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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
ПРАВ ЛИ Е ПРОФЕСОР РОБЪРТ ГРИИНАЛДЖ?
В публикувана наскоро своя аналитична статия „От надежден специализант към
завършен съдов хирург” Проф. Робърт Грииналдж заявява, че най-важното за специализиращият е да проумее неизбежността на непрекъснатата промяна на предмета на
лечението на съдовите болести през годините. Това, което обучаващият се съдов специалист научава днес, в никакъв случай няма да е достатъчно за неговата дейност в
бъдеще. Прав ли е професорът, организирал Симпозиум №1 в света по съдови заболявания – Чаринг Крос? В подкрепа на своите думи, той описва бурното развитие на
съдовата хирургия, започнало пред 60г. и довело до революция в лечението на сърдечносъдовите заболявания. Естественият флагман на този етап на развитие бе екипа на Майкъл Де Бейки и неговите сътрудници
Кули и Кроуфорд от Хюстън, САЩ. И макар, че и други новатори като баща и син Дос Сантос, например,
са допринесли много за модерната отворена съдова хирургия, този етап от развитието на любимата ни специалност днес може да се нарече ерата на ДеБейки.
Но ето, че от 1990г., когато Хулио Палмац демонстрира на Чаринг Крос резултатите от своя вътресъдов
стент, както и от по-късните съобщения на Хуан Пароди, изведнъж се промени насоката на инвазията върху
съдовете, продължава авторът. Той споменава и пионерските работи на Доттер и Грюнтциг за появата на
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Каротидна патология
ПЪРВИ РЕзУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА зА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ИСХЕМИЧЕН МОзЪЧЕН ИНСУЛТ NO-iCtuS
Д. Луканова, Л. Кацарска, А. Драмов, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София
РЕзЮМЕ
Известна е социалната значимост на мозъчно-съдовата болест (МСБ) като причина за болест-

ност, ивалидност и смъртност в България и света. С цел намаляване на смъртността от инсулт и
подобряване на неврологичния и функционалния изход от него, както и подобряване на качеството

на живот, е нужно да се разработят профилактични и терапевтични стратегии, насочени както към
мозъчния, така и към системния риск.

Целта на международната скринингова програма Nо-Ictus е да изследва високорискова за ате-

росклероза популация за наличие на екстракраниални каротидни стенози и ритъмни нарушения с
оглед превенция на исхемичен мозъчен инсулт.

Материал и метод В рамките на 3 месеца (януари – март 2017 г.) в Националната кардиологична

болница са скринирани 205 високорискови индивиди с дуплекс ултрасонография на каротидните
артерии и електрокардиограма. Критериите за подбора им са: възраст над 55 г. и/или наличие на
един или повече рискови фактори (РФ) за атеросклероза.

Резултати Скринирани са 205 индивиди на средна възраст 66,8 г. От тях 94 (46%) са мъже и

111 (54%) са жени. 65% са с хипертония, 47% – с дислипидемия, 17% - със захарен диабет, 16% с преживени инсулти, 37% са пушачи, 8% - с коронарна артериална болест, а фамилно обременени

със ССЗ са 42%. Антиагреганти приемат 40%, а статини – 18%. 17% имат нарушения в сърдечния

ритъм и са насочени към кардиолог. Открити са 116 каротидни стенози при 79 пациенти: до 30% –

37, 30–50% – 47, 50-70% – 27 и над 70% – 5. Три от хемодинамично значимите стенози вече са оперирани, а тези над 50% са насочени за проследяване.

Дискусия Първите ни резултати потвърждават ролята на традиционните РФ за атеросклероза

в генезата на инсулта, както и неадекватното покритие на пациентите с дислипидемия със статини.
Разработването на точни, икономически ефективни и универсално възприети скринингови тестове
ще позволи оптимизиране на превантивните мерки и ще доведе до намаляване на заболеваемостта

и разходите, свързани с инсулта.

Ключови думи: инсулт, скрининг, ултразвук
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КАРОТИДНА ЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ – ЕДНОЦЕНТРОВ,
ДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ
Б. Стоянова, Н. Николов, Д. Луканова, М. Станкев
Национална Кардиологична Болница, София
РЕзЮМЕ
Инсултът безспорно е състояние, което предизвиква най-много страх както при здрави инди-

види, така и при пациенти със сърдечносъдови заболявания. Това е третата причина за смърт в Западна Европа и втора в глобален мащаб. Екстракраниалните каротидни стенози са добре познат
рисков фактор за МСБ, защото от 20% до 40% от мозъчните инфаркти се причиняват от емболични

инциденти или тромбози, предизвикани от атеросклеротични плаки на бифуркацията на общата
сънна артерия.

Цел: да се представят възможностите на конвенционалната каротидна ендартректомия (КЕА)

за лечение на екстракраниални каротидни стенози

Методи: Клиничният контингент, който включихме в изследването са всички оперирани паци-

енти за десет годишен период от време 2005-2015г. в Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология

към Национална Кардиологична болница - 1055 пациенти. Проучването е ретроспективно, едноцентрово. Използваната оперативна техника е конвенционална КЕА, рутинно шънтиране, затваряне
със синтетичен пач.

Резултати: Средната възраст на оперираните пациенти е 64.3 години, като възрастовия диапа-

зон е между 41-92г. Бяха изследвани основните рискови фактори за атеросклероза, както и пораженията в други съдови басейни. Мъжкият пол е независим рисков фактор за КС – 73%.
Тютюнопушенето се среща в 66.4% от случайте. Артериалната хипертония се открива в 96.1%,
диабет имат 35.2%, а дислипидемия - 74%. От цялата популацията с ПАБ са 552, с ИБС 391, а с
МФА 211 пациенти. Периоперативната заболеваемост и смъртност в групата е 1.5%.

Заключение: Каротидната ендартеректомия все още е „златен стандарт“ в лечението на екс-

тракраниалната стено-оклузивна каротидна патология с висок процент успеваемост, нисък процент

периоперативни усложнения и отлични дългосрочни резултати. Основна причина за ниския про-

цент усложнения са рутинираният екип, стандартизираната оперативна техника и правилните ин-

дикации за оперативна намеса.
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МЕДИКАМЕНТОзНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИСХЕМИЧЕН МОзЪЧЕН
ИНСУЛТ, ПРЕДИзВИКАН ОТ ОСТРА ТРОМБОзА НА
ВЪТРЕШНАТА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Д. Луканова, Н. Николов, Л. Кацарска, Б. Стоянова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София
РЕзЮМЕ
Дисекациите на сънните артерии са най-честият рисков фактор за мозъчен инсулт в млада

възраст. Те са резултат от разслояване на съдовата стена поради проникване на кръв между слоевете ѝ. Могат да бъдат спонтанни или травматични. Спонтанните са сравнително редки – 2,6 – 2,9

на 100 000 души население. Травматичните дисекации също са редки – 0,1% от общия травматизъм.

Диагностицират се късно – едва след появата на клинични симптоми от басейна на травмирания
съд.

Материал и методи: Клиничен случай на пациент с остра тромбоза на дясна вътрешна сънна

артерия, причинила исхемичен мозъчен инсулт в този басейн и претърпяла бързо обратно развитие
с медикаментозно лечение.

Обсъждане: Касае се за млад мъж на 38 г., постъпил в Неврологично отделение на столична

болница с анамнестични данни за внезапно появила се болка в дясната слепоочна област, загуба
на равновесие и нарушения в говора след сериозно физическо натоварване. Занимава се активно

със спорт и фитнес като приема анаболни стероиди и тестостерон. С дуплекс ултрасонография
(ДУС) установен голям пристенен тромб в дясна вътрешна каротидна артерия (ВКА). Назначена

терапия с антикоагулант, антиагрегант, ноотропил и аналгетици. Консултиран с ангиолог в Нацио-

нална кардиологична болница (НКБ), където е потвърдено наличието на неоклузивен тромб, терапията е продължена и е предложена каротидна тромбектомия. До дехоспитализацията на 18-я ден

са проведени серийни ДУС, които установяват бърза редукция в размерите на тромба с повишаване
на ехогенността му. При ДУС в НКБ се инсонира минимална неоклузивна плака с хетерогенна
структура, стенозираща остиума на ВКА около 30% и не беше предприето оперативно лечение.

Заключение: При този пациент тромбообразуването може да се свърже с вероятна съдова

травма (активен спорт и фитнес) с нарушаване на целостта на интимата (локална дисекация) или

с интензивния прием на анаболни стероиди. Комбинираната терапия с АА и АК, както и близкото

мониториране на тромбозата са разковничето за бързата регресия на тромба и пълното възстано-

вяване на пациента.
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ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ НА зАБОЛЯВАНИЯТА НА АОРТНАТА ДЪГА

Стефанов С.¹, Николов Д. ¹, Галачев В. ¹, Петров И.², Станков з.²,Ташева И.²,
Гълъбов Ц.³
1. отделение по съдова хирургия,
2. Клиника по кардиология,
3. отделение по кардиохирургия, Аджъбадем- Сити Клиник Кардиологичен център - София
РЕзЮМЕ
Въведение: При заболяванията на аортната дъга, аневризми или дисекации, като метод на

първи избор през последните години се утвърди ендоваскуларното лечение или TEVAR. Този метод

се оказа осъществима стратегия при високорискови пациенти.В случаите, когато началото на аневризмалната или дисекирана аорта отстои на по-малко от 1.5см от остиум на клон на аортната дъга,

е нужно преди стентирането извършване на т.нар. debranching – преместване на една, две или всич-

ките артерии на аортната дъга в проксимална посока по хирургичен път за осигуравяне на достатъчна лендинг зона за стент-графта. Така няма риск от исхемия на мозъка или горните крайници

или следоперативен ендолиик. По същество този метод е хибриден – комбинация от отворена хирургия и ендоваскуларна процедура. Успешното извършване на т.нар. aortic debranching увеличава

възможностите за прилагане на TEVAR във всички участъци на аортната дъга и десцендентната

аорта. В тази връзка умението на съдовия хирург успешно да прилага цялата гама от съдово-реконструктивни операции на клоновете на аортната дъга е крайъгълният камък на тази процедура.

Целта на презентацията е съобщаване на нашия опит при извършване на дебранчинг на аортната

дъга при аортна дисекация или аневризми при пациенти, трудни за отворени хирургични процедури.

Пациенти и методи: Ние анализираме 9 пациенти, лекувани чрез хибридни TAAA реконструк-

ции за период от 4 години в нашето отделение. При тях бяха приложени вариабилни дебранчинг -

процедури и TEVAR. Извършени бяха 6 процедури на дебранчинг на 1 артерия, 2 на 2 артерии и 1

на 3 артерии на клонове на аортната дъга. Осем пациенти бяха оперирани поради дисекация на торакалната аорта и един поради руптурирала аневризма на аортната дъга.

Резултати: Технически успех се отчете при 100% от оперираните болни. Няма случай на сле-

доперативна смърт на пациент при нашата серия. Не бяха отбелязани случаи на тежки неврологични компликации. Не бяха отбелязани оклузии на съдовете на аортната дъга през целия период

на наблюдение. Не възникна ендолиик след поставянето на аортните стент-графтове. При 2 паци-

енти се отбеляза едем на шията, който беше временен. При пациентът с тотален дебранчинг
възникна инфекция на стернотомията, която бе успешно излекувана.

Ключови думи: Хибридно лечение, аневризми на аортната дъга, Дебранчинг на аортната дъга
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АВАНСИРАЛИ ТУМОРИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА,
АНГАЖИРАЩИ КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ. РАДИКАЛНО
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ. УСЛОЖНЕНИЯ

Тодоров А.1, Марков Д.1, Герова Е.1, Добричков Л.1, Попова И.1, Ал-Амин М.2,
Георгиев П.1
1. отделение по съдова хирургия, уМБАЛ „СофияМед“, гр. София
2. отделение по образна диагностика, уМБАЛ „СофияМед“, гр. София
РЕзЮМЕ
Увод: Туморите на главата и шията са 6-10% от всички злокачествени заболявания. Каротидите са ан-

гажирания от туморния процес при 5-10% от случаите. Целта на онкохирургията е да постигне радикална

резекция (R-0). Когато сънните артерии са инфилтрирани от туморния процес, терапевтичните възможности

са резекция и лигиране, пилинг на тумора от адвентицията на съда или резекция с реконструкция на каротидите.

Методи: Между 2014 и 2016г. са оперирани 11 пациенти, 8 мъже и 3 жени, с авансирали тумори в

областта на главата и шията, ангажиращи сънните артерии (5 с тумор на гломус каротикум, 5 с локорегионални метастази, 1 с далечни метастази). При всички пациенти се извърши радикално премахване на тумора

с резекция на ангажираните артерии и последваща интерпозиция с PTFE графт. Пациентите бяха проследени на 1ви, 6ти и 12ти постоперативен месец с КТ-каротидография и неврологичен преглед. Резултатите
бяха сравнени с публикуваните в литературата.

Резултати: По време на 12-месечния период на проследяване всички реконструкции бяха проходими;

при никой от пациентите нямаше данни за туморен рецидив. Установените при прегледите неврологични

усложнения не бяха свързани със съдовата реконструкция (пери- и постоперативен исхемичен мозъчен ин-

султ). С изключение на един пациент, при всички останали пациенти усложненията бяха свързани с инфилтрация на черепно-мозъчни нерви и тяхното резециране. При един пациент бяха описани пристъпи на
клъстърно главоболие след 20-годишна ремисия.

Заключение: Резециране на тумора "ен-блок" осигурява по-добър локорегионален контрол на заболя-

ването и подобрява качеството на живот, в сравнение с “пилинг” на тумора. Интерпозицията с PTFE графт

значително понижава риска от пери- и постоперативен инсулт, в сравнение с лигирането на сънните артерии
едностранно. Всички възникнали постоперативни неврологични усложнения са периферни - при инфилт-

рация на черепно-мозъчни нерви и прекъсването им. Резекцията с реконструкция на сънните артерии осигурява радикално премахване на тумора с понижаване риска от инсулт и не крие допълнителни рискове.

Ключови думи: Тумори в областта на главата и шията, Реконструкция на сънните артерии, Интерпо-

зиция със синтетичен графт, Неврологични усложнения, Пери- и постоперативен ИМИ, Увреждане на черепно-мозъчни нерви

10

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

2/2017

СЛУЧАй НА КЪСНА RE-DO ХИРУРГИЯ СЛЕД КАРОТИДНА
ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ
Найденова Т.,Николов Д., Галачев В., Колев Н., Самарджиев Т.,
Чакъров С., Стефанов С.
Аджибадем- СитиКлиник Кардиологичен център, София

РЕзЮМЕ
Рестенозите след извършена каротидна ендартериектомия са значително по-рядко срещани, в сравнение

с рестенозите след интервенциите на периферните съдове. Още по-рядко срещани са случаите на неоате-

росклероза с руптура на атероматозната плака и пристенна тромбоза на дезоблитерираната каротидна артерия.

Представяме случай на 55-годишен мъж с оплаквания от временно изтръпване и слабост в дясна

ръка с давност 3 дни. Преди 30 месеца в друго лечебно заведение е извършена ендартериектомия и пач пла-

стика на лява вътрешна сънна артерия (ЛВСА) по повод на високостепенна асимптомна стеноза. Липсва

последващо проследяване. Проведената дуплекс сонография установи субтотална стеноза на ЛВСА, предизвикана от ексцентрична хипоехогенна маса, съмнителна за пристенен тромб. Извършената КТ ангио-

графия и КТ на главен мозък потвърдиха ехографската находка- пристенен тромб непоследстевно след

устието на ЛВСА, стенозиращ лумена на артерията до 90%, както и подостра исхемична хиподензна зона
в лява хемисфера.

Интраоперативната находка бе смесен тромб, съставен от стари и по-свежи маси, насложен върху

неоатеросклеротичен процес, започващ от устието на ЛВСА до нивото на дисталния фиксаж на интимата

от предходната операция. След тромбендартериектомия артерията се възстанови със синтетичен пач. Следоперативният период протече гладко, без нови прояви на централно-мозъчен дефицит и увреда на черепномозъчни нерви.

Дългосрочното проследяване на пациентите, преживяли каротидна дезоблитерация е от есенциално

значение за предотврятяване на бъдещи мозъчно- съдови инциденти. Re do операцията при тези случаи е
препоръчителния метод на първи избор, със значителни предимства спрямо ендоваскуларното лечение.
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ИНФЕКТИРАНА ХРОНИЧНА РАНА НА КРАКА КАТО ПРИЧИНА
зА ОБРАзУВАНЕ НА АНЕВРИзМА СПУРИУМ НА А. КАРОТИС СЪС
зАПЛАШВАЩА ПЕРФОРАЦИЯ
П. Белински, О. Хинце, Е. Свицка
Клиника по съдова хирургия - Ruppiner Kliniken
Медицинско висше училище Берлин, Бранденбург, Нойрупин Германия
РЕзЮМЕ
Въведение: Аневризмите в областта на екстракраниалните артерии се причисляват към изключенията.Опи-

саните в литературата случаи обхващат само 0,2-5% от всички оперативни намеси в областта на A:Carotis., като

най-честата локализация е в областта на бифуркацията на A.carotis communis ( ACC ) . Патогенетично можем да

разделим аневризмите на 3 големи групи: истински аневризми, фалшиви аневризми и аневризми образувани след

дисекация..Още по редки са инфектираните или т.нар. микотични аневризми на А.Carotis .В литературата са
описани около 15 случая /Pub-Med Reserchen /, като най-честата причина са следоперативни локални инфекции.

Казуистика: 60 годишен пациент се явява в бърза помощ с оплаквания от диария и затруднения в дишането

от 3-4 дни.

При прегледа се установява на палеца на левия крак инфектирана хронична рана с размери около 1х1 см.

От лабораторните изследвания правят впечатление само Le - 9,4 Gtp/l ( Норма -8,8 ) и CRP- 98,8 mg/l (Норма < 5
mg/l )

Пациентът е приет за лечение в клиниката по вътрешни болести. Микробиологичния резултат от натривката

на раната на палеца на левия крак показва Staphylococcus aureus и Enterobacter clocae

На следващия ден се забелязва новопоявила се пулсираща подутина в лявата част на шията със зачервяване

и температура около 38,5 градуса както и дрезгавост на гласа и затруднение в дишането.

При съмнение за перитонсиларен абсцес с ДД. Инфекция на каротидните съдовете се извършва CT-Ангио-

графия на екста- и интракраниалните съдове.Тук се доказва Аневризма спуриум с диаметър около 4 см на ACC
със заплашваща перфорация, както и изразена Атеросклероза на бифуркацията на ACC

Налице са индикациите за спешна операция, която се извършва същия ден.. Интраоперативно се извършва

мобилизиране на ACC централно на пулсиращата ТУ формация ,както и периферно на ACI и ACE.Отпрепарира-

нето е изключително трудно поради възпалителните промени и сраствания в околните тъкани. Инфекцията беше
потвърдена клинично. Изпрати се натривка за микробиологично изследване.

Аневризмата на бифуркацията на ACC се резецира и се замести с интерпонат от VSM в Revers позиция.

Интраоперативно взетата натривка за микробиологично изследване потвърди изолираните от палеца на левия

крак микроорганизми / Staphylococcus aureus Enterobakter cloacae simplex

Заключение: Спешното оперативно лечение на микотична аневризма на А. carotis е изключително рядка.

При лечението важат принципите на септичната съдова хирургия / Отстраняване на инфектирания фокус и възста-

новяване на кръвотока по възможност със собствени съдове/ вени/ . Ендоваскуларна интервенция може да се извърши само по изключение като т.н. Bridging-methode.
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Аортоилиачни реконструкции

HOW tO tREAt ANEuRySmS OF COmON iliAC
ARtERy – BEll-BOttOm, SANDWiCH OR iliAC SiDE
BRANCHED ENDOGRAFt?

G. mommertz
Clinic of Vascular and endovascular Surgery, Marien Hospital, Aahen, Germany
РЕзЮМЕ
Goal:

We want to show our experiences with aneurysms oft he common iliac artery and present the most commons

endovascular solutions which are proceeded in our department and make a comparison with literature.
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CERAB A NEW CONCEPt FOR CHRONiC
AORtO-iliAC OCCluSivЕ DiSEASE
G. mommertz, O. Kamenov
Clinic of Vascular and endovascular Surgery,
Marien Hospital, Aahen, Germany

РЕзЮМЕ
Goal: Since three and a half years we proceed a new endovascular technique using covered stents to reconstruct the

aortic bifurcation in patients with aortoiliac occlusive disease (CERAB which means Covered Endovascular Reconstruction
of Aortic Bifurcation). With this technique, the anatomy, hemodynamics and physiology of the aortic bifurcation are improved.

MATERIAL AND METHODS: Between 1/14 and 6/17, 78 patients suffering from obstructive lesions at the level

of the aortic bifurcation were treated with CERAB in our department. Lesion morphology was evaluated by CT angiography. Follow up includes clinical examination, ABI and painfree walking distance.

RESULTS: Technical success was obtained in 76 procedures (95.1%). In two cases we were not be able to recanalize

the lesions. There was no 30 day mortality. Median hospital stay was 5 days (range 4-6 days).

CONCLUSIONS: The CERAB technique appears to be a safe and feasible alternative to open surgical reconstruction

of the aortic bifurcation in complex occlusive disease. Comparative studies with the current gold standards are indicated.
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EvAR ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОМПЛИЦИРАНИ ШИйКИ НА
АБДОМИНАЛНИ АОРТНИ АНЕВРИзМИ
Д. Петков, Г. Момерц*, А. Елкин С. Бисеров, И. Тенев, П. Атанасов
отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ „Тракия”
Стара Загора, България
*отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, “Мариен Хоспитал”
Аахен, Германия
РЕзЮМЕ
Цел: В наши дни различните ендоваскуларни техники за лечение на ААА придобиват все по-голяма

популярност. Ниската смъртност и периопертивни компликации, минималната травма, лекотата на изпълнение и редуцираният болничен престой са безспорни предимства на методиката. Един от най-често изпол-

званите ендоваскуларни методи е EVAR. За съжаление индикациите за неговото прилагане са свързани с
качествата на шийката на ААА, като късата шийка, нейната елонгация или наличието на калции и/или
тромби в нея могат да направят процедурата трудна или дори невъзможна.

Методи: Представяме два случая на пациенти с комплицирана шийка на ААА (къса и конична шийка,с

наличие на тромби) лекувани успешно с EVAR. Ендоваскуларните процедури се извършиха по стандартен

метод с бифуркационно устройство Endurant II (Medtronic, USA), съгласно предлаганите от фирмата производител индикации.

Резултат:Болните бяха раздвижени и захранени няколко часа след интервенциите, проследени по про-

токол и изписани без компликации 4 дни след интервенциите с назначена антиагрегантна терапия.

Заключение:Познаването на възможностите на различни устройства, предлагани за извършване на

EVAR и внимателното планиране на интервенциите са водeщите условия за успешно прилагане на методиката и при пациенти с комплицирани шийки на ААА.

Ключови думи: Абдоминална Аортна Аневризма, EVAR

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

2/2017

15

ИЛИАЧНА ОКЛУзИВНА БОЛЕСТ- СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИз НА
ТРИТЕ ОСНОВНИ МЕТОДА НА ЛЕЧЕНИЕ
Б. Бонева, m. Димова, H. Николов, m. Станкев
МБАЛ Национална Кардиологична Болница, София, България

РЕзЮМЕ
Цел: Едноцентров, ретроспективен анализ, целящ да изследва клиничния резултат и първичната про-

ходимост на реконструкцията при трите основни стратегии в съвременното лечение на пациенти с илиачна
оклузивна болест.

Методи: Между януари 2014 и февруари 2017 бяха изследвани 306 пациента. Кохортата бе разделена

на три групи. Първата група включва 145 пациента(47,3%) интервенирани само ендоваскуларно, като за-

дължително условие бе индексната процедура да включва имплантация на стент. Втората група включва
101 пациента(33.9%), на които е извършена хибридна процедура- с или без ангажиране на феморо-попли-

теален сегмент. Трета група включва 57 пациента (18,6%) третирани с отворена хирургия. Трите групи бяха
сравнени спрямо рисковия профил на пациента- пол, възраст, давност на ПАБ, стадий на ПАБ, ДМ, АХ,
ДЛП, тютюнопушене и засягане на други съдови басейни.

Резултати: Средната възраст на кохортата е 65.0. От тях 236 (77.12%) са мъже, а 69 (22.4%) са жени.

По отношение на придружаващите заболявания 99 пациента (32.5%) са диабетици, 288 (94.1%) са хипертоници, а 209 (68.3%) имат дислипидемия. Конкомитантно засягане на други съдови басейни се наблюдава
при 274 пациенти ( 89.5%)- каротидни стенози- 265 пациента (86.6%), висцерално засягане - 14 (4.5%), ко-

ронарна болест- пациенти с преживян остър миокарден инфаркт - 40 ( 13.07%), АКБ- 9 (2.9%) , коронарно
стентирани 33 (10.7%). По същите показатели пациентите са страфицирани в трите изследвани групи.

Заключение: В съвременния подход при лечението на илиачната оклузивна болест, все по- широко е

застъпването на ендоваскуларното и хибридното лечение. Последните са подходящи като по-малко инвазивни методи на лечение, в сравнение с отворените хирургични интервенции. Показват сходна проходимост

на реконструкциите при проследяване до 1 година, но налагат по-често реинтервенция. Ползата за пациента

е съкратеният болничен престой, по-малката или липсващата хирургична травма, бързото възстановяване
и връщане към обичайния начин на живот.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИзОЛИРАНА АНЕВРИзМА НА
АРТЕРИЯ ИЛИАКА ИНТЕРНА ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРЕДХОЖДАЩИ
КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ
С. Генадиев¹, А. Тонев¹, Л. Шкварла¹, С. Хамуде¹, В. Толинов²
¹ Клиника по Съдова хирургия при МБАЛ „уни Хоспитал“, гр. Панагюрище
² отделение по образна диагностика при МБАЛ „уни Хоспитал“, гр. Панагюрище
РЕзЮМЕ
Въведение: Аневризмите на илиачните артерии имат честота около 10%, когато се откриват при пациенти с

аневризма на абдоминалната аорта, като изолираните илиачни аневризми са с честота около 2% (1). Още повече,
изолираните аневризми на артерия илиака интерна (ААИИ) са изключително редки и са с честота около 0,4% (2).
Най-сериозното и животозастрашаващо усложнение е руптурата. Хирургичното лечение на ААИИ е затруднено

поради анатомични особености, но може да бъде осъществено чрез лигатура, резекция или ендоаневризморафия
(3). През последните години обещаващи резултати показва и ендоваскуларното лечение, което най-често включва
комбиниране на емболизация и имплантиране на ендопротеза (3).

Методи: Представяме клиничен случай на 78-годишен пациент с изолирана ААИИ с максимален диаметър

66 мм. (Фиг. 1) и анамнеза за предхождащи абдоминални оперативни интервенции – простатектомия, резекция

на дебело черво по повод аденокарцином с лимфна дисекция, резекция на чернодробна метастаза и двустранна
ингвинална херниопластика. Болният има анамнеза и за преживян исхемичен мозъчен инсулт преди около 1
година с пълно възстановяване на десностранна хемипареза. Поради предхождащите оперативни интервенции в

коремната област, които биха усложнили абдоминалния хирургичен достъп и придружаващите заболявания на
пациента решихме да пристъпим към ендоваскуларно лечение. Нашето намерение беше едноетапно да емболи-

зираме с койлове разклоненията на а. илиака интерна дистално от аневризмата и да имплантираме ендопротеза,

която да преминава от а. илиака комунис към а. илиака екстерна, като по този начин покрива остиума на а. илиака
интерна и спира кръвотока към аневризмата.

Резултати: Веднага след поставянето на койловете ангиографски се установи липса на кръвоток в разкло-

ненията на а. илиака интерна (Фиг. 2). След имплантацията на покрития стент забелязахме наличие на малък тип
Ia ендолийк, от проксималния край на протезата към аневризмата (Фиг. 3). Поради малкия дебит на ендолийка и
фактът, че сме оклудирали съдовете дистално от аневризмата, взехме решение да проследим пациента и при пер-

систиране на еднолийка да решим проблема на втори етап. На 1 месец след интервенцията извършихме контролна
КТ-ангиография, която показа липса на ендолийк и тотална тромбоза на аневризмата с намаляване на максималния

й диаметър с 10% (Фиг. 4).

Заключение: Изилираните ААИИ са рядко състояние и когато не бъдат диагностицирани навреме изходът

за пациента е често летален. Особено след навлизането на ендоваскуларните технологии хирургичната травма
може да бъде избегната, особено при пациенти с контраиндикации за оперативно лечение или висок анестезиологичен риск.
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РУПТУРИРАЛА ИНФРАРЕНАЛНА АНЕВРИзМА НА АОРТА
АБДОМИНАЛИС С ПЕНЕТРАЦИЯ В РЕТРОАОРТАЛНАЛНАТА ЧАСТ
НА ЛЯВАТА БЪБРЕЧНА ВЕНА – ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪзМОЖНОСТИ
П. Белински, О. Хинце, Е. Свицка
Клиника по съдова хирургия - Ruppiner Kliniken
Медицинско висше училище Берлин - Бранденбург, Нойрупин Германия
РЕзЮМЕ
Въведениие: Руптуриралата аневризма на абдоминалната аорта е била и ще остане винаги предиз-

викателство пред спешната съдова хирургия. Във времето на интензивното развитие на ендоваскуларната

хирургия и подобряване на качеството на стендовете остава отворен въпроса дали подобни случаи могат
да се лекуват интервенционално

Казуистика: Пациент на 78 год. е постъпил на лечение в съседна клиника с оплаквания от постепенно

засилващи се коремни болки от няколко часа.Punktum max. на болките са в лявата част на корема . При
приемането прави впечатление макроскопска хематурия . Общото състояние на пациента е добро . На из-

вършената Сонография на корема с последваща CT-Ангиография се установява инфраренална аневризма

на коремната аорта с мах. диаметър от 85 мм с фистула с ретроаорталната част на лявата бъбречна вена.
Болният е преведен за оперативно лечение в нашата клиника. Извърши се спешно оперативно лечение с

резекция на аневризмата и имплантиране на съдова протеза / Dacron / Vaskuteck-18 mm /с надшиване на
лявата бъбречна вена .По-нататъшното лечение се проведе в КАРИЛ.Няколко часа след операцията паци-

ентът беше екстубиран. На 3-ия следоперативен ден бе преведен в клиниката по съдова хирургия и на 14
следоперативен ден бе изписан без усложнения.

Заключение: В литературата се намират изключително редки публикации на руптурирала аневризма

на коремната аорта в ретроаорталната част на Вена реналис, но публикация за фистула с Вена реналис
ние не можахме да открием.

С оглед на клиничните и Радиологични резултати както и липсата на достатъчно опит в ендоваскулар-

ното лечение на подобни случаи ние взехме решение за конвенционална операция.Все пак остава открит
въпроса за възможностите за ендоваскуларно лечение при подобни случаи.
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ИзОЛИРАНА АНЕВРИзМА НА ВЪТРЕШНАТА ИЛИАЧНА АРТЕРИЯ
– ИзБОР НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
Н. Николов, E. Горанова, Б. Стоянова
Национална Кардиологична Болница, София, България

РЕзЮМЕ
Изолираните аневризми на вътрешната илиачна артерия са рядко, но много сериозно състояние. Когато

са недиагностицирани и нелекувани навреме еволюцията им води до нарастване и руптура с много висок
процент смъртност. Различни автори споменават разпространение около 0.4%, като мъжкия пол се засяга
шест пъти повече от женският.

Цел: да се покажат различни терапевтични подходи към тази патология.
Методи: представяме два клинични случая на изолирани аневризми на вътрешната илиачна артерия.

Първият случай е на 56 годишен мъж, който е в много добро общо състояние без коморбидности, освен лекостепенна артериална хипертония. Наблюдава се голяма аневризма (около 5см) на лява вътрешна илиачна
артерия. При пациента беше проведена отворена хирургия – аортобифеморална интерпозиция с прокси-

мална и дистална лигатура на аневризмата. Вторият случай е на 78 годишен мъж с множество коморбидности и отказ от оперативно лечение. При пациентът беше проведено чисто ендоваскуларно лечение –
имплантация на стентграфт за оклузия на а. илиака интерна и емболизация на аневризмата.

Резултати: проследяването беше извършено на първи и шести месец. И при двамата пациенти се ве-

рифицира пълна оклузия на аневризмите без данни за ретроградно пълнене на последните. И двамата са в
добро общо състояние, без усложнения от процедурите.

Заключение: Аневризмите на вътрешните илиачни артерии са предизвикателство към съдовия хирург

по отношение на диагностика и лечение.Исторически това са състояния свързани с голяма смъртност, но

понастоящем ситуацията е съвсем друга - с напредване на методите за диагностика, предоперативната подготовка, по-добрата оперативна техника и включването на ендоваскуларните методи, преживяемостта и заболеваемостта са значително подобрени.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНИТЕ АОРТНИ
АНЕВРИзМИ – СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА
Говедарски В., Димитров С., Петров И.,
Грудева В.*, захариев Т., Начев Г.
Клиника по Съдова и Ендоваскуларна хирургия
*отделение по образна диагностика - уМБАЛ „Света Екатерина” – София
РЕзЮМЕ
Увод: Ендоваскуларното лечение на аортните аневризми (EVAR) е прието като първи метод на избор

при лечението на пациенти с абдоминална аневризмална аортна болест. Проспективните рандомизирани

проучвания показват, че то е асоциирано с нисък риск на заболеваемост и смъртност, малка кръвозагуба, и
бързо възстановяване в сравнение с отворената хиругична реконструкция, и е особено подходящо при пациенти с тежък коморбидитет.

Материал и методи: Представяме два клинични случая с EVAR при пациенти оценени като високо-

рискови за провеждането на отворена хирургична резекция на абдоминаланата аневризма. Планирането на

пациентите бе извършено чрез комплексна оценка на анатомичните измервания получени от СТ-аортоартериографията, коморбидността и статуса на пациента. Използвана бе The Endurant® II стент графт система
за корекция на аневризмите. Интервенциите бяха проведени под обща анестезия, с отворен феморален

достъп през общата феморална артерия (ОФА) за имплантиране на ендопротезата. Пациентите бяха дехоспитализирани на втори постпроцедурен ден и проследени.

Резултати: Контролните ангиографии показаха отлично имплантиране на ендопротезите без endoleak.

Компликации в ранния и късния постпроцедурен период не бяха регистрирани.

Заключение: EVAR сe налага като минимално инвазивна процедура, отменяща тежката хирургична

реконструкция с отлични ранни и късни резултати. Предварителното планиране е от първостепенно значение за постигане на технически успех и за намаляването на перипроцедурния риск.
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ЕНДОПРОТЕзИРАНЕ НА ПСЕВДОАНЕВРИзМА СЪС зАДЪРЖАНА
РУПТУРА НА ОБЩА ИЛИАЧНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Говедарски В., Димитрова Е., Петров И., Димитров С,
Хаджиев Е., захариев Т., Начев Г.
Клиника по Съдова и Ендоваскуларна хирургия
уМБАЛ „Света Екатерина” – София
РЕзЮМЕ
Увод: Изолираните илиачни псевдоаневризми са рядко срещано заболяване. Стандарт в лечението им

е отворената хирургия, с периоперативна смъртност около 10%. Тяхната хирургична корекция може да бъде

извършена чрез ендопротезиране, особено в случаите на пациенти с тежък коморбидитет в увредено общо
състояние.

Материал и методи: Представяме клиничен случай на пациент с голяма псевдоаневризма и задържана

руптура на общата илиачна артерия (ОИА), причиняваща компресия на уретера, с водеща урологична симп-

томатика. Пациентът бе с предхождаща хомолатерална тромбендартериектомия и пач пластика на ОИА,
извършена преди 19 години. В условия на спешност бе предприета ендоваскуларна интервенция за корекция
на псевдоаневризмата.

Резултати: Постпроцедурно кръвотокът на ОИА бе възстановен, урологичните симптоми постепенно

отшумяха. Усложнения в ранния постоперативен период не бяха наблюдавани.

Заключение: Ендопротезирането на псевдоаневризмите на илиачните съдове в условия на спешност

се налага като алтернативен метод на конвенционалната хирургия с ниски перипроцедурен риск и усложнения.
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ЕНДОВАСКУЛАРНА АЛТЕРНАТИВА НА АОРТОБИФЕМОРАЛНИЯ
БАйПАС
Н. Николов, М. Станкев, С. Станев
Национална Кардиологична Болница, София

РЕзЮМЕ
Аортобифеморалния байпас е една от най-честите операции във съдовата хирургия при аорто-илиачна

оклузивна болест. Отворената хирургия е с доказана във времето стойност с непосредствени много добри
резултати и дълга преживяемост. Все пак това е голяма и сложна хирургия свързана с висок периоперативен
риск особено при коморбидни пациенти.

Цел: да се оценят възможностите за ендоваскуларна реконструкция на аортоилиачния сегмент
Методи: Представяме няколко клинични случая на ендоваскуларна реконструкция на аортната бифур-

кация при пациенти с много висок оперативен риск или нежелание за отворена хирургия. Използваният
консуматив се състои главно от големи размери покрити или саморазгъвни стентове.

Резултати: При всички случай техническият успех беше 100%. Ендоваскуларната корекция беше ве-

рифицирана както с ангиография, така и с измерване на артериалното налягане в аортата, илиачните и брахиални артерии. Състоянието на долните крайници значително се подобри, като се отчете повишен ABI
индекс. Пациентите бяха проконтролирани на 1, 6 и 12 месец, като най-голямо проследяване имаме при

първия пациент – 24 месеца. Не се установиха данни за рестенози или нужда от корекция на реконструкциите.

Заключение: Хирургичното лечение на аорто-илиачната оклузивна болест е свързано с повишен пе-

риоперативен риск особено при възрастни пациенти с множество придружаващи заболявания. Ендоваскуларната корекция на аортната бифуркация от друга страна е миниинвазивен метод за лечение на такава
патология и е много подходяща точно при такъв контингент високорискови пациенти.
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ЕНДОВАСКУЛАРНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА АОРТО-ИЛИАЧНИЯ
СЕГМЕНТ (tASC ii D ЛЕзИИ) В УСЛОВИЯТА НА ИНФЕКЦИЯ.
ПРЕДИМСТВА НА НЕПОКРИТИТЕ СТЕНТОВЕ

Добричков Л.1, Марков Д.1, Герова Е.1, Тодоров А.1 , Попова И.1, Ал-Амин М.2,
Георгиев П.1
1. отделение по съдова хирургия, уМБАЛ „СофияМед“, гр. София
2. отделение по образна диагностика, уМБАЛ „СофияМед“, гр. София
РЕзЮМЕ
Въведение: През последните 10 години ендоваскуларният подход е първи метод на избор при лечение на аорто-

илиачна оклузивна болест, дори и при комплексни лезии тип D (по TASC II). При ендоваскуларната реконструкция
на аортната бифуркация (ERAB) могат да бъдат използвани метални непокрити стентове, паралелни покрити стен-

тове или бифуркационен стент-графт, като приложението на последните два метода в България е силно ограничено
поради финансови причини. У нас основен метод на избор при лезии тип D и синдром на Лериш остава класическата
отворена реконструкция (аорто-бифеморален байпас), трудно приложима в условията на инфекция.

Методи: В периода декември 2016 - март 2017г петима пациенти с инфекции във феморалната област и лезии

тип D в аорто-илиачен сегмент бяха интервенирани. Средната възраст бе 64.5 ± 5, разпределение мъже:жени 3:2,

при трима пациенти имаше постоперативна дехисценция със супорация на феморалната област двустранно, двама
пациенти - след компроментирана отворена оперативна реконструкция. Пациентите бяха проследени в ранния по-

стоперативен период и направени контролни СТ-ангиографии на 30-ти постпроцедурен ден. Терапевтичния подход
и резултатите от него бяха сравнени с описаните в литературата.

Резултати: Петимата пациенти бяха реканализирани и стентирани с двойни паралелни непокрити стентове

(double-barrel bare-metal stenting). Четирима пациенти бяха интервенирани ендоваскуларно с пункционни дотъпи на
лява а. брахиалис и АФК двустранно. Една пациентка бе оперирана хибридно - със смяна на АФК двустранно с ин-

терпониране на ВСМ. Един пациент почина на трети постоперативен ден от ОМИ, без пряка връзка с извършената
интервенция. На 30ти постоперативен ден - реконструкциите на другите 4 пациенти бяха проходими, без ин-стент
рестенози.

Заключение:Ендоваскуларната реконструкция на аортната бифуркация е модерният и адекватен терапевтичен

подход при аортно-илиачна оклузивна болест, но поради проблеми, свързани с реимбурсацията на ендоваскуларните

импланти в България, този метод остава с ограничено приложение. Стент-графтовете в аорто-иличния сегмент дават
по-добри късни резултати, в сравнение с непокритите стентове, поради липса на интимална хиперплазия в импланта

и ин-стент рестенози, както и по-продължителна проходимост. В условията на инфекция използването на синтетични

графтове и стент-графтове е неприложимо и реканализацията с непокрити стентове остава единствена възможност.

Правилното стентиране в аорто-илиачния сегмент не уврежда артериите и не изключва възможнoстта от вторично
рестентиране, ендопротезиране или отворена хирургична реконструкция.

Ключови думи: Инфекция във феморалната област, Инфекция на синтетичен графт, Синдром на Лериш, Ен-

доваскуларна реконструкция на аортната бифуркация, Непокрити стентове
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Инфраингвинални реконструкции
ЕДНОЕТАПНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С МНОЖЕСТВЕНИ
ЛЕзИИ НА АОРТА И ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИИ
Петров В., Бъчваров Ч., Дончев Н.
Варненски университет. уМБАЛ Св. Марина Варна
РЕзЮМЕ
В клиниката по съдова хирургия при УМБАЛ „Света Марина“, Варна постъпи пациентка М.И.Н. на

52г. по спешност с оплаквания от изстиване, изтръпване и болка в лявата подбедрица, започнали пет дни
преди хоспитализацията.

Общото състояние бе запазено, нормофреквентна ритмична сърдечна дейност, РР 150/70 мм Hg, пулсова

честота 70/мин.

Ангиологичен статус – термоасиметрия за сметка на ляво ходило, запазен пулс само на общите бедрени

артерии и липсва дистално двустранно. Доплерова сонография – много слаби уз сигнали от АТП син., липсват от а. дорзалис педис синистра.

Лабораторните изследвания бяха в норма.

Ехо доплеровата сонография показа уз-данни за артериална тромбоза на а. поплитеа синистра.

СТ ангиографията показа обаче интересна находка. Абдоминалната аорта бе с две улцерирали плаки

на около 14 см дистално от дясната ренална артерия. Масивни пристенни тромби над бифуркацията на

аортата, стенозиращи критично лумена до около 92%; долна мезентериална артерия – данни за 45%стеноза.

Взе се решение за хибридна инервенция без противопоказания.

Извърши се емболектомия ех AFS син. Контралатерално се постави обтуриращ балон перкутанно. Из-

върши се ТЕА на абдоминална аорта с последващо стентиране 18/40 Бостон.
Отчете се добър ангиографски резултат.

Обсъждане: представеният случай изискваше комбиниран хибриден подход, като това позволи с един

хирургичен достъп да бъдат коригирани всички лезии – както на абдоминалнат аорта (без да се получи ем-

болизация на дясната илиачна артерия), така и на периферните артерии в ляво, с което се реваскуларизира

цялото артериално дърво на болната.
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ОЦЕНКА НА ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД
ЕНДОВАСКУЛАРНА ИЛИ ХИБРИДНА РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ НА
ДОЛЕН КРАйНИК
С. Станев1, Д. Костова-Лефтерова2, Н. Николов1, Б. Стоянова1, М. Станкев1
1.Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ НКБ
2.Медицински физик-експерт, МБАЛ НКБ
РЕзЮМЕ
Цел: Да се оценят и сравнят типичните дози за пациента и използваното време на скопия, при хибридна

или ендоваскуларна реваскуларизация на долен крайник (под ингвинален лигамент).

Методи: Проучването има ретроспективен характер, като обхваща периода февруари 2014 г. – декември

2015 г. Включени са 259 пациента със средна възраст 66,34 (±9,65) години. Половото разпределение за мъже
и жени е съответно 189 (73 %) и 70 (27 %). Оценени са получените от пациентите дози във величината

произведение керма-площ (KAP) и използваното време на скопия, в зависимост от вида на съдовия достъп

за дадена процедура, сложността й и броя на имплантираните стентове. Статистическият анализ е извършен
с SPSS v. 13.0. Използвани са непараметричен ANOVA, Mann-Whitney test, дескриптивен и графичен анализ.

Резултати: Големината на средноаритметичната стойност за величината KAP при брахиален и конт-

ралатерален достъп през а.феморалис комунис (АФК) са съответно 347 Gy.cm2 и 207 Gy.cm2. Получените
стойности са значително по-високи от тези при ипсилатералната АФК (96 Gy.cm2 ), а.поплитеа (61 Gy.cm2

) и хибридните реваскуларизации (77 Gycm2 ) (р<0.01). Дозите нарастват зачително с степента на сложност
на процедурите (р<0,01), както и броя на поставените импланти (р<0.01).

Заключение: Оценката на дозата при пациенти след ендоваскуларна или хибридна реваскуларизация

на долен крайник е важен аспект от процеса на лечението им. Намаляване на лъчевото натоварване на пациентите може да се постигне чрез предварително точно прецезиране на съдовия достъп, както и намаляване на броя на поствените импланти. Основна цел при инвазивните процедури под рентгенов контрол е

спазването на принципа ALARA – As Low As Reasonably Achievable, за да се намали вероятността за възникване на радиационно-индуцирани ефекти.
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КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ НА КРАйНИК ПРИ зАВИСИМИ ОТ
ДИАЛИзА ПАЦИЕНТИ – ОПРАВДАН ЛИ Е БАйПАС КЪМ
ПОДБЕДРЕНА ВЕНА
Е. Белински, В. Червенков, Д. Горчева, М. Станева
Клиника по Съдова хирургия, „Аджибадем
Сити Клиник МБАЛ Токуда“ София
РЕзЮМЕ
Критичната исхемия на долни крайници е проява най-често на хронична артериална атеросклероза,

свързана с много висок риск от ампутация на крайник и/или летален изход. Комбинацията между исхемия
и хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) представлява сериозна система атеросклеротична увреда с калциноза на съдовете и се асоциира със завишаване на гореспоменатите рискове. Случаите, в които не е на-

личен подходящ реципиентен съд за конвенционална съдова реконструкция, нормално се насочват за

ампутация. Разглеждаме нашият опит в конструирането на подколенен байпас към подбедрена вена и оправдана ли е процедурата. В рамките на една година, 2 пациента са преценени като подходящи и са подложени

на такова лечение. Един от тях са пациенти с придружаващо заболяване ХБН на хронодиализа. И двата

бай-паса са с начало артерия феморалис комунис и за кондуит е изпалзвана автоложна вена (ВСМ). При
тримесечно проследяване се наблюдава едни случай на обективно и субективно подобрение в състоянието
и един случай на ампутация на исхемичният крайник. Причината за една от ампутациите бе персистираща
и задълбочаваща се исхемия и слъдч на стъпало. Като интраоперативна находка при ампутацията се на-

блюдава работеща съдова реконструкция. Това повдига въпросите оправдана ли е хирургичната интервенция, кои фактори повлиават на терапевтичня успех на такава реконструкция и до колко се подобрява
качеството на живот и отлага ампутацията над коляно във времето.

Ключови думи: критична исхемия, ХБН, подколенен байпас, подбедрена вена.
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КЪСНИ ЕМБОЛИИ И ЕМБОЛЕКТОМИИ

Кавръков Т., Насто Л.
Клиника по Съдова Хирургия – уМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“
Стара Загора

РЕзЮМЕ
УВОД: Артериалната емболия представлява внезапно прекъсване на кървотока от материал (тромбо-

цитно–фибринозен тромб, холестеролови частици, ламиниран аневризмален тромб или чуждо тяло.), пренесен чрез кръвния ток от друго, отдалечено място.

Тъканите показват различна толерантост към исхемията, при някой от тях (мускулите) се установяват

невъзвратими изменения до 8-я час от обтурацията, затова като критичен за интервенция период се приема
от 8-12 час.

Под термина „късна емболия“ сме приели становището на много автори които я определят всяка не-

третирана артериална емболия в първите 12 часа.

Метод на избор за лечение при повечето

пациенти с артериална емболия е хирургичната и катетърната емболектомия. В зависимост от времето на
началото на исхемичния инцидент емболектомиите биват: Ранни (до 12-я час) и късни (след 12-я час).

ЦЕЛ: Цел на нашето проучване е анализ и дефиниране на термина „късна емболия“, както и правилна

преценка на индикациите за успешна късна емболектомия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: В проучването е направен анализ на над 10 рандомизирани проучвания от-

носно термина „късна артериална емболия“, както и сме илюстрирали 2 случая на хоспитализирани и оперирани болни в КСХ с диагностицирана артериална емболия, нетретирана поне 5 дена от началото на
обтурацията.

РЕЗУЛТАТИ: Следствие на късната емболектомия като последен „отчаян“ опит за спасение на край-

ника и живота на болния се наблюдават добри следоперативни резултати със задоволителен процент успеваемост относно виталитет на крайниците.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За успешна късна артериална емболектомия редица фактори са от много голямо

значение: наличие на витални тъкани, “damage free” артериална интима, липса на вторични тромби след-

ствие на емболията, както и предварително третиране с антикоагуланти.

Ключови думи: артериална, емболия, късна, емболектомия, следоперативни.
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КОНТРАЛАТЕРАЛЕН ДОСТЪП КАТО МЕТОД НА ИзБОР ПРИ
ХРОНИЧНА ОКЛУзИЯ НА АРТЕРИЯ ФЕМОРАЛИС
СУПЕРФИЦИАЛИС. СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА
Л. Шкварла, А. Тонев, С. Генадиев, С. Хамуде, И. Павлов
Клиника по Съдова хирургия при МБАЛ „уни Хоспитал“, гр. Панагюрище
РЕзЮМЕ
Въведение: Артерия феморалис суперфициалис (АФС) е най-често засегнатата при ХАНК. При съдо-

вия хирург пациентите с оклузия на АФС са 3 пъти по-чести от тези със стенози. Не рядко оклузивните ле-

зиите достигат дължина 20-30 см. Дадената препоръка при ТАСК (Трансатлантически консенсус) – Д лезии

е за хирургично лечение, макар че през последните години ендоваскуларното лечение и успехите при такъв

тип оклузии значително нарастнаха. Пациентите с периферна артериална болест са нерядко с множество
придружаващи заболявания (коморбидитет).

Методи: Представяме няколко случая на ендоваскуларно лечение на пациенти с ТАСК - Д лезии на

АФС чрез контралатерален ретрограден достъп. Таргетните лезии на АФС бяха със средна дължина 195

мм (150-300мм ), като в 70% от случаите АФС имаше начален участък. За преминаването им се използва
интралуменна и субинтимална техника. Задължителна предилатация с лекарствено-емитиращ балон и последващо стентиране.

Резултати: Oт третираните пациенти 80% бяха диабетици във IIБ – III стадий по Фонтейн. При всички

пациенти бе постигната реканализация на таргетната лезия. При 1 пациент със субинтимална реканализация

не беше успешно интралуменното преминаване в дисталния сегмент, поради което успешно бе приложен
ретрограден поплитеален пункционен достъп.

Изводи: Контралатералният достъп при лечение на хронични тромбози на АФС може да осигури ал-

тернатива при пациенти с полиморбидност. Опитът за първоначално ендоваскуларно лечение при успех и

правилно използване на техниката позволява запазване на реконструктивния резерв на пациента в бъдеще.
Ключови думи: Контралатерален достъп, ТАСК – Д лезии, ендоваскуларно лечение
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НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ КЪМ СЪДОВИЯ ХИРУРГ - АНАЛИз
И ПРОБЛЕМИ. ИМА ЛИ ПРОМЕНИ 12 ГОДИНИ ПО КЪСНО…
Б. Киров, Д. Котасов, П. Славов
Клиника по Съдова хирургия и ангиология, Катедра по Сърдечно съдова хирургия,
Медицински университет – Пловдив
РЕзЮМЕ
Цел: Настоящото проучване има за цел да провери състоянието на насочване на пациентите към съдо-

вия хирург и сравни данните с наше подобно изследване от 2005 г.

Методи: В проспективно проучване за 6 м са обхванати 201 пациента посетили амбулаторията, като са

сабрани данни за демографията на пациентите, типа на патология, кой ги е насочил, наличие на предходни
други консултации, съвпадение на диагнозата на синдромно ниво и други.

Резултати: Обхванати са били 87 мъже, на възраст 62.63 и 114 жени, на възраст 60.91,p NS. Констати-

раното време за достигане до съдов хирург е било 1 ден в 11.4%, до 3 дни в 7.5%, до 10 дни в 34.8% и

повече дни в 46.3%. Не съответствие на ниво синдром е открито в 53.7 % от случаите. Най често срещана
е била венозната патология в 50.2% от случаите, артериална в 23.9%, лимфна в 2 % и други синдроми в

остананлите случаи. Демонстрират се и ред други сечения на събраните данни с цел да се изложат натрупаните данни.

Заключение: В сравнение с данните от 2005 г, при сегашното проучване за съжаление няма значимо

положително и сериозно отклонение. Налице е непреодолимо засега неглежиране на оплакванията от самите
пациенти, забавен достъп до съдовия хирург, продължаващо не познаване на съдовата патология от други
специалисти. Тези негативни находки не са в съзвучие за модерното разбиране за водещата клинична тежест

на съдовите заболявания в модерните държави, и са в корелация с изоставащо насочване на системата у
нас към тези проблеми, демонстриращо се на организационно и финансово ниво и се стигне дори до липсващия междуклиничен подход.
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ПЕРКУТАННИ ТРАНСЛУМИНАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
НА AFS И A. POPlitEA – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Е. Домусчиева, Б. Денчев, Г. Желев, Т. захариев
Клиника по съдова хирургия – уМБАЛ „Дева Мария“ - Бургас

РЕзЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ: Ендоваскуларните перкутанни транслуминални реваскуларизационни интервенции в

зоната на артерия феморалис суперфициалис (AFS) и артерия поплитея (АPо) представляват едно модерно

предизвикателство в динамично променящата се съдово-хирургична област. Честотата на патологията на

AFS и АРо се дефинира от високата степен на засягане в този артериален сегмент. Това обуславя и най-големия брой интервенции с тази локализация на атеросклеротичните лезии при инфраингвиналните атери-

ални поражения. Остава дискутабилен въпроса за избор на пункционен ендоваскуларен достъп към AFS и
АРо- хомолатерален антеграден или контралатерален ретрограден crossover.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме 6 клинични случая на стенотично-оклузивни лезии на AFS и

АРо, интервенирани чрез перкутанен транслуминален метод в нашата институция. В нашата практика прилагаме предимно антеграден хомолатерален пукционен достъп.

РЕЗУЛАТИ: Проследихме проходимостта на нашите шест реконструкции след осъществена реваску-

ларизация в зоната на AFS и АРо, като резултатите бяха следните: краткосрочна проходимост (до 1г.) –
100%, средносрочна (1-3г.) – 85% и дългосрочна ( над 3г.) – 70-80%.

ОБСЪЖДАНЕ: Ендоваскуларната реваскуларизация на AFS и АРо е един важен и значим аспект от

съвременната артериална хирургия на долни крайници. Индикациите и средствата на избор (ангиопластика
и/или стентиране) все повече се разширяват и заемат доминантна роля при лечението на тази патология.
Първичната и вторичната асистирана проходимост на реконструкциите са в пряка връзка с техническото
изпълнение на интервенциите, последващата медикация и клиничното и образно-диагностично проследяване на пациентите постпроцедурно.

ИЗВОДИ: Перкутанните транслуминални интервенции на AFS и АРо са рутинно средство на първи

избор при съответните индикации за това. Изборът на интервенционален пункционен достъп би следвало

да се прецизира при всеки конкретен казус, в зависимост от СТ-ангиографската находка и евентуалните

възможни компликации в зоната на достъпа.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Перкутанни транслуминални интервенции, AFS, A. poplitea
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГИГАНТСКА ПОПЛИТЕАЛНА
АНЕРИзМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

А. Елкин, И.Тенев, С. Бисеров, П.Пенков, Д. Петков
отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ „Тракия”, Стара Загора

РЕзЮМЕ
Цел: Аневризмите на артерия поплитеа (ААП) се дефинират като локализирано разширение над 2 см

или над 150% спрямо нормалния артериален диаметър. ААП се срещат рядко, но са вторите по честота

след аневризмите в аортоилиачен сегмент, като често са двустранни. В приблизително 50% от случаите е
налична и аневризма на абдоминалната аорта (ААА). Те обикновено се откриват при мъже над 60

годишна възраст с доказана атеросклеротична сърдечносъдова патология. Друга по-необичайна

етиология са травма, вродени и микотични аневризми, артерити. Най-тежките усложнения са острата артериална недостатъчност в следствие на тромбоза или емболизация от ААП, руптура и компресионен син-

дром. Затова днес се счита че, нарастването на ААП над 2 см в диаметър е индикация за елективна
хирургия. Ранните диагностика и оперативна интервенция се необходими за съхраняване на функционалността и виталността на крайника.

Методи:Представяме случай на 55 годишен мъж с две гигантски поплитеални аневризми - 9.7 и 8.3 см

в диаметър, опериран в нашето отделение.

Резулат:Аневризмата на левия крак беше резецирана, след което беше извършена реваскуларизация

чрез интерпозиция на рингова протеза.

Заключение:Считаме че, конвенционалната хирургия е метод на първи избор при подобна патология

предвид добрата последваща прогноза, докато минимално инвазивните методи би следвало да се прилагат
в редки случаи при комплицирани пациенти.

Ключови думи: Гигантска, аневризма, артерия поплитеа, отворена хирургия
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МЕХАНИЧНА ТРОМБАСПИРАЦИЯ – МЕТОД НА ПЪРВИ ИзБОР
ПРИ КЪСОСЕГМЕНТНИ ОСТРИ АРТЕРИАЛНИ ОКЛУзИИ
Н. Николов, М. Станкев, Д. Луканова, Б. Стоянова, С. Станев
Национална Кардиологична Болница, София, България

РЕзЮМЕ
Ендоваскуларните методики за премахване на тромби в артериалната система напреднаха значително

в последните години. Основните техники включват катетър насочена тромболиза (КНТ) и/или механична

тромбаспирация (МТА). КНТ е доказан метод особено при дълги артериални оклузии и тромбозирали бай-

паси. Основен недостатък е високия риск от кървене и нуждата от повече време за действие на фибринолитика.

Цел: да се представят възможностите на МТА система (Indigo, Penumbra) особено при сравнително

къси артериални оклузии.

Методи: представени са няколко клинични случая на остра артериална непроходимост във феморо-

поплителния сегмент, като общото между тях е сравнително късата оклузия (10-15 см) и наличието на адекватен runoff. Всички пациенти бяха третирани първично ендоваскуларно с Indigo CAT8.

Резултати: при всички пациенти се постигна непосредствена, директна евакуация на тромботичните

материи за по малко от един час, като след верификация на лезията предизвикала оклузията бяха приложени
медикамент излъчващи балони.

Заключение: Ендоваскуларната механична тромбаспирация е бърз и сигурен метод за евакуация на

тромботични материи, особено при къси лезии. Методиката спестява травма, време и дискомфорт както за
пациента, така и за съдовия хирург.
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Флебология

ИНВАзИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКА ВЕНОзНА
ТРОМБОзА – НАКЪДЕ СЛЕД “AttRACt”?
Н. Николов, Д. Луканова, Б. Стоянова
Национална Кардиологична Болница, София, България
РЕзЮМЕ
Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е изключително значимо както медицинско, така и социално забо-

ляване. Едно от тежките усложнения – посттромбозния синдром е сериозно и най-вече инвалидизиращо
състояние. Логично, инвазивните методи на лечение на ДВТ целят както бързо облекчение на симптомите,
така й съхраняване на клапната функция.

Цел: да се обсъдят резултатите от проучването ATTRACT (Acute Venous Thrombosis: Thrombus Removal

with Adjunctive Catheter-Directed Thrombolysis) и да се покаже клиничен случай на подобно лечение при
проксимална и дистална тромбоза.

Методи: Представения клиничен случай касае мъж в активна възраст с илио-феморо-поплитеална фле-

ботромбоза. Независимо от адекватното консервативно лечение пациентът достига състояние на флегмазия

церулеа доленс. С цел спасяване на крайника се предприе механична тромбаспирация, катетър насочена
тромболиза и балонна дилатация на илиачна вена.

Резултати: след проведеното инвазивно лечение пациентът беше с непосредствено облекчение на симп-

томите, исхемията на крайника отстъпи и се появиха пулсации на стъпалните артерии. Дехоспитализацията
е на четвърти постпроцедурен ден с проходими дълбоки вени, ластична компресия и антикоагулантна профилактика. На 6-ти месец пациентът е без данни за рецидив и/или постромбозен синдром.

Заключение: Данните от ATTRACT бяха чакани с голямо нетърпение от съдово-хирургичната общност.

Навсякъде наричаха проучването “game changer” и много инвазивни специалисти останаха силно изненадани от неговите резултати. Независимо че все още не е изнесена официално цялата обработена информа-

ция, имаме данните директно от главния изследовател. Проучването ни дава ценни насоки точно кои
пациенти биха имали най-голяма полза от инвазивното лечение.
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ПРОУЧВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛОВЕНАТА ЛЕКАРСТВЕНА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ИНДИРЕКТНИ АНТИКОАГУЛАНТИ ОТ
ГРУПАТА НА КУМАРИНИТЕ - vKORC1 И CyP2C9
А. Кюркчиев, К. Гиров
Клиника по съдова хирургия, ВМА – София

РЕзЮМЕ
ЦЕЛ: Да се оцени значението на определянето на генетичните варианти на цитохром Р 450 2С9 и ви-

тамин К епоксид редуктаза комплекс 1 при изготвянето на индивидуализирана антикоагулантна терапия на
болни с ДВТ при пациенти в различна възраст.

МЕТОДИ: На всички пациенти с ВТЕ при включване в проучването е извършен преглед, пакет кли-

нико-химични изследвания и специализирани молекулярно-биологични тестове от биологичен материал
кръв за носителство на генетичните варианти на гените CYP2C9 и VKORC1, чрез мултиплексен PCR тест

с последваща хибридизация (PGX-Thrombo Strip assay, Viennalab, Austria) според протокола на производителя.

РЕЗУЛТАТИ:

- Установените енотипна и алелна честоти на VKORC1 и CYP2C9 са в съгласие с Hardy-Weinberg
- Доказана е зависимост на дозата аценокумарол от VKORC1

- 27,6% от индивидуалната вариация в дозата синтром се дължи на VKORC1
- Доказана е зависимост на дозата аценокумарол от възрастта

- Около 6% от индивидуалната вариация в дозата синтром се дължи на възрастта

- Не се доказа зависимост на дозата аценокумарол от CYP2C9, макар да има такава тенденция в полу-

чените резултати

- Не се доказа адитивен ефект на VKORC1 и CYP2C9, макар да има такава тенденция в получените

резултати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За първи път е установена алелната честота на VKORC1 G-1639A полимофизма и

неговата корелация с дозата аценокумарол за българската популация. До момента не е правено подобно изследване в България.

Настоящото изследване потвърди широката вариация на дозата аценокумарол между индивидите

вследствие на полиморфизмите VKORC1 и CYP2C9 и възрастта и демонстрира, че тези алели модулират

чувствителността към аценокумарол. Получените от нас резултати потвърждават определящата роля на ге-

нотипа VKORC1 за чувствителността към аценокумарол в по-голяма степен в сравнение с CYP2C9.
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АНЕВРИзМА НА ВЕНА ПОПЛИТЕЯ - РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Ив. Тенев, Св. Бисеров, Г. Димитров, А. Елкин, Д. Петков
отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

РЕзЮМЕ
Венозните аневризми са рядка съдова патология. Описани са във всяка една част от венозната система,

без разлика в пол и възраст. Най- често биват засегнати долните крайници, като вена поплитея (ВП) е най-

често срещаната локализация, последвана от венозните аневризми на шийните вени, вените в коремната и

гръдна кухини. Клиничната им изява е най- различна. Биват диагностицирани като подкожни туморни формации, обем-заемащи процеси в медиастинума, като случайна находка при образни изследвания по повод
коремна болка или хронична венозна болест. Въпреки че естественото им развитие е обикновено бенигнено,

венозните аневризми имат потенциал за сериозни усложнения и могат да се изявят първоначално с епизоди
на венозен тромбоемболизъм( БТЕ, ДВТ), руптура с кървене, включително внезапна смърт. На фона на тези
потенциално фатални усложнения, доказаните венозни аневризми ( симптоматични, асимптоматични) са
показани за хирургично лечение.

Методи: Представяме случай на 56 годишна жена с доказана венозна поплитеална аневризма, опери-

рана в нашата болница.

Резулат: Венозната аневризма на десния крак беше резецирана тангенциално с отличен оперативен и

клиничен резултат.

Заключение: Венозните поплитеални аневризми са с най-висок ембологенен риск по литературни

данни и агресивното оперативно поведение снижава значително опасността от развитие на ДВТ и БТЕ с
фатален изход.

Ключови думи: венозна поплитеална аневризма, хирургично лечение
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ДИАГНОСТИКА И ВАРИАЦИИ НА ДВОйНА ВЕНА ПОПЛИТЕА
Б. Минкова, М. Станева, Ц. Цветанов, П. Антова, В. Червенков
Клиника по съдова хирургия, Аджибадем СитиКлиник MБАЛ Токуда, София
РЕзЮМЕ
Увод: Поставянето на точна диагноза е в основата на определяне на правилно терапевтично поведение.

Анатомичната особеност двойни дълбоки вени може да бъде една от потенциалните причини за неправилна
оценка при пациенти с хронична венозна болест (ХВБ) на долните крайници и дълбока венозна тромбоза
(ДВТ).

Цел на нашето проучване е определяне на честотата и вида на анатомичните вариации на вена поплитеа

при възрастни индивиди с цветна дуплекс доплерсонография (ЦКДС).

Материал и метод: Изследвани са 2500 пациента за срок от 12 месеца, преминали през кабинета по

съдова хирургия и ангиология на ДКЦ Токуда. При всички пациенти се проведе диагностична ЦКДС на
дълбоки вени на долни крайници транзверзално и лонгитудинално.

Резултати: В проспективното проучване са изследвани 4770 крайника на 2500 пациенти, на възраст от

18 – 82 години, средна възраст – 61,7 години. Вена поплитея са образува под коляната става при 2944 (61,7
%) от 4770 крайника, в колянната става – 820 (17,2%), а над колянната става – при 1006 (21,1 %). Във фоса
поплитея се визуализира 1 вена при 3112 (65,2%) крайника, две вени - при 1160 (24,3 %) и три и повече
вени - 498 (10,4%). Двойна вена поплитеа (ВП) се диагностицира при 123 пациенти (4.92%) и 163 (3,4 %)

крайника. От тях 70 (56.9%) са жени и 53 (43.1%) - мъже. Измери се сигнификантна разлика в диаметъра

на основната (7.3±0.7 мм) и на аксесорната (4.3±0.5 мм) поплитеална вена (р<0.05). ДВТ се диагностицира
при 5 (2.0%) от 246 крайника, от тях основна ВП 2 (0,8%) и ацесорна ВП 3 (1.2%). По-често се установи
ДВТ в ляв крайник 3 (1.2 %) спрямо десен крайник 2 (0.8 %).

Заключение: Вариациите в анатомията на кръвоносната система на долните крайници са безспорни.

Познаването им и адекватното боравене с методите за диагностика спомагат за по-точна оценка на съдовите

заболявания и намаляват риска от усложнения до минимум. При изследване на фоса поплитея с ултразвук
е необходимо целенасоченото търсене на повече от една вена, за да не се пропусне ДВТ.
Ключови думи: двойна вена поплитеа, диагностика, анатомия, ХВБ, ДВТ
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ХИРУРГИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА БЕЛОДРОБНАТА
ТРОМБОЕМБОЛИЯ

С. Марангозов1, Л. Желев1,2, М. Цеков1, К. Гиров1
1. Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София
2. Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет, София
РЕзЮМЕ
Белодробната тромбоемболия (БТЕ) е най-тежкото усложнение на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ).

Над 90% от случаите, причина за БТЕ е ДВТ във венозната система на долните крайници .

Целта на профилактичното лечение е да се намали риска от пропагиране на тромба и емболизацията

на белодробната артерия, както и да се предотврати смърт и инвалидизация от БТЕ. Терапевтичните алгоритми за профилактика на БТЕ включват консервативни и инвазивни методи. Хирургината венепликация

е най-старият метод за хирургична профилактика на БТЕ при пациенти с доказано наличие на емболоопасни
тромби във венозния лумен.

В настоящото проучване е представен нашият петгодишен опит (2012-2017 год.) в прилагането на ве-

непликация на вена феморалис за профилактика на БТЕ. Включени бяха 68 пациента от тях 53(78%) мъже
и 15(22%) жени с флебографски доказана емболоопасна тромбоза на вена поплитеа и вена феморалис.

Сред проучваната група пациенти периоперативна смъртност не беше установена. Прогресираща

дълбока венозна тромбоза в проксимална посока и белодробна емболия се регистрира при 4(6%) пациента.
В групата пациента с диагностицирана БТЕ преди операцията 19(28%) не се установи рецидивна БТЕ.

В заключение, спешната венепликация при пациенти с доказана емболоопасна ДВТ е сигурна и ефек-

тивна процедура за профилактика на БТЕ. Методът има своето място в хирургичната практика за преодоляване на усложненията от ДВТ.
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УНАСЛЕДЯВАНЕТО НА ФАКТОР v lEiDEN Е СВЪРзАНО
С ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА ПАЦИЕНТ
С МНОЖЕСТВО ЕПИзОДИ НА ВЕНОзНА ТРОМБОзА И
ДРАМАТИЧНО РАзВИТИЕ

Б. Киров1, Б. Сакакушев2, П. Славов1, Д. Котасов1
1. Клиника по Съдова хирургия и ангиология, Катедра по Сърдечно съдова хирургия,
2. Катедра пропедевтика на хирургичните болести, Медицински университет – Пловдив
РЕзЮМЕ
Цел: На базата на кратка литературна справка относно откриването на Фактор V Leiden, определяне

на клиничното му участие и ролята му в практиката да се оформи съврменното разбиране на значението

му, подкрепено с демонстрирането на тежък клиничен случай. Методи: Кратък литературен обзор. Демонстрира се клиничен случаи на млад мъж, известен на клниката с развитие на дълбоки и повърхностни тром-

бофлебити от ранна детска възраст. Оформен синдром на долна куха вена в младежка възраст. Синдром на
вена Порте, мезентериална венозна тромбоза, последващи резекция на тънко черво, лапаротомии, стома,

пластики на коремна стена, илеуси и субилеуси в последните 6 месеца, синдром на горна куха вена, тромб
в десни сърдечни кухини, и накрая завършил с екзитус. Едва през последните месеци са били изследвани
и доказани хетерозигитна мутация r506q V Fv и хетерозиготен генотип pai 4g/5g във връзка с фактор XIII

Ace, които в съчетание и по отделно се свързват с многократно увеличен тромбогенен риск и ранна смърт.
Заключение: През последните години се натрупват все по точни данни за честотите и тежестта на тромбофилията в ролята за патологично изместване на нормалното съсирване към коагулопатия. По принцип е из-

вестно че тези състояния могат да се свържат с увеличен риск за тромбози в различни вътрешни органи,

включително порталната вена, ранна загуба на плода при бременност и исхемична болест на сърцето. Случай като показния само усилва разбирането колко тежко може да бъде протичането и повдига отново въпросите за същността на лечението и качеството му при такива пациенти.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ИЛИО-КАВАЛНА
ОКЛУзИЯ
Н. Колев, Д. Николов, В. Галачев, Т. Самарджиев, С. Стефанов
Аджибадем- СитиКлиник Кардиологичен център, София

РЕзЮМЕ
Въведение: Стентирането на илиачни вени е все по-често прилагано при нетромботични и посттром-

ботични лезии, предизвикващи хронична венозна недостатъчност.

Случай: 34 годишен мъж с оклузия на вена кава инфериор (ВКИ), доказана с флебография преди 10

години, беше представен с двустранни венозни язви. Пациентът беше на продължителна антитромбозана
профилактика с витамин К антагонист, поради установена коагулопатия и лечение с клас 2 компресивни
чорапи.

Проведените Дуплекс сонография, компютър-томографска и конвенционалната флебография доказаха

оклузия на ВКИ от бифуркацията до нивото на вливане на чернодробните вени и релативно добра рекана-

лизация на илио-феморалния сегмент двустранно. Под локална анестезия и венозна седация се извърши
реканализация и имплантация на три стента във ВКИ.

Пациентът беше изписан на терапия с витамин К антагонист, клопидогрел и еластокомпресивна тера-

пия. Венозните язви епителизираха за два месеца след процедурата, а клиничният и хемодинамичен резултат
се запазиха за две години на проследяване до момента.

Заключение: Ендоваскуларните техники са възможен и ефективен метод за третиране на комплексни

хронични илио-кавални оклузии и могат да бъдат използвани в случаи, неповлияващи се от консервативно
лечение.

Ключови думи: хронична венозна недостатъчност, посттромбозен синдром, вена кава инфериор, ве-

нозен стент.
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЛЕО-ФЕМОРАЛНА
ФЛЕБОТРОМБОзА ПОСРЕДСТВОМ ASPiREX –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Г. Желев, Е. Домусчиева, Б. Денчев, Т. захариев
Клиника по съдова хирургия – уМБАЛ „Дева Мария“ - Бургас
РЕзЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ: Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) представлява потенционално живото-застрашаващо

състояние, засягащо над 10 милиона души в световен мащаб годишно. Тромбозата в илео-феморалната венозна система, отговорна за ~25% от ДВТ на долните крайници, е придружена от висок процент морталитет.

Това може да бъде в резултат на механична обструкция на съдовата стена от самия тромб с развитие на суперпонирана тромбоза във вена кава инфериор (ВКИ) или посредством емболизация и белодобна тромбем-

болия (БТЕ). Постепенното влошаване на симптомите се свързва с по-проксимална локация на
тромботичните материи както и с евентуално развитие или не на задоволителна колатерална венозна деривираща система. Повечето пациенти с флеботромбоза в илео-феморалния сегмент, подложени изцяло и
единствено на антикоагулантна терапия (АКГ) развиват посттромботичен синдром (ПТФС), който значително влошава качеството им на живот. В острата фаза на проксималната ДВТ, катетър-асистираната (по-

средством Aspirex) или фармакомеханична тромболиза посредством ултразвукова инфузионна катетърна
система (EKOS) могат да бъдат приемливи алтернативни хирургични методи.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Представяме клиничен случай на 25-годишна пациентка с остро развила се

масивна дълбока венозна тромбоза на вена илиака синистра и вена феморалис синистра, ятрогенно-индуцирана вследствие на гинекологична операция няколко дни по-рано. Извършена механична аспирационна
тромбектомия посредством апарата Aspirex .

Проведена на този фон терапия с Fraxiparine 0,6 2 x 1 s.c. и застъпена с НОАК Xarelto 2 x 15 mg за 1

месец и последваща дозировка на перманентна АКГ терапия x 20 mg Xarelto дневно. Detralex 0,5 3 x 2 tb.
дневно за 1 месец и последваща стандартна субституираща дозировка Detralex 0,5 2 x 1.

РЕЗУЛТАТ: Проходима вена илиака синистра за едногодишен период на проследяване. Без данни за

кардио-респираторна симптоматика и БТЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургичното лечение на илео-феморалната флеботромбоза, особено при млади па-

циенти, има за цел не само да купира острия процес, но и да предотврати развитието на БТЕ, както и последващи рецидиви в дългосрочен аспект.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Илео-феморална флеботромбоза, Aspirex, Дълбока венозна тромбоза, Хирур-

гично лечение.
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КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВТОРИЧЕН ЛИМФЕДЕМ НА ДОЛНИ
КРАйНИЦИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ТОТАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ С
ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯ
М.Станева*, К. Давидов**, В.Червенков*, Цв. Мишовски***
* Клиника по съдова хирургия, Аджибадем СитиКлиник МБАЛ Токуда София
** отделение по урология, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София
***фц „ТоБефит“ София.
РЕзЮМЕ

Увод. Карциномът на пикочния мехур е на девето място по честота в света. Лимфедемът на долните крайници

е усложнение след тотална цистектомия с тазова лимфна дисекция (ТЦТЛД), което се наблюдава от 5% до 100%
от оперираните пациенти и влошава качеството на живот.

Цел. Оценка на ефективността на комплексната терапия при пациенти с вторичен лимфедем на долни край-

ници (ВЛДК) след ТЦТЛД по повод карцином на пикочния мехур.

Материал и метод. Проведено е проспективно проучване на 88 пациенти над 3 години след ТЦТЛД, с по-

следващи химио- и лъчетерапия. При всички се изключи активност на туморния процес в момента на прегледа.
За определяне на степента на лимфедем се приложи класификация на International society of lymphology. При па-

циентите с ВЛДК се проведе комплексно лечение, включващо: физиотерапия (специфичен режим на упражнения

и ръчен масаж тип лимфен дренаж); ластичен чорап или чорапогащник компресия клас ІІ – 23 – 32 mm Hg или
клас ІІІ – 33 – 48 mm Hg; обучение и техника за грижа за кожата. В група А пациентите приемат Phlеbodia® 3х1

табл. Дн за 10 дни, след което 1 табл.дн до края на 3 месец, а в група Б са без лимфотонична терапиия. При всички

в началото, на 20-я ден,в края на 2-ри и 3-ти месец се проведе общ преглед и се отчетоха оплакванията, измери

се обиколката на двата долни крайника. С УЗД се изключиха тромбози на долна празна вена и вени на долни
крайници. В началото и в края на 3-ти месец се оцени качеството на живот чрез EuroQol group 5 dimension questionnaire и визуална аналогова скала (ВАС).

Резултати: Включени са 88 пациенти на средна възраст от 61,2 ± 8,5 г. Лимфедем се установи при 71 (80,7%),

от тях 56 (78,9%) мъже и 14 (21,1%) жени. Едностранен лимфедем се наблюдава при 21пациенти (29,5%), а дву-

странен при 50 (70,5%). С лимфедем стадий I са 18 (25,3%) пациенти, стадий II - 51 (71,8%) и стадий III - 2 (2,9%).
В групата с Phlеbodia® (36 пациенти) в края на 3-я месец се установи по-изразена редукция на отока, както и сиг-

нификантно по-малка обиколка и честота на тежест и/или болка в долните крайници и по-висока стойност на
ВАС. По време на терапията с Phlеbodia® не се установиха странични ефекти.

Заключение: Лимфедамът е трудно състояние както за пациентите, така и за практикуващите лекари. Не-

обходима е комплексна стратегия за лечение и профилактика. Високопречистеният полусинтетичен диосмин
(Phlеbodia®) 600 mg, приложен в адекватна доза при пациенти с вторичен лимфедем след ТЦТЛД, понижава лим-

фното налягане u стимулира лимфния дренаж на долните крайници, което води до подобряване на качеството на
живот и социалната адаптация.

Ключови думи: Лимфедем, диосмин, тотална цистектомия с лимфаденектомия
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ПЪРВИ РЕзУЛТАТИ / НАШИЯТ ОПИТ / ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА
ВАРИКОзАТА НА ДОЛНИТЕ КРАйНИЦИ С РАДИОФРЕКВЕНТНА
АБЛАЦИЯ / RFA /
П. Белински , О. Хинце, Е. Свицка
Клиника по съдова хирургия –Ruppiner Kliniken
Медицинско висше училище Берлин- Бранденбург,Нойрупин Германияs
РЕзЮМЕ
Въведение: Класическото лечение на Варикозата на долните крайници чрез Кросектомия и Стрипинг

е утвърден метод на оперативно лечение в Портфолито на Съдовите операции.От доста години вече е

възможно да се лекуват пациентите с помощта модерни методи. В публикацията ние представяме нашия
опит в лечението на варикоза на долните крайници (Vena saphena magna - VSM и Vena saphena parva-VSP)
с помощта на Радиофреквентна аблация (RFA )

Материал и Метод: За периода 01.07.2014 - 31.05.2017 год. в нашата клиника са направени 52 oперации

(RFA ) при варикоза на VSM и 12 на VSP . В следоперативния период всички пациенти получават нискомолекулярен Хепарин (Clexane) в профилактични дози / 0,4 мг s.c../ 10 дни.Първата следоперативна конт-

рола чрез Ултразвук / FKDS /се извършва на 7-10 ден след операцията.Следващите следоперативни

контроли чрез FKDS се извършват след 6 седмици, 6 месеца , 1 година и 2 години. След 1-та година успяхме
да проследим 100 % от оперираните болни (46 -VSM и 8- VSP ). Контролното изследване след 2 години успяхме да осъществим само при 45 пациента с VSM и 9 пациента с VSP. При 2-ма пациенти с RFA на VSM

бяха необходими допълнителни оперативни корекции – допълнително премахване на разклонения на VSM
. При 1 пациент беше установена 6 седмици след RFA дълбока тромбоза на илиачните вени.

Само 2-ма пациенти се оплакаха от болки и теглене в областта на бедрото както и чувството на из-

стръпналост в областта на мястото на убождане.

Заключение: Радиофреквенцаблацията ( RFA ) е съвременен ендовенозен метод за лечение на вари-

козата на долните крайници с много добри резултати при спазване на индикациите за това и правилна опе-

ративна техника. Липсата на оперативния белег в ингвиналната гънка, липсващите или много слабите
болки в следоперативния период както и възстановената работоспособност на пациентите в много пократки срокове дава много предимства на RFA пред стандартната Crossectomia + Stripping на VSM ,VSP.
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СЪВРЕМЕННИ НЕТЕРМАЛНИ МЕТОДИ зА АБЛАЦИЯ НА
ГОЛЯМАТА/МАЛКАТА ПОВЪРХНОСТНИ ВЕНИ
Н. Николов, М. Станкев, Д. Луканова, Б. Стоянова
Национална Кардиологична Болница, София, България

РЕзЮМЕ
Варикозната болест се характеризира с висока морбидност, обхваща голяма част от населението в ра-

ботоспособна възраст и значително редуцира качеството на живот на пациентите. Всичко това води до високи медико-социални разходи и изисква висококвалифицирана медицинска помощ от лекар съдов
специалист.

Цел: да се представят две от най-новите на пазара методики за лечение на рефлукс към голямата/мал-

ката повърхностни вени

Методи: първата използвана методика е цианоакрилатна емболизация (Venablock, Invaмed), а втората

е механохимична аблация (ClariVein, Vascular Insights LLC). Третирахме по 10 пациента във всяка група,
като пациентите са проследени на 1-ви и 6-ти месец.

Резултати: приложението на Venablock позволява непосредствено верифициране на резултата от лече-

нието, при всички пациенти имаме затваряне на сафенофеморалното съустие, ефекта се запазва и на първия

и на шестия месец. На 6-месец имаме части от вената в по-дисталната й част с минимална реканализация
при 1 пациент. Усложнения от процедурата имаме също при един пациент. Приложението на ClariVein води
до същия резултат – 100% на първи месец. Няма данни за реканализация на 6-ти месец. Усложнения има
при един пациент.

Заключение: новите нетермални методи за аблация са изключително обнадеждаващи по отношение

на безопасност и ефективност сравнени с утвърдените в момента термални такива ( радиофреквентна и

лазер аблация). Те не изискват използването на специална апаратура и/или предпазни средства и също могат
да бъдат прилагани в амбулаторни условия. Методиките са миниинвазивни, което означава бързо връщане
на пациента към нормален начин на живот.
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ТРАНСКУТАННО ЛАзЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
МЕТЛИЧКОВИДНИ ВЕНИ
А. Ангелов, В. Петров,
Медицински университет-Варна, Ситиклиник-Варна

РЕзЮМЕ
Ендовенозна лазерна терапия на разширени вени се прилага в България от 2007 година. Първоначално

внесените лазергенератори работеха само с 980 нм дължина на вълната. В последствие започнаха да се използват уреди с 1470 и 1550 нм дължина на вълната.

Постепенно индикациите за лечение на всички форми на варикозно променени вени бяха разширени

и се пуснаха в употреба сонди за траскутанно премахване на метличковидни вени.
Работните сонди са с три ширини на лазерния лъч: 0,6 мм, 1,мм и 1,5 мм.

В настоящата презентация се обобщават резултатите от транскуктанното лечение на метличковидни

вени през изминалите 5 години. Работи се с изключително ниска енергия – 4 вата на кожата на долен крайник и 2 или 3 вата на кожата на лицето. Продължителността на един импулс е една стотна от секундата.

При тази лечебна процедура анестезия не е необходима, освен единствено локално охлаждане на об-

работваната зона. Премахването на метличковидните вени е бързо, но крайните естетични резултати на-

стъпват след около 40-45 дни. Досега не са наблюдавани усложнения като изгаряния, парестезии,
хиперпигментации и др.

Транскутанното лазерно лечение на метличковидни вени може да се разглежда и като алтернатива на

другия често използван метод - микросклеротерапията.

44

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

2/2017

Вария

ИМАТ ЛИ МЯСТО ХИБРИДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ОБЛИТЕРИРАЩ ТРОМБАНГИИТ НА ГОРНИ
КРАйНИЦИ?- КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
М. Димова, Б. Бонева, Н. Николов, М. Станкев
Съдова Хирургия, Национална Кардиологична Болница, София
РЕзЮМЕ
Цел: Хирургичната реваскуларизация за хронична критична исхемия на крайниците при пациенти с обли-

териращ тромбангиит все още е спорна интервенция. В повечето случаи, освен прекратяване на тютюнопушенето,
консервативната терапия е първата линия на лечение, в комбинация с локално третиране на раните или дистална
ампутация.

Методи: Избраният клиничен случай представлява пациентка, на 45г., дългогодишна пушачка, със следните

симптоми засягащи ляв горен крайник- болка, изстиване и невъзможност за извършване на обичайните дневни

нужди. Оплакванията са с давност 2 години, като предходната година е извършена ампутация на 3 и 4 пръст на

десен горен крайник. При провеждането на курс на лечение с Проставазин не се наблюдава подобрение. От статуса
се обективизира липса на пулсации на а.брахиалис синистра и дистално, както и на китковите артерии в дясно,

начеваща гангрена на дисталните фаланги на 2 и 3 пръст на ляв горен крайник, намалена чувствителност, не се
наблюдава засягане на други съдови басейни. От доплеровото изследване се установява тромбоза на а.аксиларис
в ляво и липса на доплерови сигнали на двете киткови артерии. Проведе се и скенер-ангиография потвърждаваща
доплеровото изследване, както и наличието на колатерално контрастираща се а.улнарис, захранваща добре дълбо-

ката палмарна арка.Извърши се хибридна процедура- тромбендартеректомия на а.брахиалис сининистра а модо
Фолмари, дилатация на а.аксиларис и а.брахиалис синистра с медикаментпокрит балон и автовенозна пачпластика.

Резултати: Следоперативно се появиха пулсации на китковите артерии, дланта и пръстите се затоплиха. При

проследяването на първия месец се установи почти напълно обратно развитие на раните на 3 и 4 пръст. Пациентката бе насочена към ревматолог за провеждане на имунобиологични изследвания.

Заключение: Хирургичното лечение с използване на хибридна процедура за рецидивиращи исхемични симп-

томи, след категорично преустановяване на тютюнопушенето, представлява практичен метод за лечение при опре-

делени случаи на облитериращ тромбангиит-наличие на проходим дистален таргетен съд. Необходимо е редовно

мониториране на пациентите и провеждане на доплер сонография с оглед проследяване появата на де-ново или
рестенози.
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ПСИХОЛОГИЧНА НАГЛАСА НА ПАЦИЕНТА КЪМ
ПОСТОПЕРАТИВНАТА БОЛКА
Крумова-Пешева Р.*, Пешев Х.**Гиров К.**
*Софийски университет „Св. Климент охридски“
**Военномедицинска академия – София
РЕзЮМЕ
В ранния следоперативен период често се наблюдават тревожни и депресивни реакции при пациентите

с различни хирургични интервенции. Подобни емоционални състояния са провокирани от наличието на
болката, която се възприема като сигнал за опасност. Психичният контрол върху нея в повечето случаи е
затруднен. Болните изпитват себесъжалителни и страхови чувства, които затрудняват тяхното физическо
стабилизиране.

Целта на доклада е да представи някои особености на предварителната нагласа на пациентите, която

ги прави психически неподготвени за предстоящата хирургична интервенция и особено - за следоперативния период. Използвано е полуструктурирано психологично интервю, конструирано за изследване на по-

сочената цел. Резултатите показват повишени нива на постоперативна тревожност и интензивен
депресивитет при висок процент от болните. Тези феномени са конкретно свързани с отсъствието на психична готовност за интервенцията и специално - за следоперативния момент, с липсата на представи и на
проекция за бъдещето.

В заключение: хирургичната намеса е централна тема в психичното пространство на болните и създава

нагласа на неглижиране по отношение на постоперативния период. Този факт води до емоционална нестабилност и неспособност за контрол върху болката, непосредствено след операцията.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: постоперативна тревожност, депресивитет.
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СЪДОВИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ТУМОРИ АНГАЖИРАЩИ
МАГИСТРАЛНИ СЪДОВЕ НА КРАйНИЦИТЕ И ДРУГИ
АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ

Стойчев Р.*, С.Караманова,** Н.Белчев, И.Мартинов,** В.Марияновски***
*отделение по съдова хирургия - уМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София,
**Инвазивна кардиология - уМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София,
***Първа урологична клиника - уМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София.
РЕзЮМЕ
В периода 2015 – 2017 г. в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” са били оперирани 5 болни с тумори ангажи-

ращи големи магистрални съдове на долните крайници и други анатомични области. Диагнозата е била

верифицирана с СТ ангиография и МRI. При всички пациенти едновременно с отстраняване на тумора е
била извършена съдова реконструкция. Представят се ранните следоперативни резултати до 30 ден и
късните след 6 м.

При двама пациенти бяха резецирани и реконструирани v.femoralis communis и v.femoralis superfitialis.

При една пациентка беше извършена нефректомия и отстранен тумор прорастващ във v.cava inferior. Извършена бе парциална резекция на вена кава и венозна реконструкция. При друга пациентка бе импланти-

рана PTFE съдова протеза на липсващ сегмент от вена кава инфериор с дължина около 12 см. При друга
пациентка с гигантска ангиолипома, нефректомията бе предшествана от временна балонна обтурация на

а.renalis sin. При два от случаите хистологичните находка бе за синовиален сарком, при два случая ангиолипома и при един реналноклетъчен карцином. Проходимостта на съдовата реконструкция бе 83 %. На
контролните прегледи не бяха регистрирани рецидиви.

С развитието на диагностичните методи и опита на съдовите хирурзи вече е възможно радикалното от-

страняване на тумори в различни анатомични области, ангащиращи магистрални кръвоносни съдове и извършване на успешна съдова реконструкция с отличен функционален резултат.
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ПЪРВИЧНА ИЛИ ДВУЕТАПНА ТРАНСПОНИРАНА
АРТЕРИО - ВЕНОзНА ФИСТУЛА? КОЯ Е ОПТИМАЛНАТА ТЕХНИКА
Лозев И., Г. златанов, И. Пидакев, С. Чернин,
В. Иванова, П. Лозев , Н. Смилов
Клиниката по обща, коремна и съдова хирургия при МИ –МВР
РЕзЮМЕ
Голям процент от пациентите на продължително хемодиализно лечение имат трудни за съдов достъп крайници,

което се дължи на множеството придружаващи страдания и предишни процедури за съдов достъп. Повечето от тези

пациенти нямат подходящи повърхностни вени за конструиране на директна AVF. Те се нуждаят от транспозиция на
недостъпните v. basilica brachii, брахиалните или дълбоко разположените цефалична или акцесорни вени, за да се избегне имплантиране на AVG или на централен венозен катетър.

Цел: Да проучим възможностите за увеличаване на използването на автогенните артерио-венозни фистули чрез

транспозиция (AVF-T).

Материал и метод: Първична AVF-T на v. basilicа brachii се извършва, когато с физикално и сонографско из-

следване се намери вена с минимален диаметър 4 мм и с адекватна дължина, при наложен турникет в аксилата. Когато

v. basilicа brachii е налична, но нейният диаметър е от 2,5 мм до 4 мм, се извършва двуетапна транспозиция на вената.
При транспозицията на v. basilicа brachii, когато тя е достатъчно дълга, се използва проксималната радиална артерия

като ин-флоу източник. При неподходяща базилична вена и при прецизно подбрани пациенти извършваме артерио-

венозна анастомоза с брахиална вена, като първи етап на планирана транспозиция на v. brachialis. При двуетапната
AVF-T, се дава възможност на фистулата да матурира от 4 седмици до 6 седмици преди втората интервенция. Към
втория етап на AVF-T се пристъпва, когато диаметърът на аут-флоу вената е ≥6 мм и при извършеното физикално и
сонографско изследване не са намерени никакви данни за стенотични промени, а фистулният обем е ≥400 мл/минута.

Резултати: За периода от януари 2006 г. до април 2017 г., в ОКСХ при МИ-МВР, от всички конструирани 376

съдови достъпа, на 78 пациента се извърши AVF чрез транспозиция. AVF-T в областта на мишницата, се конструира

при 72 пациенти (92,3%). При 65 болни се използва v. basilic brachii, при 2-ма - брахиална вена, при 3-ма - v. cephalica
brachii и при 2-ма - v. cephalica accesoria. Като ин-флоу, при 60 пациента се използват ПРА. Съдовият достъп е конструиран двуетапно при 25,7% от болните.

Заключение: Едноетапното и двуетапното транспониране на повърхностните вени може успешно да се използват

при пациенти с труден съдов достъп. Предоперативната дуплекс Доплерова сонография извършена от опериращия

хирург и селективното използване на двуетапните процедури води до успешни и надеждни AVF-T при голяма част

от тези предизвикателни пациенти. AVF чрез транспониране са дълготрайни, с вторична проходимост 96,0% на 12 -

тия месец и 88,9% - след 24 месеца. Липсата на подходяща v. basilica brachii не изключва използване на двуетапно
транспониране, защото брахиалната вена предлага подходяща алтернатива.

Ключови думи: артерио-венозна фистула, AVF чрез транспозиция, сонографско изследване.
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OБЗОРИ
КОЛАБОРАЦИЯ МЕЖДУ АНГИОЛОзИ, СЪДОВИ ХИРУРзИ И
ПУЛМОЛОзИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПРОБЛЕМ
ВЕНОзЕН ТРОМБОЕМБОЛИзЪМ
М. Анастасова-Постаджиян
Клиника по белодробни болести, ВМА – София

COllABORAtiON BEtWEEN ANGiOlOGiStS, vASCulAR
SuRGEONS AND PulmONOlOGiStS iN
iNtERDiSCiPliNARy PROBlEm vENOuS tHROmBOEmBOliSm
m. Anastasova-Postadzhiyan,
Clinic of Lung Diseases, Military Medical Hospital - Sofia

РЕзЮМЕ

Белодробният тромбоемболизъм (БТЕ) и
дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) са изява
на един и същи болестен процес: венозен
тромбоемболизъм (ВТЕ). Острият БТЕ е найсериозната клинична изява на ВТЕ. БТЕ е
третата най-честа причина за сърдечна заболеваемост и смъртност в световен мащаб,
която има голямо социоикономическо отражение. Клинично над 70% от пациентите с
БТЕ и 50% от тези с ДВТ остават неразпознати. При 70% от пациентите с БТЕ се открива ДВТ. Необходимостта от колаборация
между съдови хирурзи, ангиолози и пулмолози е необходима за провеждането на правилно лечение на пациентите с ВТЕ.
Паралелната употреба на Wells score клинико-диагностичен скала за ДВТ и БТЕ би
следвало да доведе до по-достоверно определяне на клиничната вероятност за наличието на заболяването. Унифицирането на
критериите за определяне на необходимостта
от провеждане на скрининг за тромбофилия,
следва да доведе до по-добро обхващане на
рисковите групи. Ултразвуковата диагностика, включително и при специфични групи

SummARy

The pulmonary thromboembolism (PE) and
the deep venous thrombosis (DVT) are manifestation of one disease process: venous thromboembolism (VТЕ). The acute PE is the most
serious clinic complication of VТЕ. PE is the
third most often reason for cardiovascular disease globally, having a deep social and economic impact. 70% from the patients with PE
and 50% the ones with VTE remain unrecognized. DVT is found in 70% of the cases with
PE. The collaboration between vascular surgeons, angiologists and pulmonologists is required for the correct treatment of patients with
VTE. The simultaneous use of Wells score for
DVT and PE can ensure more precise definition
of the clinical probability for existence of the
disease. The unification of the criteria for
screening of thrombophilia can lead to more
precise involvement of the risk groups. Ultrasound diagnostic especially in specific group of
patients is a key method in the diagnosis of
VTE.
Key words: venous thromboembolism,
Wells score, thrombophilia, color duplex ultra-
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пациенти, е основен метод при диагностицирането на ВТЕ.
Ключови думи: венозен тромбоемболизъм, Wells score, тромбофилия, цветно кодирано дуплекс скениране, компресионна
ултразвукова сонография
УВОД

ОЦЕНКА НА КЛИНИЧНА ВЕРОЯТНОСТ

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е болестен процес, който обхваща дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и белодробния
тромбоемболизъм (БТЕ). Изграждането на
координирани методи в определянето на клиничната вероятност, диагнозата, лечението и
профилактиката на ВТЕ е съществена в комплексния подход при болните с ВТЕ. Необходимостта от колаборация межд ангиолози, съдови
хирурзи и пулмолози е важна за провеждането
на правилно лечение на пациентите с ВТЕ. В
статията ще се спрем на пресечните точки
между ангиолози, съдови хирурзи и пулмолози
при установяване на клиничната вероятност,
диагностицирането и лечението на пациенти с
ВТЕ и по-конкретно в групите пациенти където
ангиолозите и съдовите хирурзи, чрез своите
основни диагностични методи (ултразвукова
диагностика) биха дали оценка на венозната
система и наличието на тромбоза в областта на
венозната система на крайници. В подкрепа на
горното e фактът, че асимптоматична ДВТ се установява при 70% от пациентите с белодробен
тромбоемболизъм (3). В потвърждение говори
и едно ретроспективно проучване на Sweet III
P,. et al. В него се посочва, че причина за смъртта при 30% от аутопсираните пациенти е БТЕ
(4).
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sonography, compression ultrasonography

През 1997г. Wells изработва модел за клинико-диагностична оценка на риска за ДВТ.
Важно е да се спомене, че използването на Wells
score за клинична вероятност се препоръчва основно в амбулаторията, и в спешните отделения. Пациентите се разпределят в три групи –
с висок, умерен и нисък риск за ДВТ. Съответно
ДВТ в различните групи се установява при 75%,
17% и 3% (5,6). Съществува и двустепенна
скала за клинична вероятност, като ДВТ малко
вероятна < 2 точки и ДВТ вероятна > 2 точки
(5). Според различни студии вероятността за доказване на ДВТ при нисък риск (тристепенна
скала) е около 5%, при ползване на двустепенна
скала (за групата с ниска вероятност) процентът
е 6%. Следваща стъпка при пациентите в група
ДВТ малко вероятна е определяне на D-димер.
При негативен резултат не е необходимо провеждането на ултразвукова диагностика на
долни крайници (5).
През 1998г. Wells изработва скала за клинична вероятност за наличието на БТЕ, която
търпи ревизия 2000г., с изграждане на двустепенна скала и опростяване през 2014г. (6). Клиничната вероятност за наличието на БТЕ при
ползване на тристепенната скала е 10% за групата с нисък риск, 30% за групата с умерен риск
и 65% за групата с висок риск. При ползването
на двустепенна скала, в групата БТЕ малко вероятен, процентът на установен БТЕ е 12% (6).
Използването на двустепенните скали води
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до по-висок процент правилно диагностицирани пациенти сравнено с тристепенната скала.
Паралелната употреба на Wells score клиникодиагностични скали за ДВТ и БТЕ би довело до
по-пълна оценка в определяне на клинична вероятност за наличието на ВТЕ, както и необходимостта от използването на последващи
диагностични методи.
СКРИНИРАНЕ, ЛЕЧЕНИЕ И ВТОРИЧНА
ПРОФИЛАКТИКА НА ВТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ТРОМБОФИЛИЯ
През 2008 American College of Chest Physicians (ACCP) изготвя ръководство за антитромботична и тромболитична терапия, в което се
твърди, че наличието на наследствена тромбофилия не може да се ползва като основен фактор, определящ продължителността на
антикоагулантната тераприя при ВТЕ, както и
че наследствената тромбофилия не е основен
детерминиращ рисков фактор за рецидив.
Някои пациенти са показани за изследване за
тромбофилия. Препоръчва се това да стане 2
седмеци след преустановяване на антикогулан-

тното лечение с витамин К антагонисти (ВКА).
В литературата не се откриват доказателства
тези тестове да се извършват рутинно при
болни с преживян ВТЕ, но се препоръчва да се
обсъдят със специалист по тромбофилия пациенти с рецидивиращ ВТЕ, първи епизод на ВТЕ
при пациент под 50 годишна възраст, пациенти
с фамилна анамнеза за ВТЕ при един или повече родственици от първи ред, пациенти с необичайна локализация на ВТЕ и такива с
масивна форма на ВТЕ.
Първоначалната лечебна стратегия при пациенти с наследствена тромбофилия не се различава от тази при другите пациенти. Поради
липсата на рандомизирани контролирани проучвания, въпросът за продължителната терапия
остава дискутабилен и следователно оценката
за оптималната продължителност на антикоагулантното лечение при наследствена тромбофилия трябва да бъде според конкретния болен.
Общите препоръки са за неопределено лечение
при пациент с един епизод на идиопатичен ВТЕ
и наличието на повече от една генна мутация.
Същите са препоръките и при наличието на
една спонтанна, животозастрашаваща тромбоза

Таблица 1. Wells критерии БТЕ (2)
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и при епизод на спонтанна тромбоза придружена от антифосфолипиден синдром или антитромбинов дефицит. Продължителността на
лечението при единична хетерозиготна мутация
и единична идиопатична ВТЕ остава нерешен.
Според проучване на честотата на тромбофилии при пациенти с ДВТ, на база
MAISTHRO регистър, тромбофилията е почеста при пациенти с ДВТ на долни крайници
(55.3%), отколкото при такива с тромбоза на
горен крайник (39.2%). Процентът на пациенти
с тромбофилия е по-голям, когато тромбозата
не е свързана с поставянето на централен венозен катетър (7).

Таблица 2. Wells критерии ДВТ (1)

ЦВЕТНО КОДИРАНО ДУПЛЕКС СКЕНИРАНЕ (ЦКДС) И КОМПРЕСИОННА УЛТРАЗВУКОВА
СОНОГРАФИЯ
(КУС)
ПРИ
СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

на мозъчни, мезентериални, портални или ренални вени съчетана с наследствени рискови
фактори. Също така лечението е неопределено

Ограниченията поставени от прилагането
на златния стандарт – Мултидетекторна компютъртомографска ангиография с късна серия за

Таблица 3. Най-често срещани генетични рискови фактори за тромбофилия (8)
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изобразяване на венозните съдове (МДКТА) за
диагностицирането на ВТЕ при определени
специфични групи пациенти при налична клинична вероятност, извежда на преден план използването на ултразвукови методи при
поставянето на диагнозата. Това се обуславя от
становището, че при подозиран инцидент бил
той ДВТ или БТЕ, видът и продължителността
на лечението се припокриват в голям процент
от случаите. Тези два диагностични способа са
ЦКДС и КУС. Този факт се припокрива и от
едно обсервационно изследване върху 96 пациента при които е проведена компютъртомографска
пулмоангиография
(КТПА)
и
ултразвукова диагностика. При 56 от пациентите (58.3%) КТПА не е била необходима (9).
Контраст-индуцираната нефропатия (КИН)
е рязко влошаване на бъбречната функция, следствие на интравенозно или интраартериално
въвеждане на йодни контрастни вещества и при
отсъствие на друга причина. Дефинира се като
повишение на серумния креатинин с 25% или
44 µmol/l от изходна стойност в рамките на три
дни след изследването и без наличието на друга
причина. Важно е да се споменат няколко практични съвета при пациенти на които предстои
изследване с контраста материя. Всички хора на
възраст ≥ 75 години имат физиологично намален креатининов клирънс с ГФ под 60
ml/min/1.72m2 или хронично бъбречно заболяване III степен. При тях най-често се уврежда
бъбречната функция. Тя най-често е обратима.
Допълнително утежняване е наличието на захарен диабет. Второ или поредно изследване с
контрастно вещество води до необратимо увреждане на бъбречната функция. Хроничната
бъбречна недостатъчност е мощен рисков фактор за съдов инцидент. Количество на контрастното вещество над 100 мл. се свързва с по-висок
риск за КИН. Адекватното оводняване с физиологичен серум (1-1.5 ml/kg/h) 3-12 часа преди и

6-24 часа след изследването е свързано в голяма
степен с превенция от това усложнение. Контрастните вещества с нисък осмоларитет или
изоосмоларитет имат по-добър профил на безопасност.
Бременността е свързана с повишен риск от
възникването на ВТЕ поради хиперкоагулацията. Рискът е повишен най-много през третия
триместър и три месеца след раждането. Предхождаща повърхностна венозна тромбоза е независим РФ за ВТЕ по време на бременност и
постпартално. Употребата на D-димер е противоречива при бременни. Едно проспективно кохортно проучване на бременни пациентки с
подозирана ДВТ дава следните резултати. Изследване на показателя чрез аглутинационна
проба посочва изключване на заболяването в
55% от случаите с негативна предсказваща
стойност 100% (6,10). Друга студия се опитва
да установи по-високи гранични стойности на
най-често използваните проби за D-димер при
бременни жени (6).
Рискът от ВТЕ при неоплазма е четири пъти
по-голям отколкото в общата популация. При
провеждане на химиотерапия той се увеличава
шест пъти. Въпреки това рутинната профилактика при амбулаторно провеждана химиотерапия не се препоръчва в повечето случаи.
Рискът от ДВТ се увеличава 90 пъти през първите 6 седмици след операция и е над 30 пъти
между четвъртия и дванадесетия месец. Първа
линия използвани медикаменти са нискомолекулни хепарини (НМХ) за период от 3 до 6 месеца. Литературните данни за лечение при
онкологично болни с новите орални антикоагуланти и fondapatinux са ограничени (6). Разширена терапия може да се обмисли за
неопределено време или докато се излекува неоплазмата. Състои се в продължаване на НМХ
или превключване към витамин К антагонисти.
Поставянето на венозен филтър е вариант при
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невъзможност за провеждане на антикоагулантна терапия, но съществува висок риск от
тромбоза на филтъра.
зАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение може да се каже, че съвместната оценка на ангиолози, съдови хирурзи и
пулмолози при определянето на клинична вероятност за наличието на ВТЕ и използването на
ултразвукова диагностика ще доведе до поточно поставяне на диагноза и по-голям брой
диагностицирани пациенти. Това ще позволи
навременно лечение и насоки за бъдещо поведение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гиров К., Пазванска Е., и съавт. Лечение
на дълбока венозна тромбоза и профилактика
на венозен тромбоемболизъм. БНДСЕХА,
София, 2015.
2. Коста К. Белодробни болести II част. InSpiro. 2016.
3. Narani K.;Deep vein thrombosis and pulmonary embolism – Prevention, management, and
anaesthetic considerations;Indian Journal of Anaesthesia; 2010; 54(1): 8–17.

4. Sweet III P., Armstrong T., Chen J., et al.
Fatal pulmonary embolism update: 10 years of autopsy experience at an academic medical center,
JRSM Short Rep. 2013 Sep; 4: 1-5.
5. Ceriani E., Combescure C., Le Gal G., et
al. Clinical prediction rules for pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. J
Thromb Haemost 2010;8(5):957–970.
6. Konstantinides S.,Torbicki A., Agnelli G.,
et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and
management of acute pulmonary embolism. European Hea rt Journal, 2014; 35: 3033–3080.
7. Linnemann B, Meister F, Schwonberg J, et
al. Hereditary and acquired thrombophilia in patients with upper extremity deep-vein thrombosis Results from the MAISTHRO registry. Thrombosis
and Haemostasis, 2008;3:440-446.
8. Spiro S., Silvestri G., Agustí A., et al. Clinical Respiratory Medicine. Saunders, an imprint of
Elsevier Inc., Philadelphia, 2012.
9. Koenig S., Chandra S., Alaverdian A., et
al.Ultrasound Assessment of Pulmonary Embolism
in Patients Receiving CT Pulmonary Angiography.
Chest.2014;145(4):818-823.
10.Chan WS, Chunilal S, Lee A., et al. A red
blood cell agglutination D-dimer test to exclude
deep venous thrombosis in pregnancy. Ann Intern
Med 2007;147(3):165–170.

Адрес за кореспонденция:
Кореспонденция: Мария Анастасова - Постаджиян,
Клиника по белодробни болести, ВМА – София,
maria_anastasova@hotmail.com

54

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

2/2017

СЪЩЕСТВУВА ЛИ СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ
ИНТРАВАСКУЛАРНИ СТЕНТОВЕ?
m. Мандажиева
Аджибадем Сити Клиник, ДКц, онкологичен център

DOES ANy HyPERSENSitivity tO
iNtRAvASCulAR StENtS EXiSt?

М.Мandazhieva
Acibadem City Clinic outpatient center, Cancer Center
РЕзЮМЕ

Реакциите на свръхчувствителност към
интракардиални и периферни стентове са реалност на фона на ежегодното имплантиране
на 2 милиона стентове в света.
Различният спектър от реакции на
свръхчувствителност, от леки кожни обриви
до тежки системни анафилактични реакции,
могат лесно да бъдат пропуснати или да
бъдат отдадени на основното страдание.
Най-често подозираните причинители са металите в металния скелет, както на непокритите метални стентове, така и на лекарство
излъчващите стентове. Тези реакции трябва
да се разглеждат в контекста на възможността за това и липсата на друга причина.
При съмнение за алергия към стентове е
уместно да се преценят данните за алергия
към метали преди и след стентирането.
Натрупването на все повече доказателства в ангиографско и диагностично отношение ще хвърли светлина върху връзката
между реакциите на свръхчувствителност,
стент рестенозата и ин-стент тромбозата.
Изключването на алергична реакция при
всеки комплициран случай на стентиране
дава свобода на работа на лекаря-интернационалист в избора на подходящия стент.

SummARy

Hypersensitivity reactions to intracoronary
and peripheral stents are common taking into account implantation of more than 1.5 million
stents worldwide every year.
The spectrum of hypersensitivity reactions
is wide ranging from a mild skin rash to severe
systemic anaphylactic reactions. Sometimes allergy to stents could manifest with haemodynamic changes only. Therefore, it could be
easily missed or ascribed to the primary heart or
vascular disorder. The most suspected agents in
the observed cases are metals in the metallic
mesh of BMS and DES. Hypersensitivity reactions must be considered in the light of their relevance to the primary disease and the
intervention after ruling out any other reason.
The approach to follow in case of suspected
allergy to stents is to assess the clinical and angiographic findings and to consider their potential relationship with metal hypersensitivity,
either before or after implantation.
Accumulation of more clinical, angiographic and diagnostic data and more evidence
will shed light on the connection between stents
and hypersensitivity reactions which needs further confirmation. Ruling out an allergic reaction in every complicated case of stenting will
provide more options for patients and intervention cardiologists, angiologists or vascular surgeons in choosing the right stent.
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УВОД
С прогресивното увеличаване на имплантирането на чужди тела в човешкото тяло през последните години се поражда неминуемо
съмнение за потенциалните реакции на свръхчувствителност към материалите, от които се
изработват.
Неоспоримото животоспасяващо приложение на интраваскуларните, кардиални и периферни стентове, макар и рядко, може да доведе
до клинично наблюдавани усложнения като локални и системни реакции на свръхчувствителност, хронично възпаление, имуносупресия и
автоимунни реакции (1).
В полето на ангиологията и интервенционалната кардиология се използва и внедрява непрекъснато голямо разнообразие от устройства
и биоматериали, изобилства от проучвания по
отношение приложимостта, безопасността и
клиничните резултати за разлика от такива проследяващи биосъвместимостта и нежеланите
реакции (2). За реакции на свръхчувствителност
към ортопедични, дeнтални, ендоваскуларни и
други импланти се съобщава все още в единични кейс-рипорти и малки групови проучвания, а данните за механизмите, по които
протичат са оскъдни.
Aлергичните реакции към ендоваскуларните устройства и изобщо към еднопротези все
още не могат да бъдат предсказани и механизмът, по който протичат не може да бъде обяснен
напълно (1).
Според Coronary Stents Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 20162026, http://www.prnewswire.com/, се предвижда
до края на 2016 г. дялът на приложение на DES
(лекарство излъчващи стентовe) да достигне
75.6% от глобалния пазар на коронарни стентове.
Постоянно нарастващите изисквания на па56

зара на стентове насърчават появата на нови
технологии (3) като BAS (биоабсорбиращи се
скелета) и трета генерация DES с биоразградими полимерно и неполимерно покритие.
Трета, a вече на пазара и четвърта генерация
стентове, са разработени с идеята да премахнат
свързаните с перманентното полимерно покритие съмнения за причинна връзка с късните и
много късните стент тромбози. В анализа на пазара на коронарните стентове се изказва предположение, че тези изгряващи технологии ще
срещнат силна конкуренция от страна на съществуващите до момента стентове като BMS
(непокритите метални стентове) и DES (лекарство излъчващите стентове). Лекарство излъчващите BAS представляват четвърта генерация
DES в еволюцията на DES технологията. Те са
конструирани по начин, който не изисква наличие на полимерно покритие за излъчване на лекарството или притежават полимер, който
изчезва във времето. Нещо повече, някои компании (Reva, Endovasc/TissueGen, Igaki-Tamai и
Biotronik) вече представят стентове (4), излъчващи лекарство посредством скелет изработен
от магнезиеви сплави, който се разгражда и абсорбира напълно. Като се има предвид, че скелето на стента се разгражда за известен период
от време, BAS има няколко предимства, като намален риск от рестенози, избягване имплантирането на няколко слоя метал във вътрешността
на съда, подобрение изпълнимостта на бъдещи
интервенции и вероятност за увеличение на лумена във времето. В тяхна полза е и мнението
на много съдови хирурзи, които апелират за
приложение на стратегията“leave nothing behind” (5) .
Според анализите на глобалната индустрия
на пазара, обаче, коронарни стентове DES и
BMS са ефективни продукти, сред арсенала на
които, клиницистите имат богат избор. Цената
на устройството има важна роля в избора на
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един или друг тип стентове. За целите на анализа анкетирани клиницисти споделят: “Цената
и наличността са движещите фактори при избора на стент. Това е резултатът, който се вижда,
където степента на тромбоза при Absorb BVS е
малко-по-голяма сравнено с тази при сегашния
златен стандарт - ДЕС.”
Статистическите данни сочат, че всяка година в САЩ се извършват около 700 000 процедури за имплантиране на стент на цената на
повече от 110 милиарда долара. Въз основа на
повече от 2 милиона имплантирани DES в САЩ
до 2005 г. (6) се натрупват данни за нежелани
реакции , включително такива на свръхчувствителност със симптоми на раш, диспнея, уртикария, сърбеж и температура. По тази причина
FDA на САЩ инициира проучване върху нежеланите реакции от употреба на лекарство/устройство известен като проекта RADAR (6). Oт
пускането на пазара на DES се появяват 5781
MAUDE (FDA’s Manufacturer and User Device
Experience center) съобщения получени от FDA
(3695 за CYPHER в продължение на 18 месеца
и 2086 за TAXUS за период от 8 месеца.) От
тези случаи 251 за CYPHER и 11 съобщения за
TAXUS описват реакции на свръхчувствителност.
Изследователите включени в RADAR разглеждат в детайли докладваните нежелани реакции от различни източници, включително
всички налични случаи в FDA, за да оценят
причинната връзка между терапевтичните
агенти и потенциалните фатални нежелани събития (6), както и да преценят доколко е възможно DES да са причина за реакции на
свръхчувствителност, включително тези в базата данни на FDA (6).
Заключението на FDA (6) въз основа на получените съобщения и данните от материалите
от аутопсии категорично потвърждава вероятността от развитие на реакции на свръхчув-

фиг. 1. Reports received by the Food and Drug Administration for hypersensitivity-like symptoms associated with
drug-eluting coronary stents (Source-Internet)

фиг. 2. Photomicrograph of the non-stented coronary
artery just proximal to the stent showing severe stenosis and non-occlusive luminal thrombus (th) (A). In B is
shown the proximal stented artery with marked inflammatory reaction around stent struts. High-power magnification of the boxed areas in B is shown in C and D,
note that there is severe granulomatous reaction consisting of macrophages (arrowheads) and giant cells
(arrows). In between the stent struts, there is severe
eosinophilic and T-cell infiltration (high-power e) with
only rare spindle-shaped cells seen close to the lumen.
Thereis absence of endothelium in D; instead there is a
surface thrombus.
(Source-Internet)

ствителност в отговор на имплантиране на DES
в коронарните артерии с продължителни алергични симптоми и редки случаи на фатален
изход.
Патоанатомичната находка от четири ауто-
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псии представя неоспорими доказателства, че
DES причиняват реакции на свръхчувствителност.
Препоръката е здравните специалисти да
бъдат бдителни за симптоми на свръхчувствителност сред пациентите с имплантирани DES
и да съобщават подробно описаните случаи до
производителите и до FDA (6).
Какво стои в основата на част от неблагоприятните резултати и неуспехи след стентиране
За част от неблагоприятните резултати и неуспехи след имплантиране в кратък или дъсгосрочен период, в литературата се отдава
най-голямо значение на алергията към метали
(7,8). В задълбочен преглед Honari (1)
разглежда основно връзката между алергията към метали и кардиалните устройства.
Споменават се и редки случаи, в които някои
биоразградими и небиоразградими полимери са
способни да индуцират значитена възпалителна реакция (9), както и алергични реакции
към медикаментите, които са депозирани в лекарство излъчващите стентове.
Зад много от случаите на неблагоприятни
изход след имплантиранена на интраваскуларни
устройства стоят имунните отговори към биоматериали.
Имунни реакции към биоматериали
Всяко нежелано въздействие върху структурата или функцията на имунната система или
други системи на организма, което може да доведе до нарушена функция на имунната система
се приема за имунотоксичен ефект според FDA
Реакциите на свръхчувствителност са един
от основните типове имунни реакции към биоматериали. Tакива са още имуносупресията,
имуностимулацията и развитието на автоимунитет и хроничното възпаление.
Някои от лекарство-излъчващите стентове
58

съдържат имуносупресори. Пример за това са
стентовете Cypher, които съдържат Sirolimus.
Количеството на медикамента е толкова малко,
че не е голяма вероятността за наличие на системен имуносупресивен ефект.
Възможна е проява на имуногенност на
биологични материали или адювантна активност при дългосрочно поставени импланти,
която може да доведе до сенсибилизация и автоимунитет. В това отношение все повече
въпроси повдига употребата на силикона за медицински цели основно като гръдни импланти
за увеличаване на бюста, и по-рядкото му приложение в имплантирането на сърдечни клапи
и вентрикуло-перитонеални шънтове.
Случаите на нежелани системни, автоимунни и съединително тъканни реакции към
силикон започват да се появяват още от 1964 г.
когато Cronin and Gerrow за първи път поставят
пълни със силикон гръдни импланти (11).
По тази причина за известен период до натрупване на достаъчно данни за безопасност,
FDA издава забрана за приложение на силиконовите гръдни импланти. Макар че проучванията върху приложението на гръдните
импланти не покрепят връзката с карциногенеза
и автоимунни заболявания, въпросът остава
отворен като препоръчително е провеждането
на HLA генотипизиране и автоимунен скрининг
преди имплантиране (12).
Имплантираните устройства могат да
съдържат ниско молекулни химични стабилизатори, свързващи агенти за полимерите и разградни продукти. Тези съставки най-често
присъстващи в изключително малки количества
трябва да бъдат разглеждани във всеки отделен
случай като потенциално способни да притежават имунотоксични ефекти.
Друга изява на имунна реактивност към
биоматериали е хроничното възпаление (10).
В процеса на отхвърляне на импланта има
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роля и участието на вродения имунитет. В реакциите тип чуждо тяло макрофагите фагоцитират чужди частици, най-често метали в
случаите на импланти, като отделят в този процес проинфламаторни цитокини (tumor-necrosis
factor-alfa, IL-6, IL-1alfa и IL-1beta) (14).
Tитаний и Ванадий стимулират продукцията на
супероксидни аниони от неутрофилите, а никеловите йони във висока концентрация разрушават мембраната на неутрофилите (15). Доказано
е, че стеокластите имат способността да узряват
и пролиферират в присъствието на Ti и Al, което
води до рападане на метала, отделяне на титаниеви и алуминиеви йони и увеличаване на измеримите количества на метални йони в кръвта (14).
Хроничното възпаление продължаващо месеци и години може да доведе до сформирането
на псевдотумори и грануломи, загуба на костна
маса и разхлабване на ставата (15).
Свръхчувствителност
В случаите на импланти най-често увеличе-

ното ниво на метални йони стимулира имунната система и може да индуцира реакции на
свръхчувствителност (16).
Според оригиналната класификацията на
Coombs и Gell съществуват 4 типа алергични
реакции (17).
Тип I - Алергични реакции от бърз тип,
IgE-медиирани. Към тях принадлежат най-тежките - анaфилактичните реакции (оток на ларинкса, бронхообструкция, хемодинамични
нарушения и кардиогенен шок). Meдиират се от
ИгЕ - антитела, които причиняват дегранулация
на мастоцитите след кръстосано свързване с
алергена. Причиняват се от алергени с голямо
молекулно тегло като латекса. Заслужава внимание първият описан случай на анафилаксия
след изтичане на полимер по време на имплантиране на Ovation Abdominal Stent Graft System
за лечение на абдоминална аортна аневризма,
съобщен от Sfyroeras (18).
Tип II - Цитотоксични реакции - Свързва-

Фиг 3. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition.aneway CA Jr, Travers P, Walport M, et al.New York: Garland Science; 2001. (Source-Internet)
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нето на алергена към повърхността на еритроцитите и тромбоцитите с участие на комплемента, цитотоксични IgG и IgM е в основата на
хемолитичната
анемия, предизвикана от
Methyldopa и тромбоцитопения, предизвиканa
съответно от Quinidine (19).
Tип III - Имунокомплексни реакции. В основата е формиране на имунни комплекси от
собствени и чужди антигени с ниско молекулно
тегло, IgG- и IgM - антитела с участието на комплемента. Лекарствено индуцираната серумна
болест и васкулитите представляват имунокомплексни алергични реакции (19).
Tип II и тип III алергични реакции е малко
вероятно да се провокират от имплантиране на
медицински изделия, но не е изключено да участват в патогенезата на асептичното разхлабване на ставни импланти (1).
Тип IV - клетъчно медиирани алергични
реакции, реакции от забавен тип с участието на

Т лимфоцити. Това е най-често срещания механизъм на сенсибилизация, провокиран от импланти.
Химично активните субстанции с ниско молекулно тегло като липидно разтворими вещества, произхождащи от полимерни материали
или метални йони и метални соли представляват хаптени, вещества, които са способни да индуцират имунен отговор само след свързване с
големи носители като белтъчните молекули на
организма. Те са в основата на алергичните реакции към ендопротези. Клинична изява на
Т- клетъчно медиираните алергични реакции са
кожните реакции върху метални импланти по
типа на контактна екзема и системния контактен дерматит (20).
Металите са повсеместно разпостранени в
околната среда и присъстват нормално да във
водата, храната и земната кора. В по-голямо
или по-малко количество те се съдържат в продукти за потребление като бижута, козметика,
бои, дентални и телесни импланти, включително васкуларни и интракардиални средства

Фиг 4. (Source-Internet)
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(21). За първия случай на дерматит върху
oртопедична пластина от неръждаема стомана
е съобщено през 1966 година (22). Никел, кобалт и хром са трите метала, които най-често
причиняват кожни и некожни алергични реакции в резултат на хронична експозиция. Освен
тях алуминий, молибден, берилий, мет, злато,
иридий, живак, паладий, платина, родий и титан
притежават спосбност да сенсибилизират и е
доказано, че причиняват реакции на свръхчувствителност. В САЩ (23) никел, хром и кобалт
са причина за алергични кожни реакции съответно в 14%, 4% и 9% от населението, а в Европа (24) съответно в около 20%, 4% и 7%.
Meталните йони, отделени от никел, кобалт,
хром, титан, паладий и злато са най-често срещаните сенсибилизатори като най-висок е процентът за никел - 17.2% (24), сред общата
популация.

Потенциални алергени в интраваскуларните стентове
Метални йони
Коронарните стентове в употреба от 1997 г.
се произвеждат от неръждаема стомана 316L,
сплави съдържащи кобалт и хром и платиненохромни сплави. В различните стентове от неръждаема стомана 316L съдържанието на метали
е съответно никел 10-30%, хром 18-20%, манган
2% и с изключение на Multi-link vision стент,
молибден 2.7-9.7% (25) като съдържанието на
никел е малко по-голямо в кобалт-хромните коронарни, стентове сравнено с тези от неръждаема стомана. Приблизително 80% от
индивидите с чувствителност към кобалт имат
Дори при покритите стентове металите са
алергенът с най-голям потенциал на сенсибилизация. В изследването на алергията към метали
важен фактор е податливостта на металите на
корозия и отделянето на йони, процес който
участва в имунологичните механизми на част
от случаите на неуспех след имплантиране. Йоните на никел и кобалт активират експресията

Фиг 5. (Source-Internet)
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Таблица 1. (Source-Internet)x

върху ендотелни клетки и кератиноцити на интерцелуларната адхезионна молекула ICAM 1,
която играе важна роля в привличането на инфламаторни клетки (27).
Често се наблюдава сенсибилизация към
аниони на няколко метала. Не е известно доколко това се дължи на конкурентка сенсибилизация, кръстосaна реактивност или и двете, но
няколко проучвания показват, че сенсибилизацията към един метал повишава вероятността
за сенсибилизация към други метали. Предполага се, че сенсибилизацията към няколко метала едновеменно е изява на склонност към
свръхчувствителност към забавен тип (26).
Покриващи полимери
Фрагментирането на покриващия металната
примка полимер при DES (лекарство-излъчващите стентове) може да доведе до директен контакт с метала и повишаване вероятността от
развитие на алергия към съставките на металната сплав. Не е изключено самото полимерно
покритие да е провокатор на имунна реактивност. Проучвания върху коронарни артерии от
свиня установяват, че биоразградими и небио62

разградими полимери са способни да индуцират значителна възпалителна реакция във
вътрешните слоеве на коронарната артерия с
последващо неоинтимално задебеляване (27).
Активни лекарства
Досега са известни четири генерации лекарство - излъчващи стентове. Разликата в
първите три генерации се състои в различния
състав на металния скелет и лекарствата, които
са депозирани за излъчване в полимерната
вътрешна обвивка.
Първа генерация DES са натоварени с Paclitaxel и Sirolimus (също известен под името Rapamycin) като антипролиферативно средство.

фиг. 6 (Source-Internet)
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Активнотo лекарство в Cypher стентовете е
Sirolimus, макролиден антибиотик с действие на
имуносупресор, количеството на който във
всеки стент е между 71 и 314 микрограма в зависимост от размера. Приблизително 50% от
цялото количество се елиминира първите 10
дни. 90% от лекарството се излъчва за 60 дни ,
а 90 дни след имплантирането цялото количество е напълно излъчено (1). В Taxus стентовете активното вещество е
Paclitaxel,
антипролиферативно средство със съдържание
50 до 209 микрограма, бързо излъчване през
първите 48 часа и бавно освобождаване следващите 10 до 30 дни (1).
Във втора и трета генерация стентове медикамента, който се отделя е Everolimus (Xience
V, Xience Prime, and Promus Element) и Zotarolimus (Endeavor and Resolute) (28).
В литературата могат да се открият съобщения за единични случаи, в които се подозира
алергични реакции към лекарствата, излъчващи
се от стентовете. В клиничен случай се съобщава за анафилактична реакция 2 седмици след
имплантиране на Paclitaxel- излъчващ стент
(Taxus, Boston Scientific). Симптоматиката от
дисеминиран уртикариален обрив, сърбеж,
бронхообструкция и остра синовиална реакция
отзвучала след успешно лечение с кортикостероиди и антихистамини за 1 месец, времето за
което се излъчва напълно количеството паклитаксел (29). В случай на късна стент тромбоза
18 месеца след поставяне на Cypher стент на 58годишен мъж, завършил летално аутопсията
установява аневризмално разширение на стентирания артериален сегмент и изразена локализирана реакция на свръхчувствителност с
натрупване на Т-лимфоцити и еозинофили (30).
Първият описан случай на хиперсензитивен
пневмонит, доказан с белодробна биопсия и
компютърна томография след коронарно стентиране със ZES (Zotarolimus излъчващ стент),

поражда съмнение за реакция на свръхчувствителност към Zotarolimus, още повече, че лекарствата, използвани при други стентове като
сиролимус и паклитаксел, могат да причинят
хиперсенситивен пневмонит. Според авторите,
не е изключено и фрагментиране на покриващия полимер и експониране на металния скелет
със съдържание на никел и молибден в неръждаемата стомана да са причина за реакцията
на свръхчувствителност (31).
Клинична изява на алергията към интраваскуларни стентове
Кожни реакции
Koжните реакции към метални импланти,
ортопедични и други, са добре документирани
в литературата. Първият случай на алергичен
дерматит върху поставена при фрактура пластина от неръждаема стомана е описан през
1966 г. (32). Повечето кожни реакции са екзематозни, от забавен тип, макар че се наблюдават уртикариални, булозни и васкулитни
екзантеми. Началото е понякога месеци и години след поставяне на импланта. По-сложни
по характер имунни реакции могат да се развият около импланта с резултат болка, възпаление и разхлабване (32). Засягането на кожата на
сенсибилизирани към никел индивиди от алергени посредством циркулацията или в резултат
на системно приемане (храни, лекарства, метали) е известно като системен контактен дерматит. Системният контактен дерматит,
получил названието “Baboon syndrom” през
1984 г. от Andersen et al (33) може да протече
като генерализирана екзема, дисхидротична екзема на ръцете, аногенитален дерматит, дерматит на флексоралните участъци и на клепачите
(24).
Възможно е да се прояви при пациенти,
алергични към никел след консумация на храни
с високо съдържание на никел (какао,
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фъстъчено масло, , доматен сок, овес, , бадеми,
орехи, лешници, пълнозърнест хляб, бобови изделия, маргарин, миди и стриди) (25).
Вече повече от 30 години в случаи на екзема
след остеосинтеза и отхвърляне на импланта се
потвърждава алергия към метали (32).
Убедителен нагледен пример на контактна
аллергия към никел след поставяне на нитинолов стент на дясната феморалната артерия е (34)
описанието на тежък системен сърбеж и екзематозен раш на същия крак 2 седмици след поставяне на стента с придружаващи диспнея и
умора. Въпреки проведената терапия със системни кортикостероиди за 6 седмици, поради
персистиране на симптоматиката и категорично
положителният епикутанен тест към никел е
взето решение за експлантиране на стента с последваща реконструкция на артерията. Наблюдавано е пълно отзвучаване на тежкия пруритус
още на следващия ден след отстраняване на
стента и на екзематозния обрив в рамките на 1
месец. Патохистологичната находка установява
изразена фиброплазия в неолумена, a след проведена рентгенография на материала се вижда
фрактура на стента. Преобладаващият елемент
в състава на стентовете от нитинол е никел
(54.5%-57%). След фрактура на стента и нарушаване на полираната повърхност се увеличава
експозицията на никелови йони (35)
Транскатетралните устройства, които се използват за коригиране на форамен овале и междукамерни предсърдни дефекти са най-често
оклюдери от серията Amplatzer (AGA Medical
Corporation). Amplatzer oклюдерите се произвеждат от също от nitinol (16) и като видяхме
може съдържащият се никел може да е причина
за реакция на свръхчувствителност след поставяне на Amplatzer oклюдер . Това е видно от
спорадични кейс рипорти. Въз основа на опита
авторите дискутират риска от алергия към
никел и титан и възможната превенция на алер64

гични реакции. (114). В клиничен случай се
съобщава за пациент с тежък генерализиран екзантем 3 дни след имплантиране на Amplatzer
устройство (36).
Ana Gimenez-ArnauI (37) описва случай на
системен екзематозен дерматит придружен от
силен сърбеж и екскориации след поставяне на
Vanguard A eндографт по повод диагностицирана абдоминална аортна аневризма на 79- годишна пациентка. Диагнозата е потвърдена от
положителен епикутанен тест с nickel sulfate и
cobalt chloride.
В други случаии са докладвани са описани
пациенти със системни алергични реакции като
фебрилитет, оток и диспнея. Въпреки отсъствието на кожен обрив, положителният епикутанен тест към никел и отзвучаване на
симптоматиката след приложение на кортикостероиди и отстраняване на устройството,
потвържават алергичния характер на наблюдаваните реакции (38,39).
Във всичките случаи симптомите са отзвучали едва след отстраняване на импланта
устройството или след приложение на кортикостероиди, което потвърждава участието на Тклетъчно медиирано възпаление.
Стент рестеноза
Проблемът, който поставя най-много въпросителни по отношение на връзката между реакциите
на
свръхчувствителност
към
интраваскуларни устройства, в частност алергията към метали и интраваскуларните стентове
е неуспехът от имплантирането под формата на
стент рестеноза. Въпреки, че липсват категорични системни доказателства от проспективни
проучвания, много кейс рипорти и ретроспективни наблюдения изказват предположение
най-вече за връзката между алергията към метали, в частност никел, подкрепена от епикутанно тестуване, и стент рестенозата.
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Повечето изследвания определят процента
на алергия към никел, представен като положителен епикутанен тест към никел при пациенти,
при които е имплантиран никел-съдържащ
стент (40). Не бива да се пренебрегва фактът, че
при епикутанното тестуване са възможни фалшиво положителни резултати като в същото
време много пациенти с клинична картина на
дерматит причинен от метали имат отрицателни
епикутанни тестове (41).
Първична стеноза на BMS(непокрити метални стентове)
Алергичните реакции към интраваскуларни
устройства са реалност. Ин-стент рестенозата
достига 16-33% при bare-metal stent и алергията
към метали може да е един от предразполагащите фактори (1). Съмнение за повишен риск
от стент рестеноза при пациенти, алергични
към никел, на които са поставени BMS (непокрити метални стентове) най-напред се заражда
за първи път в ретроспективни проучвания (40,
42).
Първото най-голямо по рода си изследване
провежда през 2000 г. Köster воден от съмнението, че ин-стент рестенозата може да бъде
предизвикана от контактна алергия към йоните
на никел, хром, кобалт или молибден, които сa
в състава на неръждаемата стомана 317L (40). В
проучването са включени 131 пациенти с BMS
коронарен стент от неръждаема стомана, на
които по повод съмнение за рестеноза е проведена коронарна ангиография за определяне на
процента на диаметъра на стенозата. На всички
пациенти е извършено епикутанно тестуване с
никел, хром, кобалт, молибден, манган и малки
пластини от неръждаема стомана 316L. Инстент рестеноза (> или = 55% диаметър на стенозата) е наблюдавана при 89 пациента. С
положителен епикутанен тест са били 10 пациента (8%), от които четирима с положителна ре-

акция към молибден, а седем към никел. Нито
един не е имал положителен тест към стоманената пластина. Всички пациенти с положителен
резултат са имали рецидивираща ангина пекторис и нужда от реваскуларизация на таргетен
съд. При всичките 10 пациента с положителен
тест има рестеноза, докато само 79 от 121 пациента (65%) с отрицателен епикутанен тест е
наблюдавана рестеноза, статистически значителна разлика.
Проспективни проучвания, обаче, не потвърждават връзката между стент рестенозата и
алергията към метали (25, 43).
Голямо проспективно проучване описва 109
пациента, при които са проведени коронарна
ангиография и епикутанен тест към никел 6 месеца след поставяне на BMS (25). Стеноза е доказана при 20 (18 %), но не е асоциирана с
по-висок процент положителен епикутанен тест
към никел. Друг колектив също в проспективно проучване включващо 43 пациента с
BMS от неръждаема стомана 316L, отново не
намира повишен риск от рестеноза при пациенти с положителен епикутанен тест към никел
(43). Коронарографията проведена 6 месеца
след поставяне на стента установява, че при
37% от пациентите има по-голяма от 50% рестеноза. От направеното при всичките пациенти
епикутанно тестуване, трима имат положителен
епикутанен тест към никел, а един от тях (33%)
има стент рестеноза. Въз основа на тези данни
степента на рестеноза при пациентите алергични към никел е подобна на тази в цялата
група. Стентовете, които авторите използват са
от неръждаема стомана 316 L със съдържание
12% nickel, 17% chromate, 2% manganese and 2%
molybdenum.
И при двете проучвания е видно, че е изследвана само алергията към никел като епикутанен тест.
Количеството на никел е много по-голямо
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при стентовете, изработени от кобалт-хромни
сплави, сравнено с тези от неръждаема стомана.
Приблизително 80% от хората с алергия към кобалт имат ко-сенсибилизация към хром и никел.
Тези данни могат да обяснят очевидната връзка
между алергията към никел и IRS при друго
проучване (44), проведено върху 31 пациенти с
имплантиран кобалт-хромен коронарен стент и
установена IRS при контролна ангиография. На
всиките 31 пациента , както и на контролна
група от 30 пациента с имплантиран стент без
доказана IRS е направен епикутанен тест към
никел. Резултатите от епикутанния тест показват положителен тест към никел при 7 пациента от групата с IRS, докато при всички
пациенти от контролната група тестът е бил отрицателен.
Стентовете със златно покритие били разработени първоначално с идеята, че златото е
инертен материал и алергичните реакции към
него биха били по-малко сравнено със сплавите.
Последващи проучвания обаче установяват, че
златото в кардиалните стентове повишава
значително риска от ин-стент рестеноза (42, 45).
В проучването на Svedman et al е установено, че
предшестваща алергия към злато повишава
този риск (42).
Първична стеноза на DES(лекарство излъчващи стентове)
Не са много проучванията, които сравняват
bare-metal stents и drug-eluting stents по отношение алергията към метали и процента на рестеноза. Теоретично е възможно лекарствата с
имуносупресивен и антипролиферативен потенциал, които DES излъчват да подтискат локалния възпалителен отговор, включително
алергичните реакции. Някои изследователи са
на друго мнение. Според Honari et al (1) съществуващите данни показват различен спектър от
реакции на свръхчувствителност към DES като
66

ексцесивно възпаление, промяна в позицията на
стента, формиране на аневризма и късна инстент тромбоза. Реакциите на свръхчувствителност към DES може да се провокират и от други
компоненти на стента като полимерното покритие.
В проучване с включени 88 пациента е изследвана връзката между алергията към никел
и рестенозата след имплантиране на Sirolimus излъчващ стент (46). При всичките 88 пациента
е проведено епикутанно тестуване с метали и
повторна коронарография 8 месеца след поставяне на стента. От всички тестувани 14 пациента (16%) са показали положителен резултат
към метали - никел, хром и манган. Степента на
рестеноза при пач-тест позитивните пациенти
не се рзличава значително от процента на рестеноза при пач-тест негативните пациенти (6.3
процента към 6.5 процента съответно). Не се
наблюдава и разлика в стеснение на лумена
дължащо се на стеноза при пач-тест-позитивните и пач-тест - негативните пациенти.
Употребата на DES редуцира риска от повторна реваскуларизация без да се увеличава
риска от смъртност и миокарден инфаркт в
сравнение с bare metal stents. Въпреки това все
още се наблюдава ин-стент рестеноза(ISR) след
DES имплантиране както е видно от докладван
рядък случай (47) с дифузна ISR след имплантиране на CYPHER® стент.
Рецидивираща стент рестеноза
Макар и не много, съществуват проучвания,
които проследяват възможната връзка между
алергията към метали и рецидивираща стент
рестеноза. В проспективно проучване, което не
открива връзка между алергията към никел и
първична ин-стент стеноза са включени 109 пациента с коронарно стентиране. При 65 от тях е
проведена ангиопластика в отговор на първи
епизод на стент рестеноза. 6 месеца по-късно
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на всичките 65 е извършена повторна ангиография (25). В тази група 21% от пациентуте са
били алергични към никел. При тези с втора
ин-стент рестеноза е установена сенсибилизация към никел в сигнификантно по-голяма степен (съответно 39% и 12%). Интересно е, че
това проучване не установява асоциация между
алергията към никел и първоначалната рестеноза, а намира подчетана такава при рецидивиращи рестенози.
В следващо проучване са включени 128 пациента за оценка на възможна втора рестеноза
след като при всички е проведена ангиопластика за предишна рестеноза (48). 19% от пациентите са имали сенсибилизация към никел. От
60 случая на потвърдена втора рестеноза, 18
(30%) били сенсибилизирани към никел, сравнено
с 6 от 68 (9%) от групата без по-натъшна стеноза,
което е статистически значима разлика.
От друг аспект са резултатите от проучване, в което се стига до заключение, че асоциацията между алергията към никел и
рецидивиращи стенози не е съпоставима с популацията пациенти с метал-индуциран контактен дерматит (49). От 149 пациенти с
дерматит и положителен епикутанен тест към
метали, при които е бил имплантиран стент,
14% имат първоначална стеноза, което не се
различава от процента стент-стеноза за общата
популация, съответно 10-15%. Само двама от
пациентите, алергични към метали са развили
рестеноза , което води до заключение, че не
съществува риск от кардиална стент рестеноза
или рецидивираща стеноза при пациенти с
предшестващ дерматит и алергия към метали.
Ин-стент тромбоза
За периода 1998 - 2002 BMS е единствената
платформа, одобрена за транскатетрално приложение. Както се вижда от данните, в реакциите на свръхчувствителност и ин-стент

рестеноза, преобладаващо място се пада на
BMS, а основният механизъм е алергията към
метали. С въвеждане в употреба на първа генерация DES, благодарение на полимерното покритие и депозираните за излъчване лекарства
с антипролиферативен ефект, контактът с металния скелет е редуциран и риска от сенсибилизация към металите в сплавите е намален.
С натрупване на повече опит от употребата
на първа генерация DES за времето 2002 – 2006
г. на преден план излиза друго драматично
усложнение - стент тромбозата. Стент тромбозата е рядко, но животозастрашаващо усложнение на перкутанните коронарни интервенции ,
където стентовете DES първа генерация са
свързани с по-голям риск от късни стент тромбози сравнено с BMS (50).
В голяма кохорта от 18334 пациента претърпели коронарно стентиране с BMS, DES –
първа генерация и DES – втора генерация за период от 1998 до 2011 г. е установено значително
повишен риск от стент тромбоза на 3-та година
след поставяне на лекарство-излъчващ стент
първа генерация. Тези наблюдения са на базата
на повишен риск от случаи на стент тромбоза
след първата година от имплантирането,
сравнено с голи метални стентове. Рискът от
стент тромбоза се оказва еднакъв за BMS и ДЕС
-2. Maкар,че патофизиологията на това рядко,
но сериозно усложнение да е многофакторна,
някои проучвания изказват предположение за
един от възможните патофизиологични механизми, а именно локализирана реакция на
свръхчувствителност
При пациенти с много късна стент тромбоза
е намерена локализирана реакция на свръхчувствителност с изразени васкулитни промени
представени от натрупване на лимфоцити и
еозинофили (30).
В други случаи се откриват значително количество еозинофили в аспират от тромби (51).
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Макар, и първа генерация лекарство излъчващи
стентове вече да не се използват, има милиони
пациенти с поставени първа генерация стентове
(51).
Фрагментиране на полимерното покритие с
локализирана реакция на свръхчувствителност
и последващ резултат късна стент тромбоза
(51) вероятно ще бъдат минало след появата на
концепцията за биоразградими полимери и напълно биоабсорбиращи се скелета (52).
Системни реакции
Освен обхванатите и анализирани в проекта RADAR(6) системни реакции на свръхчувствителност пруритус, раш, уртикария,
фебрилитет и диспнея, впоследствие се съобщават и други системни реакции като описан
клиничен случай на кардиопулмонални симптоми, сърбеж и обрив, настъпили след поставяне на транскатетрален patent foramen ovale
occluder за възстановяване на PFO на 33 годишен пациент от мъжки пол с отрицателна анамнеза за никелова алергия (53). След поставяне
на нитинолово Аmplatzer устройство с решетовидна форма за затваряне на PFO, e наблюдавана остра алергична реакция изразяваща се в
затруднено дишане, болка в гърдите и обрив,
придружен от сърбеж. Всички изследвания отхвърлят кардиогенна причина за симптоматиката. Поради съмнение за алергия към
материалите, от които е изработено устройствово е проведен епикутанен тест с никел и
решетъчното устройство, който показал положителен резултат. След експлантиране на
устройството поради персистиране на оплакванията, клиничната картина отзвучала напълно.
Има съобщения за тежки системни реакции,
понякога с фатален край след приложение на
DES излъчващи Paclitaxel. Paclitaxel e
aнтинеопластичен медикамент, известен с високия процент алергични реакции при приложе68

ние в онкологията, достигащи до 42%.
Описание на клиничен случай представя
пациент с анафилактична реакция с тежка хипотенсия и еритематозен раш по време на имплантиране на polymer-based paclitaxel-eluting
stent (Taxus, Boston-Scientific). Комплицираното състояние с последстващ коронарен
спазъм и ново сформиране на тромб и неизбежно второ имплантиране на стент било успешно овладяно с приложение на адреналин,
кортикостероиди, антихистамини и инфузия на
допамин (54).
Пътят от съмнението към диагнозата
алергия към интраваскуларни стентове
Mнозинството от данните будещи съмнение
за свръхчувствителност към материалите, от
които са изработени интраваскуларните устройства и възможната връзка със системни алергични реакции и локални компликации като
първоначални и рецидивиращи стент-стенози
и тромбози почива на единични кейс рипорти,
ретроспективни наблюдения и малки непълни
проспективни проучвания.
Различният спектър от реакции на
свръхчувствителност, от леки кожни обриви до
тежки системни анафилактични реакции, понякога протичащи само с хемодинамични нарушения могат лесно да бъдат пропуснати или да
бъдат отдадени на основното, предимно
сърдечно страдание. Тези реакции трябва да се
разглеждат в контекста на тяхната уместност и
липсата на друга причина.
Леките алергични реакции към медицински
изделия могат да настъпят както веднага, до минути след тяхното аплициране, така и след
дълъг период от време, дни и месеци след поставянето им. Едва ли вече съществува съмнение, че медицинските изделия в редки случаи
могат да провокират алергични реакции. В
същото време спорен е въпроса дали тези реак-
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ции могат да доведат до неизправност на изделието в смисъла на нарушена функция и непълноценност, както е при стент-стенозите и
тромбозите. Натрупването на повече ретроспективни и предварителни данни би довело до поголяма яснота по този въпрос.
Повечето производители съветват да не се
прилагат медински изделия при пациенти с
алергия към материалите, от които са изработени (1).
Има данни, че пациенти с алергия към метали понасят добре ортопедични импланти
съдържащи конкретните метали (55). Във тази
връзка липсват категорични доказателства в
полза на рутинното изследване за алергия към
компонентите на импланта преди процедурата
на имплантиране (1).
Преценката дали да се проведе алергологична консултация и тестуване трябва да се основава на данните получени от пациента като
контактен дерматит от бижута, професионална
среда, поведението на предишен имплант,
трудно заздравяване на рани и асептични некрози над метални пластини, медикаментозна
алергия, наличие на атопични заболявания.
При пациенти с положителна алергологична анамнеза е наложително обстойно разглеждане на съпътстващите медикаменти
преди, по време и след процедурата, а така
също и наличието на други потенциални алергени. 80% от пациентите с положителен епикутанен тест към никел дават анамнеза за
клинично изявена алергия към метал (56).
В условия на спешност най-често няма
място за преценка и тестуване, но в планов порядък е уместно да се обсъдят методите на диагностика (57).
Т-клетъчно медиираното възпаление е
имунният механизъм на кожните алергични реакции - контактна екзена и системен контактен
дерматит, а не е изключено да участва и в меха-

низма на ин-стент рестенозата. Тестът за доказване на алергичните реакции от забавен тип
към импланти е епикутанното тестуване с компоненти на импланта - метали, дезинфектанти,
метакрилати. Eпикутанното тестуване трябва да
бъде проведено със специфичните биoматериали, които се съдържат в устройството в допълнение на стандартната серия за скринингово
тестуване, Европейска стандартна серия и серия
метали (58).
При пациенти с дерматит може да се започне с разширена серия за тестуване, която
съдържа 80 алергена (1).
Някои производители предлагат специализирана серия импланти. В нея се съдържат
биоматериалите, от които се изготвят най-често
имплантите
(SmartPractice
EUROPE).
Eпикутанен тест може да се проведе и с пластина от импланта, ако е налична в подходяща
форма и е с гладки ръбове и повърхности (58).
Докато епикутанното тестуване е in-vivo
тест, съществува и in-vitro метод за определяне
наличие или отсъствие на алерген в периферна
кръв след инкубационен период от 7 дни. Това
е LTT (lymphocyte transformation test) (59), резултатът, от който се определя като индекс на
стимулация на Т лимфоцити. Този метод е алтернатива на епикутанното тестуване, но в никакъв случай не може да замени златния
стандарт, какъвто е епикутанния тест (58), поради ограничения брой алергени, които се тестват, наличието в много малко центрове и
което е най-важно - Т лимфоцитите стават за
кратко време негодни за стимулация (60).
Какво се очаква да бъде поведението при
положителен епикутанен тест преди имплантиране, какъв имплант да се предпочете за конкретния
пациент
по
отношение
на
функционалност и дългосрочност? Това е
въпросът, на който най-добре може да отговори
интервенционалния кардиолог, ангиолог или
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съдов хирург. Мнението на алерголога е в посока на алергологичната обремененост на пациента, прогностичната вероятност от алергични
реакции и съвет за “най-безопасният” в алергологично отношение материал.
Следният алгоритъм обобщава мнението на
авторите (58) за поведение в случаи на алергия
към метали с клинична картина на контактен
дерматит или системна свръхчувствителност
към метали.
За пациенти, при които отсраняване на импланта е невъзможно, а това е най-честия случай в интервенционалната кардиология и
сърдечно-съдовата хирургия, един автор споделя приложението на prednisolone в намаляващи дози с добър ефект (61).
зАКЛЮЧЕНИЕ
След прегледа на литературните данни и

редките случаи в ежедневната практика на рецидивиращи ин-стент рестенози и стент-тромбози, както и обриви и системни състояния с
неясна диагноза отново идваме до заключението, до което стига A Review of Available
Cases From the Research on
Adverse Drug Events and Reports (RADAR)
Project (6), в частност за лекарство излъчващите
стентове. То може да бъде обобщено за всички
интраваскуларни устройства.
„Реакциите на свръхчувствителност към
интраваскуларни средства е много вероятно да
не бъдат докладвани както някои проучвания
показват, т.к. се отдават от лекуващия клиницист на стента сам по себе си, а не се преценяват като случай на свръхчувствителност. Още
повече процентът на съобщените случаи на
фона на повече от два милиона стентирания е
доста под очакваните 4% за свръхчувствителност към лекарства. При съобщенията найчесто липсва информация за причинно
следствената връзка.”
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ТУБУЛКУС И ФЛЕБОДИЯ – ДВЕ СРЕДСТВА зА ПОСТИГАНЕ НА
ЕДНА ЦЕЛ: ЛЕЧЕНИЕ НА ВЕНОзНИ ЯзВИ
Д. Луканова1, Д. Михайлов2
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tuBulCuS AND PHlEBODiA – tWO mEANS tO ACHiEvE ONE
GOAl: tHE tREAtmENt OF vENOuS ulCERS
lukanova, D.1, mihaylov, D.2
1. Clinic for vascular surgery and аngiology, National heart hospital, Sofia
2. Clinic for cardiac surgery, university Hospital “Lozenetz”, Sofia
РЕзЮМЕ

Венозните рани са не само сериозен медицински проблем за пациентите и специалистите,
занимаващи се с лечението им, но и оказват социално-икономически ефект върху цялото население. Резултатът е влошена способност за
ангажиране в социални и трудови активности и
излагане на финансови рестрикции на пациентитe. Качеството на живот на пациентите се влошава прогресивно и това се свързва с усилване
на болката, редуциране на физическата активност, повишено чувство за социална изолация и
депресия.
Целта на проучването е да се установи
ефекта на комплексната терапия на венозни язви
с Флебодия и градуирана компресивна ортеза Тубулкус.
Материал и метод: Терапията е приложена
при 12 пациенти (8 жени и 4 мъже) на средна
възраст 56 г. с различна давност, диаметър и
етиология на венозните язви.
Резултати: Раните заздравяха напълно при
10 (83,3%) от пациентите за периода на проучването, а при седем от пациентите (58,3%) раните
напълно заздравяха за период средно от 2 месеца
и 10 дена.
Обсъждане: Появата на свежи гранулации и

SummARy

The venous ulcers are not only a serious medical
issue for the patients themselves and the specialists
involved in their treatment but they have a socio-economic impact upon the whole population, as well.
The result is reduced ability to engage in social and
labour activities and exposure to financial restrictions
of the patients. The quality of life of the patients deteriorates progressively because of the increasing
pain, reduction of physical activity and mobility,
heightened sense of social isolation and depression.
The patients with venous ulcers report quality of life
similar to those with heart failure.
The aim of this study is to determine the effect
of combined therapy on venous ulcers with Phlebodia and compressive graduated orthesis Tubulсus.
Materials and methods: Тhe therapy has been
applied to a total of 12 patients (8 women and 4 men
at an average age of 56 years) with different etiology,
diameter and duration of the condtition.
Results: the ulcers healed completely in 10
(83,3%) of the patients for the period of this study.
Discussion: Тhe advent of fresh granulations
and epithelisation starts on day 14th from the beginning of the treatment and complete healing occurs
much faster compared with the non-combined and
unilateral treatment of the condition.
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епителизацията започва средно от 10-тия ден от
лечението, а заздравяването настъпва много побързо в сравнение с конвенционалния подход
към лечението.
Извод:
Комбинираното лечение на венозни рани с
Флебодия и градуираната компресивна ортеза
Тубулкус води до много по-бързо заздравяване
на венозните язви при пълен комфорт за пациента и съкращаване на времето, необходимо за
хирургична обработка на раните.
Ключови думи: венозни язви, Флебодия,
компресивна ортеза Тубулкус
УВОД
Венозните рани представляват кожни разязвявания на долните крайници, които не заздравяват спонтанно и са резултат от хроничната
венозна болест (ХВБ) (1). В класификацията на
ХВБ по CEAP, датираща от 1994 г., венозният
улкус се определя като последен и най-тежък
стадий - C6, на заболяването. По епидемиологични данни в около 1 % от населението е налична заздравяла или активна венозна язва.
Със застаряването на населението броят на
хората, страдащи от хронична венозна болест,
непрекъснато расте, което от своя страна води
и до увеличаване на броя на пациентите, страдащи от хронични венозни рани на долните
крайници. Известен е социално-икономическия
ефект на венозните язви. Те влошават прогресивно качеството на живот на пациента като
това е свързано с усилване на болката, редуциране на физическата активност и повишаване
на чувството за социална изолация и депресия.
От друга страна лечението на този вид рани е
скъпо и продължително. Някои пациенти с венозни язви докладват качество на живот като
тези със сърдечна недостатъчност. Медицинската практика до момента е показала, че без
76

Conclusion: Combined treatment with Phlebodia and Tubulcus leads to faster healing of the venous
ulcers with complete comfort for the patient and
shortens the time needed for surgical interventions.
Key words: venous ulcers, Phlebodia, compressive orthesis Tubulсus

адекватен и комбиниран подход тези улкуси са
изключително трудни за лечение именно поради естеството на появата им. Лечението на венозните рани включва редовна хирургична
обработка, продължителна елевация на крайника, венотоничен медикамент, ластична компресия и аблативни хирургични или
ендовенозни процедури.
Хроничните рани от венозен произход –
ulcus cruris venosum, представляват съществен
проблем не само в специализираните лечебни
заведения, но те се срещат нерядко и в ежедневната практика на семейните лекари, които, в повечето случаи, са първите специалисти,
сблъскващи се с проблема.
За да може една рана да се класифицира
като хронична е необходимо последната в продължение на поне 8 седмици да не зараства
и/или да не показва тенденция за зарастване при
адекватно лечение.
Трудно заздравяващите рани при пациенти,
страдащи от хронична венозна болест (ХВБ) ulcus cruris venosum, се появяват на фона на
траен оток на долния крайник, сойто е със запазени артериални пулсации, най-често изразени
подкожни варикозни вени, цианотична кожа,
клинична картина на дерматохиподермит, хемосидеринова оцветка на гърба на стъпалото и
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подбедрицата. Предилекционно се разполагат
около външния или вътрешния малеол, като
могат да се разширяват и да обхванат цялата
циркумференция (1). Обичайно улкусът е плитък, с подкопани, зачервени ръбове и белезникави фибринови наслоявания на дъното. Почти
винаги е съпроводен с инфекция и силен болеви
синдром.
Компресията, самостоятелно или в комбинация с други методи, се счита за основен инструмент в лечението на този вид рани (2).
Ластичните бинтове и чорапи са двата основни
метода за компресивна терапия. Недостатъците
на ластичните бинтове са няколко:
• трудно се поставят от пациентите;
• обикновено са поставени твърде хлабаво;
• на някои места върху крайника ка са навити по-стегнато, което действа като турникет
към дисталните му части;
• бързо се амортизират.
Тези проблеми се решават с Тубулкус - специален еластичен чорап с градуирана компресия. Със синя нишка върху него е посочено
мястото с най-висока степен на компресия между 30 mmHg и 40 mmHg. Тя се позиционира
на нивото на венозната язва. Тубулкус е удобен
за поставяне върху крака, няма пети, лесно се
коригира, а компресията в двата му края е минимална, което създава комфорт за пациента (3,
4, 5).
Флебодия е венотоничен медикамент, съдържащ 600 мг. чист диосмин. Приема се по 1
таблета на ден и намалява симптомите на тежест в краката, отока, парестезиите, сърбежа и
нощните крампи.
ЦЕЛ
Целта на проучването е да се установи
ефекта на комбинирания подход с венотоника

Флебодия и градуираната компресивна ортеза
Тубулкус при лечението на венозни язви.
Материал и методи
За период от 4 месеца в проучването са
включени 12 пациенти (8 жени и 4 мъже) на
средна възраст 56,2 г. (42 – 66 г.) и среден диаметър на раните 6,8 см. (максимален диаметър
9,6 см, минимален – 5,7 см). Средната им давност е 8,2 месеца, като при осем от пациентите
раните са едностранни, а при четирима – двустранни.
Установи се, че при седем пациенти етиологичният фактор е варикозна болест на долните
крайници, а при останалите петима – посттромбозен синдром (ПТС).
За срок от месец и половина диаметърът на
раните намаля със средно 53% (фиг.1). При четирима пациенти се получи пълно заздравяване
на раните за срок от 2 месеца и 10 дни.
Пациентите бяха третирани с градуирана
компресивна ортеза Тубулкус за поне 12 часа на
ден, Флебодия по 1 таблетка на ден, антибиотик
per os за 5 дни, дебридман на раните и локално
приложение на ензимни препарати и такива,
стимулиращи епителизацията.
Терапевтичният ефект на Тубулкус и Флебодия върху венозните улкуси се оцени по следните критерии:
• намаляване на диаметъра на раната;
• поява на свежи гранулации и/или пълно
заздравяване;
• намаляване на болката;
• комфорт на пациента с ортезата.
За повлияването на болката се използва широко застъпената в практиката скала VAS – Visual Analogue Scale (Визуална Аналогова
Скала). Последната се използва често в клиничните проучвания за да се измери интензитетът
или честотата на различни симптоми (6). Установяването на силата на болката се извършва
като върху 10 сантиметрова линия пациентът
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Фиг. 1. Венозна язва преди и след лечението

отбелязва интензитета ѝ, преценявайки дали е
по близо до 0 (никаква болка) или до 10 (възможно най-силна болка).
Преди започване на проучването при
всички пациенти е извършена дуплекс доплерова диагностика за установяване на етиологията на ХВБ. Пациентите са изследвани и за
наличие на подлежаща артериална патология с
измерване на периферно артериално налягане и
изчисляване на стъпално-брахиалния индекс
(СБИ) на всеки участник в проучването. Критерии за изключване от проучването бяха: СБИ
<0,9; декомпенсирана сърдечна недостатъчност,
неконтролирана хипертония, нестабилна ангина
пекторис, прогресивна диабетна микроангиопатия, септичен флебит, както и всички некоопе-

ративни пациенти.
На участниците в проучването беше изписан подходящ размер компресивна ортеза като
бяха измерени обиколките на долния крайник
на ниво „под коляно“ и ниво „глезен“. Обучихме пациентите да поставят Тубулкус правилно и само след предварително направена
превръзка върху раната.
Оценката на състоянието на раните се извършваше всяка седмица, като улкусите се третираха хирургично и с локални ензимни
препарати с цел избягване на инфекции и отстраняване на некротичните тъкани.
Пациентите бяха разпитвани за комфорта
при използване на чорапа и за всички странични ефекти, които са забелязали при приема

Фиг. 2. Венозна язва в различни етапи от лечението
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на Флебодия 600 мг.(1 таблета) на ден.
РЕзУЛТАТИ
За срок от месец и половина диаметърът на
раните намаля със средно 53% (фиг.1). При четирима пациенти се получи пълно заздравяване
на раните за срок от 2 месеца и 10 дни.
За периода на проучването при 10 (83,3%)
от пациентите раните зарастнаха напълно, като
само при 2 (16,7%) лечението продължи и след
него.
При седем от пациентите (58,3%) раните на-

пълно заздравяха за период средно от 2 месеца
и 10 дена (Фиг. 1 и 2).
При всички пациенти за период от един
месец и половина диаметърът на раните намаля
с 53% (Фиг.3).
Свежи гранулации се появиха при всички
(100%) пациенти средно на 14-я ден от началото
на лечението.
Средно на 10-тия ден от проучването болката намаля бързо и значимо (с 4 пункта по
VAS) при всички пациенти (Фиг.4).
Всички пациенти (100%) докладваха перфектен комфорт с градуираната компресивна

Фиг. 3. Прогресия на заздравяването на венозните язви

Фиг. 4. Редукция на болката на 10-я ден
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ортеза Тубулкус, като двама (17%) от тях съобщиха, че не чувстват дискомфорт при носенето
й и по време на сън.
Осем (66,6%) от пациентите докладваха за
сравнително лесно поставяне на чорапа, а останалите четирима (33,3%) съобщиха, че през
първата 1 седмица са имали нужда от чужда
помощ.
Нито един пациент не докладва странични
ефекти (гастроинтестинален дискомфорт, алергични реакции и други) от приема на Флебодия
600 мг/ден.
ДИСКУСИЯ
Нашите резултати потвърждават тезата, че
Тубулкус е иновация, комбинираща ефикасността на компресивните превръзки и лесен
начин на употреба, което дава комфорт на пациента и удобство на медицинския екип. Те се
доближават до резултатите, публикувани в литературата, но при по-големи групи пациенти (2
- 5). Други индикации за поставяне на Тубулкус
градуирана компресивна ортеза са: ХВБ - стадий IV и V според CEAP класификацията; лимфедем и превенция на посттромбозен синдром
(3, 4, 5). Съобразявайки се с тях и желанието на
пациентите, всички те продължиха да носят ортезата след пълното заздравяване като профилактика на рецидиви на венозните язви.
ИзВОДИ
Комплексното лечение с Тубулкус и Флебодия осигурява бързо и пълно затваряне дори на
най-тежките венозни язви. С цел предпазване
от рецидивирането им е необходимо да се поддържа еластокомпресия в областта на глезена
≥35 mmHg. Комбинираната терапия с Тубулкус
и Флебодия в кратък срок води до значимо облекчаване на симптомите и подобряване на ка80

чеството на живот при пациентите в стадий С6
на ХВБ. Освен това Тубулкус е икономически
изгодна компресивна терапия на венозни язви,
имайки предвид качеството и цената на най-широко наличните еластични бинтове в аптечната
мрежа.
Флебодия осигурява необходимия венотоничен ефект и спомага за ускореното заздравяване на труднолечимите венозни улкуси при
еднократен дневен прием и липса на странични
действия.
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59-И СВЕТОВЕН ГОДИШЕН КОНГРЕС НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОЛЕЖ ПО АНГИОЛОГИЯ
(iNtERNAtiONAl COllEAGE OF ANGiOlOGy - iCA)
От 07.09. до 10.09.2017г. в Хотел Мариот, Виена се състоя редовният 59-и Световен Конгрес
на елитното световно сдружение на кардиолози, съдови хирурзи и интер-венционалисти - ICA, с
участието на специалисти от САЩ, Германия, Австрия, Япония, Китай, Чехия, Индонезия, Турция,
Канада, Израел, Малайзия, Индия, Холандия, Швейцария и др. Конгресът се проведе едновременно
с Австрийското дружество по Интервенционална кардиология и Фондация „Vascular International”.
Тържественото откриване бе ръководено от Проф. Жозеф Веселка, водещ кардиолог от Прага
и започна с приветствие от шефа на Борда на Директорите на ICA Проф. Калиаш Прасад от Канада,
приветствия поднесоха председателя на Оргкомитета Проф. Отмар Пахингер (Инсбрук, кардиолог)
и съ-председателя му, Д-р Юрген Фалкенсамер (консултант съдов хирург, болница Вилхелмина,
Виена), както и действащият президент на ICA за 2016-17г. Проф. Раиндер Шарма, кардиолог
(САЩ)
Веднага след това започнаха научните сесии по програмата, при спазване на определеното
време 15 мин. за презентация и 15 мин. за дискусия на края на всяка сесия, обхващаща точно 5
доклада. Всъщност сесиите бяха тематично обособени като Симпозиуми, а първите 4 от тях бяха:
Лечение на мозъчният инсулт, Каротидна реваскуларизация, Кардиогенен шок, Клапни интервенции. Последва научна сесия с различни по тема съобщения, последвани от дискусия и от изключителната лекция на Проф.Такао Оки, съдов хирург-шеф от Токио, Професор от Айнщайн
университета в Ню Йорк, на тема „Ендоваскуларно възстановяване на аневризмите на аортната
дъга”. Лекцията бе мемориална на името на наскоро починалия Проф. Джон Чанг, основател и дългогодишен шеф на ICA. Преди тази лекция, огромен интерес предизвика съобщението на Д-р Тахир
Так и неговият екип от болницата Мейо, Уискънсин, за т. нар. Тако-Тсубо остра кардиомиопатия,
предизвиквана от силен стрес и характеризираща се с рязко разширяване на върха на лявата камера,
с не рядко спиране на сърцето, нещо, което в литературата е известно като „сърцето му не издържало”; състоянието е лечимо при навременна диагноза!
Вторият ден на Конгреса започна със Симпозиум „Предизвикателства на хирургията на гръдната аорта”, последван от кратък обеден Симпозиум на тема „АКТ в спешната и планова съдова
хирургия” и от най-интересният за мен Симпозиум „Възстановяване на юкстареналните ААА”, а
последен за деня бе „Структурни заболявания на сърцето”. Последваха т.нар. Постерни сесии,
които се проведоха последователно в отделна зала, едновременно с устните презентации. Те бяха
ръководени от екип от Професори, и се проведоха с представяне на постера на огромен екран и
обяснения от авторите им, към които се задаваха въпроси; интересно бе това, че половината от съобщенията се изнесоха от студенти, предимно от Сингапур и Токио. Накрая бяха изнесени и 2 лекции на тема: „Реципиентни критерии за отхвърляне на трансплантирания бъбрек” от Проф. Ернесто
Молменти от Ню Йорк (професор по хирургия и медицина!) и „Аневризми на гръдната аорта” от
Проф. Джон Елефтериадес от Йейл, Ню Хейвън. Най-интересен бе за мен 10-я Симпозиум посветен на „Нови учебни методи – как ще обучаваме следващото поколение?” с който започна последният ден на Конгреса, като тук презентациите бяха изцяло от австрийски водещи специалисти,
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разделени в области като регулации на времето,
в кардиологията, в радиологията, в кардиохирургията и в съдовата хирургия. Голям интерес
предизвика и препоследният 11 симпозиум
„Нови хоризонти на периферната артериална
болест”, председателствуван от Доц. Томас
Холценбайн от Залцбург и Проф. Такао Оки от
Токио. Конгресът завърши с последният 12-и
Симпозиум на тема профилактика.
Едновременно с презентациите в 3 отделни
зали се проведоха 11 Уъркшопа на мулажи и
електронни симулатори, организирани от водещи световни компании, на теми като Стандартен EVAR, перкутанен съдов достъп,
коронарни интервенции 1и2, Периферни съдови интервенции 1и2, EVAR 1и2, FEVAR,
PEVAR, EVAR 3+TEVAR, TAVI, CERAB
Имаше и впечатляващи презентации. Такова бе съобщението на 40г. китайка Проф. Уей
Зу, шеф на отделението по съдова хирургия в
Туксън, Аризона и финансист на ICA. Тази
дребничка многознаеща дама доказа, че всеки
Доц. Андреев пред плаката на Конгреса
3-ти с асимптоматична каротидна стеноза рано
или късно стига до интервенция и подчерта значението на когнитивните нарушения като отражение на микроемболизации. В този дух бе и презентацията на Проф. Ханс Екстейн, директор на отделението по съдова и ендоваскуларна хирургия
в Мюнхен и Президент на Фондация „Vascular International” на тема „Високостепенни асимптоматични каротидни стенози – кои трябва да бъдат третирани?”; авторът наблегна на т.нар. „тихи мозъчни инфаркти”, които често се пропускат, като индикация за интревенция. Проф. Екстейн покани
слушателите на предстоящата съдова конференция в Мюнхен, 07-09.2017г. В раздела за лечение
на инсулта имаше подчертан интерес към структурата и организацията на т. нар. „Центрове за мозъчен инсулт”, които в Австрия са към неврологичните отделения с реални възможности за мултидисциплинарно и водещо ендоваскуларно лечение, вкл. за перфузионна СТ-ангио или МР-ангио
по спешност (ефективността на лечението е до към 4.5 часа от началото!), с тромболиза с Алтеплазе
(0.9) или Тенектплазе (0.4 – най-добри резултати, без усложнения) или тромбекстракция. В този
раздел Проф. Рейчъл Туроп, съдов хирург от Утрехт, Холандия, подчерта, че ранната операция
след т. нар.”index event” при каротидна патология, най-късно до 14-я ден, е наложителна. Интересна статистика представи и Проф. Рендъл Франц, директор на центъра за съдови и венозни заболявания „Гранд” в Колъмбъс, Охайо; реководеният от него екип, осигуряваш минимум 9
различни специалисти на 24ч. дежурство, след въвеждане на TEVAR при травмите на гръдната
аорта, успява да снижи смъртността на 1.5% за първите 70 случая срещу 33% за практикуваната
82
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преди това отворена хирургия, както и намаляване на параплегията от 22% на същите 1.5%;
само преди 30г. по статистически данни на
Проф. Г.Кръстинов за София, смъртността при
такива травми е била 99%! В този аспект Проф.
Андреас Грайнър от болница Шарите в Берлин
съобщава за добри резултати при отворената
гръдна аортна хирургия при смъртност 5-7% в
специализираният им аортен център, докато в
центрове с малък опит тя се качва до 27%; той
подчерта и необходимостта от своевременна
намеса при пациенти с Марфан, 61% от които
преживяват 5г. оперирани, срещу само 13% без
операция. Проф. Грайнър отбеляза, че при юкстареналните ААА откритата хирургия е с 4%
смъртност, а ендоваскуларната е с по-добри
близки резултати, но с 13% реду-отворена хирургия в късния следоперативен период, като
при това смъртността нараства на 10%. Проф.
Тито Кьобел от Кардио-центъра в Хамбург съДоц. Андреев с Доц. Холценбайн и Проф. Пахингер
общи за отлични резултати при TEVAR с изполв Зала 1 в Хотел Мариот, Виена
зване на фенестрирана (FEVAR) или с
браншове (BEVAR) аортна протеза, при смъртност 1.8% и успешно имплантиране на стентграфта
в 99% от случаите, резултати съпоставими с тези на японските хирурзи. Проф. Юрг Шмидли от
Отделението по сърдечносъдова хирургия в болница Инселспитал в Берн, отбеляза значението на
нивото на клампиране при юкстареналните ААА, а д-р Юрген Фолкенсамер от болница Вилхемина
във Виена презентира резултати от успешно едноваскуларно третиране на ТААА ІV тип, както с
BEVAR, гака и с FEVAR. Подобен доклад изнесе и Проф. Пьотр Каспржак, директор на Съдова и
ендоваскуларна хирургия в унив. Болница в Регенсбург, Германия. В други съобщения Проф.
Шмидли и Проф. Каспржак подробно разгледаха техниките за предпазване от параплегия при отворената и ендоваскуларна хирургия на гръдната аорта. Проф. Рандъл Франц изнесе и интересно съобщения за успешното възстановяване при периферни артериопатии чрез канюлиране на бедрената
артерия и вливане на стволови клетки, взети от костен мозък на пациента и обработени с несложна
техника. От България участие в събитието взех само аз, въпреки отправените от мен покани към
лекари от Сити клиник сърдечносъдовия център.
Моето участие включваше много директни контакти в резултат на което няколко водещи съдови
хирурзи изявиха желание при покана да вземат участие в нашата конференция през 2018г. Активно
участие взех в дискусиите за болестта на Бюргер, болестта на Такайашу, Синдрома на Мей-Търнър
и ДВТ на горен крайник при рак на белия дроб.
Официалната част на Конгреса завърши със заседание на Борда на Директорите, продължило
2ч. и последващо с включване на вицепрезидентите, в което бях поканен и аз. Всеки от вицепреА Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я
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зидентите имаше право да постави 2 важни проблема, това направих и аз: първият ми въпрос бе
за възстановяването на Импакт Фактора на списанието, при което бях уверен от Проф. Прасад, че
от нова година това ще бъде факт. Вторият ми въпрос бе свързан с твърде високата такса за членство, което отблъсна редица колеги у нас; тук се разрази голяма дискусия, в която се наложи да
давам обяснения за доходите на лекарите и желанието им да членуват в ICA, при което бях подкрепен от Проф. Веселка от Прага и Проф Саха от Кънектикът, а след това и от почти всички други,
вкл. настояващите за равенство в тази такса от 400$; в резултат се прие, макар и само за лекари от
България, да се утвърди сумата от 50$ годишна такса, което аз смятам за моя лична победа срещу
нашите колеги – богаташи.
През 3-та дни на Конгреса бяха осигурени кафе паузи с множество сладки и прекрасни обеди,
както и вода с и без лимон или портокал, изобщо – кулинарно ниво. Най-впечатляваща бе официалната гала-вечер в т.нар. Курсалон, любимото място за концерти на фамилия Щраус, точно срещу
паметника на Йохан Щраус в малкият но красив Щадпарк; след вечерята ни бе представена прекрасна музикална програма с изпълнители от Виенската Филхармония, с прекрасна балетна двойка
и красиви млади певци, като всяко изпълнение бе обявявано от концертмайстора с изтънчен хумор.
За Виена кавото и да се каже ще е малко – световна столица на музиката приютила 5-те найвелики световни композитори, център на изящни барокови сгради и няколко великолепни дворци,
и най-важното – тихо, чисто, подредено, точно, максимално улесняващо хората, никой не минава
на червено, да се чудиш. Както бе написано на един плакат – от Виена започва Европа, донякъде
като че ли е вярно!
Следващият Юбилеен 60-и Световен Конгрес на ICA ще бъде в Токио на 22 и 23.08.2018г.
24.09.2017г.
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ДОЦЕНТ Д-Р ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КНЯЖЕВ, ДМ
1945-2017

През тази година българската съдова хирургия загуби още
един достоен неин представител – Доцент Виктор Княжев. Роден
в Москва, Доц. Княжев завършва средно и висше образование по
медицина в г. Воронеж, Русия. Установявайки се да живее в г.
Варна, д-р Княжев придобива специалност обща хирургия, работейки като ординатор в ОРКБ – Варна от 1968 до 1970г. От 1971г.
с конкурс е назначен за Асистент в Катедрата по Хирургически
болести на МУ - Варна. През 1980г. защитава Дисертация на
тема: „Някои аспекти в патогенезата и лечението на остър тромбофлебит”. През 1991г. д-р Княжев е избран за Доцент по хирургия и назначен за Ръководител на новосъздадената Клиника по
Съдова Хирургия към МУ – Варна. И всичко това не е случайно
– почти цялата творческа и практическа дейност на Доц. Княжев
в последните 36г. от живота му бе в полето на съдовите заболявания и по-конкретно в съдовата хирургия.
Огромната по обем работа на доц. Княжев включва над 6000 хирургични интервенции, в това число над
1200 сложни артериални реконструкции, вкл. над 600 такива на гръдна и коремна аорта, както и над 600
на периферните артерии, а към тях може да се прибавят и над 700 венозни операции. Показателни за неговата хирургична смелост и прецизност са редица уникални артериални намеси при аневризми на аортата, на екстракраниалните и аксиларни артерии с трансстернален достъп, на аортофеморален байпас
от аорта асценденс през диафрагмата и други екстра-анатомични реконструкции, нови варианти на профундопластиката и др.
За научните си разработки в съдовата хирургия Доц. Княжев има признати 2 изобретения – за безшевно съединяване на съдовете и за пластика на проксималната анастомоза при феморопоплитеално
шънтиране с тясна автовена, както и няколко рационализации свързани с конструирането на съдовохирургични инструменти и устройства.
Огромната научно-практическа дейност на Доц. Княжев се отразява в 250 научни съобщения, 59 от
които отпечатани в български списания и 22 – в чуждестранни. Той е съавтор в книгата „Съдови заболявания” от 1998г., членувал е в 5 международни съдово-хирургични научни дружества, до смъртта си
бе Републикански консултант по съдова хирургия, член на Редакционния съвет на сп. Ангиология и съдова хирургия” и на държавната комисия за специалност по Съдова хирургия, както и на Управителния
Съвет на БНДСЕХА.
На практика Доц. Княжев е основател на Клиниката по Съдова хирургия във Варна и създател на
съдовохирургична школа в този град, оформяйки екип от първокласни съдови хирурзи. Доц. Княжев
беше човек с широки познания в областта на медицината изобщо и отличен събеседник, проявяваше
разбиране и мъдрост. Доц. Княжев владееше руски и английски език, кореспондираше с редица колеги
и дружества в чужбина. Доц. Княжев бе женен с две деца.
Нека се поклоним пред светлата му памет. Спи спокойно Викторе, верните ти приятели и колеги
няма да те забравят.
17.09.2017г.
Доц. А. Андреев, Д-р М. Чешмеджиев
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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 започва с авторите на кирилица и да се допълва
с авторите на латиница, подредени по азбучен
ред. При статиите цитираните автори трябва
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задължително да бъдат отбелязани с номерацията си в текста. Литературата към оригиналните статии не трябва да съдържа повече от 40
заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към
клиничните случаи – 15.

7. Заглавията на цитираната статия или
книга в литературата трябва да бъде изписвана
изцяло, а съкращенията след него да оформят
задължително така както се практикува в Index
Medicus.
Пример: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood
leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

8. При цитиране на книга е задължително
да се изпишат авторите, заглавието, градът, издателството, годината на издаване и общия
брой страници или от-до.
9. Таблиците трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word или Microsoft Excel, със
номерация и кратък текст към тях, за предпочитане на отделен файл.
10. Всички мерителни единици или съкращения трябва да се представят съгласно международните стандарти и се изписват на
латиница; всички съкращения трябва да бъдат
обяснени в началото на текста.

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

13. Главният редактор не носи отговорност за грешки допуснати от авторите на
статиите и резюметата.
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