ - 43 (47,78%) и ИБС - 49 (54,4%)
съответно. Заболяването е започнало в предходната една година при почти половината от пациентите с ПАБ – 44 (48,9 %), докато в тази
група са едва 13 (14,45%) от тези с ИБС
(р<0,05). За разлика от това пациентите с ИБС
с начало на заболяването преди повече от 3 г. са
33 (36,66%), докато такива са едва 14 (15,6%) от
пациентите с ПАБ (р<0,05). Диета никога не са
спазвали 80 (89%) от пациентите с ПАБ, докато
такава са спазват 40 (44,44%) от тези с ИБС
(р<0,05). Почти всички пациенти и от двете
групи са получили подкрепа от здравните спе50

циалисти и семейството, но обществена подкрепа има едва при 1/3 от тях.
На фиг.1 е отразено качеството на живот на
пациентите с ПАБ и ИБС с еQ-5D-5L.
На фиг.2 е отразена визуалната аналогова
скала (ВАС) при пациентите с ПАБ и ИБС. ВАС
измерва здравното състояние в диапазона от 0
(много лошо) до 100 (прекрасно), определяно
от самия болен. ВАС при пациентите с ПАБ е
37,5, а при тези с ИБС – 54,3.

Фиг 1. Качеството на живот на пациентите с ПАБ
и ИБС с ЕQ-5D-5L.

Фиг 2. Визуалната аналогова скала при пациентите с ПАБ и ИБС.
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ОБСЪЖДАНЕ
Броят на пациентите с ПАБ и ИБС нараства
непрекъснато. Добрата медицинска практика
повелява адекватна диагностика, непрекъснато
наблюдение, медикаментозна и немедикаментозна терапия (рехабилитация, психотерапия,
обучение за промяна на начина на живот и модификация на рисковите фактори) с цел превенция на бъдещи усложнения като миокарден
инфаркт (мИ) или сърдечна недостатъчност
(СН) при пациенти с ИБС, както и своевременна реваскуларизация (оперативна и/или ендоваскуларна) при пациенти с ПАБ с цел
избягване инвалидизиращо клаудикацио или загуба на крайник. Сравнявайки рисковия профил
на пациентите с ПАБ и тези с ИБС, не бе установена статистически значима разлика в средната възраст, разпределението по пол, честотата
на артериална хипертония, захарен диабет, нивото на стрес, физическа активност, фамилната
анамнеза за ССЗ, честота на прием на лекарствата, подкрепа от медицинските специалисти,
семейството, приятели и колеги и обществото,
местожителството и социалния статус. В групата на пациентите с ИБС се установява по-висока честота на преживян миокарден инфаркт,
докато делът на пациентите с преживяна предходна интервенция и ИмИ е значимо по-голям
при пациентите с ПАБ. Броят на пушачите с
групата с ПАБ е по-голям от групата с ИБС. Наблюдава се значително по-ранна възраст на
изява на ИБС, отколкото ПАБ. Степента на образование и средният месечен доход на пациентите с ПАБ е на по-ниско ниво, сравнено с това
на пациентите с ИБС. Въпреки че началото на
заболяването при по-голямата част от пациентите с ПАБ е до 1 г., броят на предходните хоспитализации за индексното заболяване е
значимо по-голям в сравнение с пациентите с
ИБС, при по-голяма част от които то е започ-

нало 1 г. до 3 г. преди момента на проучването.
Качеството на живот, освен физическото
здраве, включва емоционалния, социалния и
функционалния аспект на живота. Резултатът от
лечението може да се възприема по различен
начин от лекаря и от пациента и неговите
близки. Извършената процедура, която за медика може да е много успешна, за пациента и
семейството му може да не е. Очакванията на
пациента от провежданото лечение и предполагаемото QoL са важни за лекаря, медицинската
сестра, спонсора и семейството. Все още няма
общоприета скала за оценка на качеството на
живот на пациентите с атеросклероза. В различните проучвания авторите прилагат различни
скали. В това проучване използвахме две скали
EuroQol group (5 dimension questionnaire (еQ5D-5L) и визуална аналогова скала (ВАС).
Всеки един от петте показателя в еQ-5D-5L показва статистически значима разлика между
групата с ПАБ и тази с ИБС. Нивата на подвижност и самообслужване са статистически значимо по-високи, а степента на болката и
дискомфорта – по-ниски в групата на пациентите с ИБС в сравнение с ПАБ. Обичайна физическа активност, потиснатостта и депресията
са по-големи при пациентите с ПАБ, сравнено
с тези с ИБС, като разликата не е сигнификантна. Отсъствието на постоянен партньор, ниският финансов статус и трудностите в
ежедневната дейност са свързани с клиничната
симптоматика и са основни детерминанти за депресивните състояния и по-ниското качество на
живот на пациентите с ПАБ. Подкрепата на обществото, здравната система и семейството повишават
ефективността
на
тяхната
рехабилитация и психосоциална активност,
което е много важно за повишаване на качеството на живот на пациентите с ПАБ и ИБС.
ВАС показва значима разлика в здравното
състояние между пациентите с ПАБ (37,5) и
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тези с ИБС (54,3). ВАС е по-нисък в България в
сравнение с други страни. За сравнение в
Полша депресия или потиснатост се наблюдава
при 72,6% при болните с атеросклероза, а ВАС
е 65.2±16.2 [2].
зАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото проучване показва, че ПАБ и
ИБС като здравословни проблеми влошават качеството на живот. ПАБ и ИБС са хронични заболявания и е много важно изследването на
качеството на живот за краткосрочен и дългосрочен период при тези пациенти. Трябва да се
знае, че проблемите във физическото и емоционалното здраве са свързани и с коморбидните
състояния. Качеството на живот при пациентите
с ПАБ е значително по-ниско от това при страдащите от ИБС. По време на своето боледуване
пациентите са подкрепяни от семейство, приятели и здравните служители, но са слабо подкрепяни от обществото. Изучаването на
качеството на живот не отнема много време, не
е скъпо и е необходимо пациентите да бъдат редовно изследвани. Чрез този подход може да се
подобрят грижите за пациентите с ПАБ и ИБС
и да спомогне за ранното откриване и профилактика на атеросклерозата. Прилагането на интегративен лечебен подход води до
възможността да се намали риска от инвалидизиращо клаудикацио, загуба на крайник, миокарден инфаркт или сърдечна недостатъчност.
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СЪДОВАХИРУРГИЯ
СЪДОВИ ТРАВМИ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

С.Караманова*, Р.Стойчев*, Н.Белчев*, Д.Терзиев*, Д.Андонов*, Б.Фирузи**
*Отделение по съдова хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София
**Клиника по хирургия на ръката, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София

vASCUlAR tRAUmA OF tHE UPPER EXtREmitiES

S. Karamanova*, R.Stoytchev*, N.Belchev*, D.terziev*, D.Andonov*, B.Firoozi**
*Vascular surgery department, uMHATEM „N.I.Pirogov”, Sofia
**Clinic of hand surgery, uMHATEM „N.I.Pirogov”, Sofia
РЕзЮМЕ

Цел: Да представи опита и резултатите
от лечението на пациенти със съдови травми
на горните крайници в Отделението по
съдова хирургия в УмБАЛСм „Н.И.Пирогов”, София.
Материал и методи: За периода от
01.06.2010 г. до 01.06.2016 г. в отделението
по съдова хирургия на УмБАЛСм „Н.И.Пирогов”, София са постъпили 2254 пациенти
с различни по етиология и патогенеза съдови
заболявания, от тях 39 (1.73%) са били с
травми на магистрални съдове на горните
крайници. мъжете са били 35 (89.74%), а жените – 4 (10.26%) при възраст от 3 до 92 г.,
средно 41.39 ±8.6 г. При 12 случая е имало
лезия само на артерия, при 16 – на артерия и
вена, при 9 – на артерия, вена и нерв, а при 2
– на артерия и нерв. Най-често са засегнати
а.brachialis – 20, a.radialis – 7, a.ulnaris – 6,
a.axillaris – 4 и a.subclavia – 2.
Най-чести са порезните рани 19,
разкъсано-контузните – 9, огнестрелните – 4,
ятрогенните – 4, конквасациите – 3. Възстановяване на артериите е извършено при
всички болни, с автовена при 26 артерии,
край в край – в 8 случая, bypass и пластика –
54

SUmmARy

Aim: To share the results of treatment of patients with vascular trauma of the upper extremities in the Vascular department in UMHATEM
„N.I.Pirogov”, Sofia
Material and methods: In the period
01.06.2010-01.06.2016 from all patients treated
39 (1.73%) of them had got vessels trauma of
the upper limbs. Men were 35 (89.74%), women
- 4 (10.26 %). The average age was 41.39±8.6
years (3-92 years). In 12 cases the artery was affected only; 16 patients had got combined
trauma - of artery and vein, and 9 of the artery,
vein and nerve at the same time, and 2 - of the
artery and nerve. The brachial artery was injured
in 20 cases; the radial artery - in 7 cases; the
ulnar artery - in 6 cases; the axillary – in 4 and
the subclavian artery - in 2 cases. Most of the
patients had got incised wounds – 19 cases, lacerations - in 9 cases, gunshot wound – 4, jatrogenic – 4 and conquasations – 3. Vessel’s
reconstructions were performed in all cases. 26
arteries were treated with autovenous replacement; an end-to-end was undergone in 8 cases;
by-pass technique was used in 4 cases and synthetic graft - in 1 patient.
Results: The results showed complete func-
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в 4 случая и протеза при 1 случай.
Резултати: Следоперативните резултати
показват пълно анатомично и функционално
възстановяване в 94.87%, при 1 случай се наложи нова неврорафия на n.ulnaris, а при
друг персистираше венозна стаза поради невъзможност за възстановяване на v.axillaris.
Изводи: Съдовият травматизъм на горните крайници е сериозно предизвикателство
не само пред съдовите хирурзи, но поради
едновременното засягане на различни органи
и структури - (кости, мускули, нерви и т.н.)
изисква намесата на мултидисциплинарен
екип специалисти и точен алгоритъм на действие. Извод от извършеното проследяване,
е че спешното възстановяване на циркулацията на горния крайник гарантира пълното
му възстановяване.
Ключови думи: артериална травма,
горен крайник, съдова реконструкция.
УВОД
Пациентите със съдови травми на горните
крайници са немалък контингент от постъпващите в спешните отделения и травма центрове
както у нас, така и по света. Те са предизвикателство, тъй като често са комбинирани с фрактури на кости, лезии на мускули, нерви и други
структури, а много често пациентът е и в хеморагичен шок. При съдовата травма има нарушаване целостта на кръвоносния съд, която може
да бъде пълно/непълно прекъсване или интимално разслояване с или без тромбоза. Тази
травма е в резултат на порезни, разкъсни, контузни, разкъсно-контузни, огнестрелни или
прободни наранявания, ятрогенни, вследствие
преразтягане, изтръгване или конквасация. Такива травми могат да бъдат открити или закрити. В мирно време преобладават

tional recovery in 94.87 % of the cases; one patient needed second operation for ulnar nerve,
while another showed venous stasis.
Conclusions: The vascular traumatism of
the upper extremities is a serious challenge not
only for the vascular surgeons, but a multidisciplinary team of specialists is required to take
part and exact guideline how to act needs to be
established. The emergency restoration of the
vessels circulation of the upper limb guarantees
its complete functional recovery.
Key words: vascular trauma, upper extremities, vascular reconstruction

пенетриращите наранявания от режещи предмети (нож, стъкло) или от проектили след огнестрелни наранявания при злоупотреба с алкохол
и криминални прояви, при работа с машини в
(бормашини, циркуляри и др.), последвани от
тъпи травми, получени при пътнотранспортни
произшествия, височинна травма или побой.
При поредица от терористични актове днес се
наблюдават и съчетаване на тъпи и пенетриращи множествени наранявания на крайниците.
Те са по-редки, но засягат голям контингент от
хора. Ятрогенните наранявания на кръвоносните съдове, получени по време на хирургични
интервенции или инвазивни процедури, поставят редица трудни въпроси пред съдовия хирург
(Фиг.1 и Фиг.2).
Съдовите травми на крайниците с хеморагия застрашават едновременно живота на пациента и виталността на крайника (5), въпреки че
организмът притежава свои механизми на за-
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Фиг 1. Руптурирала ятрогенна-лъжлива аневризма на a.brachialis след метална остеосинтеза

Фиг 2. Винтове от металната остеосинтеза причинили лъжливата аневризма
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щита чрез съкращение на гладката мускулатура
в артериалната стена, което предизвиква вазоспазъм и, заедно с ниското налягане, довежда
до тромбообразуване в съда с преустановяване
на хеморагията, но най-често исхемията на
крайника персистира. Следователно две са основните прояви след съдовата травма – хеморагичен шок (ниско налягане, тахикардия,
олиго/анурия и т.н.) и регионална исхемия
(блед, цианотичен и студен крайник с липса на
пулсации, отслабен и/или липсващ Доплеров
сигнал). Своевременното оказване на първа
помощ (ресусцитация, временна хемостаза),
бързият транспорт до специализиран травма
център, екзактната диагностика и правилното
решение за вида на хирургичната намеса са
предпоставки за добрия резултат – спасяване
живота на пациента и оцеляването на крайника.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
В УмБАЛСм „Н.И.Пирогов” за периода
01.06.2010 г. – 01.06.2016г., са лекувани 39 пациенти със съдови травми на горните крайници,
4 от тях са жени и 35 – мъже, на възраст от 3 до
92 години. Най-многобройна е групата на младите пациенти между 17-40г. При 7 пациенти
съдовите лезии бяха комбинирани с травми на
костите и/или ставите. При 12 имаше изолирано
засягане само на артерия, при 16 – едновременно засягане на артерия и вена, при 9 – на артерия, вена и нерв, и при 2 – на артерия и нерв.
Най-многобройни бяха увредите на съдовете в
кубиталната област – а.brachialis, v.basilica и
n.medianus – 20 от всички случаи, следвани от
а.ulnaris - 6, а.radialis - 7. Лезиите на а.аxillaris
са 4, на а.subclavia – 2, като при повечето са засегнати и едноименните вени. Най-чести бяха
порезните наранявания – 19, следвани от разкъсно-контузните – 9, огнестрелните – 4, ятрогенните наранявания – 4 и конкваcациите - 3.
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В диагностиката на пациентите се използваха общоприети клинични и апаратни методи
за диагностика. Основни моменти при анамнезата бяха свързани с начало на травмата, вида
на травмиращия агент, срока до момента на хоспитализация, големина на кръвозагубата и др.
Подробният ангиологичен преглед включваше
оглед, палпация и аускултация на съдовата система, наличие/липса и характеристика на пулсациите на периферните артерии, изпълненост
на периферни вени, цветови и температурни феномени. При всички пациенти беше прилагана
Doppler сонографията и Duplex Doppler ехографията както предоперативно за оценка на хемодинамиката, така и за контролиране на
следоперативните резултати и сравняване на
ABI или BBI. При 5 неясни в диагностично отношение травми бяха използвани и СТ с контрастно усилване, 3D съдова реконструкция и
MRI. При всички пациенти с фрактури бе извършена Rő графия, която определяше обема на
остеосинтезата и отношението ѝ към съдовата
травма. Посочените методи са определящи по
отношение уточняването на топографско-анатомичните взаимоотношения на съдовата лезия и
околните тъкани и структури. Все пак „златният
стандарт” в съдовата диагностика си остава засега ангиографското изследване поради високата си информативност.
ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ
Независимо от вида на нараняванията, стратегията за овладяването на съдовите травми на
горните крайници е една: преустановяване на
хеморагията, най-често чрез поставяне на турникети; адекватна реанимация за преодоляване
на хеморагичния шок; точна ангиодиагностика
и своевременна хирургична интервенция, по
време на която да се избере най-подходящата
съдова реконструкция, по възможност за

първично възстановяване континюитета на
съдовите магистрали и перфузията на крайника.
От първостепенно значение при експлорацията на раната е да се определи вида и степента на засегнатите структури. Когато има
засягане на магистрален артериален съд, възстановяването му е с предимство пред останалите
лезии. Изключение правят само фрактурите на
кости и луксации на стави, които биха затруднили съдовата реконструкция или застрашили
нейния континюитет. Някои автори смятат, че
независимо от риска за вече възстановения
кръвоносен съд, стабилизациите на костните
фрактури или наместването на луксациите
трябва да следват съдовата реконструкция (1,4).
Те отчитат фактора време, който определя оцеляването на крайника и неговата функционалност. Нашият опит показва, че предварителната
стабилизация е наложителна. Тя отнема средно
30 минути и осигурява добра видимост на оперативното поле за следващи оперативни действия. В зависимост от тежестта на исхемията
продължителността на времето за транспортиране на пациента и ресусцитационните мероприятия, предшестващи операцията, в 4 случая
използвахме вътрешен шънт за временна перфузия на крайника, както в каротидната хирургия (11).
От съдовите лезии на горните крайници
най-чести са тези с пълно прекъсване на съда.
В повечето случаи краищата му са се ретрахирани в разкъсаната мускулатура, което затруднява тяхното откриване. За правилния избор на
техника за възстановяване целостта на артерията е важно откриването на краищата на съда
и преценка на състоянието му (смачкване, тромбоза, интимално разслояване). При съдовите
травми на горните крайници и отворени рани се
предпочитат автотрансплантати поради риска
от контаминиране на раната от проникващия
агент. Най-често е използвана реверсирана ав-
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Фиг 3. Тотално прекъсване на а.radialis и a.ulnaris
под бифуркацията на а. brachialis.

Фиг 4. Реконструирани a.radialis и a.ulnaris с автовенозни графтове
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товена (v.saphena magna/parva, v. basilicа, v.
cephalicа ). При избора на автовена водещо е
съответствието в калибъра на съда-рецепиент и
донорния съд, необходимата дължина, анатомичното разположение, а и използването на
един хирургичен достъп е предимство (8, 9,11).
При 21 от нашите случаи е бил използван
венозен автротрансплантат. При 11 това е бил
сегмент от v.saphena magna, при 7 – v.cephalica
и при 3 – v.basilica. При 18 е извършена интерпозиция на реверсирана автовена, при 3 – байпас техника, и при 1 е поставен автовенозен пач
(Фиг.3 и Фиг.4). Директно възстановяване на артерията край в край е било възможно при осем
пациенти след либериране и опресняване краищата на артерията (6,9,10,11). Поставянето на
горния крайник във флексия от 30-45˚ на лакетната става и имобилизацията му намалява тракцията в зоната на анастомозата и риска от
инсуфициенция. Съдова протеза PTFE е поставена при 1 случай с лезия на а.subclavia, защото
калибърът на съда не е позволил използване на
автовена. При 1 пациент с остра тромбоза в резултат на тъпа травма извършването на тромбектомия и сутура на съда е било достатъчно за
възстановяване на циркулацията.
След възстановяване на магистралната артерия следва възстановяване на венозния съд,
ако има такъв. Нашият опит показва, че при
възможност е препоръчително да се реконструира поне един венозен магистрален съд с
оглед осигуряване на венозния отток на крайника и предотвратяване на по-късната венозна
стаза. При размачкване или разкъсване на венозния съд и невъзможна реконструкция се поставя лигатура. В нашата извадка от
травматични случаи на съдовете на горните
крайници 11 са били и с венозни лезии: един на
v.subclavia; двама на v. аxillaris; трима на
v.brachialis, по двама на v.basilica и v.cephalica и
при един едновременно с лезии на v.brachialis,
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v.basilica и v.cephalica. Лигатура на вена е поставена при 2-ма пациенти – по една на v.Basilica и v. Brachialis като при тях другите вени са
били проходими. При останалите случаи венозните съдове са възстановени чрез интерпозиция
на сегмент от автовена (v.saphena magnа) – при
1 случай с лезия на v.subclavia или чрез термино-терминално възстановяване – в 4 случая.
При един от пациентите с частично наранена
v.basilica, тя е лигирана и използвана като венозен автотрансплантат за артерия.
Нерядко съдовите травми са комбинирани с
лезии на нерви, които са най-чести при порезните и разкъсно-контузните наранявания (7).
При 11 пациенти с такива лезии при 7 е бил засегнат само n.medianus, при – 3 n.ulnaris, при 1
– двата заедно и при 1 – n.radialis. Най-честото
засягане на n.medianus е логично предвид нараняванията в областта на кубиталната фоса са
най-многобройни. Пълното прекъсване на нервите наложи тяхното възстановяване при всичките случаи. Анастомозите се осъществиха
край-в-край с атравматични конци.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Постоянно нарастващия пътнотранспортен,
битов и ятрогенен комбиниран и съчетан травматизъм поставя пред съдовите хирурзи сериозни предизвикателства. Успешно лечение,
добри резултати и запазване на живота на пострадалите, анатомичната и функционална годност на горните крайниците може да бъде
постигнато само от добре подготвен мултидисциплинарен екип от специалисти съдови хирурзи, травматолози, анестезиолози и
реаниматори при спазване на точен алгоритъм
на действие.

ИзВОДИ
максималното съкращаване на времето от
началото на травмата до операционната маса
може да гарантира пълното анатомично и функционално възстановяване на засегнатия крайник, да намали болничния престой и
инвалидността на засегнатите. В по-голяма част
от случаите Doppler сонографията и Duplex
Doppler ехографията са достатъчно информативни, могат да съкратят максимално времето
за диагностика и са на разположение почти във
всички болници у нас.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДВУСТРАННА ГИГАНТСКА
ПОПЛИТЕАЛНА АНЕВРИзМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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mANAGEmENt OF GiANt BilAtERAl POPlitEAl
ARtERy ANEURySmS - CASE REPORt
A. Elkin, i. tenev, S. Biserov, P.Penkov, D. Petkov
Department of vascular and endovascular surgery
“Trakia” Hospital, Stara Zagora

РЕзЮМЕ

Аневризмите на артерия поплитеа (ААП)
се дефинират като локализирано разширение
над 2см или над 150% спрямо нормалния артериален диаметър. ААП са вторите по честота след аневризмите на аортоилиачен
сегмент, като често са двустранни и в близо
50% от съчетават с аневризма на абдоминалната аорта. ААП обикновено се откриват при
мъже над 60 г. с доказана атеросклеротична
съдова патология, но могат да бъдат резултат
и от травми, вродени аневризми, микотични
аневризми, артериити. Най-тежкото усложнение на ААП е острата артериална недостатъчност вследствие тромбоза на
аневризмата или емболизация, руптура или
компресионен синдром при диаметър над 2
см., поради което се счита, чe при достигане
такъв диаметър трябва да се оперира. Ранното диагностициране и интервениране са
необходими за съхраняване на функционалността и виталността на крайника.
Представя се случай на 55-годишен мъж
с две гигантски ААП, 9.7 и 8.3см, при който
аневризмата на левия крак бе резецирана и

SUmmARy

Popliteal artery aneurysms (PAAs) are defined as localized dilatations of the popliteal artery over 2cm in diameter or more than 150% of
the normal arterial calibre. PAAs represent the
second most common peripheral arterial
aneurysms following those located in the aortoiliac segment, and are frequently bilateral. An
associated abdominal aortic aneurysm is present
in approximately 50% of patients. They usually
affect men over 60y. with established vascular
atherosclerotic disease. Other rare causes such
as trauma, congenital popliteal aneurysm, mycotic aneurysm, inflammatory arteritis, or
popliteal entrapment could be responsible, too.
The most severe complication of PAA is the
acute ischemia caused by thrombosis of, or embolization from PAA, or even rupture and compression phenomena when the diameter exceeds
2cm. That is why it is suggested that if PAA has
reached 2cm, elective repair should be considered. Early diagnosis and management are necessary to protect the extremity function and
vitality.
A case of 55y male patient with two giant
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заместена с рингова протеза. Считаме, че
конвенционалната хирургия е метод на избор
при подобна патология предвид добрата последваща прогноза, докато минимално инвазивните техники би следвало да намират
своето място в редките случаи на силно увредени болни.
Ключови думи: гигантска аневризма на
артерия поплитеа, отворена хирургия
УВОД
Аневризмалната болест е предизвикателство за хирурзите поради честотата си и честите тежки усложнения. (А. Рос, 1812).
Високотехнологичната ранна диагностика, натрупаният клиничен опит и успешните аневризмектомии, последвани от замяната с подходящи
импланти, значително промениха честотата на
усложненията и смъртността от ПАА в последните години.
Въпреки това обаче ПАА остават най-честите периферни артериални аневризми – около
70%, често бивайки билатерални и/или комбинирани с други периферни и/или аортни аневризми – в около 40% (1-5). Най-висока честота
има при мъже над 60-годишна възраст с друга
сърдечносъдова патология (1,2,6). Доказана е
етиопатогенетичната роля на хроничната микротравма в колянната става като водещ фактор
за ПАА, а по-редки причини могат да бъдат хипертония, конгенитална дилатация, микотични
изменения или възпалителни артериити (1, 2, 7).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Представя се случай на двустранна гигантска ПАА при 55-годишен мъж, успешно третирана.
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popliteal aneurysms, 9.7 and 8.3cm diameters,
was presented. The left limb aneurysm was resected and a ringed expanded PTFE interposition graft was implanted. We consider that the
open surgical repair should always be the first
choice of treatment because the prognosis is
favourable. The less invasive methods must be
reserved for rare and complicated patients.
Key words: giant aneurysm, popliteal artery, open surgery
ПАА се презентираше с клиника на хронична венозна болест /ХВБ/ с венозни язви, ангажиращи 23% от подбедриците с давност
около 2 г. без развитие на артериална недостатъчност и периферна неврална лиза. Проведената
ЦКДС преди години е верифицирала недилатирани поплитеални артерии двустранно. Бързата
прогресия към поплитеални аневризми в случая
не се асоциира с микотични инфекции и травми,
а единствено с хронична микротравматична и
атеросклеротична генеза.
Пациентът е с БмИ 29.96, непушач, с артериална хипертония с 10-годишна давност и
адекватен медикаментозен контрол, аортосклероза, хроничен бронхит, емфизем и пулмофиброза – има 20 г. стаж в открит рудник за
въглища. Провежданото преди постъпването
лечение на венозните язви в продължение на 2
г. в амбулаторни условия е с малък ефект.
Извършена ЦКДС за освидетелстване от
ТеЛК, установява двустранно гигантски ПАА,
формирали се за около 2 години. Извършената
КТ – ангиография верифицира морфологията на
аневризмите – двустранни калцификати с пристенна тромбоза на ПАА при максимални размери 10.9х8.3см на десния крак и 13.1х 9.7см на
левия, с ефективен лумен съответно е 36мм в
дясно и 44мм в ляво (фиг.1a и b).
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Фиг 1. a и b. Аневризма на а.поплитеа двустранно с визуализация на ефективен лумен

РЕзУЛТАТИ
След саниране на атоничните язви пациентът бе опериран в планов порядък с интервенция в ляво предвид по-големия размер на ПАА
и по-изразената ХВБ. Ангажирането на долните
крайници двустранно от ХВБ с деструкция на
клапния апарат и флебектазии на в. сафена
магна, лимитира възможността за автовенозно
протезиране и налага използването на синтетичен материал – ePTFE съдова протеза с карбоново покритие и външна стабилизираща
рингова оплетка.
Интраоперативно се установи панангиитно
изменение – дифузни сраствания на артериални, венозни и нервни структури с невъзможност за резекция на аневризмалния сак, което

Фиг2. Поетапно отпрепариране на съдовите
структури.

наложи лигиране на повърхностната бедрена
артерия на изхода от Хънтеровия канал и на задколянната артерия в зоната на постаневризмалната стеноза (фиг.2). Проксималната и
дисталната анастомози се осъществиха латеротерминално (фиг.3). Следоперативният период
протече гладко с първично зарастване на оперативната рана и без неврологичен дефицит, последвани от епитилизиране на венозните язви
вследствие на редукцията на компресията на
вена поплитея.
ОБСЪЖДАНЕ
Независимо от повишената квалификация
на хирурзите и подобрената диагностика огромните поплитеални аневризми представляват

Фиг 3. Имплантирана съдова протеза.
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значително предизвикателство поради анатомичната си локализация, размер и чести усложнения. Около 80% от поплитеалните аневризми
са асимптоматични при диагностициране с честота на проява на симптоми 14% на година (8).
От описаните случаи на гигантски ПАА с нетипична етиология са представени случаи на двустранен поплитеален компресионен симдром
(9), случай на посттравматична аневризма от
игра на футбол (10) и случай на вродена аневризма при младеж (11). Описан е и случай на
руптурирала аневризма при 84 г. мъж, представляваща мултилобуларна формация на левия
крак и масивна формация на десния крак, при
който е извършена евакуация на мултилобуларната формация без реконструкция поради липсата на симптоматика и лигатура с
интерпозиция на реверсирана сафена на другия
крак (12). Описан е и случай на 88 г. жена с 11
см. поплитеална аневризма, третирана ендоваскуларно (13). Последният описан случай датира
от 2014 г. при 63 г. мъж с хипертония, ХБН и
диабет (3).
Големите аневризми са рискови за сериозни
усложнения – артериална емболизация, тромбоза и по-рядко руптура. Въпреки че индикациите за реконструкции на ПАА не са добре
дефинирани, диаметър над 2-3 см, особено с
пристенна тромбоза или дистална емболизация,
е приемлива индикации за реконструкция. Пациентите със силно скъсено клаудикационно
разстояние, болки в покой, тъканни некрози и
локален компресионен синдром са показани за
елективна хирургия. Индикациите за интервенции при асимптоматичните пациенти и при тези
с леко до среднo клаудикацио все още не са напълно дефинирани. В няколко студии са
сравнени отворените и ендоваскуларните техники за реконструкция на ПАА като все още
превес има отворената хирургия (14, 3), която
е с по-добри резултати при аневризми с диа64

метър над 3см и ангулация над 450 (15).
Честотата на реинтервенциите между 30-и
и 90-и следоперативен ден е значително по-висока след ендоваскуларни процедури на фона на
доказано по-добра проходимост и икономическа ефективност при отворените процедури (3).
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ПРОЕКТ зА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИСХЕМИЧЕН МОзЪЧЕН ИНСУЛТ
ROtARy NO-iCtUS - ПЪРВИ РЕзУЛТАТИ И ОТЛИЧИЯ

Ротари Дистрикт 2482 – България е неразделна
част от голямото семейство на Rotary International –
най-старата и голяма международна хуманитарна организация, чиито членове полагат доброволно своя
труд и разходват своите умения в името на желанието
на всички ни да живеем по-щастливо в един по-добър
свят.
През 2016 г. Ротари Дистрикт 2482 – България и
Ротари Дистрикт 2100 – Италия поставиха началото
на съвместен Проект за превенция на исхемичен
мозъчен инсулт No-Ictus. Причината за стартирането
му в България е високата честота на инсулта и големият брой смъртни случаи, свързани с него, в нашата
страна. В ретроспективно проучване за периода 1996
– 2006 г., публикувано в European Heart Journal, намираме данни за годишна смъртност от инсулт в Италия 95/100 000 човека. В Израел, където се провеждат
редовни превантивни кампании, този брой е само
39/100 000, а у нас е 281/100 000 човека.Числата говорят красноречиво!
Автор на проекта е италианският съдов хирург
проф. Гаетано де Донато, който с помощта на Rotary
International е провел вече тази превантивна програма
в Италия. Целта е скрининг на високорискови групи
от населението за исхемичен мозъчен инсулт. Из68

следват се пациенти на възраст над 55 години с преживян мозъчен инсулт и/или миокарден инфаркт или
такива с наличие на поне 2 рискови фактора за атеросклероза. Събират се анамнестични данни за рискови фактори, преживени сърдечно-съдови
заболявания и фамилна обремененост с такива. На
практика скринингът се извършва с портативен апарат за цветнокодирано дуплекс скениране на каротидните артерии (скрининг за каротидни стенози) и
програма-приложение за изследване на EКГ чрез мобилен телефон с цел откриване на нарушения в
сърдечния ритъм.
В изпълнение на проекта на 02.12.2016 г. Ротарианците от Дистрикт 2100 – Италия със съдействието на Ротарианците от Дистрикт 2482 –
България дариха портативен дуплекс ултрасонограф
Vscan (GE) и портативен апарат ECG Check на Националната кардиологична болница, представлявана
от Изпълнителния директор проф. марио Станкев,
на официална церемония в Италианското посолство
в присъствието на Негово превъзходителство г-н
Стефано Балди - Посланник на Република Италия в
България.
медицински координатор на проекта за България е доц. Детелина Луканова – водещ ангиолог в
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страната. Изпълнители са д-р Асен Драмов, д-р
Лилия Кацарска и други млади лекари от Клиниката
по съдова хирургия и ангиология в Националната
кардиологична болница, които прегърнаха с ентусиазъм идеята. Към момента са скринирани 216 човека
като 75 от тях са от Отделението по хемодиализа в
болницата, а други 50 са изследвани на 11.03.17 г. в
Деня за превенция на инсулта, организиран от Ротарианците Иван Батаклиев и Иларио Астинов и осъществен със съдействието на Изпълнителния
директор проф. Станкев.
Открити и своевременно оперирани бяха две
хемодинамично значими каротидни стенози над
70%, а други осем пациенти са насочени за проследяване с клинично значими стенози над 50%.
И, разбира се, признанието не закъсня. За доброволно положения труд, за заделеното време, за проявения професионализъм и Ротариански дух
Ротарианците от Дистрикт 2100 - Италия, предста-

вени от Дистрикт Гуверньор Гаетано де Донато, наградиха доц. Детелина Луканова, Иван Батаклиев и
Иларио Астинов с високото отличие „Paul Harris Fellow“. На тържествената церемония, проведена в
мраморната зала на Факултета по икономика на
Университета в Неапол, това високо отличие им беше
връчено лично от Орчелик Балкан (попечител на
Фондация Rotary International) в присъстивето на
проф. Гаетано де Донато, Рафаеле Палотта д‘Акуапенденте, адв. Дженаро Фамилиетти (Почетен Консул на Република България в Неапол), Ротарианци,
Ротарактори, преподаватели в университета и Главнокомандващия на Военно-въздушната академия на
Италия, базирана в Неапол.
Силно мотивиран от резултатите и полученото
признание, екипът от съдови специалисти под ръководството на доц. Луканова и проф. Станкев продължава скрининга с неоценимата помощ на
Ротарианците от Дистрикт 2482 - България.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списание „Ангиология и Съдова хирургия”, излизало досега под ISSN 1310-702X и
настоящето списание „Ангиология и Съдова хирургия” излизащо под ISSN 310-7011 са едно
и също списание!
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ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ИВАНОВ ЛЕВИЧАРОВ
27.07.1930 – 18.06.2016 Г.

Проф. д-р Петър Иванов Левичаров почина
на 18.06.2016г. в София. Роден в с. Виноградец,
Пазарджишко, той е един от основателите на
съвременната българска съдова хирургия. Кариерата му като лекар започва като участъков
лекар в с. Твърдица, Сливенско, през 1955 г. От
1958 г. той работи 3 години като ст. инспектор
към отдел „Народно здраве” в София, а покъсно работи като ординатор в хирургичното
отделение на ІІІ Градска болница. От 1969г. до
1982г. последователно е асистент, старши и главен асистент към катедрата по сърдечно-съдова
хирургия на Националния център по сърдечносъдови заболявания.
През 1982 г. Проф. Левичаров е избран за
доцент по съдова хирургия, през 1986 г. – за
старши научен сътрудник І степен, а от 1991 г.
е редовен професор по съдова хирургия. През
1981 г. той защитава докторска дисертация на
тема „Диагностика и лечение на хроничните лимфно-съдови заболявания”, с която придобива научната степен „доктор на медицинските науки”. Проф. Левичаров има две специалности: по хирургия и по съдова хирургия.
Научноизследователската дейност на проф. Левичаров е много обемна и разнообразна, и обхваща всички клонове на съдовата патология, но приоритетна за него бе патологията на лимфните
съдове. В тази област и до днес той остава водещият специалист в нашата страна, поставил теоретичните основи и реализирал, единствен и досега практическата разработка на лимфните заболявания. Научната продукция на Проф. Левичаров включва повече от 130 публикации и 5 участия
в монографии и ръководства, включително и като редактор. Има множество участия в международни и национални конгреси и симпозиуми.
Проф. Левичаров е специализирал при известни европейски съдови хирурзи и ангиолози във
Франция (д-р Сервел), Полша и Германия.
Проф. Левичаров е член на международното и на европейското дружество по лимфология, на
70
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европейското дружество по съдова хирургия, както и на Балканското дружество по ангиология и
съдова хирургия, на което е съосновател и заместник-председател. Член е на международното дружество по ангиология и съдова хирургия, на което е бил и национален представител за България.
Той е един от основателите на българското научно дружество по ангиология и съдова хирургия
(днес БНДСеХА) и негов първи научен секретар.
Като преподавател в продължение на повече от 20 години Проф. Левичаров е допринесъл извънредно много за подготовката и усъвършенстването на стотици български съдови хирурзи, ангиолози, лекари и студенти по проблемите на съдовите заболявания, а като съдов специалист е
въвел редица нови диагностични и лечебни методи. Проф. Левичаров е лекувал успешно десетки
хиляди пациенти, без никога да откаже помощ или дори съвет на болен или лекар.
Сбогом, Учителю, Сбогом лечителю. Твоето име и твоето дело никога няма да бъдат забравени.
Почивай в мир.
София
Доц. Р. Стойчев, Доц. А. Андреев
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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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