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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На XXI Национална годишна конференция на БНДСЕХА бях избрана от Общото събрание на Друже-

ството да изпълнявам длъжността главен редактор на списание „Ангиология и съдова хирургия“. Приемам

Вашето доверие като висока оценка за моята работа, но и като огромна отговорност пред Вас. Този печатен

орган на Дружеството е наше общо дело и само от нас зависи той да бъде на високо научно ниво, добре

оформен и онагледен, интересен за четене. Списанието е трибуната за всички активно четящи, работещи и

пишещи колеги. Ето защо аз и целият екип, ангажиран със създаването му, сме отворени за Вашите комен-

тари и предложения относно подобряване на неговото качеството.

И тук е мястото да благодаря на бившия главен редактор на списанието доц. Андрея Андреев за не-

уморната му работа и отдаденост към създаването на всеки брой години наред. Надявам се, и имам увере-

нията му, че той ще продължава и занапред да работи в помощ на творческия екип.

Пред Вас е брой 3 на списанието за 2017 г. Благодаря на авторските колективи за интересните статии и

научни съобщения. Молбата ми към колегите, изпращащи материали за публикуване, е предварително да
се запознаят в детайли с изискванията към авторите, за да се улесни и скъси максимално процесът на корекцията и редактирането им.

В навечерието сме на светлите Коледни и Новогодишни празници. От сърце Ви поздравявам с тях и Ви

пожелавам здраве, късмет, професионални успехи, върхове в науката и голямо човешко щастие!
Доц. Детелина Луканова, дм
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OБЗОРИ
ИМА ЛИ КОНСЕНСУС ВЪРХУ АНТИТРОМБОзНАТА
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ
ПРЕз 2017?
Д. Луканова, Н. Николов
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
Национална кардиологична болница, София

iS tHERE A CONSENSUS ON ANtitHROmBOtiC PREvENtiON iN
PERiPHERAl ARtERy DiSEASE iN 2017?
D. lukanova, N. Nikolov
Department of Vascular Surgery and Angiology,
National Heart Hospital, Sofia

РЕзЮМЕ

Пациентите с периферна артериална болест (ПАБ) имат многобройни атеросклеротични рискови фактори и често са с
мултифокална атеросклероза, което води до
повишен риск от сърдечно-съдови усложнения. Лечението трябва да включва промяна в
начина на живот с акцент върху спиране на
тютюнопушенето, ежедневни упражнения,
продължителен и стриктен контрол на рисковите фактори и антиагрегантна терапия.
Комплексното лечение трябва да се провежда
след мултидисциплинарно обсъждане,
включващо ангиолози, съдови хирурзи, кардиолози, ендокринолози, невролози, нефролози и др. Изборът на антиагрегантна
терапия за пациенти с ПАБ трябва да бъде
строго индивидуализиран въз основа на толеранса и други клинични характеристики
(напр. риск от кървене), паралелно с цената
и ръководствата на регулаторните органи.
ПАБ се нуждае от стратегия за вторична профилактика както ИБС и мозъчно-съдовата
болест. Селекцията на оптимална антиагрегантна терапия и определянето на оптимален
дозов режим в добре дефинирани популации

SUmmARy

Patients with peripheral arterial disease
(PAD) have numerous atherosclerotic risk factors and are often multifocal atherosclerosis
which leads to an increased risk of cardiovascular complications. Treatment should include
change in lifestyle with emphasis on stopping
smoking, daily exercise, prolonged and strict
control of risk factors and antiplatelet therapy.
Complex treatment should be conducted after
the multidisciplinary discussion involving the
angiologists, vascular surgeons, cardiologists,
endocrinologists, neurologists, nephrologists,
etc. The choice of antiplatelet therapy for patients with PAD should be strictly individualized
based on tolerance and other clinical characteristics (e.g. risk of bleeding) in parallel with the
price and guidelines of regulatory authorities.
PAD needs a strategy for secondary prevention
as coronary artery disease and cerebrovascular
disease. The selection of the optimal antiplatelet
therapy and determining the optimal dosing regimen in well-defined populations of patients
with PAD are important scientific questions that
still remain unanswered. We need additional
data from large randomized clinical trials to dis-
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от пациенти с ПАБ са важни научни въпроси,
които все още остават без отговор. Нуждаем
се от допълнителни данни от големи рандомизирани клинични проучвания, за да
открием ефикасността и риска на антиагрегантната профилактика в различните групи
пациенти с ПАБ, дефинирани според
клиничния стадий на заболяването (симптомни срещу асимптомни) и обективните измерения на атеросклеротичната тежест
(стъпално-брахиален индекс).
Ключови думи: периферна артериална
болест, мултифокална атеросклероза, антиагрегантна терапия
УВОД
Периферната артериална болест (ПАБ) е
сборно понятие за група заболявания, които
водят до прогресиращи стенози и/или тромбози
на аортата и/или артериите на крайниците. Клиничните изяви на периферната артериална болест са основна причина за остра и хронична
заболеваемост, свързани са с ограничаване на
функционалния капацитет и качеството на
живот, и водят до ампутация на крайник и повишен риск от смърт. Това често обуславя заседнал начин на живот при пациентите,
ограничавайки физическата им активност заради болка и дискомфорт, и може да доведе до
депресия. Системният характер на атеросклерозата допринася за развитието на придружаващи
заболявания на мозъка и сърцето. Пациентите с
ПАБ са със силно повишена сърдечносъдова заболеваемост (миокарден инфаркт и исхемичен
инсулт) и смъртност (сърдечносъдова и обща).
Ето защо изявите на ПАБ са свързани със сериозни персонални, социални и икономически последици в САЩ, Европа, Южна Америка и
Азия.
Пациентите с ПАБ имат многобройни ате6

cover the effectiveness and risks of antiplatelet
prophylaxis in different groups of patients with
PAD, defined according to the clinical stage of
the disease (symptomatic versus asymptomatic)
and objective measurement of atherosclerotic
burden (ankle-brachial index).
Key words: peripheral arterial disease,
multifocal atherosclerosis, antiplatelet therapy

росклеротични рискови фактори и често са с
мултифокална атеросклеротична болест, което
води до повишен риск от сърдечно-съдови усложнения (фиг. 1). Лечението трябва да включва
промяна в начина на живот с акцент върху спиране на тютюнопушенето, ежедневни упражнения, продължителен и стриктен контрол на
рисковите фактори и антиагрегантна терапия.
Комплексната терапия на пациентите с ПАБ винаги трябва да се провежда след мултидисциплинарно обсъждане, включващо ангиолози,
съдови хирурзи, кардиолози, ендокринолози,
невролози, нефролози и др.
Периферната артериална болест (ПАБ) е
сборно понятие за група заболявания, които
водят до прогресиращи стенози и/или тромбози
на аортата и/или артериите на крайниците. Клиничните изяви на периферната артериална болест са основна причина за остра и хронична
заболеваемост, свързани са с ограничаване на
функционалния капацитет и качеството на
живот, и водят до ампутация на крайник и повишен риск от смърт. Това често обуславя заседнал начин на живот при пациентите,
ограничавайки физическата им активност заради болка и дискомфорт, и може да доведе до
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депресия. Системният характер на атеросклерозата допринася за развитието на придружаващи
заболявания на мозъка и сърцето. Пациентите с
ПАБ са със силно повишена сърдечносъдова заболеваемост (миокарден инфаркт и исхемичен
инсулт) и смъртност (сърдечносъдова и обща).
Ето защо изявите на ПАБ са свързани със сериозни персонални, социални и икономически последици в САЩ, Европа, Южна Америка и
Азия.
Пациентите с ПАБ имат многобройни атеросклеротични рискови фактори и често са с
мултифокална атеросклеротична болест, което
води до повишен риск от сърдечно-съдови усложнения (фиг. 1). Лечението трябва да включва
промяна в начина на живот с акцент върху спиране на тютюнопушенето, ежедневни упражнения, продължителен и стриктен контрол на
рисковите фактори и антиагрегантна терапия.
Комплексната терапия на пациентите с ПАБ винаги трябва да се провежда след мултидисциплинарно обсъждане, включващо ангиолози,
съдови хирурзи, кардиолози, ендокринолози,
невролози, нефролози и др.
В последните седем години са издадени
голям брой ръководства от Европейското дружество по кардиология, Европейското дру-

жество по съдова хирургия и Европейската организация за инсулта. Всяко от тях борави със
своя специфична класификация на препоръките
и на доказателствата, въз основа на които те са
направени. В ежедневната клинична практика
все повече се налага мултидисциплинарният
подход в диагностиката и лечението на пациентите със съдови заболявания. Този факт е в основата на решението на тези дружества да
обединят усилията си за създаване на общо актуализирано ръководство през 2017 г., което да
предостави на клиницистите най-всеобхватния
единен документ за управление на периферната
артериална болест (32).
Много важно е всеки кардиолог да бъде наясно с проблемите на пациентите с ПАБ, защото той среща в кабинета си много от тях във
връзка със съпътстваща сърдечна патология. В
насоките от 2011 г. на Европейското дружество
по кардиология специална глава е посветена на
пациентите с комбинирана коронарна и периферно-съдова патология, тъй като двете заболявания споделят едни и същи етиология и
рискови фактори. В настоящите насоки работната група прави крачка напред и предлага нова
глава за други сърдечни страдания, които са
често срещани сред пациентите с ПАБ (сър-

Фиг. 1. Висок риск от атеросклеротично засягане на друг съдов басейн при ПАБ
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дечна недостатъчност, клапни сърдечни пороци). Отделна глава е посветена и на използването на комбинации от антитромбозни
медикаменти, защото опциите за тях значително нараснаха в последните години. На фокус
са случаите, при които се налага използване на
комбинация от антиагреганти при пациенти,
подлежащи на дългосрочно антикоагулантна терапия (напр. такива с предсърдно мъждене). Те
са истинско предизвикателство пред мултидисциплинарния екип (32).
Антиагреганти и антикоагуланти
Американските и европейски кардиологични дружества препоръчат всички пациенти
с ПАБ, независимо от анамнезата за друго сърдечно-съдово забоялване, да получават антиагрегант в дългосрочен план с оглед намаляване
на риска от сърдечно-съдова заболеваемост и
смъртност. Ацетилсалициловата киселина
(АСК) е ефективна при пациенти с ПАБ, които
са с клинично доказана друга форма на съдово
заболяване (коронарна или каротидна). Пациенти със самостоятелна ПАБ и в началния асимптоматичен стадий на заболяването не се
нуждаят от антиагрегантна профилактика. Клопидогрелът е ефективен за намаляване на сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със
симптоматична ПАБ с или без клинично засягане на друг съдов регион (1-5).
Работната група, разработила Ръководството за диагностика и лечение на периферна артериална болест на Американския колеж по
кардиология и Американската сърдечна асоциация от 2011 г., разглежда 5 рандомизирани клинични проучвания (РКП) и 1 метаанализ,
свързани с антиагрегантната терапия при периферна артериална болест като част от това допълнено
издание
(5-9).
Въпреки
че
метаанализът на Antithrombotic Trialists' Collaboration от 2002 г. демонстрира сигнификантна
8

редукция на сърдечно-съдовите събития при пациенти със симптоматична ПАБ, рандомизирани на антиагрегантна терапия срещу плацебо,
налице е голяма хетерогенност във включващите критерии и дозовите режими между проучванията (11).
От публикуването на Клиничното ръководство на същите дружества през 2005 г. до
2011 г. излязоха резултатите от 3 РКП, сравняващи употребата на АСК в доза 100 mg дневно
с плацебо за редукция на сърдечно-съдовия
риск при пациенти с ПАБ (6-8). Резултатите от
тях бяха нееднозначни като две по-големи проучвания с по-продължително проследяване не
доказаха ползата от АСК (7,8). Тези студии
обаче включваха само асимптоматични пациенти с ПАБ, набрани от общата популация (а не
клиничната) на базата на леко понижение на
стъпално-брахиалния индекс (СБИ), което
включва тази кохорта в групата с нисък риск от
сърдечно-съдови усложнения. Проучването
POPADAD (Prevention of Progression of Asymptomatic Diabetic Arterial Disease) включва индивиди със СБИ ≤0.99, докато Aspirin for
Asymptomatic Atherosclerosis използва СБИ
≤0.95, но изчислява СБИ, използвайки по-ниското периферно артериално налягане на глезена. Този метод е в контраст с клиничната
практика и клиничните ръководства да се използва по-високото периферно артериално налягане на глезена (7,8). Тези фактори
ограничават валидността на резултатите за пациентите с клинично изявена ПАБ и/или тези с
по-ниски стойности на СБИ, които имат повисок риск от исхемични събития. Проучването
CLIPS (Critical Leg Ischemia Prevention Study) е
най-малкото от трите разгледани и включва пациенти с по-напреднала ПАБ, дефинирана или
чрез наличие на симптоми или със СБИ ≤0.85.
То доказва значима редукция на сърдечно-съдовите исхемични събития сред пациентите, при-
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емащи АСК (6). За отбелязване е фактът, че това
проучване беше преустановено рано и набра
само 366 от планираните 2000 пациенти. Метаанализът от 2009 г. доказа редукция на риска от
нефетален инсулт при пациенти с ПАБ на терапия с АСК, но липса на сигнификантно намаление на общия сърдечно-съдов риск (10). Той
включва проучванията CLIPS и POPADAD, но
не и Aspirin for Asymptomatic Atherosclerosis.
Препоръчаният дозов режим за АСК е между 75
mg и 325 mg дневно и отразява този, използван
в клиничните проучвания с АСК и клиничната
практика.
Препоръките от 2005 г. за клопидогрел като
алтернатива на АСК остават непроменени в
клиничното ръководството от 2011 г. и в това от
2017 г. (2,3,33). Метаанализ на Antithrombotic
Trialists’ Collaboration комбинира данните от 42
рандомизирани клинични проучвания при 9706
пациенти с интермитентно клаудикацио и/или
периферен артериален байпас или ангиопластика. Инцидентите на съдова смърт, нефатален
миокарден инфаркт и нефатален инсулт по
време на проследяването са сигнификантно
снижени с 23% от антиагрегантните медикаменти (5,12). Ниската доза АСК (75-150 mg
дневно) е поне толкова ефективна, колкото повисоките дози. След 2005 г. няма нови клинични
проучвания, директно сравняващи монотерапия
с АСК срещу клопидогрел, след рандомизираното проучване CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events),
включващо подгрупа от 6452 пациенти с ПАБ
на долните крайници (13). За период на проследяване 1,9 години годишната комбинация от
инциденти на съдова смърт, нефатален миокарден инфаркт и нефатален инсулт в групата с
ПАБ е 3,7% и 4,9% респективно в групите на
клопидогрела и АСК. Налице е сигнификантно
снижаване на исхемичните събития с 23,8% с
клопидогрел. Тези ползи се оказват по-големи,

отколкото при пациентите с исхемична болест
на сърцето или инсулт. Резултатите от проучването CHARISMA (Clopidogrel for High
Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization,
Management, and Avoidance) показаха, че може
би е разумно да се има предвид комбинирана
антиагрегантна терапия с АСК плюс клопидогрел само за някои групи високорискови пациенти с ПАБ, които нямат висок риск от кървене
(9,10,14,15). Първичната крайна цел за ефикасност в него е сумарна от първата поява на фатален и нефатален миокарден инфаркт, фатален и
нефатален инсулт или сърдечно-съдова смърт
(включително хеморагична) при включени 15
603 пациенти с клинично изявено съдово заболяване или мултиплени рискови фактори за атеросклероза и период на проследяване средно 28
месеца. Резултатите показаха несигнификантна
редукция на исхемичните събития при пациентите на терапия с АСК + клопидогрел (6,8 %)
спрямо 7.3 % в рамото с плацебо плюс АСК (р
= 0.217). Когато проследим резултатите за ефикасност в подгрупите на пациентите по категория на включване (post-hoc анализ) забелязваме,
че при 2838 пациенти с периферна артериална
болест има несигнификантна редукция на риска
(13.1 %) от 8,7% в плацебо + АСК групата до
7.6 % в клопидогрел + АСК групата (13,14).
Малките ползи от двойната антиагрегантна терапия не потвърдиха тяхната препоръка при пациенти с ПАБ поради повишения риск от
кървене.
Проучването WAVE (Warfarin Antiplatelet
Vascular Evaluation) осигури допълнителни доказателства против употребата на орални антикоагуланти (ОАК) като допълнение към
антиагрегантната терапия за превенция на сърдечно-съдови събития при пациенти с ПАБ и
нивото на доказателствата беше покачено на В
за
тази
Клас
ІІІ
препоръка
(15).
През 2010 г. бяха публикувани резултатите от
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рандомизираното проучване Aspirin for Prevention of Cardiovascular Events in a General Population Screened for a Low Ankle Brachial Index,
чиято цел беше да определи ефективността на
АСК (100 mg дневно) спрямо плацебо за превенция на сърдечно-съдови събития при 3350
ивдивиди от общата популация с асимптоматична ПАБ (скринирани на база СБИ ≤0,95),
които показаха, че АСК не редуцира значимо
сърдечно-съдовия риск (8).
Антиагрегантна и антикоагулантна терапия след реваскуларизация
Отвъд потенциалните ползи от антитромбоцитните медикаменти за намаляване на фаталните или нефатални сърдечно-съдови събития
при пациенти с ПАБ, тези лекарства са задължително индицирани след реваскуларизация
(ендоваскуларна или хирургична) с цел подобряване на проходимостта им (3,4,17-21). В метаанализ на 16 проучвания е оценен ефектът на
антитромбоцитната терапия, приложена постоперативно при пациенти с инфраингвинална
байпас хирургия (22). Антитромбоцитната терапия с АСК или комбинация от АСК и дипиридамол има положителен ефект върху
първичната проходимост 12 месеца след процедурата (OR 0.59, 95 % CI 0.45-0.79). Подгруповият анализ показва, че пациентите с
имплантирани протези имат по-голяма полза от
приложението на тромбоцитни инхибитори, отколкото пациенти с венозни графтове (22). Холандското
мултицентрово
проспективно
проучване Bypass Oral Anticoagulants or Aspirin
(BOA) рандомизира 2690 пациенти след байпас
хирургия на долните крайници в две групи:
орална антикоагулация (INR 3-4,5) срещу антиагрегантна терапия (АСК 80 mg). Като цяло резултатите в двете групи не се различават, но
подгруповият анализ показа, че антикоагулацията подобрява в по-голяма степен проходи10

мостта на венозните графтове в сравнение с
АСК. Обратно, АСК съхранява протезната проходимост по-добре от антикоагулацията. За отбелязване е, че рискът от голямо кървене е два
пъти по-висок в групата с антикоагулация (23).
В друго проучване 665 пациенти, подложени на
феморо-поплитеална байпас хирургия, са рандомизирани на комбинация от АСК (325 mg)
плюс варфарин (INR 1,4-2,8) срещу АСК (325
mg). Не е доказано превъзходство на двойната
терапия по отношение на проходимостта на
графта, но по-голяма полза от нея имали пациентите с протезни графтове. Отново рискът от
кървене в групата с комбинирана терапия е два
пъти по-висок (24). В друго рандомизирано
проучване двойната комбинация варфарин (INR
2,0-3,0) плюс АСК (325 mg) е сравнена с монотерапия с АСК (325 mg) при 56 пациенти с високорискови венозни графтове (дефинирани
като лош артериален отток, неоптимален венозен кондюит и повторни интервенции). След
три години проходимостта на графтовете и оцеляването на крайника са значително по-високи
при тези, получаващи варфарин и АСК, но кървенето е по-често с тази комбинация (25). CASPAR (Clopidogrel and Acetylsalicylic Acid in
Bypass Surgery for Peripheral ARterial disease) е
двойно сляпо рандомизирано проучване, оценяващо ефикасността на комбинацията от АСК и
клопидогрел срещу монотерапия с АСК за повишаване на първичната проходимост, спасяването на крайника и оцеляването при пациенти
с подколенен байпас (26). От включените 851
пациенти 70% са с венозен графт, а 30% - със
синтетичен. При проследяване за период от
една година няма статистически значима разлика по отношение на комбинацията от първични крайни точки в двете групи.
Подгруповият анализ демонстрира благоприятния ефект на клопидогрел + АСК при протезните графтове. Броят пациенти, имащи нужда
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от лечение с двойна антиагрегантна терапия за
съхраняване на един крайник след подколенна
байпас хирургия е драматично нисък – 10,2. Ролята на антикоагулацията след инфраингвинална перкутанна транслуменна ангиопластика
(ПТА) и стентиране е оценена в три проспективни рандомизирани проучвания (26). Нито
едно не успя да покаже някакво значително подобрение в артериалната проходимост с използването на антикоагулантна терапия, докато
усложненията, свързани с кървене, нарастват.
Ето защо все още антикоагулантната терапия не
се препоръчва рутинно след ПТА или стентиране на артериите на долните крайници.
Двойна и тройна антитромбозна терапия
Няма големи проучвания в областта на ПАБ
относно конкомитантната терапия с орални антикоагуланти (ОАК) и един или два антиагреганта (АА) след перкутанна транслуменна
ангиопластика с последващо стентиране на периферни артерии при пациенти, получаващи
продължителна антикоагулантна терапия по
повод предсърдно мъждене или сърдечни
клапни протези. Това е причината до август
2017 г. в ежедневната си клинична практика да
се придържаме към препоръките на досегашните международни ръководства за антитромбозна терапия след перкутанни коронарни
интервенции на фона на антикоагулантна терапия.
Хроничната орална антикоагулантна терапия се препоръча при пациенти с механични
клапни протези и такива с предсърдно мъждене
с CHA2DS2-VASc скор ≥1. Когато тези пациенти бъдат подложени на перкутанни коронарни интервенции със стентиране е
индицирано лечение с АСК и P2Y12-нхибитори. Преди 2014 г. клиничните ръководства
препоръчаха използването на тройна терапия
[витамин К антагонист (ВКА) + АСК + клопи-

догрел] за тези пациенти. Обаче повишеният
риск от голямо кървене се оказва Ахилесовата
пета на този антитромбозен режим. Напоследък
много студии работят по този въпрос, включително проспективни рандомизирани проучвания, и доказателствата, подкрепящи добавянето
на АСК към режима с ВКА + клопидогрел, все
повече намаляват. В тази група пациенти предизвикателството е намиране на оптимален баланс за превенция на тромбоемболичните
събития като тромбоза на стент и тромбемболичен инсулт без повишаване на риска от кървене
(28).
Много ретроспективни анализи в кардиологията сравняват тройната терапия [ОАК +
двойна АА терапия (DAPT)] с двойна (ОАК +
един АА) и резултатите от всички показват повишен риск от кървене с тройната комбинация.
Той е с 50% по-висок от този при двойната като
налице е както ранен така и късен риск от кървене (29).
Може би още е твърде рано да изоставим
АСК след имплантиране на стент при пациенти
с предсърдно мъждене, получаващи орални антикоагуланти, само въз основа на резултатите от
WOEST, но двойната терапия ОАК + клопидогрел може да се приеме като алтернатива на
тройната комбинация при избрани пациенти с
предсърдно мъждене и нисък риск от тромбоза
на стента и/или рецидивиращи коронарни инциденти (29).
През 2014 г. беше създадено Българското
клинично ръководство за диагностика и лечение на периферна артериална болест, а през
2015 г. беше публикувано второто му допълнено
издание. При изработването им работната
група, съставена от експерти в областта на съдовите заболявания, се базира на ръководствата
на водещи европейски и американски кардиологични дружества за лечение на ПАБ, публикувани в последните години, на ръководството

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

1/2016

11

на гръдните лекари за антитромбозна терапия
при ПАБ, както и на това на съдовите хирурзи
от 2007 г. Те са в основата на препоръките на
нашето клинично ръководство за антитромбозна терапия като сме взели предвид особеностите на българския пациент и модел на
здравеопазване (1).
Антитромбозна терапия при ПАБ – 2017
според Клиничното ръководство на Европейските дружества по кардиология и съдова хирургия
• Препоръчва се монотерапия с антиагрегант само при симптоматична ПАБ или ако пациентът е преживял реваскуларизация.
• Препоръчва се хронична антикоагулантна
терапия само тогава, когато пациентът има придружаваща индикация за това и тя може за бъде
комбинирана с един антиагрегант след скорошна реваскуларизация.
До момента са налице резултатите от няколко клинични проучвания, които изпитват
ефикасността и безопасността на новите перорални антикоагуланти и антитромбозните медикаменти от групата на P2Y12-нхибиторите като
тикагрелор за редукция на риска от големи исхемични събития при пациенти с ПАБ на долните крайници.
Завърши проучването EUCLID (Examining
Use of tiCagreLor In paD), сравняващо ефикасността и безопасността на 180 mg тикагрелор с
тази на 75 mg клопидогрел за превенция на сърдечно-съдови събития при пациенти с ПАБ за
период на проследяване 40 месеца. То не можа
да докаже предимство на тикагрелора пред клопидогрела за превенция на големи сърдечно-съдови събития или такива, свързани със
съхраняване на крайника, както и за редукция
на смъртността. Не показа обаче и по-голяма
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честота на голямо кървене.
Проучването PEGASUS-TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior
Heart Attack Using Ticagrelor Compared to
Placebo on a Background of Aspirin–Thrombolysis
in Myocardial Infarction 54) сравнява ефективността на различни дозови режими на тикагрелор (180 mg или 120 mg) с плацебо като в трите
рамена е добавена ниска доза АСК за превенция
на големи сърдечно-съдови събития. Резултатите от подгруповия анализ при стабилни пациенти с преживян миокарден инфаркт (преди 1
до 3 години) и ПАБ показаха, че по-ниската
доза (120 mg) ги намалява с 31% и редуцира
смъртността с 48%, а по-високата доза (180 mg)
намалява събитията, заплашващи целостта на
крайника, без да повлиява другите две крайни
точки. И двете дози тикагрелор имат сравним
профил на безопасност без повишена честота
на кървене спрямо плацебо.
Тази година излязоха и резултатите от проучването COMPASS (Rivaroxaban for the Prevention of Major Cardiovascular Events in Coronary
or Peripheral Artery Disease), което рандомизира
27 402 пациенти с коронарна артериална болест
или ПАБ в три рамена: монотерапия с ривароксабан – 2х5 mg, комбинация ривароксабан 2х2,5 mg + ASA 100 mg и монотерапия с ASA
100 mg. По отношение на ПАБ резултатите са
повече от обнадеждаващи – комбинацията от
ниска доза ривароксабан + АСК спрямо монотерапия с АСК намалява сърдечно-съдовите инциденти с 28%, събитията, застрашаващи
целостта на крайника, с 46% (вкл. редукция на
големите ампутации със 70%) и води до 28%
по-голяма нетна клинична полза (съставната от
горните две). Въпреки че голямото кървене е
по-често в групата с комбинирана терапия, не
се наблюдава по-голяма честота на фатално
кървене или такова в критичен орган (30).
Ворапаксар е представител на ново поко-
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ление антиагреганти - антагонисти на активираните от протеази рецептори-1 (PAR-1). Направен е подгрупов анализ на проучването
TRA2oP-TIMI 50, което сравнява ефикасността
и безопасността на двойната комбинация ворапаксар + АСК с тази на монотерапия с АСК за
вторична превенция при пациенти с клинично
изявена ПАБ (n = 3787). Резултатите показаха,
че добавянето на ворапаксар към стандартната
антиагрегантна терапия не редуцира риска от
големи сърдечно-съдови събития [HR 0.94 (95%
CI 0.78–1.14)], но сигнификантно (с 42%) намалява риска от остра исхемия на крайника [HR
0.58 (95% CI 0.39–0.86)] и периферни реваскуларизации [HR 0.84 (95% CI 0.73–0.97)]. Тази
полза е налице независимо от причината за възникването на исхемията – тромбоза на графта
след хирургия или тромбоза на нативна артерия. На тези благоприятни ефекти на ворапаксара се противопоставя повишения риск от
кървене с двойната комбинация [HR 1.62 (95%
Очакваме резултатите от друго проучване VOYAGER PAD (Efficacy and Safety of Rivaroxaban in Reducing the Risk of Major Thrombotic
Vascular Events in Subjects With Peripheral Artery
Disease Undergoing Peripheral Revascularization
Procedures of the Lower Extremities), изследващо
ефикасността и безопасността на Rivaroxaban в
доза 2,5 mg два пъти дневно в комбинация с
АСК 100 mg дневно за намаляване на риска от
големи тромботична съдови събития при пациенти със симптоматична периферна артериална
болест, подложени на периферни реваскуларизационни процедури на долните крайници.
Антитромбозна терапия след ендоваскуларни процедури
Препоръчва се двойна антиагрегантна терапия поне един месец след интервенцията, независимо от вида на стента. В проучването Zilver
PTX, сравняващо проходимостта на метални

стентове с тази на медикамент излъчващи, тази
терапия е задължителна в първите два месеца.
В IN.PACT SFA половината от пациентите са
били на двойна терапия за една година. Стентирането на подколенните артерии изисква попродължителна двойна антиагрегация, но няма
специфични доказателства за това.
Антитромбозна терапия при пациенти
с ПАБ, получаващи дългосрочна антикоагулантна терапия
Доказателствата, подкрепящи специфични
антитромбозни режими при тези пациенти са
оскъдни. Първата крачка е да се преоцени необходимостта от хронична антикоагулация. В тази
група влизат пациенти с предсърдно мъждене с
CHA2DS2-VASc скор ≥2, тези с механични
клапни протези и тези с наскоро преживян венозен тромбоемболизъм или рецидивиращ
такъв. Важно е, че наличието на ПАБ добавя 1
точка към CHA2DS2-VASc скора и може да промени индикацията за орален антикоагулант.
Подгруповият анализ на ROCKET-AF (Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition
Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) докладва сигнификантно взаимодействие
за голямо и неголямо клинично значимо кървене при пациенти с ПАБ (n = 839) на терапия с
ривароксабан срещу варфарин [HR 1.40 (95% CI
1.06–1.86)], сравнени с такива без ПАБ [HR 1.03
(95% CI 0.95–1.11); P = 0.037].
Продължителността на комбинираната терапия трябва да е възможно най-малка в зависимост от клиничната индикация и риска от
кървене. Добавянето на антиагрегант може да е
заради придружаваща коронарна артериална
болест или след ендоваскуларна процедура.
Тройната терапия (АСК, клопидогрел и ОАК)
не се препоръча при тези пациенти с изключение на стентовете под коляното или комплекс-
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ните лезии с много висок риск от тромбоза. Задължителна е гастропротекцията с инхибитор
на протонната помпа и близкото мониториране
на дозата на ВКА с прицелен INR 2-2,5 (без пациентите с митрални клапни протези). При пациенти на терапия с директен орален
антикоагулант в комбинация с антиагрегант
трябва да се използва най-ниската доза от ОАК,
доказала ефект в проучванията за превенция на
инсулт.
Нашият опит с антитромбозна профилактика след ендоваскуларни процедури или
байпас хирургия
Основните методи за реваскуларизация на
крайника при ПАБ са три: отворена хирургия,
ендоваскуларна хирургия и хибридна хирургия.
В Клиниката по съдова хирургия и ангиология
в Национална кардиологична болница сме изградили терапевтични алгоритми за антитромбозна терапия след реваскуларизация въз
основа на чуждестранните ръководства и на
Българското ръководство за диагностика и лечение на ПАБ.
Отворена хирургия Голямата коремна хирургия – коремни аневризми и аорто-бифеморални байпаси, в голям процент от случаите се
антиагрегират постоперативно единствено с
АСК за неограничено време. Синтетичните и
автоложни байпаси под ингвиналния лигамент
и при добър аутфлоу се оставят на продължителна антиагрегантна терапия като при синтетичните протези се използва двойна
комбинация - клопидогрел и АСК, а при автоложните - само АСК. При лош аутфлоу се предпочита ОАК. Дисталните байпаси и
композит-байпасите се профилактират главно с
ОАК. Ендартеректомиите, независимо от локацията им, се профилактират с единична или
двойна антиагрегантна терапия. При извършване на байпас хирургия (независимо дали тя
14

е със синтетичен или автоложен материал) и когато е необходимо пациентът да приема ОАК,
постоперативното лечение се продължава само
с ОАК. В редки случаи по преценка на оператора може да се включи и АСК или клопидогрел. В тази група попадат и голяма част от
дезоблитерациите на общата феморална артерия и/или дълбоката феморална артерия. При
каротидните ендартеректомии обаче задължително включваме (освен ако пациентът не е бил
натоварен предварително) клопидогрел към
ОАК. Според нас след такава дезоблитерация
не е достатъчно пациентът да бъде оставен на
монотерапия с антикоагулант.
Ендоваскуларна хирургия Всички пациенти, подлежащи на такъв вид лечение, получават антиагрегеганти преди процедурата (по
възможност поне седем дни). Медикаментът на
избор е клопидогрел, а при необходимост може
да се избере тикагрелор. ОАК се спира два дни
преди процедурата и пациентът се включва на
нискомолекулен хепарин или нефракциониран
хепарин според необходимостта от такъв. Независимо от подготовката, в деня на процедурата
се дава натоварваща доза от 300 mg клопидогрел и 300 mg АСК. По време на процедурата на
пациента се прилага и болус нефракциониран
хепарин в доза 70-80 IU/кg и по 1000 IU на
всеки час. След процедурата предпочитаме
едно денонощие нефракциониран хепарин 1520 IU/кg/24 часа постоянна интравенозна инфузия. Основният контингент пациенти се изписва
на двойна антиагрегантна терапия - най-често
клопидогрел и АСК (75-100 mg). Всеки оператор преценява сам продължителността на приема на клопидогрел като най-често тя е между
3 и 6 месеца, докато АСК остава като постоянна
терапия. В случаите на необходимост от антикоагулация предпочитаме комбинацията ОАК +
клопидогрел като последният продължава поне
три месеца.
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Хибридна хирургия По своята същност
хибридната хирургия почти винаги е съпроводена с екстензивна дезоблитерация на артерията, което открива голяма повърхност за
тромбообразуване. В допълнение към това в повечето случаи се налага имплантация на стент.
Ето защо тук антиагрегантната профилактика е
от особено значение. Желателна е предоперативна профилактика поне за три дни с двойна
комбинация (клопидогрел + АСК), а в деня на
процедурата се дава и стандартна натоварваща
доза. При локални недългосегментни дезоблитерации с или без стентиране предпочитаме
двойна антиагрегация с клопидогрел и АСК
като клопидогрелът може да бъде преустановен
след три месеца. Поведението при дългосегментни дезоблитерации в илио-феморо-поплитеалния сегмент е същото, но клопидогрела се
преустановява след шестия месец. При необходимост от антикоагулация предпочитаме
двойна терапия ОАК + клопидогрел.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на антиагрегантна терапия за пациенти с ПАБ трябва да бъде строго индивидуализиран въз основа на толеранса и други
клинични характеристики (напр. риск от кървене) паралелно с цената и ръководствата на регулаторните органи. Ясно е, че периферната
артериална болест се нуждае от стратегия за
вторична профилактика както коронарната артериална и мозъчно-съдовата болест. Селекцията на оптимална антиагрегантна терапия и
определянето на оптимален дозов режим в
добре дефинирани популации от пациенти с
ПАБ са важни научни въпроси, които все още
остават без отговор. Налице са множество стратегии за такива терапии, но техните специфични индикации остават неясни. Нуждаем се
от допълнителни данни от големи РКП, за да от-

крием ефикасността и риска на антиагрегантната профилактика в различните групи пациенти с ПАБ, дефинирани според клиничния
стадий на заболяването (асимптоматични срещу
симптоматични с интермитентно клаудикацио
или критична исхемия на крайника) и обективните измерения на атеросклеротичната тежест
(СБИ).
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ
АОРТО-ИЛИАЧНА ОКЛУзИВНА БОЛЕСТ – СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИз НА ТРИТЕ ОСНОВНИ МЕТОДА НА ЛЕЧЕНИЕ
Н. Николов, Б. Бонева, М. Димова, Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална Кардиологична Болница“, София

AORtOiliAC OCClUSivE DiSEASE – COmPAtiBlE
ANAlySiS OF tHREE mAiN StRAtEGiES FOR tREAtmENt
N. Nikolov, B. Boneva, m. Dimova, D. lukanova, m. Stankev
Department of vascular surgery and angiology,
МНАТ National Heart Hospital, Sofiа
РЕзЮМЕ

Цел: Едноцентров ретроспективен анализ, изследващ клиничния резултат и
първичната проходимост на реконструкциите при трите основни стратегии за лечение на аорто-илиачна оклузивна болест
(АИОБ).
Методи: Между януари 2014 и февруари
2017 бяха изследвани 277 пациента с общо
309 реконструкции. Кохортата бе разделена
на три групи. Първата група включва 145 реконструкции (47,3%) интервенирани ендоваскуларно като задължително условие бе
индексната процедура да включва стентиране. Втората група включва 101 реконструкции (33.9%), при които е извършена
хибридна процедура. Третата група включва
57 реконструкции (18,6%), третирани с отворена хирургия. Трите групи бяха сравнени
спрямо рисковия профил на пациента - пол,
възраст и коморбидитет.
Резултати: Обработените данни показаха добра първична проходимост на предприетите реконструкции и при трите
терапевтични подхода. Проходимостта на

SUmmARy

Aim: A single center retrospective study assessing the clinical outcome and the primary patency of the three primary strategies for the
treatment of aortoiliac occlusive disease.
Methods: Between January 2014 and February 2017, 277 patients with a combined total
of 309 reconstructions were examined. The cohort was divided into three groups. The first
group, which includes 145 reconstructions
(47.3%), received endovascular treatment. The
main criterion for inclusion in the study, for the
first group, is that that the index procedure involves stenting. The second group includes 101
reconstructions (33.9%), where a hybrid procedure was carried out. The third group - 57 reconstructions (18.6%) treated with open surgery.
The three groups were compared to the patient's
risk profile - gender, age and comorbidity.
Results: Data processing showed a good
primary patency in the three therapeutic approaches. The patency of the first month is over
96%, with patency of the twelfth month being
similar. Depending on the intraoperative findings, part of the reconstructions also required
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първия месец е над 96%. Аналогично е наблюдението на дванадесетия месец. В зависимост от интраоперативната находка при
част от реконструкциите се е наложила и
дистална ревасклуаризация - в ендоваскулараната група при 6 %, в хибридната група 41% , а в оперативната група - 21%. При част
от пациентите осигуряването на илиачния
кръвоток се е оказало недостатъчно. В ендоваскуларната група последваща реконструкция се е наложила в 39% от случаите, в
оперативната група - 42%, в хибридната
група- 48%. Най значимите рискови фактори
при пациенти с АИОБ са артериалната хипертония, дислипидемията и тютюнопушенето.
Заключение: В съвременния подход при
терапията на аорто-илиачната оклузивна болест все по-широко са застъпени ендоваскуларното и хибридното лечение.Те показват
сходна проходимост на реконструкциите при
проследяване до 1 година. Ползата за пациента е съкратеният болничен престой, помалката или липсващата хирургична травма,
бързото възстановяване и връщане към обичайния начин на живот.
Ключови думи: аорто-илиачна оклузивна болест, периферна артериална болест,
първична проходимост, методи на лечение
УВОД
Периферната артериална болест (ПАБ) е
сборно понятие за група заболявания, водещи
до прогресивни стенози и/или тромбози на артериите на крайниците. Най-честата причина е
системната атеросклероза. Разпространението
на заболяването е установено чрез серия от
епидемиологични проучвания, които използват
интермитентното клаудикацио като симптома20

distal revascularisation - in the endovascular
group at 6%, in the hybrid group - 41% and in
the operative group - 21%. In some patients, the
provision of iliac blood flow was inadequate. In
the endovascular group, subsequent reconstruction was required in 39% of cases, 42% in the
open surgery group, and 48% in the hybrid
group. The most significant risk factors observed in patients with AIOD include arterial
hypertension, dyslipidemia and smoking.
Conclusion: In the modern approach to the
treatment of iliac occlusive disease significant
overlap between endovascular and hybrid treatment is becoming widespread. They show similar patency up to the first year follow-up.
Benefits to the patient include shortened hospital
stay, lesser to none surgical trauma, rapid recovery and return to the usual lifestyle.
Key words: aortоiliac occlusive disease,
peripheral arterial disease, primary patency,
treatment methods

тичен маркер или намалението в стъпално-брахиалния индекс (СБИ) като клиничен показател,
за да определят засегната популация. ПАБ засяга около 8 до 12 млн. души в САЩ или около
20% от населенението над 60-годишна възраст.
В световен мащаб разпространението на заболяването е нараснало до 24% за интервала от
2000 г. до 2010 г. (от 164 на 202 млн. души)
(1,2,12). Честотата на ПАБ расте с възрастта и
е тясно свързана с наличието на рискови фак-
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тори за атеросклероза. Във Framingam Heart
study годишната честота на интермитентното
клаудикацио е 6 мъже/10 000 и 3 жени/10 000
във възрастовия диапазон 30-44 г. и нараства до
61 на 10 000 мъже и 54 на 10 000 жени в диапазона 65-74 г. (3). С нарастването на честотата на
заболяването се появява необходимостта от търсене на най-успешния подход за лечение съобразно
коморбидитета
на
пациентите.
Последното е от ключово значение за проходимостта на реконструкциите и подобряване на

качеството им на живот.
До момента избора на реконструктивен подход се определяше от вида на лезията по TASC
класификацията, което обаче се оказва недостатъчен критерий (9). Съвременните ръководства поставят акцента въху лечението на
системната атеросклероза и повлияването на
рисковите фактори, водещи до нея. Реваскуларизация се предприема само при тежко, ограничаващо качеството на живот на пациента,
интермитентно клаудикацио и след като консер-

Таблица 1. LEGS Score
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вативната терапия не дава ефект (7,12). Поради
сравнително бавната бенигнена програсия на
заболяването все повече специалисти предпочитат ендоваскуларното пред хирургичното лечение на базата на т.нар. LEGS Score (табл. 1).
С все по-широкото прилагане на ендоваскуларното лечение, дори при комплексни артериални лезии (TASC C-D), значително намалява
броя на отворените артериални реконструкции.
Това изместване на лечебния подход в интервенционална посока води до по-трудно усвояване и поддържане на уменията на съдовите
специалисти в отворената хирургия (5,15). От
друга страна, остават въпросите: кои пациенти
са подходящи за първично хирургично лечение,
колко ендоваскуларни процедури могат да се
проведат в един и същи сегмент, преди да се
премине към отворена хирургия, и не е ли хибридният подход златната среда, към която се
стремим? В досегашните ръководства хирургичното лечение е все още златен стандарт за
лечение при екстензивна илиачна оклузивна болест (8,13,14). Същевременно все повече специалисти предпочитат минимално инвазивния
подход, съкращаващ болничния престой и минимизиращ травмата за пациента.
Настоящият труд има за цел да представи
сравнителен анализ на проходимостта на съдовите реконструкции при трите основни метода
на лечение на аорто-илиачната оклузивна болест (АИОБ).
МЕТОДИ
За периода от януари 2014 г. до февруари
2017 г. бяха изследвани 277 пациенти, подложени на 309 реконструкции в Клиниката по съдова хирургия и ангиология на Национална
кардиологична болница. Кохортата беше разделена на три групи. Първата група включва 145
реконструкции (47,3%) при пациенти, интерве22

нирани само ендоваскуларно, като задължително условие беше индексната процедура да
включва имплантация на стент. Втората група
включва 101 реконструкции (33.9%) при
пациенти, при които е извършена хибридна процедура с или без ангажиране на феморо-поплитеалния сегмент. Третата група включва 57
реконструкции (18,6%) при пациенти, третирани с отворена хирургия. Трите групи бяха
сравнени според рисковия профил на пациента
- пол, възраст, тютюнопушене и наличие на
придружаващи заболявания [захарен диабет
(ЗД), артериална хпертония (АХ), дислипидемия (ДЛП) и засягане на други съдови басейни
(каротиден, коронарен, висцерален)].
В изследването не са включени: пациенти с
късосегментни лезии (стенози и оклузии) под 5
см, третирани само с балонна ангиопластика и
с добър постпроцедурен резултат без необходимост от имплантация на стент и такива с аортоилиачна оклузивна болест с двустранно
засягане на илиачния сегмент, при които е предприето оперативно лечение (аорто-бифеморален байпас).
Пациентите с билатерални илиачни лезии
са третирани двуетапно като всяка процедура е
самостоятелно интерпретирана в изследването.
При постъпването в клиниката всички пациенти преминават през стандартен алгоритъм
на диагностика. Той включва: подробна анамнеза, клиничен и ангиологичен статус, дуплекс
ултрасонография (ДУС) на трите основни съдови области - каротидни артерии, аорто-илиачен сегмент, феморо-поплитеален сегмент,
измерване на периферно артериално налягане и
изчисляване на СБИ, стандартни лабораторни
изследвания. Направена е и кардиологична консултация, целяща оценка и профилактика на перипроцедурния/ периопертивния риск и
евентуалните постоперативни усложнения. Селекцията на пациентите се базира на обективна

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

3/2017

оценка на придружаващите заболявания,
функционалния им статус и очакваната продължителност на живота. Допълнителните консултации са с ендокринолог, невролог или
нефролог в зависимост от коморбидитета на пациента. Диагностична дигитална субтракционна ангиография или СТ-ангиография е
направена за оценка на тежестта на заболяването, морфологията и разпространението на лезиите и анатомичните особенности на всеки
пациент.
Изборът на оперативна техника е планиран
за всеки пациент индивидуално като на съдовохирургично обсъждане е разгледана цялата медицинска история, клиничният статус на
пациента и събраните данни от гореспоменатите изследвания и консултации. В операционната зала последно е решението на опериращия
хируг, което зависи от интраоперативната находка.
В ендоваскуларно третираната група попадат пациенти с високостепенни стенози и оклузии. Съдовият достъп включва ипсилатералната
а. феморалис комунис (АФК), контралатералната а. феморалис комунис или лявата а. брахиалис. При наличие на оклузия с помощта на
хидрофилен водач и водещ катетър се осъщест-

вява интралуменна или субинтимална реканализация. Лезиите са дилатирани или реканализирани и задължително стентирани. 44% от
интервенциите включват реканализация и стентиране, тоест се отнасят за TASC C и D лезии.
На фигура 1 е предствена ТASC D лезия, подложена на реканализация и стентиране с добър
постпроцедурен резултат с пълно възстановяване на лумена на интервенирания съд.
Поради ретроспективно събраната информация за изследването няма данни за дължината
на лезията в различните кохорти, което лимитира анализа на ефекта от лечението спрямо
анатомичните характеристики.
При втората група пациенти е избран хибриден подход поради: високостепенна (над
50%) стеноза на АФК, тотална оклузия на АФК,
високостепенна стеноза на а. профунда феморис (АПФ) при тотално оклудирала а. феморалис суперфициалис (АФС), тотална оклузия на
а. илиака комунис (АИК) и а. илиака екстерна
(АИЕ) до ингвиналния лигамент при проходима
АФК без сигнификантна стеноза на последната.
При част от тези пациенти АПФ е инсуфициентна, което налага едновремнното интервениране на феморо-поплитеалния сегмент като
реципиент на илиачния кръвоток. Илиачните

Фиг. 1. Ендоваскуларна реканализация на тотална оклузия на дясна външна илиачна артерия (EIA - External Iliac Artery) – ангиография и следпроцедурен резултат
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Фиг. 2. СТ-ангиография (аорто-илио-феморален и поплитео-крурален сегмент)

лезии са третирани чрез РТА на сигнификантна
стеноза (с или без стентиране) или дезоблитерация с рингстрипер. АФК е реконструирана
чрез автовенозна, автоартериална или синтетична пачпластика в съчетание или не с профундопластика
или
необифуркация
в
зависимост от конкретната патоморфология. На
фигура 2 е представена предоперативна диагностична СТ-ангиография на пациент с аортоилиачна оклузивна болест с едновременно

засягане на феморо-поплитеалния сегмент. При
него е предприето хибридно лечение. Фигури 3
и 4 представят ангиография, извършена 12 месеца след операцията, удостоверяваща проходимост на реконструкцията до ниво плантарни
артерии за интервенирания ляв долен крайник.
В третата група пациентите са подложени
на отворено хирургично лечение – аорто-феморален или илио-феморален байпас.
След оперативна, хибридна или ендоваску-

Фиг. 3. Следоперативен резултат във феморо-поплитеалния сегмент

24
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Фиг. 4. Следоперативен резултат в поплитео-круралния сегмент

ларна процедура пациентите подлежат на периодично проследяване. В хода на настоящото
ретроспективно проучване е търсена проходимост на реконструкциите на 1, 3, 6 и 12 месец.
Последната е обективизирана чрез: субективната оценка на пациента за отзвучаване на болковата симптоматика и увеличаване на
клаудикационното растояние; клиничен преглед; ДУС; измерване на ПАН и изчисляване на
СБИ. За непроходими са приети реконструкциите при загуба на палпаторен пулс, възобновяване на болковата симптоматика, намаление
на СБИ, верифицирана с ДУС оклузия или високостепенна инстент рестеноза на интервенирания сегмент.
РЕзУЛТАТИ

Средната възраст на пациентите в трите
групи не показва значими различия. Прави впечатление, че пациентите, подложени на отворена хирурия, са малко по възрастни -средна
възраст 68 г. Половото разпределение показва
засягане на мъжкия пол с трикратно по-голяма
честота и в трите групи. Извадката от пациентите с АИОБ показва очаквано разпределение
на основните рискови фактори за развитие на

атеросклероза и придружаващи заболявания.
Най значимитете от тях са артериалната хипертония, дислипидемията и тютюнопушенето
(фиг. 5).
При около 50% от пациентите с клинично
значима АИОБ се наблюдава различно по степен засягане на каротидния басейн, а при
средно 12% - симултанно засягане на коронарния басейн, довело до необходимост от имплантация на стент в коронарна артерия.
Обработката на събраните данни показа
добра първична проходимост на предприетите
реконструкции и при трите терапевтични подхода. Проходимостта на първия месец е 96%
при отворената и хибридната хирургия и 97% при ендоваскуларните процедури.
Аналогични са резултатите от проследяването в края на първата година - 92% проходими
реконструкции в ендоваскуларната група, 95%
- при байпас хирургията и 90% - при пациентите с хибриден подход.
Данните са събрани ретроспективно, поради което липсва информация за проходимостта на реконструкцията за
част от
пациентите за 3, 6 и 12 месец. При обработката
им сме допуснали, че реконструкцията е проходима, ако липсват категорични данни за непро-
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Фиг. 5. Рискови фактори и коморбидност

ходимост. Ако реконструкцията е станала непроходима в интервала до 1 г., същата се приема
за непроходима. Ако е извършена реинтервенция, чрез която се верифицира проходимост на
12 месец, последната се разглежда като нова
процедура.
В зависимост от интраоперативната находка при част от реконструкциите се е наложила и дистална ревасклуаризация с цел
осигуряване на адекватен таргетен съд, който да
поеме осигурения илиачен кръвен ток.
В ендоваскулараната група едва при 6% от интервенциите е предприета едновремнна реконструкция дистално от ингвиналния лигамент. В
хибридната група този процент достига 41% поради удобството на съдовия достъп в триъгълника на Скарпа. При аорто-феморалните и
илио-феморалните байпаси в 21% се е наложила дистална реконструкция поради инсуфициентна АПФ.
При част от пациентите осигуряването на
26

илиачния кръвоток се е оказало недостатъчно
за подобряване на клаудикационното разстояние и намаляване на болковата симптоматика,
особенно при пациенти в 3 и 4 стадий на ПАБ
по Fontaine. Това е обусловило необходимост от
реинтервенция в аорто-илиачния или във феморо-поплитеалния сегмент, последваща индексната процедура. В ендоваскуларната група
последваща реконструкция се е наложила в 39%
от случаите, в оперативната група - в 42%, а в
хибридната група - в 48%.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Ендоваскуларното лечение на илиачната оклузивна болест промени радикално избора на
подход през последните 20 години (1). С подобряването на технологиите и резултатите този
подход става предпочитан като първи избор на
лечение. Много от илиачните лезии могат да
бъдат третирани само с балонна дилатация (6),
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но при лезии TASC 2С и D често се налага имплантация на стент за подобряване на проходимостта, въпреки
потенциалния риск от
реинтервенция на евентуална рестеноза на
стента (8-10). В съвременния подход при лечението на илиачната оклузивна болест все пошироко са застъпени ендоваскуларното и
хибридното лечение. Последните са подходящи
като по-малко инвазивни методи в сравнение с
отворените хирургия, показват сходна проходимост на реконструкциите при проследяване
както на първия месец, така и на първата година, но налагат по-често реинтервенция (4,16).
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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S. Stefanov¹, D. Nikolov¹, v. Galacev¹, i. Petrov²,
Z. Stankov², i. tasheva², tz. Galabov³
1. Department of Vascular Surgery
2. Department of Cardiology
3.Department of Cardiac Surgery
Acibadem City Clinic Cardiovascular Center - Sofia
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 1.5 см от остиум на клон на
аортната дъга, е нужно преди стентирането
да се извърши т.нар. debranching – преместване на една, две или всичките 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-ре-

SUmmARy

Introduction: Recently, the endovascular
aortic treatment or TEVAR is established as a
method of first choice in aortic arch diseases,
aortic aneurysms or dissections. This method is
found to be feasible strategy in high-risk patients. When the distance between aneurysmal
or dissected aorta and ostium of the branch of
the aortic arch is less than 1.5 cm, it is necessary
to perform debranching prior stenting – to move
surgically one, two or all arteries of the aortic
arch in proximal direction in order to secure sufficient landing zone for the stent-graft. Thus,
there is no risk of cerebral or upper limbs ischemia or postoperative endoleak. In essence,
this method is a hybrid: a combination of open
surgery and endovascular procedure. The successful completion of aortic debranching increases the possibilities of applying TEVAR in
any area of the aortic arch and descending aorta.
In this regard, the ability of the vascular surgeon
to apply successfully the full range of vascular
reconstructive surgery of the branches of the
aortic arch is a cornerstone in this procedure.
The purpose of this presentation is to report our
experience in making debranching of the aortic
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конструктивни операции на клоновете на
аортната дъга е крайъгълният камък на тази
процедура.
Цел: Да споделим 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 реконструкции 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 следоперативна 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-ма пациенти
се отбеляза едем на шията, който беше временен. При пациента с тотален дебранчинг
възникна инфекция на стернотомията, която
бе успешно излекувана.
Ключови думи: хибридно лечение,
аневризми на аортната дъга, дебранчинг на
аортната дъга
УВОД
Патологията на аортната дъга и десцендентната аорта включва широк спектър дегенеративни, придобити, генетични и травматични
заболявания (6). Честотата им е все още неуточ30

arch in aortic dissection or aneurysm in patients
difficult to open surgery procedure.
Patients and methods: We analyze 9 patients treated by hybrid TAAA reconstructions
for a period of 4 years in our department. Variable debranching procedures and TEVAR were
applied. Six procedures of debranching of one
artery, two of two arteries, and one of three arteries of aortic arch branches were performed.
Eight patients were operated due to dissection
of the thoracic aorta and one due to ruptured aortic arch aneurysm.
Results: Technical success was reported in
100% of the operated patients. No case of postoperative death of a patient was registered.
There were no cases of severe neurological
complications. No occlusions of aortic arch vessels were noted throughout the observation period. No endoleak occurred after the insertion of
the aortic stent grafts. In two patients edema of
the neck was observed, which was temporary.
In the patient with total debranching an infection
of the sternotomy occurred which was successfully treated.
Key words: Hybrid repair, Aortic arch
aneurysm, Aortic arch debranching

нена, като варира сигнификантно при различните
популационни групи.
Аортната дисекация Тип В (TBAD) засяга почесто мъжкия пол и е с честота 2.9 до 4.0 на 100
000 човека за година. Аневризмите на торакалната аорта е животозастрашаващо състояние с
честота 6-10 случая на 100 000 човека за го-
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дина(4,5). Нелекуваните торакални аортни аневризми се характеризират с прогресивна експанзия
и руптура. Пет-годишната преживяемост на нелекуваните торакални аневризми се изчислява
между 15% до 55%. Ендоваскуларният стентграфтинг се оформи в последните години като
ефективен и сигурен метод за лечение на патологията на аортната дъга и десцендентната аорта.
В случай на пълно обхващане на аортната дъга е
предизвикателство съхраняването на мозъчната
перфузия и тази на горните крайници при нужда
от осигуряването на достатъчна проксимална
лендинг зона и на пълно изключване на аортната
лезия (фиг. 1). Ендоваскуларното изключване на
патологията на аортната арка, комбинирано с
отворена съдово-хирургична интервенция, известно като хибридна процедура, в момента се
приема като ефективен метод за редукция на
смъртността и периоперативния морбидитет (6).
В случаите, когато началото на аневризмалната
или дисекирана аорта отстои на по-малко от 2 см.
от остиума на клон на аортната дъга, е нужно
преди стентирането извършване на т.нар. debranching . Успешното извършване на т.нар. aortic
debranching увеличава възможностите за прилагане на TEVAR във всички участъци на аортната
дъга и десцендентната аорта (1-3,7,8). В тази
връзка умението на съдовия хирург да прилага
цялата гама от съдово-реконструктивни операции
на клоновете на аортната дъга е крайъгълният
камък за успеха на тази процедура.

Фиг. 1. Ретроградна лендинг зона

Класификация на ретроградната
лендинг зона:
Z.I Това е идеалната ситуация, при която проксималната лендинг зона позволява поставяне на
ендографт без никаква допълнителна процедура.
Z.II Случаи, при които увредената зона започва от остиума на LSA или проксималната
шийка е по-малка от 2см. и не е достатъчна като
лендинг зона за ендографт.
Z.III Увредената аорта обхваща ZIII лявата
CCA трябва да се транспонира към дясна CCA,
така както и LSA (hemi-arch trrasposition)
преди поставяне на ендографта.
Z.IV При обхващане на тази зона е необходимо трите супрааортни съда да се преместят към
асцендентната аорта (total-arch transposition)
преди ендоваскуларната интервенция.
ЦЕЛ
Да споделим нашия опит с хибридно лечение – TEVAR + дебранчинг на аортната дъга,
при аортна дисекация или аневризми на торакална аорта при пациенти, високорискови за
отворена хирургична интервенция.
Пациенти и методи: за период от 4,5 години
в нашата болница са лекувани чрез TEVAR 89
пациенти за торакална аортна дисекация или
аневризми на тоакалната аорта. Ние анализираме 9 пациенти, лекувани чрез хибридни процедури на TAAA за период от 4,5 години. При
тях бяха приложени TEVAR и вариабилни дебранчинг-процедури. Извършени бяха 6 процедури на дебранчинг на 1 артерия, 3 на 2 артерии
и 1 – total debranching 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 (табл. 1). Срок на проследяване –
между 6 и 42 месеца.
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Таблица 1. Характеристика на оперираните пациенти

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ I
И.Д.И. мъж на 57 г. Предистория: 20-годишна анамнеза за артериална хипертония
През 1998 год. е диагностицирана остра дисекация De Bakey type I, AoReg III deg.

Спешна хирургична операция на асцендентна
аорта - Bentall
de Bono. На 04.2013
редисекация с entry след tr. Brachiocephalicus.
Пациентът бе обсъден за хибридна
операция: TEVAR след дебранчинг на

Фиг. 2. Извършване на cross-over bypass (A), TEVAR (B) и следоперативна КАТ (C)
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лява каротидна артерия за осигуряване
проксимална лендинг зона. Хирургична техника: билатерална инцизия паралелна на m.sternocleidomstoideus. Мобилизация на ACC
двустранно и извършване на cross-over
bypass с 8mm. PTFE рингова протеза от дясно
към ляво след претрахеална тунелизация
с T-L анастомози. Лигатура на проксималната
LCCA. На втори етап се имплантира
ендографт от ниво непосредствено след tr.brachiocephalicus (фиг. 2).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ II
С.Н.А. жена на 54 г. Предистория: състояние след AVR SJM 21mm (mechanical) Asc.Aorta
Replacement - Unigraft 28mm / Wheat procedure
/ (08/06/16). Ехокардиография- данни за флеп в
десцендентната и коремна аорта, КАТ – данни
за дисекация обхващаща LCCA. Придружаващи
и минали заболявания: СП. Високостепенна
аортна стеноза. Симптоматична стенокардия –
II ф.к. Състояние след два синкопа (м. 02.16 г. и
01.05.16 г.). Артериална хипертония II ст. Операция: Bypass crossover ACC dex.- ACC sin. cum
prosthesys PTFE 7mm. Interpositio ACC sin. a.subclavia sin.; TEVAR (фиг. 3).

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ III
Т.Г.С. жена на 56 г., постъпва по спешност
със съмнение за руптура на аневризма на
аортната дъга. КТ данни за аневризма на
аортната дъга и началната част на десцендентната аорта на протежение от 100 мм., достигаща
до LCCA. Налична а. lusoria. Данни за руптура.
Решение за спешна операция – тотален аортен
дебранчинг и имплантиране на аортен стентграфт за изключване на торакалната аневризма.
Оперативна техника: Стернотомия с отпрепариране на Ao.Ascendens. Пристенен клампаж на
аортата, имплантация на бифуркационна дакронова протеза 16/8 T-L Дистално анастомозиране на браншовете към двете каротидни
артерии. Двустраннен каротидо-субклавиен
байпас към LSA и към RSA (a. lusoria). Имплантация на аортен стент-графт през ляв бедрен
достъп с проксимална лендинг зона непосредствено след бифуркационния графт (фиг. 4).
РЕзУЛТАТИ
Технически успех се отчете при 100% от
оперираните болни. Няма случай на следоперативна смърт на пациент в нашата серия. Не бяха

Фиг. 3. Диагностична КТА (A), постоперативна (B) и постендоваскуларна (C) ангиографии
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Фиг. 4. Предоперативна КТА (A), интраоперативна ангиография (B) и следоперативна КАТ (C)

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 пациенти се отбеляза едем на шията, който беше
временен. При пациентът с тотален дебранчинг
възникна инфекция на стернотомията, която бе
успешно излекувана.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Ендоваскуларното лечение на гръдната
аорта (TEVAR) е нова възможност за лечение,
която бе бързо възприета от клиницистите, лекуващи болестите на гръдната аорта. В основата си това е далеч по-малко инвазивен подход
спрямо хирургичния. Неговата достъпност и
лекота на прилагане разширява възможностите
за лечение на заболява- нията на гръдната аорта,
включително при онези пациенти, считани за
неподходящи
за
отворена
операция
(1,3,9,10,11).
При пациенти, при които лезиите на аортата
са в близост с остиумите на големите клонове
34

на аортната дъга, се препоръчва хибридния
метод на лечение. При високорискови пациенти
той дава отлични постпроцедурни резултати с
приемливо ниско ниво на малки периоперативни усложнения. От особено значение за изхода от лечението е добрата колаборация между
различните специалисти, включени в терапевтичния процес.
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РЕзЮМЕ

Въведение: Съдовата хирургия винаги е
била в малцинствена позиция в световен
мащаб спрямо останалите хирургични специалности. Естествено, ние желаем да оставим приемственост и континуитет, които ще
подсигуряват и в бъдеще качеството на
живот на нашите пациенти. Това ще подпомогне просперитета и ще гарантира професионалните умения на следващите поколения
съдови хирурзи. В момента те са принудени
да се конкурират с интервенционалните кардиолози. Може и да са малко, но са единни и
целеустремени.
Клиничен случай: Представяме клиничен случай на симптоматичен високо рисков
пациент, диагностициран със синдром на
36

SUmmARy

Introduction: Vascular surgery has always
been one of the minorities in the world arena of
surgical specialties. Naturally, we desire to establish a legacy that will assure the welfare of
our patients, facilitate our prosperity, and guarantee professional stability for the upcoming
generation of vascular surgeons. The time is
now to aggressively compete against interventional cardiologists and to strive for our independence as a specialty. We may be few, but we
are strong and determined.
Case report: We present a clinical case of a
symptomatic high-risk patient with Leriche’s
syndrome – iliac localization. Concomitant diseases: coronary artery disease, arterial hypertension - 3rd degree, newly diagnosed diabetes
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Лериш – илиачна локализация. Придружаващи заболявания: ИБС, АХ - III степен, новооткрит захарен диабет, коронарна
атеросклероза, нефросклероза на ляв бъбрек,
състояние след дебелочревна резекция по
повод карцином на колона, състояние след
срединна лапаротомия.
Обсъждане: Ендоваскуларните интервенции на илиачните артерии следва да бъдат
първично изпълнявани от съдови хирурзи,
притежаващи необходимата квалификация за
това. Пренасочването към инвазивни кардиолози е свързано с евентуални компликации и
“рибаунд“ ефект спрямо съдовите хирурзи,
които разчитат на подобна алтернатива.

insipidus, coronary artery atherosclerosis,
nephrosclerosis of the left kidney, colorectal
cancer previously resected, midline laparotomy.
Discussion: Endovascular iliac artery interventions should be performed primarily by vascular surgeons, qualified enough to do so.
Redirection towards interventional cardiologists
may lead to contingent complications as well
as rebound effect connected to vascular surgeons, which is exactly the point in mind.
KEY WORDS: Endovascular iliac artery recanalization, Leriche’s syndrome.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ендоваскуларна
илиачна реканализация, синдром на Лериш.
УВОД
С бързото и прогресивно увеличаване на броя
на извършените процедури годишно, въпросът
кой специалист – съдов хирург или интервенционален кардиолог, е най-добре квалифициран да
интервенира съдовите заболявания, е станал неизбежен (3,4,5).
През изминалия век тенденцията клони към
все по-миниинвазивен тип на лечение- ендоваскуларна на мястото на отворена хирургия. Балонната ангиопластика е метод на избор за лечение
на стенози при супраингвинална патология. Показания за стентиране са налице при незадоволителен
резултат
или
при
неуспешна
ангиопластика, водеща до дисекация в нативните
съдове (1). Интервенционалните кардиолози
бавно, но системно се стремят да обхванат нашите пациенти. Съдовите хирурзи са обезпокоени, че някои от по-активните инвазивни
кардиолози може и да не осъзнават напълно

риска от това, с което се захващат. Те гледат и анализират рентгенови снимки и СТ- ангиографии,
но е силно дискутабилен въпросът доколко в действителност са запознати с патофизиологията на
съдовите заболявания и категорично не са достатъчно подготвени да посрещнат последиците,
които могат да настъпят след евентуално усложнение от ендоваскуларната процедура. Решението
на този въпрос според мнозина лекари е да се установят ясни критерии, които недвусмислено да
подчертават кое състояние подлежи на съответната интервенция. Ключът към успеха е лекарят,
който осъществява първичния контакт с пациента, да бъде в детайли запознат с всички възможни опции за неговото лечение: отворено
-хирургични, ендоваскуларни, медикаментозни,
комбинирани или промяна в начина на живот. СТангиографията и дуплекс скенирането са информативни методи за диагностика за оптимизиране
на избора на вида съдова реконструкция (1,2,7).
Успешната употреба на ендоваскуларните
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консумативи за редица артериални лезии е довела
до извода, че съдовите хирурзи са принудени да
еволюират или рискуват да се превърнат в изчезваща специалност (6,9). В недалечно бъдеще се
очаква 40% до 70% от отворените хирургични
интервенции, извършвани от съдовите специалисти, да бъдат заменени от ендоваскуларни интервенции (11). Съответно - с професионална цел
се препоръчва съдовите хирурзи да станат ендоваскуларно компетентни, възприемайки, изучавайки и възползвайки се от съответните
процедури (10,12).
Съдовата хирургия е в значима крачка с ендоваскуларната прогресия и към настоящия момент е ендоваскуларно компетентна и все
по-перспективна като специалност. Добре обучените съдови специалисти са единствените, които
могат да осигурят най-адекватната и в пълноценна степен форма на лечение за съдово-хирургично болните, извън обсега на главата и сърцето,
независимо дали тя е медикаментозна, ендоваскуларна или с отворена хирургия. Въпреки това,
конкуренцията с инвазивна кардиология е и ще
продължава да бъде все по-интензивна. Интервенционалистите са не само способни, но и много
по-многобройни на фона на съдовите хирурзи.
Кардиологията се дефинира като „областта от медицината, която е насочена към сърцето и заболяванията, свързани с него” или като „учението
и лечението на медицинските състояния, свързани със сърцето”(8).

лона, състояние след срединна лапаротомия.
Приет по спешност в УМБАЛ „Дева
Мария“ с критична исхемия на ляв долен крайник. Параклиника: Hb – 90 g/l, Ht – 0,28 l/l, Leuс
– 12,1 g/l, Er – 3,88 g/l, Tr – 226 g/l, BUN – 12.75
mmol/l, CR – 141,6 µmol/L, GLU – S – 8.20, K –
4.6 mmol/l, КК – МВ – 458 U/l, INR - 1.10.
Предходна анамнеза: Диагностициран посредством СТ-ангиография в друго лечебно заведение (фиг.1). Насочен за СКАГ и евентуална
илиачна реканализация. Извършен СКАГ чрез
десностранен трансбрахиален достъп и направено стентиране в басейна на дясна коронарна артерия. След това направен неуспешен опит през
същия достъп за левостранна реканализация на
лявата илиачна артерия. Поради ятрогенна дисекация на лява илиачна артерия интервенцията е
била преустановена. Върнат обратно в насочващото заведение с писмени препоръки за аортобифеморален байпас графтинг. Взето решение от
първичното звено за консервативна терапия с
Агапурин 2 х 400 mg. Същевременно болният
освен от левия крак се оплакваше и от силни
болки в дясната ръка в зоната на ендоваскуларния
трансбрахиален достъп и дистално.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
Касае се за симптоматичен високорисков пациент
(Н.Г.И., 82г, ИЗ № 6515). Диагноза: Синдром на
Лериш – илиачна локализация. Придружаващи
заболявания: ИБС, АХ - III степен, новооткрит захарен диабет, коронарна атеросклероза, нефросклероза на ляв бъбрек, състояние след
дебелочревна резекция по повод карцином на ко38

Фиг. 1. СТ-ангиография
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ПОВЕДЕНИЕ В УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“

Чрез левостранен ретрограден трансфеморален пункционен ендоваскуларен достъп на

фона на липсващи пулсации бе пласиран 7френчов артериален интродюсер. Тоталната
оклузия на лява илиачна артерия бе преодоляна
посредством хидрофилен водач 0.035” (in) до
нивото на аортата. Извършена бе предилатация
на оклузията с лекарство излъчващ балон Кардионовум Паклитаксел 7 х 60 mm х 3 (фиг.2) и
при междинен незадоволителен ангиографски
резултат (фиг.3) се пристъпи към вторично стентиране на резидуална стенотична лезия на a. iliaca externa (АИЕ) с карбонов балонен стент
Истмус 7 х 40 mm (фиг.4) с отличен окончателен
ангиографски резултат (фиг.5). Последва екстракция на дезилето и фем-стоп с декомпресия
по протокол. Общо количество на използвания
контраст - 100 ml. Дадени 4 таблети Клопидогрел 75 mg постпроцедурно. Назначени банки с
Трифас за форсиране на диурезата предвид завишените стойности на урея и креатинин. Изписан на следващия ден с пулсации на стъпални
артерии вляво и препоръки за аналогична ендоваскуларна интервенция вдясно след eдин
месец. Без хирургични, ангиологични, нефрологични, кардиологични и други проблеми към
момента.

Фиг. 2. ПТА на АИЕ

Фиг. 3. Междинен резултат с резидуална стеноза

Взе се решение за опит за пункционна левостранна ендоваскуларна реканализация на a.
iliaca externa (АИE) sinistra. При неуспех от последната щяхме да пристъпим към ре-лапаротомия и aорто-бифеморален байпас графтинг след
съответната подготовка спрямо бъбречния статус
и след изискване на поне три сака кръв и плазма,
предвид ниските стойности на хемоглобина.
При подробен ангиологичен преглед на пациента се установи: долни крайници - двустранно липсващи феморални и дистални
пулсации; десен крак – в компенсирано клинично състояние; ляв крак – в състояние на критична исхемия; дясна ръка - хематом в зоната на
трансбрахиалния ендоваскуларен достъп, липсващи радиални, но налични улнарни пулсации,
компенсирано клинично състояние на десен
горен крайник.
РЕзУЛТАТ
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Фиг. 4. Разгъване на балонния стент

Фиг. 5. Окончателен ангиографски резултат

ИзВОДИ

бъдем активни и единни в нашата специалност,
опозицията може да бъде преодоляна. Както и
други специалности в процес на еволюция са
успели, така и съдовата хирургия може да се
справи с настъпващите и нарастващи предизвикателства. Бъдещият успех в този активен подход ще помогне на съдовата хирургия да
прогресира и да бъде призната като водещата
специалност, отдадена изцяло на пациентите с
несърдечни съдови заболявания. Тогава и само
тогава съдовата хирургия ще може да реализира
своя потенциал за едно по-благоприятно
бъдеще. Пациентите и обществото ще бъдат
крайните бенефициенти.

Едноетапното ПТА на коронарни артерии
и реканализация на АИ с достъп през а. радиалис е необмислена и рискова процедура.
При хронична оклузия на АИ ретроградната реканализация през а. феморалис е по вероятна
поради близостта на таргета и възможността за
дозирано манипулиране и опора на системите
за реканализация. Необходимостта от предварителна подготовка за отворена съдова хирургия
(хибридна зала, съдов екип) е от съществено
значение както за крайния резултат, така и за
бързото отстраняване на предполагаеми възникнали усложнения. Ендоваскуларните интервенции на илиачните артерии следва да бъдат
първично изпълнявани от съдови хирурзи, притежаващи необходимата квалификация или
предварително обсъждани с интервенционалист
за оптимизиране на риска. Пренасочването към
инвазивни кардиолози е свързано с евентуални
компликации и “рибаунд ефект“ спрямо съдовите хирурзи, които разчитат на подобна алтернатива.
Въпреки значителната опозиция, ако
40
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СЛУЧАЙ НА АНЕВРИзМА НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА,
УСЛОЖНЕНА С РУПТУРА КЪМ РЕТРОАОРТНО РАзПОЛОЖЕНА
ВЕНА РЕНАЛИС СИНИСТРА
Б. Стоянова, Н. Николов, Д. Луканова, М. Станкев, А. Анастасов
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

CASE REPORt OF RUPtURED ANEURiSm OF ABDOmiNAl AORtA
tO REtROAORtiC lEFt RENAl vEiN
B. Stoyanova, N. Nikolov, D. lukanova, m. Stankev, A. Anastasov
Vascular Surgery and Angiology Department, National Heart Hospital, Sofia
РЕзЮМЕ

Аневризмата на абдоминалата аорта
(AAA) представлява локално разширение на
аортата с над 50 % от нормалния ѝ диаметър.
При 95 % от пациентите ААА са безсимптомни и се откриват случайно по време на абдоминална ехография. В голяма част от
случаите обаче ААА се провяват за първи
път с тяхното най-тежко усложнение – руптурата. Въпреки че обичайно инфрареналните
аневризми
руптурират
към
ретроперитонеалното пространство или перитонеалната кухина, макар и рядко (в 3-4 %)
се наблюдават атипични руптури към абдоминална вена (в. кава, в. реналис синистра)
или дуоденум.
Представяме клиничен случай на 53-годишен мъж с аневризма на абдоминалната
аорта, усложнена с руптура към ретроаортно
разположена в. реналис синистра. При пациента се наблюдава типичната за тази патология клинична картина - абдоминална болка,
ирадиираща към лява лумбална област, синдром на бъбречна дисфункция и пулсираща
формация в корема на фона на шоково
състояние. Диагнозата бе потвърдена с контрастна КТ-ангиография. Пациентът бе опе42

SUmmARy

Aneurysm of abdominal aorta represents
local enlargement of the aorta with 50% above
its normal diameter. In 95% of patients AAAs
are asymptomatic and are found accidentally
during abdominal echography. In most cases
AAAs represents for the first time with their
most lethal complication – rupture. Infrarenal
aneurysms rupture mostly backwall to retroperitoneal space, then frontwall into peritoneal cavity and very rarely to abdominal veins (3-4%,
inferior vena cava, left renal vein) or to duodenum.
Case report of 53 years old male patient
with ruptured AAA into retroaortic renal vein.
This is emergency room patient with typical ruptured AAA finding – abdominal pain irradiating
to left lumbar region, silent left kidney syndrome with shock and pulsatile tumor formation
in the abdomen. Diagnosis was verified with all
necessary tests including contrast enhanced CT.
Patient was operated urgently with high operative risk. The aneurysm was resected and bifurcated graft was used as the fistula was closed
appropriately. Patient was discharged from hospital after seven days in very good overall condition and he was examined after two and four
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риран в срочен порядък при висок оперативен риск. Аневризмата беше резецирана и
интерпонирана бифуркационна протеза, а
аорто-венозния дефект - коригиран. Пациентът бше изписан на седми следоперативен
ден в добро общо състояние и двукратно
проследен - след 2 седмици и след месец. На
извършената постоперативна КТ-ангиография няма данни за аорто-венозна комуникация.
Аневризмата на абдоминална аорта,
усложнена с руптура към лява ренална вена,
представлява рядка съдова патология, чието
ефективно лечение изисква точни познания
на анатомичните вариетети, прецизна диагностика и хирургичен подход.
Ключови думи: аневризма, ретроаортна
в. реналис, руптура, КТ-ангиография
УВОД
Аневризмата на абдоминалата аорта (AAA)
представлява локално разширение на аортата с
над 50% от нормалния ѝ диаметър или накратко
- диаметър над 3 сm (4). При 95% от пациентите
ААА са безсимптомни и се откриват случайно
по време на абдоминална ехография по друга
причина. В голяма част от случаите обаче ААА
се провяват за първи път с тяхното най-тежко
усложнение – руптурата.
Инфрареналните аневризми руптурират
най-често по задна стена - към ретроперитонеалното пространство (приблизително 80%). В
около 20 % руптурата се локализира по предна
стена към перитонеалната кухина. Макар и
рядко (под 3-4%), аневризмата може да руптурира към абдоминална вена (в. кава, в. реналис
синистра) или към дуоденум (1).
Към общите симтоми при руптура на ААА
(триадата - болка в корема, ирадиираща към по-

weeks. We performed contrast enhanced CT
after one month which verifies no signs of the
fistula.
Rupture of AAA to left renal vein is very
rare vascular pathology. Its effective treatment
needs meticulous knowledge of anatomic varieties, correct diagnostics and excellent surgical
skills.
Key words: Aneurysm, retroaortic renal
vein, contrast enhanced CT

ясна област; хипотония; пулсираща маса в корема) се добавят и специфични такива в зависимост от локализацията на руптурата.
Познаването на тези редки клинични вариатети
води до по-бърза и прецизна диагностика, а от
там и до значително намаляване на периоперативната смъртност.
Фистулата между аорта и лява ренална вена
е изключително рядко състояние като до 2007 г.
в английската литература са описани по-малко
от 26 случая. Лявата ренална вена нормално
преминава по предната стена на аортата до вливането си във в. кава инфериор. В 1-2,4% от популацията обаче, вената се разполага зад
аортата. Ретроаортното ѝ разположение се намира в над 90% от случаите на фистула между
аортата и лява бъбречна вена (2,3,6). Аорто-реналната фистула възниква поради руптура на
ААА към реналната вена, което би могло да се
обясни с наличието на перианевризмален възпалителен процес и компресионно индуцирана
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некроза на венозната стена (5,3,8).
Класическата клинична картина при ААА,
усложнена с руптура към лява ренална вена е
описаната от Mansour и се представя с триадата
абдоминална болка, хематурия и синдром на
''тихия ляв бъбрек'' (2,3,7). Болката се локализира в ляв коремен фланг и ирадиира към лява
лумбална област и ляво бедро, имитирайки по
този начин бъбречна колика. При прегледа в корема се палпира формация, пулсираща синхронно със сърдечната дейност, а при
аускултация - продължителен систолен шум на
аортно място. Бъбречната дисфункция се наблюдава при над 80 % от пациентите, изразявайки се в покачване на азотните тела,
протеинурия и хематурия, а от образно-диагностичните изследвания - дилатация на лява ренална вена и намалено констрастно
изобразяване на левия бъбрек. Макар и рядко,
при индивиди от мъжки пол описаната клинична картина се съчетава с варикоцеле. В зависимост от значимостта на аорто-венозния
градиент може да се установи повишено преднатоварване на сърцето със съответните обемни
и флоуметрични промени при ехокардиография.
В диагностичен план констрастната КТангиография остава златен страндарт. Чрез висококачествен 3D анализ може прецизно да се
установи локализация и големината на дефекта
и това да доведе до значително редуциране на
интраоперативната кръвозагуба.
Лечението на този вид патология се
свежда до два варианта на избор - конвенционална отворена хирургия и едноваскуларна хирургия (EVAR). Всеки от методите има своите
предимства и недостатъци и следва да се прилага при много точни индикации след прецизна
предоперативна диагностика.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за 53-годишен мъж, постъпващ в
клиниката по спешност по повод внезапни
силни болки в ляв коремен фланг, ирадииращи
към лява лумбална област и бедро, с давност 78 часа преди момента на хоспитализацията. В
областен медицински център е извършена нативна КТ на корема с данни за аневризма на абдоминалната
аорта.
Придружаващи
заболявания - дългогодишна артериална хипертония, нефролитиаза, пушач.
При постъпването пациентът е в шоково
състояние. От клиничния преглед - синусова тахикардия със сърдечна честота 110 удара/мин;
RR - 90/70 mmHg; глухи сърдечни тонове без
прибавени шумове. Коремът е с умерена палпаторна болезненост около пъпа. Сукусио реналис
–положително вляво. Ангиологичен статус крайници без данни за исхемия, запазени пулсации на горни и долни крайници. В корема се
палпира формация, пулсираща синхронно със
сърдечната дейност, с размери около 7 сm в диаметър, умерено палпаторно болезнена. От параклиничните изследвания: WBC - 19,12 x 10 9
/L; HGB - 146 g/L; CK - 237 U/L; CK-MB - 16,4
U/L; UREA - 4,9 mmol/L; CREAT - 127,0 umol/L;
Total protein - 72 g/L.
От УЗДИ - аневризма на коремната аорта
под бъбречните артерии, с максимален диаметър 60 mm; шийка с диаметър 24 mm; илиачни
артерии – необхванати от аневризмата. Предвид
тежкото общо състояние на пациента, бяха извършени общи реанимационни мероприятия и
проведена по спешност скенер-ангиография с
контраст. Резултат: аневризма на абдоминалната
аорта с шийка с дължина 46,9 mm под нивото
на дясната бъбречна артерия; диаметър на шийката - 19,2 mm; максимален диаметър на аневризмата 62,4 mm, без тромбоза в сака,
достигаща до бифуркацията, без да обхаща
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Фиг. 1. КТ-ангиография - ретроаортно разположена в. реналис синистра

Фиг. 2. Дилатирана лява в. реналис, преминаваща зад аневризмата и комуникираща с нея

двете общи илиачни артерии. Дилатирана лява
бъбречна вена, преминаваща зад аневризмата и
комуникираща с нея, в. кава инфериор се контрастира синхронно с аневризмата, наличен
едем в параренална мастна тъкан вляво и СПТ
в малък таз ( фиг.1 и 2).
С оглед състоянието на пациента, както и
данните от проведените изследвания, се взе решение за извършване на срочна операция, свързана с много висок периоперативен риск. Под
обща анестезия, с ксифопубисна лапаротомия
се отвори коремната кухина и се препарира коремната аорта. Верифицира се голяма сакциформена аневризма на абдоминалната аорта с
максимален диаметър около 6 сm, достигаща до
бифуркацията, но неангажираща двете общи

илиачни артерии. Шийка около 4 сm под бъбречни артерии, осигуряваща възможност за
ефективен клампаж инфраренално. Палпаторно
аневризмата бе с отчетливо изразен трил. След
препарация на шийката, двете общи илиачни
артерии, в. кава инфериор и двете общи илиачни вени, последните се клампираха. Последва
надлъжна томия на аневризмалния сак. Визуализира се комуникация (около 1 сm) по задна
стена на аневризмата с ретроаневризмално разположена в. реналис синистра. Дефектът се коригира с продължителен шев с 6/0. Лигираха се
лумбалните артерии и а. мезентерика инфериор.
Интерпонира се дакронова бифуркационна протеза 16/8 mm от шийката на аневризмата към
двете общи илиачни артерии. След деклампажа

Фиг. 3. Интраоперативна находка - ААА; клампирани аорта, в. кава инфериор, илиачни артерии и
вени

Фиг. 4. Интерпонирана бифуркационна дакронова протеза
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- добри пулсации на а. феморалис комунис двустранно. Извърши се щателна хемостаза, постави се дренаж на коремна кухина с последващо
послойно затваряне на надлежащите тъкани
(фиг. 3 и 4).
Следоперативният период протече гладко.
Наложи се еднократна хемотрансфузия на
първи следоперативен ден. Хемодинамиката бе
стабилна през целия период, а диурезата - адекватна на вливанията. Пациентът бе изписан на
седми следоперативен ден, в добро общо състояние, афебрилен, раздвижен и захранен в
срок. Първично зарастваща оперативна рана,
без данни за инфекция. С пулс на стъпални артерии двустранно. При изписване: УЗДИ - проходима реконструкция с нормален кръвоток.
Параклиника - WBC - 11,67 x 10 9 /L; HGB - 113
g/L; UREA - 15 mmol/L; CREAT - 105,0 umol/L;
Total protein - 75 g/L. Назначи се поддържаща
терапия с антиагреганти - Clopidogrel x 75 mg
и ASA x 100 mg дневно, в комбинация с антихипертензивна такава.
На 14 ден след дехоспитализацията бе извършен контролен преглед. Пациентът се чувстваше добре, без значими оплаквания, с
първично зараснала неусложнена оперативна
рана. На 30 ден след изписването бе проведена
контролна КТ-ангиография, описваща проходима съдова реконструкция, без данни за аортовенозна комуникация (фиг. 5). Биохимичните
изследвания показаха нормализирани стойности на азотните тела.

Фиг. 5. Дилатирана лява в. реналис, преминаваща зад аневризмата и комуникираща с нея

раща към лява лумбална област; синдром на
бъбречна дисфункция; пулсираща формация в
корема, на фона на шоково състояние) в диференциално-диагностичен план бяха обсъдени
всички състояния на остър хирургичен корем,
бъбречна патология, а не на последно място и
''nutcracker'' синдром. Диагностиката и лечението бяха проведени по общоприетите норми,
което доведе до пълно възстановяване на пациента без постоперативни усложнения.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Ефективното лечение на описаната патология
изисква познания на анатомичните вариетети,
прецизна диагностика и хирургичен подход и
не на последно място адекватни постоперативни реанимационни грижи.
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tWO CASES OF CORONARy SUBClAviAN StEAl
SyNDROmE - DiAGNOSiS AND tHERAPEUtiC SOlUtiONS
D. Nikolov1, i. Petrov2, S. Stefanov1
1. Department of Vascular Surgery
2. Department of Cardiology
Acibadem City Clinic - Cardiovascular Center, Sofia

РЕзЮМЕ

Оклузивните лезии на артерия субклавия
могат да бъдат асимтоматични или да се проявяват с исхемия на горния крайник или вертебро-базиларна недостатъчност (при
локализация в проксималната част на артерията - субклавия стийл синдром (ССС)).
При пациенти с извършен аорто-коронарен
байпас (АКБ) с а. мамария интерна, подобни
стенози или оклузии, развили се следоперативно или недооценени предоперативно,
могат да са причина за възобновяване/персистиране на коронарната исхемия - коронарен
субклавия стийл синдром (КССС).
Представяме два случая на КССС, установени след извършени АКБ. При единия
пациент бе проведено ендоваскуларно лечение, а при другия се извърши каротидо-субклавиен байпас след два неуспешни опита за
реканализация.
Обсъждат се диагностичният подход и
терапевтичните възможности при тази специфична и интердисциплинарна патология.
Ключови думи: коронарен субклавия
стийл синдром, а. мамария интерна, стеноза
на а. субклавия
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SUmmARy

The subclavian artery occlusive lesions can
be asymptomatic or can cause upper limb ischemia or vertebro-basilar insufficiency (if localized at the proximal part of the arterysubclavian steal syndrome (SSS)). In patients
with concomitant aortic-coronary bypass (ACB)
with internal mammary artery, such stenosis or
occlusions, which were present unrecognized at
the time of the operation or appear and progress
afterwards, could result in persistence/recurrence of coronary symptoms - coronary subclavian steal syndrome (CSSS).
We present two cases of CSSS, detected
after ACB. In the first case endovascular treatment was undertaken and in the second one
carotid-subclavian bypass was performed after
two unsuccessful attempts for recanalization.
The diagnostic and therapeutic modalities
of this specific and interdisciplinary pathology
are discussed.
Key words: coronary subclavian steal syndrome, internal mammary artery, subclavian artery stenosis
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УВОД
Проксималните оклузивни лезии на а. субклавия могат да бъдат асимтомни или да се проявяват с исхемия на горния крайник или
вертебро-базиларна недостатъчност - субклавия
стийл синдром (ССС) (1). При пациенти с извършен аорто-коронарен байпас (АКБ) с а. мамария интерна (AMИ, IMA), подобни стенози
или оклузии на а. субклавия (АС) могат да доведат до дисфункция на байпаса и прояви на коронарна исхемия. Това състояние, известно като
коронарен субклавия стийл синдром (КССС), се
среща относително рядко и лесно може да остане неразпознато, с всички негативни последици за пациента.
Представяме два случая на КССС, установени след извършени АКБ.
Случай 1
Касае се за жена на 78 години с ИБС, триклонова коронарна болест, сърдечна недостатъчност III ФК, при която преди 5 месеца, е
извършен троен АКБ (LAD-LIMA, RCA- vsm,
OM-I-vsm), комбиниран с митрална и трикуспидална валвулопластика и резекция на левокамерна аневризма. При нормално протекъл, без
усложнения ранен следоперативен период и
добро възстановяване, около месец след опера-

а

б

цията се появяват световъртеж, обща слабост,
изтръпване на лява ръка. Оплакванията прогресивно се влошават, като в последните 2 месеца
пациентка е практически прикована на легло
поради умора при минимални физически усилия и изразено вертиго.
При клиничния преглед се установява
липса на пулсации на ляв горен крайник и с 60
mmHg по-ниско систолно брахилно налягане
спрямо десния. ЕКГ- синусов ритъм, ляв бедрен
блок и чести надкамерни екстрасистоли.
Проведената дуплекс сонография демонстрира високостепенна стеноза на а.субклавия
син с обратен кръвоток в а. вертебралис (АВ)
синистра, снижен кръвоток в АВ вдясно, както
и 75% стеноза на дясна вътрешна сънна артерия
(ДВСА).
Извърши се КТ ангиография на клоновете
на аортната дъга (фиг.1), която потвърди високостепенни стенози на ДВСА, дясна АВ, субтотална остиална стеноза на а. субклавия син,
високостепенна остиална стеноза на АВ син и
нишковидно изобразяване на LIMA-графта.
Приехме, че водеща е неврологичната симтоматика, свързана с вертебрален субклавиен
стийл, двустранни вертебрални стенози и стеноза на ДВСА. Същевременно проявите на сърдечна недостатъчност вероятно са следствие на
КССС и малфункция на LIMA-графта.
Фиг. 1. КТ ангиография - високостепенна стеноза на ДВСА (а); високостепенна стеноза от калциева плака на
лява АС (б)
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Взехме решение за двуетапно лечение. На
първи етап под обща анестезия се извърши каротидна ендартериектомия с пач пластика на
ДВСА. Възстановяването беше безпроблемно,
но с минимално подобрение в неврологичната
симптоматика. След 3 дни с феморален пункционен достъп се извърши ангиопластика и
стентиране на а. субклавия и на АВ вляво
(фиг.2). В резултат се отчете пълно отшумяване
на неврологичните оплаквания веднага след
втората интервенция и значително намаляване
на общата умора и слабост. Пациентката бе изписана на 2-ри следпроцедурен ден с еднакво
систолно налягане на двете брахиални артерии,
на терапия със Синтром и Клопидогрел. За период на проследяване от 6 месеца е без субективни оплаквания и с Доплер ехографски данни
за проходима реконструкция.
Случай 2
Жена на 72 г., посещаваща кабинета през
януари 2017г. с оплаквания от периодични изтръпвания и слабост на левия горен крайник,
а

придружени от гръдна болка. Пациентката е с
известна исхемична болест на сърцето, при
която последователно са извършени:
2007 г. - двоен аорто-коронарен байпас
(LAD-LIMA, RCA-vsm);
2015 г. - ангиопластика и стентиране на
RCx;
05.2016 г. - ре-стентиране на RCx. При инвазивното изследване е установена и високостепенна стеноза на а. субклавия синистра при
функциониращ LIMA графт, но опитът за ангиопластика е неуспешен. След интервенцията остават неповлияни оплаквания от болка в лява
гръдна половина, придружени от изтръпване на
лява ръка и обща умора при обичайни към минимални физически усилия;
11.2016 г. – извършена е КТ ангиография на
клоновете на аортната дъга, потвърждаваща
субтотална стеноза на а. субклавия син от масивна клациева плака. Направен е нов неуспешен опит за ангиопластика на а. субклавия с
брахилен достъп.
Пациентката е с придружаващи артериална

б

в

Фиг. 2. Ангиография – високостепенна стеноза на лява АС, липсва изобразяване на АВ и АМИ
(а); резултат след стентиране на АС (б) - без остатъчна стеноза, изпълване на АВ и АМИ; резултат след
стентиране на устието на АВ вляво (в).
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хипертония, захарен диабет II тип, дислипидемия, хиатална херния, няколко операции на
лумбалния отдел на гръбнака за дисови хернии.
От обективния статус се установяват запазени отслабени пулсации на а. брахиалис и киткови артерии вляво, с RR вдясно - 160/90 mmHg
и RR вляво- 110/60 mmHg.
От проведените инструментални изследвания:
EКГ - синусов ритъм, нисковолтажни Твълни във V5-V6;
EхоКГ - ФИ - 55%, септоапикална и латерална хипокинезия на лява камера;
Ехо Доплер - нискостепенни стенози на
ВСА двустранно, високостепенна стеноза/оклузия на а. субклавия синистра и обратен кръвоток в а. вертебралис син.
Извършихме нова СКАГ, която установи
проходими стентове, без рестенози на LM-RCx.
Поради наличието на високостепенна
стеноза на а.субклавия синистра, която е преди
изхода на LIMA-графта към LAD и хемодинамичните данни за субклавия стийл синдром (обратен кръвоток в АВ вляво), преценихме че
оплакванията вероятно се дължат на съпътстващ КССС с исхемия в басейна на LAD. Предвид КТ ангиографските данни за масивна
калциноза на оклузивната лезия на а. субклавия
синистра (фиг.3) и двата предходни неуспешни

Фиг.3. КТ ангиография - субтотална стеноза/оклузия от масивна калциева плака на проксимална
АС вляво от устието до отделянето на АВ

опита за ендоваскуларна реканализация на
артерията, взехме решение за оперативна реваскуларизация с екстраанатомичен каротидосубклавиен байпас. Последният бе извършен по
обичайна техника, под обща анестезия с един
надключичен достъп с 6 mm PTFЕ протеза.
Следоперативно се възстановиха пулсациите на китковите артерии на лявата ръка,
Доплер ехографски се верифицира ортограден
кръвоток в АВ вляво. Възстановяването беше
безпроблемно и пациентката беше изписана на
4-ти следоперативен ден на двойна антиагрегантна терапия без субективни оплаквания и с
обратно развитие на ЕКГ промените. Клиничният и хемодинамичен резултат е запазен за 9месечен период на проследяване.
ДИСКУСИЯ
Като ССС се означава състояние на обратен
кръвоток в а. вертебралис, резултат от проксимална оклузия или стеноза на ипсилатералната
а. субклавия (1). Патофизиологично проксималната лезия на а. субклавия води до по-ниско
перфузионно налягане постстенотично и
включване на колатерални пътища за кръводнабдяване на горния крайник. На първо място
това е АВ, която чрез базиларната артерия комуникира с контралатералната АВ и Вилизиевия кръг. Получава се обръщане на кръвтока в
АВ и „открадване“ от мозъчната циркулация,
което може да е асимптомно или да е свързано
с неврологични прояви като замаяност, световъртеж, синкоп, атаксия, дизартрия, зрителни
нарушения (нистагъм, диплопия), отпадналост,
тинитус, загуба на слух. Освен АВ, други колатерални пътища са АМИ, чрез връзките си с интеркосталните артерии и а. епигастрика
инфериор, както и тр. тироцервикалис и тр. костоцервикалис, комунициращи с клонове на а.
каротис екстерна.
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В случаи, когато АМИ e използвана за коронарен байпас при съществуваща или развила
се след време стеноза на а. субклавия, колатералното кръвоснабдяване на горния крайник
включва допълнителен път – коронарна артерия
- IMA- а. субклавия, т.е. перфузията на горния
крайник е за сметка на миокардната циркулация
чрез обръщане на кръвотока през IMA графта т.нар. коронарен субклавия стийл синдром.
Синдромът е описан за първи път през 1974г.(2)
и се открива с нарастваща честота във връзка с
все по-широкото приложение на коронарната
хирургия и с използването в частност на лявата
IMA (LIMA) за коронарна реваскуларизация.
Смята се, че при 2.5-4.5% от пациентите след
АКБ се среща КССС3. Етиологично най-честата причина е атеросклерозата, редки са болестта на Такаясу, гигантоклетъчен артериит,
радиационен артериит и артерио-венозна фистула за хемодиализа на горния крайник.
Клинично КССС се проявява с ангина, миокарден инфаркт или сърдечна слабост и много
трудно може да се отграничи от по-честите причини за стенокардия след АКБ, като прогресия
на коронарната атеросклероза или оклузия на
графтове (4). Описаното време за поява на симптоми на КССС е от 2 до 31 години след първичната операцията, като се смята, че при
по-ранно начало, най-вероятно хемодинамично
значима стеноза на АС е била пропусната предоперативно (5). Вероятно такъв е първият описан от нас случай, при който е налице клиника
на вертебрален и коронарен ССС само няколко
месеца след АКБ.
Диагнозата КССС може да бъде поставена
при насочено клинично мислене. Измерване на
артериално налягане с над 20 mmHg разлика
между двете ръце има висока чувствителност,
но относително ниска специфичност за високостепенна стеноза на АС6. Това отчасти се
дължи на факта, че при над 30% от пациентите
52

със стеноза на АС е налице мултифокалност, с
често засягане на контралатералната АС. Диагнозата става по-вероятна при откриване на съпътстващи симптоми на вертебро-базиларна
недостатъчност или исхемия на горния крайник.
Неинвазивните диагностични методи за установяването на КССС включват дуплекс сонография на клоновете на аортната дъга,
компютър-томограска и магнитно-резонансна
ангиография. Откриването на обратен кръвоток
в АВ е високо суспектно за ипсилатерална стеноза на АС. Дефинитивната диагноза се поставя
с ангиография. Съществува дискусия дали при
пациентите, индицирани за АКБ е необходимо
извършване рутинно на субклавиална ангиография. В редица центрове се извършва скрининг
за стеноза на АС по време на коронарната ангиография, като при откриване на значима стеноза, допълнително се провежда аортография
на дъгата и мозъчна ангиография (7). Разбира
се, КССС може да бъде напълно профилактиран
с използване на венозни графтове или свободни
АМИ, или радиални графтове. Въпреки това,
използването само на венозни графтове рядко
се практикува поради рисковете от усложнения
и по-лоши дългосрочни резултати.
Съвременните терапевтични възможности
за лечение на КССС включват ендоваскуларна
или хирургична реваскуларизация. Ендоваскуларния подход се приема за метод на първи
избор при стенози на АС с някои съществени
предимства като минималната си инвазивност,
краткия престой, ниската морбидност и избягването на обща анестезия (8,9). Все пак съществуват и някои недостатъци като технически
неуспешна реканализация, като при втория ни
случай, и по-честата необходимост от реинтервенции заради рестенози. Не е за пренебрегване, че честотата на рестенозите може да
достига до 28.5% в рамките на 5 години (10).
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Техническият успех при случаите на стенози е практически 100% , за разлика от пълните оклузии, при които реканализация се
постига най-много в 82.1%, но съществуват
серии и с едва 47% успешни реканализации
(8,11). Неуспешните ангиопластики се свързват
в голяма степен с масивна калциноза на лезиите
(11).
Хирургичното лечение включва каротидосубклавиен, аксило-аксиларен, аорто-субклавиен байпас, както и транспозиция на АМИ.
Хирургичното лечение носи релативно повисок риск, но в случаите на неуспешна реканализация е единственото възможно. То има
определени предимства при по-дълги оклузии
(над 5 см), особено при масивна калциноза и оклузия, достигаща близо до устието на АВ. При
втория описан от нас случай двата предхождащи неуспешни опита за ендоваскуларно лечение и данните за масивна калциноза на
артерията, достигаща непосредствено до устието на вертебралната артерия ни дадоха основание да изберем хирургичен метод на
реваскуларизация. Дългосрочните резултати
описани в литературата са много добри- 92% и
95% първична и вторична проходимост за каротидо-субклавийните графтове за 5 години при
0% смъртност до 30-ти ден.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Коронарният ССС е рядко усложнение след
АКБ, но трябва да бъде включен в диференциалната диагноза на пациенти със стенокардия
след АКБ. Проблемът в значителна степен е интердисциплинарен, доколкото в диагностичния
процес може да бъдат въвлечени различни специалисти (кардиолози, съдови хирурзи, ангиолози, невролози), а терапевтичните решения са
минимално инвазивни или отворено-хирургични, със съществена роля на инвазивния кар-

диолог и съдовия хирург.
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МЯСТОТО НА ХИБРИДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ОБЛИТЕРИРАЩ ТРОМБАНГИИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
М. Димова, Н. Николов, Б. Бонева, Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

ТHE ROlE OF HyBRiD PROCEDURES iN tREAtiNG PAtiENS
WitH tHROmBANGiitiS OBlitERANS – CliNiCAl CASE
m. Dimova, N. Nikolov, B. Boneva, D. lukanova, m. Stankev
Department of vascular surgery and angiology
National Heart Hospital, Sofia
РЕзЮМЕ

Хирургичната реваскуларизация за хронична критична исхемия на крайниците при
пациенти с облитериращ тромбoангиит
(ТАО) все още е спорна интервенция. В повечето случаи, освен прекратяване на тютюнопушенето, консервативната терапия е
първа линия на лечение в комбинация с локално третиране на раните или дистална ампутация.
Клиничният случай представя пациентка
на 45г. със следните симптоми за ляв горен
крайник - болка и невъзможност за извършване на обичайни движения с давност 2
години. При постъпването - липсващи пулсации на а. брахиалис в ляво и на киткови артерии двустранно, начеваща гангрена на
дисталните фаланги на 4 и 5 пръст на лява
ръка. След ангиография и предвид клиничната картина се прие диагноза ТАО. Проведе
се лечение с Проставазин без подобрение.
Десет дни по-късно пациентката е приета
със силна постоянна болка в лявата длан. Поради тежката исхемия и наличния дистален
таргетен съд се извърши хибридна процедура. Следоперативно - пулсации на китковите артерии. При проследяването - почти
пълно обратно развитие на раните. Месец

SUmmARy

Surgical revascularization for chronic critical limb ischaemia in patients with thromboangiitis obliterans (TAO) still remains
controversial. Generally, besides smoking cessation, conservative treatment is regarded as the
first line of treatment.
Our case study represents a 45 year-old female patient, with the following symptoms in
the left upper limb: pain, numbness, inability to
perform routine daily tasks. The clinical exam
showed no pulsations of the left brachial artery
and wrist arteries on both hands and initial
stages of gangrene of the distal phalanges of the
4th and the 5th fingers on the left upper limb.
After an angiography was performed it was assumed that TAO was the most likely diagnosis.
Treating the patient with a course of Prostavasin
yielded no improvement. Ten days after discharge the patient was admitted due to severe
pain in the left hand. Due to the presence of severe ischemia together with a patent distal target
vessel a hybrid procedure was performed. After
surgery there were pulsations of the wrist arteries. Almost complete healing of the wounds is
observed. A month after the patient was admitted with rethrombosis of the reconstruction. A
thrombectomy was attempted, but proved un-
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след това тя постъпва в клиниката с ретромбоза на реконструкцията. Извършен е неуспешен опит за тромбектомия. Изписана е
в компенсирана исхемия на лявата ръка и е
насочена към ревматолог. От изследванията
- повишен ANA титър и положителен АNA
профил. Започнато е лечение с кортикостероиди.
Хирургичното лечение за рецидивиращи
исхемични симптоми представлява практичен метод за лечение при определени случаи
на ТАО и други васкулити, но без лечение на
основното заболяване всяка съдова реконструкция е обречена на неуспех.
Ключови думи: хибридни процедури,
хронична критична исхемия на горни крайници, васкулити
УВОД
Артериопатията на горните крайници почесто е резултат на емболии, травми и облитериращ тромбоангиит, отколкото на периферна
артериална болест (ПАБ) с атеросклеротична
генеза. Най-често тя засяга трункус брахиоцефаликус и a. субклавия (1,11). Тези пациенти
обикновено са асимптомни и заболяването се
установява при случаен преглед. Симптомите
се изразяват в крампи при усилие – интермитиращо клаудикацио на горен крайник. При напредналите случаи се наблюдават болки в покой
и некрози до развитие на гангрена.
Облитериращият тромбоангиит (ТАО) или
болестта на Бюргер представлява неатеросклеротична ненекротизираща оклузивна и възпалителна болест на съдовете. Етиологията е неясна,
въпреки че няколко рискови фактора са силно
асоциирани с болестта (2,6,7,10). Клиничната
картина типично се разгръща при млади мъже
пушачи като началото на симптомите е преди
56

successful. The patient was discharged without
rest pain and progression of the necrosis. She
was admitted at a rheumatology department.
The laboratory findings showed an elevated
ANA titer and a positive ANA profile. A line of
treatment with corticosteroids has been started.
Surgical therapy or hybrid procedure for
persistent ischaemic symptoms seems feasible
in selected cases with TAO and other types of
vasculitis, but without treatment for the primary
disease, any vascular reconstruction is bound to
fail.
Key words: hybrid procedures, chronic
critical limb ischaemia of upper limbs, vasculitis

40-45-годишна възраст. Обикновено интермитентното клаудикацио е първият клиничен симптом, който може да градира до прояви на
критична исхемия с болка в покой и/или гангрена на дисталните фаланги, която често води
до ампутация на последните. Диагнозата се
поставя на базата на клиничната картина и диагностичните критерии на Shionoya (1998) и
Olin (2000). Няма специфични лабораторни изследвания.
Най-важният компонент в лечението на
ТАО е прекратяване на тютюнопушенето. За медикаментозната терапия данните са противоречиви. Обикновено не е възможно извършването
на артериална реваскуларизация поради сегментното и дистално засягане на съдовете (12).
Ползата от извършването на байпас към дистална артерия остава спорна поради високия
риск от ретромбоза на реконструкцията (8). Въпреки това, когато са налице тежка исхемия и
има наличен дистален таргетен съд, трябва да
се има предвид извършването на автовенозен
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Фиг. 1. Некротични були на четвърти и пети
пръст на ляв горен крайник

байпас (8,9,13). Реваскуларизацията на горни
крайници не е често извършвана интервенция само 4% от всички съдови процедури.
Ендоваскуларното лечение е интересна алтернатива, но все още няма големи проучвания.
Има няколко описани клинични случаи и серия
от такива за приложение на ендоваскуларни
процедури дистално от аксиларния и субклавийния сегмент (3,5). Проучването на Degura et
al (4) показва, че това лечение на хронична исхемия на горните крайници е свързано с повече
усложнения в сравнение с отворения оперативен подход. При пациенти с исхемия на горните
крайници често се предлага и цервико-дорзална
симпатектомия за заздравяване на раните като
допълнение към съдовата реконструкция.

A

Б

В

Г

Фиг. 2. Ангиография: А) тромбоза на а. аксиларис син.; Б) оклузия на цялата а. брахиалис син. до мястото на отделяне на а. радиалис; В) и Г) радиалната артерия се контрастира колатерално по целия й
ход, контрастира се добре дълбоката палмарна арка, тромбоза по целия ход на а. улнарис син.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме жена на 45 г., тежка пушачка,
която е хоспитализирана на 27.04.17 г. с клиника на критична исхемия на ляв горен крайник
- слабост в пръстите и китката на лява ръка при
минимални ежедневни физически натоварвания
с давност няколко месеца, болка в покой от няколко дни и формирани пренекрози на четвърти
и пети пръст. През 2015 г. след гангрена на дисталните фаланги на втори и трети пръст на
десен горен крайник е извършена първична ампутация на последните. От клиничния статус се
обективизират: топла компенсирана дясна длан
с ампутирани дистални фаланги на втори и
трети пръст и пренекрози на четвърти и пети
пръст на лява ръка, като последната е хладна,
бледа, с намалена сетивност при запазена подвижност (фиг. 1). Липсват пулсации на а. брахиалис вляво и на китковите артерии
двустранно, пулсациите на стъпалните артерии
са запазени двустранно. Не се инсонират доплерови сигнали на китковите артерии двустранно. Пациентката отрича придружаващи
заболявания, но има дългогодишна тютюнева
злоупотреба.
От лабораторните изследвания: WBC 12.56 x 109/L, CPK - 314 IU/L, CHOL - 6.5
mmol/L, Fibrinogen - 5.2 g/L. От кардиологичната консултация - без данни за сърдечно заболяване.
Проведе се ангиография (фиг. 2), която паказа аномално отделяне на супрааорталните магистрални артерии и тромбоза на дисталната
половина на лявата а. аксиларис като оклузията
обхваща и цялата лява а. брахиалис (до мястото
на отделяне на а. радиалис). Лявата радиална
артерия се контрастира колатерално по целия й
ход, контрастира се и лявата дълбока палмарна
арка, тромбоза по целия ход на лявата а. улнарис.
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Предвид ангиографската находка и описаната клинична картина се прие, че се касае за
ТАО и се взе решение за провеждане на курс с
простагландин Е1 в комбинация с клопидогрел
75 mg и статин 10mg. Пациентката бе изписана
с минимално субективно подобрение и на същата терапия за дома, плюс цилостазол 2 Х100
mg. Предложена бе торакална симпатектомия,
която тя отказа.
След 10 дни пациентката е приета по
спешност с постоянна силна болка в пръстите
на лява ръка, неповлияваща се от опиоидни
аналгетици, и прогресия на пренекрозите на
върховите фаланги на четвърти и пети пръст. На
16.05.17 г. е извършено хибридно лечение тромбендартеректомия на а. брахиалис синистра а модо Фолмар, балонна дилатация на а.
аксиларис и а. брахиалис с медикамент покрит
балон 4/80 mm и автовенозна пачпластика на а.
брахиалис (фиг. 3).
Следоперативно лявата ръка е топла и компенсирана с пулс на киткови артерии. На
18.05.17 г. пациентката е дехоспитализирана със
слаба болка във върховете на четвърти и пети
пръст. Към терапията е добавена ацетилсалицилова киселина 100 mg. Насочена е за консултация с ревматолог.
На 6.06.17 г. по време на контролния преглед е без динамика от изписването, с работеща
реконструкция, топла лява длан и пръсти, пулс
на киткови артерии и без прогресия в некрозите
на 4 и 5 пръст (Фиг. 4). Ревматологичната консултация не е осъществена.
На 15.06.17 г.тя отново е хоспитализирана
по спешност с внезапно настъпила силна болка
и изстиване в лявата ръка с давност 24 часа. От
статуса се обективизира ретромбоза на реконструкцията. Поради тежката исхемия е предприета спешна тромбектомия на а. брахиалис и
киткови артерии съвместно с балонна дилатация на а. аксиларис и а. брахиалис в ляво. В ран-
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Фиг. 3. Хибридна терапия: А) интраоперативна ангиография - тромбоза на а. брахиалис; Б) след ендартеректомия а модо Фолмари; В) балонна дилатация с медикамент покрит балон на а. аксиларис - а. брахиалис; Г) след балонната дилатация – пълно възстановяване на лумена

ния следоперативен период настъпи ретромбоза
на реконструкцията. Бе предприета ревизия
през наличния брахиален достъп. Интраоперативната ангиография показва, че a. субклавиа,
а. аксиларис и а. брахиалис са без стенози. Дистално проходима е а. улнарис, но без изпълване
на палмарната арка. Бе извършена селективна
тромбектомия на а. радиалис и бе осигурен слаб
орто- и ретрограден кръвен ток. Постопера-

тивно - антикоагулантна терапия с хепарин 30
000Е /24ч и аценокумарол по схема, започнат
веднага следоперативно.
На 16.06.17 г. - поредна ретромбоза на реконструкцията. Лявата длан е с намалена сетивност и подвижност. Започнат нов курс
простагландин Е1. Изписана на 25.06.17 г. със
субективно подобрение.
На 28.06.17 г. пациентката е хоспитализи-
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Фиг. 4. А) зараснала оперативна рана в кубиталната област; Б) без прогресия в некрозите на дисталните фаланги на четвърти и пети пръст; В) дехисценция на оперативната рана в карпалната област

рана в Клиника по ревматология. От проведените изследвания - повишен ANA титър - 1:320
и положителен АNA профил - SS-A/Ro-21, характерен за синдрома на Сьогрен и anti Scl 7012- характерен за склеродермия. Приета е диагноза некротизиращ васкулит и е започната пулсова терапия с Циклофосфамид. След
изписване - фраксипарин 2х0,4 ml подкожно,
глюкокортикостероиди в намаляваща доза, инхибитор на протонната помпа и цилостазол
2х100 mg.
В средата на юли пациентката идва на контролен преглед поради трудно зарастване на
оперативните цикатрикси в кубиталната и карпалната област. Няма динамика в съдовия статус, както и в некрозите на дисталните фаланги.
Следват още две пулсови терапии с циклофосфамид като в хода на лечението се развива кор-

тикостероидиндуциран захарен диабет. Започнато лечение с гликлазид 2х60 mg.
На 12.09.17 г. - контролен преглед - без болкова симптоматика, запазени активни движения
в пръстите. Лявата длан е топла, компенсирана,
без прогресия на некрозите на дисталните фаланги с трудно заздравяващи оперативни рани
(фиг. 5).
ДИСКУСИЯ
Системните васкулити са голяма група заболявания със сходна и често припокриваща се
клинична картина и лабораторен профил. Това
прави диагностиката трудна, особено при пациенти в граничния възрастов диапазон, които
притежават и рискови фактори за атеросклероза
(табл. 1).
Засегнат
съд
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ANCA-Ab

Гигантоклетъчен артериит
Артериит на Такаясу

Средни съдове

Полиартериитис нодоза
Болест на Кавазаки

(-)
(-)

Малки
съдове

Грануломатоза на Вегенер
Микроскопски полиангиит
Синдром на Churg- Strauss

c-ANCA
p-ANCA
c-ANCA

Големи съдове

Фиг. 5. Контролен преглед на първия месец

Клинична диагноза

(-)
(-)

Таблица 1. АNCA профил при типовете васкулити. (Rutherford's Vascular Surgery, 2-Volume Set,
8th Edition)
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След проведените ревматологични изследвания в диференциалната диагноза влиза в съображение
прогресивната
системна
склеродермия и синдромът на Сьогрен, който е
друга вероятна диагноза (вторичен при подлежащо друго системно заболяване на съединителната тъкан.
зАКЛЮЧЕНИЕ
От изложеното дотук можем за пореден път
да подчертаем важността на интердисциплинарния подход при избора на индивидуален терапевтичен план за пациента. В съдовата
медицина правилната диагностика е най-важна
за успешното лечение. При наличието на подлежащ васкулит, без лечение на основното заболяване, всяка съдова реконструкция е
обречена на неуспех.
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SURGiCAl tREAtmENt OF RECURRENt
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РЕзЮМЕ

Торако-абдоминалните аневризми на
аортата остават все още голямо предизвикателство за съвременните съдови специалисти. С развитието на ендоваскуларните
техники аортните стент-графтове подобриха
съществено ранните резултати и дадоха поголям шанс за повече пациенти в напреднала
възраст и с множество придружаващи заболявания. Един от честите проблеми при
стент-графта е късният ендолийк. Представен е случай на двукратно стентирана торако-абдоминална аневризма с проява на
късен ендолийк. Проведено бе успешно лечение на рецидивиралата аневризма по изцяло
хирургичен метод.
Ключови думи: торако-абдоминална
аневризма, ендолийк, отворена хирургия
УВОД
Аневризмалната дилатация на десцендентната торакална аорта (ДТА) е с честота 6-10.4
на 100 000 човека за година (2,9). Тя възниква
най-често на базата на дегенеративни заболява62

SUmmARy

Toraco-abdominal aortic aneurysms remain
a major challenge for modern vascular specialists. With the development of endovascular techniques, aortic stent grafts significantly improved
early results and gave a greater chance for more
elderly patients with multiple comorbidities.
One of the most common problems with stent
graft is the late endolеak. A case of a doublestented thoraco-abdominal aneurysm with a
manifestation of a late endoleak was presented.
Successful treatment of the recurrent aneurysm
was performed in a fully surgical method.
Key words: thoraco-abdominal aorta, endoleak, open surgery

ния на аортната стена. Случаите на аневризми на
ДТА зачестяват поради застаряването на популацията и подобряващите се диагностични възможности. Торако-абдоминална аневризма на
аортата (TAAA) е подвид на аневризмите на
ДТА. Crawford първи описва развитието на
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Фиг. 1. Класификация на ТААА по Crawford

ТААА и неговата класификация е все още широко възприета (Фиг. 1).
Лечението на ТААА може да бъде ендоваскуларно или хирургично. Отворената хирургична корекция на ТААА е най-голямата аортна
интервениция и е свързана с известни постопе-

ративни компликации като миокарден инфаркт,
респираторни проблеми, бъбречна недостатъчност, инфаркт, параплегия и смърт (1-6). За да се
изчисли риска от оперативното лечение, е нужно
предоперативно изследване на сърдечно-съдовата, респираторната и бъбречната функция. Пациентите с дегенеративни ТААА са
чувствително по-възрастни от тези с пост-дисекционни или със съединителнотъканни нарушения на стената аневризми. Значителен брой
(34-40%) са засегнати от исхемична болест на
сърцето (ИБС) и компрометираната сърдечна
функция е ясен предиктор за следоперативна
смъртност (3,9). Въпреки подобрението на хирургичните техники и периоперативните грижи
през последните години, отворената хирургия
остава високо рискова за пациентите с множество коморбидитети. Ендоваскуларната корекция се обособи през последните години като
по-щадящата алтернатива за лечение на тази патология на аортата (2,3,7-9).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Фиг. 2. ТААА след TEVAR с ендолийк Тип Ib

Пациент на 65 г., постъпващ за трети път в
клиниката с оплаквания от остро настъпили
болки в епигастриума и гърба. При педшестващите пролежавания (2014 г.) е извършен TEVAR
с VALIANT THORACIC поради ТААА. През
2016 г. - Re-TEVAR с ENDURANT II поради
късен ендолийк Тип Ib.
От извършената КT-ангиография с контраст
(Фиг. 2 ) се визуализират двата стент-графта в торакалната аорта. Дистално от втория стент-графт
вдясно е разположена сакциформена торакоабдоминална аневризма до ниво tr.coeliacus с максимални аксиални размери 140/118 мм.
Компресия с дислокация на черен дроб, десен
бъбрек. Дезинсерция на дисталното удължение
поради тип Ib ендолийк.
Поради проява на рецидивен ендолиик, ре-
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Фиг. 3. Оперативен достъп при торако-абдоминални аневризми

лативно младата възраст на пациента и съхраненото общо състояние бе предпочетено провеждане на хирургична корекция на ТААА.
Процедурата започна с поставяне на спинален
дренаж за превенция на гръбначно-мозъчна исхемия. Позицията на пациента на операционната
маса бе супинация с 60% ротация на торса. Инсерциране на оклузивен балон- катетър през а.
subclavia в аортата. Артериален път в дясна обща
феморална артерия. Временен ляв аксило-феморален байпас за осигуряване на ретроградна перфузия.
Оперативният
достъп
бе
торако-френо-лапаротомия през VII междуребрие (Фиг. 3). Последва отпрепариране на торакална и абдоминална аорта с висцерални съдове,
балонна оклузия на торакална аорта и аортен
клампаж под tr. coeliacus. Ретроградната перфузия е през временния байпас. Осъществи се резекция на ТААА и експлантация на втория
стент-графт, последвани от директен шев край в
край на стент-графта към аортата над tr. coeliacus. Шев на аортния сак, дренаж на торакс и коремна кухина. Анатомично възстановяване на
диафрагма, гръдна и коремна кухина.
64

Следоперативният период протече гладко.
Болният възстанови чревен пасаж на III постоперативен ден. На извършения КТ-ангиография
в същия ден – проходима аортна анастомоза,
проходими висцерални и периферни съдове. Дехоспитализация на десети следоперативен ден.
Контролен преглед на I и III месец – без оплаквания, хемодинамично стабилен. Контролна КТангиография (фиг. 4) – проходима аортна
анастомоза, без ликаж или рецидив на аневризмата, проходими висцерални и периферни съдове.

Фиг. 4. Контролна КТА
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ОБСЪЖДАНЕ
Представеният случай на успешно опериран
пациент с рецидивна TAAA след двукратен
TEVAR поради повторен ендолийк Тип Ib е
първи в страната. Успешно бяха извършени в условия на спешност екзактна образна диагностика, предоперативна подготовка и оперативно
лечение. От основно значение за успеха на оперативна интервенция при ТААА е екипният
принцип и добрата колаборация между хирургичния, анестезиологичен и кардиологичен тим.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Торако-абдоминалните аневризми на аортата
са най-голямото предизвикателство в съдовата и
сърдечната хирургия. Съвременните гайдлайни
препоръчват като метод на първи избор ендоваскуларното или хибридно лечение – TEVAR.
„Ахилесовата пета“ на ендоваскуларното лечение е късният ендолийк. Един от методите за корекция на това усложнение е хирургичното
лечение. За успешното провеждане на такава
операция са задължителни предварително усвоени базисни техники, прилагани при отвореното
хирургично
лечение
на
торако-абдоминалните аортни аневризми. С натрупване на все повече опит с EVAR и TEVAR
честотата на късните усложнения се покачва и
нуждата от прилагане на тези техники се увеличава.
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СЪОБЩЕНИЯ

През месец юни 2017 г. излезе от печат втората самостоятелна монография на доц. Илия Лозев
д.м.н. „Оптимизиране на използването на нативните артериовенозни фистули за хемодиализа
чрез предоперативна и следоперативна дуплекс доплерова сонография“.
Този труд обобщава дългогодишния опит на доц. Лозев в тази област като предлага синтезиран
обзор на съвременните достижения и на резултатите, получени от автора при конструирането и проследяването на съдовия достъп. Описаните от автора технически детайли при конструирането на нативните съдови достъпи са не само теоретични познания, а и са резултат на дългогодишния собствен
опит при конструирането на над 2000 съдови шънта.
Значително място в монографията се отделя на предоперативното ултрасонографско съдово картографиране, довело до промяна в концепцията, насочваща съдовите хирурзи да предпочитат нативните артерио-венозни фистули. Доц. Лозев прави извода, че в момента, при планирането и
проследяването на съдовия достъп, използването на дуплекс доплеровата сонография трябва да бъде
предпочитан метод за съдово картографиране.
Известна е социалната значимост на мозъчно-съдовата болест като водеща причина за инвалидност и смъртност в България и в света. С цел намаляване на смъртността от инсулт и подобряване
на неврологичния и функционалния изход от него е нужно да се разработят нови профилактични и
терапевтични стратегии.
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През септември 2017 г. излезе монографията на доц. Детелина Луканова д.м. „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози”, която
е своеобразен синтез на най-съвременните достижения в тази област и на резултатите, получени от
автора при сравняване на диагностичната стойност на неинвазивните образни изследвания на каротидната атеросклероза.
Трудът на доц. Луканова съдържа шест глави, в които естествено и плавно знанието за атеросклерозата като системен процес се надгражда със схематично представяне на патогенезата на инсулта и детайлно описание на образните изследвания и методите за лечение на екстракраниалните
каротидни стенози. Следват резултатите от собствено проучване върху възможностите на неинвазивните техники за диагностика на нестабилната каротидна плака. Отделено е и място на медикаментозната терапия като алтернатива на каротидната хирургия и стентиране. В края са представени
ясни и аргументирани препоръки за най-добър избор на терапевтичен подход при различни групи
пациенти в зависимост от пола, възрастта и неврологичната симптоматика.
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През януари 2018 г. предстои да излезе от печат третото издание на "Съдови заболявания. Съдова и ендоваскуларна хирургия" с автор А. Андреев дм. Тази книга представлява трето преработено
и допълнено издание на предшните две, които отдавна са изчерпани поради големия интерес към
тях. Причина е, че тя е ценен информационен източник, събрал в себе си принципите на диагностиката и лечението на съдовите заболявания. Удобният за носене формат позволява тя да бъде под ръка
в помощ на вечно бързащите медици при вземането на важни решения.
Книгата съдържа 29 глави, обхващащи почни цялата съдова патология, от анатомията на съдовата система до контрола на пациентите след интервенция. В нея са застъпени мултидисциплинарният подход и най-важните концепции и алгоритми на съвременната съдова медицина на
доказателствата. Тя играе ролята на прекрасен учебник, написан в стегнат научен стил. Наред с достъпната форма на изразяване, богатото илюстриране и допълването със съвременна литература не
само улесняват читателя, но и дават възможност за разширяване на познанията му.
Монографията е предназначена за широка аудитория, вклюваща съдови хирурзи, ангиолози,
специализанти по съдова медицина, но също така и кардиолози, невролози, дерматолози, ортопеди,
гинеколози, общопрактикуващи лекари, медицински сестри и любознателни студенти. Залегналите
в книгата консенсусни становища и модерни алгоритми могат да бъдат база за добра медицинска
практика в страната ни в днешно време.
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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
електронната поща на главния редактор
(detilu@abv.bg).
Начин на оформяне на научните
съобщения, изпратени за
публикация:

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

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

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

6. Литературата към статиите трябва да за-

почва с авторите на кирилица и да се допълва с
авторите на латиница, подредени по азбучен
ред. При статиите цитираните автори трябва задължително да бъдат отбелязани с номерацията
си в текста. Литературата към оригиналните
статии не трябва да съдържа повече от 40 заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към клиничните случаи – 15.

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

8. При цитиране на книга е задължително
да се изпишат авторите, заглавието, градът, издателството, годината на издаване и общия брой
страници или от-до.
9. Таблиците трябва да бъдат прeдоставени
в Microsoft Word или Microsoft Excel, със номерация и кратък текст към тях, за предпочитане
на отделен файл.

10. Всички мерителни единици или съкращения трябва да се представят съгласно международните стандарти и се изписват на латиница;
всички съкращения трябва да бъдат обяснени в
началото на текста.

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