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РЕзЮМЕ

Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и белодробната тромбоемболия (БТЕ), взимносвързани с термина венозна тромбоемболия (ВТЕ), са едни от най-честите и потенциално фатални усложнения при урологичните интервенции. Поради внезапното
начало на симптомите на ВТЕ, бързото развитие на клиничната картина и високата
смъртност всички уролози трябва да бъдат
добре запознати с подходящата профилактика, навременната диагноза и незабавно начало на лечението. Извърши се обзор на
научни статии, които изследват честотата,
диагностиката, времето на настъпване и
лечението на ВТЕ в урологията. В урологичната литература липсват проспективни проучвания за ВТЕ. Препоръките за
профилактика и лечение на ВТЕ при пациенти след урологична интервенция се взаимстват от други хирургически дисциплини.
Значението на тромбопрофилактиката при
урологичните операции се подчертава в редица ретроспективни проучвания. Случаи на
ВТЕ рядко се съобщават във връзка с ендоскопски и лапароскопски процедури, при

SUmmARy

Deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary thromboembolism (PE), associated with
the term venous thromboembolism (VTE), is
one of the most common and potentially fatal
complications in urologic interventions. Due to
the sudden onset of VTE symptoms, the rapid
development of the clinical picture and the high
mortality, all urologists should be well aware of
appropriate prophylaxis, timely diagnosis and
immediate onset of treatment. We made an
overview of the available scientific papers that
examines the incidence, diagnosis, timing and
treatment of VTE in urology. Urological literature has a lack of prospective studies on VTE.
Recommendations for prophylaxis and treatment of VTE in patients after urological intervention are taken from other surgical disciplines.
The importance of thromboprophylaxis in urological operations is highlighted in a number of
retrospective studies. Cases of VTE are rarely
reported in connection with endoscopic and laparoscopic procedures where sufficient mechanical thromboprophylaxis is achieved. The
color-coded duplex sonography is the method of
choice for screening and diagnosing DVT of the
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които се постига достатъчна механична
тромбопрофилактика. Цветно-кодираната
дуплекс сонография - в ръцете на опитен ехографист, е метод на избор за скрининг и диагностика на ДВТ на долните крайници.
Компютър-томографската пулмоангиография е златен стандарт в диагностиката на
БТЕ. Лечението на ВТЕ включва терапевтична антикоагулация за различен период от
време въз основа на наличието и обратимостта на рисковите фактори за пациента,
както и на броя на събитията. Периоперативната тромбопрофилактика трябва да се има
предвид при всички основни урологични
операции. Уролозите трябва да са запознати
с честотата на ВТЕ, препоръчителната профилактика, подходящата диагностика и препоръките за лечение на ВТЕ, за да се сведе
до минимум заболеваемостта и смъртността.
Ограниченият брой проспективни, рандомизирани, контролирани проучвания, оценяващи ефективността на тромбопрофилактика
при урологичната хирургия, демонстрира необходимостта от по-нататъшни изследвания.
Ключови думи: венозен тромбоемболизъм, урологични интервенции, профилактика, лечение
УВОД
Венозната тромбоемболия (ВТЕ) е термин, който се отнася до дълбоката венозна
тромбоза (ДВТ) и / или белодробна тромбоемболия (БТЕ). В Европа годишната честота на
ДВТ и БТЕ е съответно 160 и 70 на 100 000 жители (5-7), като при 25% от случаите първата
клинична изява е внезапна смърт, а едноседмичната преживяемост след БТЕ е 71% (8). Заболеваемостта от ДВТ без тромбопрофилактика
варира от 10% до 40% при пациенти след хирургични интервенции, като най-висока е честота след ортопедична хирургия или
6

lower limbs. Computer tomographic pulmoangiography is a gold standard in PE diagnostics.
VTE treatment includes anticoagulation for a
different period based on the presence and reversibility of the risk factors for the patient as
well as the number of events. Perioperative
thromboprophylaxis should be considered in all
major urological operations. Urologists should
be aware of the incidence of VTE, recommended prophylaxis, appropriate diagnosis and
treatment recommendations for VTE to minimize morbidity and mortality. The limited number of prospective, randomized, controlled trials,
evaluating the effectiveness of thromboprophylaxis in urologic surgery, demonstrates the need
for further research.
Key words: venous thromboembolism,
urologic interventions, prophylaxis, treatment

неврохирургия. БТЕ се открива при приблизително 10% от болничните смъртни случаи и е
най-честата форма на предотвратима причина
за болнична смъртност (9). От мнозина се
счита, че ВТЕ е най-важното нехирургично усложнение при пациенти, подложени на голяма
урологична хирургия, причина за следоперативна смърт.
Повечето хоспитализирани пациенти притежават най-малко един рисков фактор за ВТЕ
(7,10,11). Рискови фактори за ВТЕ са хирургия,
травма (голяма или такава на долните крайници), имобилизация/пареза, малигнен процес,
противоракова терапия (хормонална, химио-,
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лъчетерапия), предишен ВТЕ, напреднала възраст, бременност или постпартален период, естроген-съдърщжаща орална контрацепция,
хормон-заместителна терапия, остро настъпило
заболяване, сърдечна или дихателна недостатъчност, възпалително-чревно заболяване, нефритен
синдром,
миелопролиферативни
заболявания, пароксизмална нощна хемоглобинурия, обезитет, тютюнопушене, варикозани
вени, централен венозен източник, наследена
или придобита тромбофилия (12). Почти всички
тези фактори могат да бъдат намерени в урологичната популация. Въпреки това, хирургията,
малигнените процеси, противораковата терапия
и напредналата възраст са най-разпространените рискови фактори за ВТЕ в тази популация.
По този начин, ВТЕ е значима заплаха при поголямата част от пациентите, подложени на голяма урологична хирургия.
Методи за профилактика на ВТЕ в хирургията и урологията
През последния четвърт век многобройни
контролирани проучвания показват ефективността на тромбопрофилактиката за превенция
на ВТЕ (13-17). Методите на тромбопрофилактиката обикновено се разделят на механични и
фармакологични. Механичните методи включват градуирана компресионна терапия (ластични бинтове или ластични чорапи), рядко
комбинирано пневматично компресиране и венозни крачни помпи. Механизмът на ефикасност при тези средства се дължи на намаляване
на венозната стаза в долните крайници и освобождаването на антитромботични фактори от
мускулатурата на крайниците. Механичната
тромбопрофилактика е привлекателна възможност за хирурзите, тъй като не повишава риска
от усложнения от кървене. Въпреки че тези устройства са доказали, че намаляват честотата на

ДВТ, не е доказано, че намаляват риска от БТЕ
или смърт (12).
Ацетилсалициловата киселина (АСА) и
други лекарства с антиагрегантни свойства значително намаляват честотата на сериозни сърдечно-съдови
събития,
свързани
с
атеросклерозата. Въпреки това, към този момент те не са доказали ефективността си в предотвратяването на ВТЕ (18,19). Няколко
проучвания след ортопедични интервенции демонстрират значително по-високи нива на ВТЕ
при пациенти, получаващи периоперативно
само АСА, срещу НМХ или компресивна терапия плюс АСА (20,22). Освен това, приемът на
АСА е свързан с повишен риск от сериозно кървене (21,23). Ето защо American College of Chest
Physicians (ACCP) препоръчва да не се използва
АСА самостоятелно за профилактика на ВТЕ
(12).
В условията на стационарно лечение ниска
доза нефракциониран хепарин или хепарин с
ниско молекулно тегло (НМХ) са доказани фармакологични методи за тромбопрофилактика.
На този етап все още много уролози не са
склонни да използват фармакологична профилактика следоперативно поради риск от постоперативно кървене. Въпреки че има известно
противоречие в литературата по отношение на
този риск, повечето контролирани проучвания
не успяват да покажат значително увеличение
на усложненията следоперативно, каквото е
постоперативното кървене при пациенти с фармакологична тромбопрофилактика.
Фармакологичната тромбопрофилактика с
ниска доза подкожен нефракциониран хепарин,
перорален витамин К-антагонист и най-вече
подкожен НМХ е най-широко изследваната област в превенцията на ВТЕ. Повечето убедителни доказателства за ефективността на
фармакологичната профилактика при хирургични пациенти идват от литературата, свързана
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с общата хирургия. При метаанализ на 46 рандомизирани клинични проучвания при пациенти след обща хирургична намеса НМХ
значително намалява процентите на ДВТ (22%
срещу 9%), симптоматична БТЕ (2,0% срещу
1,3%) и фатална БТЕ (0,8% срещу 0,3% ) (17).
Смъртността от всякаква причина е намалена от
4,2% в контролната група до 3,2% в групата с
НМХ. В тези проучвания, 5000 IU НМХ се прилагат подкожно 1 до 2 часа преди операцията и
продължават 3 пъти дневно или 2 пъти дневно
периоперативно. Доказано е, че дозирането два
пъти дневно е по-ефикасно за предотвратяването на ВТЕ без повишаване на риска от кървене. Като цяло профилактиката с хепарин
повишава риска от кървене от 3,8% до 5,9%
спрямо плацебо или без лечение (фиг. 1) (17).
Употребата на НМХ се свързва със значително по-нисък риск от хепарин-индуцирана
тромбоцитопения (ХИТ-синдром) и демострира
подобна ефикасност за предотвратяване на сим-

птоматична ВТЕ, сравнена с нефракционирания
хепарин (24-27). Въпреки че има противоречие
по отношение на риска от кървене, се установява, че ниска доза НМХ води до по-малко
усложнения, отколкото ниска доза нефракциониран хепарин, докато по-високата доза НМХ
води до по-тежки усложнения от нефракционирания хепарин (27). Ниската доза нефракциониран хепарин и НМХ трябва да се разглеждат
като еквивалентни решения за тромбопрофилактика при хирургични пациенти. Постоперативната амбулаторна профилактика може да
бъде по-лесно постигната с НМХ поради полесното дозиране.
При оценката на риска от ВТЕ за отделния
пациент трябва да се има предвид както процедурата, така и рискът, свързан със самия пациент. Подходящата профилактика на ВТЕ при
процедура с нисък риск може да бъде посложна при пациент с високорисков профил.
Създадена е таблица с препоръки за стратифи-

Фиг 1. Ефект на ниски дози нефракциониран хепарин върху постоперативния ВТЕ и риска от кървене17
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циране на риска, която дава насоки при избора
на подходящи превантивни мерки (табл. 1) (4).
След като бъде идентифициран рисковият профил на пациента, трябва да се определи специфичната рискова категория, към която
принадлежи дадена урологична процедура.
Процедурите в рамките на дадена категория
могат да изискват значително различни подходи
за профилактика на ВТЕ (табл. 2) (4,47).
ВТЕ при урологични операции
От проведените множество наблюденията
върху усложненията в основните урологични
процедури се установява, че ВТЕ е най-значимото нехирургично усложнение, като приблизително 1% до 5% от пациентите, подложени на
голяма урологична интервенция, реализират
симптоматична ВТЕ. Освен това се смята, че
БТЕ е най-честата причина за следоперативна
смъртност (12). Повишената честота на ВТЕ
при пациенти с рак е свързана с напредналата

възраст, по-дългото оперативно време, по-обширна дисекция на съдови структури, за да се
постигне радикално онкологично лечение, имобилизацията, външното компресиране на тазовите вени от туморната маса и първичният
протромботичен ефект на карциномите (28).
Значителната честота на ВТЕ в урологичните
процедури показва важността на тромбопрофилактиката при урологичния пациент.
Метанализът на множество проучвания
идентифицира възрастта над 60 години, анамнеза за предишна ВТЕ, анестезия с продължителност над 2 часа, напреднали тумори и
постоперативна имобилизация над 4 дни като
главни рискови фактори за ВТЕ. Следоперативното кървене се наблюдава при 17,1% от пациентите, получаващи тромбопрофилактика и
5,7% от тези, които не получават профилактика
(без стойности на Р), като 26,5% от тези пациенти се нуждаят от хемотрансфузия. Рискови
фактори за постоперативно кървене са времето

Табл. 1. Рискови категории според клиничните рискови фактори при неортопедични хирургични пациенти4
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Табл. 2. Перипроцедурна профилактика на ВТЕ според рисковата категория4,47

на анестезия над 45 минути, тромбопрофилактика и ендоскопската хирургия (29).
Няма рандомизирани контролирани проучвания, оценяващи използването на фармакологична тромбопрофилактика при урологични
интервенции. Изследванията за ВТЕ при трансуретрална хирургия показват ниска честота на
ВТЕ при пациентите, подложени на тези процедури. Ретроспективен анализ на над 800 пациенти, подложени на трансуретрална резекция на
простата, показва 0.45% честота на БТЕ с използване на компресионна терапия в сравнение
с 0.55% честота при липса на данни за тромбопрофилактика (30). Ендоскопската хирургия се
идентифицира като независим рисков фактор за
постоперативно кървене (29). Високата честота
на постоперативното кървене при трансуретрални процедури заедно с ниската честота на
ВТЕ, свързана с ендоскопията, води до извода,
че рисковете от тромбопрофилактика надвишават ползите от нея в тези случаи (29). Аmerican
10

College of Chest Physicians (ACCP) препоръчва
да не се използва тромбопрофилактика, различна от ранната мобилизация на пациентите,
подложени на трансуретрална хирургия (12).
ACCP препоръчва рутинна профилактика с
ниски дози нефракциониран хепарин 2 до 3
пъти дневно при големи отворени урологични
процедури. Алтернативите включват градуирана ластична компресия или НМХ (12).
Голяма част от наличната литература, свързана с ВТЕ в урологичната хирургия, изследва
честотата при пациенти, подложени на радикална ретропубична простатектомия. Въпреки
че ранните проучвания отчитат честота на ДВТ
от 6,9% до 12% и честота на БТЕ от 2% до 2,7%
(31), съобщените нива на ДВТ са в диапазона
от 0,2% до 7,8%, а за БТЕ - от 0% до 2,7% в съвременните изследвания (32,33). Трябва да се отбележи, че в по-голямата част от тези
проучвания пациентите не са били изследвани
скриногово за ВТЕ, а насочено търсене към това
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усложнение се налагало само в случаите на клинични симптоми, суспектни за ВТЕ.
В проспективно проучване на над 200 пациенти, подложени на радикална ретропубична
простатектомия и тазова лимфаденектомия, Leibovitch и колеги извършили цветно-кодиран
доплеров ултразвуков скрининг на вени на долните крайници, еднократно от 2-ри до 5-ти следоперативен ден. Честотата на ДВТ и БТЕ
съответно е 3,6 % и 0,8%, от пациентите (34).
Интерес предизвиква използването на фармакологична тромбопрофилактика при пациенти, подложени на дисекция на тазовите
лимфни възли. Няколко изследвания показават
значително повишена честота на тазово лимфоцеле при пациенти, получаващи 5000 IU НМХ
непосредствено преди операцията (35-37). Поновото и по-голямо проучване, направено от
Sieber и сътрудници, показва незначително увеличаване на честотата на тазовото лимфоцеле
при пациенти, лекувани с хепарин в сравнение
с тези, при които не е приложен хепарин. Още
веднъж, има намалена честота на ВТЕ в хепаринизираната група, но разликата не е статистически значима (38). Това е причина към
момента да няма окончателна литература, която
да подкрепя или да опровергава използването
на фармакологична тромбопрофилактика при
радикална ретропубична простатектомия. При
всички пациенти, подложени на тази операция,
трябва да се използва градуирана компресионна
терапия и ранно раздвижване. Важна е собствената преценка на хирурга по отношение на фармакологичната профилактика, особено при
пациенти, оценени от ангиолог или съдов хирург като високорискови за ВТЕ (1).
Въпреки че има слабо проучване, оценяващо честотата и лечението на ВТЕ при пациенти, подложени на цистектомия, наличните
данни са впечатляващи. При преглед на 101 пациенти, подложени на радикална цистектомия

по повод на карцином, Rosario и колеги открили
симптоматична ВТЕ с честота от 6%, подобно
на проучването на Уайт с честота на ВТЕ от
3,7% - най-високота в сравнение с другите урологични операции (28,29). В проучването на
Rosario и колеги не е направен коментар какви
тромбопрофилактичните методи са използвани,
ако има такива. Не са провеждани проспективни, случайни, контролирани проучвания относно използването на фармакологична
тромбопрофилактика при радикална цистектомия. Тези две проучвания обаче показват, че радикалната цистектомия е изключително рискова
процедура за ВТЕ. Тази асоциация вероятно е
свързана с възрастта на пациента, коморбидната
кардиопулмонална патология, злокачествеността, тютюнопушенето, разширената тазова
дисекция, включително лимфаденектомията,
увеличената употреба на адювантна и неоадювантна химиотерапия, централната венозна
катетеризация и продължителната постоперативна имобилизация/хоспитализация.
Поради високия риск от значими последици
от ВТЕ хирурзите трябва да обмислят употребата на фармакологична тромбопрофилактика
при пациенти, които са подложени на радикална
цистектомия.
Armand Trousseau (1801-1867) описва за
първи път асоциация между злокачествените
заболявания и ДВТ. Тази асоциация е известна
като синдром на Trousseau, който се отнася до
мигриращия тромбофлебит като първоначален
симптом на окултна злокачествена болест. Относителният риск от маскиране на окултна малигненост е 3.2 при пациенти със спонтанно
ВТЕ в сравнение с общата популация. Пациентите с карцином имат 4.1 пъти увеличение в
риска от ВТЕ и добавянето на химиотерапия
увеличава този риск на 6.5 пъти (40). Коефициентът на вероятност за постоперативна ДВТ при
пациент с рак е 2,2 в сравнение с пациентите
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след болничен престой без злокачествено заболяване.
Асоциацията между карцинома и ВТЕ е
многофакторна (40). Пациентите с малигнитет
обикновено имат няколко други рискови фактора за ВТЕ, включително напреднала възраст,
обездвижване, тютюнопушене, централна венозна катетеризация и излагане на химиотерапевтици.
Освен
това
съществува
прокоагулантно състояние, свързано с конкретното злокачествено заболяване, обусловено от
повторно приемане на тъканен тромбопластин
от раковите клетки, експресията на прокоагулант от карцинома, продукция на цистеин протеаза с директно активиране на фактор Х,
изработване на различни фибринолитични
субстанции и ендотелни медиатори от раковите
клетки (41,42). При болните от рак в напреднал
стадий, с централни венозни катетри, и комбинирана химиотерапия значително се увеличават
риска от ВТЕ (43).
Няколко мащабни ретроспективни проучвания показват повишен риск от ВТЕ при пациенти с бъбречна неоплазия в сравнение с други
онкологични заболявания. Честотата обаче варира драстично от проучване до проучване – от
0,8% (Левитан и колеги 1988-1990) до 22,6%
при Sallah и сътрудници (44,45). Това вероятно
е резултат от значителни разлики в стадия на заболяването, в зависимост от начина на ретроспективно изследване. Това откритие поставя
бъбречните неоплазии сред първите 6 злокачествени заболявания по отношение на честотата на ВТЕ. Въпреки че има ясно изразен
повишен риск за венозна тромбоемболия при
пациенти с бъбречно-клетъчен карцином, тези
проучвания предлагат малко информация по отношение на вида и уместността на тромбопрофилактиката периоперативно.
В ретроспективно проучване Pettтus и сътрудници (46) разглеждат инциденти на ВТЕ при
12

2208 пациенти, които са претърпели някакъв
вид частична или радикална нефректомия от
януари 1989 до юли 2005 г., като тромбопрофилактика е била предприета само при пациенти
с имплантиран кардиовертер-дефибрилатор.
Общата честота на ВТЕ е била 1,5%, като ДВТ
и БТЕ настъпват съответно при 0,6% и 0,9% от
пациентите (46). Трябва да се отбележи, че
типът на процедурата (отворена, частична, лапароскопска) не оказва влияние върху честотата
на ВТЕ. Авторите твърдят, че тази ниска честота на периоперативния ВТЕ не гарантира
използването на фармакологична тромбопрофилактика със свързаните с нея усложнения на
кръвосъсирването, препоръчани от ACCP.
Въпреки че има конфликтни доказателства
за честотата на ВТЕ при пациенти, подложени
на нефректомия за злокачествено заболяване,
рутинната употреба на фармакологична профилактика при пациенти, подложени на радикална
нефректомия е препоръчителна. Фармакологичната профилактика не трябва да се прилага при
пациенти, подложени на частична нефректомия,
поради високия риск от бъбречно паренхимно
кървене в мястото на резекцията.
По-голямата част от данните за профилактика и честота на ВТЕ по време на урологични
процедури при жени идват от гинекологичната
литература. Рискът от ВТЕ изглежда е по-висок
при пациенти, подложени на гинекологични
процедури за злокачествено заболяване (12). В
декларацията за най-добрата медицинска практика на American Urological Association (AUA)
е препоръчана ранна дехоспитализация при пациенти с нисък риск, подложени на незначителни процедури; за пациенти с умерен риск е
препоръчана механична или фармакологична
профилактика; за подложените на процедури с
по-висок риск се препоръчва както механична,
така и фармакологична профилактика, както и
при пациенти с висок и най-висок риск при ви-
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соко рискови процедури, освен ако рискът от
кървене е неприемливо висок (47).
Тромбопрофилактиката при урологична лапароскопска хирургия е застъпена в сравнително малко проучвания. В едно проучване на
над 300 пациенти, подложени на урологични лапароскопски процедури, Montgomery и Wolf
разделят пациентите на две групи – получаващи
НМХ или само с механична профилактика градуирана компресионна терапия (48). Открива се честота 1,2% на ВТЕ и в двете групи.
Въпреки това, честотата на основните хеморагични усложнения в групата с НМХ е 7,0% в
сравнение с 2,9% в групата с градуирана компресия. Група с НМХ показва също така повишени нива на леки хеморагични усложнения и
ретроперитонеален хематом (48).
В голямо многоцентрово проучване на 5951
пациенти, подложени на традиционна лапароскопска и робот-асистирана лапароскопска простатектомия, честотите на ДВТ и БТЕ са
съответно 0,5% и 0,2% (49). Анализите на рисковите фактори, свързани с повишен риск от
ВТЕ, разкриват историята за предишна ВТЕ,
тютюнопушене, реоперация, по-продължително време в операционната зала, по-продължителен престой в болница и обем на
простатата над 100 сm3. Периоперативно хепарин са получили 67% от пациентите. Употребата на предоперативна профилактика с
хепарин е свързана с повишена интраоперативна кръвозагуба (300 срещу 200 сm3), подълъг престой в болница (3 срещу 2 дни),
по-високи нива на нужда от хеморансфузия
(4,2% спрямо 3,1%) и по-честа реоперация (1,6
% спрямо 0.8%) (49).
Взети заедно, тези две проучвания не подкрепят използването на фармакологична тромбопрофилактика при лапароскопска урологична
хирургия. Въпреки това, пациентите трябва да
бъдат разглеждани на индивидуална основа,

като се предприемат подходящи мерки за намаляване до минимум на възможността от ВТЕ
при високорискови пациенти (2,3). ACCP не
препоръчва рутинна фармакологична тромбопрофилактика при пациенти, подложени на лапароскопска хирургия, освен ако пациентите
нямат допълнителни рискови фактори за ВТЕ,
в който случай е подходяща комбинация от
ниски дози нефракциониран хепарин, НМХ или
еластокомпресия.
При наблюдение на 177 хирургични операции, с фокус на позата при литотомия, авторите
съобщават за 4 случая (2.3%) на ВТЕ - 3 случая
на БТЕ и 1 случай на ДВТ. Трябва да се отбележи, че тези пациенти са претърпели реконструкция на уретрата и са поставени на легло за
4 до 5 дни след операцията (50).
Клинична манифестация, време на развитие и лечение на ВТЕ
Въпреки че ВТЕ се счита за усложнение,
което настъпва в непосредствения следоперативен период, неотдавнашните проучвания показват,
че
ВТЕ
често
настъпва
след
непосредствения постоперативен период, като
ВТЕ често се диагностицира след като пациентът е дехоспитализиран. Cisek и Walsh установяват, че пациентите, които не получават
тромбопрофилактика, развиват ВТЕ средно 11
дни след простатектомия в сравнение със
средно 20 дни след операцията при пациенти,
които са получили периоперативна тромбопрофилактика поради имплантиран кардиостимулатор (51). Това проучване показва, че
вътреболничната тромбопрофилактика може да
забави постоперативния ВТЕ, без да намалява
значимо общата честота. Leibovitch и колеги
открили, че 7 от 9-те пациенти, развили ДВТ
след радикална ретропубична простатектомия,
са резлизирали ВТЕ след дехоспитализацията
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(34). Отложеният във времето срещу ранния
следоперативен ВТЕ все повече се признава поскоро за правило, отколкото за изключение във
всички хирургични дисциплини. Като цяло 70%
от случаите на ВТЕ се развиват след дехоспитализация (52). Склонността на ВТЕ да се появи
след непосредствения периоперативен период
доведе до изследване на ефикасността на попродължителни режими на постоперативна
фармакологична профилактика. В двойносляпо, многоцентрово, плацебо-контролирано
проучване Bergqvist и колеги оценяват продължена ежедневна употреба на еноксапарин 40 mg
субкутанно след първоначалния обичаен 6 до
10-дневен следоперативен период за още 21 дни
при пациенти, подложени на операция за рак
(53). Пациентите са изследвани с двустранна
конвенционална венография между 25 и 31 постоперативен ден и според клиничните показания. Оценени са общо 332 пациенти. Честотата
на ВТЕ е 12.0% и 4.8% съответно в групата на
плацебо и лечението. Няма увеличение на тежките или незначителни усложнения при кървене
в лечебната група (53).
Клиничната изява на ДВТ включва болка,
оток или дискомфорт на засегнатия крайник.
Физикалното изследване може да разкрие палпируема флебитна вена, оток, затопляне, дилатация на подкожни колатерални вени.
Класическото физикално изследване за устойчивост на пасивна дорзифлексия (или признак
на Хоман) не е нито чувствително, нито специфично и не трябва да се използва като основа за
вземане на клинични решения. Phlegmasia
cerulea dolens се свързва с масивна илиофеморална тромбоза, която се проявява в подчертано
болезнено подуване на долните крайници и това
сериозно медицинско състояние може да бъде
усложнено от compartment-синдром, нарушение
на артериалния кръвоток, гангрена, шок и
смърт.
14

Първоначалната оценка за предполагаема
ДВТ трябва да включва пълна кръвна картина с
брой на тромбоцитите и панел за коагулация.
Диагностичните модалности включват Dдимер, цветно-кодирана дуплекс соногрфия,
при нужда – контрастна венография (конвенционална или компютърна томография). D-димерът е най-полезен при пациенти с ниска
вероятност за ДВТ и затова е с малко или никакво приложение при пациенти след урологична хирургия.
Цветно-кодираната дуплекс сонография в
ръцете на опитен съдов специалист или ехографист е най-подходящото скринингово изследване, за да се оцени ДВТ при постоперативен
пациент. Това се дължи на неговата неинвазивна
природа и на 95% положителна прогностична
стойност (54). Венографията е най-сензитивното и специфично изследване за ДВТ, но то е
инвазивно и обикновено ненужно. Well’s score
е метод за изчисляване на вероятността за ДВТ
(55), с лимитирано приложение при пациентите
след урологична интервенция поради известни
ограничения (56).
ДВТ изисква ранно започване на лечението,
за да се предотвратят ранни и късни усложнения. Ранните усложнения включват БТЕ, удължаване на тромбозата, phlegmasia cerulea dolens
и венозна гангрена. Късните усложнения
включват постфлебитен синдром, хронична венозна недостатъчност и хронична тромбоемболична белодробна хипертония. Въпреки че се
препоръчва лечение на всички ДВТ, терапията
е най-важна при проксимална дълбока венозна
тромбоза на долните крайници, защото около
50% от случаите ще се усложнят с БТЕ, ако не
се лекуват (57,58).
Лечението, съгласно препоръките American
Heart Association / American College of Cardiology за антитромботична и тромболитична терапия, е както следва:
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Табл. 3. Перипроцедурна профилактика на ВТЕ според рисковата категория4,47

Пациентите с ДВТ трябва да бъдат лекувани
с ниски дози нефракциониран хепарин интравенозно (и.в.), НМХ или фондапаринукс субкутанно или витамин К-антагонисти перорално.
Дозата на и.в. нефракциониран хепарин трябва
да се коригира според активирано парциално
тромбопластиново време - от 1,5 до 2,5 пъти над
средната контролна стойност. Дозирането на
НМХ варира между отделните лекарства. Дозирането на еноксапарин е 1 mg/kg подкожно на
всеки 12 часа. Дозирането на витамин К-антагонистите трябва да бъде съобразено с международно нормализирано съотношение (INR) –
между 2 и 3,5. При преминаване към витамин
К-антагонист за перорална антикоагулация, парентералното тромбопрофилактично средство
трябва да се поддържа в терапевтични нива, докато INR стане терапевтично в продължение на
най-малко 48 часа. Филтър на вена кава инфериор се препоръчва, когато има противопоказание за антикоагулация, усложнение при
антикоагулация или при случаи на тромбоемболизъм въпреки антикоагулацията (59,60).
Препоръчваната продължителност на терапията за пациент с диагноза ДВТ варира. Първоначалната ДВТ при пациент с временен или
обратим рисков фактор за венозна тромбоемболия трябва да се третира с 3-месечна антикоагулация. Пациенти с идиопатична ДВТ без

рискови фактори трябва да се лекуват в продължение на 6 до 12 месеца. Пациентите с рецидивиращи ДВТ, БТЕ или напреднал злокачествен
процес при диагностициране на ВТЕ трябва да
бъдат антикоагулирани за неопределен период
от време (Табл. 3) (59).
зАКЛЮЧЕНИЕ

Венозната тромбоемболия е едно от честите
и едно от най-опасните усложнения в хирургията и в частност при урологичните интервенции. Дълбоката венозна тромбоза, усложнена с
белодробна тромбоемболия, може да доведе до
внезапна смърт. Превенцията, бързото диагностициране и навременното начало на лечението
на това състояние са важни за намаляване на
смъртността. В литературата липсват проспективни клинични проучвания за ефективността
и безопасността на фармакологичната профилактика по време и след урологичните интервениции. Това ни принуждава да използваме
данни от литературата в други хирургични областти. Практикуващите уролози трябва да
имат задълбочено познание върху литературата
по отношение на профилактиката, оценката и
лечението на ВТЕ, така че те да могат да използват базиран на доказателства подход към менажирането на проблема. Необходими са
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допълнителни урологични клинични изследвания в областта на ВТЕ за оптимизиране на резултатите след урологична хирургия.
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tHROmBOPHiliA, vENOUS tHROmBOEmBOliSm AND
PREGNANCy
D. lukanova, N. Nikolov, l. Kacarska, m. Stankev
Department of vascular surgery and angiology,
МНАТ National Heart Hospital, Sofiа

РЕзЮМЕ

Тромбофилията е широко изследвана, но
откриването и управляването ѝ по време на
бременност може да бъде сериозно предизвикателство. Многобройни проучвания са
натрупали различни данни за честотата на
нарушенията в кръвосъсирването при бременност (хиперкоагулационно състояние) и
дават противоречиви препоръки за скрининг
и превенция. По време на бременност факторите на кръвосъсирването I, VII, VIII, IX и X
се повишават, протеин S и фибринолитичната активност намаляват, а резистентността
към активирения протеин С се увеличава.
Когато се усложнява от тромбофилия широк спектър от нарушения в коагулацията,
които повишават риска за венозна и артериална тромбози, хиперкоагулационното
състояние на бременността може да увеличи
риска от тромбоемболизъм по време на бременността или след раждането.
Ключови думи: тромбофилия, венозен
тромбоемболизъм, бременност
УВОД
Тромбофилията е състояние, при което е налице системно смущение в процеса на кръвосъсирване, излизащо от контролните механизми.

SUmmARy

Thrombophilia has been widely investigated - and that may be one of the main challenges in detecting and managing it during
pregnancy: Numerous studies have yielded different estimates of the incidence of various clotting disorders in pregnancy - itself a
hypercoagulable state - and conflicting screening and prevention recommendations. During
pregnancy, clotting factors I, VII, VIII, IX, and
X rise, protein S and fibrinolytic activity diminish and resistance to activated protein C develops. When compounded by thrombophilia - a
broad spectrum of coagulation disorders that increase the risk for venous and arterial thrombosis - the hypercoagulable state of pregnancy may
increase the risk of thromboembolism during
pregnancy or postpartum.
Key words: thrombophilia, venous thromboembolism, pregnancy

Това води до тромботични инциденти, които засягат както венозната, така и артериалната система и са важен социален и терапевтичен
проблем. Казано с други думи - терминът
“тромбофилия” се отнася за придобити и на-

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

1/2018

21

следствени заболявания и състояния, които се
характеризират с повишена склонност към
тромбоемболизъм (1). Двете форми - придобита
и наследствена, могат да съществуват едновременно при един и същи пациент. Повечето случаи на тромбоемболизъм се дължат на
комбинация от подлежаща генетична предиспозиция с придобити фактори на околната среда
като: имобилизация, хирургични интервенции,
бременност и много заболявания като: улцерозен колит, неоплазия и др. (2).
Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е значима причина за заболеваемост и смъртност при
бременни и водеща причина за майчина смъртност в САЩ (3,4). Той води до временна или
трайна инвалидизация (5). Бременността повишава риска от ВТЕ при жените 5-6 пъти (6). Семейната анамнеза за ВТЕ още повече увеличава
вероятността за свързана с бременността ВТЕ –
от 3,7 до 8,3 пъти (7,8). Robertson et al в системен обзор на 9 студии (2006) докладват, че наследствената тромбофилия повишава риска от
свързана с бременността ВТЕ до 34 пъти (9).
Жените са с още по-висок риск от това заболяване в периода до шестата седмица след раждането (10).
Класификация
Причините за тромбофилия се разделят в
две категории:
A. Наследствени форми на тромбофилия
(НФТ) – дължат се на мутации на гени, кодиращи синтеза на фактори на кръвосъсирването
или на ключови ензими у човека.
B. Придобити форми на тромбофилия.
В последните няколко години значимостта
на наследствените форми на тромбофилия за
развитието на венозни тромбоемболични инциденти и акушерски усложнения нарастна с откриването на мутацията на Фактор V на
кръвосъсирването (FV Leiden), мутацията на
22

гена, кодиращ ензима метилентетрахидрофолат
редуктаза (MTHFRD) и мутацията Prothrombin
20210A (1).
В зависимост от типа на молекулярния дефект, тромбофилиите се делят на: дефицит на
инхибиторите на хемостазата или повишение на
прокоагулантните фактори.
Диагностицирането на наследствените
форми на тромбофилия е с важно клинично значение поради възможностите за терапевтично
повлияване и профилактика на венозните и артериалните тромбози, както и усложненията в
хода на бременността (Табл. 1).
Тромбофилията няма симптоми, защото не
е заболяване. Симптоматиката е свързана с
тромбоемболичните събития, които са следствие на тромбофилията (патологично повишено кръвосъсирване) (2).
Тромбозата на дълбока вена на крайника се
манифестира с постепенно развиваща се болка,
оток и цианоза дистално от тромбозиралата
вена. Тромбозата на белодробна артерия клинично протича със задух, сърцебиене, ускорено
дишане, гръдна болка, кръвохрак или синкоп.
Острата тромбоза на артерия на крайник се манифестира с: рязка болка, кожна бледност на
кръвоснабдявания от съответната артерия участък, липса на пулс, евентуално оток и в късните
стадии – гангрена (11).
Тромбофилията при бременни се посочва
като рисков фактор за венозен тромбоемболизъм по време на бременността и в пуерпериума,
а също и за развитие на сериозни акушерски усложнения,
Наследствените форми на тромбофилия и
комбинирането им с допълнителни рискови
фактори, напр. бременност, обуславят повишена
съсирваемост на кръвта. Това предизвиква образуване на микротромби в кръвоносни съдове
на матката и плацентата и води до акушерски
усложнения, обобщени в съвременната научна
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НАСЛЕДСТВЕНИ ФОРМИ НА ТРОМБОФИЛИЯ

ПРИДОБИТИ ФОРМИ НА ТРОМБОФИЛИЯ

ДЕФИЦИТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИНХИБИТОРИ
НА КОАГУЛАЦИЯТА
Дефицит на Протеин S;
Дефицит на Протеин С;
Дефицит на Антитромбин III.

Антифосфолипиден синдром

Резистентност към активирания Протеин С (APCR)
Фактор V Leiden.
Мутация на гена, кодиращ синтезата на протромбин
Протромбин G20210А алел (Prothrombin G20210A).
Дефицит на метилентетрахидрофолат редуктаза
(MTHFRD)
Нарушения във фибринолитичната система:
Повишена активност на инхибитора на тъканния плазминоген активатор (PAI мутация);
Дефицит на плазминоген;
Намалено отделяне на тъканен плазминоген активатор.

Полиморфизъм на гена, кодиращ синтезата на тромбомодулин

Автоимунни заболявания
Системен Лупус Еритематодес;
Хроничен улцерохеморагичен колит.
Хематологични заболявания
Polycythaemia rubra vera;
Есенциална тромбоцитемия.
Ендокринни заболявания
Захарен диабет;
Синдром на Кушинг.

Други
Хепарин-индуцирана тромбоцитопения;
Орална контрацепция;
Нефротичен синдром;
Чернодробни заболявания.

Повишена експресия на тромбоцитни рецептори
(гликопротеини IIb и IIIa)

Молекулярен вариант на гена, кодиращ синтезата на
ангиотензиноген
Комбинирани дефекти

Табл. 1. Класификация на наследствените и придобитите форми на тромбофилия

литература като неблагоприятен изход на бременността. Той клинично се изявява с повтарящи се спонтанни аборти в първи и втори
триместър, прееклампсия, еклампсия, отлепване на плацентата и мъртво раждане. Те са
добре проучени, водят до повишена майчина и
перинатална заболеваемост и смъртност и в голяма част от случаите се асоциират с наследствени форми на тромбофилия (12).
Фактите
- Антифосфолипидният синдром е найчесто срещаната наследствена тромбофилия на

бременността.
- Изследване на над 5 000 асимптоматични
бременни жени не намира връзка между отлепването на плацентата и мутацията фактор V Leiden.
- Носителките на фактор V Leiden или протромбин ген мутациите имат по-висок риск от
късна загуба на плода.
- Жените с предходни епизоди на акушерски
усложнения подлежат на скрининг за тромбофилия, защото без лечение риска от следващо
такова усложнение е между 66% и 83%.
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- Рискът от ВТЕ по време на бременността
и след раждането при жени с дефицит на антитромбин и преживян ВТЕ е около 40% (13).
Рискови фактори за клинична изява на
тромбофилията
На първо място са тютюнопушенето и
продължителната орална контрацепция, които
са основени рискови фактори за антифосфолипидния синдром на Hughes. Той е придобито автоимунно състояние на хиперкоагулация. Засяга
по-често жени и е причина за артериални и/или
венозни тромбози, рецидивиращи спонтанни
аборти и преждевременно раждане. Друг рисков
фактор е наличието на вече упоменатите заболявания, при които често са налице придобити
форми на тромбофилия – автоимунни, ендокринни, хематологични и др.
Всички промени в коагулационната, антикоагулационната и фибринолитичната система
по време на бременност са насочени към повишена склонност към кръвосъсирване - хиперкоагулация. Tози факт се асоциира сам по себе
си с 2-4 пъти повишен риск за развитие на тромботични инциденти в сравнение с небременно
състояние.
Именно затова бременността се явява рисков фактор и “пусков” механизъм за ранната
клиничната изява на наследствените форми на
тромбофилия.
Това състояние трябва да бъде подозирано
при наличие на венозни или артериални тромбози при пациенти на възраст под 50 години,
при които няма други причини за тромбозите,
анамнеза за рецидивиращи тромбози и/или мултиплени спонтанни аборти, фамилна анамнеза
за тромбофилия, анамнеза за деменция, невропатия на оптичния нерв, тромбоцитопения,
лупус подобен синдром и “комплицирана мигрена” (1).
Нужен ли е скрининг за тромбофилия?
24

Поради високата цена на лабораторните изследвания са въведени стриктни критерии за
провеждане на скрининг за тромбофилия:
• Всички пациенти с анамнеза за венозен
тромбоемболизъм (ВТЕ), независимо от възрастта на първичния инцидент (преди или след
45 г.), обстоятелствата за възникване (с или без
провокиращи фактори) и тежестта на клиничната изява.
• Всички жени с акушерски усложнения
(различни от ВТЕ) в предишни и/или настояща
бременност:
•
Всички асимптоматични пациентки с
първородственици с наследствена тромбофилия. Това е необходимо за осъществяване на
адекватна профилактика при наличие на рискови фактори.
• Асимптоматични пациентки с фамилна
анамнеза за ВТЕ, при които е необходимо
включване на орална контарцепция и хормонозаместителна терапия.
При млади жени, които са развили дълбока венозна тромбоза и са използвали орални
контрацептиви, изследването за дефицит на
фактор V, протромбинови мутации и дефицит на антитромбин ІІІ, протеини S/C, нива
на хомоцистеина и антифосфолипидни антитела може да е достатъчно (13,14).
Лабораторни изследвания за тромбофилия
Тромбофилията може да се установи с
кръвни изследвания, назначени от проследяващия бременността акушер-гинеколог (Табл. 2).
Част от тях се правят в повечето добри лаборатории, а генетичните тестове – в специализирани генетични лаборатории (15).
Профилактика при жени с тромбофилия
Тук са посочени някои основни мерки,
които се предприемат преди забременяване и
в първия триместър на бременността:
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ПОДЛЕЖАЩО СЪСТОЯНИЕ

ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Артериални тромбози

Антитела, асоциирани с хепарин индуцираната
тромбоцитопения (ако е ползван хепарин)
Изследване за ДИК*
Изследване на липопротеин А

Венозни тромбози

Венозни и/или артериални тромбози

Резистентност към активирания протеин С:
Генетичен тест за дефицит на фактор V
Генетичен тест за протромбинови мутации
Функционално изследване на:
Антитромбин ІІІ
Протеин С
Протеин S

Плазмен хомоцистенин
Антифосфолипидни антитела
Лупусен антикоагулант
Антикардиолипин антитела IgG илиIgM
Изследване за дисфибриногенемия
Фибриноген
Тромбиново време
Рептилазно време

ДИК* - дисеминирана интравазална коагулопатия
Табл. 2. Лабораторни изследвания, които се предприемат при пациенти с подозиран хиперкоагулабилитет

• Необходимо е пациентки с наследствена
форма на тромбофилия да бъдат информирани
както за потенциалния риск от развитие на съдови тромботични инциденти по време на бременността и пуерпериалния период, така и за
риска от неблагоприятен изход на бременността.
• Препоръчва се ранно започване на профилактика с ниски дози ацетилсалицилова киселина (АСК) – 75-80 mg/дневно, веднага след
позитивиране на теста за бременност. Някои автори съветват профилактиката да започне преконцепционно.
• Прием на фолиева киселина преконцепционно и до 19-та гестационна седмица с цел профилактика на дефекти на невралната тръба. При
носителство на MTHFRD дозата на фолиевата
киселина е двойно по-голяма от обичайното.
• Пациентки с наследствена форма на тромбофилия, които са на дългосрочна терапия с ин-

директни антикоагуланти (Warfarin, Sintrom),
трябва да преминат на терапия с нискомолекулярен хепарин (НМХ) преди да настъпи планирана
бременност
или
веднага
след
установяването й.
• При пациентки с наследствена форма на
тромбофилия и индикации за профилактика с
НМХ същата следва да започне след визуализиране на жив ембрион.
За всички упоменати по-горе мерки, ултразвуковите изследвания през първия триместър и
в периода 11-14 г.с., както и за биохимичния
скрининг, е желателно пациентките да се посъветват със своя акушер-гинеколог (14).
Най-големи рискове за неблагоприятен
изход на бременността крият следните тромбофилии: дефицит на фактор V, протромбинови
мутации и дефицит на антитромбин ІІІ. В таблица 3 е отразено разпространението на наследствените тромбофилии при бременни.
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Терапевтично поведение при бременни
жени с тромбофилия
Възможностите за медикаментозно въздействие при бременни с наследствена тромбофилия са:
• Антенатално
Въпросът с приложението на антикоагуланти и антиагреганти при бременни с наследствена форма на тромбофилия е изключително
актуален. В литературата се описва профилактика на усложненията с АСК, нискомолекулярен
хепарин (НМХ) или с комбинация от
АСК+НМХ. Ако се налага профилактика или
терапия с фраксипарин, който е НМХ, тя се провежда през цялата бременност. Предпочитанието към една или друга терапевтична схема е
в зависимост от акушерската анамнеза, анамнезата за съдови тромботични инциденти и вида
на тромбофилията.
• Постпартално
При пациентки с наследствена форма на
тромбофилия и анамнеза за тромботични инциденти се препоръчва постпартална профилактика с НМХ в продължение на 6 седмици, а при
тези без такава анамнеза - за 5 до 7 дни. Пациентките с наследствена тромбофилия са високорискови, поради което проследяването на
бременността и контролът върху терапията е
препоръчително да се извършват във високоспециализирани акушерски клиники (16).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременното и правилно диагностициране на наследствена форма на тромбофилия
има важно клинично значение поради:
1. Висок риск от съдови тромботични инциденти по време на бременността и пуерпериума.
2. Необходимост от включване на профи26

ТРОМБОФИЛИЯ

ЧЕСТОТА (%)

MTHFR мутация

8–16

Фактор V Leiden мутация
Протромбин ген мутация

Дефицит на протеин С и S

Антифосфолипидни антитела

2–10
2–6

0.2–1.0
1–7

Табл. 3. Наследствени тромбофилии при бременни

лактична антитромботична терапия.
3. Необходимост от интензивно антенатално
мониториране на състоянието на плода.
Носителството на някоя от формите на
тромбофилия е абсолютна контраиндикация за
прилагане на орална контрацепция и хормонозаместителна терапия.
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ЛИМФЕДЕМ НА КРАЙНИЦИТЕ – КРАТЪК ОБзОР
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РЕзЮМЕ

Лимфедемът е състояние, дължащо се на
вродена или придобита увреда на лимфната
система. Изявява се в хронично прогресиращо натрупване на течност в интерстициума, най-често на крайниците. Честотата
на разпространение се увеличава като в света
средно засегнати са над 200 милиона човека.
Увеличаването на разпространението е пряко
свързано с увеличаване на злокачествените
заболявания, защото една от най-честите
причини за възникване на лимфедем е хирургия или лъчетерапия при онкологично заболяване.
Заболяването води до необратими увреждания на тъканите, деформация на крайниците, инвалидизация на пациента.
Лимфедемът е все още непроучено заболяване, без налично дефинитивно лечение.
Терапията включва холистичен подход с
водещо значение на колаборацията между терапевта и пациента. Целта на терапията е забавяне прогресията на заболяването,
подобряване на качеството на живот, намаляване на трайните увреждания и инвалидизация на пациентите.
Ключови думи: лимфедем, злокачествени заболявния, непроучено заболяване,
комплексен подход.
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SUmmARy

Lymphoedema is a condition coused by a
congenital or acquired damage to the lymphatic
system. It occurs in a chronic, progressive accumulation of fluid in the interstitium, most commonly in the limbs. The prevalence rate is
increasing, with over 200 million affected people in the world. Increased prevalence is directly
related to an increase in malignancies, as one of
the most common causes of lymphoedema is
surgery or radiotherapy in cancer therapy.
The disease causes irreversible damage to
the tissues, limb deformation, disability of the
patient.
Lymphoedema is still an unresolved disease
without definitive treatment available.
Therapy involves a holistic approach with a
leading role in the collaboration between the
therapist and the patient. The goal of therapy is
to slow the progression of the disease, improve
the quality of life, reduce permanent damages
and disability of patients.
Key words: lymphoedema, cancer, unstudied disease, complex approach.
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УВОД
За първи път през седемнадесети век, независимо един от друг, Олаус Рудек и Томас Бартолин описват лимфната система. Тя се състои
от лимфни органи, проводяща мрежа от аферентни и еферентни лимфни съдове и циркулираща
лимфа. Лимфните съдове отвеждат лимфата (от
латински, лимфа - "вода") към кръвообращението. Три са основните функции на тази система : поддържане на хомеостазата; важна част
от имунната система на организма; спомага абсорбирането на мазнини и мастноразтворими
хранителни вещества в храносмилателната система. За разлика от кръвоносната, лимфната
система не е затворена система.
Средно 20 литра кръв дневно се обработват
от кръвоносната система при човек чрез капилярна филтрация, която премахва плазмата, докато напуска кръвните клетки. Около 17 литра
от филтрираната плазма се абсорбират директно в кръвоносните съдове, докато останалите три литра остават в интерстициалната
течност. Една от основните функции на лимфната система е осигуряването на допълнителен път на връщане към кръвта тези три литра
(5). Дисфункцията на лимфната система довежда до непълното елиминиране на това количество течност, клинично изявявайки се като
лимфедем.
Лимфедемът представлява натрупване на
богата на протеини течност в интерстициалното
пространство.Това е хронично състояние, което
може да засегне всяка част на тялото, но обикновено се засягат горните или долните крайници. Той се развива при дисфункция на
лимфната система като вродено или придобито
състояние. Лимфният дренаж трябва да е намален повече от 80% преди да започне натрупването на интерстициална течност. Това се случва
след като компенсаторените механизми, като

напр. спонтанни лимфни анастомози и повишена макрофагична активност, са изчерпани.
Дисфункция може да се дължи както на хипопластични (83%) така и хиперпластични лимфни
съдове (17%) (6).
Именно повишената концентрация на протеини в интерстициума води до възпаление и
фиброза, които водят до задълбочаващо се увреждане на лимфната система, прогресия на
възпалението, отлагане на фиброзна и мастна
тъкан и увеличаване на размера на крайника клиничната картина на лимфедем.
Етилогия
В зависимост от начина на възникване лимфедемът се класифицира по следния начин:
I. Първичен лимфедем
1. Фамилен - конгенитален (болест на Milroy) и неконгенитален (болест на Meige)
2. Спорадичен - раннен лимфедем– преди
35-годишна възраст (lymphedema praecox) и
късен лимфедем – след 35-годишна възраст
(lymphedema tardum).
II. Вторичен лимфедем
1. Следтравматичен
2. Следоперативен
3. Вследствие на малигнени заболявания
4. Инфекциозно възпалителен лимфедем
5. Филариазен
6. Радиационен
Вроденият лимфедем и вродените състояние (синдроми), протичащи с лимфедем, са с
ниска честота – приблизително 1:500 живи раждания (7)..
Известни са три типа първичен лимфедем:
вроден, изявяващ се до 2 години от раждането
(7,8); lymphedema precox, най-често срещания
подтип, който настъпва или в пубертета или в
началото на третото десетилетие на живота (1012); и lymphedema tarda, който се проявява след
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35- годишна възраст.
Лимфедема прекокс се среща по-често при
жените в съотношение жени:мъже от 5:1 до 10:1
по различни данни (8,11,12,13). Отокът в тези
случай е най-често едностранен и ограничен в
подбедрицата и стъпалото (11). Съществува хипотеза,че естрогенът може да играе роля в развитието на лимфедема прекокс поради
преобладаващото засягане на женския пол и общото начало в пубертета (11) .
При лимфедема тарда посредством лимфография са описани различни типове на засягане
на лимфната система на долните крайници: дистална хипо- или аплазия на лимфни съдове,
проявяваща се с двустранен симетричен бавно
прогресиращ лимфедем на долните крайници;
проксимална обструктивна хипоплазия или
комбинация от проксимален и дистален дефект,
по–малък брой лимфни съдове, най-често протичащи с едностранен, прогресиращ оток на
крайника (14). Лимфните аномалии се свързват
освен с хипоплазия и с лимфна хиперплазия прекомерно количество лимфни възли, ектатична лимфна система (мегалимфатика), като
тази аномалия често се свързва с хилозен асцит,
хилотаракс и лимфен рефлукс.
Проявата на първичния лимфедем на крайниците в повечето случай е спонтанна, макар
част от пациентите да го свързват с предшестваща травма (11). В началния стадий отокът е
най-често мековат и интермитентен, но с времето тъканите се индурират все повече, а впоследствие фиброзират (11,12). Размерът на
отока обикновено се очертава през първата година, но в някой случай има прогресивен характер (11,14).
Първичният лимфедем се свързва с много
други вродени аномалии, включително съдови
малформации, гонадиална дисгенезия, вроден
сърдечен порок, хипогамаглобулинемия, автоимунен хипотиреоидизъм, нефропатия, глау30

кома, дистрофия на ноктите и цепнатина на небцето и др. (15).
Разпространение
За разлика от относително ниската честота
на първичния лимфедем, придобития или вторичен лимфедем на долните крайници е с висока честота. В света над 200 милиона души
страдат от лимфедем (16), което във висока степен се дължи на големия и увеличаващ се брой
пациенти с онкологични заболявания.
Вторичният лимфедем се развива при пациенти с преди това нормално функционирала
лимфна система, като най-често е вследствие на
ятрогенно увреждане при лечение на неопластичен процес или при друг болестен процес.
Ятрогенният лимфедем може да бъде
вследсвтие на хирургия и/или лъчетерапия.
Най-често ятрогенното увреждане е свързано с
хирургия, съчетана с лимфаденектомия при онкологичен процес.Карциномът на млечната
жлеза е един от най-честите злокачествени тумори. Проучване показва до 44.4% честота на
лимфедема след мастектомия от всички пациентки с оток на горен крайник (16). Честотата
на оток след мастектомия с аксиларна лимфна
дисекция варира от 5,5% до 80% според различни студии и това е вероятно най-честата
причина за оток на горния крайник (17).
При вторичния лимфедем на долните крайници след оперативно лечение, съчетано с тазова или ингвинална лимфна дисекция, водещи
онкологични заболявания са: карциномът на
простата, колоректалният карцином, карциномът на пикочния мехур, ендометриалният карцином. Честотата на възникване на лимфедем
варира между 1,2% и 47% (18-21).
Простатният карцином е на трето място по
честота в САЩ. При все по-широкото използваните минимално инвазивни лапароскопски (роботизирани) техники в сравнение с отворената
простатектомия има по-добра визуализация на
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лимфните съдове и ранна вертикализаци като
при тях се наблюдава по-ниска честота на късни
следоперативни усложения, включително вторичен лимфедем (3) .
Карциномът на пикочния мехур е на шесто
място по честота в света (22). Лимфедемът на
долните крайници е усложнение след тазова
лимфаденектомия по време на радикална цистектомия по повод неоплазия. Той се наблюдава
в 5% до 100% от оперираните пациенти (4).
Последващото хирургията лъчелечение корелира с увеличаване на честотата на лимфедема на долните крайници (23). Както самата
фиброза в лимфните възли, причиняваща се от
лъчението, така и рецидив на тумора в облъченото поле може да бъде причина за лимфна оклузия и едем (4).
Други по-редки причини за вторичен лимфедем са травма с директно нараняване на лимфните пътиша, след многократни хронични
инфекции на долни крайници, след остра инфекция, при продължително възпаление напр.
ревматоиден артрит, псориатичен артрит, паразитоза (филариоза) и др. Вторичен лимфедем се
наблюдава с много по-ниска честота при съдова
хирургия с развитието на фиброзни изменения
на тъканите, разрушаващи лимфните пътища
(25).
Постоперативен лимфедем се наблюдава
във висок процент от случаите както на класически съдово реконструктивни интервенции,
така също и при екстраанатомични и алтернативни артериални реконструкции (1). Съвременното ендоваскуларно лечение на артериалните и венозни заболявания, в случаите, когато е възможно, спестява оперативните цикатрикси, фиброзата и развитието на лимфедем.
* Съществува и самоиндуциран лимфедем.Това е състояние, дължащо се на липса на
движение на крайниците, като често се наблюдава при синдром на Мюнхаузен.

Клиника
Клинично лимфедемът протича в 4 стадия,
според класификация на International Society of
Lymphology (30).
Латентен стадий - Риск за наличие на лимфедем. Няма явна клинична промяна.
Стадий I – 5%-10% увеличаване на обема
или обиколката на крайника; кожа „портокалова
кора“, намалява през нощта с обикновени мерки
(елевация). Без фиброза.
Стадий II – 10%-30% увеличаване на обема
или обиколката на крайника; натрупва се повече
оток, няма пълна редукция при елевация през
нощта, видима фиброза.
Стадий III – над 30% увеличаване на обема
или обиколката на крайника; елефантиаза. Необратим оток, изразена фиброза и склероза на
кожни и подкожни тъкани, развитие на трофични кожни изменения като акантоза и разрастване на брадавици, ограничения в
двигателните функции на крайника; понижен
имунитет
Въпреки че няма точни критерии диагнозата на лимфедема обикновено се доказва от
клиничния преглед. Основните оплаквания на
пациента са: оток, който започва в ръката или
крака, тежест, слабост в крайника,сърбеж, отбелязване на часовник, дрехи – стават „ твърде
стегнати“, болка и дискомфорт, кожата е плътна,
лъскава, зачервена, задебеляване на кожата в напредналия стадий до степен на портокалова
кожа, незаздравяващи кожни лезии с изтичане
на лимфа. Усложненията при лимфедем са: хиперкератоза и пахидермия; бактериални и гъбични инфекции; папиломатоза по кожата;
лимфни фистули, незаздравяващи рани.
Диференциална диагноза
В диференциалната диагноза на едностранен оток влизат: дълбока венозна тромбоза, хронична венозна недостатъчност/постромбозен
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синдром, артрит, Бейкерова киста, рецидив на
карцином. При двустранен лимфедем се имат
предвид: хронична застойна сърдечна недостатъчност; хронична венозна недостатъчност;
бъбречна недостатъчност; хипопротеинемия;
хипотиреоидизъм/микседем; медикаментозен –
кортикостероидна терапия и др.
Диагностика
При клиничния преглед се измерва обема на
крайниците: при едностранен оток се измерват
и двата крайника (на 2 сm от медиален малеол
до 2 сm от ингвинална гънка на равно разстояние през 4 сm). За горния крайник измерването
започва от китката до 2 сm от аксилата през
равни интервали от 2 сm Улеснен вариант за измерване на крайниците включва за горен крайник: измерване обиколката на ръката в основата
на пръстите, на китката, предмишницата на 10
сm от олекранона и мишницата на 10 сm над
олекранона на лакътната кост. За долния крайник се измерва стъпалото (ако е едемно) и обиколка на 2см. над медиален малеол, на 10 сm
под долния ръб на пателата и на 10 сm над горен
ръб на пателата.
Разликата в обема на крайниците се изразява в милилитри или като процент. Отокът се
счита за наличен, ако обемът на оточния крайник е над 10% по-голям от този на незасегнатия
(доминантен) крайник. При пациенти без лимфедем нормално може да има разлика в двата
крайника, като доминантния може да надвишава в обиколката с 2 сm или да има до 8-9%
по-голям обем в сравнение с недоминантния.
При двустранен лимфедем посредством измерванията се проследява ефекта от терапията.
Инструментални методи за изследване са
Цветнокодирана Дуплекссонография за изключване на ДВТ. Някой центрове поставят засегнатия крайник в съд с вода за изчисляване на
обема на течността (водна плетизмография).
32

Компютърната томография и магнитнорезонансната томография се използват по-рядко, основно при търсене на туморен процес или
рецидив. Лимфосцинтиграфията е надежден, но
рядко използван метод за диагностика. Съществуват и методи за диагностика като перометрия,
която използва инфрачервени светлинни лъчи,
или биоимпедантна спектроскопия, която измерва електрически токове, протичащи през телесни тъкани, които също рядко се прилагат
(26).
Teрапия
Няма специфично лечение на лимфедема на
крайниците. На първо място в терапията е старателната грижа за крайника. Терапията цели:
намаляване на отока и предотвратяване на задълбочаването му; предотвратяване на инфекция; подобряване на функцията на крайника и
външния му вид; предотвратяване на трайните
тъканни изменения; подобряване на лимфния и
венозен дренаж на крайника (чрез движение и
упражнения); намаляване на обема на крайника
и подобряване на състоянието на подкожната
тъкан (масаж,компресия); извънредна грижа за
кожата, лечение на усложненията и максимално
ограничаване на вероятността за развитието им
(целулит, еризипел).
Грижа за кожата
Общите принципи в грижата за кожата
включват: ежедневно измиване с неутрален
сапун; поддържане на чисти и сухи кожни
гънки; наблюдение за кожни лезии с различен
характер; нанасяне на емолиенти без добавени
аромати, като за предпочитане са несъдържащи
вазелин или минерални масла продукти. При
наличие на усложнение (еризипел и/или гъбична инфекция; лимфорея; папиломатоза; фоликулит; улцерация; лимфангиектазия и др.)
поведението е с комлексна преоценка според
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конкретния случай.
Деконгестивна терапия
Мануален лимфен дренаж, модифициран
(опростен) лимфен дренаж, прилаган от самия
пациент, последвани от бандажиране с дозирана
компресия. Пневматичният лимен дренаж е с
ниска цена, но с по-малка ефективност и също
трябва да се последва от компресивна терапия.
Целта е подобряване на лимфния отток и намаляване на едема.
Компресивна терапия
Многослойна нееластична компресивна
превръзка – превръзки с ниска разтегливост, високо работно налягане, създаващи пик, който
оказва масажиращ ефект. Компресивното облекло е в основата на дългосрочната терапия на
лимфедема, прилагайки се обикновено след
проведена интензивна терапия. Компресивната
терапия може да се прилага като профилактика
или като единствена терапия при налични противопокзания за провеждане на интензивна деконгестивна терапия. Степента на компресия и
режима на използване се определят индивидуално. Степента на компресия ( I-IVст.), измервана в милиметри живачен стълб, според
различните международни стандарти варира от
15 mmHg до над 49 mmHg (27), а приложението
на конкретната компресия е индувидуална
спрямо стадия на лимфедема, наличните противопоказания и готовността на пациента за използването й. Режимът на носене е
индивидуализиран като може да се прилага по
24 часа в денонощието, само по време на упражнения, след интензивна терапия за определен период и т.н. Намаляването на отока се
постига чрез комбинация от различните методи:
мануален или пневматичен лимфен дренаж;
компресионно облекло; упражнения.
В началния стадии се провежда палиативна

терапия. Тя включва дозирана компресия според състоянието на крайника и възможноста на
пациента да понася компресията, обучение за
движение и упражения, грижа за кожата. Пациентът трябва да бъде прегледан при всяко обновяване на дрехите т.е. приблизително на всеки
три до шест месеца.
При задълбочаване на едема се налага интензивна терапия, която намалява лимфния
товар, отока, стимулира развитието на колатерална мрежа. Интензивно лечение се прилага
при пациенти във II-ри и III–ти стадий. При
това лечение се прилага т.нар. пълна деконгестивна терапия, включваща мануален лимфен
дренаж, грижа за кожата, упражнения и дозирана копресия. Честотата на лечението, степента и вида на компресията се преценяват за
всеки пациент съобразно общия и локален статус.
Медикаментозната терапия в общия случай
включва диуретична терапия, лимфотоник
и/или венотоник , а при наличие на кожни лезии
или инфекция се добавят препарати за конкретния случай.
Лимитиращи лечението фактори във всички
стадии на лимфедема са: хронична артериална
недостатъчност на крайниците (АBI <0.5);
остро възпаление и инфекция на кожата; дълбока венозна тромбоза; тромбофлебит; хронична сърдечна недостатъчност; активен
малигнен процес; захарен диабет; невропатия;
обезитет и др.
Хирургия

Хирургическото лечение се прилага при
определени клинични случаи със строги индикации. Хирургичните интервенции при лимфедемът се разделят в три основни категории:
- хирургична редукция, целяща премахване
на излишната подкожна тъкан и излишната
кожa;
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- интервенции по типа на байпас с лимфовенозни анастомози, съдови протези, трансплантация на лимфни възли. Тези процедури
изискват микрохирургични техники и показват
обещаващи резултати (28) ;
- липосукция – прилага се както при първичен така и при вторичен лимфедем с обещаващи
резултати (29). При комбинираното приложение
с компресивна терапия се отчита добър резултат
в поддържането на постигнатия ефект (30).
ОБОБЩЕНИЕ
Лимфедемът на крайниците е комплексно
инвалидизиращо заболяване, което все още не
е напълно проучено. Честотата на вторичния
лимфедем на крайниците се увеличава, което
кореспондира с увеличаващия се брой на онкологичните заболявания.
Дългосрочните резултати от терапията
целят подобряване функцията на лимфната система, което забавя прогресията на заболяването,
трайните увреждания на крайниците и последваща инвалидизация. Важно за успеха на лечението е колаборацията между лекаря и
пациента. Спазване на режим на движение и
елевация на крайника, изпълняване на режима
на упражнения, безкомпромисната грижа за кожата, носене на еластична компресия и приложението на лимфен дренаж са в основата на
успешната терапия на лимфедема. Има случаи,
в които пациетните са толкова запознати с режима, който трябва да спазват, че посредством
упражнения и интермитентентна компресия се
справят с лимфедема на крайника.
Планират се по-нататъшни проучвания на
клетъчните механизми на лимфедема, които да
доведат до все по-успешно повлияване на заболяването, подобряване качеството на живот на
пациентите и намаляване на инвалидизиращите
усложнения.
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ОБЗОРИ СЪДОВА ХИРУРГИЯ
ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОСТРА ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА

М. Димова, Н. Николов, Б. Бонева, Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ “Национална кардиологична болница”, София

ENDOvASCUlAR tREAtmENt OF ACUtE DEEP vEiN tHROmBOSiS
m. Dimova, N. Nikolov, B. Boneva, D. lukanova, m. Stankev
Department of vascular surgery and angiology,
National Heart Hospital, Sofia
РЕзЮМЕ

Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) на
долните крайници е сериозно заболяване с
краткосрочни и дългосрочни усложнения,
които могат да причинят тежка инвалидизация. Въпреки че антикоагулантната терапия
е основна и първа линия на лечение, през последните две десетилетия се наблюдава увеличаваща се употреба на катетърни методи
за лечение на остра ДВТ.
Този обзор има за цел да обхване причините, доказателствата, профила на пациентите и клиничните резултати, които се
постигат чрез използване на ендоваскуларни
методи за лечение на остра ДВТ.
Пациентите, на които ще се осъществи
ендоваскуларно премахване на тромба за
лечение на ДВТ, трябва да имат доказана
симптоматична ДВТ във вена кава инфериор,
илиачния или феморалния сегмент, като
симптомите трябва да са с давност до 28 дни.
Към момента съществуват множество ендоваскуларни техники за лечение на остра ДВТ.
Те включват катетър-насочена тромболиза,
перкутанна механична тромбектомия и перкутанна катетър-насочена тромболиза. Тези
техники се прилагат при пациенти, които
имат тежки клинични симптоми или бърза

SUmmARy

Lower extremity deep vein thrombosis
(DVT) is a serious medical condition with shortand long-term complications that can result in
major disability. Although anticoagulation is the
first-line treatment, the last two decades have
seen increased use of catheter-based methods to
treat acute deep vein thrombosis.
The purpose of this review is to highlight
the rationale, safety profile, evidence, and clinical outcomes that are achieved utilizing endovascular methods for the treatment of acute
DVT. Patients undergoing endovascular thrombus removal for lower extremity DVT should
have symptomatic DVT in the IVC or iliac,
common femoral, and/or femoral vein with
DVT symptoms for <28 days. Multiple endovascular techniques have evolved for the
treatment of acute thrombosis. Current endovascular techniques used include catheter-directed
thrombolysis (CDT), percutaneous mechanical
thrombectomy (PMT), and percutaneous
catheter-directed thrombolysis (PCDT). Current
evidence in the literature favors the use of CDT
along with anticoagulation in patients with acute
DVT that includes severe manifestations of
DVT or rapid extension of DVT or its clinical
manifestations despite anticoagulation.
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прогресия на ДВТ и/или клинични симптоми, въпреки започнато антикоагулантно
лечение.
Пациентите, подходящи за ендоваскуларно лечение на остра ДВТ, трябва да са
млади, функционални хора, при които е засегнат илио-феморалния сегмент, а вена поплитеа
е
проходима.
Целта
на
ендоваскуларното лечение на остра ДВТ е
по-бързо лизиране на тромба чрез локално
приложение на тромболитика, което възстановява проходимостта на съда, съхранява
клапния апарат и може да се комбинира с корекция на подлежащи лезии. Това води до
облекчаване на болката, намаляване на отока,
превенция на белодробен тромбоемболизъм,
рецидивираща венозна тромбоза и развитие
на посттромбозен синдром.
Ключови думи: дълбока венозна тромбоза, ендоваскуларно лечение
УВОД
Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ), който
включва дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробна тромбоемболия (БТЕ), е основен здравен и социален проблем в световен мащаб.
Според епидемиологични данни всяка година в
САЩ се наблюдават около 350 000 до 650 000
случая на ВТЕ като смъртните случаи са над 100
000. Установено е също, че БТЕ е най-предотвратимата причина за смъртност (26).
Дълбоката венозна тромбоза на долните
крайници е сериозно заболяване с краткосрочни
и дългосрочни усложнения, които могат да причинят тежка инвалидизация или смърт. Въпреки
че антикоагулантната терапия е основна и първа
линия на лечение, през последните две десетилетия се наблюдава увеличаваща се употреба на катетърни методи за лечение на остра ДВТ. Този
обзор има за цел да обхване причините, доказа38

Patients suitable for endovascular treatment
of deep vein thrombosis should be young, functional individuals with ilio-femoral deep vein
thrombosis and patent popliteal vein. The purpose of the endovascular treatment of acute deep
vein thrombosis is rapid lysis of the thrombus
via local thrombolytic administration, which restores the deep venous flow, preserves venous
valves and can lead to the detection of venous
stenosis that needs further treatment. This leads
to pain relief, swelling reduction, prevention of
pulmonary embolism, recurrent deep vein
thrombosis and development of postthrombotic
syndrome.
Key words: deep vein thrombosis, endovascular treatment

телствата, профила на пациентите и клиничните
резултати, които се постигат чрез използване на
ендоваскуларни методи за лечение на остра ДВТ.
Международната класификация на ДВТ,
според момента на възникването ѝ, я разделя на:
остра – с давност до 14 дни, подостра – поява на
симптомите преди 14 - 28 дни и хронична - с давност над 28 дни. По време на острата фаза ДВТ
може да се усложни с БТЕ, флегмазия церулеа доленс и/или парадоксална емболизация. Дълбоката
венозна тромбоза, като причина за БТЕ, представлява 1/3 от венозните тромбемболични инциденти (31). Клинично ДВТ може да се прояви
като флегмазия церулеа доленс, която възниква
рядко и води до масивен оток на целия крайник.
В резултат на това могат да се наблюдават артериална недостатъчност, компартмънт синдром,
венозна гангрена, които могат до доведат до ампутация на крайника. Парадоксалната емболизация е друг вид проява на ДВТ. Тя е рядка и се
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наблюдава, когато тромб във венозната система
минава през персистиращ форамен овале и навлиза в артериалната циркулация, което може да
доведе до системна емболизация и цереброваскуларна исхемия (32). Късните усложнения на ВТЕ
могат да се наблюдават въпреки употребата на антикоагулантна и/или ендоваскуларна терапия. Те
включват рецидивиращ ВТЕ, хронична тромбоемболична белодробна хипертония и посттромбозен синдром (ПТС) (30,42 ). Между 25% и 50%
от пациентите с първи инцидент на проксимална
ДВТ на долните крайници могат да развият ПТС
(31). Това е хронично заболяване, което се появява месеци или години след епизод на ДВТ. Пациентите с ПТС имат симптоми и признаци като
всекидневна болка в крайниците, умора, тежест
и оток, които се влошават при стоене или по
време на физическа активност. Други прояви на
ПТС са застоен дерматит, кожни промени (хиперпигментация и/или подкожна фиброза) и венозни
язви (6). Рискът от развитие на венозни улкуси
една година след преживяна ДВТ е двойно поголям (2.7%) при наличие на някои независими
предразполагащи фактори като варикоза на долните крайници, преживяна в миналото БТЕ, диабет и мъжки пол (15). Във Великобритания
средната продължителност на венозните язви е 9
месеца, но 20% от тях не заздравяват за 2 години.
Качеството на живот на пациентите се влошава
прогресивно. Пациентите с венозна язва докладват за качество на живот като тези със сърдечна
недостатъчност (1).
Посттромбозният синдром значително влошава качеството на живот на пациентите и представлява сериозно икономическо бреме за
здравната система поради високите разходи за лечение (36,27). Факторите, които предсказват развитието на посттромбозен синдром не са добре
проучени. Рецидивиращата ипсилатерална ДВТ
увеличава риска от ПТС от 2 до 6 пъти (32). Качествата на антикоагулантната терапия, по-точно

прилагането ѝ в субтерапевтична доза, се асоциират също с развитието му (37). Дори и при оптимална терапия голям брой пациенти развиват
ПТС. Други фактори, които могат да окажат влияние, са: напреднала възраст, наднормено тегло и
женски пол (16). Анатомичната локализация е от
голямо значение. Много повече са случаите на
пациенти с проксимална ДВТ, които развиват
ПТС, отколкото с дистална. При пациенти със засягане на илиачния сегмент и/или общата феморална вена случаите на ПТС надвишават 50%,
въпреки терапията, и те по-често развиват БТЕ (8,
11,17).
Ранно премахване на тромба - хипотеза за
отворената вена
Въпреки че патогенезата на ПТС не е съвсем ясна, физиологичните параметри, водещи до
развитието му, са следните: клапен рефлукс и венозни обструкция. Хипотезата за отворената вена
предполага бърза елиминация на тромбите и възстановяване на венозния кръвоток при пациенти
с остра ДВТ с цел превенция на ПТС (25). Установено е, че той се развива по-често при пациенти с проксимална ДВТ, които имат резидуален
венозен тромб или клапен рефлукс (33). Метаанализ на рандомизирани клинични проучвания за
лечение на ДВТ открива корелация между количеството остатъчни тромби след антикоагулантна
терапия и последващо възникване на БТЕ (14).
Освен това малки рандомизирани проучвания показват, че използването на отворената венозна
тромбектомия и системната тромболиза се свързват с по-нисък риск от възникване на ПТС, отколкото при лечение само с антикоагуланти
(33,36).
Системната тромболиза вече не се препоръчва като метод за лечение на остра ДВТ, тъй
като тромболитичният агент не може да достигне
до тромба в оптимална концентрация и случаите
на голямо кървене са неоправдано високи (23,27).
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Въпреки това са проведени множество проучвания за употребата на системна тромболиза, които
предоставят обосновка за използването на ендоваскуларна терапия за лечение на ДВТ (12). В
едно проучване употребата на стрептокиназа
води до пълно лизиране на тромба при 45% от пациентите с остра ДВТ и частично лизиране - при
65%. В същото време употребата само на антикоагуланти води до пълно лизиране на тромба
при по малко от 5% от пациентите и частично лизиране - при 20% ( 22, 37). Важно откритие от
изследванията за системната тромболиза е, че лизирането на тромбите се наблюдава по-често при
пациенти с неоклузивни тромби в сравнение с
тези с оклузивни (24). Тези данни водят до разработване на катетри, които могат да бъдат внедрени в тромба с цел пълна реканализация.
Системната тромболиза и хирургичната отворена
тромбектомия са значително инвазивни и крият
рискове като голямо кървене. Поради тази причина системната тромболиза не се използва в сегашната медицинска практика за лечение на ДВТ,
а хирургичната тромбектомия намира приложение много рядко - само при остро начало и наличие на противопоказания за ендоваскуларна
терапия (42).
Индикации за ендоваскуларно лечение
Според указанията на Обществото по интервенционална радиология, пациентите, на които
ще се осъществи ендоваскуларно премахване на
тромба за лечение на ДВТ, трябва да имат доказана с образно изследване симптоматична ДВТ
във вена кава инфериор (ВКИ), илиачния сегмент,
общата феморална вена и/или феморалната вена,
като симптомите трябва да са с давност до 28 дни
(34,39).
Вероятност за успешна катетърна
тромболиза
Катетър-насочената тромболиза (КНТ) е по40

вероятно да бъде успешна при пациенти, чиито
симптоми са с давност по-малко от две седмици.
Трябва да се снеме подробна анамнеза с цел да се
изясни дали те са остро възникнали или оплакванията са хронични (с давност над четири седмици). Ако има съмнение само за хронична ДВТ,
тромболитичната терапия е по-малко вероятно да
бъде успешна като съществуват други ендоваскуларни възможности за лечение, които могат да
бъдат от по-голяма полза за пациента (23,39).
Селекция на подходящи пациенти
Сегашните доказателства в литературата препоръчат употреба на катетър-насочена тромболиза заедно с антикоагулантна терапия при
пациенти с остра ДВТ, която има тежки клинични
симптоми (прогресивна тромбоза на ВКИ или
флегмазия церулея доленс) или бърза прогресия
на ДВТ и/или клиничните симптоми, въпреки започнато антикоагулантно лечение. Катетър-насочената тромболиза може да бъде използвана като
първа линия на лечение за тромбоза, която засяга
илиачния сегмент и/или общата феморална вена,
като решението се базира на съществуващия допълнителен риск от рецидивираща ДВТ и ПТС.
Трябва да се има предвид, че заключения от рандомизирани проучвания все още не са публикувани по отношение на валидирането на
приемливо съотношение полза/риск за този тип
подход. Подборът на пациенти зависи също и от
индивидуалния подход, оценяващ риска от кървене, тежестта на ДВТ, засегнатия анатомичен
сегмент, продължителността на живота и личния
избор на пациента. По отношение на оценката на
риска от кървене от значение са: активно към момента кървене, скорошна голяма оперативна интервенция, скорошно гастроинтестинално
кървене, бременност, преживян инсулт в рамките
на предходните 3 месеца, скорошна интракраниална/интраспинална травма или оперативна намеса, скорошна операция на вътрешното око или
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кръвоизлив в последното, интракраниални/интраспинални лезии, тромбоцитопения или други
коагулопатии (34,39).
Според клиничната изява и тежест на ДВТ
пациентите могат да бъдат разделени на няколко
групи. Първата група включва пациенти, при
които се налага спешна тромболиза с цел предотвратяване на животозастрашаващи или застрашаващи крайника усложнения. В тази група попадат
пациенти с прогресивна тромбоза на ВКИ или
флегмазия церулея доленс или когато тромбозата
на ВКИ е свързана с увеличен риск от фатално
БТЕ, бъбречна или чернодробна недостатъчност.
Втората група включва пациенти, при които инициалната антикоагулантна терапия не е успяла да
постигне терапевтична цел и се наблюдава прогресия на ДВТ или влошаване на симптомите/тежестта ѝ. Третата група включва пациенти със
симптоматична ДВТ, при които антикоагулантната терапия е използвана за превенция на ПТС.
Агресивна терапия трябва да бъде приложена при
пациентите от първата група. Трябва да се прилага нисък праг на изключване при лечение с
КНТ при пациентите от втора и трета група, особено ако има висок риск от усложнения (40, 41,
42).
От важно значение за селекцията на пациенти за провеждане на КНТ е засегнатият от ДВТ
анатомичен сегмент. Исторически, към проксимална ДВТ спада тромбозата на поплитеалната
вена, феморалната вена, дълбоката феморална
вена, общата феморална вена, илиачните вени
или ВКИ. Пациенти с илеофеморална ДВТ имат
много по-тежки клинични симптоми и по-висок
риск от рецидивираща БТЕ. Дисталната локализация включва тромбоза на дълбоките подбедрени вени дистално от поплитеалната вена.
Катетър-насочената тромболиза не трябва да се
прилага при пациенти, при които не са засегнати
ВКИ, илиачните вени или общата феморална
вена, като се имат предвид рисковете от тера-

пията и липсата на клинично значими данни за
ползата от това лечение. Пациенти с илиофеморална ДВТ и нисък риск от кървене имат найголям шанс за благоприятен изход от терапията.
Тези с асимптоматична или изолирана ДВТ на
подбедрените вени не са кандидати за ендоваскуларно лечение (34). При пациенти с ниска очаквана продължителност на живота или тези, които
са неспособни да колаборират, е по-малко вероятно да има положителни резултати от лечението.
Интервенционални процедури за остра ДВТ
Технологичният напредък в катетърната технология и развитието на устройства, заедно с литературните данни, подкрепящи минимално
инвазивните интервенционални техники, са довели до по-агресивен подход при лечението на
остра ДВТ. Предимствата на неинвазивните образни изследвания, включващи дуплекс Доплер,
компютърна аксиална томография или магнитнорезонансна томография, предоставят по-подробна информация за анатомичната локализация
на тромба, особено в илиачния сегмент и ВКИ.
Усъвършенстването на катетър-насочените системи спомага по-ефикасната доставка на медикамента в тромба. Към момента съществуват
множество ендоваскуларни техники за лечение на
остра ДВТ. Те включват КНТ, перкутанна механична тромбектомия (ПМТ) и перкутанна катетър-насочена тромболиза (ПКНТ). Последната
може да бъде разделена на техники от първа и
втора генерация.
Катетър-насочена тромболиза
Тя представлява метод, при който тромболитичният агент се доставя директно в тромба с помощта на катетър или катетър-насочено
устройство под рентгенов контрол (22). Това е
първият ендоваскуларен метод, използван за лечение на остра ДВТ. КНТ постига по-висока концентрация на тромболитичния агент вътре в
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тромба и намалява системната концентрация на
медикамента, което позволява той да проникне и
в напълно оклузивен тромб (4). Допълнителните
ползи на това лечение са по-ниска системна концентрация на тромболитичния агент, намаляване
на времето за лечение и по-малкото усложнения.
Освен това, за оценка и лечение на подлежащи
венозни аномалии, които биха провокирали инициалния тромботичен инцидент, могат да бъдат
използвани допълнителни техники. За достъп се
използва вътрешната югуларна вена, поплитеалната вена или други вени на засегнатия крайник.
Поплитеалната вена е удобен достъп поради лесното постигане на хемостаза чрез мануална компресия след интервенцията. Недостатък при
използването на югуларната вена е, че манипулациите се осъществяват в посока срещу венозните
клапи. Освен това се изискват и по-дълги водачи
и катетри. Най-често употребяваният тромболитичен агент е рекомбинантният тъканен плазминоген активатор. Въпреки че този медикамент не
е одобрен от FDA (Food and Drug Administration)
за лечение на ДВТ, препоръчителната доза се
определя спрямо теглото на пациента – 0,01
mg/kg/h при максимум 1 mg/h за 6-24 часа. По
време на инфузията пациентът се мониторира непрекъснато в реанимация, а на всеки 6 часа се
вземат контролни лабораторни изследвания. При
промяна в лабораторните стойности инфузията
се спира временно или за постоянно. След инфузията се осъществяват серия от флебографии с
цел оценка на необходимостта от допълнителна
тромболиза или преместване на катетъра. Флебографиите спомагат и за откриването на венозни
лезии, които впоследствие се интервенират с балонна дилатация и/или стентиране. Поставяне на
стент най-често се налага в илиачния сегмент
след верифициране на обструктивни лезии. Ако
е необходимо стентиране, най-често се използва
непокрит саморазгъвен метален стент поради
достатъчната му радиална сила и възможността
42

за инфлоу от венозните притоци. Недостатъци на
КНТ са дългото време на инфузия за постигане
на пълно лизиране на тромба, рискът от кървене
и по-широкото използване на ресурсите на болницата. След КНТ пациентите остават на антикоагулантна терапия.
Перкутанна механична тромбектомия
Устройствата за ПМТ постигат механично
раздробяване на тромба и отстраняването на
тромботичните фрагменти от съдовия лумен
(Табл. 1). Перкутанната механична тромбектомия
увеличава площта на съда, което може да подобри ендогенната тромболитична активност. Механизмите на действие включват реолитични
водни турбини или високоскоростни турбини
(AngioJet Rheolytic Thrombectomy System; Boston
Scientific, Marlborough, MА) или механични устройства с ротационен принцип (Arrow-Trerotola
percutaneous thrombolytic device; Arrow, Reading,
PA) (23, 38). Потенциалните недостатъци на ПМТ
включват увреждане на венозните клапи и риск
от емболизация по време на манипулацията. Допълнителни недостатъци при употребата на AngioJet са потенциалният риск от брадикардия и
хемоглобинурия, възникваща вторично в резултат
на еритроцитната хемолиза. Сама по себе си тази
техника рядко е достатъчна за пълното отстраняване на тромба и неговите последствия (7). AngioVac (Angiodynamics, Latham, NY) е устройство
за аспирационна тромбектомия, което е способно
да премахне голямо количество тромби благодарение на специалния катетър с голям лумен. Той
намира приложение при наличието на голямо количество тромби в дясното предсърдие или вена
кава и в случаите на контраиндикации за провеждане на тромболиза. Ранните резултати за способностите на АngioVac са обещаващи, но все още
няма завършени проспективни проучвания за
оценка на ефекта от това лечение (35).
Перкутанна катетър-насочена тромболиза
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Категория

Система

Реолитична тром- Angiojetбектомия
Zelante
AngiojetSolent

Ротационна тромCleaner-XT
бектомия
Cleaner-15

Arrow-Trerotola
Изолирана
фармакомеханична
тромбектомия

Произво-дител

Boston Scientific

Argon
Teleflex

Дезиле
8 Fr

6 Fr

По катетър
Да

6 Fr

Не

5 Fr/7 Fr

Да

7 Fr

Trellis

Covidien

6/8 Fr

Не

Indigo

Penumbra

4,6,8 Fr

Да

Верижна
тромбектомия

AngioVac

AngioDynamic

22 Fr

Да

Ротационна
тромбектомия с
премахване на
тромба

Aspirex

Straub
Medical
AG

6Fr
8Fr
10Fr

Да

Аспирационна
тромбектомия

FlowTriever

Inari Medical

20Fr

Детайли
Високоскоростни турбини, използващи принципа на Bernoulli за
разрушаване и аспирация на тромб
Тромбът се разрушава
чрез ротиращ се
синусуидален водач, но
той не се премахва чрез
тези системи
Ротационен синусуидален водач и инфузия/аспирация между два
оклузивни балона
Високо-скоростна
вакуумна аспирация
с катетър, мануално

Аспирация през канюла
с голям калибър и
филтър за вено-венозен
байпас

Аспирация на пресни
тромби, фрагментация и
транспорт извън пациента

Да

Табл. 1. Системи за механична тромбектомия при остра ДВТ

Тази методика съчетава употребата на КНТ
и ПМТ. КНТ разрушава фрагменти, които в противен случай биха довели до БТE. Перкутанната
механична тромбектомия отстранява тромба и по
този начин увеличава площта, което способства
за по-бързата дисперсия на тромболитичния
агент. По този начин ПКНТ намалява дозата на
тромболитичния агент и времето за инфузия,
което от своя страна може да намали усложненията, свързани с кървене. Има две категории
ПКНТ – първа генерация и еднократна - “singlesession” ПКНТ. Първата генерация включва катетър-насочена тромболиза с последваща ПМТ,

която се осъществява чрез аспирационно или неаспирационно устройство за раздробяване и отстраняване на остатъчния тромб. Ретроспективни
сравнителни анализи показват, че тези методи
имат профил на сигурност поне толкова добър,
колкото традиционната катетър-насочена тромболиза с до 50% редукция на дозата на тромболитичния агент и процедурното време, намален
болничен престой и по-добър икономически профил (18). Еднократната (“single-session”) ПКНТ
премахва нуждата от продължителна тромболитична инфузия и мониториране на пациента в
реанимация. Пример за такъв тип процедура е
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употребата първо на АngioJet катетър с инфузия
на тромболитичния агент силно и на пулсови
вълни. Тридесет минути след инфузията АngioJet
катетърът се използва за аспирация на остатъчния
тромб. Към този момент ефекта от ПКНТ за развитие на посттромбозен синдром е все още неизвестен. Най-големият недостатък на двете
техники е по-дългото процедурно време.
Усложнения
Рискът от големи усложнения след ендоваскуларно тромболитично лечение е между 2-4%.
Литературните данни показват, че голямото кървене е най-честото голямо усложнение, което се
среща в 2,8% от случаите. Най-опасните усложнения включват интракраниално кървене, симптоматичен белодробен емболизъм и смърт, но
базирано на съществуващите проучвания тези усложнения се срещат рядко и настъпват в по-малко
от 1% от случаите.
Обсъждане

Ръководството на Американската Сърдечна
Асоциация (Аmerican Heart Association, 2011)
препоръчва КНТ и ПМТ да бъдат прилагани при
пациенти с илио-феморална флеботромбоза при
застрашаващи крайника състояния (Клас IC).
КНТ и ПМТ са основателни като метод на първи
избор при пациенти с илио-феморална флеботромбоза за предпазване от развитие на ПТС при
селектирани болни и нисък риск от кървене (Клас
IIB). Според Ръководството на американския
колеж на гръдните лекари за лечение на ДВТ
(American College of Chest Physicians EvidenceBased Clinical Practice Guidelines, 2016) при пациенти с остра проксимална ДВТ се препоръчва
антикоагулантна терапия пред употребата на
КНТ (Клас IIС). Според Работната група на европейското кардиологично дружество (European society of cardiology working groups of aorta and
peripheral vascular diseases and pulmonary circula44

tion and right ventricular function, 2017) ранното
премахване на тромба може частично да намали
риска от възникване на ПТС, КНТ е по-ефективна
от системната тромболиза, ПМТ е по-малко ефективна, ако не се приложи и тромболиза, а до 83%
от пациентите, третирани с катетърни методи, се
нуждаят от стентиране.
Множество проучвания са доказали възможностите на катетър-насочената ендоваскуларна
терапия за бързо премахване на тромба и възстановяване на венозния кръвоток при повече от 8590% от пациентите, лекувани за остра ДВТ.
Въпреки това повечето проучвания за КНТ имат
големи недостатъци в дизайна (2,5, 10). Последният допълнен Cochrane обзор (2016) разглежда
17 рандомизирани клинични проучвания, оценяващи ефекта на тромболизата - системна, локорегионална и катетър-насочена, в съчетание с
антикоагулантна терапия. Той съпоставя резултатите от тромболизата, независимо от типа, и стандартната антикоагулатна терапия. След
5-годишно проследяване ПТС се наблюдава значително по-рядко при тези пациенти, при които е
проведена тромболиза (RR 0.66, 95% CI 0.53 to
0.81; P < 0.0001). В две от тези проучвания редукцията на ПТС се наблюдава и след петата година (RR 0.58, 95% CI 0.45 to 0.77; P < 0.0001).
Забелязва се и намаляване на венозните язви, въпреки че данните са ограничени (RR 0.87; 95%
CI 0.16 to 4.73, P = 0.87). Тези пациенти, при които
е проведена тромболиза, имат увеличен риск от
кървене (RR 2.23; 95% CI 1.41 to 3.52, P = 0.0006).
Не се наблюдава значителна заболеваемост по
време на ранното и по-късното проследяване.
Данните за възникване на БТЕ или рецидивираща
ДВТ са неубедителни. Системната и катетър-насочената тромболиза имат подобни резултати по
отношение на ефекта. Тромболизата увеличава
проходимостта на вените и намалява честотата на
ПТС с 1/3 след ДВТ. Стриктният подбор на пациенти подобрява сигурността и намалява риска от
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усложнения поради кървене.
Проучването CaVenT (Норвегия, 2012) рандомизира пациенти с илиачна или феморална
ДВТ (в. феморалис комунис), които получават
или КНТ и антикоагулантна терапия или само антикоагулантна терапия (и двете групи получават
ластична компресия). При проследяването на втората година относителният риск от развитие на
ПТС е намален с 26% при пациентите с КНТ
(41,1% срещу 56,6%; p=0,047) (11). При проследяването на петата година при пациентите, получили КНТ, се наблюдават трайни и завишени
клинични ползи по отношение редукцията на
ПТС (13). Въпреки това КНТ не е довела до подобряване на качеството на живот в това проучване. По отношение на венозния рефлукс се
наблюдава редукция на последния на втората година, а проходимостта в илио-феморалния сегмент се подобрява след 6-ия месец и на втората
година. На петата година се наблюдава редукция
на рефлукса в групата, получила КНТ (22% редукция на риска в сравнение с контролната
група), но не се наблюдава разлика в проходимостта в двете групи. Това показва, че реканализацията и възникването на рефлукс са развиващи
се във времето процеси, които се наблюдават
главно през първите две години. Литературните
данни сочат, че чрез тях могат да се прогнозират
и идентифицират рисковете за развитие на ПТС.
Проучването ATTRACT (2017) е мултицентрово рандомизирано и контролирано. 692 пациенти получават фармакомеханична тромболиза,
комбинирирана със стандартна терапия за ДВТ
или само стандартна терапия за ДВТ (антикоагуланти и ластична компресия). Първичните резултати се базират на развитието на ПТС между 6-я
и 24-я месец. В групата, при която се прилага
фармакомеханична тромболиза, се наблюдават
повече случаи на ранно голямо кървене в сравнение с контролната група. От друга страна, наблюдава се по-често по-малко значимо кървене,

свързано със самата процедура, което се среща и
в други проучвания, свързани с употребата на
тромболиза за лечение на ДВТ (7,17,20,32,35).
Крайните резултати обаче показват, че допълването на стандартното лечение с фармакомеханична КНТ не намалява риска от развитие на
ПТС и е свързана с по-висок риск от голямо кървене. Освен това инвазивното лечение е по-малко
ефективно при пациенти над 65-годишна възраст
(p=0.038). Развитие на ПТС при пациенти с илиофеморална флеботромбоза в инвазивното рамо
на това проучване се наблюдава в 18.4%, а при
пациентите, които се лекуват консервативно - в
28.2% от случаите. Не се отчита статистически
значима разлика в развитието на ПТС при пациенти с феморо-поплитеална флеботромбоза. Недостатъците на това проучване са свързани с
по-рядкото стентиране - само в 30% от случаите
е използван вътресъдов ултразвук (Intravascular
Ultrasound, IVUS) , Villalta score не е най-добрият
инструмент за оценка на ПТС, наблюдаван е и
малък брой пациенти, непозволяващ да се извърши анализ на субгрупите.
Разликата в крайните резултати на тези две
проучвания може да бъде интерпретирана различно. Проучването АTTRACT включва много
повече на брой пациенти (692 срещу 209 при
CaVenT), има различен демографски и географски профил (56 центъра в САЩ срещу 4 центъра в Норвегия) и се наблюдава по-широка
употреба на механична терапия в сравнение с подългата инфузия на rt-PA в проучването CaVenT.
Стандартното лечение на ДВТ в двете групи на
АTTRACT не се различава и не би обяснило липсата на полза от фармакомеханичната тромболиза
за предотвратяване на ПТС.
Trellis-8 Registry (2015) е ретроспективен анализ на терапията при 19 пациенти с проксимална
ДВТ. Те са интервенирани със системата Trellis изолиран катетър за тромболиза в рамките на
една сесия с перкутанна механична тромбекто-
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мия, комбинирано с нискодозова тромболиза с rtPA. Наблюдава се бързо възстановяване на венозния кръвоток при всички пациенти, премахване
на тромба се наблюдава в 82% от случаите, средното процедурно време е 91 минути за крайник,
първичната проходимост на третираните сегменти на 2-ия ден е 86%, а първичната асистирана проходимост на 30-ия ден е 100%. Не се
наблюдават големи усложнения, а двама пациенти са починали поради придружаващи малигнени заболявания. PEARL II Registry (2013)
включва 371 пациенти с ДВТ, при които тромбите
са премахнати чрез Angiojet реолитичната система за тромбектомия. Разпределението, според
анатомично засегнатите сегменти, е както следва
- илио-феморо-поплитеална ДВТ - 31%, илио-феморална ДВТ - 27%, феморо-поплитеална ДВТ 24%, изолирана илиачна ДВТ - 7%, изолирана
тромбоза на в. феморалис - 6%, изолирана поплитеална ДВТ - 2%. Средната редукция на тромба
е налице в 87% от пациентите. Оценено е и времето, в което не се наблюдава ретромбоза – след
90 дни - 94%, след 180 дни - 86%, след 365 дни 81%.
DUTCH CAVA-trial (2017) е рандомизирано
контролирано проучване, сравняващо ехографски
акцелерирана КНТ със стандартно антикоагуланто лечение на илиофеморална ДВТ. Първичните резултати целят да покажат степента на
развитие на ПТС на първата година с очаквано
намаление на честотата му от 25% на 8%.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Пациентите, подходящи за ендоваскуларно
лечение на остра ДВТ, трябва да са млади функционални хора, при които е засегнат илио-феморалния сегмент, а вена поплитеа е проходима.
Възрастните пациентите и тези с феморо-поплитеална флеботромбоза не са най-подходящите за
ендоваскуларно лечение. Целта на ендоваскулар46

ното лечение на остра ДВТ е по-бързо лизиране
на тромба чрез локално приложение на тромболитика, което възстановява проходимостта на
съда, съхранява клапния апарат и може да се комбинира с корекция на подлежащи лезии. Това
води до облекчаване на болката, намаляване на
отока, превенция на БТЕ, рецидивираща венозна
тромбоза и развитие на ПТС. Понастоящем съществуват много нови методи на лечение, развиват се нови фармакологични агенти и технологии.
За медицинската общност е много важно да познава добре тези иновации в лечението на дълбоката венозна тромбоза и да прилага
индивидуален подход при всеки пациент. Много
от тези методи са сигурни и ефективни, но изборът на най-подходящия от тях е обект на много
противоречия, дори сред специалистите.
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РЕзЮМЕ

лучаите на протезните инфекции при
аортните графтове е с докладвана честота
между 0.6% и 3%. Инфекцията на аортните
графтове е сериозно, животозастрашаващо
състояние със смъртност между 20% до 40%,
честота на ампутации над 11% и честота на
реинфекции приблизително 18%. Факторите,
свързани с инфекциите на аортните графтове, не са напълно изяснени и изискват допълнително уточняване.
УВОД
Инфекците на аортните протези продължават да бъдат най-тежкият проблем в съдовата
хирургия с драматично протичане и застрашаващи живота усложнения . Трудностите при решаването на този проблем ще нарастват и в
бъдеще поради все по- възрастния контингент
от пациенти, при които ще се извършват тези
сложни аортни процедури (25). До средата на
80-те години на миналия век при лечението на
пациентите с аорто-илиачна болест единственият приложим метод е отворената хирургия.
През последните няколко десетилетия съвременните тенденции спрямо такива пациенти се
променят в полза на ендоваскуларното лечение(
). Във водещите съдови хирургии в Европа и в
света ендоваскуларните техники се приемат
50

SUmmARy

The incidence of prosthetic aortic graft infections has been reported to range between
0.6% and 3%. Aortic graft infection is a serious
and life-threatening condition with a mortality
rate of 20% to 40%, an amputation rate as high
as 11%, and a reinfection rate of approximately
18%. Factors associated with aortic graft infections are not clearly understood and require further delineation.
като метод на първи избор при тези пациенти.
Класическата отворена съдова хирургия се прилага предимно при redo операции или при неподходящи за ендоваскуларни процедури
случаи. Макар и със закъснение, тази тенденция
навлезе и у нас във все повече съдово-хирургични центрове. Следователно относителният
брой на сложните отворени процедури ще се
увеличава. Обратно, абсолютният брой на пациентите, лекувани първично с отворена хирургия, както и индивидуалният опит на всеки
съдов хирург в отворената хирургия на аортоилиачния сегмент ще намалява с годините. Тези
тенденции според редица автори ще потенциират риска от усложнения, в това число и от протезни инфекции, при базисно по-трудни и
увредени пациенти(3). Надеждата, че инфекциите на графта ще изчезнат с въвеждането на
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ендоваскуларните техники при лечение на аортни аневризми, не се реализира. В скорошно
мултицентрово проучване върху 13,000 пациенти, претърпели лечение при аортни аневрими
по двата метода се докладва еднаква честота на
инфекции от 0.44% (30).
Класификация на протезните инфекции при
аортни реконструкции
Първата известна класификация на съдови
инфекции е на Szilagy (28), базирана на разпространението на инфекцията в тъканите. Тя е
предимно клинично ориентирана и малко рудиментарна, но е успешно доразработена от Bunt
(Табл. 1) (4).
Етиология
Рисковите фактори за протезните инфекции се разделят на две основни групи: фактори,
свързани с пациента и фактори, свързани с оперативната интервениция.
Към факторите, свързани с пациента, се отнасят: напреднала възраст, обезитет , снижен
имунитет (диабет, кортикостероиди, бъбречна
недостатъчност, малигнени заболявания),предшестващи хронични рани, налична нозокомиална инфекция,.
Към оперативните фактори се отнасят: неколкократни реоперации в една зона, операция,
по-дълга от 2 часа, операции в ингвиналните
зони, спешни операции, голяма интраопера-

тивна кръвозагуба, предшестващ хематом в оперативната зона, дренаж, престоял повече от 3
дни. Предполага се, че повечето инфекции започват с контаминация по време на операцията
(12-17). Факторите, повишаващи риска от интраоперативна контаминация, включват вида на
хирургията (най-висок риск имат спешните
процедури ), локализацията на операцията (найрискови са операциите в слабинната област),
налични хронични рани дистално, инфектиран
аневризмален тромб, redo хирургия, персистираща хилорагия. Вторична хематологична инфекция е възможна след бактериемия от
инфекция, обхванала сърдечна клапа, интестиналния тракт, уринарния тракт или след дентални манипулации. Графтът може да бъде
инфектиран чрез директен контакт ( аорто-ентерична фистула, протезо-ентерична фистула,
аорто-трахеална фистула).
Микроорганични причинители
Съществуват важни промени в микроорганизмите, причиняващи протезни инфекции
през последните две десетилетия. Информацията е представена в Таблица2 и показват сумираните данни за най-честите причинители от
публикувани през 1985 год., сравнени с бактериални култури от едногодишно проучване на
Join Vascular Research Group (JVRG) от 2005 г.
Забелязва се драматичното нарастване често-

Табл. 1. Класификация на инфекциите на съдовите протези по Bunt
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Табл. 2. Промяна във времето на честотата на микроорганизмите при протезни инфекции

тата на метицилин резистентният Stafilococcus
Aureus (MRSA), като през 2000г . MRSA е бил
най-честият единствен причинител на при Тип
II (40%) и Тип III (33%) по Szilagy инфекции в
Обединеното Кралство. Nasim (2001 г.) докладва честота на MRSA, който е единствен
причинител в 1% от случаите през 1994год., докато през 2000 г. достига до 7% (19 ). Подобна
информация се докладва и от други здравни системи (29).
Известни са факторите, повишаващи риска
от MRSA инфекция : предшестваща MRSA инфекция, имуносупресия, Тип I диабет, хронични
незаздравяващи рани, прием на антибиотик в
рамките на последните 90 дни, пролонгирана
хоспитализация, хрониодиализа, централен венозен катетър, напреднала възраст, байпас на
долни крайници.
Честота

Честотата на протезните инфекции варира
според артериалните региони, в които се извършва операцията. По данни на редица автори
след отворена имплантация на аортен графт честотата на инфекция на протезата е между 0.52% (8,10,11,13,18,21,22,24,26)
При
аорто-феморални графтове честотата е между
1.5-3%. При инфраингвинални графтове достига до 6% от оперираните. При вторични протезни
реконструкции
е
22%.
При
52

ендоваскуларни аортни стент-графтове (EVAR)
според проучване на Todd от 2008 г. честотата
е <0.4% (27).
В нашата научна литература публикациите,
коментиращи честота на протезните инфекци в
аорто-илиачния сегмент са с ограничен брой.
Съобщават се предимно клинични случаи или
моноцентрови проучвания, като критериите за
докладване не са унифицирани. Така Тодоров
(1995 г.) съобщава данни за честота на аортодуоденални руптури спрямо оперирани аневризми на коремна аорта в 1.2% за 10 год. период
(2). Бешев (2012 г.) съобщава честота от 3.03%
на протезни инфекции за 10-годишен период
на наблюдение върху 495 първични операции в
аорто-илиачния сегмент (1). В наше ретроспективно проучване от 2011 г. за период от 2 години
анализираме 349 пациенти с операции в
аорто/илио феморалния сегмент. При 96 от случаите операциите са по повод аневризми на коремната аорта. Бяха отчетени данни за
инфекции на графта в 2% от случаите.
Честотата на органните усложнения според
повечето автори след инфекции на аортна протеза варират между 21-30% (загуба на функция
на висцерални органи), докато при периферните
инфекции достига до 79% (дистални оклузии на
крайника, ампутации). Смъртността при инфекции на аортните реконструкции варира между
25-75% поради развитие на бактериемия/сеп-
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Фиг. 1. Видове парапротезни фистули

сис, образуване на фистули и хеморагия. Дори
при оптимално лечение 5-годишната смъртност
достига 50% (21).
Клиника
Клиничната проява на протезните инфекции е различна според срока на възникване.
Според времето на изява инфекциите се делят
на ранни и късно проявили се. Ранните инфекции възникват в рамките на 4 месеца от операцията. Причината е най-често в интраоперативна/периоперативна контаминация,
обикновено след хирургичен достъп към ингвиналните съдове . Обикновено се провокират
от силно вирулентни микробиологични причинители и имат бурна изява. Клинично се представят с ранева инфекция, системна
интоксикация, фебрилитет и левкоцитоза, хематогенна инфекция и прояви на хеморагия от
анастомозите или тромбоза на графта.
Късните инфекции настъпват след 4 месеца до
години от инициалната операция. Клинично са
по-недоловими, с неспецифични симптоми.
Причиняват се най-често от слабо вирулентни
микроорганизми, контаминирали протезата по
хематогенен път или по съседство след системна инфекция и спад на имунитета.Често се
проявяват с фебрилитет, коремен дискомфорт и
болки, а нерядко с усложнения като образуване

на фалшиви аневризми, аорто-ентерични фистули и хеморагия от аортната анастомоза.
Често при тях са налични незаздравяващи
рани,остеомиелит в дисталните тъкани или друг
инфектен фокус в организма, водещ до хематогенна дисеминация на инфекцията. Безспорно
най-тежкото усложнение на протезните инфекции след аортни реконструкции са парапротезните фистули. Те се разделят според някои
автори на три типа (Фиг. 1) (21). Тип Ia:
възниква след инсуфициенция на съдовия шев
от проксималната аортна анастомоза и директен
пробив в чревния лумен. Това води до масивно
изкървяване и липсва време за нормална подготовка на операция. Тип Ib : възниква след малка
инсуфициенция на съдоовия шев, водеща до образуване напулсиращ хематом (фалшива аневризма). Тя ерозира чревната стена и причинява
интермитентни силни кръвотечения, които спират временно от тампонада на тромбите в аневризмата. Тип II: тази форма е най-честата и се
предизвиква от пулсациите на протезата или от
пълзяща парапротезна инфекция, водещи до механична ерозия на чревната стена. Интестиналното кървене идва не от протезата, а от
увредените ерозирани съдове на чревната стена.
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Методи за диагностика на протезните инфекции
Диагностичният план на изследване се
определя на първо място от спешността на проблема. При проява на масивна гастро-интестинална хеморагия се налага спешно лечение,
като възможностите за разширени изследвания
са лимитирани. При пациенти, суспектни за
аорто-ентерична фистула без масивна хеморагия, се препоръчва извършване на КАТ с цел
изясняване оперативната стратегия. При
пациенти със съмнение за протезна инфекция в
стабилно общо състояние разширените изследвания биха били от голяма полза за прецизно
уточняване разпространението на инфекцията
по протезата. Наред с клиничния преглед и лабораторните изследвания се прилагат няколко
основни метода на образна диагностика.
Образна диагностика
Ехо Доплеровата сонография е бърз метод
за доказване на аневризма на проксималната и
дисталните анастомози, но няма никаква доказателствена възможност по отношение на
аорто-дуоденалните фистули.
КАТ с контраст е предпочитаният диагностичен метод с близо 100% специфичност при
случаи на инфекция на графта. Възможностите
на метода са високи по отношение доказване на
основните възпалителни тъканни промени и на
възникналите вторични усложнения. Патогномонични белези за налична инфекция са парапротезна течност или инфилтрати, наличие на
газ в запушената протеза или в околните

тъкани, визуализация на фалшива аневризма на
проксимална и/или дистални анастомози, хематом или абсцес в коремната кухина или в ретроперитонеалното пространство, визуализация
на аорто-дуоденална комуникация , както и
лезия на долна празна вена. При наличие на
конкомитантно оклузивно заболяване данните
от изследването предлагат информация за
състоянието на артериалното русло, чрез която
се преценява нуждата от допълнителни съдови
реконструкции.
Ядрено-магнитният резонанс е също метод
с
високи
диагностични
възможности,
предпочитан при пациенти с бъбречна недостъчност, макар и с определени контраиндикации.
PET Скен e доказан метод с диагностична
достоверност 94%. Особено е подходящ при диагностика на късни интраабдоминални протезни инфекции.
Сцинтиграфията с маркирани левкоцити е
метод без клинично значение спрямо диагностиката на аорто-дуоденални лезии. С диагностични възможности е за локализиране на
инфектен фокус в ретроперитонеума и в слабинни зони , но е неприложим в условия на
спешност .
Фибро-гастроскопията е спомагателен
метод, който обаче е високодиагностичен по отношение на аорто-дуоденални фистули.

Табл.3. Сравнителна характеристика на диагностични методи за изследване
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ЛЕЧЕНИЕ
Инфекциите на аортните протези са едно от
най-трудните за лечение състояния с екстремно
високо ниво на смъртност и усложнения. През
годините с натрупването на опит, анализирането на постигнатите резултати и развитие на
оперативните техники, се наблюдава стремеж
за оптимизиране на оперативната стратегия.
Макар че повечето съвременни автори препоръчват като радикално решение тотална експлантация на графта и вторична реваскуларизаця,
това се оказва твърде рисково за пациенти в напреднала възраст и увредено общо състояние.
Тогава е препоръчително избор на по-малко инвазивна процедура. Съвременните публикации
дебатират именно върху оценката на подходящата стратегия, балансираща между твърде високия оперативен риск и опастността от
реинфекция. Изборът на поведение зависи от
вида на изявата на заболяването, коморбидностите на пациента и възможност за прилагане
на еноваскуларно решение. Възможните опции
са сумирани в Таблица 4.

Неинвазивни методи
Антибиотична терапия самостоятелно се
препоръчва от повечето съвременни автори при
пациенти с локализирана, слабопроявена инфекция или при такива, които не биха понесли
радикална интервенция. Селектирани пациенти
са подходящи за комбинация от системно антибиотично лечение, иригация на възпалителната
кухина след локален дебридман.
Ендовскуларно лечение
Ендоваскуларната ера предоставя варианти
от иновации, които дават възможности за неинвазивни алтернативи, сравнени с по-радикалните хирургични опции, особено при увредени
пациенти. Например покритият стент изглежда
атрактивно решение при хемодинамично нестабилни пациенти с масивна хеморагия, но в последствие е нужна преоценка дали това е
финално решение или времеменно или само
като прелюдия към радикална операция след
стабилизиране на пациента. В данни от мултицентрово проучване от Гърция след лечение с
покрит стент на аорто-дуоденални фистули резултати са по-ниска смъртност и заболеваемост
Табл. 4. Стратегии за лечение
на инфектирани аортни протези
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спрямо отворената хирургия (12). При прояви
на реинфекция, след експлантация на оригиналната протеза и стентовете се повишава чувствитлно смъртността. Подобен опит е
докладван от клиника в Leicester.
Оперативните методи целят овладяване на
хеморагията, когато е налична, саниране на инфекцията, третиране при нужда на висцералната лезия и съхраняване перфузията на
долните крайници. От основно значение за избора на лечение е степента на спешност при
конкретния случай. Изграждане на тактическия
подход за лечение е на база оценка на водещия
фактор, който застрашава живота на пациента,
общо състояние и налични коморбидности. В
хирургичната практика са популярни няколко
варианта на поведение- експлантация на

аортния графт, прошиване чукана на аортата и
екстраанатомичен аксило-бифеморален/кросовър байпас; експлантация на протезата и заместване с алографт-венозен или артериален;
заместване с автоложна вена или с бифуркационен графт от дълбоки бедрени вени; експлантация и in-situ ребайпас със синтетична протеза
със сребърно или антибиотично покритие ±
оментопексия на графта. При пациенти с много
висок оперативен риск и налично или заплашващо кървене от аортата се описва имплантация
на аортен стент-графт като прелюдия към втора
по-радикална интервенция. В публикуван през
2006 г. метаанализ (Табл. 5) се обобщават данните на 37 клинични проучвания върху лечението на 1390 инфектирани аортни графтове,
като са анализирани четири метода за опера-

Табл. 5. Сумирани данни за изхода от аксилофеморални и in-situ реконструкции при инфекции на аортни
протези

56

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

1/2018

тивно лечение: екстраанатомичен байпас, протеза с Рифампицин, замразен алографт и автовенозен графт (21).
Обобщените данни от метаанализа показват, че след теста за хетерогенност честотата
на ампутациите, ретромбозите на графта и ранната смъртност са най-ниски при протезите, обработени с Рифампицин. Обаче реинфекциите
са най-високи при протезите с Рифампицин и
най-ниски при автовените, последвани от замразените алографтове. Късната смъртност е
еднакво ниска при автовените и замразените
алографтове. Въпреки че екстраанатомичните
байпаси са добили най-голяма популярност във
времето, се отчитат някои техни недостатъци:
дългото оперативно време; трудното прошиване
на аортния чукан, който понякога е много къс;
риск за кръвообръщението в малкия таз поради
прекъсване на цилкулацията през вътрешната
илиачна артерия и долна мезентериална арте-

рия. Отчита се предимството на относително
ниския риск от реинфекция.
Автовенозните in-situ интерпозиции се
очертават като най-ефективни спрямо предпазване от реинфекция (15,20). Отчитат се някои
недостатъци, като дълго оперативно време, рисково при увредени пациенти и спешна операция, както и противопоказания при пациенти
след дълбока венозна тромбоза. Предшестваща
интервенция във феморо-поплитеалния сегмент
също усложнява експлантацията на дълбоките
вени. Също така се докладва висока честота на
следоперативен оток, водещ до нужда от фасциотомия.
Замразените алографтове дават добри резултати по отношение риска от реинфекция (6)
( Табл. 6). При тях обаче се докладва висока
(23%) честота на усложнения. Друг недостатък
е трудната наличност на необходима дължина и
диаметър. Тяхната използваемост в спешни си-

Табл. 6. Анализ на хирургичните методи за лечение на протезни инфекции
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туации е винаги трудна.
Предклиничните изследвания върху обработените с Рифампицин протези докладват
добра резистентност към реинфекция, но тази
резистентност е по-добре изявена in-vitro, отколкото in-vivo (7,17) . Наистина, клиничните
резултати доказват, че обработените с Рифампицин протези не са достатъчно ефективни
срещу по-вирулентни причинители като MRSA
или Escherihia coli, а проявяват висока резистентност най-вече към S epidrmidis.
Алографтовете са много по-резистентни към
реинфекция, сравнени с протезните графтове
(10) Те дават обаче висока честота на деградация, вероятно поради имунния отговор на организма. (31). В допълнение тяхната късна
проходимост е много по-лоша от тази на протезните графтове. По мнение на Chiesa в публикация от 2002г. няма значителна разлика в
резултатите при използване на пресен или замразен хомографт. Единственият фактор,
влияещ на преживяемостта, е наличието на
аорто-ентерична фистула (5).

ние най-трудният въпрос при тях е изборът на
метод, приложим за всеки отделен пациент. Основните изисквания са: доказана резистентност
към реинфекции, трайно добри късни резултати, приложимост в спешни или комплицирани операции, ниска морбидност и смъртност.
Като пример in-situ автовенозните графтове
може би са най-приложими при млади и здрави
пациенти, които имат дълга очаквана преживяемост и поради това риск от късни ретромбози.
Екстраанатомичните байпаси след експлантация на графта са може би предпочитаният метод
при възрастни увредени пациенти, при които
късната проходимост не е от толкова голямо
значение.Съществува обаче общо виждане, споделено от много автори, че далеч по-успешно е
създаването на стратегия за превенция на инфекциите, която би намалила техния брой, отколкото откриване на единствен метод за
лечение, теоретично приложим при всички случаи.
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ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ДИАБЕТНО-СТЪПАЛНИТЕ УЛКУСИ С ПРЕОБЛАДАВАЩА
ИСХЕМИЧНА ЕТИОЛОГИЯ

И. Пидакев, И. Лозев, Н. Смилов, В. Иванова, Н. Халачев, Д. Тодоров
МИ МВР – Клиника по обща, коремна и съдова хирургия

DiAGNOStiCS AND COmPlEX tREAtmENt OF DiABEtiC FOOt
UlCERS WitH PREDOmiNANt iSCHEmiC EtiOlOGy

i. Pidakev, i. lozev, N. Smilov, v. ivanova, N. Halachev, D. todorov
Medical Institute – Ministry of Inferior – Clinic of General, Abdominal and Vascular Surgery
РЕзЮМЕ

Исхемичните диабетни улкуси на стъпалото представляват значителен проблем,
който е свързан с голяма вероятност от извършване на ампутация. Захарният диабет
предразполага към развитие на периферно
артериално заболяване с коефициент на вероятност между 2 и 4. Проучванията показват, че пациентите с диабет стигат до
ампутация около 10 пъти по-често в сравнение с недиабетици с периферно артериално
заболяване, като те се осъществяват в помлада възраст.
Ключови думи: диабетно–стъпален
улкус, реваскуларизация, ангиопластика
УВОД
Според СЗО диабетното стъпало се определя като стъпало на диабетно болен с образуване на язви, инфекция и/или деструкция на
дълбоките тъкани и е свързано с неврологични
промени и/или различни степени на периферна
артериална болест на долния крайник (2).
Диабетно-стъпалните улкуси (ДСУ) са
лезии, характеризиращи се с нарушение на целостта на кожата, включващо загуба на епител,
което може да се разшири през дермата и дълбоките тъкани, а в някои случаи да бъдат обхванати мускулите и дори костите (3).

SUmmARy

Ischemic diabetic foot ulcers represent a
significant problem that is associated with a
high probability of major amputation. Diabetes
mellitus predisposes to the development of peripheral arterial disease with a probability factor
of between 2 and 4. Studies have shown that patients with diabetes require amputations about
10 times as many as non-diabetics with peripheral arterial disease, and these occur in a
younger age.
Key words: diabetic foot ulcer, revascularization, angioplasty

Проблемите със стъпалата и глезените на
диабетиците предизвикват сериозни усложнения в дългосрочен план. Всяка промяна в анатомично отношение може да прогресира до
улцерация, инфекция или гангрена, често причинени от комбинация от фактори като периферна невропатия, периферна артериална
болест, неподвижни стави и лошо лечение на
диабета. Тези проблеми са трудни за решаване,
защото такива пациенти често изискват продължителни и скъпи хоспитализации, нерядко налагащи извършването на голяма ампутация.
Успешната артериална реконструкция с
възстановяване на максималния артериален
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кръвоток не освобождава съдовия хирург от отговорност към пълното излекуване на пациента. Често могат да са все още налични
значителни рани или улцерации. Изготвянето на
подходящ план за излекуване на раните е крайната цел на лечението. Докато кожата е с нарушена цялост, пациентът е чувствителен към
инфекция, дори с добра артериална циркулация.
Използват се различни методи за лечение на
ДСУ, индивидуализирани според клиничните
характеристики на пациента. Докато повечето
малки язви могат да бъдат оставени за вторично
заздравяване, други изискват малки (на пръсти)
или частични ампутации на предната част на
стъпалото, особено когато са придружени от
гангрена и остеомиелит. За по-големи трудно
зарастващи рани, когато засегнатата област не
е носеща тежест, се използва разцепен свободен кожен автотрансплантант. При упорити за
лечение рани в областта на носещи тежест повърхности, особено в областта на петата, или
когато се налага да бъдат покрити кости или сухожилия, се използват по-сложни пластични
хирургически реконструкции като локални ротационни ламба и свободни трансфери на тъкани.
Роля на периферната артериална болест
(ПАБ) в развитието на диабетно-стъпалните
улкуси
ПАБ причинява намалено кръвоснабдяване
в долните крайници и следователно - лоша стъпална перфузия (3,4). Наличието на ПАБ допринася за образуването на ДСУ и за неговото
забавено излекуване, поради затрудненото справяне с инфекцията, тъй като лошата перфузия
оказва неблагоприятно въздействие върху способността на клетките, необходими за зарастването на улкуса, да достигнат раневата област.
Освен това доставката на хранителните вещества, антибиотици и кислород са компрометирани (3).
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В проучване на Reiber и al. са анализирани
причините за разпространение на ДСУ при 148
пациенти (4). В 78% от тях най-честата причина
на улцерацията е невропатия, докато исхемията
(ПАБ) е причина в 35% от случаите. В друго
проучването на Lavery et al. (2008) от 87 пациенти с общо 103 язви, 92.2% са невропатични и
23.3% са исхемични. Тези числа подкрепят
факта, че невропатията и ПАБ са основните
прекурсори на ДСУ. В обобщение - налице са
основно два вида диабетно-стъпални улцерации: невропатична и исхемична, като чистите
исхемични улкуси са по-рядко срещани и по-голямата част от тях са или чисто невропатични
или смесени невроисхемични (2-6).
Клинична и параклинична оценка
Пациентът с ПАБ най-често се представя с
хладно, лъскавочервено и сухо стъпало (3).
Критичната исхемия на крайниците (КИК) се
определя като наличие на исхемични кожни
лезии, язви или гангрена и симптоми на болка
в покой от повече от две седмици, които изискват редовна употреба на аналгетици. Диагнозата КИК, макар и клинична, следва да се
потвърди чрез неинвазивни изследвания.
Първоначалното неинвазивно изследване
включва изчисляване на стъпало-брахиалния
индекс (ABI) посредством доплерово измерване
на периферни налягания. ABI от 0.9 до 1.3 се
приема за норма, докато ABI между 0.5 и 0.89 е
показател за периферна артериална болест, изявяваща се в claudicatio intermittens или в потежките случаи - с болка в покой. ABI <0.5
съответства на по-тежко оклузивно заболяване,
т.е. стадий III или IV по Fontain. ABI >1.3 или
невъзможност за измерване на налягането се
дължи на медиокалциноза, която много често се
наблюдава при диабетици. Измерването на сегментни налягания, налягане на палеца, транскутанната
оксиметрия,
сегментната
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плетизмография и цветното дуплекс скениране
(ЦДС) са други неинвазивни тестове. Всички,
освен последния, обаче се предлагат само в специализирани съдови лаборатории. При наличие
на КИК абсолютното систолично налягане на
глезена е под 50 mmHg или налягането на палeца е по-малко от 30 mmHg при некомпресиращи се артерии на подбедрицата (7).
При откриване с ЦДС на значими хемодинамични промени, отговорни за формирането
на диабетно стъпало, е необходимо по-детайлно
изследване за доказването им. Това включва дигитална субтракционна артериография (ДСA),
компютърна томографска ангиография (КТА) и
магнитно-резонансна ангиография (MРA). ДСA
е инвазивнен метод, а ДСA и КТА изискват прилагането на потенциално нефротоксични контрастни средства.
Ендоваскуларни интервенции
Ендоваскуларното лечение е предложено
при диабетици с критична исхемия на крайника,
като в миналото то е било ограничено главно в
извършването на ангиопластика и стентиране
на илиачни артерии, целящо подобряването на
артериалния inflow при подготовката за по-дистален байпас. С развитието на балони с малък
диаметър, стентове и катетри с водачи се постига осъществяването и на ангиопластики на
тибиални и педални артерии. Много автори съобщават за изключително добри краткосрочни
резултати, като в най-добрите студии техническият успех е постигнат в 90% с шанс за запазване на крайника в рамките на 1 година между
80% и 90%. Вероятността за това зависи от типа
и тежестта на откритите лезии.
Въпреки че неинвазивните съдови изследвания все по-често се използват за оценка на периферното артериално заболяване, конвенционалната ангиография остава златен стандарт
при симптоматичите пациенти (8,9). Освен това,

ангиографията е необходима, когато неинвазивното изследване показва противоречиви резултати или когато е много вероятно да последва
перкутанно интервенционално лечение. Dotter
първи описва перкутанна реваскуларизация на
фокална стеноза в поплитеалната артерия на пациент с ПАБ през 1964 г. (10). През 1974 г. Gruentzig разработва балон катетър за дилатиране
на артериални стенози (11).
Перкутанната транслуменна ангиопластика
(ПТА) е призната за безопасна и ефективна алтернатива на хирургична операция за лечение
на ПАБ при подходящи пациенти. В допълнение към високата успеваемост на процедурата,
която е сравнима с тази на байпас-хирургията
за избрани лезии, ангиопластиката предлага немалко предимства.
Напоследък, освен ПTA, различни по-нови
дивайси и техники са достъпни за ендоваскуларни интервенции (Табл. 1). Клиницистите в
наши дни разполагат с множество възможности
за лечение, които от своя страна водят до предизвикателството да се избере най-подходящата
за всеки конкретен случай.
Перкутанна транслуменна балонна ангиопластика
Перкутанната транслуменна балонна ангиопластика е основната техника за феморо-поплитеална реваскулиризация. Основният ѝ
механизъм е контролираното фрактуриране на
атеросклеротичната плака, довеждащо до образуване на пукнатини в нея и разкъсване на ръбовете ѝ от съседната нормална интима. Освен
това, медията се разтяга според свръхоразмеряването на балона. Честа находка след ПTA са
"пукнатини" или малки дисекации, но те могат
да бъдат ремоделирани с течение на времето, а
луменът може да се възобнови.
Във феморо–поплитеалния сегмент ПTA
обикновено е лечение на избор за късосегмен-
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тни стенози и оклузии (TASC II – A и B лезии).
При по-дълги стенози и оклузии също може да
се опита ПTA, но по-ранните опити демонстрират по-малко приемливи резултати при нарастване на дължината и броя на лезиите (12). В
случай на вторичен пресен тромб, преди ПТА

може да бъде направена катетър-насочена тромболиза, за да се намали продължителността на
оклузията или да се преобразува в стеноза (13).
Феморо-поплитеалните или феморо-дисталните байпаси могат да бъдат хирургични алтернативи за тези пациенти, но те са свързани с

Табл. 1. Ендоваскуларни техники при периферна артериална болест
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недостатъци като инвазивна терапия, по-продължителна хоспитализация, ограничен съдов
``run - off`` (като тези лезии биха могли да бъдат
третирани перкутанно заедно с AFS) и необходимост от антикоагулантна терапия при пациенти, на които е извършен феморо-дистален
байпас (14). Съдовите реконструкции са метод
на избор при D лезиите в този сегмент (TASC
II). Рестенозата, дължаща се на ранен съдов recoil и неоинтимална пролиферация, е едно от
основните ограничения на ПТА. Шест месеца
след балонна ангиопластика на AFS процентът
на проходимост е между 30% и 80%, което е пониско в сравнение с проучванията за други съдове (15,16). Степента на рестеноза (>50%) е
20% - 35% в коронарни артерии и 15% - 20% - в
бъбречните артерии 6 месеца след ПTA. В илиачните артерии степента на рестеноза е само 5%
- 9% една година след ПTA (17).
В сравнение с илиачните и бедрените артерии, ПTA при пациенти със стенози или оклузии на тибиалните артерии се извършва
по-рядко. Голямата част от пациентите, подложени на тибиална ангиопластика, са диабетици
(63% до 91%), които имат двойно по-висок риск
от гангрена и четирикратно - от ампутация (18).
Показанията са съхраняване на крайника при
пациенти с критична исхемия с предстояща или
продължаваща тъканна загуба и запазване на
run-off потока дистално от байпас графта (1921). Лезиите в началото на тибиалните артерии
могат безопасно да бъдат интервенирани чрез
използване на т.нар. "целуващи се балони" или
подсигуряващ водач. Едновременното пласиране на два балона с размери за по-малки съдове води до превенция на дисекация на
началната част на съда.
Обикновено се използва подсигуряващ
водач в съд, неподлежащ на ангиопластика, за
да се запази достъпа, ако възникне усложнение
по време на ПTA. Традиционно инфрапоплите-

алната ангиопластика е основно ограничена до
къса сегментна стеноза (TASC II A лезии). Техническият успех е докладван в 97%. Доказано
е, че ПТА води до съхранение на крайника при
75%-83% при 2-годишно проследяване на внимателно подбрани пациенти с "праволинеен
поток" в един тибиален съд към стъпалото. Понеблагоприятната анатомия води до проходимост, по-малка от 15% и чести ранни неуспехи
(14,22).
Използваемостта на ПТА често е ограничена от еластичния recoil и високите степени на
дисекация, ограничаваща кръвотока. Поставянето на стент може да подобри ангиографските
и клинични резултати в такива случаи, но той
може също така да стимулира миоинтималната
хиперплазия, която от своя страна да компрометира резултатите за средносрочна проходимост.
Субинтималната ангиопластика е друга полезна техника при лечението на пациенти с диабет с оклузивна болест в AFS, особено при
налични дълги лезии. Процедурата включва
умишлено създаване на фалшив лумен или дисекация около артериалната оклузия, последвано от повторно reentry в истинския лумен
дистално в здрав сегмент. Този метод има относително ниска честота на усложнения и висока
степен на успех (19). Първичната успеваемост
е от 76% до 90%. Силно калцифицираната
плака може да бъде предиктор за неуспех, особено при липса на спонтанно връщане към лумена (reentry). Установените усложнения са до
5% и са свързани изключително с мястото на
повторното влизане в истинския лумен на съда.
Рискът от перфорация е минимален, защото по
време на интервенцията няма кръвоток в оклудирания съд.
Дисталната болест, включваща инфрапоплитеалните лезии, е сериозен проблем при диабетици.
Някои
хирурзи
смятат,
че
реваскуларизацията не е опция при диабетици
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с КИК и извършват първична ампутация. Други
предпочитат извършването на феморо-дистален байпас. Според трети ендоваскуларната терапия е средство на избор при тези пациенти
(23). В повечето случаи диабетиците с КИК
имат една, две или дори три непроходими артерии на подбедрицата. Субинтималната реканализация е често използван метод в такива
случаи. Опитът да се реканализира повече от
един run–off съд може да повиши процента на
проходимостта и съхраняването на крайника.
Загубата на проходимост от своя страна не е
равнозначна на загубата на крайника или рецидивиране на язвата.
Съдови реконструкции
Селекция на пациентите
При пациенти, които имат типични симптоми на ПАБ, налагащи лечение, се вземат
предвид няколко фактора преди вземането на
решение за съдова реконструкция. Неподходящи за нея са залежали се и без никаква вероятност за успешна рехабилитация пациенти.
Пациентите с тежки флексионни контрактури
на коляното или бедрото са също неподходящи
кандидати. Онкологично болни в терминален
стадий на заболяването или с подобни, предвещаващи летален изход, съпътстващи заболявания с много кратка вероятна продължителност
на живота се повлияват лошо от извършването
на васкуларна реконструкция и при тях подобре би било да се извърши първична ампутация. Лица, при които е невъзможно спасяването
на стъпалото поради обширна некротизираща
инфекция, също трябва да претърпят първична
ампутация. При пациенти, които са с инфекция,
усложнена с исхемия, преди извършване на артериалната реконструкция трябва да се извърши
превенция на вероятността за развитието на
сепсис. Тъй като много пациенти имат притъпен неврогенен възпалителен отговор, типич66

ните признаци на възпаление може да отсъстват
или да са слабо изразени. Ето защо е наложително всички язви да бъдат внимателно инспектирани и повърхностните есхари и калуси да
бъдат премахнати, за да се търсят потенциални
дълбоко разположени абсцеси, често оставащи
незабелязани при огледа на стъпалото. Необходимостта да се контролира разпространението
на инфекцията може да забави съдовата реконструкция с няколко дни, но чакането по-дълго
от необходимото за постигане на стерилизиране
на раните е неподходящо и може да доведе до
допълнителна тъканна некроза. Важно е да се
търсят признаци за отшумяване на инфекцията
като намаляване на температурата, целулита и
лимфангита, особено в области с потенциал за
хирургични инцизии. Връщането на гликемичния контрол в границите на нормата, което е вероятно най-чувствителният показател за
подобрение, трябва също да се проследява.
През този период, който рядко е повече от 4-5
дни, може да се извършат ангиография и други
предоперативни изследвания като такова за съпътстваща коронарна болест, когато е необходимо, така че съдовата реконстукция да бъде
предприета без ненужно забавяне. Трябва да се
има предвид, че сухи есхари без никакви признаци на инфекция в условията на исхемия
трябва да се отстраняват само ако има план за
артериална реконструкция. Дебридирането на
суха плантарна есхара, без първо да се възстанови пулсиращ кръвоток до стъпалото, може да
доведе до развитие на по-дълбока язва, а оттам
нерядко да се стигне и до загуба на крайника.
Понякога има пациенти, при които инфекцията
не може да бъде напълно ерадикирана преди извършване на байпаса. Докато артериалният кръвоток не е адекватно възстановен и е налице
тежка исхемия, би било невъзможно адекватното доставяне на подходящата концентрация
на антибиотика към инфектираните тъкани.
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Също така е важно тези пациенти да продължат
антибиотичното лечение за няколко дни след
артериално реконструктивната хирургия. Понякога при пациентите се наблюдава влошаване
на инфекцията след реваскуларизация. Поради
засиления възпалителен отговор, който може да
се появи след възстановяване на артериалния
кръвоток, при тях може да е необходимо извършването на един или повече последващи дебридмани, за да се премахне напълно
инфектираната и некротична тъкан.
Възрастта не е противопоказание за артериална реконструкция. При избора на пациенти за
извършването на такава операция, техният функционален и физиологичен статус е много поважен от хронологичната възраст.
Пациенти с исхемия на крайниците, които
имат признаци и симптоми на коронарна болест
като влошаване на ангина, скорошна конгестивна сърдечна недостатъчност или скорошен
миокарден инфаркт, се нуждаят от стабилизиране на сърдечното заболяване преди артериалната реконструкция. При показания се
извършва коронарна ангиопластика и стентиране или аорто-коронарен байпас.
Пациентите с бъбречна недостатъчност са
предизвикателство при извършване на съдова
реконструкция. Остра бъбречна недостатъчност
се получава най-често след контрастна артериография като тогава операцията се отлага, докато бъбречната функция се стабилизира или се
възстанови до нормалните стойности. Пациенти
с хронична бъбречна недостатъчност и на хрониодиализа могат безопасно да претърпят артериална реконструкция. Много от тях имат тежка
напреднала атеросклероза и таргетни артерии,
които често са силно калцирани. Гангрената и
загубата на тъкани е често срещана и процентът
на излекуване при такива пациенти е нисък,
дори при възстановяване на артериалния кръвоток. Някои от тях претърпяват ампутация дори

при работещи артериални байпас графтове.
Проучванията показват, че проходимостта на
графтовете и степента на съхраняване на крайника при тези пациенти са по-ниски, отколкото
при тези без хронична бъбречна недостатъчност (24-27).
Важно за отбелязване е често срещаното
погрешно схващане, че ампутацията е "по-лека"
интервенция от гледна точка на сърдечния
стрес, отколкото байпаса. При пациентите с
байпас смъртността е приблизително 1%, докато при пациентите, подложени на транстибиална ампутация, тя е 5,7% и се повишава до
16,5% за трансфеморалната ампутация.
Съдова реконструкция - същност
Важен факт за развитието на съдовата реконструктивна хирургия е, че автогенната сафенна вена, за разлика от протезния графт, дава
най-добри краткосрочни и дългосрочни резултати при извършване на дистален байпас. В голямо
многоцентрово
проспективно
рандомизирано клиничното проучване 6-годишната проходимост на автовенозни графтове е
повече от четири пъти по-голяма от тази на протезните (28). Повече от 50 години стандартната
процедура за извършване на артериална реваскуларизация на долните крайници е reversed сафенен байпас. Разработени са методи, които
правят клапите некомпетентни, за да се позволи
на вената да бъде използвана non-reversed или
"in situ“. Предполага се, че in situ байпасите
притежават биологично предимство спрямо reversed автовенозната процедура. Въпреки това
липсват доказателства в подкрепа на тази теза.
Освен това, когато in situ байпасите се сравняват
с по-съвременни серии от reversed сафено венозни байпаси, не се открива никакво предимство (29). През 80-те години се съобщава за
първата серия от байпаси с входящ кръвоток
(inflow), взет от поплитеалната артерия (30). Те
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показват резултати, еквивалентни на тези от
традиционния подход за inflow от oбщата бедрена артерия. Процедурата се оказа още един
прогрес за артериална реконструкция при пациенти с диабет, тъй като атеросклеротичното оклузивно заболяване често не засяга
повърхностната феморална артерия при такива
пациенти. В тези случаи поплитеалната артерия
може лесно да се използва като inflow източник
при извършване на дистален байпас. По този
начин се съкращава оперативната процедура и
се избягват потенциалните раневи усложнения,
които често придружават бедрените и ингвиналните дисекции. Късите венозни графтове са
особено подходящи при пациенти, които имат
ограничена по дължина адекватна сафенна
вена. Теоретично, по-късите венозни графтове
трябва да имат по-високи скорости на потока и
вероятно по-добрa в дългосрочен план проходимост. Когато сафенната вена е неналична поради предходен харвестинг или стрипинг,
трябва да се търсят алтернативни източници.
Въпреки че някои хирурзи използват протезен
графт при тези обстоятелства, по-добри са резултатите при вземането на алтернативни автовенозни
графтове,
включително
контралатерална сафенна вена, предмишнична
вена или v. saphena parva, както и създаване на
венозен композит графт. Един потенциален недостатък на венозните графтове от горния крайник е тяхната ограничена дължина, въпреки че
използването на притокът на поплитеалната артерия прави използването на по-къси графтове
възможно при много пациенти. Използването на
композитни графтове, направени от различни
сегменти от вените на горния крайник, включително цефалично-базиличният венозен графт,
могат да осигурят достатъчна дължина на
графта, която да достигне от ингвиналната област до дисталните тибиални и дори стъпалните
артерии. Резултатите по отношение на проходи68

мостта на графтовете от вени от горен крайник
са по-лоши от тези с de novo реконструкции, направени със сафенни вени, но значително подобри от тези с използване на протезен
кондуит.
Статистически погледнато, при 10% от случаите една от стъпалните артерии, обикновено
а. dorsalis pedis, е единственият подходящ съд
за дистално анастомозиране с адекватен изходящ кръвоток (outflow). При други 15% от пациентите a. dorsalis pedis
изглежда
по-качествен outflow таргетен съд, отколкото
друг проходим, но атеросклеротично променен
тибиален съд. В резултат на това преди повече
от 20 години започва извършването на байпас
до а. dorsalis pedis в ситуации, в които не съществува друг вариант за байпас и в които се е
смятало, че пациентът определено е бил изправен пред ампутация като единствена алтернатива. Приблизително 60% от пациентите,
нуждаещи се от педален байпас, имат известна
степен на инфекция на стъпалото, повишаваща
опасенията за недобри резултати на байпаса в
такава близост. Това не се оказва опасно при условие, че един активен, разпространяващ се
сепсис, се контролира преди извършване на
операцията. В напредналите случаи на дистална
исхемия пациентите може да нямат проходим
outflow съд, различен от тарзални или плантарни клонове на a. dorsalis pedis или a. tibialis
posterior. Тези артерии са малки и често са калцирани, правейки байпаса техническо предизвикателство. Въпреки това, дори след
извършване на дистални байпаси от този тип,
спасяването на крайника е налице в почти 70%
от случаите в рамките на 5 години (31). От самото начало на разработването и прилагането
на педалния байпас се достига до значително
намаляване на всички ампутации, извършвани
за исхемия (32). В наши дни байпасите към а.
dorsalis pedis представляват приблизително 25%
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от всички артериални реконструкции на долните крайници при диабетици.
Автовенозният байпас, извършван за критична исхемия на долния крайник, е златният
стандарт относно безопасност и ефикасност.
Периоперативната смъртност варира от 1% до
5% и съхраняването на крайника се постига в
80% от случаите в рамките на 5 години. Въпреки че тези резултати са отлични, те не отразяват високата цена на възстановяването, която
се плаща за тези пациенти. Раневата морбидност е често срещана, варираща между 10% и
40%. Оточността на крайника, отложеното излекуване на исхемичните рани и нуждата от последващи процедури може да забави пълното
възстановяване с много месеци. Ранната тромбоза на графта, макар и не честа, може да има
като резултат ампутация дори при последващи
опити за реканализиране на графта. При пациенти с неадекватни сафенни вени, изискващи
алтернативни венозни графтове, байпас процедурите са технически по-трудни и имат полоши резултати.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Лечението на исхемичното диабетно стъпало изисква мултидисциплинарен подход.
След като се развият исхемични язви, агресивното лечение може да постигне отлични резултати със значително намаляване на ампутациите
и ре-улцерациите, подобни на тези, наблюдавани при недиабетици. Успешното лечение изисква комбинация от ендоваскуларно лечение
и/или друга съдова реваскуларизация, хирургично дебридиране и подходяща антибиотична
терапия.
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ
ТРАНСКУТАННО ЛАзЕРНО ЛЕЧЕНВИЕ НА
МЕТЛИЧКОВИДНИ ВЕНИ
А. Ангелов, В. Петров, А. Янчева, Г. Ангелов
Медицински университет - Варна

lASER tREAtmENt OF SPiDER vEiNS
А. Angelov, v. Petrov, A. yancheva, G. Angelov
Medical University – Varna

РЕзЮМЕ

Цел: Ретроспективна оценка на ефективността от транскутанното приложение на лазерна енергия за отстраняване на най-фините
метличковидни вени по крайниците и по кожата на лицето. Това са така наречените паякообразни съдове, които много трудно биха
се обработили със склерозиращ агент поради
техния извънредно малък калибър – помалък от диаметъра на игла с размер 30 G.
Транскутанното въвеждане на лазерната
енергия се осъществява посредством сет с
три ширини на лазерния лъч: 0,6 mm, 1,00
mm и 1,5 mm.
Материал и методи: Ендовенозна лазерна терапия на разширени вени се прилага
в България от 2007 г. Първоначално използваните лазер генератори работеха само с 980
nm дължина на вълната. По-късно започнаха
да се използват уреди с 1470 и 1550 nm. Постепенно индикациите за лечение на всички
форми на варикозни вени бяха разширени и
се пуснаха в употреба сонди за траскутанно
премахване на метличковидни вени.
Резултати: В настоящата статия се обобщават резултатите от транскутанното лечение на метличковидни вени през изминалите
5 години. Работи се с изключително ниска
енергия – 4 Watt по кожата на долен крайник
и 2 или 3 Watt по кожата на лицето. Про72

SUmmARy

Purpose: The aim of this study is to retrospectively follow up and evaluate the effectiveness of transcutaneous laser energy for
successful removal of the small subcutaneous
veins on the limbs and the facial skin. These are
the so-called arachnids, which are very difficult
to treat with a sclerosing agent because of their
extremelly small caliber - less than the diameter
of a 30 G needle. The transcutaneous input of
the laser energy is performed by means of a set
with three diameters of the laser beam: 0,6 mm,
1,0 mm and 1,5 mm.
Material and methods: Endovascular laser
therapy of varicose veins has been performed in
Bulgaria since 2007. The originally used laser
generators only operated at 980 nm wavelength.
Later devices with 1470 and 1550 nm wavelengths were used. Gradually, the indications for
the treatment of all forms of varicose veins were
extended and probes for the traumatic removal
of cutlass veins were put into use.
Results: This presentation summarizes the
results of the transcutaneous treatment of cutlass
veins over the past 5 years. It works with extremely low energy - 4 watt on the skin of a
lower limb and 2 or 3 watt on the face skin. The
duration of one impulse is one hundredth of a
second.
In this way of treatment general or regional
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дължителността на един импулс е една
стотна от секундата.
При тази лечебна процедура анестезия
не е необходима, единствено локално охлаждане на обработваната зона. Премахването на
метличковидните вени е сравнително бързо,
но крайните естетични резултати настъпват
след около 40-45 дни. Досега не са наблюдавани усложнения като изгаряния, парестезии,
хиперпигментации и др.
Изводи: Транскутанното лазерно лечение на метличковидни вени може да се разглежда и като алтернатива на другия често
използван метод – микросклеротерапията,
като при третиране на паякообразните вени
на лицето и по кожата на носа и ушите – дори
има известно предимство.
Ключови думи: лазерна енергия; метличковидни вени; склеротерапия
УВОД
Модерното ендовенозно лазерно лечение на
стволови разширени вени като вид термична аблация беше въведено в България през януари
2007 г. До средата на 2009 г. се работеше само с
дължина на вълната от 980 nm. От юни 2009 започна прилагане на новата дължина на вълната
от 1470 nm. Успоредно с моно- и бирадиалните
лазерни влакна за ендоваскуларно лечение бяха

anesthesia is not necessary, only local cooling
of the treated area is needed. Removal of the
vein is relatively fast, but the final aesthetic results occur after about 40-45 days. No complications such as burns, paraesthesias,
hyperpigmentation, etc. have been observed so
far.
Conclusions: Transcutaneous laser treatment of cutlass veins can also be seen as an alternative to the other commonly used method microsclerotherapy, such as treatment of the spider veins of the face and the skin of the nose and
ears - even with a certain advantage.
Key words: spider veins, laser treatment,
1470 nm wavelength

разработени и ръкохватки за транскутанно отстраняване на метличковидно разширени вени.
Предимството на дължината на вълната от 1470
nm се състои в това, че тя притежава максимална абсорбционна способност от страна на
водните молекули, т.е. в структурата на венозната стена.
В специализираната литература са описани
три вида метличковидно-мрежовидни вени
(фиг. 1).

Фиг. 1. Видове метличковидни вени: А - тънки отделни линии; В - различно нагънати малки вени, които
образуват някакви фигури; С - под формата на фина паяжина, състояща се от радиално изхождащи
съдове от една по-тъмна централна вена.
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Фиг. 2. Различни накрайници

Фиг. 3. Лазер-генератор CERELAS, 1470 nm

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

съд се апликират лазерни импулси на всеки 1-2
mm (фиг. 4).
Метличковидната вена веднага променя
цвета си, избледнява. Минути по-късно се наблюдава лека оточност и хиперемия. През следващите дни по хода на вената се получават
тъмно оцветени крусти, които постепенно отзвучават след 4 – 5 седмици. Тези промени на
вената и на кожата са документирани точно
(фиг. 5 - 11). Окончателният добър естетичен резултат настъпва след около месец от началото
на проведеното лечение. Допълнителна обработка принципно не е необходима. Няма необходимост и от външна еластокомпресия.
Лечебната процедура може да се извършва във
всеки сезон от годината. Дори и да рецидивира,
този вид метличковидна варикоза винаги може
да се обработи повторно.

Лечебната процедура е изключително лесна
за изпълнение. Упойка не е необходима, може
само по изключение да се приложи локално охлаждане с лед или обезболяващ гел. Съобразно
диаметъра на метличковидните вени използваме три вида накрайници: 0,6, 1,0 или 1,5 mm
(фиг. 2).
Според извадката от оперативния протокол използваната енергия при всички пациенти
е 4 Watt при лечение на вените на крайниците и
2 или 3 Watt – на тези на лицето, носа и ушите
(фиг. 3).
Лазерният лъч се центрира перпендикулярно върху метличковидната вена, като продължителността на един импулс е една стотна
от секундата. По дължината на обработвания

Фиг. 4. Екзактно и погрешно апликиране на лазерния импулс
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През изминалия петгодишен период 127 пациенти са третирани чрез транскутанно приложение на лазерна енергия с дължина на вълната
от 1470 nm. 18 от тях бяха основно с проблеми
на лицето: паяжовидно дилатирани капиляри
около носа, по носа и по горната устна; при
двама – по кожата на бузите, непосредствено
пред ушите. Мощността на приложената при
тях лазерна енергия бе 2 Watt.
При един пациент метличковидните вени се
бяха появили по предната гръдна стена след воланна травма от преживяно пътно-транспорно
произшествие. При него бе използвана мощност от 3 Watt.
При останалите 108 пациенти бяха трети-

рани изцяло долните крайници. При тях бе прилаган лазерен импулс с мощност от 4 Watt. При
половината от тези пациенти се касаеше за
първично появили се метличковидни вени.
Останалите бяха с т.нар. неоваскуларизация
след проведено по-рано склерозиращо лечение
на ретикуларни вени от различен калибър.
Много малка част от преминалите пациенти
се нуждаеха от допълнително охлаждане на третираните с лазер повърхности – едва 19, повечето от тях от мъжки пол (около 15 %).
На фигури 5 – 11 е представен лечебния
процес на една от първите пациентки с метличковидни вени, разположени по дорзо-латералната част на дясното бедро.

Фиг. 5. Преди лечението – 16.08.2011 - 08:43 ч.

Фиг. 6. Веднага след лечението – в 08:53 ч.

Фиг. 7. Шест часа по-късно - в 14:32 ч.

Фиг. 8. След един ден – 17.08.2011 г.
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Фиг. 9. След 1 седмица – 23.08.2011 г.

Фиг. 10. След три седмици – 06.09.2011 г.

дяща за лечение на метличковидните вени.
ДИСКУСИЯ

Фиг. 11. Окончателен резултат – след около
месец

РЕзУЛТАТИ

Преминалите пациенти за периода 20122017 г. показват перфектни резултати. Нашият
петгодишен опит ни дава право да заключим, че
перфектни резултати могат да се постигнат
само ако се касае да типични метличковидни и
малокалибрени вени. При положение, че се докаже с уреда Veinlite наличието на сравнително
голямо калибрени ретикуларни вени, които са
свързани с метличковидните, необходимо е
първоначално да се извърши качествена микросклеротерапия на ретикуларните вени. На втори
етап след около месец-месец и половина се извършва допълнителна обработка с микролазерната сонда и с дължина на вълната от 1470 nm.
Дължината на вълната от 980 nm не е подхо76

Постигнатите добри резултати ни позволяват да заключим, че транскутанното лечение с
лазерна енергия на метличковидни вени е една
добра алтернатива на склерозиращото лечение
с течен склерозант, т.нар. микросклеротерапия.
Но ако се касае за съдове с най-грацилен калибър - с диаметър по-малък от размера 30 G
игла, транскутанното лечение е дори с определени предимства.
ЛИТЕРАТУРА
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ
АЛТЕРНАТИВЕН СЪДОВ ДОСТЪП зА ХЕМОДИАЛИзА ПРИ ИзЧЕРПАНИ ВЕНОзНИ СЪДОВЕ
Н. Ковачева, В. Петров, E. Йорданов, Ч. Бъчваров, К. Тодоров,
И. Марков, Пл. Панайотов
МУ-Варна, УМБАЛ „Света Марина“

AltERNAtivE vASCUlAR ACCESS FOR HAEmODiAlySiS iN PAtiENtS WitH COmPROmiSED vEiNS
N. Kovacheva, v. Petrov , Е. Jordanov, Ch. Bachvarov, К. todorov,
i. markov, Pl. Panayotov
Medical University Varna, UMHAT Saint Marina
РЕзЮМЕ

Съдовият достъп за хемодиализа е жизненоважен за пациентите с хронична
бъбречна недостатъчност. Автогенната артериовенозна фистула (АВФ) е предпочитаният достъп за хемодиализа, осигуряващ
продължителна употреба, ниска смъртност,
по-редки хоспитализации и спестяване на парични средства в сравнение със синтетичните графтове и диализните катетри. За
съжаление, поради чести предхождащи канюлации на периферните и централни венозни съдове, АВФ може да се компрометира
скоро след конструирането и, което изисква
отново катетеризация на болния. След време
това води до ограничени възможности за
осигуряване на съдов достъп. В такива случаи е необходимо да се мисли за алтернативно решение.
Представяме случай на 43-годишна жена
с напълно тромбозирали югуларни и илиачни вени, късо сегментна тромбоза на горна
празна вена, стенози на двете субклавийни и
двете феморални вени. Пациентката беше лекувана оперативно, като чрез ретроперитонеален достъп се достигна долна празна вена
78
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Vascular access for hemodialysis is of vital
importance for the patients with chronic renal
failure. The autogenous arteriovenous fistula is
the preferred form of vascular access delivering
superior patency with lower morbidity, hospitalization and cost relative to prosthetic grafts or
hemodialysis catheters. Unfortunately, because
of frequent prior cannulations of peripheral and
central veins, AVF may become dysfunctional
soon after the construction, which requires new
catheterization of the patients. After a time, that
leads to limited possibilities for construction of
vascular access. In cases of no available veins
is necessary to think of alternative solution.
We present a case of 43 years old female patient with completely thrombosed jugular and
iliac veins, short thrombosis of superior vena
cava and stenosis of both subclavian and
femoral veins. She was treated operatively by
retroperitoneal exposure of inferior vena cava
and insertion of permanent catheter for hemodialysis in it.
Such cases are challenge for the vascular
surgeons because they requires unconventional
thinking, good preoperative plan and synchro-
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и в нея се постави постоянен катетър за хемодиализа. Такива случаи са предизвикателство за съдовите хирурзи, защото изискват
нестандартно мислене, добра предоперативна преценка и синхронизирани действия
със специалисти от други звена.
Ключови думи: съдов достъп, диализен
катетър, хемодиализа, долна празна вена
УВОД
Съдовият достъп за хемодиализа е жизненоважен за пациентите с терминален стадий на
бъбречна недостатъчност. Съществуват три
вида достъпи за хемодиализа: автогенна артерио венозна фистула (АВФ), артерио венозен
синтетичен графт и централен венозен катетър.
Автогенната АВФ е предпочитаният достъп, но
проучвания показват , че в 60% от случаите
фистулите спират да функционират още в процеса на съзряване. С помощта на синтетичните
графтове възможностите пред съдовите хирурзи се увеличиха, но въпреки това причините
за провал на един съдов достъп си остават все
същите през последните няколко десетилетия:
тромбоза, инфекция, стил синдром. Честите
предхождащи пункции и канюлации на венозни
съдове в хода на лечебния процес, както и коморбитността на пациентите - основно захарния диабет, водят до компрометиране на
съдовия достъп и до изчерпване на възможностите за осигуряване на такъв с времето.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме случай на жена на 43г., провеждаща хемодиализно лечение от 2011 г., многократно лекувана в клиника по съдова
хирургия на УМБАЛ Св. Марина - Варна.

nized activities with other specialists.
Key words: vascular accsess, catheter for
hemodialysis, hemodialysis, inferior vena cava

Хоспитализации :
01.2012 г. - конструиране на кубитална радиоцефалична АВФ на лява ръка.
04.2013 г. - лигатура на АВФ с резекция на
венозни аневризми.
05.2013 г. - флебография на дясна ръка. Преценена като нереконструктабилна. Поставен
постоянен катетър за хемодиализа в дясна v.
jugularis interna.
10.2016 г. - данни за инфекция на постоянния катетър, сепсис.
8.02.2018 г. - екстракция на постоянния катетър, поставяне на нов.
Октомври 2016 г. болната постъпва по
спешност в тежко общо състояние с клинични
и лабораторни данни за сепсис вследствие на
инфектиране на постоянния катетър. Извърши
се екстракция на катетъра и се започна терапия
с широкоспектърни антибиотици. От направените образни изследвания - еходоплерова сонография, горна кавография се установи тотална тромбоза на vv.jugulars intt., vv.ilicae ,
късосегментна тромбоза на v.cava sup.
С оглед на силно ограничените възможности за хемодиализно лечение се обсъди възможността за перитониална диализа, но поради
липсата на кооперативност от страна на болната
същата се отхвърли. Взе се решение за авангарден подход , а именно оперативно поставяне на
постоянен диализен катетър в долна празна
вена, като крайна мярка за осигуряване на жи-
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Фиг. 1. Пермкатът е прекаран ретроперитонеално и имплантиран във vena cava inferior

вотоспасяващ съдов достъп.
Осъществи се достъп до феморална вена
вдясно и опит за реканализация на илиачна вена
с катетър на Фогарти и метален водач - без
успех. Пристъпи се към достъп до долна празна
вена и инсерция на перманентен катетър 37 см.
през тунел в ретроперитонеалното пространство от феморалния достъп. Катетърът се фиксира във VCI с кесиен шев (фиг. 1).
След гладко протекъл следоперативен период под протекцията на антибиотици и антикоагулант болната беше изписана на десети ден
от хоспитализацията афебрилна, в значително
подобрено общо състояние и с проходим диализен катетър. През тримесечния период на
проследяване не настъпиха усложнения. За съжаление, поради дефект на диализния катетър
се наложи нова хоспитализация през февруари
2018 г. Проведените образни изследвания показаха проходими лява феморална и илиачна вена.
Пункционно под рентгенов контрол се постави
80

перманентен катетър за хемодиализа. Предходния се екстрахира по оперативен път през феморален достъп. След кратък престой в
клиниката на трети следоперативен ден болната
беше дехоспитализирана.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Проучванията показват, че броят на болните
с ХБН нараства, нараства и коморбидността , а
възрастовата граница, за съжаление, намалява.
Лечението на тези пациенти, ако не се осъществи трансплантация, е дълъг процес. С
всеки провален съдов достъп, възможностите за
осигуряване на нов пред диализно болния намаляват. За да се избегне моментът на безизходица, е необходимо специлистите, които са
ангажирани в лечебния процес на пациентите с
ХБН, да работят в добра колаборация, за да се
намалят до минимум усложненията и нефункциониращите съдови достъпи. В заключение
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може да се каже, че макар и авангарден този алтернативен метод за осигуряване на траен съдов
достъп за хемодиализа, който представихме, е
надежден и осигурява необходимото време за
реканализация на централна вена , която в последствие да бъде използвана при нужда от нов
достъп.
ЛИТЕРАТУРА
1. Domenico Santoro, Filippo Benedetto,
Placido Mondello, Narayana Pipitò, David Barillà. Vascular access for hemodialysis: current perspective. IJNRD 2014; 7:281-294.
2. Octavio J. Salgado Vascular access for hemodialysis: overview and emphasis on complications. 27.02.2013.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМА НА
ЛЯВА РЕНАЛНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
И. Павлов, А. Тонев, Л. Шкварла, С. Генадиев, С. Хамуде
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище

ENDOvASCUlAR tREAtmENt OF
A lEFt RENAl ARtERy ANEURiSm – A CASE REPORt
Pavlov i., tonev A., Shkvarla l., Genadiev S., Hamude S.
Clinic of vascular surgery, MHAT Uni Hospital Panagiurishte
РЕзЮМЕ

Истинските аневризми на реналните артерии (АРА) са рядко срещано състояние, поради което е трудно да се каже точната
честота на разпространение. Проучвания, базирани на аутопсирани пациенти, показват
честота на разпространение от 1:8000 до
1:10000 (2,7). Ангиографски доказани АРА
са с честота 0,3% - 0,7% в общата популация
(4-6). По-висока честота 2,5% и 9,2% се наблюдава съответно при пациенти с хипертония и фибромускулна дисплазия (3,10).
Честотата на фалшивите аневризми на
бъбречните артерии е неизвестна, но се наблюдава повишаване поради зачестяване на
минимално инвазивните бъбречни процедури като биопсия, нефростомия и перкутанно премахване на бъбречни камъни.
Ключови думи: ренална аневризма, ендоваскуларно лечение, покрит стент
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме клиничен случай на 72-годишна жена (Н.П.Н.) с оплаквания от непостоянна, тъпа болка в лява поясна област и
интермитентна хематурия с давност от няколко
месеца. Постъпва в Клиника по урология, където ехографски се доказва голяма киста в долния полюс на левия бъбрек. При извършеното
КТ-ангиографско изследване се установява
82
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We present a clinical case of left renal artery
aneurysm isolated by endovascular placement
of a stent graft. A 72-year-old woman admitted
in the Urology Clinic for periodic dull left waist
pain, intermittent haematuria, and diagnosed by
ultrasound large cyst at the lower left kidney.
The CT-angiographic examination showed an
aneurysm of the left renal artery in the area of
its bifurcation. The patient has no previous operations, but has many times been suffering
from inflammatory kidney disease over the
years. Endovascular treatment was performed
by isolating the aneurysm of the left renal artery
with a stent graft.
Key words: renal artery aneurysm, endovascular treatment, stent graft, covered stent

аневризма на лявата ренална артерия в областта
на нейната бифуркация с максимален диаметър
21 mm. (фиг. 1) и киста с максимален диаметър
43 mm. в долния полюс на левия бъбрек (Фиг.
2). Пациентката няма прекарани операции, но
многократно е боледувала от възпалителни заболявания на бъбреците през годините.
Пациентката бе преценена като подходяща
за ендопротезиране със стент графт. Чрез десен
ретрограден пункционен феморален достъп с
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Фиг. 1. КТ-ангиография изобразява аневризма на
лява ренална артерия (максимален диаметър 21
mm.)

Фиг. 2. КТ изследване изобразява паренхимна
киста в долния полюс на левия бъбрек с максимален диаметър 43 mm

интродюсер 7 fr., 45 cm. се канюлира лявата ренална артерия. Пласира се хидрофилен водач
0,035‘‘ дистално от аневризмата и се имплантира балонен стент графт Atrium Advanta V12
5х38 mm. (фиг. 3 и фиг. 4). След процедурата се
наблюдава запазена перфузия на бъбрека с изключение на долния полюс, който се кръвоснабдява чрез колатерали. Постпроцедурно
пациентката е със спорадично появяваща се
болка в лява лумбална област с различна интензивност - от слаба до режеща и нетърпима в

нощните часове, която се овладява с неопиоидни аналгетици.
На извършената контролна КТ-ангиография на
3-ти месец се установява еднакво запазена перфузия на двата бъбрека (фиг. 5). Пациентката съобщава за отзвучаване на болковата симптоматика.

Фиг. 3. Ангиография преди имплатацията на стент
графта

Фиг. 4. Ангиография след имплатацията на стент
графта

ДИСКУСИЯ
Най-честата етиологична причина за възникване на истинските АРА е фибромускулната
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ната инвазивност, по-кратък период за възстановяване и намален болничен престой.
зАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг. 5. КТ-ангиография три месеца следпроцедурно

дисплазия и атеросклерозата. Фалшивите аневризми обикновено са вторични при ятрогенни
и неятерогенни травми или инфекции. Истинските аневризми обикновено включват главната
бъбречна артерия и нейната бифуркация, докато
травматичните и възпалителните аневризми са
склонни да включват интрареналните паренхимни артерии. Въз основа на местоположението и морфологията АРА се класифицират
като сакциформени, фузиформени, аневризмална дисекция и интраренална микроаневризма (9). Размерът на аневризмите варира от
няколко милиметра до около 80 mm. (1,7,8).
Индикациите за лечение на АРА включват симптоматични аневризми, големи (>20
mm.) или разширяващи се аневризми при проследяване чрез ангиографии, аневризми при пациентки, които плануват бременност или
бременни жени, руптурирали аневризми, фалшиви аневризми и аневризми, свързани с артериовенозни фистули или дисекция (11). Малки
(<20 mm.) аневризми при небременни жени
могат да бъдат проследявани периодично чрез
ангиографии. Традиционно АРА се лекуват с
операция или чрез аневризморахия, резекция и
байпас, ех vivo възстановяване или нефректомия. Понастоящем повечето АРА се лекуват
чрез ендоваскуларен подход поради минимал84

Аневризмите на реналните артерии са
опасно състояние, което в миналото се е лекувало чрез нефректомия, която удължава възстановителния период на пациента и може да
доведе до редица усложнения. Съвременната
ендоваскуларна терапия е органосъхраняваща и
скъсява възстановителния период в сравнение
с оперативните подходи.
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ЕКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЕН БАЙПАС В ОСТРИЯ ПЕРИОД НА
КЛИНИЧНА ИзЯВА ПРИ ОКЛУзИВНИ зАБОЛЯВАНИЯ НА
ВЪТРЕШНАТА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
¹В. Георгиева, ¹Е. Кръстев, ¹В. Хинкова, ²Пл. Чупетловски,
²Р. Петков, ²М. Aл Амин
1 – Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Софиямед“, София
2 – Клиника по Образна диагностика, УМБАЛ „Софиямед“, София

EXtRACRANiAl-iNtRACRANiAl ByPASS SURGERy FOR OCClUSiON OF tHE iNtERNAl CAROtiD ARtERy iN tHE ACUtE StAGE
OF CliNiCAl mANiFEStAtiON – CASE REPORtS
¹Georgieva v, ¹Krastev E, ¹Hinkova v, ²Chupetlovsky P,
²Petkov R, ²Al Amin m.
1 – Neurosurgery Department, University Hospital Sofiamed, Sofia
2 – Radiology Department, University Hospital Sofiamed, Sofia
РЕзЮМЕ

Предишни проучвания показват, че екстракраниалния-интракраниален (ЕС-IC) байпас
няма превантивен ефект върху завършен ипсилатерален исхемичен инсулт при пациенти със
симптоматична атеросклеротична оклузия на
вътрешната каротидна артерия и хемодинамична исхемия. Някои настоящи проучвания
дават предимство на спешната хирургична операция за ЕС-IC байпас при оклузия на вътрешна
сънна артерия в остър стадий.
Авторите представят два клинични случая
на операции за екстра-интракраниален байпас
при оклузивни заболявания на вътрешната каротидна артерия в острия период на клинична
изява. Следоперативният период протече без хеморагични и/или нови исхемични усложнения.
И при двата случая се наблюдава бързо обратно
развитие на неврологичния дефицит. Нископоточният ЕС-IC байпас може да се използва като
терапевтичен метод в острия период на симптоматична оклузия на вътрешната сънна артерия
при селектирани пациенти.
Ключови думи: вътрешна каротидна артерия, атеро-оклузивни заболявания; екстракраниален-интракраниален байпас; мозъчна
реваскуларизация.
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SUmmARy

Previous studies have shown that extracranial-intracranial (EC-IC) bypass has no preventative effect on subsequent ipsilateral ischemic
stroke in patients with symptomatic atherosclerotic occlusion of the internal carotid artery and
hemodynamic ischemia of the brain. Some current studies have assessed the urgent surgery for
EC-IC bypass in the occlusion of the internal
carotid artery. The authors present two clinical
cases of extra-intracranial bypass surgery for occlusive diseases of the internal carotid artery in
the acute stage of clinical manifestation. The
postoperative period occurred without haemorrhagic and/or new ischemic complications. In
both cases, there was a rapid reversal of the neurological deficit. Low flow EC-IC bypass can be
used as a therapeutic method in acute stage of
symptomatic occlusion of the internal carotid artery in selected patients.
Key words: internal carotid artery, atheroocclusive disease, extracranial-intracranial bypass, cerebral revascularization
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ВЪВЕДЕНИЕ
Последнте рандомизирани клинични проучвания при пациенти с оклузия на вътрешната
каротидна артерия, третирани медикаментозно
или с екстракраниален-интракраниален байпас,
сочат, че байпасът между повърхностната темпорална артерия и средната мозъчна артерия не
дава предимство пред изолираната медикаментозна терапия [9]. Хирургичната реваскуларизация обаче може да бъде ефективна при някои
пациенти, които страдат от хемадинамична недостатъчност в острия стадий на заболяването
[1,2, 4,6,7].
През последните четири години авторите
провеждат мозъчна реваскуларизация при пациенти със симптоматична оклузия на вътрешната
каротидна артерия. В настоящия материал се
представят и обсъждат случаи на мозъчносъдов
байпас в острия период на симптоматична оклузия на вътрешната сънна артерия.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1
45-годишна жена е приета в клиниката по
неврохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ поради
внезапна загуба на съзнание, силно главоболие,
нестабилна походка, когнитивни нарушения и
прогресираща слабост в левите крайнци. Пациентката съобщава за изтръпване и слабост в левите крайници два месеца преди настоящата
хоспитализация. От няколко години пациентката е с диагностицирана артериална хипертония. Оперирана е за двуклонова коронарна
болест – аорто-коронарен байпас, пет години
преди хоспитализацията. От направените компютърно - томографски изследвания и ангиография се установиха: исхемичен мозъчен
инсулт в басейна на дясна средна мозъчна артерия, „border zone“ инфаркт при пълна оклузия
/тромбоза/ на дясна вътрешна сънна артерия и

Фиг. 1. Пълна тромбоза на дясна вътрешна сънна
артерия (а,б), довела до недостатъчност на кръвоснабдяването на дясното мозъчно полукълбо и исхемичен инсулт (в). Увеличеното системно
налягане в контралатералната лява половина на
Вилизиевия кърг като причина за сформиране на
фузиформена аневризма в областта на предна
съединителна артерия – дясна А1 (г).

фузиформена аневризмална формация на дясната А1 (фиг. 1а-г). Несиметричното разпределение на артериалното налягане във
Вилизиевия кръг и хемодинамичните промени
след оклузия на хранещ съд са възможен патогенетичен механизъм за образуване на подобна
фузиформена мозъчна аневризма. Хирургичното лечение се проведе на втория ден от хоспитализацията и беше насочено към
възстановяване на кръвоснабдяването в дясното
мозъчно полукълбо чрез изграждане на двуклонов мозъчно-съдов байпас между повърхностната темпорална артерия и М3-М4 сегмент на
дясна средна мозъчна артерия. Мозъчната аневризма беше изолирана чрез клипсирне-обвиване
(фиг. 2). Наблюдавахме добро възстановяване и
обратно развитие на дефицита в левите крайници в първите следоперативни дни.
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Фиг. 2. Двоен байпас на дясно мозъчно полукълбо
(към челния и слепоочния дял) - двата съда навлизат под черепната кост и захранват мозъка (пълна
проходимост на първия месец след изписването).
Аневризмата на предна съединителна артерия е
изключена с аневризмален клипс.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2
45-годишен мъж постъпва в клиниката по
неврохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ с остро
настъпило главоболие, замъглено зрение, нестабилна походка и изтръпване в левите крайнци. От направените компютърно-томографски
и магнитно-резонансни образни изследвания се
установиха: пълна тромбоза на дясната вътрешна сънна артерия и исхемичен мозъчен инсулт в „прогресия“, обхващащ дясна

Фиг. 4. Анастомоза между дясната повърхностна
темпорална артерия и средна мозъчна артерия в
областта на М4 сегмента (а, б) с пълно узряване
на анастомозата още през първия месец след операцията (в)

голямо-мозъчна хемисфера (фиг. 3). Пациентът
беше опериран на втория ден от началото на
клиничната симптоматика. Извърши се анастомоза между дясната повърхностна темпорална
артерия и средната мозъчна артерия в областта
на М4 сегмента с пълно узряване на анастомозата още през първия месец след операцията
(фиг. 4). Пациентът беше изписан на деветия
следоперативен ден без неврологична симптоматика.
ОБСЪЖДАНЕ

Фиг. 3. Компютърна томография (а) и магнитнорезонансна томография (б, в) при исхемичен мозъчен инсулт в прогресия – виждат се исхемичните зони,
заличаване на мозъчните сулкуси и оток на инсулата
и базалните ганглии в дясно мозъчна хемисфера; Каротидографията и магнитнорезонансната ТOF ангиография диагностицират пълна тромбоза на дясната
вътрешна сънна артерия (г, д, е)
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Ранната антеградна реканализация чрез интравенозна и механична тромболиза се приема
за стандартно лечение в острия период на исхемичния инсулт. Това поведение обаче не винаги
е оптимално и в някои случаи е с незадоволителен резултат. В допълнение подобна антеградна
реканализация с висок кръвен поток носи риск
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от реперфузионен хеморагичен синдром. Ранната хирургична реваскуларизация може да осигури нископоточна реперфузия, което се свързва
със значително по-нисък риск от хиперперфузионен синдром. В някои хирургични серии не
са наблюдавани хеморагични хиперперфузионни усложнения [3,5]. Селектирана група пациенти с остър исхемичен инцидент могат да се
подобрят от извършването на байпас между повърхностната суперфициална артерия и М3-4
сегмента на средната мозъчна артерия [5,8]. Въпреки това индикациите за спешен мозъчносъдов байпас при стенооклузивни заболявания
на каротидната артерия не са дефинирани.
Докладваните два случая на мозъчносъдова
реваскуларизация при пациенти, изискващи
спешна реперфузия, която не може да бъде осъществена чрез известните консервативни и ендоваскуларни методи, са били селектирани чрез
анализ на клиничната картина и компютърнотомографските и магнитно-резонансни образи.
И при двата случая се отбеляза спиране на прогреса на инсулта и пълно възстановяване на
неврологичния дефицит без нови исхемични и
хиперперфузионни хеморагични усложнения.
Възстановяването на хемодинамичното равновесие при оклузия на вътрешната сънна артерия
чрез изграждане на своевременен мозъчносъдов байпас редуцира прогресията на инсулта
и намалява риска от формиране на нови аневризми поради несиметичното разпределение на
налягането във Вилизиевия кръг при представените клинични случаи.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Нископоточният байпас между повърхностната темпорална артерия и средната мозъчна артерия може да се използва като терапевтичен
метод в острия период на симптоматична оклузия на вътрешната сънна артерия, особено в

случите на неефективна интравенозна и механична тромболиза. Магнитнорезонансните изследвания могат да помогнат при селекцията на
пациентите, които биха се повлияли от спешен
мозъчно-съдов байпас.
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СЪОБЩЕНИЕ
РЕГИОНАЛЕН НАУЧЕН СЕМИНАР
„МОДЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНА И ВЕНОзНА ПАТОЛОГИЯ“
От 11-ти до 13-ти май в град Балчик се проведе регионален научен семинар на тема „Модерно
лечение на артериална и венозна патология“, организиран от Българското национално дружество
по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и подкрепен от фирма Байер.
Семинарът представи теми и научни доклади на представители на клиники и отделения по
съдова хирургия от Северна, Централна и Източна България. Част от разгледаните теми бяха: „Хибридно лечение на ПАБ и аневризмална болест“, „Комбинирана антикоагулантна и антиагрегантна
терапия при пациенти с ПАБ“, „Случай на тежка илиофеморална флеботромбоза, усложнена с БТЕ
и лекувана успешно“, Успешно лечение на ДВТ, усложнена с БТЕ“, „Системната тромболиза като
метод на лечение в арсенала на съдовия хирург“.
Дискусиите след семинарната част дадоха възможност на участниците за обмен на опит и научна информация и се радваха на активно участие. Освен семинарна част, събитието включваше
и практическа част - уъркшоп по шев на съдови протези за млади специализанти, като част от
плана на БНДСЕХА да развива младите специалисти чрез организиране на работни семинари.
Подкрепата на фирма Байер за организиране на такова регионално събитие е важна и за развитие на науката като цяло, тъй като даде възможност за обмен на научна информация и опит по отношение превенцията и лечението на ДВТ и БТЕ между специалисти от различни клинки и
отделения по съдова хирургия.
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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-
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почва с авторите на кирилица и да се допълва с
авторите на латиница, подредени по азбучен
ред. При статиите цитираните автори трябва задължително да бъдат отбелязани с номерацията
си в текста. Литературата към оригиналните
статии не трябва да съдържа повече от 40 заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към клиничните случаи – 15.

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

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

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

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