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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР

Уважаеми членове на УС на БНДСЕХА, скъпи колеги,

В предишните 2 броя се обърнах към Вас предвид възможността вие, като ръководство
на нашето 25 годишно БНДСЕХА, да обсъдите някои проблеми на съдовохирургичната дейност у нас. За съжаление за година време не получих никакъв отговор, поради
което повтарям отново най-съществените от тях:

1. Забогатяването на инвазивните кардиолози и на кардиохирурзите на базата на
свръхостойностените техни клинични пътеки е известен факт, но докога съдовите хирурзи ще се задоволяват с трохи от НЗОК, заплащаща под 40% от стойностите на нашите КП дори само по консумативи?
За сравнение нека прочетем внимателно педантично точната статия на д-р А. Ангелов, сравняваща стойностите на едни и същи процедури у нас и в Германия и да се запитаме – откъде идва тази огромна ралика? Ами то е ясно откъде – от оценката на труда на съдовите хирурзи, който в нашите КП изобщо
липсва! DRG системата няма скоро да дойде, но аз съм убеден, че е дошъл моментът за цялостно
преостойностяване на клиничните пътеки, което би било едно позитивно, макар и временно, решение
на проблема. Докога ще чакаме?

2. Нивото на отделните съдовохирургични звена е различно и се определя от много фактори, но трябва
да признаем, че не само апаратурата и броя на хирурзите, а техният доказан професионализъм, би трябвало да определя тяхното квалификационно равнище. Как така хирурзи, които никога не са оперирали
самостоятелно аорта, получават трето квалификационно ниво? Да, вземат се едни пари от касата, но
дали интервенциите са в обем, включващ аорта и общи илиачни артерии? Не ли време за лицензиране
на звената с 3-то ниво, които би трябвало да се оглавяват от изключително опитен, доказан специалист?

3. За решаване на проблема със специализантите не е ли уместно да се присъединим към останалите
колеги, настояващи за връщане на старата Наредба 34, с възможност за специализиране в съответното
отделение за 3.5г. и 6-месечна специализация в база с хабилитирани специалисти?

4. Годишните ни конференции преминават интересно, но без отразяване в медиите и без участие на
чуждестранни колеги. Това трябва да се промени, нека поне да приближим нивото на ендоваскуларните
срещи у нас (www.BEC.2012) и в закъсала Гърция (www.LIVE.2012). Та подобни срещи съдовите
хирурзи осъществиха в 1990г. и 2003г., забравихме ли за тях?

5. Отново предлагам да се създаде Етична комисия към БНДСЕХА. Това е наложително предвид зачестяващите обвинения срещу хирурзите у нас. Тази комисия не трябва да е копие на УС, а да включва
колеги от различни региони и да разглежда както обвинения към нас, така и спорни казуси с данни за
професионални грешки или измами. Или такива няма?

6. И накрая - горещо умолявам всички колеги да изпращат своите мнения и коментари за списанието,
които ще бъдат публикувани в следващ брой! И не забравяйте, колеги, това е ВАШЕТО списание.
Четето го, за бога!
22.12.2012г., София
Доц. Андрея Андреев, дм
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ОБЗОРИ
КЪСНИ ПРОТЕзНИ ИНФЕКЦИИ
СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИИ НА АОИС

Л. Бешев
Отделение Съдова хирургия УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен
Медицински университет - Плевен

lAtE vASCUlAR GRAFt iNFECtiONS AFtER
RECONStRUCtiONS OF tHE AOiS

l. Beshev
Vascular surgery Departement
uMBAL “Dr. Georgi Stranski”, Pleven, Medical university – Pleven

РЕзЮМЕ

Внедряването на синтетичните съдови протези революционизира съдовата хирургия, но доведе със
себе си и най-катастрофалното усложнение – инфектирането им. Въпреки ниската му честота, резултатите от лечението на тази компликация остават
незадоволителни. Разглежда се проблемът за инфекциите на реконструирания аортоилиачен сегмент
(АОИС). Представени са всички известни досега
методи на диагностика и лечение. Описани са етиологията, патогенезата и различните видове клинична проява на компликацията, като се акцентира
върху характера на микробиологичния изолат като
определящ за вида на оперативната намеса и вида
на ново- имплантираната протеза. Извършен е критичен анализ на диагностичните методи за оценка
на локализацията на инфекцията. Акцентирано е на
използването на биологичен материал (крио-презервирани артерии и феморопоплитеални вени) като
най-резистентни на инфекцията. Определени са
индикациите за използване на протези със сребърно
покритие в зависимост от различния вид инфекция.
Анализиран е целия комплекс на допълнителни
процедури върху протезното легло, подобряващи
изхода от оперативното лечение.

Ключови думи: Протезна инфекция, протези със
сребърно покритие, автовенозна протеза, аортоилиачен сегмент (АОИС).

SUmmARy

Introduction of synthetic vascular prosthesis in vascular surgery made a revolution in vascular surgery,
but lead with it the most catastrophic complication
– the infection. Although low frequency of appearance of this complication the results of its treatment
remain unsatisfactory. In the review the problem of
infection after the reconstruction of the AOIS was
dеbated. All methods for the diagnosis and treatment
were presented. Etiology, pathogenesis, and different
types of clinical manifestation of the complication
were described. It was stressed on the type of the
microbiological agent as determining for the choice
of operating techniques and the type of the prosthesis
which was used. A critical analysis of the diagnostic
methods was made. The possibilities of implantation
of the biological material (cryopreserved artery or
femoropopliteal vein) as most resistant to the infection were discussed. It’s noted that the new innovation – synthetic prosthesis with silver coating could
be an effective alternative of the treatment of the infected graft. The complex of the added procedures
on the vascular bed was analyzed for improving the
results.
Keywords: Prosthetic infection, aortoiliac segment
(AOIS), silver coated grafts
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УВОД

Използването на съдови протези от полиестер/алографт революционизира съдовата хирургия и естествено доведе със себе си и
най-страшното усложнение в нея – нaгнояването им [32]. Инфекциите на протези не са особено честа компликация, но остават
най-сериозната причина за висока оперативна
смъртност.
В най-ранните съобщения, третиращи проблема със смъртността при тази компликация,
същата се движи от 75% според Fry и съавт. до
100% според Szilagyi при пълно въвличане на
протезата в инфекцията [65]. С развитието на
съдовата хирургия и въвеждането на нови оперативни методи и материали смъртността е снижена, но според различни автори остава между
10% и 50%[61,68].
Затова Veith определя инфекцията на реконструирания АОИС като „ най-катастрофалната компликация в съдовата хирургия” [71].
Петнадесет години по-късно Ban-dyk и Back
потвърждават това становище, определяйки
проблема като „фатална съдова компликация”[10].
ЧЕСТОТА

Изключителната тежест на проблема, придружена с много висока смъртност, го прави
важен, въпреки сравнително ниската му честота.Честотата на инфекция на протезата е вариабилна и според различните автори се движи
между 0.2% и 5% [10] , а според някои дори от
1% до 6%, като средната честота е около
2.1%[32].
Въпреки постигнатите успехи в лечението
на оклузивните аортоилиачни заболявания през
последните 20 години, честотата на инфекцията
остава приблизително същата. Според Seeger
[62] честотата на инфекция на на аортни протези е между 0.5% и 1%; на аортно-феморалните – от 1.5% до 2%, а на инфраингвиналните
достига до 6%. Последните данни от 2007 год.
и 2011 год. показват честота от 1 – 6% и от 0.5
до 5%, респективно [75,19].
Честотата на инфекциите зависи от мястото
на имплантация на протезата, от индикациите
7

за интервенция, коморбидитета и защитните механизми на пациента. Най-честите рискови фактори за развитие на инфекция на протезата са
бактериалната контаминация на протезата
(грешки в асептиката по време на операцията,
удължен предоперативен болничен престой,
спешна хирургия, удължено оперативно време,
ре-операции, симултанни коремни операции и
процедури, инфекции в отдалечени места на тялото, следоперативни раневи инфекции) и променени защитни механизми (реакция към
протезния материал, продукция на слаймове и
биофилми от бактериите, недохранване, левкопения и лимфопролиферативни разстройства,
малигнизация, приложение на кортикостероиди, химиотерапия, захарен диабет, хронична
бъбречна недостатъчност, автоимунни заболявания) [10].
EТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕзА

Tеорeтично всеки микроорганизъм е способен да инфектира съдовата протеза при извършване на артериална реконструкция със синтетичен материал. Най-често съобщаваните в литературата причинители на инфекции на съдови
протези са Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и други коагулаза -отрицателни
стафилококи, представители на семейство Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, дифтероиди, анаероби, и рядко Candida species и
други гъби [10,26,32].
Инфекцията на съдовата протеза може да
бъде ранна или късна. Късната протезна инфекция се манифестира след 4-я постоперативен
месец, най-често дори години след първичната
реконструкция. Тези инфекции изпреварват по
честота ранните графт инфекции и са най-обичайното проявление при съдови пациенти [5].
Те са резултат от колонизацията на графта със
слабо вирулентни микроорганизми [5,7,33,47].
Малкият брой бактерии по повърхността на
протезата и слабата им вирулентност предизвикват развитие на една вяло протичаща инфекция без белези на сепсис, а културите от
перипротезните течности и тъкани могат да останат без бактериален растеж [10].
Според различни изследователи сред найчестите причинители на късни протезни инфек-
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ции са S.epidermidis, Streptococcus spp.,Enterococcus spp., Bacteroides spp., E.coli, Klebsiella
spp., Enterobacter spp., Serratia spp.,както и S.aureus, Pseudomonas spp., Proteus spp.[7,19,
32,33,58,75] и рядко други микроорганизми.
В патогенезата на протезната инфекция
участват няколко групи фактори: фактори на вирулентност на микроорганизмите, които причиняват инфекцията, фактори, които касаят
протезния материал, както и защитните механизми на пациента.
Според Bandyk и Back [10] риска от развитие на инфекция на протезата може да бъде оценен чрез следната формула:

Към тези фактори могат да бъдат добавени
вида на протезния материал и евентуалния път
на контаминация на протезата.
Път на контаминация на протезата.
Повърхностите на биоматериалите могат да
се окажат контаминирани с бактерии или гъби
по време на процедурата на поставяне, по време
на възникнали следоперативни компликации на
хирургичната рана или по всяко време преди и
след това при развитие на транзиторна бактериемия. Риска от директна контаминация
съществува както по време на самата реконструкция, така и в следоперативния период.
Бактериалното осеменяване на графта по
хематогенен и лимфогенен път е необичаен, но
потенциално важен механизъм за развитие на
инфекция при наличие на хроничен коморбидитет. Roon и съавт. доказват експериментално, че
само една единствена интравенозна инфузия на
107 микробни клетки на S.aureus води до позитивни бактериални култури от графта в 100% от
опитните животни [59]. Според Draus и
Bergamini [32] графта остава чувствителен на
хематогенно осеменяване от дистантни огнища
дълго време – дори години след имплантацията.
Към факторите на бактериалната патогенност и вирулентност, предопределящи развитието на инфекцията могат да бъдат отнесени
адхезия, капсули, слаймове, прo дукция на деструктивни ензими и токсини и пр.

По-силно вирулентните бактерии като S.aureus, P.aeruginosa и някои представители на семейство Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella
spp, Enterobacter spp) продуцират деструктивни
ензими и токсини (плазмокоагулаза, хемолизини, еластаза, алкални протеази), които действат за компрометиране на структурния
интегритет на съдовата стена. Поради това, инфекциите, причинени от такива бактерии се характеризират с повече инциденти на
анастомотични дехисценции и руптура на артерии [17].
По-слабо вирулентните бактерии, най-често
S.epidermidis и други CNS, които не притежават
такива деструктивни ензими се характеризират
и с по-бавен растеж. Те причиняват хронични
инфекции с локални манифестации и оскъдни
или липсващи белези на системна интоксикация. Водеща в патогенезата на S.epidermidis инфекцията е продукцията на многослойни
биофилми, означавани обикновено с термина
„слайм” (slime), съставени от екзополизахариди. Изработването на тези слаймове от бактериите пряко подпомага адхезията им към
протезния материал и последващото формиране
на микроколонии. Един път изработени, биофилмите предпазват бактериите от защитните
механизми на хазяина, както и от действието на
антибиотицитe. Адхеренцията на такива слабо
патогенни бактерии може да се обуславя и от
продукцията на капсулни или псевдокапсулни
полизахаридни субстанции [6,26].
Първата и най-честа манифестация на инфекциите на съдови протези е една фалшива
анастомотична аневризма или тромбоза на
графта. Въпреки, че теоретично всички микроорганизми биха могли да причинят това усложнение, видовият им състав варира в зависимост
от способността им да разрушават съдовата
стена.Тази способност е изключително характерна за Грам-отрицателните бактерии в частност P.aeruginosa, Proteus spp, E.coli [59]. Тези
организми изработват еластаза и алкална протеаза, които разрушават еластина, колагена,
фибронектина и фибрина. В допълнение към
това, много бактерии продуцират високо тромбогенни субстанции, които могат да индуцират
тромбоза, коятo може да бъде първата манифестация на инфекция на протезата [26].
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S.aureus cи остава един от водещите патогени, както при рaнната, така и при късната протезна инфекция. В условия на експеримент
Merritt и съавт. доказват, че за причиняване на
инфекция на нормална здрава кожа инфекциозната доза на S.aureus е 106, обаче само 100
клетки са достатъчни за да причинят абсцес в
мястото на анастомотичния шев [44].
В последните години проблемът със S.aureus се задълбочава поради възникването и разпространението на метицилин-резистентните
S.aureus (MRSA) , които на практика са резистентни към всички бета-лактамни антибиотици,
както и към макролиди и линкозамини и единствената алтернатива за лечение са гликопептидните антибиотици и линезолида [33,68].
Според Bandyk и съавт. ¼ от протезните инфекции се причиняват от MRSA [8] , а според Naylor 55% от пациентите инфектирани с MRSA
умират или са подложени на ампутация [46].
Според Kiеffer бактериалната инфекция
може да бъде моноинфекция (45.6%), но може
да бъде и полимикробна, причинена от два
(26.9%), три (20.8%) или повече микробни
вида (6.7%) [38].
Инфекцията на протезата е комплексен процес включващ активацията на имунната система на пациента от фактори, стимулиращи
възпалението, продуцирани както от микроорганизмите, така и от биоматериалите на
графта. Възпалителният процес се опитва да локализира инфекцията, но това има за резултат

микроваскуларна дизрупция, клетъчна смърт, некроза на тъкани и полимирфонуклеарни левкоцити в пространствoто между съседните тъкани
и повърхността на протезата. Свръхпродукцията на инфламаторни цитокини (TNF-J и IL1) е главната причина за тъканните увреждания
[32].
Коморбидитета влошава имунния отговор
на пациента и повишава още повече риска от
развитие на инфекция.
КЛАСИФИКАЦИЯ

Съществуват няколко класификации на инфекциите на съдови протези, като основната е
тази на Szilagyi от 1972 год.[67], на която се базират както различни модификации, така и новоразработени класификации. Значително
поразширена е класификацията на Bunt (1988 г. )[15].
Разликата в класификацията на Bunt в сравнение с тази на Szilagyi е разделянето на инфекцията на екстра- и интракавитарна, което
определя подхода за лечение. Samson (1988 г.)[60]
модифицира класификацията на Szilagyi, разделяйки група ІІІ по Szilagyi на три подгрупи
(Табл. 1).
КЛИНИЧНА КАРТИНА

Клиничната картина при протезни инфекции на АОИС често е неясна, което прави диагнозата трудна. Времето и тежестта на

Табл. 1 Класификация на протезната инфекция по Szilagyi, Bunt и Samson
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клиничната манифестация често зависи от причинния микроорганизъм. Инфекцията, причинена от силно вирулентни микроорганизми като
S.aureus, P.aeruginosa и Е.coli се представя с белези на системен сепсис [27]. МRSA, които според последните статистики зачестяват,
предизвикват също особено тежки инфекциии
[45,46]. Силно вирулентните микроорганизми
показват тенденция за ранна изява на инфекцията в рамките на няколко месеца. Много ранните инфекции (до няколко седмици)
обикновенно са резултат на раневи компликации [26].
Противоположно на това, инфекцията причинена от слабовирулентни микроорганизми,
като S.epidermidis, се представя късно – често
години след поставянето на протезата. Системните белези на инфекция обикновено са слабо
изразени или липсват. Тези пациенти обикновено се представят с локални компликации, като
фистули в областта на дисталната анастомоза,
оскъдно секретиращи гной, хронична ранева
инфекция, фалшиви аневризми или тромбоза на
бранша на протезата. При пациентите се наблюдава субфебрилитет без левкоцитоза, но с ускорена СУЕ.
Пациентите с масивна гастроинтестинална
хеморагия от аортодуоденална или аорточревна фистула често имат по-малки епизоди на
кървене часове или дни преди големия кръвоизлив. Тези епизоди често се означават като
„herald” или „sentinel” (предупредителен, предпазен) епизоди на кървене и създават времеви
толеранс за диагностика и лечение на тежкото
кървене. Всеки пациент, преживял реконструкция на АОИС с кървене от гастроинтестиналния тракт е суспектен за аорто-чревна фистула,
което налага да бъде обработен бързо. Хроничните повтарящи се гастроинтестинални кървенета по-скоро са резултат на чревна ерозия,
докато при аортно-чревна фистула имаме директно въвличане на анастомозната линия в
чревния лумен [26]. В някои случаи може да се
наблюдава хидроуретеронефроза, хидронефроза или остеомиелит [33].
Обикновено септичните състояния се наблюдават при ранни протезни инфекции. Кiеffer
[40] в обширно проучване върху 179 болни с инфекции след аорто-феморални реконструкции

намира, че когато инфекцията е причинена от
силно вирулентни микрооpганизми или е полимикробна, клиничната картина се е представяла
със сепсис в 69.8% от случаите. Средният срок
на изява на компликациите е бил 6.1 +/- 5.4
години (от 1 месец до 24 години).
В случаите на инфекция на аортна анастомоза или корпуса на протезта, инфекцията може
да се прояви като необясним сепсис, продължителен постоперативен илеус или резистентност
на предна коремна стена, като всеки един от
тези белези може да бъде единствена проява [7].
ДИАГНОСТИКА

1. Лабораторни тестове
Лабораторните тестове демонстриращи
левкоцитоза (15000-18000) с олевяване и ускорено СУЕ са чести, но неспецифични белези
при пациенти с протезна инфекция и температура. Рутинните лабораторни тестове трябва
също да включват анализ на урината, хемокултури и култури от други клинични места на инфекция като атонични рани на ходилото или
хирургични дренажи. При пациенти с късни
протезни инфекции предизвикани от S.epidermidis всички лабораторни тестове могат да
бъдат нормални.При пациенти със съмнение за
гастро-интестинални кървенета изследването за
окултни кръвоизливи е положително при 2/3 от
пациентите с документирани лезии. Положителните хемокултири не са често срещани (под
5%), но когато са налице, са белег за напреднала
протезна инфекция [10].
2. Инструментални методи
Инструменталнитe методи имат основно
значение при навременната диагностика на протезната инфекция. Това са дуплекс-сканиране,
компютърна томография (СТ-scan), ядреномагнитен резонанс (MRI), сцинтиграфия, фистулография,
ангиография
и
експлоративна
лапаротомия.
Дуплекс сканирането е добър начален тест
при локализация на процеса в ингвиналната област. Наличието на перипротезен излив извън
непосредствения постоперативен период предполага инфекция. Наличието на флуид три месеца след операцията или газ седем седмици
след нея при дуплекс сканиране е нормална находка.

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

2/2012

10

Kомпютърната томография (СТ) е метод на
избор при диагностициране на простетична инфекция. СТ-белезите за нея са: ектопичен газ,
перипротезен излив и аневризмални формации.
Затова СТ се смята за достоверен метод за потвърждаване на диагнозата когато тези белези са
налице. Недостатък на метода е, че отсъствието
на тези белези не изключва протезна инфекция.
Нещо повече, в непосредствения постоперативен период изследването не може да диференцира ретроперитонеалния хематом и течност от
инфектираната колекция, тъй като до третия
месец това е нормална находка, а перипротезния газ изчезва за 3–4 седмици. След този период СТ-изображението трябва да демонстрира
същата плътност като при нормални тъкани,
така че диагностиката с този метод е много подостоверна 6 месеца след операцията, като дава
чувствителност 94% и специфичност 85%
[28,53]. Оcвен това СТ дава възможност за пункция на перипротезното пространство и аспирация на течност за микробиологично
изследване [33].
Магнитно-резонансното изследване (МRI)
благодарение на качествата си за по-точна диференциация на тъканите е приет като високо
надежден метод за диагноза. С МRI диагностичната стойност е 6 месеца след операцията,
период през който позволява по-точно и по-диференцирано да се визуализира нормалната от
патологичната протезна инкорпорация. Възможността за точно проследяване на еволюцията на включването на перипротезните
тъкани и използването на контраст, който селективно се натрупва в инфектираните тъкани
прави метода изключително чувствителен. МRI
диференцира перипротезната течност и инфламаторните промени от подостър и хроничен хематом. Недостатък на метода е невъзможността
да различи газ ог калциева плака за да се диагностицира аорто-чревна фистула и е безполезен при спешни състояния [53].
Сцинтиграфските техники в сравнение с
морфологичните тестове имат значение при
нисковирулентни инфекции, което прави възможна ранната им диагностика. От всички възможни техники, използването на галий 67 за
сканирането днес се смята за оcтарял метод заради неспецифичното му натрупване в черния
11

дроб, далака и гастроинтестиналния тракт,
което прави интерпретацията трудна. Използването на маркирани с индий 111 левкоцити според много проучвания показва много висока
чувствителност – 86%-100% и специфичност
85%-100% на метода, но се съобщават фалшиво
позитивни и негативни резултати, свързани с
инкорпорирането на индия в тромбоцитите в
периода от първия до 12-ия месеци след операцията. По-късно е въведен технеций-99m-хексаметазин въпреки увеличения брой на
фалшиво негативните резултати [43].
Фистулографията е лесен и прост метод за
изследване, който показва степента на включване на протезата в инфекциозния процес. Чрез
него се доказва въвличането на корпуса и евентуално другия бранш на протезата. Изявява се
и известна уретерална фистулизация. Преди изпълнението е необходима системна антибиотична терапия за да се предотвратят епизоди на
бактериемия [53].
Според Clagett, артериографията е с ограничено използване в диагностиката на аортната
протезна инфекция, но може да визуализира
фалшива аневризма или дори да покаже активно изтичане на контраста, което е патогномоничен белег за аортно-чревна фистула.
Разбира се, артериографията е полезна при планирането на вида и обема на последващата реконструкция [27].
При определени случаи когато всички инструментални методи са изчерпани, но клиничната суспекция за инфекция остава, последна
възможност за диагностиката и лечението се
явява експлоративната лапаротомия. Според
Sharp и съавт. тази необходимост е налице при
15% от пациентите. Основен белег за наличие
на инфекция при експлорацията е лошата инкорпорация на протезата дори и при липса на
пурулентен ексудат [64].
ПРОФИЛАКТИКА

Профилактиката на протезната инфекция е
много важна. Периоперативното приложение на
антибиотици е задължително. През 1978 год.
Kaiser и сътр. документират ефикасността на
cephazolin за предотвратяване на хирургична
ранева инфекция в съдовата хирургия, сравнена
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с плацебо [39]. Честотата на инфекция е 0.9% в
групата профилактирана с cephazolin и 6.8% в
плацебо групата. Няма доказателства за снижаване на честотата на инфекция при по-продължителна употреба на антибиотици, но има
убедителни доказателства за повишаване стойността на лечението [14].
ЛЕЧЕНИЕ

А. Принципи
Според Bunt принципите на лечение на инфектираната аортна протеза са следните [16]:
1. Тотална ексцизия на инфектираната протеза за отстранявяне на източника на инфекция
и предпазване от пролонгация на инфекцията
по артериалната стена, водещо до псевдоаневризми или руптури.
2. Широк и пълен дебридмент на девитализираните и инфектирани тъкани. Особено
важно е да се приложи върху аортния чукан до
достигане на здрави тъкани, дори и проксималния контрол да е труден. Фиброзното легло на
протезата също трябва да бъде обработено.
3. Подържане или възстановяване на кръвотока в дисталното кръвно русло. Избора на
метод за постигане на такъв резултат е противоречив, но съхраняването на перфузията е жизненовaжно за предовратяването на исхемията
на долните крайници, таза и дебелото черво.
4. Назначаване на интензивно и продължително антибиотично лечение за контрол на инфекцията и предпазване от рецидивираща
инфекция на новопоставената протеза.
Потвърждение на принципите, изложени от
Bunt намираме в авторитетното издание „Хирургични компликациии, диагноза и лечение”[28].
Б. Оперативни техники
Описаните принципи могат да бъдат реализирани със следните оперативни техники:
1. Екстра-анатомичен байпас (ЕАБ) и
експлантация на имплантирания графт.
Възможностите за изпълнение на тази комбинирана процедура са три:
- ЕАБ + едномоментна екстирпация на
протезата
- ЕАБ + предварителна есктирпация

на протезата
- ЕАБ + последваща (след 2–3 дни) екс
тирпация на протезата – cтадирана
операция, която се определя като
„златен стандарт”[10,27,28,57].

Според Bandyk [10] преминаването към стадирана операция е възможно след интраоперативно измерване на наляганията на а. tibialis
posterior двустранно, които следва да бъдат над
40 мм Нg след екстирпацията на нагноилата
протеза. В противен случай, ЕАБ и екстирпацията на протезата са едномоментни. Стадираната ЕАБ се приема за “златен тандарт” поради
ниската травматичност за пациента, намаляване
на болничния престой, по-малката кръвозагуба
и редуцирането на смъртността [56,61].
Риска от ре-инфекция според Reilly е
4.5%[57]. Много по-висок процент на реинфекция съобщава Clagett – 12% [26,27]. Недостатък
на тази техника е ниската следоперативна проходимост на ЕАБ, специално при пласиране на
дисталната анастомоза на поплитеално ниво –
33% проходимост на 12-ия месец според Seeger
[61].
Първичната проходимост на ЕАБ е 75%, а
вторичната такава – 100% за срок на наблюдение 41 месеца [63].
Clagett [26] анализира съобщените в литературата до 1985 година 582-ма пациенти, лекувани по повод инфекция след реконструкция на
АОИС чрез ЕАБ и намира следните резултати:
смъртност – 20.3%, големи ампутации – 12.1%,
руптура на аортен чукан – 8.4%, реинфекция –
12.0%, петгодишна проходимост на протезата –
60.3%.
Най-страшната компликация при този вид
реконструкция е руптурата на аортния чукан.
Честотата й варира от 0% до 40% в късните
серии [28].Оперативната техника изисква адекватен дебридмент на аортнатa стена, както и
покриването с оментум на краче на двойно сутурирания аортен чукан. При тази обработка
може да се очаква значително редуциране на
руптурите до 2%. В иcторически план проблема
е описан от Victor Bernhard в „Critical problems
of vascular surgery”[13]. Оперативните техники,
които той описва, освен оментум на краче,
включват покриването на аортния чукан с пред-
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ния лигамент на гръбначния стълб, а в експериментален план и покриването му с демукозирана част от тънкото черво.

2. Заместване in situ с автовена.
Реконструкцията на артериалния кръвоток
в условията на инфектирана протеза на АОИС
може да се изпълни със V.S.M или V.F.S. и Vena
poplitea( SFPV). Теоретично зад тази възможност стои тезата за резистентността на автогенната вена към инфекция за продължителен
период от време и възможността за анатомичен
ход (in line) на автовенозния трансплантат.
Голям проблем при тази процедура е продължителното оперативно време и невъзможността за
стадиране. Наличието на значителен коморбидитет, нестабилна стенокардия или остро кървене
от
аортоентерална
фистула
е
контраиндикация за операцията [69]. Венозния
трансплантат притежава дължина и диаметър
напълно подходящ за реконтрукция на АОИС.
Като значимост на сериите и резултатите, найвпечатляващи са тези на Югозападния Тексаски
Унверситет [69]: оперативно време – 7.9 часа,
оперативна смъртност – 7.3%, пареза на долни
крайници – 7.3%, компартмант синдром –
12.0%, големи ампутации – 5.0%.Nevelsteen и
съавт. съобщават за 0% леталитет, ранна проходимост 88%, kъсна проходмост 100% и големи
ампутации 0% [50].
Clagett на базата на големия си клиничен
опит в този тип процедури определя тази операция като създаване на „нова аорто-илиачна
система” (neo aorto-iliac system NAIS) [26].
Nevelsteen и съавт. съобщават в 2006 год. за
серия от 107 пациенти с инфраренална протезна
инфекция. При 73 от тях е наблюдавана протезна инфекция, а при 34 –аорточревна ерозия.
Оперативното лечение е включвало аортобифеморално протезиране при 92 болни, аортобиилиачно – при 13 и ендоваскуларно – при двама.
Оперативната смъртност в цялата група е 17.7% , като
при протезна инфекция е била 9.5%, която се е
увеличила до 35% при аорто-чревна ерозия.
Средният период на наблюдение е бил 46.7 месеца (от 3 до 147 месеца). Пет годишна преживяемост на болните е 55% без данни за
реинфекция. Пет годишна проходимост на протезата – 96% [50].
13

Недостатъци на метода са продължителното
оперативно време, което го прави неприложим
в спешни ситуации, както и възникването на
компартмънт синдром в долните крайници.
Wells и съавт. [72] представят 61 пациенти след
използване на 86 феморални вени. Средният
срок на наблюдение е бил 37 месеца. Според
СЕАР класификацията по-малко от 1/3 от крайниците са развили оток без кожни промени (С3).
Няма пациенти с големи хронични венозни промени (С4 до С6) или венозно клаудикацио. Резултатите на Wells потвърждават по-ранни
проучвания на Chanzer и съавт., които сравняват резултатите при феморо-поплитеални реконструкции с дълбоката бедрена вена – 25
случая и контролна група от 22 случая със същата реконструкция с използване на РТFЕ протеза или V.S.M. Въпреки факта, че венозната
плетизмография показва обструкция на крайника в 84% от случаите в групата на експлантираната v. femoralis е наблюдавано умерено
увеличаване на обема на крайника в сравнение
с контролната група [20].
Nevelsteen и съавт.са наблюдавали 90 пациенти при които са извършени 172 взе-мания на
v. femoralis, при което фасциотомия на подбедрицата се е наложила само при четирима пациенти за лечение на компартмънт синдрома.
Авторът заключава, че тази компликация се
среща много по-рядко от очакваното [49].
Първите опити да се използва V.S.M. за реконструкция при инфекции на АОИС са обикновено неуспешни. Неуспехите се определят от
хемодинамични (недостатъчен калибър за осъществяване на адекватен кръвоток) и анатомични (kinking, външна компресия) или и двете
причини. Използването на по-големите бедрена
и поплителана вени елиминира и двата недостатъка [3,8,18,25,29,73].
Преди експлантацията УЗД (дуплекс сканирането) е задължителнo за вена сафена магна
(V.S.M), за да докаже възможността за добро венозно връщане. Ако калибъра на V.S.M. е 7 – 8
мм диаметър, то експлантацията на V.F.S. и
Нов вариант за използване на V.S.M. при лечение на аортни инфекции е спиралната протеза
от V.S.M. Методиката е приложена в експеримент от Chiu [24] през 1974 г., а е внедрена в
клиничната практика през 1976 г. от Doty и
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Baker [31] за заместване на V.C.S. В последстствие, през 2011г. van Zitteren и съавт.[70] съобщават заместване на нагноила аортна протеза
при 5 пациенти с отличен резултат – 100% преживяемост – ранна и късна. Ограничение на
метода се явява възможната дължина на формираната спирална протеза [70].
Използването на криопрезервирана V.F.S. е
сравнително нова идея, развита във втората половина на последното десетилетие основно от
Reilly [58]. Има и други съобщения за използване на такъв вид протеза при лечение на нагноил феморо-феморален байпас [30]. Единично
съобщение детайлизира използването на криопрезервирана V.F.S. за лечение на кавитарна инфекция [1]. Reilly съобщава за 37 пациенти,
лекувани с криовена с обща ранна следоперативна смъртност 16.2% (6-ма починали). Късният леталитет е 18.9% и е изцяло свързан с
коморбидитета при пациентите [58].
3. Заместване in situ с артериални алопротези
Артериалните алопротези исторически са
първите използвани при съдови реконструкции.
Те са изоставени поради високата честота на
компликации – късна деградация включваща
дилатация, руптури, калцификация на артериалната стена и тромбози.
Разработването на синтетични протези измества на заден план артериалния алографт в
лечението на съдовите заболявания.
Презумптивно, опита на сърдечните хирурзи в използването на артериален хомографт
в лечението на инфектирани аортни сърдечни
клапи, показва възможността за използването
на артериален алографт при лечение на инфектирани протези. Все пак, не е ясно защо изследователите са мислели, че алографта ще има
различно поведение от първоночално очакваното. Този подход представя началния опит за
възстановяване in line на кръвотока след експлантация на инфектираната протеза без пласиране на друго чуждо тяло в инфектираното поле
[21,22,34,40,42,48,51].Reilly [58] предлага 6 – 8
седмици продължителен антибиотичен курс
при първоначално интравенозно прило-жение.
Първоначално са изпозвани пресни експлантати (според Kiеffer „пресни” – от 18 часа

до 37 дни) [21,40].Тези протези показват голяма
склонност към аневризмиране и руптура. По
тази причина, както и заради възможността за
АВО несъвместимост, Kieffer е използвал „пресни” кондюити само в 1/3 от пациентите
[40].Възможните недостатъци на метода са:
руптура, аневризмиране, реинфекция,имунологична реакция.
Най-голяма група пациенти, лекувани с
алографт съобщава Kieffer – 179 пациен-ти [40].
Неговите резултати са следните: смъртност –
20.1%, смъртност свързана с алографта – 2.2%,
една руптура и една рекурентна АЕФ, септичен
шок и смърт – 12 пациенти.Хирургични компликации – 42 при 36 пациенти. Осем от тях са
свързани с алографта, включително 3 аортоентерални фистули; руптури – 3; тромбоза на
графта -2 случая. Тези компликации са свързани
с употреба на „свеж” алографт.

4. In situ протезиране със синтетична
протеза
Индикациите за приложение на този метод
са две: нестабилен пациент с кървене от аортоентерична фистула и спешни ситуации (тромбози) при ниско вирулентни инфекции.
Процедурата е алтернатива на ЕАБ поради
все още големия брой компликации при описаната процедура: висока смъртност, висок процент на ампутации и руптура на аортния чукан
до 40%.
Търсенето на нов метод за лечение довежда
до връщането към in line репротезиране с нова
синтетична протеза. В общи линии процедурата
е идентична с първичната операция, като в добавка е необходим цялостен дебридман на аортата, протезното легло и околните тъкани.
Препоръчва се циркулярното обвиване на протезата от оментум „на краче”[11,37,52].
Други автори фаворизират РТFЕ протезите
като най-резистентни на инфекция. Съобщените от тях резултати като смъртност 20%, инфекция 1.4% и големи ампутации 20% са
напълно съпоставими с резултатите от другите.
Англосаксонските автори [8,9,52] са ревностни поддръжници на тезата за използване на
напоени с рифампицин протези. Резултатите
им относно смъртност, реинфекция и големи
ампутации са сравними с другите методи. Про-
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тивниците на този метод смятат, че краткият
срок на излъчване на антибиотика – 7 дни е
голям недостатък, а използването им намалява
единствено повърхностните инфекции на кожа
и подкожие [35].
Ново направление е използването на протези със сребърно покритие, което е изпълнено
в две разновидности – покритие със сребърен
ацетат, излъчващо се за 4 – 6 седмици или покритие от метално сребро, което запазва наличието си в протезата за една година 96% [74].
Въпреки набрания опит с протези със сребърно покритие, липсват категорични заключения и препоръки за използването им. Нещо
повече, индикациите за използане на silver graft
са променени към профилактика при рискови
болни.
Въпреки това, някои автори, провеждайки
сравнително проучване върху 79 случая лекувани с криопрезервирана аортна протеза и синтетична такава покрита със сребърен ацетат,
съобщават по-добри резултати от лечение със
синтетичния графт и препоръчват използването
му [55].
Импрегнираните с различни форми на
сребро Дакронови протези са въведени с цел намаляване и лечение на протезната инфекция.
Продължителното следоперативно наблюдение
е абсолютно необходимо за да се определи кога
тези модификации подобряват резултатите.

5. Допълнителни оперативни процедури
Тъй като терапевтичните предизвикателства, създадени от инфектирана протеза не приключват само със смяна на протезата,
допълнителните видове процедури нарастват по
вид и позволяват подобряване на резултатите.
Обикновено те са приложими в ингвиналния
триъгълник.
А. Мускулни флапове
Адекватния дебридман на инфектираната
рана на феморално ниво създава кухина, която
ако не бъде запълнена се явява инкубатор на
продължаващата инфекция. Тази зона анатомично представлява пространство трудно за
затваряне. За съжаление, този факт води до недостатъчен дебридман и реинфекция. Мускулите са добре васкуларизирани и представляват
добър материал за запълване на „мъртвото про-
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странство”, формирано от тъканните некротични процеси и дебридмана. Възможността за
тяхната ротация е средство на избор за лечението в тази зона [36].
Мускулните ламба са използвани за лечение
на инфра- и супраингвинални нагноявяния
[4,36,38]. Използвани са различни мускули за
покриване на протезата в ингвиналния триъгълник. Това са m.sartorius [4,36], m.rectus femoris
[36,38], m.rectus abdominis [36] и m.gracilis.
Освен покриването на протезата – инфектирана
или нова с жив биологичен материал, мускулното ламбо създава път за лимфния дренаж.
Б. Лечение с негативно налягане
Лечението с негативно налягане (вакуум
асистирано затваряне) на раните е нова терапевтична възможност, използвана за лечение на
отворени рани. Използването му при инфектирани протези позволява подобряване на лимфния дренаж, стимулира развитието на
гранулационна тъкан и води до ерадикация на
инфекцията. Kotsis и Lioupis съобщават за лечение на 8 пациенти, като четирима от тях са
били в 3-ти стадий по Szilagyi. Те съобщават за
успешното им излекуване, без кървене, без необходимост от мускулен флап и без реинфекция
[41]. Срок на наблюдение 17 месеца. Pinocy и
съавт. съобщават за използване на метода при
29 пациенти, дори и при виждаща се в раната
протеза и постигат заздравяване на раните при
всички, без реинфекция за 18 месечен период
на наблюдение[54].
Обратно, Svensson и съавт. съобщават смъртност от 33% и ампутации 25% [66]. Оздравяване на раните е постигнато само при 75% от
пациентите, лекувани по този метод. Те са наблюдавали кървене или фалшиви аневризми
при 6 пациенти. Според тях наличието на грамотрицателна микробна флора прогнозира неуспех при това лечение.
Най-вероятно тази техника е най-работеща
след ерадикация на инфекцията и ефективен
дебридман на раната.
В. Локална антибиотична терапия
Добър ефект има използването на 10% йодповидон, но се отбелязва подтискане на растежа
на фибробластите [12]. Разреденият разтвор
няма достатъчен антибактериален ефект [2,12].
Някои автори препоръчват комбинация от 10%
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йод-повидон и антибиотик, като оптимална за
като оптимална за локално лечение [2].
Г. Импрегниране с антибиотик на съдовото (протезното) легло
Идеята е взета от опита на ортопедите да
лекуват остеомиелит с напоен с антибиотик
костен цимент. Някои хирурзи използват този
подход за подобряване на резултатите от опитите за съхраняване на протезата [4].
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОКЕТ ПРИ БОЛНИ
С ХРОНИЧНА ВЕНОзНА БОЛЕСТ

А. Андреев
Отделение по Съдова хирургия, МБАЛ «Свети Иван Рилски», Стара Загора

ТHE APPliCAtiON OF DiOKEt At PAtiENtS WitH
CHRONiC vENOUS DiSEASE
A. Andreev
Vascular surgery Departement
MBAL “St. Ivan Rilski”, Stara Zagora

РЕзЮМЕ

Широкото разпространение на хроничната венозна болест (ХВБ) налага системно и комплексно
лечение, включващо различни медикаменти. Ефективността на препаратите съдържащи флавоноида
диосмин е известна, но по-новите от тях е уместно
да бъдат периодично проучвани в клиниката.
В амбулаторни условия бе проучен ефектът от
съдържащият пречистен Диосмин медикамент Диокет върху субективната симптоматика, отока и кожните промени при 157 пациенти с ХВБ.
Проучването включваше лечение с 1т. дневно за период от 3 месеца за всеки от болните и продължи
общо една година. Резултатите демонстрираха
значително редуциране на субективната симптоматика и 21% намаляване на отока около глезена на
болния крак. Значими странични явления, които да
налагат прекъсване на терапията с Диокет не бяха
установени.

ВЪВЕДЕНИЕ

Хроничната Венозна Болест (ХВБ) обединява всички хронични болестни състояния на
крайниците, които се развиват в резултат на инсуфициентен венозен клапен апарат, повишено
венозно налягане и веностаза (1). Рисковите
фактори за развитието на ХВБ са пол, възраст,
бременност, обезитас, хормонални нарушения,
начин на живот, професионални вредности, наследственост и др. В зоните с умерен климат
около 30% от населението страда от ХВБ. В
България в различните възрастови групи между
30 и 40 % страдат от това заболяване, като при

SUmmARy

The chronic venous disease, being widespread,
should be treated in complex way, including with
drugs. The most effective between such drugs are
flavonoids and especially diosmin. It is reasonable
any new diosmin-containing drugs on the market
tobe investigated several times.
The effect of the treatment with Dioket at 157
patients with PVD was studied on ambulatory basis.
The medication with 1tabl. Dioket (600mg Diosmin)
daily lasts exactly 3 months for every patient but the
whole study lasts 1 year. The results demonstrated
significant reduction of the patients’ complaints and
21% reduction of the paramaleolar edema. No single
one significant side-effect was registered.

хората над 50 годишна възраст ХВБ се наблюдава в 60-70% от случаите (1,5). По данни на
БНДСЕХА 37% от българите са с разширени
вени на долните крайници, като от тях 47% са
жени, а 30% - мъже; за съжаление само 1% от
тях се лекуват. Обезпокоителен е и фактът, че
близо 20000 пациенти в България са с V и VI
стадий на ХВБ (2).
Съвременното лечение на ХВБ включва
приложение на фармакологични средства, компресивна терапия, склеротерапия, ендовенозната лазерна или радиофреквентна аблация
(EVLA, RFA), класическата хирургия и локална
терапия (1,3). Като задължителен елемент в ле-
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чебната схема на болните с ХВБ днес се използват тези флеботропни медикаменти, които са с
доказана клинична ефективност и добра поносимост (1,3,6).
Диосминът е естествен флавоноид, който се
изолира от растителни източници по специална
технология. Той повишава контрактилното действие на адреналин, норадреналин и серотонин
в областта на повърхностните вени на изолат
на v. saphena, повишава венозния тонус и съдовата резистентност. Eфектът му е свързан с приложената доза. Едновременно с тези свои
ефекти Диосмин понижава обема на венозния
застой и средното венозно налягане на повърхностните и дълбоки вени (4). Всички тези
факти показват, че препараът е подходящ за лечение на ХВБ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За период от 1 година (Март 2011-Март
2012 г.) в амбулаторни условия към кабинета по
съдова хирургия на МБАЛ “Св. Иван Рилски”,
Стара Загора бяха лекувани 157 болни с ХВБ,
от които 32% бяха мъже, а 68% - жени.
Поставянето на диагнозата включваше подробна анамнеза за данни относно наследственост, рискови фактори, хормонални нарушения,
начин на живот и др. Подробният ангиологичен
статус целеше установяване на степента на ХВБ
по CEAP чрез локализацията на варикозата,
видът разширeни вени и трофичните кожни

промени. При всички пациенти беше извършвано изследване с дуплекс-Доплер с цел установяване на рефлукс по сафените, на
проходимостта на дълбоката венозна система и
на комуникациите с дълбоката венозна система
(пефоранти).
Разпределението на степента на ХВБ по
CEAP е представена на Фиг.1, а вида на клиничната симптоматика - на Фиг. 2.
При всички пациенти беше проведено идентично медикаментозно лечение с Dioket® 600
mg 1 таблетка дневно сутрин и дозирана еластокомпресия за 3м.
РЕзУЛТАТИ

Резултатите от проведеното лечение са
представени на Фиг. 3. По време на терапията
не бяха регистрирани никакви нежелани лекарствени реакции като например гастро-интестинални нарушения, невровегетативни смущения
или кожни реакции.
Анализът на степента на удовлетвореност
на пациентите от лечението с Dioket® 600 mg
(1 таблетка) дневно беше 8,2 по десет степенната скала.
ДИСКУСИЯ

Днес лечението с флеботропни медикаменти е задължително във всички стадий на
ХВБ(1,3,6). В световен мащаб са проведени

Фигура 1. Разпределение на степента на ХВБ по CeAP
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множество двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични проучвания за
оценка на безопасността на диосмин в дневни
дози от 1000 mg за период от 2 месеца до 1 година. При това не са наблюдавани алергични
реакции, лекарствени взаимодействия, фотосенсибилизиращо действие, както и значими
промени в клинико-лабораторните показатели
(1,3,6) . Налюдаваните в единични случаи леки
по тежест и бързопреходни нежелани реакции
са били най-често под формата на стомашен
дискомфорт, замаяност, обриви по кожата и са
били оценени като малко вероятно свързани с
приложението на диосмина. Поносимостта при
приложението му на практика не се различава

съществено от тази при приложението на плацебо (4). Представеното тук проучване също не
регистрира странични ефекти в контролираната
група, което даде възможност за оценяване на
поносимостта на медикамента като много
добра. Мета-анализът проведен от Boada и
Nazco на 63 клинични проучвания (29 от тях открити и 34 плацебо-контролирани), при които е
сравнена клиничната ефикасност на диосмин и
плацебо, установява 70% подобрение на симптомите на Хроничната Венозна Недостатъчност (ХВН) (тежест и умора в краката, болка и
нощни крампи) при приложението на диосмин,
в сравнение с 35% подобрение на симптомите
при приложение на плацебо (4). Подобни данни

Фигура 2. Разпределение на клиничната симптоматика при пациентите с ХВБ

Фигура 3. Резултати от проведеното лечение с Dioket® 600 mg (1 таблетка дневно).
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бяха регистрирани и в настоящото проучване с
много добро повлияване на симптоматиката на
ХВБ (Фиг.3).
ИзВОДИ:

- Dioket® 600 mg (1 таблетка дневно) е венотоник, повлияващ позитивно в значителна
степен субективите и обективни симптоми на
ХВБ.
- Добрата поносимост и еднократният
прием са предимства на медикамента в конкурентната пазарна среда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕТРАЛЕКС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА
АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ДОЛНИТЕ КРАйНИЦИ
С. Димитров, Т. захариев
Клиника по Съдова хирургия и Ангиология
СБАЛССЗ „Света Екатерина” – София

APPliCAtiON OF DEtRAlEx iN PAtiENtS WitH CHRONiC
ARtERiAl iNSUFFiCiENCy OF tHE lOWER ExtREmitiES
S.Dimitrov, t.Zahariev
Clinic of Vascular Surgery and Angiology
“St. ekaterina” Hospital - Sofia

РЕзЮМЕ

Диосминът, като естествено срещащ се флаваноиден гликозид, протектира микроциркулацията,
инхибира възпалителните реакции и намалява капилярния пермеабилитет. Цел на настоящето проучване бе да проверим неговото действие и върху
микроциркулаторните увреди при пациенти с хронична артериална недостатъчност на долните крайници (ХАНК). За тази цел се извърши проспективно
проучване на адювантно лечение с Детралекс при
пациенти с ХАНК, преминали през Клиниката по
съдова хирургия и ангиология при СБАЛССЗ
„Света Екатерина” – София. В проучването бяха
включени 200 пациенти с артериални реконструкции на долните крайници и контролна група от 100
болни без приложено диосминово лечение. Оценени бяха субективните показатели болка, тежест,
стъпален оток и мускулни крампи в двете групи пациенти. Следоперативно болните бяха проследени
на първия и третия месец след дехоспитализацията.
В групата пациенти с адювантна диосминова терапия изследваните показатели отзвучават прогресивно в по-голяма степен в сравнение с контролната
група.
Проучването върху Детралекс като адювантна
терапия при пациенти с ХАНК доказва позитивния
ефект на медикамента върху този контингент болни.
Ключови думи: Детралекс, микроциркулация,
ХАНК

УВОД

Диосминът е естествено срещащ се флавоноиден гликозид, който може да бъде изолиран
от различни растителни източници или да бъде
синтезиран от флавоноида хисперидин. Механизмът му на действие включва подобряване на

SUmmARy

The diosmin, as a naturally occurring flavonoid
glycoside, protects the microcirculation, inhibits inflammatory reactions and reduces capillary permeability. The aim of the study is to control its effect
on microcirculatory damages in patients with
chronic limbs ischemia (CLI). A prospective study
was performed for the use of diosmin (Detralex) as
an adjuvant treatment for patients with CLI. The
study included 200 patients with arterial reconstruction of the lower limbs and control group of 100 patients without such kind of treatment. Subjective
indicators like pain severity, stepping edema and
muscle cramps in both groups of patients were assessed. Postoperatively, patients were followed up
on the first and third month after the discharge from
the hospital.
In the group of patients with adjuvant therapy
with diosmin, studied parameters decreased progressively during the first and third month in a greater
extent than in the control group. This study demonstrates the positive effect of the drug on the patients
with CLI.
Key words: Diosmin (Detralex), microcirculation,
CLI

венозния тонус, увеличаване на лимфния дренаж, протекция на капилярната микроциркулация, инхибиране на възпалителните реакции и
редукция
на
капилярния
пермеабилитет.[1,7,11,13]. Някои флавоноиди, включително
диосмин, са мощни инхибитори на простагландин Е2 (РGE2) и тромбоксан А2 (TxA2) [4], а
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също така инхибират левкоцитната агрегация,
миграция и адхезия. Диосминът значително намалява плазмените нива на ендотелните адхезионни молекули и редуцира неутрофилната
активация, като по този начин осигурява протекция срещу микроциркулаторните увреди.[8,12].
Това ни даде основание да си поставим за
цел да проверим неговото действие и върху
микроциркулаторните увреди при пациенти с
хронична артериална недостатъчност на долните крайници (ХАНК). За реализирането на
формулираната цел си поставихме следните задачи:
1. Да се приложи лечение с Детралекс като
адювантна терапия при всички пациенти с хронична артериална патология на долните крайници лекувани в клиниката по съдова хирургия
и ангиология и ДКБ на СБАЛССЗ “Света Екатерина” – София.
2. Проследяване ефекта от приложението
на така подбрания диосминов медикамент в
продължение на три месеца.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За периода февруари – септември 2011г. бе
приложено адювантно лечение с Детралекс на
пациенти с ХАНК, преминали през клиниката
по съдова хирургия и ангиология и ДКБ на
СБАЛССЗ “Св. Екатерина” – София. В проучването бяха включени 200 болни с артериални

реконструкции на долните крайници, включително и в аорто-илиачния сегмент. От тях 143
(71,5%) бяха мъже, а 57 (28,5%) - жени на
средна възраст 63,7 години във възрастовия интервал от 49 до 84 години. Пациентите бяха групирани според клиничния стадий на ХАНК - те
бяха предимно във втори (51,5%) и трети
(22,5%) стадий на болестта (Фиг.1). Контролната група включва 100 болни без приложено
диосминово лечение. Оценени бяха субективните показатели болка, тежест, стъпален оток и
мускулни крампи в двете групи болни. Данните
бяха обобщени в анкетни карти на всички
болни. Следоперативно пациентите бяха контролирани на първия и третия месец след дехоспитализацията.
РЕзУЛТАТИ

Оценката на субективните показатели установи, че преди включване в проучването на диосминовия препарат при всички болни бяха
налице болка и парестезии, следвани от мускулни крампи в 73% от тях. При последвалото
проследяване направи впечатление обстоятелството, че тези показатели намаляват прогресивно през първия и третия месец след
дехоспитализацията, като през третия месец
болка бе установена при 56% от пациентите, парестезии – при 43,5%, а мускулни крампи – при
45%. Бе регистрирана и сигнификантна редукция на стъпалния оток oще през първия месец

Фиг.1. Разпределение на пациентите според стадия на ХАНК.
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след дехоспитализацията , и то с повече от половината от началната му стойност (от 56% на
25%), като през третия месец неговите размери
се задържаха относително стабилни – 23,5%. В
хода на проследяването не беше установена сигнификантна промяна в стойността на показа-

малка степен своята стойност през първия
месец на проследяването, която остава без сигнификантна промяна в третия. Нещо повече,
при показателите стъпален оток и тежест не се
установи сигнификантна промяна в стойносттите им (Фиг. 3).

Фиг.2. Резултати при пациентите, приемащи
адювантен диосминов препарат

Фиг.3. Резултати при пациентите от
контролната група

теля тежест в крайника (Фиг. 2).
При контролната група симптоматиката бе
идентична с тази на приемащите диосминов медикамент. В тази група болни, обаче, се установи, че трите водещи показателя – болка,
парестезии и мускулни крампи намаляват в по-

Извърши се оценка на стъпално-брахиалния
индекс (СБИ), която показа, че и при двете
групи болни се наблюдава повишаване в стойността на СБИ, като в групата пациенти с адювантно лечение, тя е по-висока в сравнение с
контролната, но само по абсолютна стойност (Фиг. 4).

Фиг.4. Промени в СБИ при проследяването.
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ДИСКУСИЯ

Повече от 30 години диосминът е бил използван като флеботоник, а наскоро започна да
бъде изследван за други терапевтични цели,
включително рак, предменструален синдром,
колит и диабет. Доказано е, че той е съдово-протективен агент, използван за лечението на хронична венозна недостатъчност, хемороиди, и
лимфедем [1,2,9-11,13]. Като флаваноид той намалява свободните радикали, има противовъзпалително и антимутагенно действие [3,15].
Диосминът нормализира капилярният пермеабилитет и намалява исхемията при диабетно
болните. Реологичните проучвания при Диабет
Тип 1 показват, че диосминът може да подобри
хемореологията, намалявайки еритроцитната
агрегация, което намалява периферното съдово
съпротивление. Това се изразява в едновременно намаляване на застоят в микроциркулацията и исхемията [5,6,14].
На базата на всички тези изследвания в
литературата, дeмонстриращи ефекта на диосмин върху микроциркулацията, нашето проучване за Детралекс като адювантна терапия при
пациенти с ХАНК показва позитивния ефект на
медикамента и върху този контингент болни,
като се установи следното:
1. Подобрение на субективните оплаквания
в двете групи пациенти.
2. При пациентите, приемащи и Детралекс,
се регистрира по-голямо подобрение по отношение на болката, парестезиите и отока.
3. Положителната промяна в оплакванията
на третия месец от проучването е по-добре изразена при пациентите, получаващи и Детралекс.
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tРОМБОФИЛИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С „ИДИОПАТИЧНА” ВЕНОзНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ

М.Станева1, Б. Минкова1, Н.Стоева3, Г. Кирова4, В.Колева2,
1.Клиника по съдова хирургия и ангиология, 2.Клинична лаборатория,
3.Клиника по вътрешни болести, 4. Клиника по образна диагностика
Токуда Болница - София

tHROmBOPHiliAS iN PAtiENtS
WitH “iDiOPAtHiC” vENOUS tHROmBOSiS

М.Staneva1, B.minkova1, N.Stoeva3, G.Kirova4, v.Koleva2,
1.Clinic of Vascular Surgery and Angiologyр 2.Clinical Laboratory,
3.Clinic of Internal Diseases, 4.Clinic of Imaging Diagnostic
Tokuda Hospital - Sofia
РЕзЮМЕ

Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) е една от най-честите некардиологични причини за внезапна смърт при
млади хора и водеща причина за майчина смърт по време
на бременност. Тромбофилията е аномалия в кръвосъсирването, свързана с повишен риск от тромбообразуване. Цел на настоящето проспективно проучване е
изучаване честотата на вродените или придобити тромбофилии при пациенти с ВТЕ, както и демографското им
и честотно разпределение в проучваната популация.
Проучени са 77 пациенти, хоспитализирани в Клиниката по съдова хирургия и ангиология и Клиника по
Вътрешни болести на МБАЛ „Токуда Болница София” за
периода от 18 месеца, с диагноза ВТЕ без анамнеза за
предхождащи провокиращи фактори. Изследвани за антитромбин ІІІ дефицит (АТ III), дефицит на протеин С и
протеин S, мутация на фактор V на Лайден протромбин
мутация G 20210 A, мутация РАІ 1-4G/5G, мутация
MTHFR (A1298C + C677T хиперхомоцистеинемия и антифосфолипиден синдром (АФЛС). Диагнозата ДВТ е
поставена с цветен дуплекс доплерсонография, а БТЕ със
СТ пулмоангиография.
Общо 108 тромбофилии се доказаха при 62 (80,5 %.) .
От изследваните пациенти половината боли са носители
само на една тромбофилия, а другите - на две и повече
тромбофилии. Най-често срещаните тромбофилии са мутация РАІ 1 4G/5G (33.7%); мутация на ф-р V на Лайден
(29.8%) и дефицит на антитромбин ІІІ (19.48%). ВТЕ доскоро определяни като „идиопатични” често се дължат на
вродена или придобита тромбофилия. Активният им
скрининг и ранна диагностика разкриват нови възможности за профилактика и лечение на ВТЕ и свързаните с
него усложнения.
Ключови думи: венозна тромбоемболия, дълбока венозна тромбоза, белодробна тромбемболия, тромбофилия, фактор V на Лайден, мутация РАІ 1 4G/5G.

SUmmARy

Venous thromboembolism (VTE) is one of the most
common non-cardiac causes for sudden death in young
adults and is leading cause for maternal death during pregnancy. Thrombophilia is an abnormality in coagulation,
increasing the risk of thrombosis. Aim of the present study
is to reveal the incidence of acquired and congenital
thrombophilias in patients with VTE, and their
demographic and frequency distribution in the studied
population.
A cohort of 77 patients hospitalized in the clinic of
Vascular Surgery and Angiology and the clinic of Internal
Medicine of the University Hospital “ Tokuda Hospital
Sofia” for a period of 18 months with VTE without
history of provoking factors, and were examined for :
mutation of factor V Laiden (FVL); prothrombin factor II
mutation (G 20210 A); deficiency of antithrombin III; deficiency of protein C; deficiency of protein S;
plasminogen activator inhibitor-1, mutation (PAI 14G/5G); mutations A1298C and C677T of
methilen-tetrahydrofolat reductase- MTHFR; antiphospholipid syndrome; homocysteine. Diagnosis DVT was
established by compressive color duplex dopler
sonography, and PE by CT pulmoangiography.
108 thrombophilias were proven in 62 (80.5%) of the
studied patients. Half of the patients with thrombophilias
have only one thrombophilia, and half have two or more.
Most common thrombophilias proven to be mutation РАІ
1 4G/5G (33.7%); mutation of factor V (29.8%), and
deficiency of AT III (19.48%).
Venous thromboembolias recently defined as “idiopathic” are often due to acquired of congenital thrombophilias. Their active and early screening and diagnosis
give some new possibilities for prevention and treatment
of VTE and its complications.
Key words: Venous Thromboembolism, Deep
Venous Thrombosis, Pulmonary Thromboembolism,
Thrombophilia, Mutation of factor V Laiden, Mutation
PAI 1 4G/5G.
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ВЪВЕДЕНИЕ:

Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) засяга
първично здрави хора в трудоспособна възраст.
Белодробната емболия е една от най-честите некардиологични причини за внезапна смърт при
млади хора и в развитите страни е водеща причина за майчина смърт по време на бременност
и в постпарталния период [9,15]. Диагностиката, лечението и профилактиката му са сред основните
приоритети
на
съвременната
медицинска наука и оттам - практика на всеки
съдов специалист. Венозните тромбози се делят
на провокирани (от т.нар.екзогенни фактори:
продължителна имобилизация /повече от 7
дни/, голяма хирургична интервенция, дехидратация, травма, бременност, употреба на орални
контрацептиви, хормонзаместителна терапия
(или онкологично заболяване) и непровокирани
(при отсъствие на тези фактори).
Тромбофилията е аномалия в кръвосъсирването, която увеличава риска от тромбози [13].
Тромбофилия може да бъде вродена или придобита. Все още подлежи на дискусия въпросът
дали всички пациенти с венозна тромбоза е необходимо да се изследват за дефекти в кръвосъсирването, но е факт, че повече от 1/3 от
пациентите с непровокирана венозна тромбоза
притежават наследствена или придобита биохимична предиспозиция към тромбообразуване
[4].
Вродени тромбофилии са антитромбин ІІІ

дефицит (АТ III), дефицит на протеин С (ПС )
и протеин S (ПS), мутация на фактор V на Лайден (ФVЛ), протромбин мутация G 20210 A, мутация РАІ 1-4G/5G, мутация MTHFR (A1298C
+ C677T). Най-често срещаните са мутация на
ф-р V на Лайден и протромбин мутация G
20210 A [12,13,17]. От придобитите тромбофилии интерес представляват хиперхомоцистеинемията и антифосфолипидния синдром
(АФЛС), който повишава риска от развитие
както на венозна, така и на артериална тромбоза
[13,18].
ЦЕЛ:

Цел на настоящето проспективно проучването е изучаване честотата на вродените или
придобити тромбофилии при пациенти с ВТЕ,
както и демографското и честотно им разпределение в проучваната популация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД:

Изследвани са 77 пациенти, хоспитализирани в Клиниката по съдова хирургия и ангиология и Клиника по Вътрешни болести на
МБАЛ „Токуда Болница София”, за периода от
18 месеца, с диагноза ВТЕ без анамнеза за предхождащи провокиращи фактори, които са изследвани за тромбофилии. Диагнозата ДВТ е
поставена с цветен дуплекс доплерсонография
(фиг 1), а БТЕ със СТ пулмоангиография. Из-

B

А

Фиг.1. Дълбока венозна тромбоза – А - дуплекс доплерсонография на остра тромбоза на феморална вена:, Б компресия с трансдюсер.
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следвана е венозна кръв от пациентите за мутация на ф-р V на Лайден (FVL); протромбин фактор ІІ мутация (G 20210 А); дефицит на
антитромбин ІІІ; плазминоген активатор инхибитор-1 мутация (РАІ 1-4G/5G); мутации
A1298C и C677T на метилентетрахидрофолат
редуктаза- MTHFR ; дефицит на протеин С; дефицит на протеин S; антифосфолипиден синдром
(АФС);
хомоцистеин.
Чрез
молекулярно-биологичен РСR тест са доказани
мутация на ф-р V на Лайден, протромбин мутация G 20210 А, мутация РАІ 1-4G/5G и мутация
MTHFR (A1298C + C677T). За изследване на
протеин С, хомоцистеин и антитромбин ІІІ се
използва хромогенен тест, а хронометричен
тест за изследване на протеин S. От антифосфолипидните антитела се изследваха антикардиолипинови антитела и анти-β 2 гликопротеин 1
антитела, които бяха доказани посредством
ELISA.
РЕзУЛТАТИ:

В настоящето ретроспективно проучване са
включени 77 пациенти. От тях 41 (55.3 %) са
мъже и 36 (44.7 %) са жени (фиг 2), на средна

Фиг.2. Разпределение на пациентите по пол

Фиг 3. Честота на тромбофилиите

възраст 38,7 години. Общо 108 тромбофилии се
доказаха при 62 (80,5 %.) от изследваните пациенти(фиг. 3). От 77 изследвани пациенти 50
пациенти са само с ДВТ - 65.0%, 16 (20.8%) пациенти са само с БТЕ, а 11 (14.2%) имат и двете (фиг. 4).

Фиг.4. Разпределение на пациентите
според вида на ВТЕ

Разпределението на тромбофилиите по честота е представено на фиг.5 и фиг 6. С мутация
на ф-р V на Лайден са 23 (29.8%) пациенти, от
тях 2 (2.60%) са хомозиготни носители, а 21
(27.27%) са хетерозиготи. Фактор V Лайден е 21
% от всички доказани мутации. Протромбин
мутация G 20210 А се установи при 7 (9.09 %)
пациента, всички с хетерозиготно носителство.
Дефицит на АТ ІІІ се наблюдава при 15
(19.48%) пациента, дефицит на Протеин С – при
3 (3.9%) пациента, дефицит на Протеин S - при
6 (7.79%) пациенти. Мутация РАІ 1-4G/5G се
диагностицира при 26 (33.7%) пациенти, или
24% от мутациите. При 18 (23.37%) пациенти
се доказа хомозиготно 4G/4G носителство, а 8
(10.33 %) са хетерозиготи по мутантен алел
4G/5G. Мутация MTHFR (A1298C + C677T)
има при 9 (11.68%) пациенти, които са с комбинирано хетерозиготно носителство на двата генетични дефекта MTHFR A1298C и MTHFR
C677T. От придобитите тромбофилии установихме антифосфолипиден синдром при 9
(11.68%) пациенти, а хиперхомоцистеинемия –
в 12 (15.58%). (фиг.5) Половината пациенти са
носители само на една тромбофилия - 31 (50%)
пациенти, и на две и повече тромбофилии също
31 (50%) (фиг. 7).
Седемнадесет (27.4%) от пациентите с
тромбофилия са с илиофеморална флеботромбоза. Деветнадесет (30.6%) пациенти са с феморопоплитеална флеботромбоза и 5 (8.0%)
пациенти са със засягане на друга вена - двама
с тромбоза на тибиална вена, един пациент с
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Фиг.5. Честота на тромбофилиите - разпределение на пациентите според вида на
тромбофилиите

тромбоза на вена субклавия и двама с рецидивиращи варикофлебити на повърхностни вени
на долни крайници.
ОБСЪЖДАНЕ:

Получените резултати позволиха да се
създаде модел на поведение при пациенти с
„идиопатична” ВТЕ. Доказано по-младата
възраст /под 40 години/ у пациентите, при които
ВТЕ е първа изява на носителство на тромбофилии, дойде като потвърждение на докладите
на Lijfering W. M и сътр., и от Martinelli I и
сътр. [4,10,11]. От друга страна сред изследва-

Фиг. 6. Честота на видовете тромбофилии,
като част от всички тромбофилии
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ните пациенти не се установи значима разлика
в разпределението на тромбофилиите по пол. За
сравнение в доклада на Lijfering W. M. и сътр.
се съобщава за превес на мъжкия пол при развитие на рецидивиращи дълбоки венозни тромбози, а и Mirae Lee и сътрудниците му доказват
по-висока честота на мъжете с идиопатична
БТЕ [5,11].
На първо място по разпределение на тромбофилиите в нашето проучване се установи мутацията PAI-1 4G/5G- 33.7 %, което
потвърждава проучването на Segui R et all,
които доказват че PAI-1 4G/4G и 4G/5G генотип
увеличават риска от тромбози [19].

Фиг. 7. Честота на тромбофилиите - разпределение на пациентите според броя на тромбофилиите
на един пациент
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В нашето проучване се установи висока честота и на пациентите с мутация на ф-р V на
Лайден - 29,8 % в българската популация, което
я поставя на второ място по честота и позволява
да я сравним с други страни като Испания
(26.5% от пациентите с ДВТ), Турция (23%),
Гърция (16%), Кипър (19%), Ливан (39.7%),
Йордания (18%) [13].
Резултатите от настоящето проучване се
различават от резултатите, докладвани в поредица проучвания, които съобщават като втора
по честота тромбофилия протромбин мутация
G 20210 А [12,13,16,17]. В нашите резултати тя
се нареди на седмо място с честота 9.09%. За
сравнение в проведеното проучване от Oguzulgen и сътрудници за ролята на тромбофилиите
за остротата на белодробния тромбоемболизъм,
те доказват честота на ф-р V на Лайден и протромбин мутация G 20210 А съответно 18.8% и
6.3%, [14].
От друга страна Margaglion и сътр. достигат
до извода, че ф-р II A(20210) мутация се асоциира с ДВТ на долни крайници, с или без БТЕ,
но не се асоциира само с БТЕ.[8]
Третото място по честота на разпределение
на тромбофилиите идва да докаже значението
на АТІІІ като рисков ф-р за развитие на ДВТ и
в подкрепа на проучването на Marciniak E и
сътр., които изучават взаимовръзката между дефицит на АТ ІІІ в три поколения и развитието
на клиника на ВТЕ [7].
Сравнително рядко в българската популация от вродените тромбофилии се срещат и дефицит на Протеин С и дефицит на Протеин S,
което е съобщено и от други автори [12,13,16].
В корейската популация, обаче, с най-висока честота сред пациентите с „идиопатична” БТЕ се
отличава именно дефицитът на протеин С [11].
Дълбоката венозна тромбоза на долните
крайници е най-честата първоначална изява на
антифосфолипидния синдром и хиперхомоцистеинемията, което се доказа от факта, че придобити тромбофилии се доказаха само при
пациенти с ДВТ [1,10,18].
Ние не установихме статистически значима
разлика в честотата на пациентите с илиофеморалната или феморопоплитеална флеботромбоза за разлика от Каrpenko и сътр, които
наблюдават по-висока честота на флеботромбо-

зите в илиофеморалния сегмент при пациенти
с диагностицирана тромбофилия [3].
Комбинацията от тромбофилии повишава
риска от тромбообразуване, което се доказа от
високата честота на пациентите с две и повече
тромбофилии-50%.
зАКЛЮЧЕНИЕ:

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е значим медицински и социален проблем, отличаващ се с висока честота на заболеваемост и
смъртност и водещ до тежки инвалидизиращи
усложнения [2]. Той най-често е първа изява на
тромбофилия при млади пациенти. В нашето
проучване доказахме, че венозни тромбемболии, доскоро определяни като „идиопатични”,
често се дължат на вродена или придобита
тромбофилия. Активният скрининг и ранната
диагностика на тромбофилиите разкриват нови
възможности за профилактика и лечение на
ВТЕ и свързаните с него усложнения.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Cervera R, Piette JC, Font J, et al.
Antiphospholipid syndrome: clinical and immunologic manifestations and patterns of disease
expression in a cohort of 1,000 patients. Arthritis
Rheum. 2002;46:1019–1027.
2. Heit JA. The epidemiology of venous
thromboembolism in the community: implications
for prevention and management. J. Thromb.
Thrombolysis. 2006;21(1):23–29.
3. Karpenko AA, Gervaziev VB, Barkagan ZS,
Tsyvkina LP Phlebothrombosis and pulmonary
thromboembolism in patients with thrombophilia.
Angiol Sosud Khir: 2007;13(1):59-64
4. Lijfering;W.M et all., Selective testing for
thrombophilia in patients with first venous
thrombosis: results from a retrospective family
cohort study on absolute thrombotic risk for
currently known thrombophilic defects in 2479
relatives; Blood. 2009;113:5314-5322
5. Lijfering;W.M.et all, A lower risk of recurrent
venous thrombosis in women compared with men
is explained by sex-specific risk factors at time of
first venous thrombosis in thrombophilic families;
Blood.2009;114:2031-2036

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

2/2012

32

6. Makris М. Thrombophilia: grading the risk.
Blood 2009 113: 5038-5039
7. Marciniak E., Farley C. H. and DeSimone Ph. A.
Familial Thrombosis Due to Antithrombin III
Deficiency Blood 1974;43: 219-231
8. Margaglione M; Brancaccio V; De Lucia D; et
all.Inherited thrombophilic risk factors and venous
thromboembolism - Distinct role in peripheral deep
venous thrombosis and pulmonary embolism
CHEST Nov 2000.118.5.1405 -1411
9. Marik PE, Plante LA. Venous thromboembolic
disease and pregnancy. New England Journal of
Medicine. 2008;359(19):2025–2033
10. Martinelli I et all, Hyperhomocysteinemia in
cerebral vein thrombosis; Blood. 2003;102:13631366
11. Mirae Lee, Hye Jin No, Shin Yi Jang, et
all.Hereditary thrombophilia in Korean patients
with idiopathic pulmonary embolism. Yonsei
medical journal 05/2012; 53(3):571-7
12. Mitchell RS, Kumar V, Abbas AK, Fausto N
(2007). "Chapter 4". Robbins Basic Pathology
(Eighth ed.). Philadelphia: Saunders.
13. Nicolaides N, Breddin H, Carpenter P, et all.
Thrombophilia and venous thromboembolism.
International consensus statement. Guidelines

according to scientific evidence. International
angiology .2005; 24(1), 1-26
14. Oguzulgen I.K, Ekim N.N., Akar N., Demirel
K., and Kitapci M., The role of thrombophilic risk
factors in the severity of pulmonary
thromboembolism, Eur Respir J. 2002 ;19:709-711
15. Puranik R, Chow CK, Duflou JA, Kilborn MJ,
McGuire MA. Sudden death in the young. Heart
Rhythm. 2005;2(12):1277–1282.
16. Rosendaal FR et all. Venous thrombosis: a
multicausal disease. Lancet. 1999;353:1167-1173.
17. Rosendaal FR et all "Venous thrombosis: the
role of genes, environment, and behavior" .
Hematology Am. Soc. Hematol. EDUC. Program
2005 (1)
18. Ruiz-Irastorza G, Crowther M, Branch W,
Khamashta MA. Antiphospholipid syndrome.
Lancet Oct 2010;376 (9751): 1498–509.
19. Seguí, R., Estellés, A., Mira, Y., et all. PAI-1
promoter 4G/5G genotype as an additional risk
factor for venous thrombosis in subjects with
genetic thrombophilic defects. British Journal of
Haematology, 2000;111: 122–128.
20. Seligsohn U,Lubetsky A., Genetic
Susceptibility to Venous Thrombosis. N Engl J
Med 2001; 344:1222-1231

Адрес за кореспонденция:
Доц. Милена Станева, дм,
Клиника по Съдова хирургия и ангиология,
Токуда Болница - София, София 1407,
бул. Н. Вапцаров 51Б, e-mail: staneva_milena@abv.bg
33

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

2/2012

БОЛКАТА В ПСИХИЧНАТА РЕАЛНОСТ НА ПАЦИЕНТИ С
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PAiN iN tHE PSyCHiC REAlity OF PAtiENtS WitH
NEUROSiS AND vASCUlAR DiSEASES
R.Krumova-Pesheva*, K.Guirov**, H.Peshev**
Lozenets university Hospital – Sofia*
Vascular surgery and angiology clinic, MMA – Sofia**

РЕзЮМЕ

В психоаналитичната парадигма болката се
асоциира със страха и заплахата на всички равнища
на функциониране на индивида. Соматичната болест често е съпътствана от болкови усещания,
които активизират тревожността и депресивитета
на болните. Пациентите със съдови заболявания
приемат болката, която е обективизирана, през темите за самота, инвалидизация и смърт. Пациентите
с невроза, при които болката има изцяло психогенен, необективизиран характер, са склонни да реагират с болезнени усещания като вид компромис
между желанията и забраните, които безсъзнавано
изпитват. В единия случай болката е отключващ
фактор на редица емоционални преживявания, а в
другия е резултат от продължителен вътрешно-психичен процес. Авторите представят връзката между
психичното и соматичното в нейното многообразие
и разнопосочност.
Ключови думи: психоанализа, психосоматика

ВЪВЕДЕНИЕ

Болката е сигнал за опасност във всички
структури на психичния апарат. Тя носи характеристиките на заплаха за физическото и психично функциониране на болния. Повишава
равнището на тревожност до граници, в които
трудно се толерира. На индивидуално равнище
болковото усещане е много различно в неговите
телесни и емоционални аспекти. В зависимост
от множество фактори един дразнител може да
причини интензивна болка за даден човек, докато за друг не е в състояние да провокира дистрес. В соматичното страдание болката има в
повечето случаи органичен характер. При неврозата нейният характер е функционален. Неза-

SUmmARy

According to psychoanalytical paradigm, pain
associates with fear and threat at all functional levels
of the individual. Very often the somatic disease
involves pain which activates the anxiety and
depression. The patients with vascular diseases experience the pain through loneliness, disability, solitude and death. Patients with neurosis, where the
pain has entirely psychogenetic, non-object
character, are willing to react with painful feelings
as a compromise between desires and bans, entirely
unconsciously. For the disabled patients pain not
only releases a number of emotions, but it can also
be a result of a continuous intra psychic process. The
authors present the divergence and variety of the relation between psychic and somatic.
Key words: psychoanalysis, psychosomatic

висимо от това на фона на едно болково усещане може да възникне тежка личностна криза
с продължителен и натраплив механизъм на
действие.
Психоанализата представя научни обяснения за психичния живот. Възниква в края на 19
век, когато научните обяснения са се ограничавали до причинно-следствени. С въвеждане на
идеята за безсъзнаваното, безпричинно изглеждащото се обяснява с причини, които не осъзнаваме. Нищо в психиката не е безпричинно, но
ние осъзнаваме съвсем малък дял. [1] Разбирането за болката през призмата на психоаналитичната парадигма ни свързва с базисните
човешки страхове и с теориите за тревожността
и взаимодействието между либидинозния и
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агресивния компонент в психиката.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Целта на проучването бе да бъдат представени особеностите на възприемането и усешането за болката при пациенти, които имат
съдови заболявания и при пациенти с невротична симптоматика. В клиничното наблюдение
са включени 10 болни със съдови заболявания
и 10 болни с панически, хипохондрични и тревожни състояния. Болката при съдовите пациенти е реакция на организма, провокирана от
болестния процес. Болката при неврозата е резултат от соматизация на вътрешно-психичната
конфликтност. Симптомите при двете групи пациенти са със средна продължителност от две
години. С пациентите е провеждана психотерапевтична работа в периода 2010-2012 година с
интензивност на сесиите един път седмично.
РЕзУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Болката при пациентите със съдово заболяване има обективен характер. Нейното обективизиране е чрез различни лабораторни и други
клинични процедури и изследвания. Болката
при пациентите с невроза няма органични причини. Тя не може да бъде обективизирана. Нейният произход се приема като психогенен и
болезнените преживявания се интерпретират
като вегетативни смущения, като страдания с
функционална природа. Това различие не може
да надценява болката при едните и да я подценява и неглижира при другите болни. То обаче
е достатъчно съществено с оглед разбирането
на емоционалното състояние и с оглед перспективите за повлияване и лечение.
Темата за болката е пряко свързана с идеите
на психосоматичната медицина. От тази гледна
точка почти всички заболявания се разглеждат
като психосоматични, тъй като в тях винаги
действат психични фактори [6]. От една страна
вторично – като психична реакция на органически обусловено заболяване. Приемат се като соматопсихични заболявания. Болестният процес
е в началото соматичен и вторично обхваща
психичната област. При болните със съдови заболявания е водеща такава свързаност. По този
35

начин болката е обусловена от заболяването.
По-късно тя може да се превърне в психичен
процес, който сериозно затруднява лечението и
функционирането на пациента [3].
В психосоматиката съществува от друга
страна и идеята за първичната връзка между
психично и соматично. Психични причини са в
състояние да доведат до физически нарушения
– психосоматични нарушения. Под психични
причини в психоаналитичната перспектива разбираме неразрешената едипова и предедипова
конфликтност, която се проявява в болката като
в компромисно образувание. Болката е симптом
– компромис между крайно противоречиви
вътрешни желания и забрани. Поддържането на
вътрешно-психичните конфликти е предимно
на безсъзнателно равнище [2].
При разглеждането на хистерията и конверзионните неврози е установено, че изтласканите
представи, непоносими за съзнанието, са способни да доведат до многообразни необективизирани, неорганични симптоми. Хистеричните
разстройства са психосоматични нарушения в
широк смисъл. За разлика от психосоматичните
заболявания при хистерията не се установяват
нарушения на телесните функции. В популярния смисъл при конверзионните неврози става
дума за нарушения, които са само в мислите и
фантазиите на пациента. Симптомът се проецира в тялото и се преживява като „реален“.
Болката провокира множество страхове.
При болните със съдови заболявания тя кореспондира активно със страха от загуба любовта
на обекта [4]. Това е базисен психоаналитичен
страх, свързан с интимността и близостта, самотата, приемането и отхвърлянето от страна на
значимите други хора. Заболяването води болния към въпроса за загубата на важни функции,
към опасения от типа на малоценностните изживявания. „Вече не съм същият – ще ме обичат
ли такъв“. Често тези въпроси и страхове го
карат да се изолира, намаляват желанието и
енергията за излекуване. Пациентът усеща болестта си като нещо, което го инвалидизира.
Той трудно я приема психически, на емоционално ниво. На равнището на фактите е информиран, но отказва да приеме реалността на
такъв факт. Болестта го свързва с депресивитета, с темата за собствената преходност. Бол-
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ката е мост към всичко това. Емоционалните натоварвания в тази посока водят до интензифициране на болката на съзнателно равнище. Тя
става още по-голяма заплаха. Носи риска от
анихилация и смърт [5]. В болката водещо е
чувството за безпомощност и за загуба на контрол. Често е активизирана и кастрационната
тревожност, свързана със заплахата да ти отнемат особено важна част от тялото. Тези преживявания се усещат много интензивно на
съзнателно и безсъзнавано ниво на психичния
апарат. Болката кара пациента да регресира до
ранно-детски реакции и поведения, търсейки
успокояване и грижа. Тя застрашава индивидуалното функциониране на архаично ниво.
Болкта при функционалните смущения
може да бъде в резултат на конкретно болезнено
преживяване. Например по повод на обида е
възможно да възникне силно главоболие. Психоаналитиците смятат за важно придобитата в
детството предазположеност към реакция – например на обидата с определен орган или със
система от органи. Отчасти е унаследеност, но
и резултат от идентификация – в едно семейство реагират на стреса със сърдечни нарушения, в друго – със стомашни болки. Болката и
изборът на конкретен орган при неврозата е безсъзнателен избор и е особено сложен въпрос.
Смята се например, че предразположеността
към кожни заболявания може да възникне заради прекомерната грижа за кожата на бебето
или в резултат на отсъствие на всякаква грижа.
Зад симптомите присъства екзистенциален
страх и базисен конфликт. Екзистенциалният
страх означава за болните загуба на съществуването или смърт. Това е страхът от анихилация,
който е много близък до страха на съдовите пациенти от болестта и болката. Екзистенциалният страх е ключ към разбирането на
психосоматичните заболявания. Той е резултат
от базисен конфликт – екзистенциалната заплаха от самота, произхождаща от злокачествена интроекция, от която самотата отчаяно
се защитава (страх от загуба на обекта). Невротичните пациенти са също, както съдовите,
склонни да регресират, търсейки помощ и
опори.
Теорията на Фройд за принципа на удоволствието постулира, че индивидът се стреми да

максимализира всяко удоволствено преживяване и да минимизира всяко неудоволствено.
Егото трябва да елиминира неприятните усещания, болката. При съдовите болни психологичната работа може да помогне в мобилизирането
на личностния потенциал и в постигането на
контрол върху болката. При невротичните пациенти болката може да изчезне, когато се преработи и разреши вътрешната конфликтност.
Съдовият пациент с помощта на психотерапията може да постигне преодоляване на депресивитета и преразглеждане на цялостното си
отношение към болестта. В състояние е да постигне по-голяма автономия и грижа за себе си.
При неврозата болката и депресията могат да
бъдат защитна стратегия пред едиповата проблематика.
Фройд постулира два нагона – еротичен и
агресивен. Те са тясно взаимно свързани. В различни моменти преобладава единият или другият. За разлика от животните, при които има
инстинкти, нагонът има съществена възможност за отлагане реакцията за задоволяване на
възникнлата потребност. При животните задоволяването се осъществява веднага. При голяма
част от заболяванията наблюдаваме разплитането на двата нагона. Това е нездравословна
тенденция, която води до разрушение и разпад
на личността. Ако болният не съумее да се
справи с болката, той постепенно се изолира и
инвалидизира физически и психически. Започва
да функционира в затворен порядък.
Психичната енергия е лингвистичен конструкт, не е кинетична. Тя е инвестирана в представянията в психиката на различни части от
собственото тяло, от обкръжението. При преобладаване на деструктивния компонент тя започва да се оттегля от външния свят. Редуцира
се и по този начин обеднява личността. Пациентът се лишава от желания, стремежи, контакти, интереси.
Защитните механизми са специални качества, развити от Аза, за да може да изпълнява
тази много сложна функция – да съгласува нагонните форми с изискванията на външната реалност. При двете групи пациенти наблюдаваме
невротични и архаични защитни стратегии. На
безсъзнателно ниво те предпазват от болката и
от ужаса, произтичащ от нея.
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Постепенно Егото на пациента може да се
научава да превръща тревожните стимули в стимули на научаване. Психоаналитичната психотерапия е важен фактор в тази посока.
ИзВОДИ

1. Болката при двете групи пациенти е сигнал за сериозна опасност и е свързана с акумулиране на интензивна тревога и депресивитет.
2. При болните със съдови заболявания
болковите усещания активизират архаични
страхове от авторазрушение, самота и инвалидизация.
3. При неврозата опасността произтича основно от вътрешно-психичната конфликтност и
носи редица едипови характеристики като противопоставяне между желанията и забраните.
4. При съдовите пациенти опасността и
болката могат да бъдат обективизирани. При пациентите с невроза опасността е имагинерна, за
да се обективизира.
5. Психоаналитичната психотерапия е
ключ към разбирането на пациентите и важен
метод, който подпомага тяхното възстановяване
и успешно функциониране.
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WHEN SHAll WE GO AS FAR AS........... tHE GERmANS?
A.Angelov
Chief Asistant, Medical university, Varna

През 2000 година стартира така наречената
„здравна реформа” в България, която и днес има
повече противници отколкото привърженици
както сред пациентите, така и сред медицинския
персонал в болничната и доболнична помощ.
Отговорните служители в Министерството на
здравеопазването и в единствената Национална
здравна каса в дейността си досега неотменно
са твърдели, че се обръщат към чуждестранния
опит и че прилагат най-доброто за нашите
български условия. И все пак здравеопазването
ни все повече боледува...
Без амбицията да съм изчерпателен мога да
споделя видяното от мене по време на близо
двегодишния ми престой в Германия и основателно да попитам, защо от тази страна, където
здравното осигуряване и медицинска помощ са
с установени традиции от десетилетия не се
взаимства поне нещо докрай? Като специалист
съдов хирург бих желал да споделя по-детайлно
различията в съдовата медицина – ангиология,
съдова хирургия, флебология и лимфология.
Най-съществената разлика – в обединена Германия няма монопол на здравната
каса. Към 2000 година функциониращите в
страната здравни каси бяха около 500. Последва
тенденция за постепенното им редуциране, като
към началото на 2006 година броят им бе 330, а
сега са около 250. Във всяка от четиринадесетте
провинции работи по една държавна здравна
каса, която осигурява на всички граждани минималния пакет здравни грижи. Освен тези 14
каси всеки голям концерн или холдинг е създал
или съфинансира за многохилядните си работници и служители отделни здравни каси, които

са в състояние да предлагат и допълнителни медицински услуги. Лекарите и останалият медицински персонал също имат своя отделна
здравна каса. Всички тези каси са във взаимна
конкуренция: от една страна привличане на подобри лекари и здравни заведения, от друга повече пациенти в своята листа като здравно
осигурени. В същото време касите са в единна
компютърна система, за да може всеки лекар и
всяко лечебно заведение да има постоянно служебен достъп до тях.
В Германия няма здравно неосигурени
лица. В тази социална държава всеки, законно
живеещ или пребиваващ там, е здравно осигурен, което се доказва с помощта на пластика с
магнитна лента с големината на нашата лична
карта. Абсолютно всички законно работещи на
територията на Германия лечебни заведения и
лекарски практики са снабдени с четци на тези
карти. Още при приемането на даден пациент
на екрана на компютъра се появява пълното му
здравно досие: прегледи, манипулации, операции, епикризи от предишни хоспитализации,
наличие на алергии, вида на проведената досега
терапия, параклиничните изследвания и инструментални прегледи, името и адреса на личния
лекар и т.н. Това значително подпомага диагностиката, осигурява приемственост и улеснява
предстоящия лечебен процес.
Здравно-неосигурените лица в Германия са
най-вече незаконно пребиваващите и незаконно
работещите там. Ако все пак на тези хора се наложи лечение по спешност, то не им се отказва,
приемат се по общия ред, но още в първите 24
до 48 часа отговорни лица в лечебното заведе-
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ние изясняват здравно-осигурителния им статус
и предявяват съответния иск.
Здравната осигуровка в Германия е двойна:
общопонятното здравно осигуряване е 10 % от
възнаграждението на законно работещия в страната. Съществува и така нареченото осигуряване за лечебни грижи – около 2 % от брутното
възнаграждение, но именно това осигурява 100
% безплатните консумативи за домашно лечение на всички видове рани и други патологични
състояния, както и безплатното посещение на
медицински персонал в дома на болния за инжектиране на инсулин при незрящи, превръзки
на рани или други лечебни процедури. Това се
извършва или от парамедици или от студенти
по медицина, които са на почасов договор. Конкретен пример мога да дам с обслужването на
пациенти с ХВН от VІ ф.к. по СЕАР, които по
статистически данни в Германия са близо 300
000. Цялостното домашно-амбулаторно лечение
и разходи за консумативи е на 100 % заплатено
от съответните здравни каси.
Потребителска такса съществува и в Германия – тя е 10 евро /независимо дали е при личен
лекар, лекар в доболничната помощ или в лечебно заведение/, но се заплаща еднократно за
дадената година. Отчитането на тази такса
също се запаметява на пластиката с магнитната
лента.
Във взаимна конкуренция са не само
здравните каси, но и всички лечебни заведения в Германия: да предоставят максимално
луксозни битови условия, да привлекат на работа най-добрите медицински специалисти.
Болниците се стремят да предложат на
здравноосигурените лица максимален лукс –
ежедневно смяна на спалното бельо, хавлиите
и халатите в банята, индивидуален санитарен
възел, чай или кафе към 10:00 и 16:00 часа,
вестници, списания, телефон до леглото,
включително и безпрепятствен достъп до пастор/някои пациенти са особено силно религиозни/. В някои частни болници дори има
назначен допълнителен немедицински персонал, който контактува с всеки пациент извън часовете за визитации и манипулации. По този
начин се постига допълнително удовлетворяване на битовите желания на пациентите, получава се и обратната информация, дали даден
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пациент е доволен от медицинския персонал.
Болниците – както частни, така държавни или
църковни, са въвели остойностяване на един
леглоден, който е средно между 100 и 300 евро.
В тази сума не е включена медикаментозната
терапия и лечебните процедури. Заплащането
на всеки леглоден се извършва от здравните
каси. Пациентите с допълнителна частна осигуровка имат право на единична стая и обслужване от най-квалифицираните медицински
специалисти, най-често това е ръководителят на
отделението или назначен от него заместник.
Лекарите и сестрите принципно са назначават на срочни договори с три- или шестмесечен
изпитателен срок. Медицинските специалисти
индивидуално договарят с ръководството на лечебното заведение годишната си брутна заплата, както и доплащанията. Годишната
работна брутна заплата при лекарите например
стартира от 65000,00 евро. Втора работа е
възможна само при съгласие от страна на работодателя и при условие, че това няма да пречи
на преките задължения на служителя. Работният ден на съдовия хирург и ангиолог е 7,7
часа или се равнява на 7 часа и 42 минути.
Всяка минута труд има своята стойност; всеки
извънреден труд се заплаща до минута на
удвоена тарифа, времето за обяд или закуска не
се зачита за работно време. Дежурствата са
само платени, като 24-часовото дежурство е с
26 часа продължителност, защото приемането и
предаването на смяната е изключително отговорно и трае средно 1 час. Работодателят естествено заплаща целите 26 часа; т.е подобно
дежурство излиза бруто между 600 и 700 евро.
Освен остойностяване на всеки ден болничен престой, налице е и остойностяване на
всяка лекарска и сестринска дейност. Това е
мотив за работа, но и поставя високи професионални изисквания. Водещ е принципът: не се
връща пациент без преглед по всички правила на добрата медицинска практика. Цялата тази дейност се заплаща от здравните каси
- все едно дали накрая пациентът е с доказано
заболяване или е клинично здрав. Целта е да не
се допуснат пропуски и усложнения. Например:
при приемане на пациент с някакви оплаквания
през нощта се снема анамнеза, общ и локален
статус, извършва се клиничен минимум от ла-
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бораторни и инструментални изследвания,
което отнема около час-два, но се заплаща от касите с около 500 евро. Сумата се превежда веднага на лечебното заведение за положения труд,
дори и в случай, че хоспитализация не се налага. Личният лекар на пациента веднага се уведомява в писмен вид, за да продължи
наблюдението му.
Основна цел е за единица време да се извърши максимална като количество и
отлична по качество медицинска дейност. Затова колаборацията между ангиолози и съдови
хирурзи е огромна; между тях съществува голямо доверие и взаимопомощ. Съдовият хирург
е отговорен за вида на хирургическата интервенция и качеството на извършването й. През
работното си време съдовият хирург трябва да
извърши максимум по обем и брой съдово-хирургични интервенции; всяка негова дейност е
остойностена, а лечебното заведение, в което
той работи, получава парите от съответната
здравна каса веднага след изписването на пациента. Всеки използван консуматив се отчита със
своя баркод и се заплаща винаги на 100 % от
здравната каса. Съдовият хирург в Германия е
задължен да работи с най-добрите консумативи,
съобразно дадената патология на пациента.
Дори при случай на грешка, например повреждане на балона на Фогартовия катетър по време
на емболектомия, което налага да се използва
втори такъв, касата заплаща и двата катетъра.
Консумативите основно са за еднократно ползване и рестерилизация не е разрешена.
Задачата на ангиолога е да подготви пациента изцяло, да извърши както ехографските
така и допълнителните образни изследвания,
стреми се дори да проведе и определени ендоваскуларни процедури, като РТА с или без стентиране. В следоперативния период ангиолозите
проследяват функцията и дебита на байпаса,
грижат се дори и за хигиената на раните; цялото
постоперативно лечение с медикаменти и вливания се извършва от ангиолозите, като техните
възнаграждения принципно не се отличават
съществено от тези на хирурга. Повърхностният тромбофлебит и ДВТ също са обект на
лечение само от колегите ангиолози; склеротерапията, пяносклеротерапията, лазерната и радиофрекветна аблация отново са приоритет на

специалистите по ангиология, а не по съдова
хирургия.
Важно е да се знае, че в Германия съществува единна ценова листа за медикаментите и помощните средства за лечение,
регистрирани там, и е валидна за всички
практики и лечебни заведения. Всяка година
се отпечатва актуална версия на справочника
“Rote Liste”, от където се получава подробна
информация за разрешените за употреба лекарства и консумативи, както и тяхната цена,
която е единна, и по която се извършва и заплащането от здравните каси.
Понятието „клинична пътека” в Германия не съществува. Все пак може от справочника DRG да се направи извадка за по-често
прилаганите интервенции. В стойността на дадената лечебна диагноза е включено всичко:
леглоден, труд на медицински персонал, консумативи, храна и всички други разходи. Превеждането на парите се извършва в деня на
изписване на пациента, щом съответната
здравна каса получи по електронен път епикризата на пациента и съответния документ
за употребените консумативи и вида на
труда. Базата на изчисление е стойността от
2800,00 евро на час труд в операционна зала и
при условие, че са спазени лимитите за минимален и максимален дневен престой в стационара според дадената патология. Никой и
никога не се стреми да надписва процедури или
разход на консумативи. Здравните каси също
имат правото на контрол, и ако се докаже злоупотреба с доверието, глобите и наказанията са
огромни.
Следващата таблица е опит да се сравнят
сумите, които германските здравни каси изплащат за извършената дейност, сравнена с парите,
които изплаща българската Национална здравна
каса, като стойностите в евро са максимално
разрешените за дадената патология, при условие, че е спазен броя на леглодните. Трябва да
се отбележи, че тези леглодни са само за активния лечебен процес. След тях следват леглодни
за възстановяване на болния – до 20 дни, които
се заплащат от здравните каси по друга тарифа;
дните за възстановяване се пролежават в специализирани за целта рехабилитационни лечебни заведения под грижите на съответните
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медицински специалисти – лекари: ангиолози
или терапевти. Там пациентите се обучават, как
да „пазят” поставения байпас, как да раздвижват крайниците си, за да се стимулира съответния outflow към периферията, как да се
извършва и контролира антикоагулационната
терапия, как да се провежда лечението срещу
появилия се от реперфузионния синдром оток

на крайника.
Съществени разлики съществуват и в останалите две подразделения на съдовата медицина – флебология и лимфология. Тук
предимството категорично е дадено на еднодневната хоспитализация и минимално инвазивните методики. Лекарите с флебологична
насоченост не са само и единствено съдовите
Мини-мален
престой
/дни/

Максимален
престой
/дни/

Еквивалент
на
Цена в лева
българска
(у нас)
клнична
пътека

Цена в
евро
(у нас)

DRG - код

Диагнози и интервенция

Стойност
в евро

Среден
престой
/дни/

f332

Многоетажна ХАНК или абдоминална аортна аневризма

12029,00

20

6

38

190

3500,00

1789,52

Абдоминална аневризма и услож18228,00
ненията й

23

7

41

190

3500,00

1789,52

f08Z
К09А

Байпас или РТА при диабетно
болни с усложнения

7308,00

18

5

36

191

1919,00

981,17

К09В

Байпас или РТА при диабетно
болни без усложнения

4010,00

10

2

22

191

1919,00

981,17

К01В

Многоетажен байпас под или над
12855,00
коленната става

33

10

51

191

1919,00

981,17

f13A

Сложни реконструктивни
достъпи, съчетани с ампутация на
11304,00
пръсти или пръсти при
увреден болен

32

10

50

191

1919,00

981,17

f13В

Стандартни реконструктивни достъпи, съчетани с ампутация на
пръсти или пръсти

5342,00

18

5

35

191

1919,00

981,17

К01С

Ампутация или обработка на обширна рана при увредени болни.

6658,00

23

7

41

193

1100,00

562,42

К13Z

Ампутация или обработка на обширна рана при неувредени
болни.

4332,00

16

4

32

193

1100,00

562,42

f59B

РТА без стент при ХАНК І-ІІ или
при диабетик на таблетки

2391,00

-

-

-

38

750,00

383,47

РТА без стент при ХАНК ІІІ-ІV или
5928,00
при диабетик на инсулин

-

-

-

38

750,00

383,47

4340,00

-

-

-

38

750,00

383,47

7308,00

-

-

-

38

750,00

383,47

5790,00

6

1

16

-

-

-

f59А
f54Z
К09А
f21A

41

РТА с повече от един стент при
ХАНК І-ІІ или при диабетик на
таблетки

РТА с повече от един стент при
ХАНК ІІІ-ІV или при диабетик на
инсулин
Обработка на съдово-хирургична
рана, съчетано с кожна трансплантация
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хирурзи, освен тях активни са ангиолози, дерматолози и много лични лекари, които след завършване на съответните курсове и получаване
на сертификати, успешно извършват склерозираща и пяносклерозираща терапия при болни с
ХВН, както и лимфодренажните процедури при
лимфостазните отоци. Не всички от по-горе изброените дейности се финансират от здравните
каси в Германия. Микросклерозиращата терапия на метличковидните вени, която се счита
повече козметичен проблем, не се заплаща от
касите. Но пяносклеротерапията с ендоваскуларен катетър под ехографски контрол, която при
добра организация може да се извърши в рамките на около 30 минути, се заплаща от касите
в Германия с около 450,00 евро, а лазерното аблационно лечение – 1250,00 евро. Веднага може
да се направи сравнение с извършено оперативно лечение, например стойността на стрипинга по Бебкок, заплатен от здравните каси

в Германия е 1700,00 евро. Тази сума значително надвишава цената от 330,00 лева, с
която през 2012 година Българската национална здравноосигурителна каса финансира
клинична пътека 196 – оперативно лечение
на варикозната болест и усложненията й.
Помощните средства за външна еластокомпресия в Германия вече не са на 100 % безплатни за пациента. Когато се предлагат срещу
рецепта от специалист, пациентът участвува във
финансирането с доплащане с около 10 до 20%
от стойността на продукта, който освен това се
изписва и за определен период от време. А у
нас…?
Кога ще ги стигнем... германците? Много
труден въпрос, докато съществува у нас монопол на единствената здравна каса…
По-коректно е да попитаме: ще ги стигнем ли изобщо с … единствената здравна
каса у нас?

Адрес за кореспонденция:
Д-р Ангел Ангелов
Главен асистент по съдова хирургия
Към Медицински университет – Варна
телефон за контакт 0888 263-277 или 0898 089988
Факс 052 307833; email: dr_angelov@abv.bg
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯТ
ТРОМБОФЛЕБИТ
М. Цеков, К. Гиров
Клиника по Cъдова хирургия и Aнгиология
Военномедицинска Академия, София

SURGiCAl tREAtmENt OF SUPERFiCiAl tHROmBOPHlEBitiS
m.tsekov, K.Guirov
Clinic of Vascular surgery and Angiology
Military Medical Academy, Sofia

РЕзЮМЕ

Повърхностният тромбофлебит е асептичен
възпалителен процес на венозната стена, придружен
от интравенозна тромбоза.
Появява се спонтанно или като усложнение при венозни апликации или хирургически интервенции.
Най-често процесът е асептичен, като обхваща и
перивенозната тъкан. Целта на лечението е да се
преустанови възпалителният процес, да се
предотврати разпространението на тромбозата към
дълбоките вени и да се предотврати най-сериозното
усложнение - белодробната тромбоемболия. То се
осъществява с нестероидни противовъзпалителни
средства, венотоници и нискомолекулярни
хепарини.
Когато процесът достигне до сафенофеморалната или сафенопоплитеалната връзка, се налага хирургично лечение.

УВОД

Повърхностният тромбофлебит е асептичен
възпалителен процес на венозната стена, придружен от интравенозна тромбоза, който обхваща и перивенозната тъкан (1).
Най-често повърхностният тромбофлебит
се проявява като усложнение на варикозно променените повърхностни вени - 10 пъти по-често
отколкото при варикозно непроменени вени. Варикозно разширените вени на долния крайник
се явяват благоприятна почва за развитие на
тромбофлебит поради дегенеративните изменения на венозната стена и забавения кръвоток.
Повърхностният тромбофлебит може да
има и ятрогенна генеза при венозни пункции и
катетеризации. Най-често обаче в тези случаи
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SUmmARy

Superficial vein thrombophlebitis is a common
inflammatory-thrombotic process that may occur
spontaneously or as a complication of medical or
surgical interventions. In most cases it is a sterile
inflammation of the veins wall and the surrounding
tissue, accompanied by intravenous thrombosis.The
goals of therapy for superficial phlebitis are to
prevent progression into the deep venous system and
to hasten the resolution of the inflammatory and
thrombotic processes in areas already involved. The
nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the low
molecular weight heparin are the first options of its
treatment.
The surgical treatment is suggested if the thromboplebitis of the saphenous vein reaches the saphenofemoral (SFJ) or saphenopopliteal (SPJ) junction.

са засегнати повърхностните вени на горния
крайник, които не водят до тежки усложнения.
Други причини за развитие на повърхностен
тромбофлебит са вроденият дефицит на антитромбин III и протеините C и S (тромбофилия),
оперативни интервенции, продължителни имобилизации, физическо натоварване, бременност,
аборти, раждане. Има и редки случаи на пурулентен тромбофлебит. В тези казуси инфекцията обикновенно е внесена отвън - травми,
венозни манипулации, ухапвания от насекоми
или по съседство (от фурункул и др.).
Повърхностният тромбофлебит може да се
локализира във всеки сегмент на в. сафена
магна (по-често) или в. сафена парва. Процесът
има възходящ характер и най-често се
ограничава при достигане на най-близката ве-
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нозна клапа. На фона на проведеното лечение,
а понякога и спонтанно процесът постепенно
затихва, възпалителната реакция спира, вената
реканализира, тромбът фиброзира и вената
остава облитерирала в съответния сегмент.
Други форми на повърхностен тромбофлебит са шнуровидният тромбофлебит и
мигриращият тромбофлебит. Шнуровидният
тромбофлебит (познат и под името болест на
Мондор) се локализира по хода на v. thoraco-epigastrica. Той не води до тромбоемболични
усложнения, в разстояние на 20-30 дни отзвучава и проходимостта на вената се възстановява. Мигриращият тромбофлебит се среща
сравнително рядко. Той засяга повърхностните
вени, като протича на тласъци с наличие на
сравнително спокоен промеждутък между тях.
Протича с ясно изразени признаци на възпаление, като обхваща само определен сегмент от
вената. Отзучаването на процеса на едно място,
се последва от възникването му на друго място.
След отзвучаване на острата възпалителна реакция вената възстановява проходимостта си (3).
Консервативното лечение на повърхностния тромбофлебит се осъществява с помощта
на перорално и локално приложение на нестероидни
противовъзпалителни
средства
(НСПВС), венотонични препарати, антиагреганти или нискомолекулярни хепарини. Антибиотиците са показани само в редките случаи
на доказан пурулентен тромбофлебит.
Целта на консервативното лечение е:
1. Да се предотврати разпространението на
тромбозата към дълбоките вени (ДВТ) и най-сериозното и усложнение - белодробната тромбоемболия.
2. Да се преустанови възпалителният процес.
3. Да се преустанови инфекциозният процес.
В случаите когато процесът по сафена
магна премине границата между горната и средната трета на бедрото и/или доближи сафенофеморалната (СФВ) или сафено-политеалната
(СПВ) връзка, както и при обхващане на перфорантните вени, вниманието се насочва
към оперативно лечение. Повърхностният
тромбофлебит на подкожните вени на горния
крайник обикновено има ятрогенен характер и
не води до усложнения.
Остава актуален въпросът кога именно да

се премине към оперативно лечение. Трябва да
се отбележат и фактите, че в 30% от случаите
разпространението на процеса надминава с 1020 см. клинически доловимата му граница, а
преминаването на процеса в дълбоките вени
обикновено остава безсимптомно (2) . В такива
случаи главата на тромба най-често е фиксирана
в лумена на ВСМ, а опашката му свободно флотира в лумена на v. femoralis communis и v. illiaca externa, без да предизвиква тяхната
обтурация. В тези случаи образно-диагностичните методи са от първостепенно значение за
определяне на хирургичната тактика.
Най-лесно достъпна е ултразвуковата диагностика. Тя позволява да се изследват лумена и
стената на вената, да се определи нивото на
тромбозата, да се установи наличието на флотиращ тромб в лумена на v. femoralis communis
и v. illiaca externa, както и състоянието на дълбоките и перфорантните вени.
Рентгеноконтрасната флебография има
ограничено приложение при диагностиката на
повърхностния тромбофлебит и обикновено се
използва за визуализирането на дълбоките вени.
Що се отнася до лабораторните анализи, практиката е доказала, че те не са от особено значение. Налице са най-често умерено повишени
левкоцити, СУЕ и ниво на С-реактивен протеин,
характерни за всеки възпалителен процес.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За период от три години (юли 2009- юли
2012г.) през съдовия диагностично-консултативен кабинет и през спешния хирургичен кабинет на ВМА са преминали 151 пациенти. От тях
са хоспитализирани 29. Това са пациенти,
дошли с повърхностен тромбофлебит над горната трета на бедрото, или такива, при които
консервативното лечение не е довело до преустановяване на процеса.
При 5 пациенти е проведено консервативно
лечение, а останалите 23 са оперирани. От тях
при 8 е направена кросектомия на ВСМ като
при двама се е наложило извършване и на флебокутанеоектомия. На двама пациенти е извършена тромбектомия на в. феморалис
комунис с последваща венепликация на същата
(поради наличната ДВТ) и кросектомия на
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ВСМ. При 14 пациенти е осъществена тромбектомия на в. илиака екстерна с последваща кросектомия на ВСМ. Десет от болните са били с
придружаващо заболяване ДВТ.
РЕзУЛТАТИ

Всичките 23 пациенти са изписани с
първично заздравели оперативни рани. Конците
са свалени в срок. При един пациент е направена ревизия на оперативната рана по повод на
постоперативна хеморагия. Следоперативно е
проведено лечение с нестероидни противовъзпалителни средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини.
При пациентите, на които е направена тромбектомия на v. femoralis communis и v. illiaca externa, няма данни за постоперативна белодробна
тромбоемболия. В следоперативния период не
са регистрирани случаи на рецидивиращ повърхностен тромбофлебит. На 26 пациенти са
извършени на втори етап стрипинг на ВСМ и
варицектомия след отзвучаване на възпалителният процес.
ДИСКУСИЯ

За много лекари повърхностният тромбофлебит се явява заболяване, на което не трябва
да се обръща особено внимание. Ненавременната намеса на съдов хирург или ангиолог, неправилното и ненавременното лечение могат да
доведат до обхващане от процеса и на дълбоките вени. Най-сериозното усложнение на неправилно
лекуваният
повърхностен
тромбофлебит е белодробната тромбоемболия.
Лечението основно е консервативно и се
провежда с нестероидни противовъзпалителни
средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини. Пациентът трябва да се следи през
целия период на лечение до отзвучаване на процеса.
Ако процесът премине границата между
средната и горната трета на бедрото, пациентът
трябва да се хоспитализира с цел хирургично
лечение. Хирургичната тактика се определя от
нивото на тромбозата.
Когато процесът е локализиран на ниво
ВСМ или ВСП без обхващане на сафено-фемо45

ралната (СФВ) или сафено-политеалната (СПВ)
връзка, както и на дълбоките вени, то кросектомията е достатъчна за решаване на проблема.
При засягане на СФВ или СПВ с наличие на
флотиращ тромб в дълбоките вени е необходимо извършването на тромбектомия с предварителен контрол над нивото на тромба. В
следоперативния период трябва да се проведе
лечение с нестероидни противовъзпалителни
средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини.
зАКЛЮЧЕНИЕ

1. Повърхностният тромбофлебит е заболяване, чието неправилно и ненавременно лечение може да има тежки, понякога фатални
последствия.
2. Лечението основно е консервативно и се
провежда с нестероидни противовъзпалителни
средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини
3. Пациентът трябва да се следи през целия
период на лечение до отзвучаване на процеса.
4. Образно-диагностичните методи са от
първостепенно значение за определяне на хирургичната тактика.
5. Ако процесът премине границата
средна-горна трета на бедрото, пациентът
трябва да се хоспитализира с цел хирургично
лечение.
6. Кросектомията спира пропагацията на
тромба в дълбоката венозна мрежа, а флебокутанеоектомията или инцизията на големите варикозни пакети и евакуирането на тромбите
ускоряват оздравителния процес.
7. В следоперативния период трябва да се
проведе лечение с нестероидни противовъзпалителни средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини.
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ПРЕГЛЕД НА СЪДОВИТЕ ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД
КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Б. Киров, Д. Желев
Клиника по Съдова Хирургия
УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив

OvERviEW OF vASCUlAR SURGiCAl COmPliCAtiONS AFtER
CORONARy iNtERvENtiONAl PROCEDURES
B. Kirov, D. Zhelev
Vascular surgery Clinic
uMBAL “Sveti Georgi”, Plovdiv, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Въз основа на мащабен обзор на литературата
се излага актуалната информация за най-честите
съдови усложнения на съдовия достъп при коронарни интервенции – хематом, фалшива аневризма,
артериовенозна фистула, инфекции, чужди тела и
др. Посочват се очакваните честоти, симптоматика,
диагностика, рискови фактори, терапевтични стратегии и др. Подчертава се и значението им върху
стойността и резултатите от прилагането на коронарни интервенции в наши дни.
Ключови думи: усложнения, хематом, фалшива
аневризма, артериовенозна фистула, инфекции,
чужди тела, коронарни интервенции.

УВОД

В САЩ годишно се извършват повече от 5
милиона интервенционални процедури на
сърцето по данни от последните няколко
години [1], а у нас те са повече от 30 000.
Съдово-хирургичните усложнения на достъпа
при коронарни интервенции се срещат и днес в
обезпокоителна честота от 0% до 6% от процедурите. Хирургична намеса се налага в 1535% от тях. Тези усложнения са свързани с
удължен престой, една или повече оперативни
намеси с висок риск, септични усложнения,
шок, кръвопреливане и свързаните с това рискове, смъртност, високи разходи и др. Пациенти
с такива усложнения са с многократно повишен
риск за смърт или морбилитет както в първите
47

SUmmARy

Based on the comprehensive review of the literature, the current information of the most common
vascular complications of the vascular access of the
coronary interventions - hematoma, false aneurysm,
arteriovenous fistula, infection, foreign bodies, etc,
were discussed. The expected frequencies, symptoms, diagnosis, risk factors and treatment strategies
were presented. Despite their relatively rare appearance, the importance of these complications for the
results of the coronary interventions were emphasized.
Keywords: complications, hematoma, false
aneurysm, arteriovenous fistula, infection, foreign
bodies, coronary interventions

30 дена, така и в първата година след интервенционалната процедура [2,3]. У нас все още
няма систематизирана информация нито за честота на тези усложнения, нито за техните особености.
Очакваната честота съдово-хирургичните
усложнения на достъпа според съвременните
схващания са представени на Таблица 1. С това
обаче възможните усложнения далеч не се изчерпват и следва да се посочат тромбофлебит,
септични състояния, миграция на чуждо тяло и
други. Съществува огромен проблем с дефиниране на отделните усложнения в световната литература. На Таблица 2 се предлагат дефиниции
за усложнения възприети от ACC/AHA [5].
Предлага се обзор на литературата и анализ на
всяко едно от тях.
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Съдови усложнения на достъпа

Инциденти, %

95 % горна
граница на
риска

Необходим брой случаи за
изява на горна граница на
усложненията

Хематом

0 - 36

1.51

6

Артерио венозна фисула

0-1

2.95

51

3.14

47

Кървене

0 - 15

Фалшива аневризма

0 - 10

Исхемия на крайник

0-2

Хирургична намеса

0-1

2.48

5

1.88

11

4.58

14

Koreny et al, Arterial puncture closing device compared with standart manual compression after cardiac
catheterization, JAMA, Janyuary 21, 2004, Vol 291,No 3, p. 356

Таблица 1. Очаквани честоти на усложнения на съдовият достъп при достатъчно големи серии.

Усложнение

Дефиниция

Кървене

Загуба на кръв в мястото на достъп към вена или артерия поради
перфорация и изискващо кръвопреливане или удължен болничен престой, и/или причиняващо спадане на хемоглобина с повече от 3
dm/dl. Кървене свързано със съдовият достъп може да бъде ретроперитонеално, локален хематом >10 см или външно кървене.

Оклузия

Запушване на артерия обикновено в зоната на достъпа изискващо
оперативна намеса. Определя се като пълно запушване на съда чрез
тромб, дисекция, или друг механизъм, обикновено в зоната на достъпа изискващо оперативна намеса. Оклузията съпътсвана от липса
на палпируеем пулс или Доплер сигнал и свързана с прояви на исхемия на крайника подлежи на оперативно лечение.

Дисекация

Дисекацията се определя като отделяне и нагъване на интимални
или субинтимални слове на съдоват астена

Фалшива аневризма

Фалшива аневризма се определя като аневризмално разширение на
артерия в зоната достъп с кактетър и изявено с Доплер или Ангиогарфия.

Артерио венозна фистула

АВФ се определя като свързка между артерията ползвана за достъп и
вена, изявено с ангиография или доплер и най често демонстрираща
шум .

Smith et al., ACC/AHA Guidelines for Percutaneous Coronary Intervention
( Revision of the 1993 PTCA Guidelines), JACC Vol. 37, No. 8, 2001

Таблица 2. Дефиниции за водещи усложнения на съдовият достъп при коронарни интервенции, ACC/AHA.
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ХЕМАТОМ В МЕКИТЕ ТЪКАНИ

Хематом в зоната на съдовия достъп е найчестото усложнение при кардиологични интервенции и се среща в 5 – 23 % от процедурите[6].
Рискови фактори са женски пол, наднормено
тегло, хепарин в големи дози в хода на процедурната или след нея, терапевтична процедура,
напреднала възраст [7]. Най-често е това усложнение при процедури с брахиален достъп, следват тези с феморален и най рядко е при
процедури с радиален достъп [8]. В същото
време по повод хематом след радиален достъп
за коронарна интервенция са били докладвани
т.н. „compartment syndrome” с наложила се обширна фасциотомия и последвали некректомии
при пациенти с масивен хематом на предмишницата [9].

Фиг. 1. Обширен хематом на дясно бедро,
след коронарна интервенция. (Собствен
материал).

В по-големия си дял, хематомите са малки
по обем, изискват консервативно поведение
стремеж за поддържане на активирано време на
съсирване под 180 секунди и най-често отзвучават спонтанно. Големите хематоми може да на49

растват драстично (Фиг.1), да налагат кръвопреливане и активно наблюдение. При продължаващо нарастване, спад на кръвните показатели,
влошаващо се общо състояние, болка, и/или инфекция следва да се пристъпи към оперативно
лечение [10,11]. Важен елемент от оценката е
Доплер или КТ изследване с цел да се оцени
размера на хематома и отдиференцира от артериовенозна фистула или фалшива аневризма.
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ХЕМАТОМ

Ретроперитонеалният хематом се среща
рядко, в 0,15-0,45 % от сериите, но може да има
катастрофално развитие и тежки последици
[12,13]. Самият термин предполага натрупване
на кръв в ретроперитонеума, но следва да се
има предвид и хематом, заемащ главно пространство под фасцията на м. илиопсоас. Понякога хематомът може да добие размери,
изместващи бъбрека от същата страна с нарушение на неговата функция [14]. Рискови фактори са женски пол, гликопротеин IIb/IIIa
инхибитор, малки артерии и висока артериална
пункция [15].
Клиниката на това усложнение може да
включва силна болка в корема, в фланга, в гърба
и крайника във връзка с компресия на нерви.
Спадане на кръвни показатели, хипотония, тахикардия и дори шок, развиващи се в рамките
на първите 1-6 часа след процедурата подкрепят
диагнозата. В скорошна публикация, Farouque
et аl, при 26 случая на ретроперитонеален хематом [16] , съобщават честота на болка в корема - 42%, болка в ингвинална зона - 46 %,
кръвонасядане – 56 %, хипотония 92%, ригидна
коремна стена 92%, ингвинален хематом 31%,
брадикардия 31 % като най-чести находки в
клиниката. Спадане на хемоглобина с над 11
единици е бил универсален симптом при
всички пациенти, находка, подкрепяна и от повечето останали автори. Извършване на КТ с
контраст (Фиг.2), е средството на избор за верификация на процеса и определяне на лечебния
подход.
В различните съобщения се дават между 7
- 15 % оперативна активност при лечението на
тези пациенти [17,18]. Трудно е да се даде ясна
схема, лечението следва да бъде стриктно инди-
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Фиг. 2. КТ при случаи на ретроперитонеален
хематом.

видуално и прецизирано. При възможност би
следвало да се търси поддържане на активирано
време на съсирване под 180 секунди, прецизирано кръвозаместване с цел избягване на усложненията му и при КТ данни за нарастване на
хематома се пристъпва към оперативно лечение
с цел прекратяване на кървенето от зоната на
артериалната пункция.
ФАЛШИВА АНЕВРИзМА

Тя представлява кухина в околната на артерията фибромускулна тъкан с комуникация към
лумена чрез синусово свързване през пункционния отвор. На Доплер - изследване се вижда хипоехогенна кухина с връзка през синуса към
лумена на артерията и двупосочен кървоток
(Фиг. 3). Аневризмата се нарича „фалшива” поради факта, че сакът няма строеж на истинска
артериална стена, а се състои от компресирани
тромби и части от съседни тъкани. В различните публикации се срещат в 0,5% до 6-8 % от
процедурите [19,20].
По големите фалшиви аневризми се представят като пулсиращ тумор, при който би
могло да се палпира трил и могат да бъдат
силно болезнени при компресия на прилежащ
нерв [21]. Изпълването на кухината с тромби
може да поради емболизация на дисталното
русло или тромбоза, а нерядко се наслоява инфекция с различни прояви от локален
характер до сепсис.

Фиг. 3. Цветен доплер изследване на фалшива
аневризма на а. фем. ком. Вижда се добре струята
идваща от артерията към кухната.

Фалшивите аневризми след коронарна интервенция могат да се представят пред съдовият
хирург в различни срокове: от бързо нарастваща
аневризма със срив на хемодинамиката през
първите часове до случайно откриване след 1
година [9]. Тези с размер под 3см обикновено
претърпяват спонтанна тромбоза на кухината в
рамките на 30 дена[22,23]. С натрупване на
опит, след 1990 г, в до 90 % от случаите с фалшиви аневризми успешно се постига затваряне
на кухината чрез прилагане на компресия мануално или с “C-arm” устройство под ултразвуков контрол за поне 30 минути като често е
необходима анестезия [24]. Основни противопоказния са вече налична инфекция, тежки промени на кожата, голям хематом, болкови
синдром [25]. През последните 10 години успех
набира техника предлагаща инжектиране в кухината на аневризмата на биоразградим колаген
[26] под ехографски контрол като авторите посочват приложимост с успех при 99 % от случаите. Други предлагат използване на тромбин
[27] . При общо 1329 фалшиви аневризми, метаанализ установява успех в 97 % от случаите,
при някои серии обаче в 0,5 до 2 % се откриват
дълбок тромбофлебит с белодробна емболия и
смърт [28]. Най-сетне днес съществуват и ендовазални техники: емболизация и стентиране
на артерията [29].
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Фиг.4. Момент от намеса при фалшива аневризма на а. фем. ком., вижда се пункционното
място, част от „стената на кухината, собствен материал.

При пациенти с тежки промени на кожата,
продължаващо кървене, сложни клинични ситуации, инфекция се преминава към оперативно
лечение (Фиг. 4). Изключително важно е да се
помисли за сигурен проксимален контрол на артерията над мястото на пункция особено при големи хематоми които променят изключително
анатомията. Други хирурзи, разчитайки на
факта, че най-често се касае за 2-3 мм дефект
на артериалната стена, използват директен подход с мануална компресия на артерията за времето на затваряне на артериалната стена. При
повечето съобщения се обсъждат и усложнения
на лечението на фалшивите аневризми – срещат се вторично кървене, невралгии, сепсис, обширни некрози, лимфорея и дори смърт с
честоти от 1 до 9% [14, 25,30].
АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА

Получава се след преминаваща пункция на
предна и задна стена на артерията, избрана за
достъп, най-често феморална, и стена на прилежаща вена с последващо разместване на интродюсера [31,32]. При извеждането му се отваря
51

и артифициалният канал между двата съда.
Честотата на това усложнение варира от 0,2 до
3% [33,34]
Следва да се има предвид, че с масовото навлизане на радиалната техника на достъп зачестиха съобщения с единични случаи и за
артерио-венозна фистула на брахиалната или
радиалната артерии [35] . В зависимост от времето на възникване артерио-венозните фистули
могат да се представят с наличие или не на различен по размер тумор с наличен или вече разнасящ се хематом, като същевременно винаги
се аускултира и често палпира систоло-диастолен шум с различна характеристика. Доплер изследването тук е от огромна важност за
отграничаване от хематом или фалшива аневризма (Фиг. 5). Самата фистула може да се
усложни с влошаваща се сърдечна недостатъчност, шок, оток на крайника, аневризмална
промяна на самата артерия, тромбофлебит. Рискови фактори са женски пол, лява бедрена пункция, масивно използване на антикоагуланти.
Неусложнените артерио-венозни фистули
може да бъдат наблюдавани за дълъг период от
време, една част от тях биха могли да се затво-
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рят спонтанно. Тези от тях, които водят то
сърдечна недостатъчност, болка, промяна на локалните тъкани, подлежат на лечение. По подобие на фалшивите аневризми оперативният
метод днес се измества от малко инвазивни техники под ехографски контрол с използване на
мануална компресия [36]. Други автори предлагат лечение с проста бандажна техника [37]. В
модерната ера с успех може да се ползва полагане на стент при условие, че няма да се компрометира устието на близък голям клон
(най-често а. профунда феморис). При неуспех
или противопоказания се преминава към оперативно лечение, което има за цел представяне на
зоната на фистулата и затваряне на дефекта на
артериалната стена. Тук може да се ползват различни техники - от един-два шева на отворите,
което обикновено е достатъчно, през полагане
на венозен или синтетичен пач, до байпас техника[37] .

Фиг. 5. Цветен дуплекс-Доплер на
артериовенозна фистула на а фем. ком.

ТРОМБОзА И ЕМБОЛИЯ

Тромбоза на феморална или друга артерия
на долен крайник се съпровожда от остра артериална недостатъчност и се среща по рядко –
под 0,7 % от различните публикувани серии
[25]. Източник на тромб може да бъдат сърдечните кухини, аневризми, мурални тромби на артериалната стена, откъснала се плака или пък
емболизация с тромб, образуван по хода или на
върха на интродюсера. Класическата симптоматика на остра артериална недостатъчност или
5-те “P” не би трябвало да е проблем за диагно-

стицирането на това усложнение. Следва да се
посочи обаче, че с навлизането на радиалния
достъп, при който тромбоза на а. радиалис може
да достигне до 5-7 %, не се съпровожда с бурна
клиника, а често е едва набелязана поради особености на кръвоснабдяване на ръката [39].
Нещо повече - при проследяване с Доплер тези
тромбози на а. радиалис могат спонтанно да реканализират в до 50 % от случаите или да нямат
изобщо клинична изява [9]. В единични случаи
обаче в тези съобщения се посочва за лацерация, еверзия или траен спазъм на артерията при
по-голямо несъответствие и грубо манипулиране на интродюсера особено при неговото
изваждане. През последните години има единични съобщения за случаи на наложила се ампутация на пръсти поради тежка исхемия след
коронарна интервенция и тромбоза на а. радиалис и/или палмарният аркус [40,41]. Scheer et al,
в обзор на усложненията при канюлиране на а.
радиалис оценяват честотата на некроза или
гангрена на ръка на 0,09%, като смятат, че тези
усложнения са вероятно по-чести, но не се отчитат в повечето поради късното им развитие и
излизане от фокуса на проучванията [42]. Доплер изследването е от огромно значение за локализиране на тромбите, а ангиография не се
налага при повечето пациенти.
До неотдавана оперативното лечение бе
метод на избор и стандартна тромбектомия
евентуално допълнена с пач би била достатъчна
[14]. Перкутанната аспириационна тромбектомия може да бъде добра алтернатива при чисто
дистална локализация [43]. Тромболитична терапия с урокиназа дадена като болус и последвана от по-дълга инфузия е метод особено
застъпен в центрове в САЩ [44], но по-новите
публикации се прилага предимно тъканен плазминоген активтор [45].
ХОЛЕСТЕРОЛОВА И
МИКРОЕМБОЛИзАЦИЯ

Flory през 1945 описва синдрома на холестероловата емболизация – процес на дистална
миграция на холестеролови и други атеросклеротични частици с размер 100-300 микрона и
последващо възникване на локална исхемия от
различна тежест [46].
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Такова усложнение се среща сред пациентите с коронарни интервенции в 0,08% [47], но
според Nasser et аl [25], синдромът е много почест, но подценяван. Водещ фактор за развитие
е напреднала и обширна атеросклероза на съдовете.
Клиничната изява може да бъде многолика
в зависимост от локализацията на източника на
емболи. Ако той е в проксималната аорта, то
това може да породи прояви от нервната система, коремни органи и долни крайници. Ако
е налице проява само на долните крайници, то
най-вероятно източника е под реналните артерии. Кожните прояви по крайниците включват
ливидо ретикуларис (Фиг.6), некроза и гангрена
и/или краева акроцианоза [25]. Комбинацията
от болки в крайника, ливидо ретикуларис и интактни пулсации се смята за патогномонична за
холестеролова емболзиация [48]. Все пак окончателната диагноза се поставя с микроскопски
тестове. Необходимо е да с отдиференцират
остър ендокардит, васкулити и контрастни реакции.
По принцип няма специфично лечение
освен хирургична обработка на некрозите и
евентуални ампутации. При много редките масивни микроемболизации с множествена локализация се съобщава за смъртност от 77-80%
[49,50].

СЕПТИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Срещат се рядко [25] - под 0,1 % - и могат
да варират от сепсис, директно свързан с интервенцията, локален абсцес или целулит на пункционното място, дистална емболизация,
микотични аневризми, до вторични прояви след
лечение на съдови усложнения на достъпа и
артрит или остеомиелит. При феморален достъп
локални инфекции се срещат в под 1 % от процедурите [30], а при радиален - в под 0,01%.

Фиг. 7. Обширен гнойно-некротичен процес в
ингвиналната зона след пункция за коронарна
интервенция с предхождащ голям ретроперитонеален хематом, собствен материал.

Фиг. 6. Холестеролова емболизация на дисталната част на дясно ходило.
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Рисков фактор са удължена процедура, наднормено тегло, престой на интродюсера над 24
часа, труден достъп, поредни интервенции [51].
При повечето случаи се изолира Staphylococcus
aureus или Staphylococcus epidermidis. При септични състояния лечението се състои в целенасочено антибиотично лечение за 4-6 седмици.
Хирургична намеса от най-различен обем е необходима тогава, когато са налице абсцеси, фас-
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циити, микотични аневризими, артериити и др.
Следва да се посочи, че в до 25 % от случаите на оперативно лечение на хематоми, фалшиви аневризми, ретроперитонеален хематом
се изявяват вторични гнойни усложнения с налагащи се няколко оперативни намеси с удължаване на престоя и повишен риск за смърт,
Фиг. 7.
ЧУЖДО ТЯЛО

В разрез с мнението за изключителна рядкост на това усложнение в статии с единични
случаи има и няколко публикации, които дават
други данни. Iturbe et аl, прави ретрограден
обзор на 2338 процедури в една институция и
намира 9 случая, 0,37 %, на загуба или миграция на части от катетри или стентове [52]. В
друга по ранна серия от 11 773 процедури,
Brilakis et al, намират това усложнение в 0,32%
от случаите [53]. Мигрират или се заклинват
част или цял балон, част от катетър или от
водач, от интродюсер, части от устройства за затваряне на септален дефект и др. Така полученото чуждо тяло може да остане на място в
коронарна артерия, да мигрира дистално по нея,
да се вклини в стена по цялото дърво на аортата
и нейните клонове, да предизвиква тромбоза
или не, и най-сетне може да мигрира дистално
по съдовете на крайниците (Фиг. 8). Има описани единични случаи на перфорации на
съпътстващи вени, на коронарна артерия, на
синус на предсърдие, на миграция на стент в
дуоденум, на периферна артерия с микотична
аневризма.

Фиг. 8. Фрактура на връх на катетър с дистална миграция и оперативна намеса
(собствен материал).

Рискови фактори са прекалено извити артерии, тежка склероза и калциноза, липса на
опит с боравене с конкретно устройство, някои
типове инструменти от близкото минало.
Локализацията и фактът на развитие или не
на тромбоза определят и кое клинично развитие
ще доминира и кой специалист ще трябва да
разреши проблема. Някои първични варианти
на коронарни локализации и тези след неуспешен транскутанен опит подлежат на сърдечна
хирургия в условия на спешност. При 80-95%
от случаите е възможно чрез транскутанни процедури тези чужди тела да бъдат извлечени [52,53].
При това са възможни няколко варианта: преодоляване на стента с балон и постепенно извличане, фиксиране на стента със стент, т.н.
телескопна техника, усукване на 2-3 водача
около тялото, използване на примка (Фиг. 9),
използване на билиарна щипка, използване на
инструмент за екстракция на Cook и инструмент тип кошница. Често са пробвани повече
от една техника, което налага всеки център задължително да поддържа необходимия инструментариум и тесни връзки с кардио- и съдова
хирургии. При случаи на неуспех с някоя от посочените техники при перфорация на голям съд
с напредваща хеморагия, при тромбоза и развитие на исхемия се предприема оперативно
лечение.

Фиг.9. Ангиография на колянна артерия с
мигрирал коронарен стент, премахнат с директна
оперативна намеса (собствен материал).
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ОБСЪЖДАНЕ

Съдовите хирургични усложнения след коронарните интервенционални процедури са реалност в модерната интервенционална
кардиология. Те са били най честото не-кардиологично усложнение при 1 178 000 процедури
през 2007г. в целия свят [55,56]. Въпреки относително снижение за последните 25 години, честотата на различните усложнение варира от 0
до 6% и повече процента. Масовото навлизане
на радиален достъп през последните години
снижава някои от тях още повече и за да се обхване честота и ролята им днес, са необходими
изучаването на резултатите от големи серии от
интервенции. С навлизането на нови технологии и инструменти резултатите от коронарните
интервенции са все по-добри. Големи проучвания показват, че ролята на усложненията на достъпа, макар и относително намаляващи, имат
все по-голям дял в морбилитета и смъртността
след коронарни интервенции през целият период на проследяване на резултатите на процедурата и особено за първите 30 дена.
Анализирани по отделно, всяко от трите големи усложнения (хематом, кървене, ретроперитонеален хематом) са били свързани с
намалена приживяемост, при това голям бедрен
хематом е бил свързан с 12.8 пъти по-висок
риск от смърт за първите 30 дена, значимо
кървене с 10,7 пъти по-висок риск и ретроперитонеален хематом с 43 пъти по-висок риск,
p<0.0001 [57]. Преливането на 3 и повече сака
кръв в 7 дневен период от процедурата е било
свързано с 18 пъти по-висок риск, а на 1-2 сака
- с 8,5 пъти. За целия период, обаче, е било констатирано известно намаление на въпросните
рискове за преживяемост. Други данни също
извеждат на преден план тежестта на кървенето
и обема на кръвопреливане върху дългосрочните резултати[58,59]. Към тези общо или коронарни рискове следва да се прибавят фактите,
че различните усложнения изискват оперативно
лечение в 15-30 % от случаите в условия на
спешност, свързани са с много по-дълга хоспитализация, с честота на сериозна инфекция в до
45 % от случаите, някои от тях като ретроперитонеалния хематом имат до 11 % смъртност и
са с драстично увеличени разходи по лечебния
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им процес.
Комплексната патология поставя трудни задачи и изисква изключителна тясна интеграция
на дейността на център по инвазивна кардиология с такъв по съдова хирургия. У нас няма
данни за честота на тези усложнения, за тяхната
специфика и за резултатите от тяхното лечение.
Необходими са серия от проучвания с обхващане на хиляди процедури в един или няколко
големи центъра в страната за да може да се формулира реалното състояние на тези проблеми у
нас.
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ЦВЕТНО ДУПЛЕКС СКЕНИРАНЕ ПРЕДИ
КОНСТРУИРАНЕТО НА АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА
ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИзА
Лозев И., К. Гиров, Н. Смилов, П. Лозев
Хирургична клиника, Медицински Институт – МВР
Клиника по съдова хирургия и ангиология – ВМА

COlOUR-CODED DUPlEx SONOGRAPHy BEFORE vASCUlAR
ACCESS FOR HAEmODiAlySiS
lozev i., K. Girov, N. Smilov, P. lozev
Medical Institute Ministry of Interior - Clinic of Sugery
Clinic of Vascular Surgery and Angiology - MMA

РЕзЮМЕ

Цел на проучването: да се извърши проспективно проучване за влиянието на предоперативното цветно дуплекс сонографско изследване
върху вида и ранната и късна проходимост на артерио-венозните фистула при пациенти на хрониодиализно лечение.
За периода от януари 2006 г. до ноември 2011
г. в МИ-МВР на 279 пациента, предложени за конструиране на AV фистула се извърши първоначално физикално изследване на артериите и
вените на горните крайници и се документира
предполагаемия след този преглед съдов достъп.
След това се извърши и предоперативно цветно
дуплекс сонографско картографиране на венозната и артериална анатомия на горните крайници
с цел определяне най-подходящия при съответния
пациент съдов достъп. Предложените съдови достъпи от физикалното и след цветното дуплекс сонографско изследване се сравняват. Отчитат се
ранните (след 8-12 седмици) и късни (след една
до три години) следоперативни резултати, след
което те се сравняват с резултатите от наше предишно изследване (2002-2007).
От оперираните 279 пациента след предоперативното цветно дуплекс сонографско картографиране, на 131 болни (46,9%) се извърши
радиоцефалична AV фистула. При 106 болни
(38,0%) брахио-базиличната AV фистула бе метод
на избор, поради липса на други подходящи повърхностни вена в областта на горните крайници.
На 35 болни (12,5%) се извърши брахио-цефалична AV фистула. Само на 2 болни (0,7%) съдо-
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SUmmARy
The prospective study was performed for the
impact of the preoperative colour-coded duplex
sonography examination on types, early and late
access survival of arteriovenous fistula in patients
treated with chronic dialysis.
For the period until January 2006 to
November 20011 in Medical Institute Ministry of
Interior on 279 patients, proposed for construction
of AV fistula was performed primary physical
examination of the arteries and veins of upper
extremities and documented presumable vascular
access. Once this is done, preoperative
colour-coded duplex sonography mapping of
arterial and venous anatomy of the upper limbs
was performed in order to determine the most
appropriate for the patient vascular access.
Proposed vascular access from physical
examination and after colour-coded duplex
sonography are compared. Early (after 8 to 12
weeks) and late (after one to three years) postoperative results are reported, then they are compared with results of our previous study
(2002-2007).
Out from 279 operated patients, on 131
(46,9%) radio-cephalic fistula was performed after
preoperative colour-coded duplex sonography
mapping. In 106 patients (38.0%) brachiobasilic
transposition arteriovenous fistula was method of
choice to lack of other suitable superficial vein in
the upper limbs. On the other 35 patients (12.5%)
brachio-cephalic AV-fistula was performed. Only
in 2 patients (0.7%) vascular access is achieved
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вия достъп се осъществи посредством мишнична
AV фистула с PTFE протеза (straight).Предоперативното ултразвуково картографиране (ПУК) промени при 86 пациента (30,8%) планирания след
физикалния преглед съдов достъп. При 42 болни
(15,0%) се извърши нативна AV фистули, вместо
планираното използване на съдова протеза. При
27 пациента (9,7%) се предотврати негативна
предмишнична съдова ревизия, като само при
двама от пациентите се извърши негативна мишнична експлораця.
Ключови думи: предоперативно цветно дуплекс
сонографско картографиране, артерио-венозни
фистули.

ВЪВЕДЕНИЕ

Съдовият достъп и последващите го усложнения сериозно увеличават заболеваемостта,
болничния престой и разходите за хемодиализно болните (4). Нативната артерио-венознозна фистула (AVF) е за предпочитане пред
AVF с PTFE графт, поради по-ниския процент
на тромбози и инфекции, а и по-дълготрайната
им експлоатация (6,9). Процента на тромбозиралите AVF през последните три десетилетия се
увеличава, тъй като пациентите са по-възрастни
и след множество предишни съдови достъпи,
оперират се повече диабетици и с по-тежки артериални атеросклеротични промени (7). В направени от P. Rooijens мета-анализ за
проходимостта на радио-цефаличните AVF,
след една година, се намира 63% първична и
66% вторична проходимост. Лошо подбраните
предоперативно артерия и вена са най-честата
причина за ранната тромбоза и за високия процент на неизползваемите A-V фистули (2,10).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД:

За периода от до януари 2006 г. до ноември
20011 г. в МИ — МВР на 279 пациента, предложени за конструиране на AV фистула, се из-

through arm AV fistula with PTFE prosthesis
(straight). Preoperative ultrasound mapping
changed planned vascular access after physical
examination in 86 patients (30.8%). In 42 patients
(15.0%) an native AV fistula rather than the
planned graft was placed. In 27 patients (9.7%),
unsuccessful surgical exploration was prevented,
as in only two was made.
Preoperative colour-coded duplex sonography
mapping, before planning the vascular access,
seriously affect surgical behavior by increasing the
number of native AV fistulae constructed and more
accurate assessment of most suitable vessels
resulting in a reduction in the rate of early
thrombosis.
Key words: Preoperative colour-coded duplex
sonography mapping, arteriovenous (AV) fistula.

върши първоначално хирургично изследване на
артериите и вените на горните крайници като се
документира предполагаемия след този преглед
съдов достъп. Веднага след това от същия
изследовател се извършва и предоперативно
цветно дуплекс-сонографско картографиране на
венозната и артериална анатомия на горните
крайници, с цел определя на най-подходящия
при съответния пациент съдов достъп. Предложените съдови достъпи от хирургичния преглед
и от дуплекс-сонографското изследване се сравняват. Мъжете са 42% от болните, средната
възраст на пациентите е 47 години (от 11 до 77
год.), диабетици са 77%, а с анамнеза за поставян централен катетър са 57%, като при 25% той
е бил от страната на планирания съдов достъп.
Предоперативното ултразвуково картографиране (ПУК) се извърши с помощта на апарат
Aloka ProSound 3500 и линеен трансдюсер 710MHz.
Броят и видът на планираните съдови достъпи след физикалното изследване се сравняват с действително извършените AV фистули,
повлияни от ПУК. Определя се и влиянието на
ПУК върху процента на негативните хирургични експлорации. Отчитат се ранните (след 812 седмици) и късни (след една до три години)
следоперативни резултати, след което те се
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сравняват с резултатите от наше предишно изследване.
Ултразвуково изследване на артериите на
горните крайници:
Изследваната предмишница се поставя в
лека флексия (4500). Посредством цветно дуплекс-скениране (ЦДС) се изследват в лонгитудинален план артериите на двата горни
крайника. Изследването се започва от a. subclavia и се достига до нивото на a. radialis и на
a. ulnaris. Артериалните сегменти с патологично
ЦДС, се изследват с B-mode и чрез спектрален
анализ, с оглед откриване на стенози и оклузии.
За хемодинамично значима стеноза се приема,
стенотичен участък с 50% стеснение на артериалния лумен и двукратно увеличение на пиковата систолна скорост (3). Посредством B-mode
се получава ценна морфологична информация
за строежа на съдовата стена в тези сегменти.
Търсят се неравности и улцерации по интимата,
измерва се дебелината на intima-media комплекса, определя се ехографската структура на
атеросклеротичната плака. При наличие на
много калцификати, хирургичната интервенция
обикновено е трудна.
Добър прогностичен белег при конструирането на предмишнични AV фистули е предоперативното измерване на RI на радиалната
артерия преди и след 2 минутна исхемия. При
RI на радиалната артерия ≥ 0,7 шансовете за успешна AV фистула са минимални. При патологично променена спектрална крива се измерва
и артериалното налягане на изследваната артерия.
Вътрешният диаметър (разстоянието от интима до интима) на a. radialis и на a. ulnaris се
измерва в напречен и надлъжен срез. При диаметър на a. radialis по-малък от 2,0мм. се изследва улнарната артерия. При диаметър на a.
radialis и на a.ulnaris по-малък от 2мм. се
приема, че те не са подходящи за конструиране
на предмишнична AV фистула (16).
При необходимост от използване на съдова
протеза се измерваше обемът кръв, преминаващ
за 1 мин. през брахиалната артерия. При стойност по-малка от 500 mil/min използването на
синтетичен графт е обречено на неуспех.
При огледа на артериите на двата горни
крайника, търсихме и техни анатомични вари61

анти, като например високо (на нивото на мишницата) отделяне на радиалната и улнарна
артерия.

Ултразвуково изследване на вените на
горните крайници:
С цел по-лесното откриване на v. cephalica
antebrachii се поставя турникет в средната трета
на предмишницата. Цялата дистална предмишница (предимно дорзалната и повърхност) се
перкутира в продължение на 2-3 мин. (както
преди извършването на венепункция). Измерва
се диаметъра на v. cephalica antebrachii в
областта на гривнената става. При диаметър
≥2,5мм, цефаличната вена се проследява до нивото на лакетната става. Отбелязват се локализацията и диаметъра на клоновете на v.
cephalica antebrachii които са по-големи от 1,0
мм.
Турникетът се поставя след това в областта
на fossа cubici и в горната трета на мишницата,
като се проследява целия хода на v. cephalica
brachii до вливането и във v. subclavia. Проходимостта на вената се оценява чрез цветно дуплекс-скениране в напречен срез, като
посредством бърза компресия на дисталната
мускулатура, притокът на кръв в изследваната
вена трябва рязко да се ускори до 20 с/sес в
областта на предмишницата и до 30 сm/s в мишничния сегмент.
AVF с използване на предмишничната цефалична вена е възможна и ако v. cephalica
brachii е обтурирана или по-малка от 2,5 мм. в
областта на мишницата, но проходимата и с
диаметър ≥2,5мм. v. cephalica antebrachii се дренира в проходимите и с подходящ диаметър
(≥3мм) предмишнична v. mediana cubici или v.
brachialis или в v. basilica.
Ако се намери обтуриран сегмент от предмишничната или мишнична цефалична вена
или диаметърът и е по-малък от 2,5 мм, дорзалната и воларна повърхност на предмишницата
се изследва за друга вена. При откриване на
подходяща предмишнична вена, е възможно извършването на AV фистула чрез нейната транспозиция.
Ако не са намерени подходяща предмишнична вена, се изследва с ЦДС a. brachialis в
областта на fossа cubici. Поставя се турникет
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близо до аксилата, след което с ЦДС, дистална
компресия и B-mode се изследват v. cephalica, v.
basilica от нивото на fossа cubici до вливането
им в магистралните дълбоки вени. Определяше
се дали дренажните дълбоки вени са с адекватен диаметър, след което те се изследват по
целия им ход за стенози и тромбози посредством ЦДС и дистална компресия.
Ехографските критерии, които се използват
при избора на една повърхностна вени за конструиране на AVF са: структура на стената, диаметър, разтегливост, проходимост и възможност
за канюлиране.
Структура на стената и възможност
за канюлиране:
Непромененият венозен съд е с фина и
гладка стена, аехогенен лумен, компресира се
лесно и напълно. Подходящата за AV фистула
вена трябва да бъде на дълбочина < 6мм и да не
е с нагънат ход.

Диаметър и разтегливост:
Венозният диаметър се измерва в напречен
или надлъжен срез, преди и 2 мин. след поставянето на турникет, с оглед определянето на разтегливостта на вената. За да се намалят
грешките при измерването на венозния диаметър е необходимо изследването да се извършва в топла стая, със затоплен гел и при
стандартна позиция на ръката, като се прилага
минимален натиск върху изследвания съд.

изследвания и контралатералния съд, установяване на колатерални съдове (1). При откриване
на намалена респираторна подвижност, се извършва пробата на Valsalva, за да се провери
дали притока на кръвта спада до основната
линия.
Изследват се спектралните криви на vv. subclavia и vena jugularis interna, като се търсят индиректни признаци за стенози или оклузии в
невизуализиращата се брахио-цефалична вена
и/или в v. cava superior, като загуба на нормалната фазовост, разлика в спектралните криви на
изследвания и контралатералния съд, установяване на колатерални съдове (1). При откриване
на намалена респираторна подвижност, се извършва пробата на Valsalva, за да се провери
дали притока на кръвта спада до основната
линия.

Използвани ултразвукови критерии при
определяне вида на съдовия достъп:
Оптималният съдов достъп се определя на
базата на ултразвуковото изследване на съдовата анатомия на пациента, според следния ред
на предпочитане:
Предмишнична AV фистула - Необходима е
дистална радиална артерия с диаметър ≥2,0 мм.
и цефалична вена с диаметър ≥2,5 по цялото и
протежение до вливането и в v. subclavia (Фиг.
1). Допустимо е и дренирането на v. cephalica
antebrachii в една широка (≥3мм) предмиш-

ЦДС на венозната система:
Венозната проходимост се оценява с помощта на ЦДС и дистална компресия, като апаратът се настройва с оглед долавянето и на
най-бавния венозен кръвоток, което изисква
PRF - 1000 Hz, цветният стенен филтър се поставя също на ниско ниво.
Индиректно изследване на
централните вени:
Изследват се спектралните криви на vv. subclavia и vena jugularis interna, като се търсят индиректни признаци за стенози или оклузии в
невизуализиращата се брахио-цефалична вена
и/или в v. cava superior, като загуба на нормалната фазовост, разлика в спектралните криви на

Фиг. 1. V. cephalica - 4mm antebrachii
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нична v. mediana cubici, v. brachialis или v. basilica.
Мишнична AV фистула - Липсва приемлива
артерио-венозна комбинация в областта на
предмишницата, но v. cephalica brachii или v.
basilica в областта на мишницата трябва да са
са с адекватен диаметър (≥3мм.) и без стенози
или оклузии (Фиг. 2). AV фистула с използването на v. cephalica brachii е за предпочитане
пред транспозицията на v. basilica, тъй като оперативната интервенция е с по-малка морбидност и щади повече мишницата.
Предмишнична AV фистула с извита съдова

Фиг. 2 V. basilica – 7 mm

протеза (loop) - Налице са брахиална артерия и
дренажни вени в областта на fossа cubici с подходящ диаметър (≥4мм.).
Мишнична AV фистула с права съдова протеза (straight) - Липсва подходяща артерио-венозна комбинация в областта на fossа cubici.
Налице са брахиална артерия и проходими и с
подходящ диаметър краниални сегменти от v.
basilica или v. brachialis (≥4мм.).
От оперираните 279 пациента, след предоперативното цветно дуплекс сонографско картографиране, на 131 болни (46,9%) се извърши
радиоцефалична AV фистула. При 5 пациента
(1,8%), предмишничната AV фистула се извърши чрез транспозиция на проходима нецефалична вена, анастомозирана за радиалната
артерия. При 12 пациента (4,3%), поради тежко
атеросклеротично променена и с лумен под
63

2,0мм. радиална артерия в областта на гривнената става, се наложи анастомозирана с подходящата радиална артерия в средната трета на
предмишницата.
При 106 болни (38,0%) брахио-базиличната
(BB) AV фистула бе метод на избор, поради
липса на други подходящи повърхностни вена
в областта на горните крайници (Фиг. 3). На 24
пациента BB-AVF е първият им съдов достъп,
при 45 втори, при 31 трети и при 3 - четвърти
или пети достъп. Трима пациенти са след отстранен перитонеален катетър.
На 35 болни (12,5%) се извърши брахио-це-

Фиг. 3. . Суперфициализация на v. basilica

фалична (БЦ) AV фистула. Само на 2 болни
(0,7%) съдовият достъп се осъществи посредством мишнична AV фистула с PTFE протеза
(straight).
РЕзУЛТАТИ

Изследването ПУК промени при 86 пациента (30,8%) планирания след физикалния преглед съдов достъп. При 42 болни (15,0%) се
извърши нативна AV фистули, вместо планираното използване на съдова протеза. При 14 пациента (5,0%), вместо на планираната
доминантна дясна ръка, AV фистули се извърши
на лявата. При един пациент вместо поставяне
на мишнична съдова протеза се извърши предмишнична венозна транспозиция. При 27 пациента (9,7%) се предотврати негативна
предмишнична съдова ревизия, като само при
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двама (0,7%) от пациентите ни се извърши негативна мишнична експлорации.
Преди интервенцията, временен диализен
катетър на v. subclavia от страната на фистулата
са имали 159 пациенти (57%), а дуплекс сонографията откри стенози на truncus brachiocechalicus или на v. cava superior при 27 от тях
(9,7%).
При болните с радио-цефалична (РЦ) AV
фистула, първичната проходимост след 1 година
е 71%, а вторичната 75%. Проходимостта след
2 г. е 65%, а след 3 г. е 54%. При брахио-базиличните AV фистули първичната проходимост
след 1 г. е 74%, а вторичната 77%. Проходимостта след 2 г. е 67%, а след 3 г. е 58%. При пациентите с брахио-цефалични AV фистули
първичната проходимост след 1 г. е 69%, а вторичната 73%. Проходимостта след 2 г. е 47%, а
след 3 г. е 41%.
Проходимостта на AV фистули, проследени
при нашето предишно проучване (20022007год.) извършено с използване на B-mode
ултразвук, но без цветно дуплекс скениране и
спектрален анализ на съдовете на горните крайници, е както следва:
При болните с радио-цефалична AV фистула, първичната проходимост след 1 г. е 63%,
а вторичната 66%. Проходимостта след 2 г. е
52%, а след 3 г. е 44%. При брахио-базиличните
AV фистули първичната проходимост след 1 г.
е 61%, а вторичната 67%. Проходимостта след
2 г. е 53%, а след 3 г. е 45%. При пациентите с
брахио-цефалични AV фистули първичната про-

РЦ AV фистули
ББ AV фистули

БЦ AV фистули

РЦ AV ф. без ЦДС
ББ AV ф. без ЦДС

БЦ AV ф. без ЦДС

ходимост след 1 г. е 58%, а вторичната 61%.
Проходимостта след 2 г. е 36%, а след 3 г. е 32%.
ДИСКУСИЯ И ИзВОДИ:

Все още на много места физикалното изследване е единственият преглед извършван
преди избора на най-подходящия съдов достъп.
Общоизвестно е, че много малко диализно
болни имат видими и палпиращи се съдове по
цялото им протежение. Малко полезни са палпацията и огледа при обезни ръце, при болни с
множество предишни съдови достъпи и аневризмално променени съдове. Пациентите с напреднал стадии на ХБН са преживели
множество венепункции, като много от тях са
имали и по няколко централни пътя, което увеличава честотата на венозни стенози или оклузии. Въпреки голямата вероятност за венозна
патология след продължителният престой на катетър във v.subclavia или truncus brachiocechalicus, тези сегменти от дълбоката венозна
система са трудни за оглед и преценка (5, 11 15).
Цветното дуплекс скениране е неинвазивен
метод, използван ежедневно при диагностиката
на съдовите заболявания. Но за съжаление, все
още, на много малко от болните предложени за
съдов достъп се извършва ПУК. Comeaux и
съавтори намират, че 66% от пациентите, които
не са имали предишен съдов достъп имат
съдова патология, открита с ПУК (3). Silva и
съавтори, използвайки предоперативното
цветно дуплекс – картографиране, намаляват

Първичната Вторична прохо- Проходимост
проходимост
димост след 1
след 2 години
след 1 година
година

Проходимост
след 2 години

71%

75%

65%

54%

69%

73%

47%

41%

74%
63%
61%
58%

77%
66%
67%
61%
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58%
44%
45%
32%
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процента на ранните тромбози и увеличават
процента на нативните AV фистули (13). Но в
тези проучвания не е направена оценка за настъпилите промени в планираните съдови достъпи след ПУК.
С помощта на ПУК лесно се измерва диаметъра на съда. Проследявайки неговия ход се
откриват сегментите със стеноза или оклузия (8).
Ценната информация за проходимостта и топографско-анатомичното разположение на съдовете, получена след ПУК спомага за: правилния
избор на съдовия достъп; за точното позициониране на оперативния разрез; за избора на артериален сегмент с по-леки атеросклеротични
промени, а самата операция става по-малко
травматична, по-кратка и с по-малко усложнения. Особено наложително е ПУК при трудните
хирургични случаи - възрастни болни,
диабетици, с анамнеза за предишни съдови достъпи (6,9,12). Венозната и артериална патология при тези болни е честа, а нейното
обективизиране само с физикалното изследване
е трудно (14).
В нашето проучване, ПУК на горните крайници, доведе до промяна във вида и локализацията на планирания след физикалния преглед
съдовия достъп при 30,8% от пациентите ни. На
15,0% от пациентите се извърши нативна AV
фистула вместо планираното поставяне на
съдова протеза. Ние намерихме значително увеличение на процента на нативните AV фистула
спрямо тези от нашето предишно проучване 99,3% срещу 32%, като само на 2 болни съдовия
достъп се осъществи посредством мишнична
AV фистула с PTFE протеза (straight). На 32 пациента (11,4%) се извърши предмишнична AV
фистула, вместо планираната мишнична AV фистула, така мишницата на пациента се запази за
по-късен достъп, след евентуалното тромбозиране на първоначалната. При 27 пациента
(9,7%) се предотврати негативна съдова ревизия, като само при двама от пациентите (0,7%)
се извърши негативна мишнична експлорация.
С намаляването броя на негативните съдови достъпи и на ранните тромбози, се снижават разходите и болничния престой, а с правилно
позиционирания оперативен разрез намаляват
случаите с лимфорея и проблемите с раневото
зарастване, често срещано при тези болни.
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С ПУК намалихме процента на негативните
съдови експлорации на 0,7% спрямо 3,9% от
предишното ни проучване. Преди интервенцията, временен диализен катетър на v. subclavia или v. jugularis interna от страната на
фистулата са имали 159 пациенти (57%). С
цветното дуплекс скениране се откриха стенози
на truncus brachiocechalicus или на v. cava superior при 27 пациента (9,7%).
При пациентите ни с предоперативно
цветно дуплекс скениране, увеличихме с около
10% ранната и късна проходимост на конструираните артерио-венозните фистули.
Повлияни от добрите следоперативни резултати, ПУК понастоящем се извършва при
всички наши пациенти. От две години, при конструирането на съдови достъпи в областта на
мишницата, използваме ехографски асистиран
аксиларен и инфраклавикуларен блок (39 болни
- 13,9%), а 9 AV фистули извършихме под скаленосов блок (също под ехографски контрол).
За съжаление, както при всяка ново методика и при ПУК, периода на обучение е сравнително дълъг. Необходим е продължителен
период от време, за да се овладее методиката на
изследването и да се вникне в същността на различните нативни и протезни AV фистули. При
наличие на няколко подходящи венозни съда се
изисква задълбочено дуплекс сонографско изследване на двете мишници и предмишници.
При наличие и на артериална патология, изискваща спектрален анализ и измерване на артериално налягане, изследването може да продължи
до 45 минути. Изследваме v.subclavia само от
страната на планираната AV фистула. При намирането на подходящи предмишнични съдове,
не извършваме цялостно двустранно изследване. При съмнение за патологични промени по
хода на v. subclavia или truncus brachiocechalicus, поради многото рискове за пациентите,
контрастна венография в нашата клиника се извършва само при прецизно селектирани пациенти. Цветното дуплекс скениране на невизуализиращи се стенози на централните вени
не е така чувствително, както при откриването
на венозни стенози в областта на предмишницата и мишницата. Наличието на централни венозни стенози най-често се открива на базата на
извършения спектрален анализ и много по-
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рядко, чрез директна ултразвукова компресия на
засегнатия сегмент или чрез визуализиране на
тромба (5). По тази причина пациентите с висок
риск за централни венозни стенози се нуждаят
от венография или ЯМР.
зАКЛЮЧЕНИЕ:

Предоперативното дуплекс сонографско
картографиране значително промени хирургичното поведение при тези трудни за решаване пациенти. Необходим е по-дълъг период на
проследяване, за да се прецени дали ПУК е довело до увеличаване на продължителността на
живот на извършените съдови достъпи.
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АНАЛИз НА ДЕМОГРАФСКИ ПОКАзАТЕЛИ В ДЕйНОСТТА НА
ВОДЕЩ ЦЕНТЪР ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ.
ЧАСТ 2: ПРИЧИНИ зА ХОСПИТАЛИзАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ
Б. Киров, Д. Желев
Клиника по Съдова Хирургия
УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив

ANAlySiS OF tHE DEmOGRAPHiCS iN tHE ACtivity OF A lEADiNG
CENtER FOR vASCUlAR SURGERy. PARt 2: REASONS FOR
HOSPitAliZAtiON, DiAGNOStiCS AND RElAtED PROCEDURES
B. Kirov, D. Zhelev
Vascular surgery and Angiology Clinic
uMBAL “Sveti Georgi”, Plovdiv, Bulgaria
РЕзЮМЕ

Във втората част би трябвало да се покажат
данни, касаещи диагноза като повод за постъпване,
придружаващи заболявания, диагностична дейност
и съответно терапия при тези пациенти. В изнесените данни се констатира, че макар и формално
верни, данните са деформирани и не разрешават
реалистична оценка на дейността. Не показват клиничното разнообразие и не дават възможност за
оценка разходи. Поради това се предлага създаване
на национален регистър.
Ключови думи: съдова хирургия, демографски
данни, статистика, пол, възраст

УВОД

Планирането и осигуряването на адекватна
здравна дейност не може да се проведе без осигуряване на базисна и динамично актуализирана информация от най-различен тип и в
частност от реална демографска информация за
дейността на цялата здравна система и нейните
подизпълнители.
Сериозен опит за търсене на публикувана
демографска информация на национално или
локално ниво у нас за дейността в областта на
съдовата хирургия показва, че такава няма.
С този материал искаме да представим за
първи път у нас опит за по-пълно демографско
изследване на дейността на голям и водещ
67

SUmmARy

In the second part, we have to demonstrate data
concerning diagnosis as a reason for admission,
comorbidities, diagnostics and the therapy in these
patients. In the exposed data we found that although
formally correct, the available data are distorted and
do not allow a realistic assessment of the activity.
They do not permit to illustrate the clinical diversity
and sets aside the assessment of costs and other
aspects. The creation of a national register is offered
for discussion.
Keywords: vascular surgery, demographic data, sex,
age, statistics

център – Клиниката по съдова хирургия и Ангиология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Ще
бъде разгледан достатъчно дълъг период за натрупване на значима информация, ще бъдат потърсени различни сечения и зависимости на
наличната информация и бъдат направени изводи.
В предходна статия [1] бяха публикувани
чисто демографските данни за периода 20082011 г. В настоящият материал ще бъдат представени данни от анализа на причините за
хоспитализация на пациентите и съпътстващите дейности за този период.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА

В УМБАЛ „Св. Георги” от 2007г. се ползва
системата Гама КодМастер, която служи за
събиране, контрол и обработка на информацията за всеки отделен хоспитализиран пациент
и най-вече за отчитане на дейността по всяка отделна хоспитализация съгласно действащите
нормативни изисквания на Здравната каса. За
съжаление, тази информационна система е била
изградена да служи най-вече за връзка между
болница и каса, а не за тотално информационно
осигуряване на болничната дейност.
Обработката на данните за заболяванията
по МКБ-10 и на лечебните дейности по МКБ9КМ позволява лесното им структуриране, но и
задава някои ограничения. Наличните възможности са насочени основно към дейностите,
свързани с отчети пред Здравната каса, и се явяват сериозен лимитиращ фактор за каквито и да
е други проучвания.
За периода от 2008 до 2011г. вкл. са обхва-

Емболия и тромбоза на
артерии на долните
крайници
Емболия и тромбоза на
илиачна артерия

Флебит и тромбофлебит на
вени на долни крайници
Емболия и тромбоза на
артерии на горните
крайници

Флебит и тромбофлебит на
други дълбоки съдове на
долните крайници

Варикозни вени на долните
крайници без язва или
възпаление

Код
основна 190
диагноза
Бр
I74.3
I74.5

70

%

191
Бр

%

5.9% 1219 77.7%

1043 88.1% 29

Бр

РЕзУЛТАТИ

За период от 4 г, в КСХА са извършени 8152
хоспитализации на пациенти, нуждаещи се от
оперативно или консервативно лечение. В предходната ни публикация бе показано разпределението по КП, пол и други. За по-дълбоко
разбиране на процесите обаче изброяването на
КП не е достатъчно. На Таблица 1 са показани
най-честите диагностични кодове по Десета ре-

%

193
Бр

Клинична пътека
%

194
Бр

%

196
Бр

197

%
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1

0.0%

1.8%

0.0% 14 0.9% 103 4.8%

0.0%

0.1%

0.0% 10 0.7% 1113 52.2%

0.0%

1

0.1% 1127 13.8%

0.0%

3

0.3% 820 10.1%

0.3%

1

0.1% 669

8.2%

0.0% 667

8.2%

68.8
%

621

7.6%
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3.4%

0.2%

I74.2

1

0.1% 309 19.7%

0.0% 417 28.3% 90

4.2%

0.0%

0.4%

0.0% 658 44.6%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0% 4

0.3%

0.0% 662

99.7%

0.0%

0.0% 7

0.5%

0.0%

0.0%

614
273

I83.9

1

1

2

0.1% 2473 30.3%
0.0% 1189 14.6%

2

7

%

Total
Total %
Бр

0.0% 357 24.2% 826 38.7%

I80.2

I80.0

1

192

нати всичките преминали 8 152 хоспитализации
по различни клинични пътеки (КП). Наличните
124 случая, неотчетени по КП към НЗОК, не се
включват в тази бройка. Информацията за тези
хоспитализации бе приведена в табличен вид и
бяха потърсени основни демографски показатели в различни сечения.
За целта бяха ползвани MS Excel 2007, SPSS
20, IBM. За различните показатели са търсени
стандартни статистики, Хи [2] тест, ANOVA и
други както е подходящо.

Хронична бъбречна
недостатъчност

N18.8

0.0%

Аневризма на
абдоминалната аорта с
руптура

N18.0

0.0%

1

0.1%

0.0% 7

0.5%

0.0%

0.0%

I71.3

5.7%

2

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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0.8%

0%

53 100% 1

0%

0%

0%

0%

54

1%

Хронична бъбречна
недостатъчност

Оклузия и стеноза на
каротидна артерия

I65.2

67

0%

30.6
%

обхванати
от общо

7970
8152

98%

Таблица 1. Най-честите (98 %) диагностични кодове по Десета ревизия на Международната
класификация на болестите.
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визия на МКБ , които обхващат 98 % от случаите с първа диагноза посочения код. Необходимо е да се подчертае, че се анализират данни
от болничната информационна система, технически попълвани на различни нива от съответни
технически сътрудници.
Достатъчно условие е било въпросният код
да бъде валиден за съответната пътека. Доколко
той е отговарял на представилата се патология
за съответният пациент, е резонен въпрос, който
ще бъде обсъден по-късно. От пръв поглед в посочената таблица се вижда, че липсва код за
Атеросклероза (код I70 например) като причина
за хоспитализация, липсва и код за аневризма
(I71.4 Аневризма на абдоминалната аорта без
споменаване на руптура). Това означава на
практика тотална липса на подобна патология в
дейността на един водещ център, което разбира
се няма нищо общо с действителността.
Пълното изброяване на всички срещнати
кодове на заболяване при тези 8 152 пациента
поражда таблица с дължина много страници и
би била непосилна за демонстриране и осмисляне. От интерес биха били данни за най-рядко
срещаните заболявания, представени на Таблица 2.
Изложените данни показват какво разнообразие на патология би могло да се срещне в ежедневната дейност на един голям център. В
същото време се среща дори код за Външни
тромбозирали хемороиди, факт, който трудно
може да бъде обяснен.
Добре известно е, че по правило пациентите
със съдова патология са с ред съпътстващи заболявания и това е важен фактор при тяхното
обслужване, директно свързан с резултатите от
лечението. На Таблица 3 са показани най-честите придружаващи първи заболявания. В 97
% от случаите такова не е било записано, което
не кореспондира с реалността. Посочените в
останалите случаи заболявания заедно с по-горните случаи обхващат общо 99,4% от хоспитализациите. Въпреки ограниченията тук, не е
изненада, че болести на сърцето, хипертония и
диабет са най-честите заболявания, посочени
като придружаващи.
За да признае една клинична пътека за изпълнена, НЗОК изисква стриктно уточнен минимум
диагностични
и
терапевтични
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процедури, извършени в хода на хоспитализацията, представени на Таблица 4. Използваната
информационна система позволява въвеждане
на значителен брой такива дейности. Данните в
Таблица 4, които се явяват абсолютен минимум
за отчитане на дейността и, за съжаление, не отразяват реално извършените диагностични процедури, които са значително по-голям брой
както като абсолютна стойност, така и при повечето хоспитализации.
Прилаганите терапевтични процедури са
показани на Таблица 5. Взимайки за пример КП
196, се вижда, че 100 % от пациентите са били
оперирани чрез стрипинг на голямата подкожна
вена. В действителност в КСХА се използва от
десетилетия далеч по-сложна и диференцирана
оперативна техника, позволяваща стриктно индивидуално лечение при всеки болен.
Парадоксално за КП 193 се извежда 46%
дейност „Инцизия на съд - вени на долния крайник” и само 3,9% за дейност „инцизия на съд артерии на долния крайник”. За 190 КП се посочват 26% байпас техники и 74% за дейност
„Ендартериектомия на абдоминални артерии,
целиака, мезентерика, гастрика, реналис, хепатика, спленика, илиака, умбиликалис”. Необходимо е да се подчертае, че се анализират данни
от болничната информационна система, технически попълвани на различни нива от съответни
технически сътрудници.
ОБСЪЖДАНЕ

В предходна статия бяха посочени сравнително достоверни демографски данни за 8152
хоспитализации, като бе използвана системата
за отчет към НЗОК - Гама КодМастер. При опит
за по-задълбочен анализ на информация за диагностика и терапия по време на тези хоспитализации, за жалост, се натъкваме отново на
изкривяване на наличната информация до степен тотална негодност за каквато и да е изследователска и управленска дейност.
Наличните собствени данни по изписани
пациенти в КСХА по 190 КП бяха анализирани
отделно и бяха изведени 15-те най-чести първи
диагнози при тази група от болни. На Таблица
6 е видно, че те са далече по-детайлни от тези
показани в Таблица 1, където доминират с 88 %
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МКБ текст

КОД

Травма на кръвоносните съдове на ниво таS75.0
зобедрена става и бедро
Други уточнени увреждания на вените

I87.8

Флебит и тромбофлебит с неуточнена локализация

I80.9

Притискане на вена

I87.1

Флебит и тромбофлебит на долните крайници, неуточнен

I80.3

В семейната анамнеза има болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV
Дисекация на (всяка част на) аортата

I71.0

190
Бр
1

%

0.0%

11.1%
0.0%
0.0%

191
Бр

%

2

25.0%

1

12.5%

192
Бр

%

0.0%

0.0%

1 25.0%

0.0%

0.0%

193
Бр

Клинични пътеки
%

0.0%

194
Бр

0.0%

1 25.0%

0.0%
0.0%

%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2 18.2%

0.0%

Z83.0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Атеросклероза на артерии на крайниците

I70.2

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

Аневризма на торако-абдоминалната аорта
с руптура

I71.5

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

Застойна сърдечна недостатъчност

Облитериращ тромбангиит [болест на
Buerger]

Емболия и тромбоза на артерии на крайниците, неуточнени
Камерна тахикардия

I72.8

I50.0

2

1
1

I73.1
I74.4
I47.2

1

Инсулинозависим захарен диабет

I84.3

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

E10.5

0.0%

11.1%

0.0%

Захарен диабет, свързан с недоимъчно храE12.9
нене
Външни тромбозирали хемороиди

22.2%

0.0%

0.0%
1

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

1

1

1
1

0.0%

1

0.0%
9.1%
0.0%

Бр

0.0%

0.0%

Аневризма на други уточнени артерии

196

%

0.0%

197
Бр

0.0%
2

%

0.0%

2

0.0%

0.0%

2

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

Total Бр Total %

0.0%

2
2

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2

0.0%

25.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%
1

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2

1
1
1

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

9.1%
0.0%
9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1
1
1

0.0%
0.0%
0.0%

Злокачествено новообразувание с други и
неточно определени локализации, долен
крайник

C76.5

0.0%

0.0%

0.0%

1

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

Други уточнени неинфекциозни болести на
лимфните съдове и лимфните възли

I89.8

0.0%

0.0%

0.0%

1

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

1

0.0%

Ингвинална херния
Вентрална херния

K40.0
K43.0

1

Първична артроза на първа карпо-метакарM18.0
пална става, двустранна
Остра бъбречна недостатъчност

Открита рана на други части на шията

N17.0

0.0%

0.0%

S11.8

Травма на безименната или подключичната
S25.3
вена

0.0%

0.0%

0.0%

1 25.0%

0.0%

0.0%

9.1%
0.0%
0.0%

1 25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1
1

0.0%

50.0%
0.0%
0.0%

1
1

0.0%
0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

S55.7

0.0%

1

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

C74.0

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

Злокачествено новообразувание на други
ендокринни жлези и сродни структури

S75.1

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

0.0%

Неуточнено усложнение, дължащо се на пикочо-полови протезни устройства, имплан- T83.9
тати и трансплантати

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

25.0%

0.0%

1

0.0%

0

4

1

38

0.5%

Травма на няколко кръвоносни съда на
ниво предмишница

Grand Total

9

1

1

8

1

4

1

0.0%

1

11

1

0.0%

0.0%

0.0%

2

1

Общо преминали пациенти

1

0.0%

1

0.0%

0.0%

1

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

S54.1

11.1%

0.0%

0.0%

Травма на нервус медианус на ниво предмишница

1

0.0%

0.0%

S35.1
S35.5

11.1%

0.0%

0.0%
0.0%

1

Травма на долната vena cava

Травма на кръвоносните съдове в долната
част на корема и таза

1

0.0%

0.0%

1

8152

0.0%
0.0%

Таблица 2. Най рядко срещаните заболявания като причина за хоспитализация
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Код придруПридружаващи заболяжаващи за- 190
вания
болявания 1
Бр

Хронична исхемична
болест на сърцето,
неуточнена

Вторична хипертония,
неуточнена
Други прояви на
хронична бъбречна
недостатъчност

Есенциална [първична]
хипертония
Захарен диабет,
неуточнен

Мозъчен инфаркт,
причинен от тромбоза
на прецеребрални
артерии
Захарен диабет,
неуточнен

Клинични пътеки
191
%

Бр

192
%

Няма

118
157
96%
98%
0
9

I25.9

15

I15.9

11

N18.8

1

I10

11

E14.0

7

I63.0

4

E14.9

3

15

0.0

6

0.0

1

0.0

5

0.0

1

0.0

Бр

%

55

96%

1

0.0

193

7

- 21
1

0.0

1

0.0
-

0.0

0.0

5
-

0.0

%

Бр

3

24

0.0

12

0.0

4

0.0

3

0.0

2

0.0

-

-

-

2

-

-

-

2

Бактериална пневмония, неуточнена

J15.9

-

-

-

Остра постхеморагична
анемия

D62

-

-

-

Хронична бъбречна
недостатъчност

N18.0

-

2

Лявокамерна
недостатъчност

I50.1

-

1

0.0
0.0

196
%

197

Бр

%

Бр

%

145
206
97%
97% 680 100% 895 98%
1
9

0.0

0.0

0.0

Бр

194

1

1

0.0
-

-

2

-

1

2

1

0.0

- 4

0.0

- 1

0.0
0.0
0.0

0.0

98%

42

0.0
-

27
25

0.0

14

0.0
-

6

-

-

5

- 2

0.0

7909

-

- 2

0.0

Total
%

62

0.0

-

2

5

0.0

0.0

0.0
0.0

- 2

0.0

Total
Бр

4

0.0

4

0.0

-

-

4

-

-

4

123
161
149
212
Grand Total
100%
100% 57 100%
100%
100% 681 100% 911 100%
2
0
2
3

8106

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

100%

Таблица 3. 10 те най чести придружаващи заболявания посочени и на първо място при 99,4% от
хоспитализациите

емболия и тромбоза на съд. Огромната разлика
няма само формално значение. Зад изявената
детайлност се крият различни групи пациенти,
с различна тежест на страданието, с различно
протичане, престой в болницата, различни
съпътстващи заболявания, различни терапевтични възможности и най-накрая различни разходи по лечебния процес. За съжаление,
наличните данни не позволяват сериозен анализ
в тази насока.
Напоследък се говори все по често за евентуално въвеждане на DRG като метод на управление в здравната система в България. През
далечните 1999 – 2000г. е имало опити за на71

трупване на статистически данни и те са били
в основата на онова което НЗОК тогава нарича
ценообразуване и е основа на икономическите
определения на КП. През последните 10г. у нас
няма информация за натрупване на солидни
данни, свързани с дейността на отделна клиника, болница или област от медицината изобщо. Данни с показното качество до тук се
прехвърлят чрез формуляр „Направление за
хоспитализация” в електронен вид и на хартия,
а от 2013 може би и онлайн. Възниква въпроса
на каква база ще се създават DRG и кога, при
положение, че в САЩ само натрупването на
данни е продължило над 15 години.
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лявания. Макар формално верни, данните,
които се констатират, са деформирани до степен
на липса на практическа стойност. Вероятна
причина за това е факта, че попълването е оставено в ръцете на технически изпълнители,
които имат за цел единствено спазване на правилата на НЗОК, но не и достоверно въвеждане
на данните. Друга вероятна причина може да
бъде и тъжната истина, че в нашите институции
няма осъзната необходимост от истинска статистическа информация.
2. Диагностичната работа, представена
чрез отчетените дейности, може и да е изглежда
достатъчна за отчитане на дадената КП през
НЗОК, но отново е налице деформация, непозволяваща създаване на реална преценка за дейността. Трудно може да се обясни извършване

В следващо съобщение ще представим анализ на наличната информация по отношение резултатите от лечението на тези 8 152 болни.
ИзВОДИ

1. За съжаление в посочените по-горе
данни се вижда, че от наличната информация не
може да се изведат реалистични заключения,
касаещи диагноза, диагностика и оперативни и
терапевтични намеси при тези 8152 хоспитализации. Независимо от гарантирания минимум
от данни за всеки пациент в ползваната система
база данни, се оказва, че е налице деформация
по отношение на верността на отчитаните кодове за основни заболявания като причина за
хоспитализация и съответно съпътстващи забо-

Наименование на дейност Код
Изследване на кръв

190
Бр

%

191
Бр

%

90.59 1240 33% 1610 33%

Доплерова сонография на
88.77 1223 33% 1602 33%
артерии и вени
Електрокардиограма

89.52 1229 33% 1609 33%

Изследване на урина-код 89.29
Диагностичен ултразвук
на храносмилателна си- 88.74
стема
Рентгенография на
стъпалото

3

192
Бр

Клинични пътеки

%

193
Бр

%

194
Бр

%

196
Бр

59

33% 1490 33% 2138 50% 682

59
59

%

197
Бр

%

Общо Общо%

33% 7219

37%

33% 1472 33% 2139 50% 675

33% 7170

37%

33% 1488 33%
0%

12

0%

0%

677

33% 5062

26%

0%

1

0%

0%

0%

3

0%

0%

5

0%

0%

2

0%

18

0%

3

0%

11

0.06%

1

0%

6

0.03%

88.27

1

0%

1

0%

0%

3

0%

0%

Измерване на артериални
89.65
кръвни газове

4

0%

1

0%

0%

1

0%

0%

0%

6

0.03%

5

0%

1

0%

0%

0%

0%

0%

6

0.03%

1

0%

1

0%

0%

0%

0%

0%

5

0.03%

88.42

4

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

0.02%

Обзорна рентгенография
87.49
на сърце и медиастинум

1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

0.02%

Аорта-илиака-феморалис
39.25
байпас

4

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

0.02%

Диагностичен ултразвук
88.72
на сърце

2

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

0.02%

кат на корем

88.01

Други неоперативни
сърдечни и съдови измер- 89.59
вания
Аортография

1

1

1

2

1

Общо 3717 100% 4831 100% 177 100% 4475 100% 4277

1

2

2042 100%

0

19519 100%

Таблица 4. диагностични процедури извършени в хода на 8152 хоспитализации
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Клинични пътеки

Код основна
процедура
ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ - артерии на долния крайник (феморална (обща) (суперфициална,поплитеална, тибиална)

38.18

190

191

192

193

Grand Total
194

196

197

Бр

1109

1109

%

71%

14%

Инжекция на антикоагуланти

99.19

Бр

Инжекция или инфузия на друго лечебно или
профилактично вещество

99.29

Други шънтове или байпас

39.27

Бр

Ендартериектомия на абдоминални артерии (целиака, мезентерика, гастрика, реналис, хепатика,
спленика, илиака, умбиликалис)

38.16

Бр

874

874

Лигатура и стрипинг на варикозни вени на долния крайник - (сафена магна, сафена парва и
перфоранти)

%

74%

11%

38.59

Инцизия на съд - вени на дoлния крайник

38.09

Бр

Инцизия на съд – вена сафена

38.03

Бр

Аорта-илиака-феморалис байпас

39.25

Бр

Ендартериектомия - съдове на горния крайник
аксиларни, радиални, брахиални, улнарни

38.13

Бр

297

Ампутация през стъпало

84.12

Бр

%

19%

Друг (периферен) съдов шънт или байпас, или
експланатация на протеза

39.29

Бр

146

146

Ампутация над коляното

84.17

%

Бр

9%

2%

ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ на други съдове на главата
и шията

38.12

Бр

55

55

Инцизия НА СЪД - АРТЕРИИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК

%

100%

1%

38.08

Total Бр
Total %

1081

1081

Бр

1058

1058

%

49%

13%

%

51%

13%

913

%

100%

913

11%

Бр

682

682

%

100%

8%

654

%

46%

%

31%

%

654
8%

447

300

447
5%

300

26%

4%

297
4%

164

%

164

12%

2%

102

%

102

7%

1%

Бр

55

55

%

4%

1%

1174

100%

1552

100%

55

100%

1422

100%

2139

100%

682

100%

913

100%

Общо от преминали

7937

100%

97.4%
8152

Таблица 5. 15-те най чести терапевтични процедури при 8152 хоспитализации, най често
срещаните 97,4 %.
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Таблица 6. Собствени данни по изписани пациенти в КСХА по 190 КП

на само 7219 изследвания на кръв при 8 152
хоспитализации, ако се прием този брой за реалистичен. Липсата на реални данни поне за типичните
изследвания
като
ултразвук,
ангиография, КТ, КТ 3Д, микробиология и т.н.
води до невъзможност за създаване на реалистична картина и оценка на разходите.
3. Съвременният терапевтичен арсенал в
съдовата хирургия е разнообразен и дава
възможности за справяне с всяка ситуация съобразно анатомичните, патологични и други особености при конкретния пациент. Данните за
терапевтични процедури, представени тук, не
предполагат това. Към коментара за КП 191
може да се добави и фактът, че при нея в 71%
от случаите е била отчетена ендартериектомия.
Ако се отчетат видовете операции с и без

включване на а. профунда феморис, с налагане
на байпас, на пач, на синтетичен или автоложен
материал, с включване или не на илиачна или
коленна артерии, на горен и долен крайник, то
биха се получили поне няколко пъти повече кодове по тази КП. И тук това няма само формално значение, защото макар и обединени в
КП 191, на практика това са различни групи от
пациенти с различни характеристики на лечебния им процес и най-сетне с различни разходи.
4. Необходимо е бързо осъзнаване на
значението на липсата на достоверна, недеформирана информация за дейността на който и да
е сектор в здравната ни система и провеждане
на последователна дългосрочна политика за
осигуряване на надеждна информация. В тази
връзка е уместно да се помисли и създаде Национален Регистър по Съдова хирургия, Ендовазална хирургия и Ангиология.
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ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ
СРАВНИТЕЛНИ РЕзУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДВЕ
ЕНДОВЕНОзНИ АБЛАЦИОННИ ТЕХНИКИ: RFA И EvlA
А. Андреев*, К. Гиров**, Д. Петков*
* Отделение по Съдова хирургия, МБАЛ Ив. Рилски, Ст. Загора
** Клиника по Съдова хирургия и Ангиология, ВМА-София

COmPARAtivE RESUltS OF ENDOvENOUS
ABlAtiON tECHNiQUES: EvlA AND RFA

A. Andreev*, K. Guirov**, D. Petkov*
Vascular Surgery Department, “St. Ivan Rilski” Hospital, Stara Zagora*
Vascular Surgery and Angiology Clinic, Military Medical Academy, Sofia**
РЕзЮМЕ

Ендовенозната лазерна аблация (EVLA) и радиофреквентната аблация (RFA) се утвърдиха като
водещи ендовенозни аблационни техники в съвременната миниинвазивна венозна хирургия на сафените. И до днес, обаче, сравненията между техните
преимущества и недостатъци продължават, без нито
една от тях да бъде утвърдена като новия „златен
стандарт” вместо класическия стрипинг.
Представеното сравнително проучване, обхващащо 2 годишно проследяване на 287 аблативни
процедури (175 - RFA, 112 - EVLA), е първо по рода
си за страната ни, и потвърждава данните на някои
световни сравнителни студии. Очевидни преимущества по отношение на честотата на незначимите
следоперативни усложнения (наричани странични
явления) като парестезии, екхимози, лека болезненост, пигментация или уплътнение по хода на аблираната вена, показва RFA техниката. Предимствата
на EVLA се изразяват в ранното дехоспитализиране
и възстановяване на работоспособността на пациентите, както и на малко по-добрите късни резултати. С изключение на една ДВТ и два случая на
повърхностен флебит други значими усложнения не
бяха установени.
Познаването на възможностите на двете ендовенозни техники дава възможност за бъдещ избор
между тях и правилно информиране на пациентите
за тяхната ефективност.

УВОД

От началото на 21 век модерните минималноинвазивни лечебни методи навлязоха широко
в хирургичната практика, при което в областта
на съдовата хирургия се оформи раздела ендо75

SUmmARy

The endovenous laser ablation (EVLA) and
radiofrequent ablation (RFA) were approved as
leading endovenous techniques in the scope of
contemporary mini-invasive surgery of the
saphenous veins. Apart from this the parallels
between them continue, but none of them was
approved yet as “gold standard” till now, thus
replacing the classical “stripping” technique.
This study covers the results from 2 – years follow-up of 287 ablative procedures (275 RFA, 112
EVLA), and being first of its kind for our country,
confirms the data from some other international
studies. The RFA technique presents some
advantages connected with lesser non-significant
postoperative complications (called also side-effects)
such as parestesias; ecchymosis; pigmentation;
tighting and even slight pain over the vein ablated.
The advantages of EVLA, however, covered earlier
discharging of the patients and referring them to
everyday activities, as well as some better late
results. The most important was that apart from a
single case of DVT and 2 cases of superficial
thrombophlebitis no other significant complication
was registered for all 287 cases over 2 year period
of follow-up.
The information for the advantages of 2 endovenous techniques is a real possibility for the choice
between them and for better patient’s information.

васкуларна хирургия. По отношение на венозната хирургия ендовенозната термична аблация на големите подкожни вени (сафените) се
утвърди като водеща техника в този аспект,
която понастоящем измести в повечето от случаите считаната доскоро за „златен стандарт”
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класическа травматична хирургия, известна
като „стрипинг” и „кроссекция” на сафените.
Независимо от наличието и на други методи за
термоаблация (с пара) или на химическа аблация (склеротерапия), днес в практиката се наложиха две основни термоаблационни техники –
RFA
(радиофреквентна
термоаблация)
(1,2,3,4,5,7,9) и EVLA (ендовенозна лазерна термоаблация) (2,3,4,5,7,9). Проучванията в последните години показаха, че и двете
конкурентни термоаблационни техники са
„поне толкова ефективни, колкото стандартната
хирургия” и със значително по-добри късни резултати от склеротерапията (1,3,4,5,6). Всичко
това наложи извършване на сравнителни проучвания на следоперативните усложнения и резултати върху големи групи оперирани
пациенти за да бъде търсена възможност за
оформяне на нов „златен стандарт” в терапията
на варикозната болест и ХВН. Някои такива
проучвания показоха сравнително близки по
ефективност следоперативни резултати, независимо от немалкото различия по отношение на
макар и незначимите следоперативни компликации (7,8,9). Провеждани от различни автори,
обаче, тези проучвания се оказаха твърде хетерогенни както по подбора на пациентите, така
и по контролирането на оперативните усложнения и резултати, поради което поне засега не
позволяват оформяне на окончателен консенсус
по този въпрос. Всичко това оправдава, според
нас, едно проучване на резултатите от приложението на RFA и EVLA в страната ни, още повече, че сравнителни клинични изследвания са
голяма рядкост у нас.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Първата група включва 175 пациенти на
възраст 19-56г., 80% от които жени, при които
интервенцията е извършвана в Клиниката по
Съдова хирургия и Ангиология при ВМА по
RFA техника с генератор VNUS (Covidien, UK)
и електрод Closure plus/Closure fast в периода
2007-2011г. Във всички случаи аблацията е извършвана по стандартна техника само в бедрения сегмент на в. сафена магна, а варикозата на
подколенницата е премахвана с частичен стрипинг плюс флебектомии в 126 случая или само

с флебектомии при останалите пациенти. При
10 случая е извършeна и аблация на сафена
парва, а при други 8 – допълнителна склеротерапия с пяна на варикозни клонове. В почти
всички случаи е използвана епидурална анестезия, като само при 18 пациенти е предпочетена
туминисцентната анастезия. Протоколът включваше носене на еластокомпресивни чорапи за 1
месец следоперативно.
Втората група обединява 112 пациенти на
възраст 18-59г., 94 (84%) от които жени, при
които аблацията е извършвана с EVLА техника
с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm
(Biolitec, Germany), в периода 2009-2011г. При
всички случаи е прилагана туминисцентна
анестезия, а в 101 (90%) от тях са използвани
допълнителни техники за третиране на извънсафенната варикоза – флебектомии, минифлебектомии (по Muller) или склеротерапия (с пяна
или с течен склерозант). Флебектомиите са извършвани в над 90% от случаите едноетапно с
аблацията (под местна анестезия), а склеротерапията в 90% от случаите е провеждана на 2ри етап, в период от 2 до 4 седмици
следоперативно. Съгласно протокола следоперативно е провеждана АК тепрапия с НМХ за 7
дни и еластокомпресия за 1 месец.
Представеното изследване е проспективно
по предварително уточнена схема (виж табл. 1).
Всички пациенти са били в стадий 2 или 3 на
ХВН по СЕАР. Проучените пациенти и от двете
групи са контролирани клинично и с Дуплекс Доплерово изследване на 24 час, на 7, 14 и 30
ден, както и на 6 месец, 1год. и 2год. следоперативно. Резултатите са отчетени като клиничен
успех тогава, когато на контролния преглед е налице съвпадение между резултата на изследващият лекар и мнението на самият пациент.
Усложненията задължително са верифицирани
с Дуплекс-Доплер, независимо от безспорните
субективни и обективни клинични прояви. Реканализацията на сафената след извършена аблация е отчитана тогава, когато е съпроводена
със значим рефлукс по нея, клинично изявен.
Усложненията са отчитани дори тогава, когато
са по типа на «странични явления», т.е. нямат
пряко отношение към здравословното състояние на оперирания. При контролните прегледи
с Дуплекс-Доплер се верифицираше проходи-
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мостта на дълбоката венозна система, състоянието на сафенофеморалното съустие с установяването на рефлукс или тромб в него, както и
степента на облитерация на оперираната вена
сафена.
РЕзУЛТАТИ

Получените резултати са представени на
Таблица 1.
Клиничният успех и при двете оперативни
техники до 30-я ден бе еднакво значим (98%).
По отношение на средносрочните и отдалечени
резултати (6м., 1г. и 2г.) той бе около 90% при
статистически незначимо предимство на EVLA
от 4-5%. Реканализация с доказан рефлукс на
сафената след аблация до 6-я месец бе практически нулева, но след 1-та година такава вече се
установява и в края на 2-та година достига 6.5%
за EVLA и 8.9% за RFA, което също е без статистическа значима разлика за двете техники.
Значимо преимущество на EVLA ендовеноВид усложнение
Парестезии
Спонтанна болка
Уплътнена вена
Екхимози
Пигментация по вената
Изгаряне
ДВТ
Флебит по вената
Върнали се на работа
Реканализация с рефлукс
Клиничен успех
всичко

77

Интервенция
RfA

Laser

24 час
9 - 5%

16-13%

7 ден

9 - 5%

16 -13%

RfA

35 -20%

6 - 3.5%

RfA

37- 21%

37- 21%

Laser
Laser
RfA

39 -35%
39 -35%
0 - 0%

8 - 7%

39 -35%
0 - 0%

зната аблация бе обстоятелството, че 83% от
оперираните се връщат към своите обичайни
трудови задължения преди 7-я следоперативен
ден, при само 10% при оперираните по RFA техниката. На 14-я ден 96% от оперираните с лазер
работят срещу 88% за пациентите оперирани с
RFA, които практически започват работа след
сваляне на конците; на 30-я следоперативен ден
разлика между двете техники по този показател
практически няма.
Значими следпроцедурни усложнения.
Някои описани в литературата редки, но тежки
усложнения като образуване на тромб в сафенофеморалното устие или артериовенозна фистула, не бяха установени при нито една от
287-те аблативни процедури, извършени по
двете различни техники. Единичен случай на
ДВТ, констатиран при RFA – интервенциите,
представля едва 0.6% от всички оперирани по
тази техника случаи. Единично минимално изгаряне на кожата, отзвучало без интервенция, е
установено единствено при EVLA метода, веро14 ден

6 - 3.5%

15-13.5%
0 - 0%
0 - 0%

24 -14%

19 -11%

Laser

0 - 0%

16 -13%

13-11%

Laser

1 -0.8 %

1 -0.8 %

1 - 0.9%

Laser

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

RfA
RfA
RfA

Laser
RfA

Laser
RfA

Laser

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 - 0.6%

2 год.

12 -12%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

3 -1.7%
0 - 0%
0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%

10 - 6%

0 - 0%

0 - 0%

40 -36%
0 - 0%

1 год.

11 -11%

71-63%
0 - 0%

6-и м.

28 -25%

Laser
RfA

30 ден

0 - 0%

0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

7 - 7%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 - 1%

0 - 0%

1 - 0.6%

0 - 0%

18 -10%

149-88%

168-99%

143-98%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

4 - 2.8%

93 - 83%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

107-96%
1 - 0.9%

97-98%

1 - 0.9%

0 - 0%

160-94%

132-91%

RfA

175

175

173

170

145

Laser

112

112

111

Таблица 1.

97-98%
99
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0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%

0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%

0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%

102-97%

43-95.5%

5 - 6.9%

4 - 8.9%

3 - 4.2%

169-98%
110-98%

0 - 0%

2 - 2.1%

171-98%
111-99%

0 - 0%

71-98.6%

173-99%
111-99%

0 - 0%

94-98%

RfA

Laser

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 - 0.6%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 -1%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 - 0.6%

1 -0.8 %

0 - 0%

0 - 0%

1 - 0.6%
1 -0.8 %

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%
0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

0 - 0%

1 - 0.6%

0 - 0%

0 - 0%

93 -89%

30-97%

2 - 6.5%

40 - 89%

92-96%

70 - 97%

30-96.7%

96

72

31
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ятно поради недостатъчно ефективна туминисцентна техника при една от първите оперативни
намеси. Повърхностен тромбофлебит на сафената с класическа клинична картина е установен еднократно и в двете групи пациенти
(0.6-0.8%). Флебитът бе отзвучал напълно до 6я месец следоперативно без да има влияние
върху късните след-оперативни резултати.
Незначими следпроцедурни усложнения
(странични явления). Парестезии бяха установени и при двата метода, но при EVLA те бяха
3-5 пъти по-чести отколкото при RFA, макар че
отзвучават напълно до 6-я месец. Леко изразена
спонтанна болезненост по хода на вената, купирана лесно с рутинно приложение на леки аналгетици е установявана до 7-я ден при 7% от
пациентите с EVLA и едва при 3.5% от тези с
RFA. Тя отзвучаваше напълно преди 14-я ден.
Уплътнения по хода на вената бяха установени
в първите следоперативни дни по-често при
EVLA техниката (35%) в сравнение с RFA
(21%). Това следоперативно явление бързо се
редуцира и на 30-я ден бе установено само при
11% от пациентите с EVLA и 6% от тези с RFA;
на 6-я месец уплътнение не бе намерено при
нито един случай от 287-те термоаблационни
процедури. Пигментация по хода на вената бе
установена само при пациенти с EVLA, но тя
практически нямаше отношение към оздравителния процес, а и бързо се редуцира като на
30-я ден бе налице само в 7% от случаите и не
бе установена на 6-я месец следоперативно. Екхимози бяха установени единствено при термоаблацията с EVLA-техниката в първите
следоперативни дни при голяма част от пациентите (36% на 7-я ден). Те се редуцираха на 11%
на 14-я следоперативен ден и напълно отзвучаха
до 30-я ден.
ДИСКУСИЯ

Значимите следоперативни усложнения са
минимални и като цяло кореспондират напълно
с данните на редица автори и за двете групи пациенти (1,4,5,7,8,9).
Незначимите следоперативни усложнения,
смятани от повечето автори по-скоро за „странични явления”, показват значителни различия
при двата оперативни метода. Така пигментаци-

иите и екхимозите (дължащи се на туминисцентната анестезия), преобладаваха при лазерната аблация, но като честота не надминаваха
данните от литературата (1,3,4,5,7,8,9). Уплътненията по хода на вената, парестезиите и леко
изразената спонтанна болезненост също са почесто срещани при лазерната аблация, макар че
се установяват и при радиофреквентната техника, без и в двата случая да се отличават количествено от данните в литературата (7,8,9). Към
това е уместно да се подчертае, че незначимите
следоперативни усложнения нямат пряко отношение към следоперативното възстановяване и
работоспособност след 2-3-я следоперативен
ден, поради което и са наричани странични явления.
Голямо предимство е ранното дехоспитализиране и връщане към нормален работен цикъл
на пациентите с EVLA, тъй като на практика
при лазерната аблация това ставаше в 80% от
случаите още на 3-я ден от интервенцията, докато при RFA – аблацията това бе възможно в
повечето случаи близо 10 дни по-късно. Нещо
повече, в последните 2г. при при почти всички
случаи с EVLA флебектомиите бяха замествани
от следоперативна склеротерапия, с което се избягваха всякакви инвазивни намеси, престой в
болница, следоперативни белези и т.н.
Късни резултати - особено важната късна
реканализация с поява на клинично изявен рефлукс по аблираната сафена като израз на късен
оперативен рецидив и при двете техники бяха
съвсем минимални, много по-редки в сравнение
както с класическия стрипинг, така и със склеротерапията (3,6,8,9,10). По-добрите резултати
в този аспект са за ЕVLA – технологията, макар
че статистически значима разлика почти няма,
нещо което се отбелязва и в други международни проучвания (1,3,7,8,9,10).
ИзВОДИ

1. Внедряването на термоаблацията на сафената у нас е успех за ендоваскуларната ни хирургия предвид значително по-малкото
следоперативни усложнения и много по-късия
следоперативен период в сравнение с демодирания травматичен стрипинг.
2. Съчетаването на термоаблационните
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техники с други методи за отстраняване на венозни клонове или клъстери е наложително в
повечето случаи, като минифлебектомиите на
един етап с термоаблацията и/или склеротерапията на по-късен етап в амбулаторни условия
правят възможно радикалното отстраняване на
варикозата при подходящи пациенти.
3. Всяка от двете описани термоаблационни методи има описаните предимства и недостатъци, което дава шанс за избор на
ендовенозна техника от оператора в зависимост
от неговите и на пациентите му предпочитания.
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СЪОБЩЕНИЯ
54 - ТИ СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОЛЕЖ ПО АНГИОЛОГИЯ
Организацията „Международен Колеж по Ангиология” (International College of Angiology
- ICA) е основана през 1958г. от д-р Сал Самуелс (САЩ) и от бащата на съдовата хирургия д-р
Рене Льориш. Д-р Самуелс е човекът, който в 1942г. въведе понятието Ангиология (от гръцката
дума "ангиос" - кръвоносен съд) като "наука за кръвоносните съдове". За разлика от световните,
регионални или национални организации на отделните специалности (съдова хирургия, кардиохирургия, кардиология, инвазивна кардиология, интервенционална рентгенология, неврохирургия,
ангиология и др.), ICA е световно обединение на всички специалисти, работещи в областта на
съдовата патология на човека. На научните срещи на ICA нерядко се разглеждат и проблеми на патоморфологията, физилогията и дори на биологията на съдовете. Организацията е на практика елитен световен клуб на доказани известни специалисти, а членството в нея става по специална
процедура, изискваща дори препоръка от неин уважаван редовен член.
Аз членувам в нея от 2000г., когато за първи път представих свое научно съобщение на нейния
42-и световен конгрес в Сан Диего, САЩ. През 2002г. на 44-я Конгрес на ICA в Ню Йорк представеният от моя екип доклад за болестта на Бюргер получи единствената награда за оригинално научно постижение. През 2003г. на 45-я конгрес на ICA в Индианаполис, САЩ, след като по покана
на инициативния комитет на конгреса изнесох моя лекция, бях избран за Вицепрезидент на тази
организация. На 51-я Конгрес на ICA в Пекин бях удостоен с честта да модерирам секцията по
венозни заболявания.
Вече над 20 години ICA издава собствено списание - Международен Журнал по Ангиология
(International Journal of Angiology - IJA), който се индексира в Index Medicus и излиза online и
има импакт фактор. На Редакционната колегия на това утвърдено медицинско списание имам
честта да бъда редовен член.
Поредният ежегоден 54-ти Световен Конгрес на ICA се състоя през септември т.г. в модерния
Конгресен Център в г.Инсбрук, Австрия. Наред с представянето на резултати от внедряването на
все по-новите постижения на медицинските технологии, бяха разгледани и някои строго научни
проучвания за ролята на някои хранителни добавки върху развитието на атеросклерозата, внедряването на революционен нов препарат за перорална профилактика и лечение на венозната тромбоза
и белодробна емболия, едно съвсем ново обяснение за внезапната смърт от съдов произход на генетично обременени със слаба аортна стена спортисти по време на състезание, нов метод за лечение на смъртоносната обструктивна кардиомиопатия, двуклапно протезиране на сърцето без
операция, значението на срининговите ехографски изследвания при хора над 70г. с хипертония за
ранно откриване на смъртоносните аортни аневризми, поведението при някои редки съдови забоА Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я
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лявания (вкл. новородени със сърце извън гърдите) и много други. Атмосферата на конгреса бе
извънредно приятелска, колегиална, за което голяма заслуга имат Председателя на борда на директорите на ICA Професор д-р Джон Чанг от Ню Йорк и изпълнителния директор на ICA мадам
Дениз Росиньол от Върмонт (САЩ). Презентация на България и специално на г. Стара Загора като
възможна дестинация на 56-я Световен Конгрес на ICA през 2014г. бе представена от мен и след
голяма дискусия с мое активно участие бе решено, че това е възможно и ще бъде допълнително
обсъдено. Следващият на конгрес ICA ще бъде в Ню Хевън, САЩ, където е университета Йейл с
голяма университетска болница. Членове на ICA от България са и Доц. Димитър Петков от Стара
Загора и д-р Георги Стефанов от Варна, но участие в Конгреса взехме само ние с Доц. Петков.
За чистия, спокоен, красив и отлично уреден град Инсбрук, столицата на Тирол и на кристалите
Сваровски е излишно да говорим, това е просто град-мечта.
01.12.2012г., София
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xvІ ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО
СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И
АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)
От 12 до 14 Октомври 2012г. в хотел Марина Кейп до с. Ахелой се състоя 16-та Годишна Национална Конференция на БНДСЕХА. Това значимо научно събитие за съдовите хирурзи в нашата
страна се проведе в три отделни секции: Ангиология и Флебология, Съдова хирургия и Ендоваскуларна хирургия. В рамките на тези сесии бяха изнесени 27 Научни съобщения, придружени с
дискусии.
Състояха се и пет Симпозиума с представяне на продукти на водещи фармацевтични компании,
които демонстрираха своята продукция и на добре организираната експозиция във фоайето на залата, в която се проведе събитието.
Наред с научната програма за лекарите съдови хирурзи и ангиолози, се състоя за първи път в
страната ни и паралелна научна среща на сестрите, работещи в областта на съдовата патология.
Непосредствено преди завършването на срещата се състояха две важни събития. При първото
от тях бе прието от присъстващите колеги консенсусното Клинично Ръководство за лечение на
ДВТ и профилактика на ВТЕ. Веднага след това се състоя пленарното заседание на Общото събрание на БНДСЕХА. Наред с другите негови решения бе извършена и промяна в състава на Редколегията на нашето списание.
Общото впечатление от тази конференция бе, че тя бе необходима и полезна, както и че протече
при добра организация. Като критика към организаторите може да се отбележи само това, че срещата не бе подходящо отразена от медиите в страната и липсата на международно участие.
От Редколегията
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