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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
Уважаеми колеги,
Управителният Съвет на БНДСЕХА, на свое заседание по време на 19-та Конференция на дружеството в х-л Интернационал във Варна гласува изложеният подолу регламент за работата на Главния Редактор на сп. „Ангиология и съдова
хирургия”. На същото заседание, по мое предложение, Председателя на УС на
БНДСЕХА бе утвърден за член на Редакционната колегия на списанието.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
• Да приема на своята електронна поща всички изпратени за отпечатване в списанието публикации и своевременно да ги прегледа.
• Да връща на авторите статии, които не отговарят на изискванията на списанието, или имат съществени фактологични грешки, като за целта кореспондира с тях.
• С оглед поддържане високия стандарт на списанието да изпраща за рецензии на членовете на редколегията
статии, за които това е наложително и кореспондира с рецензентите така, че излизането на броя да не се бави.
При отрицателни рецензии или съществени корекции, съобщенията да се връщат на авторите.
• Да коригира в текста незначителни фактологични грешки, без при това публикацията да се променя по същество.
• Да подреди статиите в разделите, вече уточнени в списанието.
• Да предостави на одобрения от него коректор материалите за корекция, да ги приеме обратно и прегледа отново, и ако е необходимо да ги върне за нови корекции, за да осигури досегашното високо качество на списанието.
• Да предостави коригираните материали за предпечатна подготовка на одобрения от него професионалист, да
получи подготвеното за отпечатване списание и ако е необходимо да го върне за нови корекции толкова пъти,
колкото е необходимо, за да осигури досегашното високо качество на списанието.
• Да осигурява досегашното високо качество на списанието и при наличие на достатъчно публикации да направи всичко възможно за издаването на поне 2 броя годишно.
• Да утвърди за отпечатване пилотния брой на списанието, след необходимите окончателни корекции и, при
необходимост, след консултации с членове на Редколегията.
• Да отговаря за своята дейност пред ОС на БНДСЕХА и пред оперативния орган на дружеството – УС на
БНДСЕХА, като ги информира за възможните проблеми при списването на списанието.
ПРАВА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
• Предвид екипната дейност по оформянето на списанието, да подбира екипа специалисти, с които да работи,
като се спазва правилото тяхното възнаграждение да не надминава средното пазарно за страната, но при задължителното условие да бъде осигурено досегашното високо качество на издаваното списание, както и своевременното предаване на готовите материали – в срок до 7 работни дни.
• Да информира редакционната колегия и ако е необходимо да я събира при възникване на проблеми при издаването на списанието, с цел своевременното им решаване.
• Да не се ангажира с финансовите проблеми на списанието.
Главен Редактор:
Доцент Андрея Андреев, дм
София, 15.05.2016г.
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РЕзЮМЕ

Възпалителната теория за патогенезата
на атеросклерозата датира още от 19-ти век.
Целта на настоящия обзор е да представи
съвременни доказателства, подкрепящи и доразвиващи тази концепция.
Ключови думи: атеросклероза, възпаление
ВЪВЕДЕНИЕ
Атеросклерозата е мултифакторен процес, който започва още в детството [5], но
клинично се изявява много по-късно. Идеята
за възпалителната генеза на атеросклерозата
датира още от 19-и век. В 1856г. R. Virchow
дава следното определение за патогенезата на
атеросклерозата: „нискостепенно увреждане
на артериалната стена в резултат на възпалителен процес, който причинява повишена
пропускливост и натрупване на плазмени
съставки в интимата на съда” [1]. Повечето
изследователи и днес защитават тезата, че
това е съдов процес, медииран от имунната
система [1,5,7,19,28,36,40]. Това се подкрепя
от наличието на макрофаги и активирани
лимфоцити, както и на редица медиатори на
възпалението (интерлевкини-IL-1,IL-6,IL-

SUmmARy

The concept of inflammatory genesis of
the atherosclerosis was created in 19 century.
The aim of this review is to show the current development of this theory.
Key words: inflammation, atherosclerosis

8,IL-10,IL-12, tumor necrosis factor -TNF-α, interferon-γ, platelet derived growth factorPDGF) в атеросклеротичните плаки [36].
Системният възпалителен отговор, който е
характерен за атеросклерозата, включва също
острофазови белтъци като С- реактивен протеин (СRP), фибриноген и амилоид А. В общата популация маркерът за възпалителна
активност СRP е утвърден предиктор на сърдечно съдови инциденти [7,19,33]. Проучването JUPITER показа, че понижаването на
CRP води до значима редукция на кардиоваскуларните събития дори при привидно
здрави индивиди с нормални стойности на
серумния холестерол [33].
С натрупването на нови доказателства
стана ясно, че класическите алгоритми за
оценка на риска от сърдечно-съдови заболявани (ССЗ), базирани на традиционните рис-
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кови фактори: пол, възраст, хипертония, дислипидемия, диабет и тютюнопушене,
не успяват да идентифицират някои високорискови пациенти. Голям брой автори са убедени, че „липсващото звено” се крие именно
в хроничното възпаление [8,22,33,34]. То
може допълнително да утежни атеросклерозата чрез вторични автоимунни механизми и
да предизвика различни про-атерогенни промени [19,36,40]. Увредата на големите и
средни артерии първоначално води до функционални промени - ендотелна дисфункция,
последвани от структурни изменения - атеросклеротични плаки, а впоследствие и до
тяхното усложняване с руптура на плаката и
формиране на тромб върху нея [19].
Системното възпаление се характеризира

с активация на левкоцитите и повишена концентрация на цитокини и други възпалителни
медиатори. Това предизвиква увреждане на
съдовата стена и акцелериране на атеросклерозата [13,35,37,40]. Предположението, че
възпалението усилва атеросклеротичните
процеси се потвърждава и от факта, че различни противовъзпалителни терапевтични
намеси имат протективен ефект и върху съдовата стена. Блокадата на TNF-α или на рецепторите за хемокините може да доведе до
забавяне на атеросклерозата [4,40].
Про-атерогенните ефекти на системното възпаление се манифестират
на различни нива:
Първо - то може да индуцира ендотелна дис-

Фиг 1. Схематично представяне на ролята на възпалението при съдовата увреда, както и някои специфични особености при ревматоиден артрит и системен лупус. По van Leuven, S. et al. Systemic inflamation
as a risk factor for atherothrombosis. Rheumatology 2008 ; 47 (1) ; 3-7 [40].
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функция. Във физиологични условия, ендотелът е най-големият ендокринен орган в човешкото тяло и секретира медиатори, като
например вазодилатиращия азотен окис
(NO), които протектират съдовата стена
срещу атеротромбозата. Възпалителните процеси водят до редуцирана експресия на ендотелната NO-синтетаза (e-NOS) и до
повишена експресия на индуцируемата NOS
(i-NOS). Това води до нарушения в производството на NO и до ендотелна дисфункция.
Допълнително възпалението води и до дисбаланс между различните простаноиди, продуцирани от ендотела, което също резултира в
ендотелна дисфункция [18]. Ендотелната
дисфункция може да бъде измерена неинвазивно, посредством кръвоток медиираната
вазодилатация (КВД). Изпускането на маншета, притискащ пред-мищницата, предизвиква реактивна хиперемия, повишен
напречен стрес (shear stress) и последващо
повишено отделяне на азотен окис и вазодилатация. Повишаването на диаметъра на брахиалната артерия, измерен чрез ултразвук,
може да се използва за оценка на функцията
на ендотела. Ендотелната дисфункция е чувствителен и ранен маркер за атеросклеротичната съдова болест и възниква преди
оформянето на морфологичните промени в
съдовата стена. При редица хронични възпалителни заболявания е доказана ендотелна
дисфункция посредством поток-медиирана
вазодилатация [9,39].
На второ място хроничното възпаление
индуцира споменатата вече вторична дислипидемия: проатерогенен липиден профил, характеризиращ
се
с
намаляване
на
HDL-холестерола и с повишени триглицериди [20,40]. Допълнително възпалението
може да доведе до промяна в протеиновия и

ензимен състав на HDL-частиците [23]. По
този начин HDL променя своите функции и
може дори да има проатерогенен ефект. Има
обаче достатъчно доказателсва в редица проучвания, които показват, че дори след корекцията по отношение на класическите рискови
фактори за ССЗ, в това число и дислипидемията, рискът при болните с хронични възпалителни заболявания си остава значимо
повишен. Следователно, макар че вторичната
дислипидемия вероятно допринася за повишената атерогенеза, тя не е единственият
важен рисков фактор.
Трето, системното възпаление може да
активира коагулационната каскада и обратно
[3]. В допълнение към тъканния фактор,
тромбоцитите играят важна роля при тази
двупосочна активация. Системното възпаление води до повишена продукция на тромбин
и активирани тромбоцити и тези процеси са
тясно свързани с атеротромбозата [13,40].
Тромбоцитната адхезия към ендотела може
да започне преди оформянето на атеросклеротична плака, както бе показано при aпo-E/мишки – животински модел на атерогенезата
[25]. Нещо повече, след като се свържат с ендотела, тромбоцитите освобождават голямо
количество възпалителни медиатори (повече
от 300) в това число адхезионни молекули,
хемокини и фактори на коагулацията, които
затварят порочния кръг и водят до привличане на левкоцити към съдовата стена и
субендотелното пространство. Атерогенният
потенциал на тромбоцитите беше потвърден
в експеримент, при който инжектирането на
активирани тромбоцити на апо Е–дефицитни
мишки е довело до 40 % увеличение на размерите на атеросклеротичните лезии [29].
Активираните тромбоцити, освен това, експресират Р-селектин - адхезионен фактор,
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който благоприятства свързването с моноцитите посредством P–selectin glycoprotein ligand 1 /PSGP-1/ - рецептор. Образуваните
тромбоцито-моноцитни комплекси играят
важна роля при дестабилизирането на плаката, тромбозата и възпалението. Повишено
ниво на тези комплекси е установено не само
при пациенти с атеросклеротична съдова болест, но и при редица възпалителни съединителни заболявания като ревматоиден артрит
(РА) и др. [21]. Р-селектинът индуцира експресията на тъканния фактор, който е наймощният инициатор на коагулационната
каскада.
Заслужава внимание и фактът, че при пациенти с РА (класически модел на заболяване с хронично възпаление) е установен
понижен брой на ендотелните прогениторни
клетки (ЕПК). Числеността на тези незрели
прекурсори на ендотела е негативно свързана
с развитието на ССЗ и следвателно редукцията им при РА допринася за ускоряване на
атеросклерозата [12], т.е. при пациентите с
РА, наред с усилената съдова увреда, са налице и намалени възможности за репарация
на увредения ендотел.
Роля на клетъчния имунитет
в атеросклеротичния процес
Участието на компоненти на клетъчния
имунитет в атеросклерозата е било демонстрирано при многобройни опити с животински модели на заболяването. Ролята на
Т-клетките е подчертана в едно проучване,
при което лишаването от CD 4+ и CD 8+ Т
клетки е довело до редукция на липидните
ивици при С57/BL6-мишки [17]. При друго
проучване кръстосването на АРОЕ- мишки с
хомозиготи за тежък комбиниран имунен дефицит /SCID/ е довело до създаване на потомство със 73% по-малко липидни ивици по
8

аортата в сравнение с имунокомпетентните
АРОЕ- мишки [10]. Нещо повече - когато CD
4+ клетки са били пренесени от имунокомпетентни на имунодефицитни мишки, площта
на липидните отлагания в съдовата стена е
нараснала 1,64 пъти [10]. Трансферираните
Т-клетки по-късно са били намерени в атеросклеротичните лезии.
В допълнение на факта, че лимфоцитите
като цяло участват в атеросклерозата, има
данни, че специфични автореактивни лимфоцити също играят важна роля. Лимфоцити са
добити от мишки с дефицит на рецептор за
LDL след имунизация с бета 2 гликопротеин
І (β2GPI). Тези лимфоцити са инжектирани
интраперитонеално на генетично идентични
мишки. Това е довело до развитието на по-големи липидни ивици, в сравнение с индивиди, които са получили лимфоцити от
контролни, неимунизирани мишки [43]. При
много автоимунни заболявания процесът е
медииран от T helper 1 (ТН1) или T helper 2
(ТН2) клетките. В едно проучване върху
АРОЕ -/- мишки, третирани с пентоксифилин
/инхибитор на диференциацията на ТН1/,
атеросклеротичните лезии са редуцирани с
60 % при третираните с пентоксифилин в
сравнение с контролната група [16]. Това
подсказва, че атеросклерозата вероятно също
е ТН1 медииран процес.
Роля на хуморалния имунитет за
атерогенезата
Както е известно, оксидиран-LDL (oxLDL) е типът холестерол, който най-често се
залавя от макрофагите, при превръщането им
в пенести клетки. Повишени нива на анти-oxLDL антитела са намерени при пациенти с
ранна изява на ССЗ [24,27]. При животински
модели обаче, имунизацията с ox-LDL е довела по-скоро до супресия, отколкото до агра-
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Фиг 2. В ранните стадии на атеросклерозата, LDL холестеролът се оксидира, което води до ендотелна дисфункция и експресия на адхезионни молекули и хемокини. В отговор моноцитите се прикрепват към съдовата стена, диференцират в макрофаги и претърпяват ендоцитоза
(взаимодействайки със скаванджър рецепторите) в съдовата стена. Тези макрофаги поемат ox-LDL и
се превръщат в пенести клетки, които от своя страна продуцират растежни фактори и цитокини,
което води до пролиферация на съдовите гладкомускулни клетки и до развитието на плаки. ТН-лимфоцити също са привлечени в субендотелното пространство, където продуцират цитокини, които засилват системния възпалителен отговор. Липопротеините често са свързани с протео-гликани в
екстрацелуларното пространство на интимата. По Sherer, Y., Shoenfeld, Y, Mecahnisms of Diseases:
atherosclerosis in autoimmune diseases. Rheumatology, 2006, 99-106[36].

вация на ранната атеросклероза [14,25]. Тъй
като ox-LDL е голяма молекула с много потенцални автоантигени, възможно е и автоантителата, насочени срещу него да са голяма
група с различаващи се ефекти [6,30]. Проучванията в тази насока продължават. Нeat
shock protein (HSP) са семейство от протеини
в голяма степен идентични при различните
биологични видове - от бактериите до човека.
Ехографското изследване на каротидите на
хора с повишен титър на анти-HSP-65 антитела е установило сигнификантно по-напреднал атеросклеротичен процес в сравнение с
контроли [38]. Възможната роля на HSP-65
антителата е разкрита и при животински мо-

дели, които имунизирани с богати на HSP-65
Mycobacterium tuberculosis са развили много
по-изявени атеросклеротични лезии в сравнение с контролните групи [15,42,43]. На фиг.
2 са представени механизмите на формиране
на атеросклеротичните плаки.
В заключение може да се каже, че възпалителната теория за атеросклерозата обяснява повишената заболеваемост и смъртност
от ССЗ при боледуващи от хронични възпалителни заболявания като системен лупус,
РА, анкилозиращ спондилит, псориазис, хронични възпалителни чревни заболявания и
дори пародонтит [13,18,37]. Въпросът дали
CRP е само маркер за повишен сърдечно
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съдов риск или би могъл да бъде таргет за терапия остава открит. Провеждащите се клинични проучвания CANTOS и CIRT имат за
цел да дадат отговор на въпроса дали потискането на възпалението би могло да доведе
до намаляване на нежеланите сърдечносъдови събития [11,32].
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РЕзЮМЕ

Лечението на разширени вени на долните
крайници с помощта на интравенозно въвеждане на склерозиращи вещества (склеротерапия) е широко разпространен лечебен метод.
Той е лесен за изпълнение и достъпен за много
пациенти, а и с бързо настъпващи положителни резултати. Макар че не гарантира 100 %
радикалност и понякога има рецидиви, това е
предпочитан лечебен метод от повечето пациенти. Практиката показва, обаче, че и при този
метод се получават усложнения и нежелани
странични реакции, както от общ, така и от локален характер.
Обект на това съобщение са локалните
усложнения, които се разделят на „леки“ и
„тежки“. Като леки се описват: поява на мехури
по кожата, подкожни кръвоизливи, локални
алергични кожни прояви, хиперпигментация,
метличковидна неоваскуларизация, повърхностен флебит, кожни некрози и др. Към „тежките“ усложнения спадат флеботромбозата и
интраартериалното въвеждане на склерозиращия агент. Съобщението е подкрепено с богат
снимков материал, както и с конкретни практически съвети за профилактиране появата на
усложнения и странични реакции след склеротерапия.
Ключови думи: склеротерапия, разширени
вени, усложнения.

SUmmARy

The treatment of varicose veins of the lower
limbs by intravenous administration of sclerosing substances (sclerotherapy) is widespread
method. It is easy to implement, affordable for
many patients with rapidly occurring positive
results. While it does not guarantee 100% success and sometimes recurrences were obtained,
this preferred kind of treatment by most patients.
The practice, whoever, exhibit some complications and undesirable side effects after such
treatment, with general or local character.
The subject of this presentation is local
complications, divided into "light" and "heavy".
As mild complications could be considered blisters on the skin, subcutaneous haemorrhage,
local skin allergy, hyperpigmentation, neovascularisation, superficial phlebitis, skin necrosis
and others. As "serious" complications deep
veins thrombosis and erroneous intraarterial administration of sclerosing agent were considered. This Communication is supported by
numerous photos and practical tips which helps
to prevent the occurrence of complications and
side effects after sclerotherapy.
Key words: sclerotherapy, varicos veins,
complications

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

1/2016

13

ВЪВЕДЕНИЕ
По дефиниция склеротерапията е лечебен
метод за премахване на малки и средно-калибрени разширени вени на долните крайници. Методът се състои във въвеждане на
склерозиращ агент в определено количество,
концентрация и консистенция във варикозно
променената вена, след което крайникът се
компримира адекватно. Склерозантът води до
ендотелна лезия в съда и до невъзможност да
преминава венозна кръв през него, поради
което се нарича още химична аблация. Този
лечебен метод има редица предимства: той е
амбулаторен, не нарушава трудоспособността на пациентите и не изисква скъпо
струваща техника. За малокалибрените метличковидни и/или ретикуларни вени метод на
избор е склеротерапията с течна консистенция
на препарата (микросклеротерапия) (фиг. 1).
За останалите варици с диаметър над 3
мм по-подходяща техника е пяно-склеротерапията. Тук склерозантът се аплицира под
формата на високо вискозна пяна чрез предварително въведени един или няколко абокaта в съдовете (фиг. 2).
За лечението на варикозата по магистралите ВСМ и ВСП се предпочита методът с
въвеждане на пяна чрез предварително поставен в съда под ехографски контрол мно-

жествено перфориран катетър.
В исторически аспект в 1656 година е извършена първата в света венозна пункция и
вътревенозно инжектиран препарат. Johann
Pravaz (1791–1853) е първият медик, който
въвежда медикамент за склерозиране на кръвеносен съд - за лечение на поплитеална
аневризма с разтвор на железен хлорид. При
лечението на сифилиса със сублимат в края
на 1-та световна война се открива типичният
склерозиращ ефект върху венозния ендотел
(Linser и Scharff), но методът е изоставен поради многото странични ефекти от лечението. Тогава започва упорита работа за
създаване на нови препарати със склерозиращ ефект върху венозния ендотел. Първоначално новите субстанции са със съдържание
на йодни молекули, но поради вредното влияние на йода върху щитовидната жлеза, намират по-малко приложение в практиката. През
1967 година д-р Ото Хеншел разработва молекулата на един висш поливалентен алкохол
– полидоканол. Постепенно този препарат се
утвърждава като препарат на избор при склеротерапията на разширени вени. По време на
годишния конгрес на Германското флебологично дружество в Бремен в 2000г. полидоканолът спечелва първото място сред другите
сродни препарати и получава сертификат –
GMP (Good manufacturing practice). Съгласно

Фиг 1. Микросклеротерапия с ринга на системата Veinlite.

Фиг 2. Подготвяне на склерозираща пяна по метода на Tessari.
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Таблица 1. усложнения наблюдавани при употребата на полидоканол като склерозиращо вещество при
16 804 крайника.

информация от производителя за периода от
1987 година до 2003 година с този препарат
са лекувани над 30 милиона пациенти в 50
държави от Европа, Азия, Австралия и Южна
Америка, което означава: произведени и
оползотворени над 83 милиона ампули. През
1953 година норвежецът Arve Ree извършва
първата пяно-склеротерапия.
В Европа се известни четири големи
школи:

• Швейцарската школа на Karl Sigg (1912
– 14.09.1986 год.);
• Френската школа на Raymond Tournay
(01.02.1893 – 05.01.1984);
• Германската школа на Robert Stemmer
(1925 – 2000)
• Ирландската школа на Fеgan от Дъблин.
Както всеки един лечебен метод в медицината, така и склеротерапията може да предизвика усложнения или нежелани странични
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реакции. Усложненията се делят на общи анафилактичен шок и белодробна тромбемболия, които са изключително рядко срещани
и затова не са обект на настоящото съобщение. Досега с най-богат опит е колектив от 98
лекари от Австралия, които в рамките на две
години извършват склеротерапия на над 16
000 крайника. Наблюдаваните усложнения и
странични реакции от тях са представени на
таблица 1.
Локалните усложнения от своя страна се
делят на тежки, значими и с голям риск по отношение здравето на пациента. Това са:
флеботромбоза, погрешна интраартериална
апликация и обширна кожна некроза.
1. Флеботромбоза: тя се среща изключително рядко - под 0,01% в обобщената литература. Установявана е предимно при
пациенти с придружаваща тромбофилия.
Като основна причина се отбелязва въвеждане на по-голямо количество и с по-висока
концентрация на склерозиращ агент в непосредствена близост до сафено-поплитеалното
и сафено-феморалното съустия или на перфорантните вени. Лечението е обичайното
при флеботромбоза. Профилактиката се състои в строго спазване на показанията и противопоказанията при лечението.

Фиг 3. некроза на цял крайник след погрешна
интраартериална апликация на склерозиращ
агент.

16

2. Интраартериална апликация: изключително тежко усложнение, което води до
ампутация на крайника. Наблюдава се много
рядко, но все пак има описани случаи в световната литература (фиг. 3). Най-чести рискови места са: a.femoralis при опит за
пункция на устието на VSM; a.poplitea при
опит за пункция на устието на VSP и a.tibialis
posterior при опит за парамалеоларна склерозация. Интраартериалната апликация се открива мигновено, защото пациентът веднага
съобщава за настъпване на изключително
силна болка. Лечението се състои в незабавно въвеждане i.a. през иглата на високи
дози кортикостероиди, хепарин, вливания.
Болничното лечение в този случай е задължително. Профилактика на това тежко усложнение е задължителната аспирация на венозна
кръв преди въвеждане на склерозанта, както
и работа с ехографска сонда и с уреда Veinlite.
3. Обширна кожна некроза: получава
се при пациенти с неизвестна тромбофилия,
при висока концентрация на склерозанта в
малокалибрена вена или при неточна пункция и апликация (паравенозно). Лечението на
това усложнение се състои в изчакване демаркацията на лезията, некректомия със

Фиг 4. обширна кожна некроза след склеротерапия
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Фиг 5. Подкожен хематом

съответното лечение на бавно заздравяваща
рана. Усложнението се профилактира посредством прецизиране на склеротерапията с помощта на уреда Veinlite (фиг.4).
Останалите локални усложнения се обединяват в групата на преходните състояния
като: подкожен хематом, левкопластна алергия, хиперпигментация, точковидни некрози,
неоваскуларизация, мехури, повърхностен
флебит и преходен неврологичен дефицит.
1. Подкожен хематом: това е безобидно
усложнение. Дължи се на неправилна вeнозна пункция и лоша външна ексцентрична
компресия. Без лечение преминава за две-три
седмици, но за ускоряване на резорбцията
може да се прилагат външно хепаринови деривати. Профилактиката се състои в качествена външна ексцентри-чна компресия и

Фиг 7. хиперпигментации

Фиг 6. Левкопластна алергия

пункция на вената под контрола на Veinlite
(фиг. 5).
2. Левкопластна алергия: и това е
рядко срещано усложнение, но все пак се наблюдава. Проявява се със зачервяване на кожата, по-рядко и с образуване на мехури.
Принципно кожните лезии заздравяват сами,
без допълнително лечение. Профилактично
се препоръчва употребата на хипоалергични
пластири за локална ексцентрична компресия
(фиг. 6).
3. Хиперпигментация: проявява се
само при някои пациенти, усложнението е неприятно от естетична гледна точка. От значение е и типът кожа и излагането на слънце
след склеротерапията. Най-често застрашени
са пациенти със светъл тип кожа и светли
очи. По-често се наблюдава при жените. Получават се предимно при работа с по-висок
процент на веществото и при недостатъчна
външна еластокомпресия. Отзвучават след
различен период от време. Заличаването им
може да се ускори чрез пункции на вената и
ранна (до няколко дни) евакуация на
съдържимото. Като профилактика се препоръчва се болусно въвеждане на физиологичен серум преди склерозанта с цел
изпразване на венозния съд от кръв. Така ен-
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Фиг 8. хиперпигментации

дотелната лезия е по-успешна (фиг 7, 8 и 9).
4. Точковидни некрози: това усложнение се получава единствено при лечение на
метличковидни
и
ретикуларни
вени
(фиг. 14). Основната причина е съществуването на малки, но все пак от значение артериовенозни анастомози и навлизане на
склерозиращ агент в артериалната част на капилярите. Лечението на тези точковидни некрози е продължително, понякога води и до
получаване на цикатрикси, от което пациентите са недоволни. Профилактиката се
състои в екзактната дозировка на склерозанта
както по отношение на концентрацията, така
и по отношение на количеството (не повече
от 0,2 мл на пункция). Задължително е пункцията на съда и въвеждането на веществото
да стават под контрол с ринга на системата

Фиг 10. различни точковидни некрози.
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Фиг 9. хиперпигментации

Veinlite (фиг. 10 и 11).
5. Неоваскуларизация - matting: това е
рядко усложнение, изцяло козметичен проблем, но води до недоволство от страна на пациентите. Състои се в нова поява на много
малки, паякообразни съдчета около зоната,
където вече е извършено склерозиращо лечение. Тези съдчета не са съществували преди
началото на склеротерапията. Лечението се
състои в допълнително склерозиране с много
ниска концентрация (например 0,25 %) или
в транскутанно елиминиране с лазерна сонда
и дължина на вълната от 1470 или 1550 нм.
Профилактика на това усложнение не е известна.
6. Кожни папули:
рядко срещано
усложнение, наблюдава се предимно при пациенти от женски пол. Получават се на пунк-

Фиг 11. различни точковидни некрози.

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

1/2016

Фиг 12. кожни папули

ционните места, веднага след инжектирането
на течен склерозант. Появата им се обяснява
с локална реакция на кожата към отделения в
резултат на ендотелната лезия хистамин. Папулите отзвучават спонтанно до няколко минути. Допълнително лечение не се налага
(фиг. 12) .
7. Флебитни промени по хода на вената: всъщност не е усложнение, а цел на
лечението – да се предизвика асептичен флебит по хода на обработената вена (фиг. 13).
Налице са типичните промени за възпалителен процес: rubor, tumor, calor, dolor и
functio laesis. В този съд вече не преминава
венозна кръв. Постепенно той са трансформира във фиброзна тъкан. Но, ако се открие
флебитен процес и на други области, може да
се мисли и за тромбофилия. Лечението се
състои в прилагане на НПВС – пер ос и локално; Профилактично се препоръчва екзактна външна ексцентрична компресия.
8. Неврологични усложнения: преходни
нарушения на зрението, поява на преходни
скотоми, парастезии или преходни неврологични дефицити – принципно тези неврологични усложнения са впечатляващи както за
пациента, така и за лекуващия лекар. Те
обаче преминават бързо и окончателно в рам-

Фиг 13. флебитно променена вена след склеротерапия

ките на първите три минути след началото.
Не се откриват при склеротерапия с течен
препарат, а само при приложението на склерозираща пяна. В публикуваната литература
няма открити интрацеребрални тромби, а
само мехурчета от въведената пяна. Според
друго мнение, появата на неврологични
усложнения се дължи на голямото количество отделен ендотелин от разрушените ендотелни клетки. Според международния
консенсус за пяносклерозиращо лечение необходимо е още преди заплануване на терапията
да
се
изясни
евентуално
съществуването на някакъв дясно-ляв сърдечен артерио-венозен шънт, на първо място
персистиращ отворен форамен овале. Като
профилактика на появата на неврологични
усложнения се предлагат:
• подробен инструктаж на пациента,
изясняване наличието на артерио-венозен
шънт и подпис върху информираното съгласие.
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Фиг 14. различни точковидни некрози.

Фиг 15. Veinlite – mini – различни видове с две работещи светлини – оранжева (за повърхностни
съдове) и червена (за по-дълбоко разположени
съдове).

16. Veinlite-220 – стационарен апарат с реостат;
дава отлична визуализация на венозните съдове
както на повърхостта, така и в дълбочина, особено, ако се приложи и допълнителен оранжев
филтър. Светлинният лъч от ринга е така устроен,
че може да се проследи венозен съд и няколко
сантиметра извън ринга.
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Фиг 17. Veinlite-220

• декливно поставен крайник по време
на въвеждане на пяната и през следващите 45 минути. Пациентът трябва да остане легнал до обуване на чорапа от втори
компресионен клас.
• поставен есмарх на сафено-поплитеалното и сафено-феморалните съустия.
• въведени повече от два абоката и разпределяне на количеството от 10 милилитра
високовизкозна пяна между всички абокати.
Всички изброени усложнения, без неврологичните, се наблюдават по-рядко, ако
се работи с апаратите от системата на Veinlite (фиг. 15, 16 и 17). Тези апарати коренно
подобриха резултатите при склерозиращото лечение, а именно:
• то е много по-ефективно;
• венопункцията е точна и екзактна;
• успехът от лечението е видим веднага;
• за един крайник са необходими помалко обработки;
• пациентите по-лесно се убеждават в необходимостта от лечение, защото сами виждат разширените вени в дълбочина.
• наличие на все по-доволни пациенти.
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SWElliNG OF tHE lOWER limBS - EtiOlOGy

P. Antova1, М. Staneva1, v. yablanski2, t. tsvetanov 1, B. minkova1
1. Department of Vascular Surgery and Angiology,
2. Department of Orthopedics and Traumatology,
Tokuda Hospital Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

Въведение: Клинично отокът се представя с натрупване на течност в тъканите на
тялото. Една от най-честите локализации на
отока са долните крайници. Този оток се
определя като периферен.
Целта на настоящото проучване е определяне честотата на причините за оток на
долните крайници при пациента с водещо
оплакване от едностранен или двустранен
остър или хроничен едем.
Материал и метод: За периода от м.
11.2015 г. до м. 01.2016 г. са изследвани 150
пациенти на възраст от 30 години до 90 години с водещо оплакване от едностранен или
двустранен оток на долните крайници. Прегледът включва анамнеза, статус и Цветно
кодирана дуплекс сонография (ЦКДС) за изследване на венозната система на долните
крайници.
Резултати: От изследваните 150 пациенти – 47,3 % са мъже и 52,7 % са жени. От
изследваните – 66.7% са с оток на единия
крайник, а 33.3% са с оток на двата долни
крайника (р<0.05). С остър едностранен оток
са 84% пациенти (жени - 57 %, мъже - 43 %,
(р<0.05)). С хроничен едностранен оток са
22

SUmmARy

Introduction: Clinically swelling is represented by accumulation of fluid in body tissues.
One of the most common localizations of
swelling is in the lower extremities. This kind
of swelling is defined as peripheral edema.
Aim of the study: То determinе the frequency of different causes of edema of the lower
limbs in patients with leading complaint of unilateral or bilateral acute or chronic swelling.
Material and methods: Durring the period
from November 2015 to January 2016, we examined 150 patients 30 to 90 years old with a
leading complaint of unilateral or bilateral
swelling of the lower limbs. The exam includes
case history, clinical status and using Colorcoded Duplex Sonography (CDS) to study the
venous system of the lower limbs.
Reusults: From the examined 150 patients,
47.3% were male and 52.7 percent were female.
66.7% of the patients have edema of a single
limb, and 33.3% have edema of both lower extremities (p <0.05). An acute unilateral edema
had 84% of patients (women - 57% and men 43% (p <0.05)). A chronic unilateral swelling
had 16% of the patients ( women 56.3%; men
43.7%). An acute bilateral edema had 8% of the
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16% от изследваните (56.3% - жени и 43.7%
- мъже). С остър двустранен едем са 8% пациенти. С хроничен двустранен оток са 92%
от пациентите (84.8% - с оток на подбедриците и 15.2% - с оток на целите крайници
(р<0,05)). Със съдова генеза на отока са
55.3% пациенти, несъдова - 32.67% от пациентите, а с комбинирана – 19,3%. От тях с
Бейкерова киста са 52,2%, сърдечна недостатъчност – 28,4% пациенти, прием на калциев антагонист – 40,3% и др. При някои от
пациентите се наблюдава повече от една причина за отока.
Заключение: Отокът на долните крайници има разнообразна етиология, локализация и период на възникване. Установяването
или изключването на съдовата генеза като
причина за отока в долните крайници е задължително, за да се започне правилното
етиологично, а не симптоматично лечение на
пациентите.
Ключови думи: оток на долните крайници, Бейкерова киста, цветно кодирана
дуплекс сонография.
ВЪВЕДЕНИЕ
Клинично отокът се представя с натрупване на течност в тъканите на тялото [5].
Една от най-честите локализации на отока са
долните крайници, като в този случай се
определя като периферен оток. Причините за
възникване на оток на долните крайници
могат да бъдат системни, локални, идиопатични [1,2,5].
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на настоящото проучване е определяне честотата на причините за оток на долните крайници при пациенти, последо-

patients. A chronic bilateral edema had 92% of
the patients (84.8% - swelling of the calf and
15.2% - edema of the whole limb (p <0.05)).
Vascular genesis of the edema had 55.3% of the
patients, non vascular genesis had 32.67% of the
patients and 19,3% had combined. Beker's cyst
had 52,2% of the patients; with heart failure 28,4%; patients taking calcium-channel blockers
- 40,3%; etc. Some of the patients had more than
one reason for swelling.
Conclusion: Swelling of the lower limbs has
variable etiology, location and time of occurrence. Finding or exclusion of vascular genesis,
as the cause of swelling in the lower limbs is
needed so that we can start proper etiological
and not symptomatic treatment of patients.
Key words: swelling of the lower limbs,
Baker's Cyst, Color-coded Duplex Sonography

вателно посетили кабинет Ангиология на
ДКЦ ''Токуда Болница София'' с водещо оплакване от едностранен или двустранен
остър или хроничен едем.
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
За периода от м. 11.2015 г. до м. 01.2016
г. са изследвани 150 пациенти с водещо оплакване от едностранен или двустранен оток
на долните крайници. Прегледът включва
анамнеза, в която са отбелязани оплаквания
като болка, дискомфорт, тежест в долните
крайници, съпътстващи и минали заболявания, провеждано лечение. В статуса се отбелязва наличието на едностранен или
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двустранен оток на подбедрицата, бедрото,
целия крайник или около става. Регистрирани са локалните симптоми - едем, еритем,
трофични кожни промени. С Цветно кодирана дуплекс сонография (ЦКДС) се изследва
повърхностната и дълбока венозна система
на долните крайници.

РЕзУЛТАТИ
За периода от м. 11.2015 г. до м. 01.2016
г. са изследвани 150 пациенти на възраст от
30 години до 90 години, средна възраст – 55
години. Те са разделени по пол и възраст, по

Отокът се характеризира както следва:
По начин на възникване:
- остър (до 7 дни от появата);
- хроничен (повече от 7 дни).
По локализация:
- едностранен или двустранен;
- засягащ целия крайник, подбедрицата,
бедро, става.
По причина за възникване:
- съдова генеза – хронична венозна недостатъчност на крайниците (ХВНДК), дълбока
венозна тромбоза (ДВТ), лимфедем;
-несъдова генеза – локална (еризипел, Бейкерова киста и др.) и системна (сърдечна
недостатъчност (СН), бъбречна недостатъчност (БН), заболяване на щитовидната жлеза,
лечение с медикаменти от групата на калциевите антагонисти и др.);
- комбинирана генеза – едновременно
съдова и несъдова.

Фиг 1. Разпределение по възраст

локализация, по причина за отока и по наличие на придружаващи заболявания. От включените в проучването пациенти 71 са мъже
(47,3%) и 79 са жени (52,7%) (р>0,05).
Пациентите са разделени на три групи по
възраст. Под 45 години са 11 (7,3%), между
45-65 години – 64 (42,7%) и над 65-годишна
възраст – 75 (50%). (Фиг.1)
От изследваните 100 (66.7%) са с оток на
единия крайник и 50 (33.3%) са с оток на
двата долни крайника (р<0.05). (табл.1)

Таблица 1. характеристика на отока по пол и локализация
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С остър едностранен оток са 84 (84%) пациенти, от които 48 (57%) са жени и 36 (43%)
– мъже (р<0.05). С оток само на подбедрицата са 56 (66.6%), от тях жени – 24 (42.9%)
и мъже – 32 (57.1%) (р<0.05). С оток на целия
крайник са 28 (33.3%) – 24 (85,7%) жени и 4
(14,3%) са мъже (р<0.05).
С хроничен едностранен оток са 16 (16%)
от изследваните, от които 9 (56.3%) са жени
и 7 (43.7%) - мъже (р>0.05).
С оток само на подбедрицата са 12 (75%),
а 4 (25%) – с едем на целия крайник. Характеристиката на едностранен оток е показана
в табл.2.
С двустранен оток са 50 (33,3%) пациенти, от тях жени 22 (44%) и мъже 28 (56%)
(р>0.05).

С остър двустранен едем са 4 (8%) пациенти- жени 3 (75%) и мъже 1 (25%). В зависимост от локализацията – 1 (25%) пациент е
с оток само на подбедриците и 3 (75%) са с
оток на целите крайници.
С хроничен двустранен оток са 46 (92%)
от пациентите като от тях 39 (84.8%) са с
оток на подбедриците и 7 (15.2%) – на целите
крайници. Характеристиката на двустранния
едем по локализация и пол е систематизирана
в табл.3.
Като причина за отока се открива съдова
генеза при 83 (55.3%) пациенти, несъдова генеза при 38 (25.4%) и комбинирана 29
(19,3%) ( (р<0.05). (фиг.2)
В групата със съдова причина се устано-

Таблица 2. характеристика на едностранния оток по пол и локализация

Таблица 3. характеристика на двустранния оток по пол и локализация
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Фиг 2. Честотно разпределение по етиология

вява: ХВНДК с умерена или изразена клапна
инсуфициенция при 46 (55,4%) пациенти, с
ДВТ – 31 (37,3%), а при 6 (7,3%) – лимфедем
(фиг.3).
С несъдова генеза и комбинирана генеза
са 67 (44,7%) от пациентите. От тях с Бейкерова киста, установена с ЦДСГ, са 35
(52,2%), след ортопедична интервенция са 12
(18,0%), хронична сърдечна недостатъчност
– 19 (28,4%) пациенти, заболяване на щито-

Фиг 3. Честотно разпределение на съдовите
причини за оток

видната жлеза – 13 (19,4%), бъбречно увреждане – 11 (16,4%), малигнен процес – 14
(20,9%). За прием на калциев антагонист съобщават 27 (40,3%). От изследваните 14
(20,9%) са с клинични данни за възпаление
на кожа и подкожие и липса на установена
друга причина за отока. При някои от пациентите се наблюдава повече от една причина
за отока (фиг.4).

Фиг 4. Честотно разпределение на пациентите (%) с несъдова и/или комбинирана етиология на
отока
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ОБСЪЖДАНЕ
В голяма част от случаите пациентите
дълго време пренебрегват оплакването си от
оток в долните крайници. Локалните причини за отока по-често водят до едностранен
оток. Симетрично изразен двустранен оток
на долните крайници най-често се свързва
със системно заболяване [1,2].
При изследваните пациенти се наблюдава
статистически значима разлика в зависимост
от възрастта като по-често отокът се среща
при пациенти над 45-годишна възраст. Установява се, че отокът, било едностранен или
двустранен, се среща по-често при жените
(57%) в сравнение с мъжете (43%) като тази
разлика не е статистически значима. В редица проучвания също съобщават за по-голяма честота на отока с увеличаване на
възрастта при женския пол. При хората над
50-годишна възраст до 40% от жените и до
20% от мъжете развиват значим венозен проблем с водещо оплакване от оток в долните
крайници [1,2,8,9].
Статистически значима разлика се наблюдава в зависимост от локализацията на
отока. По-чест е едностранният оток, при
това засягащ само подбедрицата. Установява
се сигнификантнoст в причината за възникването му в полза на съдовата етиология.
Приблизително една трета от тези пациенти
са с ДВТ. Всички пациенти с остър едностранен оток на долен крайник, независимо от
пола или възрастта, трябва да бъдат изследвани за изключване на ДВТ поради честотата
на нозологичната единица и нейната голяма
инвалидизация и смъртност при ненавременно започване на лечението [1,2]. Проведени изследвания сочат, че в света годишно
повече хора страдат от ДВТ, отколкото от инфаркт на миокарда или мозъчен инфаркт [5].

Другата честа съдова патология, водеща
до едностранен оток на крайника, е ХВН,
включваща и постфлебитен синдром. Проучвания показват, че до 30% от хората с ДВТ ще
развият сериозна венозна недостатъчност за
период до 10 години [10]. В нашето проучване високият процент на пациентите над 45годишна възраст със съдова генеза на отока
корелира с данни от предишни публикации
по темата [1,2,4,6,8,9].
ЦКДС е метод на избор за скрининг на
ДВТ и ХВН на долните крайници. Наличието
на ДВТ и ХВН е и най-честата индикация за
провеждане на изследването. [1,2,7].
Установява се голям брой на случаи с едностранен оток с несъдова или комбинирана
генеза на отока, които са свързани с наличие
на ортопедично страдание – наличие на Бейкерова киста или след преживяна оперативна
интервенция на тазобедрена или коленна
става. Подобни данни са публикувани и в
други съобщения [3]. При тези пациенти клиничните изяви не са свързани с висока смъртност, но водят до значимо нарушаване на
качеството на живот. Ето защо пациентите
трябва да бъдат лекувани активно, симптоматично и етиологично.
Двустранният оток в по-голямата част от
случаите се дължи на системно заболяване.
В нашето проучване се установява
значим процент пациенти с оток на крайниците и съпътстващи заболявания – СН, БН,
малигнен процес, патология на щитовидната
жлеза. В част от случаите тези болести са диагностицирани при изясняване на етиологията на едема след като пациентите са
насочени за допълнителни изследвания. По
анамнестични данни значителен процент от
тях за различен период от време са лекувани
симптоматично за отока.
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зАКЛЮЧЕНИЕ
Отокът на долните крайници има разнообразна етиология, локализация и период на
възникване. В повечето случаи едемът, особено остър, едностранен, често се третира
симптоматично, а причината е дълбока венозна тромбоза, потенциално рискова за възникване на белодробен тромбоемболизъм.
При други пациенти се установяват значими
съпътстващи заболявания. Ето защо установяването на генезата на едема в долните
крайници е задължително, за да се започне
правилното етиологично, а не само симптоматично лечение на пациентите.
ЦКДС е безвреден, лесно осъществим, с
голяма специфичност метод на избор за изследване на долните крайници при уточняване на етиологията на отока.
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СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУМОРИ НА
GlOmUS CAROtiCUm- ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР И СЛУЧАИ
ОТ ПРАКТИКАТА
С. Стефанов¹, И. Петров², Д. Николов¹, М. Станкев³, Н. Николов³
1. Отделение по съдова хирургия- уМБАЛ Сити Клиник – София,
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3. Клиника по съдова хирургия и ангиология – НКБ - София

mODERN APPROACH iN tHE tREAtmENt OF CAROtiD BODy
tUmORS - litERAtURE REviEW AND CASES REPORtS
S. Stefanov¹, i. Petrov², D. Nikolov¹, m. Stankev³, N. Nikolov³
1. Department of vascular surgery, City Clinic- Sofia
2. Clinic of cardiology, City Clinic- Sofia
3. Clinic of vascular surgery and angiology, National Heart Hospital – Sofia
РЕзЮМЕ

Туморите на glomus caroticum са рядко
срещана съдова патология, чието лечение
остава предизвикателство, макар че резекцията им днес е приета за златен стандарт.
Въпреки усъвършенстването на оперативните техники и методи за диагностика, стандартното им хирургично лечение е свързано
с неврологични усложнения. Предоперативната селективна емболизация на тумора е
метод, който се препоръчва като ключова
процедура, намаляваща оперативната хеморагия, улесняваща прецизното отпрепариране на тумора и минимизираща
следоперативните усложнения. Все още,
обаче, продължават дебатите относно ролята
на този метод, неговите потенциални рискове
и ползи. Целта на настоящата публикация е
коментар на началния опит от оперативното
лечение на тумори на glomus caroticum след
предварителна емболизация на хранещите
артерии на тумора.
Ключови думи: glomus caroticum,
тумори, емболизация, хирургично лечение

SUmmARy

Tumors of glomus caroticum are relatively
rare vascular pathology which treatment remains a challenge. Resection of these tumors is
the gold standard nowadays. Despite the improvement of surgical techniques and methods
of diagnosis, surgical treatment still is associated
with neurological complications. Preoperative
selective embolization of the tumors is a recommended as a procedure that reduces intraoperative hemorrhage, facilitates dissection and
reduces postoperative complications. The debate
on the role of this method continues concerning
its potential risks and benefits. The aim of the
current publication is to expose the initial experience of the surgical treatment of tumors of glomus caroticum after preliminary embolization
of its feeding arteries.
Key words: glomus caroticum, tumors, embolization, surgical treatment
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ВЪВЕДЕНИЕ

blin (2) (Фиг.1).

Glomus caroticum е параганглиомно новообразувание, възникващо от невроектодермалната тъкан и локализирано в адвентицията на каротидната бифуркация. То изпълнява важна роля за регулацията на кръвното
налягане, сърдечната честота и дишането,
като се стимулира от хипоксия, хиперкапния
и ацидоза (2). Туморите на Glomus caroticum
(ТGC) са описани за първи път от von Haller
в 1743 г. и са най-честите параганглиоми,
срещащи се при 1:30 000 души от общата популация (1,2,3). Честотата им спрямо всички
тумори в областта на шията е 0,01%. ТGC се
срещат се предимно между 2 и 4 декада от
живота и се предават автозомно-рецесивно.
В около 70% те са двустранни, предимно са
доброкачествени, но малигнена дегенерация
се среща в 5% от случаите, с метастази в
около 10% в костите (2).
Съществуват две известни класификации
с почти съвпадащи си характеристики на туморите – според големината и разпространението им, както и според трудността на
тяхното резециране – на Linder (3) и на Sham-

Тип I - добре отграничен от околните тъкани тумор, който лесно се резецира, без
нужда от съдова реконструкция.
Тип II – голям тумор, обхващащ семициркулярно a.carotis comunis, externa или interna и техните клонове, развиващ се от
дорзално към вентрално.
Тип III – тумор, обхващащ циркулярно
цялата каротидна бифуркация. Премахването
му често налага резекция на каротидна артерия с или без интерпозиция на графт.
Според съвременните виждания хирургичната резекция е препоръчителният метод
за лечение при всички пациенти с ТGC поради риск от локални компликации, компресия на каротидните артерии и инсулт, както и
малък, но доказан риск от малигнена дегенерация (4,6). Основните усложнения от хирургичното лечение са хеморагия и травмиране
на краниалните нерви, срещащи се в 19% до
49% от интервенциите. Уврежданията на кра-

Фиг 1. Класификация на Shamblin
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ниалните нерви най-често са временни, но
перманентна дисфункция може да е налице в
1% до 42% от случаите (2).
Диагнозата се поставя чрез клинични,
неинвазивни и инвазивни методи за изследване. Класическата клинична картина се
представя от неболезнена окръглена формация в областта на каротидната бифуркация по
предния ръб на m.sternocleidomastoideus. Известни са няколко патогномонични симптома
при големина на тумора над 2см.: симптом на
Фонтен: хоризонтална подвижност, не вертикална; симптоми на Кохер с пулсационна и
локализационна проба. При засягане на черепно-мозъчните нерви се срещат: пресипнал
глас (n.Vagus); изкривяване на езика встрани
(n.Hypoglosus); смущения в преглъщането
(n.Glossopharingeus) и др. При засягане на
симпатикусовата верига може да бъде налице
синдром на Ногner или синдром на CharcotWeiss-Baker (нестабилност в кръвното налягане)(3). Методите за образна диагностика
включват Доплер-сонография в областта на
каротидната бифуркация с изследване на локализацията и големина на тумора, както и
евентуална компресия на съдовете. СТ и MRI
дават допълнителна важна информация за големина, форма и локализация спрямо околните
структури.
Предоперативната
ангиография е друг отличен диагностичен
метод, чрез който се определя локализацията
и броя на хранещите съдове на тумора.
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Началото на хирургичното лечение на
ТGC датира от 1880 г., когато Reigner екстирпира тумора и лигира a.carotis, с последващ
екзитус след инсулт. Тоталната резекция на
каротидната бифуркация и туморната формация е преобладаващ метод за лечение в нача-

лото на XX век, съпътстван с висока честота
на усложненията. През 40-те години на века
излизат първите съобщения за резекция и
реанастомоза на каротидната бифуркация с
30% смъртност и 50% неврологични компликации (1). Въпреки че развитието на хирургичните техники и въвеждането на все
по-чувствителни методи за образна диагностика драматично намалиха оперативната
смъртност в последните години, честотата на
лезиите на черепно-мозъчните нерви и на интраоперативните хеморагии остава релативно
висока (2-6).
От 1990 г. основните дебати за предоперативната подготовка при пациенти с TGC са
относно ролята на предоперативната емболизация на туморното кръвоснабдяване. Поради
свръх-кръвоснабдеността на тези тумори
много съдови хирурзи препоръчват суперселективна катетърна емболизация през асцендентните фарингеални браншове на a.carotis
externa за редукция на интраоперативната хеморагия (3-12). Смята се, обаче, че съществува риск от емболизация на мозъка, въпреки
че това е изключително рядко при настоящите невро-интервенционални техники (5).
Приема се, че предоперативна емболизация
не е необходима при малки (Shamblin I) тумори, докато при Shamblin II и III емболизацията съществено улеснява резекцията на
TGC и редуцира кръвозагубата.
Понастоящем хирургичната резекция е златен стандарт за лечение на ТGC, но значението
на съпътстващите процедури като каротидна
реконструкция и предоперативна туморна емболизация не са документирани в големи проучвания (3-9). Целта на тази презентация е да
се представи началния опит на два съдовохирургични центъра с хирургична резекция на
ТGC след периоперативна емболизация, като се
оценят предимствата на този метод.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1
Жена на 72 г. с TGC - Shamblin Тип II, локализиран в дясната каротидна бифуркация.
Пациентката съобщава, че опипва туморна
маса на шията си от 3м., както и за промяна
на гласа си. Болната е увредена, с ХБН и на
хрониодиализа. От прегледа: данни за туморна формация в дясна шийна област пред
m.sternocleidomastoideus с хоризонтална подвижност. От Ехо-Доплеровата сонография:
разширена каротидна бифуркация, хиперваскуларизирана туморна формация с диаметър 4 см. КТ – данни за обемозаемащ процес
в дясна каротидна бифуркация (Фиг.2-А).
Предоперативно бе извършена емболизация
на гломусния тумор през хранещия съд - a.
glomi carotici, излизаща от a.carotis ext.
(Фиг.2-B,C,D). На контролна КТ след 2 дни
се доказа редукция на туморната маса и на
кръвоснабдеността ѝ. На 3-ти ден след емболизацията под обща анестезия се извърши резекция на тумора. Операцията се извърши с
типичен достъп в каротидния триъгълник
като се достигна до каротидните съдове и се
намери формация, интимно срастнала към

тях и към n.glosopharingeus (Фиг.2-E). Субадвентициално се отпрепарира тумора от каротисите и се лигираха хранещите съдове,
отпрепарира се и срасналият към тумора
n.glosopharingeus и се екстирпира туморната
маса (Фиг.2-F). Кръвозагуба бе минимална –
150 мл. и не се установи неврологичен дефицит следоперативно.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2
Мъж на 64 г. с TGC- Shamblin Тип II, локализиран в дясната каротидна бифуркация.
Без субективни оплаквания от страна на тумора и без периферен неврологичен дефицит.
След извършване на Ехо-Доплер сонографско
и КТ изследване (Фиг. 3-A) диагнозата бе
потвърдена и се извърши селективна ангиография с емболизация на хранещия тумора артериален съд (Фиг.3-B). На следващия ден се
пристъпи към оперативно лечение. Под обща
анестезия се извърши достъп до дясна каротидна бифуркация с отпрепариране на каротидните артерии в областта на бифуркацията
и прилежащите нервни клонове. Туморната
формация се отпрепарира и резецира в субад-

Фиг 2. A – предоперативна CT триизмерна реконструкция на дясна каротидна артерия и TGC, B-предоперативна ангиография, С-селективна емболизация на хранещите съдове
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Фиг 2 D- ангиография след емболизацията, Е- интраоперативна находка, F- отстраненият TGC.

вентициален план след лигиране на няколко
хранещи артерии (Фиг.3 - C,D). Интраоперативната кръвозагуба бе под 50 ml., а следоперативно не се установи неврологичен
дефицит.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3
Пациентка на 47 г. с TGC в дясна шийна
област - Shamblin Тип III с предшестващ не-

Фиг 3. A – предоперативна CT с контраст на дясна каротидна артерия и TGC, B- предоперативна ангиография след емболизацията,
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Фиг 3. С- интраоперативна находка, D- вид на отстраненият TGC

успешен опит за оперативно лечение и лъчетерапия. Извършените сонографско и КТ изследвания
потвърдиха
диагнозата
(Фиг.4-A,B,C), след което се осъществи селективна ангиография с емболизация на хранещия
тумора
артериален
съд.
Интраоперативно се намери сраснала към
околните тъкани и прилежащите обща, вътрешна и външна каротидни артерии, трудно
отделяща се голяма туморна маса. След отпрепарирането ѝ от общата и вътрешна сънна
артерия се наложи лигатура и резекция на
външна сънна артерия, която бе плътно сраснала в тумора. Поради масивните сраствания
и риск от лезия на периферните нерви, туморът се резецира субтотално с незначителна
остатъчна част, фиксирана каудално. Следоперативно не се установи наличие на неврологичен дефицит.
34

ДИСКУСИЯ
Представеният начален опит от 3 случая
на резекция на TGC с предшестваща емболизация на хранещите съдове демонстрира
предимствата на един нов за страната подпомагащ метод при лечението на тази рядка патология. Макар че 2 от случаите са Тип II и
само един Тип III по Shamblin, представените
казуси позволяват да се заключи, че предварителната емболизация на тумора наистина
редуцира чувствително кръвоснабдяването
на тумора. Това спомага за прецизна работа
в сухо поле, като се намалява риска от лезия
на периферни нерви, редуцира кръвозагубата
и скъсява оперативното време. При всичките
3 случая интервенциите постигнаха целите
си без усложнения от мозъчни инциденти
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Фиг 4. A – предоперативна CT триизмерна реконтсрукция на дясна каротидна артерия и TGC, B- латерален изглед с оценка размера на тумора, обхващащ каротидната бифуркация, С- напречен срез за оценка
пропагирагиране на тумора в дълбочина

или неврологичен дефицит.
ИзВОДИ
TGC е рядко срещана съдова патология,
водеща до локални усложнеия, компресия на
каротидните артерии и риск от инсулт. При
насочено клинично мислене тези тумори се
диагностицират лесно със съвременните методи за образна диагностика. Радикалното
лечение е хирургичната екстирпация на тумора. Макар и с дълга предистория, хирургичното лечение е все още предизвикателство
дори за съдови хирурзи без достатъчен опит
в каротидната хирургия. Оперативното лечение се свързва с висока честота от лезии на
периферни нерви, обхванати от туморната
маса. Предоперативната емболизация е
метод, който улеснява хирургичното лечение,
като осигурява минимална кръвозагуба, работа в сухо поле и по-голяма прецизност с
минимален риск от травмиране на периферните нерви, обхванати от тумора. Извършването на емболизацията на хранещите

съдовете трябва да се извършва от изключително рутиниран инвазивен специалист, с
което рискът от мозъчна исхемия при процедурата се свежда до минимум.
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АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ И РЕзИСТЕНТНОСТ
ПРИ ХРОНИЧНИ РАНИ ОТ СЪДОВ ПРОИзХОД:
ПРОБЛЕМИ И РЕшЕНИЯ

В. Цанева1 , m. Brumboiu2 , Г. Тодорова1, Д. Петков1
1. Отделение по съдова хирургия, МБАЛ Тракия, Стара Загора, България
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tHE ANtiBiOtiC tHERAPy AND RESiStANCE
iN CHRONiC vASCUlAR WOUNDS:
PROBlEmS AND DECiSiONS

v. tzaneva1 , m. Brumboiu2 , G.todorova1, D.Petkov1
1. Vascular surgery department, Trakia, Stara Zagora, Bulgaria
2. Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
РЕзЮМЕ

Увод: Проблемът с антибиотичната резистентност е световен, още повече, че в последните години е налице нарастването ѝ, и вече
може да се говори за критична ситуация. Прекомерната и неправилна употреба на антибиотици доведе до поява на голям брой патогени,
резистентни към познатите медикаменти до
степен, че инфекции, причинени от тях, скоро
биха били нелечими.
Материал и методи: Проучването включва
110 пациенти с хронични рани от съдов произход, контаминирани с различни патогени. За
провеждане на целенасочена антибиотична терапия при всички тях бе извършен микробиологичен скрининг, който показа високи нива на
резистентност, резултат на неудачна антибиотична терапия.
Резултати: При всеки от пациентите бе извършена индивидуална оценка на ролята на
изолираната микробна флора в етиопатогенезата на раната, както и относно подбора на антибиотичната терапия.
Изводи: Извършеният анализ на получените резултати на микробната патогенна флора
и резистентност бе от полза за оптимизиране
на терапията и за изработването на алгоритъм
за адекватна антибиотична терапия.
Ключови думи: хронични рани, съдова хирургия, антибиотична резистентност и терапия

SUmmARy

Background: The problem of antibiotic resistance is very serious growing for decades and
reached the crisis point nowadays. Due to the
overuse of antibiotics there is a broad menu of
worrisome resistant pathogens, which may soon
become untreatable.
Materials and methods: This investigation included 110 patients with chronic vascular
wounds, contaminated with different pathogens.
In order to optimize and assess the proper antibiotic therapy we performed microbiological
screening for all patients at the time of admission.
Results: In each case we carefully evaluated the
role of microorganisms in the etiology of
chronic wounds and the antibiotic treatment.
There was an incorrect use of antibiotics in those
patients before and as a result the pathogens exhibited high level of resistance.
Conclusions: The analysis of the pathogens and
their resistance of the isolates permits us to elaborate an algorithm for optimal antibiotic treatment.
Keywords: chronic wounds, vascular surgery,
antibiotic treatment, antibiotic resistance
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УВОД
Хроничните рани от съдов произход създават сложна микросреда, даваща възможност за развитие на повече от един
бактериален причинител (3,5). Това налага
анализ и оценка на ролята на микроорганизмите в етиологията и не заздравяването на
този вид лезии, както и на индикациите за
антибиотична терапия и оптималния терапевтичен режим. При хроничните рани и
днес липсват достатъчно данни за ефективността, оптималните схеми и индикациите
за лечението им. Въпреки липсата на доказателства за ефективността им, антибиотиците са често използвано средство за
лечение при този вид лезии (9,14). Пациентите с тази патология често получават поголям брой курсове антибиотична терапия в
сравнение с останалата група от същия пол
и възраст. Тревога буди нарастващата сред
патогените резистентност спрямо познатите
групи антибиотици. Този проблем към настоящия момент е достигнал критичната си
точка (6,10). Все по-реална става опасността
инфекциите, причинени от тях, скоро да станат нелечими. Именно затова е важно разбирането и прилагането на принципите за
правилната антибиотична употреба, които
включват: оптимален избор на антибиотик,
дозировка и продължителност на терапията,
които биха довели до най-добър клиничен
изход при лечение на инфекцията, в съчетание с минимални токсичност и последствия
за макроорганизма, както и превенция на потенциално развитие на резистентност (8).
Важно условие при предписване на антибиотична терапия е да се прецени има ли
нужда от този вид лечение и да се обсъдят
индикациите и избора на антибиотик. Предаването на мултирезистентни микроорга38

низми от човек на човек става чрез индиректен и директен контакт в лечебните заведения. Здравните работници често пренасят и
микроорганизмите чрез ръцете си при преглед, обгрижване на пациента или манипулации. Ако не се прилагат стандартните
мерки за превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и най-вече
на правилата за хигиена на ръцете, микроорганизмите се пренасят от пациент на пациент, а процесът може да продължи
безкрайно дълго (7,11,12,13,15).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от 1г. (10.2014г.-10.2015г.) бе
извършен анализ на микробиологичните изолати при 110 пациенти с хронични рани от
съдов произход на средна възраст 71,4 (4185) години. Хоспитализираните в Отделението по съдова хирургия пациенти бяха с
хронични рани – некрози, гангрени, атонични и венозни улкуси по дисталните сегменти на долните крайници, контаминирани
с различни патогени. Преди постъпването
при болните е провеждана немотивирана антобиотична терапия, в резултат на което изолираните микроорганизми бяха с високи
нива на резистентност. С цел адекватна преценка и провеждане на адекватна антибиотична терапия още при постъпването бе
извършван първичен микробиологичен
скрининг на всички рани. Това рутинно изследване целеше идентификация на инфекция или колонизация с потенциално
патологични микроорганизми, които да са
индикация за прилагане на антибиотична терапия. При изолиране на микроорганизми,
рискови за възникване на вътреболнична инфекция, бе прилаган пакет от допълнителни
мерки и процедури за превенция. Всички па-
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циенти бяха с хронични рани от съдов произход, дължащи се на: Хронична Венозна
Болест (ХВБ) - 6 стадий по СЕАР – 32 болни
(29%); на Периферна Артериална Болест
(ПАБ) - IVстадий по Fontaine или III стадий
по Rutherford – 52 болни (47,27%), както и
на авансирала диабетна макроангиопатия –
26 болни (23,63%) (1,4).
Антибиотична терапия се приложи при
всички случаи с клинични и лабораторни
данни за инфекция, а изборът ѝ се базираше

на резултатите от микробиологичното изследване. Продължителността на антибиотичните курсове бе средно 5,7 (4-9) дни. В
лечебният процес най-често бяха използвани беталактамни антибиотици, комбинирани с беталактамазни инхибитори.
Употребата на Цефалоспорини 3-та генерация бе ограничена с оглед превенция на последваща резистентност. На табл. 5 са
представени антибиотиците, използвани при
лечението на пациентите. Симултантно с ан-

Таблица 1. Микробиологични изолати при 110 пациенти с хронични рани
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Таблица 2. Антибиотична резистентност регистирана при нашата група пациенти

тибиотичната терапия при болните се провеждаше адекватно лечение на основното
заболяване за премахване причините за раните – вазоактивна терапия, оперативни интервенции и/или ендоваскуларни процедури.
РЕзУЛТАТИ

В една трета от изследваните проби – 33
(30%) беше идентифициран повече от един
бактериален причинител. Водещите патогени бяха Staphylococcus aureus, E. coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa и
Proteus mirabilis (Табл.1). При 54 (49%) от
изолатите бе установено наличие на антибиотична резистентност към 5 от основните
групи антибиотици – Беталактами, Макролиди, Флуорохинолони, Тетрациклини и
Аминоглюкозиди (Табл.2). Най-често наблюдаваната резистентност беше спрямо
бета лактамните антибиотици (Табл.2 и 3).
Макролидите бяха другата група, спрямо
която се установи резистентност при 22 от
изолатите, като един от тях дори показа резистентност спрямо всички макролиди
(Taбл.4).
40

ДИСКУСИЯ

Антибиотичната резистентност е един от
водещите проблеми за екипите, занимаващи
се с инфекциите, свързани с медицинското
обслужване. Хроничните рани от съдов произход много често са източник на полимикробна флора, най-често със значителна
резистентност (1,3,5). В такива случаи мерките трябва да бъдат насочени към активен
контрол на антбиотичната резистентност в
локалните изолати. Колаборацията между
съдови хирурзи, микробиолози и епидемиолози трябва да включва получаване на ранни
микробиологични резултати, избор на адекватен антибиотик и провеждане на достатъчна по продължителност терапия.
Данните от местните изолати и натрупаната
база данни от микробиологичната флора и
резистентност са от съществено значение за
терапията. Контролирането на тенденциите
и моделите на резистентност в определено
лечебно заведение е важно за избор на подходящите антибиотици, който да се базира
на резултатите от микробиологичните изследвания. Трябва да се подчертае, че адек-
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Таблица 3. Резистентност на патогенните микроорганизми спрямо цефалоспорини

Таблица 4. Резистентност към макролиди

Таблица 5. Използваните антибиотици при лечението на нашите пациенти
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ватната антибиотична терапия при пациентите със съдови рани е от особено значение
както по отношение на лечението на възпалителният процес и превенцията на инфекции на имплантантите (съдови протези и
стентове), така и за редукция на риска от
развитие на резистентност (1-4).
В практиката беталактамните антибиотици се използват много често като първо
средство на терапевтичен избор. Прекомерната им употреба, без предварителна микробиологична оценка на раневата флора, е
най-вероятната причина за тяхната резистентност. Заплаха за ефективността на антибиотиците от тази група са беталактамазите,
отговорни за резистентността спрямо пеницилини и цефалоспорини. Беталактамазните
инхибитори (клавуланова киселина, сулбактам и тазобактам), обаче, преодоляват беталактамаза-медиираната резистентност и
допринасят за повишаване ефективността на
беталактамите при лечение на инфекции
причинени от Enterobacteriaceae или от пеницилин резистентни стафилококи.
С цел избягване на ненужното приложение на антибиотици и развитието на резистентност, ние предлагаме алгоритъм за
провеждане на адекватна антибиотична терапия. Подборът за медикамент на избор
трябва да се извършва след клиничен анализ, оценка и отговор на следните въпроси:
Има ли инфекция? Има ли показания за назначаване на антибиотик? Моно- или полиантибиотична терапия и с кои медикаменти?
Път на приложение? Продължителност на
лечението? Има ли съпътстващи фактори,
влияещи върху избора на антибиотичната
терапия? С цел прекъсване предаването на
мултирезистентни микроорганизми на други
пациенти и на персонала трябва перманентно мониториране на правилното извър42

шване на хигиенна дезинфекция, на изолационните мерки при рисковите пациенти и
използването на лични предпазни средства,
на еднократни консумативи и мерки за почистване и дезинфекция. Тези мерки за контрол на инфекциите са задължителна част от
борбата за предотвратяване разпространението на епидемиологично значими микроорганизми в болничната среда и развитието
на вътреболнични инфекции; те спомагат и
за ограничаване на антибиотичната употреба, заплашваща с развитие на резистентност.
ИзВОДИ
1. Водещите патогени при пациентите с
хронични рани от съдов произход са:
Staphylococcus aureus, E. coli, Enterococcus
faecalis, Pseudomonas aeruginosa и Proteus
mirabilis.
2. При 30% от пациентите бе идентифициран повече от един бактериален причинител.
3. В 49% от изолатите бе установено наличие на антибиотична резистентност.
4. Най-често наблюдаваната резистентност беше спрямо беталактамните антибиотици.
5. Подборът за медикамент на избор
трябва да се извършва след клиничен анализ, оценка и отговор на следните въпроси:
Налице ли е инфекция? Има ли показания за
назначаване на антибиотик? Каква антибиотична терапия е адекватна? Път на приложение? Продължителност на лечението? Има
ли съпътстващи фактори, влияещи върху избора на антибиотична терапия?
6. Правилното извършване и мониторирането на дезинфекцията, на изолационните
мерки при рисковите пациенти, на използва-
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нето на лични предпазни средства, на еднократните консумативи и на мерките за почистване и дезинфекция, редуцират
необходимостта от антибиотична терапия и
риска от резистентност.
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ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ
EНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ tASC D ЛЕзИИ
В АОРТОИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ
А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров, П. Пенков, Д. Петков
Отделение по Съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

tASC D ENDOvASCUlAR PROCEDURES
iN AORtOiliAC SEGmENt

А. Elkin, i. tenev, S. Biserov, P. Penkov, D. Petkov
Vascular Surgery and Angiology Department,
“Trakia” Hospital, Stara Zagora
РЕзЮМЕ

Цел на това проучване бе ретроспективно проследяване и оценка на ефективността, преживяемостта и проходимостта на
ендоваскуларни интервенции при пациенти
с атеросклеротична мултифокалната периферна артериална болест, ангажираща дълги
аортоилиачни и илиофеморални сегменти.
Материал и методи. В периода май 2014
– юни 2015 г. при 27 рискови пациенти с
TASC D полисегментна атеросклеротична
ПАБ в III и IV клинични степени по Фонтен
са проведени ендоваскуларни интервенции –
POBA и DEB-PTA, с или без едномоментно
стентиране, като интрапроцедурните ангиодиагностика и контрол са извършени според
реналната функция с конвенционален контраст или СО2 визуализация.
Резултати. ABI предоперативно бе
средно 0.269 ± 0.08, а постоперативно достигна 0.87 ± 0.05 (средно повишение от 0.42
± 0.09). Периоперативните усложнения бяха
редки и лекостепенни. Клинично подобрение
не се постигна само при един пациент, при
който декомпенсиралата исхемия на подбедрицата наложи ампутация по витални инди-

SUmmARy

The objective of this retrospective study was the
analysis of effectiveness, survival and patency
after endovascular therapy for multifocal atherosclerotic peripheral lesions, involving both the
aortoiliac and/or iliofemoral arteries.
Material and Methods. From May 2014 until
June 2015, 27 TASC D high risk patients with
multifocal atherosclerotic peripheral lesions and
PAD staged III, IV according Fontaine’s classification, underwent endovascular arterial revascularization – POBA or DEB-PTA, with or
without stenting. Intraprocedural angiodiagnostic control were performed according to renal
function either by conventional contrast material
or CO2 angiography.
Results. The mean ABI before and after therapy
significantly increased from 0.269 ± 0.08 to 0.87
± 0.05with average increase of 0.42 ± 0.09. The
perioperative complications were low. A high
clinical success was achieved with only 1 case
without clinical improvement and early postprocedural amputation. Limb salvage was 94% at 1
year follow up.
Conclusions. The results presented showed the
success of the endovascular techniques in
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кации. Едногодишната преживяемост на реконструираните крайници е 94%.
Изводи. Постигнатите резултати демонстрират предимствата на ендоваскуларните
процедури при реконструкции на дългосегменти артериални облитерации в аорто-илиачния и илиофеморалния артериални
сегменти, вкл. и при високорискови пациенти със силно нарушена ренална функция.
Ключови думи: Ендоваскуларана хирургия, мултифокална атеросклероза, периферна
артериална болест (ПАД)
ВЪВЕДЕНИЕ
Високорисковите пациенти с атеросклеротична мултифокална периферна артериална болест (ПАБ), ангажираща дълги
аортоилиачни и илиофеморални сегменти
или комбинация от тях, поставят сериозни
предизвикателства пред терапевтичните
екипи. Комплексната оценка на всеки отделен случай изисква задълбочен анализ на
риска, определяне на евентуалната ефективност от планираната интервенция, следпроцедурната преживяемост със съответното
качество на живот и бъдещата проходимост
на артериалните реконструктивни интервенции (1, 2, 4-6).
Непрекъснатото повишаване на квалификацията на съдовите хирурзи разкрива
нови възможности за прилагане на различни
терапевтични подходи при съвременното лечение на ПАБ (3-8). В специализираната литература все по-често се съобщава за
успешно извършени съдови ендоваскуларни
реконструкции при мултисегментни артериални облитерации (8,9). При някои типове
лезии те дори превалират пред доказалите
своята ефективност хибридни процедури и
46

patients who need revascularization for multifocal atherosclerotic lesions, involving both the
aortoiliac and/or iliofemoral arteries, including
high risk patients with seriously impaired renal
function.
Key words: Endovascular surgery, multifocal
atherosclerosis, peripheral arterial disease
(PAD)

конвенционални интервенции, считани доскоро за “златен стандарт” (11,12).
Идеалният терапевтичен подход при
комбинираната ПАБ в аортоилиачния сегмент все още е спорен, а отворените оперативни интервенции са съпроводени със
значително повишение на кардиопулмоналния стрес и на усложненията (4,5,7,14,15, 28,13). Именно изключително високият риск,
възможните компликации и опасността от
редукция на следоперативната преживяемост са причините да предпочетем ендоваскуларните техники като метод на първи
избор при нашите пациенти, въпреки че, изхождайки от TASC II препоръките, те бяха
индицирани за класически оперативни намеси в аорто-илиачния сегмент (7,16-18).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
През периода май 2014 г. – юни 2015 г.
при 27 с TASC D високорискови пациенти с
мултисегментна атеросклеротична ПАБ в III
и IV клинични стадии по Fontainе бяха проведени ендоваскуларни интервенции – Plain
Old Balloon Angioplasty (POBA), Drug-eluting Balloon Percutaneous angioplasty (DEB-
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Таблица 1. Ендоваскуларни процедури при болни с ПАБ

PTA) с или без едно-моментно имплантиране на стент. Интрапроцедурните ангиодиагностика и контрол бяха извършени според
реналната функция с конвенционален контраст, въглерод-диоксидна (СО2) визуализация или с хибриден контрастен подход.
Проведен бе и ретроспективен анализ на
осъществените Дуплекс Доплерсонографии
(ДСГ), ангиографии, на интрапроцедурните
находки и на резултатите.
При всички пациенти първоначално бяха
извършени ангиoлогични анамнеза и статус.
Предоперативно беше провеждана Дуплекс
сонография на коремна аорта, на артериите
на долните крайници вкл. на дисталната им
проходимост и бе измерван Ankle-Brachial
Index (ABI). Извършени бяха периоперативни и интраоперативни ангиографски изследвания за определяне на терапевтичния
подход. Наличието на илиофеморална ПАБ
се дефинираше с пълната липса на артериален пулс на бедрената артерия, наличие на
стеноза надвишаваща с >50% лумена или на
тромбоза на съответната артерия с B-mode
визуализация или ангиографски.
Провежданите процедури бяха осъще-

ствени съобразно стандартизираните протоколи (15,19) при използване на феморален
и/или брахиален достъп. Използвани бяха
DEB, балонмонтирани саморазгъващи се
стентове, като при всички процедури дисталният край на имплантирания стент оставаше над ингвиналния лигамент. Балонна
постдилатация на резидуалните стенози се
прилагаше по преценка на оператора.
Технически успехът на интервенциите се
дефинираше като пълна корекция на лезиите, регистрирана на постпроцедурния ангиографски образ. Хемодинамично успехът
се определяше при повишение стойностите
на ABI с повече от 0.1 според стандартите
на Society for Vascular Surgery/American Association for Vascular Surgery (20-22). Клиничният успех се определяше според
класификацията на American Heart Association (AHA) (23).
В настоящия материал основно бе извършен анализ на първичната, първичната
асистирана и вторичната проходимост на реваскуларизираните сегменти в рамките на
ранния следоперативен период и до 1 г.
следпроцедурно. Следоперативната оценка
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включваше физикален преглед, данни за наличие/липса на периферен пулс в ингвиналната гънка и дистално на а. поплитея,
инструментални изследвания – ДСГ, а при
необходимост и постоперативна ангиография. Процедурите при пациентите с наличен
периферен пулс дистално от анатомичната
локализация на интервенция и при значително повишен ABI се приеха за успешни.
Пациентите с персистиращи или задълбочаващи се симптоми се подлагаха на допълнителна диагностика за верифициране на
рестеноза/тромбоза, които се коригираха по
преценка. Оперативният неуспех се определяше като развитие на постпроцедурна рестеноза/ретромбоза, неповлияваща се от
опитите за повторна реваскуларизация.
РЕзУЛТАТИ
При всички пациенти беше извършен обстоен анализ на демографските им данни,
резултатите от които са за представени в
таблица 2.
От изложените данни прави впечатление
изключително високата коморбидност при
пациентите от сърдечносъдов произход – артериална хипертония, хронична исхемична
болест. Значителна беше и кохортата с диабет, ХБН и др., обуславящи висок оперативен риск.
Средната стойност на ABI предоперативно беше 0.269 ± 0.08 (0.0-0.51) и достигна постоперативно 0.87 ± 0.05
(0.76-1.22), със средно повишение от 0.42 ±
0.09 (0.3-1.0). Периоперативните усложнения бяха лекостепенни и с ниска честота –
само 2 пост-пункционни суфузии при брахиален достъп, третирани успешни консервативно, и една макроскопска хематурия
редуцирана след деактивация на хепарина.
48

При 5 болни в следпроцедурно се наложи
приложение на простагладинови деривати за
3-6 дни.
При 2 пациенти настъпи тромбоза на имплантираните стентове в ранния следоперативен период – средно на 17-ти ден (0-34)
като само в единия случай беше регистрирана клинична симптоматика. При този
болен, обаче, основна причина за това бе нарушената дистална проходимост. Клинично
подобрение не се постигна само при един
пациент, при който декомпенсиралата исхемия на подбедрицата не се повлия от проведените процедури и наложи бедрена
ампутация, поради развитие на исхемична
гангрена на 19-я следоперативен ден.
Едногодишната проходимост на извършените процедури беше 93.75%, а преживяемостта на реконструираните крайници
– 94%.
ДИСКУСИЯ
През 1994 г. American Heart Association
регистрира превъзходството на байпас процедурите над ангиопластиката и стентирането
при
аортоилиачната
ПАБ.
Впоследствие, обаче, много колективи продължиха активно да работят, анализират и
публикуват резултатите от интервенционалните подходи при лечението на мултисегментната ПАБ (4,7, 24-26).
Получените резултати залегнаха в основата на Trans Atlantiс Society Consensus
(TASCII- 2007), според който при TASC D
лезиите категорично се препоръчва отворена хирургия (27). Високотехнологичният
напредък на използваните консумативи и нарасналите умения на съдовите хирурзи,
обаче, бяха причина за лавинообразно нарастване на ендоваскуларните процедури
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Таблица 2. Демографски данни и придружаващи заболявания. * American Society of Anesthesia

при лечение на артериални лезии с различни
характеристики и локализация, а получените резултати показаха, че ендолуменните
процедури при определени условия са истинска алтернатива на конвенционалната
хирургия (9,10 28,29). Това наложи и актуализация на TASC II (2011 г.) според която
при всички типове артериални лезии (А-D)
като метод на първи избор вече се препоръчват първичните ендоваскуларни процедури
(30).

Представените по-горе резултати са
сходни с техническия успех, публикуван в
по-продължителни мащабни проучвания –
успех в 99% от случаите, съобщен от Gardini
еt al (2008), в 93% и дори 100% (съответно
при TASC C и D лезии), представен от Sixts
et al (2008), в 96,9% представен от Balzer et
al (2006). Първичната, първичната асистирана и вторична проходимост при представените от нас случаи е в границите,
публикувани от другите автори, и е в под-
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крепа на решението за провеждане на ендоваскуларни процедури като първи избор за
реваскуалризация при дълги оклузии в планов и спешен порядък. Възможността за
конвергенция към конвенционална хирургия
винаги остава в ръцете на съдовите хирурзи
и тя никога не би следвало да се изключва
от предварителното планиране на интервенцията при всеки отделен пациент.
ИзВОДИ
1. Все още липсва консенсус относно
идеалния подход за реконструкции при полисегменти облитерации в аортоилиачния
сегмент, тъй като и ендоваскуларният, и хибридният, и конвенционалният имат своите
предимства и недостатъци.
2. Индивидуалният подход е най-правилният за третиране на лезиите в комбинация
с подходящи и правилно изпълнени периоперативни диагностични мероприятия и интервенции.
3. Постигнатите резултати демонстрират
предимствата на ендоваскуларните процедури при прилагането им за лечение на
дългосегментни артериални облитерации в
аортоилиачния сегмент и са метод на първи
избор при високорискови пациенти със
силно занижена ренална функция и множество тежки придружаващи заболявания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев А. Ендоваскуларна, хирургия, стентове и ендопротези. Съдови заболявания, Съдова и Ендоваскуларна хирургия,
София 2009, 209-218.
2. Елкин А. и кол. Краткосрочен сравни-

50

телен анализ на хибридни и конвенционални
оперативни интервенции при полисегментни артериални облитерации. Ангиология и Съдова хирургия . 2011; 14:29-36.
3. Червенков В, А. Даскалов, Ретроградна закрита ендартериектомия на илиачните
съдове
–
алтернатива
на
илиофеморалния байпас, Ангиология и
съдова хирургия. 2012;15:5-9.
4. Ballard JL, Bergan JJ, Singh P,
Yonemoto H, Killeen JD. Aortoiliac stent deployment versus surgical reconstruction: analysis of outcome and cost. J Vasc Surg
1998;28:94-103.
5. Bosch JL, Hunink MG. Meta-analysis of
the results of percutaneous transluminal angioplasty and stent placement for aortoiliac occlusive disease. Radiology 1997;204:87-96.
6. Leville C D, Kashyap V S, Clair D G, et
al. Endovascular management of iliac artery
occlusions: extending treatment to TransAtlantic Inter-Society Consensus class C and D
patients. J Vasc Surg. 2006;43:32–39.
7. Powell RJ, Fillinger M, Walsh DB,
Zwolak R, Cronenwett JL. Predicting outcome
of angioplasty and selective stenting of multisegment iliac artery occlusive disease. J Vasc
Surg 2000;32:564-9.
8. Rzucidlo EM, Powell RJ, Zwolak RM,
Fillinger MF, Walsh DB, Schermerhorn ML, et
al. Early results of stent-grafting to treat diffuse aortoiliac occlusive disease. J Vasc Surg
2003;37:1175-80.
9. De Roeck A, Hendriks JM, Delrue F,
Lauwers P, Van Schil P, De Maeseneer M, et al.
Long-term results of primary stenting for long
and complex iliac artery occlusions. Acta Chir
Belg 2006;106:187-92.
10.Doslouglu H et al., Role of simple and
complex hybrid revascularization procedures
for symptomatic lower extremity occlusive dis-

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

1/2016

ease; Presented at the Thirty-seventh Annual
Symposium on Vascular Surgery, Society for
Clinical Vascular Surgery, Ft. Lauderdale, Fla,
March 18-21, 2009.
11.Chang, R et al, Long-term results of
combined common femoral endarterectomy
and ilia stenting/stentgrafting forcclusive disease; Vasc Surg. 2008;48:362–367.
12.Melliere D, Blancas AE, Desgranges P,
Becquemin JP. The underestimated advantages
of iliofemoral endarterectomy. Ann Vasc Surg
2000; 14:343-9.
13.Brewster DC. Current controversies in
the management of aortoiliac occlusive disease. J Vasc Surg 1997;25:365- 79.
14.Lorenzi G, Domanin M, Costantini A,
Rolli A, Agrifoglio G. Role of bypass, endarterectomy, extra-anatomic bypass and endovascular surgery in unilateral iliac occlusive
disease: a review of 1257 cases. Cardiovasc
Surg 1994;2:370-3.
15.Nelson PR, Powell RJ, Schermerhorn
ML, Fillinger MF, Zwolak RM, Walsh DB, et
al. Early results of external iliac artery stenting
combined with common femoral artery endarterectomy. J Vasc Surg 2002;35: 1107-13.
16.Leville C D, Kashyap V S, Clair D G, et
al. Endovascular management of iliac artery
occlusions: extending treatment to TransAtlantic Inter-Society Consensus class C and D
patients. J Vasc Surg. 2006;43:32–39.
17.Sixt S, Alawied A K, Rastan A, et al.
Acute and long-term outcome of endovascular
therapy for aortoiliac occlusive lesions stratified according to the TASC classification: a
single-center experience. J Endovasc Ther.
2008;15:408–416.
18.Gandini R, Fabiano S, Chiocchi M, Chiappa R, Simonetti G. Percutaneous treatment
in iliac artery occlusion: long-term results. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008;31:1069–1076.

19.Tsetis D, Uberoi R. Quality improvement guidelines for endovascular treatment of
iliac artery occlusive disease. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008;31:238–245.
20.Dosluoglu HH, Cherr GS. Pre-arteriotomy guidewire access (PAGA): a crucial maneuver for securing inflow and/or outflow in
patients with bulky iliofemoral occlusive disease undergoing combined (open/endovascular) procedures. Eur J Vasc Endovasc Surg
2006;32:97-100.
21.Ahn SS, Rutherford RB, Becker GJ, et
al. Reporting standards for lower extremity arterial endovascular procedures. Society for
Vascular Sur- JOURNAL OF VASCULAR
SURGERY Volume 35, Number 6 Nelson et al
1111 гery/ International Society for Cardiovascular Surgery. J Vasc Surg 1993;17:1103-7.
22.Rutherford RB. Reporting standards for
endovascular surgery: should existing standards be modified for newer procedures?
Semin Vasc Surg 1997;10:197-205.
23.Rutherford RB, Baker JD, Ernst C,
Johnston KW, Porter JM, Ahn S, et al. Recommended standards for reports dealing with
lower extremity ischemia: revised version. J
Vasc Surg 1997;26:517-38.
24.Pentecost MJ, Criqui MH, Dorros G,
Goldstone J, Johnston KW, Martin EC, et al.
Guidelines for peripheral percutaneous transluminal angioplasty of the abdominal aorta and
lower extremity vessels. A statement for health
professionals from a special writing group of
the Councils on Cardiovascular Radiology, Arteriosclerosis, Cardio-Thoracic and Vascular
Surgery, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention, the American Heart
Аociation. Circulation 1994;89:511- 31.
25.Powell RJ, Bettmann M, Fillinger M,
Jeffrey R, Langdon D, Walsh DB. The durability of endovascular treatment of multisegment

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

1/2016

51

iliac occlusive disease. J Vasc Surg
2000;31:1178-84.
26.Laborde JC, Palmaz JC, Rivera FJ, Encarnacion CE, Picot MC, Dougherty SP. Influence of anatomic distribution of atherosclerosis
on the outcome of revascularization with iliac
stent placement. J Vasc Interv Radiol
1995;6:513-21.
27.L. Norgren et all, Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial
Disease (TASC II) Eur J Vasc Endovasc Surg
2007 Volume 33, Issue 1, Supplement, Pages
S1–S75.
28.Hirsch A T, Haskal Z J, Hertzer N R, et
al. American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery. Society for
Cardiovascular Angiography and Interventions.
Society for Vascular Medicine and Biology. Society of Interventional Radiology. ACC/AHA
Task Force on Practice Guidelines. ACC/AHA
Guidelines for the Management of Patients
with Peripheral Arterial Disease (lower extrem-

ity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a
collaborative report from the American Associations for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular
Angiography and Interventions, Society for
Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA
Task Force on Practice Guidelines (writing
committee to develop guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease)—summary of recommendations. J Vasc
Interv Radiol. 2006;17:1383–1397.
29.Balzer J O, Gastinger V, Ritter R, et al.
Percutaneous interventional reconstruction of
the iliac arteries: primary and long-term success rate in selected TASC C and D lesions. Eur
Radiol. 2006;16:124–131.
30.Moll F, I. Baumgartner, J. Lammer, P.
Peeters, TASC guidelines set to recommend
"endovascular first" for all lesions, Vascular
news, Issue 50, June, 2011, 1-6.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Антон Елкин
Отделение по Съдова хирургия и ангиология
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора
e-mail: dr_elkin@yahoo.com
52

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

1/2016

ДОКЪДЕ ДОСТИГНАХА ВЪзМОЖНОСТИТЕ НА ЕНДОВЕНОзНАТА
ЛАзЕРНА АБЛАЦИЯ?
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ENDOvENOUS lASER ABlAtiON – tO WHERE
tHE POSSiBillitiES REACHED?
i. tenev, A. Elkin, S. Biserov, P. Atanasov,
Z. Atanasova, P. Penkov, D. Petkov, A. Andreev
Vascular Surgery and Angiology Department
Trakia Hospital, Stara Zagora

РЕзЮМЕ

Хроничната Венозна Болест (ХВБ) е социално значимо заболяване, което се причинява най-често от венозен клапен рефлукс
(ВКР) в системите на вена сафена магна
(ВСМ) и вена сафена парва (ВСП), с последващо развитие на венозна хипертензия. Преобладаващата част от пациентите с ХВБ са в
трудоспособна възраст и водят активен
начин на живот, което налага избор на ефективен лечебен метод, осигуряващ по възможност минимален дискомфорт и бързо
възстановяване.
Новите високотехнологични минимално
инвазивни процедури за лечение на ВКР Ендовенозната Лазерна Аблация (ЕВЛА) и
Радиофреквентната Аблация (РФА) набират
все по-голяма популярност сред болните и
лекарите. С постоянното усъвършенстване
на технологиите (нови дължини на лазерното
лъчение, снижена температура при аблацията, радиерни влакна) ЕВЛА намира днес
най-широко приложение в третирането на
рефлукса в басейна на ВСМ и ВСП.
Представените данни за лечение чрез
ЕВЛА на ВКР, дължащ се на ХВБ, по-

SUmmARy

The Chronic Venous Disease (CVD) is a medical condition of social significance. It is caused
by venous valve reflux (VVR) predominantly in
the superficial venous systems of the lower
limbs (GSV, LSV), leading to the development
of venous hypertension.
Most of the patients with CVD are hard-working
persons, leading an active way of life. This
strongly imposes a choice of operative method,
which resulting least discomfort and quick recovery.
The new high-tech, minimally-invasive procedures for treatment of VVR- EndoVenous Laser
Ablation (EVLA) and Radiofrequency Ablation
(RFA) are gaining increasing popularity among
surgeons and patients. With the constant improvement of the technologies (new laser wavelengths, lowered temperature of ablation, radial
laser fibers), EVLA technique finds wide application in the treatment of VVR. The results from
such kind of treatment presented here, demonstrate its efficiency and safety and are pointing
EVLA as a method of choice in treatment of
CVD, ahead of crossectomy and stripping techniques.
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твърждават ефективността и безопасността
на метода и все повече го налагат като метод
на избор за лечение на ВКР при ХВБ.
Ключови думи: Хронична Венозна Болест (ХВБ), Венозен Клапен Рефлукс (ВКР),
Ендовенозна Лазерна Аблация (ЕВЛА).

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

УВОД
Почти столетие високата лигатура със
стрипинг (Л/С) на инсуфициентната вена сафена се считаше за „златен стандарт” в лечението на варикозата. Въпреки по-добрите
резултати при съчетаването на кросектомия
със стрипинг на вената тези техники си
остават инвазивни, изискват локо-регионална (ЛРА) или обща анестезия (ОА),
свързани са с няколко седмичен възстановителен период и в близо 20% от случаите
водят до незадоволителни късни резултати
[8,14]. Като тяхна алтернатива в последното
десетилетие се появиха ендовенозните аблационни процедури, които се определят като
минималноинвазивни,
катетър-базирани
техники, предизвикващи ендотелно увреждане на съдовата стена, последвана от тромбоза, фиброза и пълна облитерация на съда.
Постепенно РФА и ЕВЛА демонстрираха
превъзходство пред Л/С по отношение на
ефективност, минимални следоперативни
усложнения и значително по-кратък възстановителен период [1, 18, 20].
Еволюцията в развитието на минимално
инвазивните техники за лечение на ВКР достигна своя връх с внедряването на ЕВЛА.
В практиката ЕВЛА е въведена от Bone през
1999г. [9] и Navarro през 2000 г. [19] и днес
е най-широко използваният ендовенозен
метод за лечение на ХВБ.
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Key words: Chronic Venous Disease (CVD),
Venous Valve Reflux (VVR), EndoVenous
Laser Ablation (EVLA).

За период от 6 години (2009–2014г.) в
Отделението по Съдова хирургия и ангиология на МБАЛ „Тракия”, Стара Загора, са извършени общо 759 операции, от които ЕВЛА
техниката – 473, и с класическата Л/С - 286.
При ЕВЛА процедурите е използвана лазерна апаратура от две поколения, с
дължини на вълната – 980 nm (Biolitec, Германия) и 1550 nm (KLM Martin, Германия).
Всички болни са били с доказан рефлукс по
ВСМ и/или ВСП, в трети до шести клиничен
стадий по СЕАР и съответно са били показани за оперативно лечение. Както ЕВЛА,
така и Л/С интервенциите са извършвани по
описани в литературата класически техники.
РЕзУЛТАТИ
За описания период случаите на ЕВЛА
годишно нараснаха петкратно - от 25 в 2009
г. до 131 в 2014 г., което има логично обяснение предвид предимствата на ендоваскуларната
процедура.
Регистрираните
резултати бяха в унисон с тенденциите в Европа и САЩ (11) (фиг.1). За последните 3 години практиката с отворената венозна
хирургия (Л/С) на нашия екип категорично
намаля. Интересен факт е, че след значителната първоначална редукция на отворените
интервенции в началото на периода, беше
регистрирано запазване на относително по-
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Фиг 1. Ръст на ЕВЛА и РФА спрямо Л/С в САщ (11,12)

стоянно ниво на Л/С операциите през последните три години – доказателство, че при
определени показания тази методика продължава да имат място в лечението на ХВБ.
На фиг.2 графично е представен собственият
клиничен опит с ЕВЛА за посочения период.
ОБСЪЖДАНЕ
След въвеждането на ЕВЛА ролята на
Л/С постепенно намаля, а склеротерапията
на страничните варикозни клонове успешно
замести флебектомиите [5,11]. Така в САЩ
Л/С намалява от 155 000 случая през 1999 г.
до 40 000 случая през 2007г. За негова
сметка, обаче, ендовенозните аблативни методики (ЕВЛА + РФА) нарастват от 80 000
процедури през 2004 г. до 195 000 през 2007
г. (Фиг.2) [11]. По данни на Franklin и Lees в
2010 г. във Великобритания са извършени 19
971 интервенции по техниката Л/С, срещу 9
872 ендовенозни аблации (ЕВЛА/РФА), но
през следващите години броят на минимално инвазивните процедури нараства гла-

воломно на фона на редукцията на класическия тип интервенции [6,10].
Естествено възниква въпросът на какво
се дължи все по-голямата популярност на
ЕВЛА. Анализът на специализираната литература очертава три основни причини: постоянното усъвършенстване на лазерната
апаратура и катетрите (от линеарни -непокрити, към покрити, конусни, радиални, бирадиални и най-съвременните тип „лале”);
усъвършенстването на генераторите на лазерна енергия (диодни, Nd:Yag, с мощност
10-30 W, с пулсово и/или постоянно лъчение) и новите дължини на лазерната вълна
(над 1000 nm). Светловодите с дължина на
вълната под 1000 nm (810 nm, 940 nm, 980
nm), показаха някои недостатъци – повишена работна температура (1000-12000С),
повишена склонност към карбонизация, почести микроперфорации на вените, есктравазация, хипер-пигментация, по-силна
следоперативна болка, немалък процент реканализации, кожни изгаряния и др. [1,4].
Тези недостатъци бяха значително редуци-
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Фиг 2. Брой на извършените ЕВЛА и Л/С интервенции в Отделение по съдова хирургия и ангиология за
периода 2009 – 2014 г.

рани с новите лазерни установки, генериращи дължини на вълната над 1000 nm (1064
nm, 1320 nm, 1470 nm, 1550 nm). Характерното за тях е прицелната абсорбция на лазерната енергия от страна на водната
молекула, което води до снижена температура на аблацията (105-120С), значителна
редукция на микроперфорациите на вените,
минимален брой екхимози, хематоми или
кожни изгаряния [1,4,20].

- технология, приложима при пациенти
с противопоказания за Л/С поради повишен
риск, пейсмейкър, антикоагулантно лечение,
наднормено тегло, бременност и др.
- извършването на директен ехо-Доплер контрол
- минималната кръвозагуба
- минимален риск от инфекция
- значителна редукция на интраоперативното време.

В детайли ЕВЛА се наложи и според:
1. Засиления интерес от страна на съдовите хирурзи по причина на:
- използването на локална, перивенозна тумесцентна анестезия
- перкутанен или с минивенесекция
достъп до увредената вена
- подходяща за извънболнична /еднодневна хирургия техника
- протекция на лимфните пътища в ингвиналната област

2. Засилената заинтересованост от
страна на пациентите, дължаща се на:
- минимална инвазивност на процедурата
- не се използва обща или спинална
анестезия
- липса на или минимален кожен разрез
- редуцирани усложнения – болеви
синдром, парестезии, хематоми
- краткотраен болничен престой или
липса на такъв
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- липсващи нарушения на двигателната
активност
- напълно възстановена работоспособност постпроцедурно
- отличен козметичен резултат.

избор за лечение на ВКР и е на път да се
превърне в „златния стандарт” за лечение на
ХВБ през 21 век.

Благодарение на всичко това ЕВЛА продължава да се налага като водещ метод
включително в лечението на случаите с комбиниран аксиален ВКР, странична варикоза
и телеангиектазии. Процедурата успешно се
съчетава със склеротерапия (синхронно или
в интервал), с минифлебектомии и много
рядко с кросектомия (при съответните показания). Според някои проучвания в голям
процент от случаите (до 94%), след извършването на ЕВЛА не се налага допълнително лечение [5,15]. Всички посочени тук
предимства на метода бяха наблюдавани и
от нашия екип. Това беше и в основата на
ежегодното нарастване на броя на ЕВЛА
сред общия обем на процедурите при лечението на ХВБ, тъй като стана предпочитан
метод на избор за целия ни екип.
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ИзВОДИ
- ЕВЛА е високотехнологичен, минималноинвазивен, ефективен метод за лечение на ХВБ.
- Представените литературни данни категорично потвърждават неговата ефективност, безопасност и отлични дългосрочни
резултати.
- Л/С губят популярност, но определено запазват мястото си на надеждна процедура при наличие на индикации за
прилагането и.
- Благодарение на доказаните множество предимства, ЕВЛА все по-активно се
утвърждава като предпочитано средство на
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАЙ

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОзЕН ТРОМБОФЛЕБИТ
М. Цеков, К. Гиров, Л. Младенов, Л. Желев, С. Марангозов
Клиника по Сърдечносъдова хирургия и ангиология,
ВМА, София

A RARE CASE OF iNFECtiOUS tHROmBOPHlEBitiS
m. tsekov, K. Guirov, l. mladenov, l. Jelev, S. marangozov
Clinic of cardiovascular surgery and angiology,
Military Medical Academy, Sofia
РЕзЮМЕ

Повърхностният тромбофлебит е асептичен възпалителен процес на венозната стена,
придружен от интравенозна тромбоза. Найчесто процесът е асептичен, като обхваща и
перивенозната тъкан. В редките случаи на
инфекциозен тромбофлебит, обикновено инфекцията е внесена отвън, най-често след венозни манипулации, травми, ухапвания от
насекоми или по съседство (фурункул). Клиничният случай е 39 годишна жена, хоспитализирана в КССХА на ВМА, по спешност, с
повърхностен инфекциозен тромбофлебит на
десния долен крайник, появил се 6 дни след
пластика на предната коремна стена с апендектомия.
Ключови думи: инфекция, тромбофлебит, инфекциозен тромбофлебит.
УВОД
Повърхностният тромбофлебит е асептичен възпалителен процес на венозната
стена, придружен от интравенозна тромбоза,
който обхваща и перивенозната тъкан. (1)
Според Й. Топалов (3) тромбофлебитът

SUmmARy
Superficial thrombophlebitis is an inflammatory-thrombotic sterile inflammation of the
veins wall and the surrounding tissue, accompanied by intravenous thrombosis. In rare cases of
infectious thrombophlebitis, the infection was a
result of intravenous manipulations, insect’s
bites, traumatism or surrounded tissue. A 39-old
woman was admitted in the clinic of vascular
surgery with infectious superficial thrombophlebitis of the right lower extremity, 6 days
after abdominal hernioplastica and appendectomy.
Key words: infection, thrombophlebitis, infectious thrombophlebitis

може да се класифицира по следния начин:
1. Тромбофлебит на повърхностни неварикозни вени на крайниците.
2. Варикофлебит.
3. Мигриращ тромбофлебит.
4. Артифициален тромбофлебит.
5. Тромбофлебит на Мондор.
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Фиг 1.

Фиг 2.

6. Инфекциозен тромбофлебит.
Разпространението на повърхностният
тромбофлебит е между 3% и 11% от общото
население (9,10,18,27). Въпреки това често
е подценяван и само по-тежките случаи достигат до намесата на съдов хирург. Средната възраст на пациентите обикновено е
около 60 г. (9,10). Повърхностният тромбофлебит засяга по-често жените (50%-70%),
като този процент се увеличава с напредване
на възрастта (10,18).

Най-често заболяването се явява усложнение на варикозно променените повърхностни
вени - 10 пъти по-често отколкото при варикозно непроменени вени (2). Варикозно разширените вени на долния крайник се явяват
благоприятна почва за развитие на тромбофлебит поради дегенеративните изменения
на венозната стена и забавения кръвоток.
Рядко се наблюдават случаи на инфекциозен тромбофлебит. В тези случаи обикновено инфекцията е внесена отвън травми, венозни манипулации, ухапвания от
насекоми или по съседство (фурункул).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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Анамнеза: представя се пациентката
И.Г.И.-А. на 39 години, постъпила по спешност за лечение в клиниката по съдова хирургия на ВМА гр. София с оплаквания от
появило се от около 10 дни болезнено
уплътнение със зачервяване по външната
страна на дясното бедро. От около 6 дни се
появили температура с втрисане и мехури по
хода на засегнатата вена. Оперирана преди
две седмици по повод херния на предна коремна стена като са извършени апендектоА Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я
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мия с пластика на предна коремна стена
Придружаващи заболявания: артериална хипертония
Минали заболявания: пластика на
предна коремна стена преди една година.
Алергии: отрича
Общ статус: Добро общо състояние,
Субфебрилна. Чисто везикуларно дишане.
Ритмична сърдечна дейност. Пулс 76/мин.
РР 130/80.
Обезитас. Корем над нивото на ребрената дъга, мек, палапаторно неболезнен с
физиологична перисталтика. Оперативен
цикатрикс от ксифопубична лапаротомия с
наличие на инфекциозно огнище в долния
полюс.
Ангиологичен статус:
Ляв долен крайник- Б.О.
Десен долен крайник: Без отоци и без
обемни разлики. Наличен палпаторен пулс
на палпаторно достъпните места. Флебит по
хода на клон на VSM по преднолатералната
повърхност на дясното бедро с наличие на
инфекциозни огнища (фиг. 1).
Диагностика:
ПКК и биохимични изследвания-в границите на нормата

Хемостаза - в границите на нормата.
Еходоплер: Проходими магистрални артерии и дълбоки вени. Проходими Сафенофем0рална връзка (СФВ) и вена Сафена
Магна (ВСМ) по цялото си протежение.
Тромбоза по хода на преднолатерален клон
на вена Сафена Магна декстра започваща на
окло 10 см. под нивото на СФВ и достигаща
латерално до нивото на коляното.
Ход на заболяването: Започна се веднага лечение с широкоспектърен антибиотик, нискомолекулен хепарин, нестероидни
противовъзпалителни средства и венотоник,
при спазване на постелен режим.
След съответната подготовка, под локална и венозна анестезия се извършиха резекция и лигатура на клона непосредствено
под мястото му на вливане във ВСМ. Направиха се напречни инцизии по хода на засегнатата вена, с лаважи и поставяне на
гуфрирани дренове (фиг. 2).
Интраоперативно се взе ранев секрет за
микробиологична посявка и антибиограма.
Свалиха се конците в долния полюс на лапаротомията.
След доказване на причинителя на инфекцията-serratia marcescens, (фиг.3) се
включи втори антибиотик според резултата
от антибиограмата.
Пациентката е изписана на 10-ти следоперативен ден, афебрилна с вторично зарастващи оперативни рани (фиг.4) и терапия за
дома включваща диосмин, антибиотик за
още 7 дни и ежедневни превръзки.
ИзВОДИ
1. Основен извод: Лечението на инфекциозният тромбофлебит е задължително да
се провежда от съдов хирург в болнични
условия.
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2. Образно-диагностичните методи и
антибиограмата са от първостепенно значение за определяне на терапевтичната и хирургичната тактика.
3. Терапевтичното поведение включва
лечение с антикоагуланти, венотоници,
НСПВС и антибиотици. Задължително е
включването на широкоспектърен антибиотик до получаване на резултатите от антибиограмата.
4. Хирургичното поведение включва:
• кросектомия на v. Saphena magna при
преминаване на границата средна- горна
трета на бедрото с цел спиране пропагацията на тромба в дълбоката венозна мрежа.
• инцизии по хода на засегнатата вена
с лаваж и дренаж.
• ежедневни превръзки.
5. Пациентът трябва да се следи през
целият период на лечение до отзвучаване на
процеса
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЯСНАТА АРТЕРИЯ СУБКЛАВИЯ
ПОСРЕДСТВОМ МИНИСРЕДИННА СТЕРНОТОМИЯ

В. Петров1, Н. Дончев1, П. Панайотов2
1.. Клиника по Съдова хирургия, уМБАЛ “Света Марина”- Варна
2. Клиника по Кардиохирургия, уМБАЛ “Света Марина”- Варна

ARtERiAl RECONStRUCtiON OF tHE RiGHt SUBClAviAN
ARtERy WitH miNimEDiAl StERNOtOmy
v. Petrov1, N. Donchev1, P. Panayotov2
1. Vascular Surgery Clinic, University hospital ”St. Marina”-Varna
2. Cardiac surgery Clinic, University hospital ”St. Marina”-Varna
РЕзЮМЕ

Оценката на горните крайници при периферната артериална болест не трябва да бъде
пренебрегвана, тъй като освен типичните
клинични симптоми, тя може да доведе до
значителни неврологични и сърдечни последствия. В конкретния клиничен случай се
касае за 71-годишна пациентка с 80% стеноза
на дясната a. subclavia, при която след неуспешна ангиопластика се наложи, и бе успешно
извършена
съдовохирургична
реконструкция, посредством минисрединна
стернотомия.
Ключови думи: артериална реконструкция, дясна подключична артерия, минисрединна стернотомия
ВЪВЕДЕНИЕ
Стенозата на a.subclavia не е невинно заболяване, тъй като може да причини исхемични страдания, засягащи освен горния
крайник и мозъка, и дори сърцето. Атеросклерозата е основната причина за стенозите на клоновете на аортната дъга, но те
могат да бъдат причинени и от васкулити,
фибромускулна дисплазия или дисекация.

SUmmARy

The assessment of peripheral artery disease
should not exclude the evaluation of the upper
extremities because, besides typical arm symptoms, it can be associated with significant neurologic and cardiac consequences. The clinical
case presented shows 71-year-old woman with
80% stenosis of the right subclavian artery. A
surgical reconstruction was performed through
median sternotomy because of failed angioplasty.
Key words: arterial reconstruction, right subclavian artery, minimedial sternotomy

Честотата на страданието варира от 3 до
4 % (4) и може да достигне до 11-18% при
пациенти с периферна артериална болест
(5). Вероятността от засягане на лявата подключична артерия е четири пъти по-голяма
от тази на дясната (6,9,11). При наличието
на изолирана стеноза, поради добрата колатеризация, вероятността от клинична симптоматика е по-малка, отколкото в други
артериални области. Ако, обаче, обструктив-
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Фиг 1.

ната болест засегне и други съдове на
аортната дъга, вероятността от поява на
стийл синдром или на други симптоми се
увеличава значително. Симптоматиката
може да се изрази в клаудикационна болка
или мускулна умора в горния крайник, болка
в покой и дори некроза на пръстите в резултат на емболизация. Неврологичните симптоми се характеризират с вертебробазиларна
хипоперфузия, включваща нарушение в зрението, синкопия, атаксия, вертиго и дисфазия.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за 71-годишна жена, постъпила
в Клиниката по съдова хирургия към
УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна, с оплаква66

ния от постоянна болка в дясната ръка, ливидност и оток на четвърти пръст на същата
ръка, както и некроза на дисталната фаланга
с давност 10 дни. Липсват артериални пулсации на болната ръка, запазени в ляво.
Придружаващи заболявания: хипертония III
стадий, хиперлипидемия.
Поради тежестта на симптоматиката се
извърши спешно оперативно лечение и опит
за тромбектомия на a. subclavia, която завърши с неуспех, поради непроходимост на
артериалната стеноза, локализирана на
40см. проксимално от бифуркацията на a.
brachialis. С оглед допълнително уточняване
се проведе КТ-ангиография, на която се визуализира 80% стеноза на дясната a. subclavia, разположена на 1см. от устието й
(Фиг.1 и 2).
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На същия ден бе направен и опит за ангиопластика без успех поради високостепенността на стенозата. Имайки предвид
резултатите от образното изследване и тежестта на клиничната симптоматика, се взе
решение и се извърши планово съдово-реконструктивно оперативно лечение, посредством минисрединна стернотомия, чрез
която се представи truncus brachiocephalicus.
Инжектираха се 5000 IU Хепарин. След
надлъжна артериотомия се визуализира високостепенна стеноза, която обхващаше началото на a. subclavia. С оглед намаляване на
риска се монтира интралуменен шънт от
truncus brachiocephalicus към a. carotis communis dextra. Клампирана бе а. субклавия

дистално от шънта, и в участъка на стенозата и се приши Vascular patch 3x4см. с пролен 5/0. След деклампиране и демонтиране
на шънта се палпира отличен пулс дистално
от пача, както и на периферните артерии.
Оперативната рана се възстанови послойно.
ДИСКУСИЯ
По литературни данни атеросклеротичните лезии на артериите на горните крайници се изявяват много по-рядко от тези на
долните крайници – в около 5% от случаите.
Атеросклерозата най-често засяга началния
сегмент на a. subclavia, проксимално от отделянето на вертебралната артерия, пре-
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димно от лявата страна (9,10,8). Много е вероятно турбулентното движение на кръвотока в аортната дъга и начина на отделяне на
артерия субклавия да са отговорни за екстензивната формация на плаки точно на това
място.
Хирургичната реконструкция при оклузия на truncus brachiocephalicus e въведена в
началото на 50-те години на ХХ век (2,7),
както и по-голямата част от модерните
съдово-реконструктивни процедури. В следващите 20г. голям брой реконструкции на
truncusbrachiocephalicus са описани от De
Bakey et al (3), Wylie and Ehrenfeld, Thevenet.
В последните години хирургичните методи за лечение на съдовите лезии на
аортната дъга отстъпват на широко навлезлите в практиката ендоваскуларни техники
(1), но в конкретния случай отворената реконструкция бе единственият избор за пациента. Необходимостта от извършване на
срединна стернотомия се обуславя от анатомичното разположение на truncus brachiocephalicus и дясната a. subclavia.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Реконструкцията на truncus brachiocephalicus представлява едно предизвикателство пред хирургичния екип с оглед
степента и важността на органите и тъканите, които се кръвоснабдяват от него. В
конкретния случай пациентът бе изписан с
реваскуларизиран десен горен крайник и отшумяване на клиничната симптоматика.
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СЪОБЩЕНИЯ
ПРЕДСТОЯЩА 20-А КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА

FORtHCOmiNG 20-tH NAtiONAl CONFERENCE OF BNSAvS
Уважаеми колеги,
На 10 октомври 2015 г. по време на XIX Национална годишна конференция на
БНДСЕХА с международно участие във гр.Варна, кк „Златни пясъци”, Конферентен център
на хотел Интернационал се проведе Отчетно-изборно събрание на БНДСЕХА, на което бяха
избрани ръководни органи на Дружеството за периода м.10.2015 до м.10.2017 г. Председател
на Управителния съвет на БНДСЕХА е проф. Васил Йорданов Червенков. Членове на Управителен съвет са: проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм, проф. д-р Кузман Георгиев
Гиров, дм, проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм, проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн,
проф. д-р Милена Станева Станева, дм, проф. д-р Веселин Петров Петров, дм, доц. д-р
Росен Тодоров Стойчев, дм, доц. д-р Драго Желев, дм, доц. д-р Любомир Цветанов Бешев,
дм, доц. д-р Димитър Петков Петков, дм, д-р Георги Генадиев Георгиев, дм, д-р Михаил Величков Чешмеджиев, дм, д-р Асен Савов Драмов. Етичната комисия е в състав - проф. Кузман Гиров, дм – председател, доц. Андрея Андреев, дм, доц.Андреан Тонев, дм, д-р Георги
Сакакушев, д-р Георги Георгиев, д-р Николай Дончев. За Главен редактор на списание „Ангиология и съдова хирургия” бе преизбран доц. Андрея Андреев, дм, а за членове на Редакционна колегия - проф.Васил Червенков, проф. Васил Анастасов, проф. Кузман Гиров,
проф.Тодор Захариев и проф. Милена Станева.
Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология имаме удоволствието да ви поканим да станете част
от XХ-ти Национална годишна конференция на БНДСЕХА с международно участие, която
ще се проведе от 13.10.2016 г. до 16.10.2016 г. хoтел Орфей, Пампорово.
Любезно ви информираме, за следната хронология на ВАЖНИ ДАТИ, във връзка с организирането на Годишната конференция.
Ранна регистрация – до 30.06.2016, (разходите за участие се поемат от Дружеството
при платен членски внос за съответната календарна година до 30.06.2016 по банков път,
като първо се заплаща членския внос за предходните години, ако не е платен). Размер на
годишен членски внос за: Редовни членове – 50 лева; Специализантите по съдова хирургия
или ангиология и Асоциирани членове - 30 лева. (При плащане на членски внос, моля из70
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пратете информация на e-mail: tatyana.stoycheva.bg@gmail.com).
Междинна регистрация – 01.07.2016 – 30.09.2016 – 50% от разходите се поемат от дружеството
Късна регистрация и регистрация на място (след 01.10.2016 и на място) – разходите се
заплащат от участника
Отваря се периода на подаване на резюмета за участие в научната програма на Конференцията 2016 г. Краен срок на подаване на резюметата – 31 май 2016 г. Общият брой думи
в резюмето не трябва да надхвърля 300, като в това число се включва до 1 таблица или 1
фигура интегрирана в текста. В общият брой думи не се включва наименованието, авторския
колектив и изпращащата институция. Теми на работата: Флебология, Артериални ендоваскуларни реконструкции, Хирургично лечение на артериални заболявания, Вария. Моля изпратете Вашето резюме като прикачен файл на e-mail адрес bndseha2016@gmail.com в Word
формат, шрифт Ariel, големина 12, междуредие 1,5 в посочения срок. В е-мейла не забравяйте да посочите тема (1 до 4) на работата си и данни за контакт – е-мейл адрес и телефон.
Удобрените резюмета ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като
част от материалите на конгреса.
От Управителния Съвет на БНДСЕХА
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НАГРАДА
На 09.05.2016г. Доц. Андрея Андреев, дм, бе награден
от Председателя на Народното Събрание на Р. България г-жа Цецка Цачева с Почетен Плакет на Народното Събрание за "Половин век безупречна служба за
българското здравеопазване и изключителен принос
за развитие на специалността съдова хирургия в
страната ни". Наградата бе връчена в тържествена
обстановка в Зала "Изток" на Народното Събрание от
Председателя на Комисията по Здравеопазване на
Народното Събрание д-р Даниела Дариткова.
Това стана в присъствието на г-жа Милена Дамянова,
Председател на Комисията по Образование на
Народното Събрание и на Евродепутата г-жа Мария
Габриел, които поздравиха Доц. Андреев. Преди
награждаването слово за заслугите на Доц. А. Андреев
произнесе
депутата
д-р
Кирил
Добрев.
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58 И СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОЛЕЖ ПО АНГИОЛОГИЯ

На 02, 03 и 04.06.2016г. в хотел Пирамида в г.Прага се състоя 58-я редовен Световен
Конгрес на Международния Колеж по Ангиология (International College of Angiology - ICA).
Основан в 1958г. в Атлантик Сити, САЩ, от 1987г. до пред месец ICA бе ръководен, като
шеф на борда на директорите му, от Prof. John B.Chang, който не можа да присъства на конгреса, защото почина дни пред това на 80г. Джон Чанг бе перфектен и широко известен
съдов хирург, роден в Южна Корея, учил и специализирал в Сеул, който след преместването
си в САЩ отново преминава през всички стъпала на висшето образование, вкл. като специализира под ръководството на именития Дентън Кули. Разгръщайки огромна организаторска дейност, Проф. Чанг става основател на Азиатското дружеството по Съдова хирургия
(1992г.), бил е Президент на Дружествата по Флебология и отделно по Венозни заболявания
на САЩ, на хирургическото дружество към полицията на Ню-Йорк и др. Той има 54 различни награди от дружества и университети по света, 134 публикации в авторитетни списания, 166 пъти е бил поканен лектор, член е бил на редколегиите на 8 списания, както и на
23 организации на съдови специалисти. През 2000г. бе публикуван Textbook of Angiology
(1385 стр.), на което издание Проф. Чанг бе главен редактор, с над 100 автори от цял свят,
сред които Дентън Кули и Доц. Стефан Белов. До смъртта си Проф. Чанг бе директор на
Съдовия Център в Лонг Айлънд, САЩ. Награда за цялостните заслуги на Проф. Джон Чанг
връчи новият шеф на Борда на Директорите на ICA Проф. Калиаш Прашад на двамата сина
на Проф. Чанг – Виктор (директор на медицински център) и Робърт (съдов хирург).
Конгресът в Прага бе ръководен от д-р Йозеф Веселка, ръководител на клиниката по
Кардиология в Унивеситетстката болница Мотол в Прага и професор към 600 годишния
Карлов университет. Изнесени бяха 54 научни съобщения, повечето от които в областта на
кардиологията, от водещи специалисти, вкл. 19 професори и доценти от САЩ, Канада,
Китай, Австрия, Южна Корея, Сингапур, Япония, Индонезия, Германия и Чехия. Най-активен бе екипът на Проф. Веселка, а най-голямата сензация поднесе д-р Динкер Раи, хирург
от Бруклин, Ню Йорк, който демонстрира в експеримент неизвестен хемодинамичен феномен – пълен синхрон между отварянето на венозните клапи и диастолата на дясното предсърдие, претендирайки за всмукваща роля на венозната кръв от предсърдието; това бе
оспорено от Проф. Веселка и други колеги. От периферносъдовите проблеми бяха представени Такайашу артериита, ендовенозните аблации, както и лечението на ДВТ, и на МейТърнер синдрома. Въпреки, че мотото на конгреса бе „Ангиология от А то Я”, основният
мотив бе „променящата се парадигма” в ангиологията, което бе в лайтмотива на редица
съобщения. От България, като Вице-Президент на ICA и член на редколегията на списанието
на дружеството (International Journal of Angiology), аз взех участие в дискусиите на конгреса
и в бизнес-срещата, на която лобирах за намаляване на високата такса на членство в организацията за български лекари и получих уверение за реализиране на такава възможност.
Организацията на конгреса бе на европейско равнище, както се полага на чехите, които са
по-скоро немци отколкото славяни.

Следващият Конгрес ще се състои на 07-09.2017г. в Мариот хотел във Виена, за повече
информация: www.intlcollegeofangiology.org.
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ИНСТРУКЦИИ зА АВТОРИТЕ

В списанието се приемат статии и обзори
в областта на Ангиологията, Съдовата и Ендоваскуларната хирургия, съобщения за проведени и предстоящи научни събития,рецензии
за книги, критични бележки и др. Статиите
трябва да бъдат изпращани на Microsoft Word
на електроната поща на главния редактор
(dr.andreev@gmail.com).
Начин на оформяне на научните
съобщения, изпратени за
публикация:

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

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

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

ред. При статиите цитираните автори трябва
задължително да бъдат отбелязани с номерацията си в текста. Литературата към оригиналните статии не трябва да съдържа повече от 40
заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към
клиничните случаи – 15.

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

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

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

6. Литературата към статиите трябва да започва с авторите на кирилица и да се допълва
с авторите на латиница, подредени по азбучен
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