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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,
Пред Вас е вторият брой на сп. „Ангиология и Съдова хирургия” за 2016г. В него

на първо място са поставени Вашите резюмета за предстоящата Юбилейна ХХ-а

Национална Конференция на нашето Българско Национално Дружество по Съдова и

Ендоваскуларна хирургия и Ангиология. Това показва значението, което и се отдава като наш най-висш
форум. Моля Ви участвайте активно в нея.

Внимателното разглеждане на представените резюмета, както и на публикациите в последните няколко

броя на списанието, обаче, показва тенденция за нарастване на броя на клиничните случаи (често придружени с преглед на литературата) и на литературните обзори за сметка на значими сранителни, а защо не и

на многоцентрови проучвания. Изключения, разбира се, има, но те само потвърждават стремежа към реа-

лизиране на броя на публикациите, за сметка на тяхното научно значение. Клиничните случаи, разбира се,

са извънредно важни, защото нашата съдова мецицина е най-разнообразния дял от човешката патология, и

те имат своето важно място в практиката ни, но...все пак, когато въз основа на единични казуси се правят
заключения, това, според мен е малко преувеличено.

И нещо друго. В редица публикации има недоказани твърдения, някои които не са в синхрон със све-

товната практика, но досега никой от нас не си е направил труда да излезе с мотивирано възражение в писмо

до главния редактор, което е практика в международните издания. Това показва, че Вие, уважаеми колеги,

не четете Вашето списание внимателно или не отделяте нужното му внимание, както и време за подобни

писмени становища, характерни за утвърдени светила в професията ни.

Като едно ново предизвикателство в този брой се публикува и кратко критично есе от Проф. К. Костов,

написано специално за нашето списание. Макар и несвързано тясно с нашата професия, то апелира към

едно събуждане за защита на национални и лекарски интереси и ще бъде интересно ако има отзвук сред

нас, който, изразен писмено, ще бъде публикуван. Наистина прекалено много промени настъпват у нас, не
всички от които са позитивни и за самите нас, без да имат отзвук в специализираната медицинска преса.

Нека си припомним думите на покойния известен хирург Проф. Станислав Баев „Хирургията е нашият

живот, скъпи колега, но животът не е само хирургия”.

Ами четете нашето списание, скъпи колеги, и реагирайте на професионалните и обществени проблеми,

така както го прави в своята предстояща презентация на Конференцията Доц. Драго Желев.

Пожелавам успех на предстоящата наша Конференция, както и на Вас лично, а също така и дълъг живот,

щастие, любов и крепко здраве.

29.09.2016г., София

Главен Редактор: Доц. А. Андреев, дм.
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НАУЧНА СЕСИя: „РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ ПРИ
ПАТОЛОГИЯ НА АРТЕРИИ НА ГОРЕН КРАйНИК”
ОСТРА ТРОМБОзА НА А. AXillARiS
СЛЕД ХАБИТУАЛНА ЛУКСАЦИЯ НА
РАМЕННА СТАВА
Б.Андреев, Г. Георгиев
Клиника по съдова хирургия МБАЛ - Русе

РЕзЮМЕ

Описва се рядък случай на остра тромбоза на а.axillaris след хабитуална луксация на раменната става. Така
описан клиничния случай представлява интерес тъй
като:
-Съдовите усложнения след луксация на раменна
става са изключително редки. В литературата се описват
единични случаи. Тяхната честота, според различни автори, варира от 0.5% до 1%.
-Тромбозата на артериите на горните крайници, предизвикваща симптоматична остра исхемия е много порядка от тази на долните крайници, което се дължи на
по-добре развитата колатерална циркулация и по-малката
мускулна маса на горните крайници.
Навременната диагноза и избора на правилна терапевтична тактика са от особено значение за спасението
на крайника. Диагнозата - остра тромбоза на а. аxillaris e
основно клинична и се изразява в бледост, болка, парестезии и липса на периферни артериални пулсации на
увредения крайник. Възможно е наличието на периферен пулс и доплеров сигнал, поради добре развитата колатерална система. Това лесно може да подведе
лекуващия лекар и да забави лечението. Точен метод за
определяне поведението и терапевтичната тактика е CT
– ангиографията с венозен контраст. Тя може да отдиференцира артериален спазъм, който се лекува консервативно, от тромбоза, аневризма или рупттура на а. аxillaris
– състояния, нуждаещи се от хирургично лечение.
С конкретния клиничен случай демонстрираме
добър резултат от отворена операция с резекция на съдовия дефект и интерпозиция на ПТФЕ протеза. Направен
е извода, че ранната диагностика и своевременното оперативно лечение довеждат до пълно възстановяване.
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StEAl SymPtOmE ПРИ БРАХИО
БАзИЛИЧНИТЕ АРТЕРИОВЕНОзНИ
ФИСТУЛИ И ПРОТЕзНИТЕ
МОСТОВИДНИ АРТЕРИОВЕНОзНИ
ГРАФТОВЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА
ХЕМОДИАЛИзНО ЛЕЧЕНИЕ

И. Лозев, Н. Смилов, И. Пидакев, П. Лозев,
Д. Тодоров, С. Димов,
Клиника по обща, коремна и съдова хирургия
Медицински Институт - МВР

РЕзЮМЕ
Увод: Исхемичните нарушения при пациентите в
краен стадий на ХБН са редки, но те са най-неприятните
усложнения след конструиране на съдов достъп, които
могат да доведат до ампутация на пръсти или на други
части от горния крайник.
Цел: С цел търсене на предиктори за появата на исхемия след конструиране на антекубитална или мишнична
AVF, или AVG, си поставихме задача да изследваме демографските данни и предоперативните дуплекс параметри
на тези пациенти.
Материал и метод: След конструиране на ББ-AVF
или протезна артерио-венозна фистула, се извърши проспективен анализ на получените резултати.
Резултати: Исхемични оплаквания се появяваха порано след операцията в групата с AVG. Няма значима разлика за двата вида достъпи в честотата на исхемичните
симптоми след една година: 29% за ББ-AVF и 28% - за протезните достъпи.
Заключение: Steal symptomе е доста често срещано
усложнение след конструиране на съдов достъп (28% в нашата популация). Това проучване показа, че предиктори за
развитие на симптоматична исхемия на ръката, след конструиране на съдов достъп, са: възрастта, анамнезата за периферна артериална реконструкция и дебитът на
дисталната радиална артерия.
Ключови думи: Steal symptomе, брахио-базилична
AVF, артерио-венозен графт, хемодиализа.
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МИНИСТЕРНОТОМИЯ КАТО
МЕТОД НА ИзБОР ПРИ ДОСТЪП
ДО A. SUBClAviA DEX. И
tR. BRACHiOCEPHAliCUS

В. Петров, Н. Дончев, Пл. Панайотов1,
П. Кашукеева
Клиника по Кардиохирургия1 МУ- Варна,
Клиника по Съдова Хирургия,
УМБАЛ “Света Марина”-Варна

РЕзЮМЕ

Материал и Методи: Касае се за 71-годишна жена,
постъпила в клиниката с оплаквания 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 брахиални и аксиларни пулсации
вдясно.
Поради тежестта на симптоматиката и съмнението за
остра върху хронична ОАНК се извърши спешно оперативно лечение и опит за тромбектомия на a. subclavia dex.,
която завърши с неуспех, поради пълна непроходимост на
артерията – стеноза на 40см., проксимално от бифуркацията на a. brachialis. С оглед допълнително уточняване, на
следващия ден се проведе КАТ ангиография, на която се
визуализира ок. 80% стеноза на дясната a. subclavia, разположена на 1см. от устието й.
На същия ден бе направен и опит за ангиопластика,
завършил без успех, поради високостепенната критична
стеноза в изходното място на дясната подключична артерия.
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. След надлъжна артериотомия се визуализира високостепенна стеноза, която обхващаше началото на a. subclavia. Извърши
се пач-пластика на a.subclavia dex., посредством синтетичнен пач. След деклампаж се появи пулс дистално от пача,
както и на периферните артерии.
Резултат и заключение: Необходимостта от извършване на срединна стернотомия се обуславя от анатомичното разположение на truncus brachiocephalicus и
дясната подключична артерия.
В конкретния случай пациентът е изписан с реваскуларизиран десен горен крайник и отшумяване на клиничната симптоматика.

ТРАНСПОзИЦИЯ НА АРТЕРИЯ
СУБКЛАВИЯ СИНИСТРА ПРИ ПАЦИЕНТ
С ДИСЕКАЦИЯ НА ТОРАКАЛНА АОРТА
И. Кавалджиев, Е.Белински, В. Червенков,
М.Станева

Клиника по Съдова хирургия
„Токуда Болница София“

РЕзЮМЕ

Аортната дисекация е състояние, при което стената на
аортата е патологично променена, разслоява се и образува
фалшив съдов лумен непокрит от интима. Усложнения при
пациентите с аортна дисекация е аортна руптура, органна
малперфузия.
Съвременните технологии позволяват на пациенти с
дисекация на аортата да бъдат поставяни стент-графт системи Крайната цел на такова ендоваскуларно лечение е покритата част на стента да оклудира началната лезия и да
изключи дисекационния лумен от кръвообращението.
Усложнение е, че при поставянето се покрива устието на
клонове на аортата, често без възможност за колатерално
кръвоснабдяване на изолирания артериален басейн.
Клиничният случай разглежда пациент на 46г, който
постъпва в клиниката с диагностицирана аорта дисекация
тип DeBakey IIIa и Stanford B започваща от, но не ангажираща устието на артерия субклавия синистра. Предпочетен
бе ендоваскуларен подход за корекция на дисекацията. Това
доведе до завишен риск от оклузия на артерия субклавия
синистра при поствяне на stent-graft system. Предпочете се
предварително да се извърши репозиция на артерия субклавия синистра и да се реимплантира към артерия каротис
комунис синиста. Оперативния подход изискваше да се посдигури едновременен достъп до столовете на гореспоменатите артерии. А. субклавия син се проследи между м.
скаленос ант. и пост., резецира се на 1 см от аортна дъга и
се реимплантира пред м. скаленос ант и зад м. стерноклейдомастоидеус за ствола на а. каротис комунис. Работеща
съдова реконструкция при контролен преглед след 1 месец.
Ключови думи:дисекация, аорта, репозиция, stentgraft system.
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НАУЧНА СЕСИя „ФЛЕБОЛОГИЯ”
ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РЕзУЛТАТИ
ОТ РАБОТАТА С ЛАзЕРНИЯ АПАРАТ
lEONARDO

А. Ангелов, Н. Дончев, П. Панайотов,В. Петров
Медицински университет – Варна

РЕзЮМЕ

Лечението на разширени вени на долните крайници
с помощта на интравенозно въвеждане лазерна енергия
се наложи по настоящем като метод на избор дори и при
изключително запуснати случай.
От началото на месец декември 2015 във
МУ-Варна заработи най-нова генерация лазерен апарат
LEONARDO, произведен и доставен от немската фирма
Биолитек. Дължината на вълната е 1470 нм, а лазерните
влакна са с двойно радиално излъчване на енергията.
Така всеки един участък от венозния ендотел се обработва по два пъти, а подадената енергия към стената се
разделя през двата отвора на върха. Именно затова вероятността от термично увреждане на околните тъкани на
вената вече е нищожна. Освен това количеството на въведената перивенозно тумесцентна анестезия е в значително по-малко количество в сравнение с 980 нм дължина
на вълната и използването на линеарни и монорадиални
Практиката показа, че наблюдаваните странични явления и усложнения до този момент са казоистични.
Настоящото съобщение е подкрепено с богат снимков материал, както и с конкретните практически съвети
за радикализиране на лечебната процедура при наличие
и на много допълнителни странични клонове.
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ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ зА ЛЕЧЕНИЕ НА
ПОВЪРХНОСТНИЯ ТРОМБОФЛЕБИТ
М. Цеков, К. Гиров
Клиника по Сърдечносъдова хирургия и
ангиология ВМА, София

РЕзЮМЕ

Повърхностният тромбофлебит е асептичен възпалителен процес на венозната стена, придружен от интравенозна тромбоза.
Появява се спонтанно или като усложнение при венозни апликации и хирургически интервенции. 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).Целта на лечението е да се преустанови възпалителният процес, да се
предотврати разпространението на тромбозата към
дълбоките вени и да се избегнат най-сериозните усложнения - дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и белодробната тромбоемболия (БТЕ). Кросектомията спира
пропагацията на тромба в дълбоката венозна мрежа, а
флебокутанеоектомията или флеботомията на големите
варикозни пакети и евакуирането на тромбите ускоряват
оздравителния процес.
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ХИРУРГИЧНО И ЕНДОВАСКУЛАРНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ДВТ

КОМБИНИРАНИ ТЕЖКИ УСЛОЖНЕНИЯ
СЛЕД СКЛЕРОТЕРАПИЯ С ПЯНА

В. Говедарски1, С. Димитров1, И. Петров1,
Л. Бешев2, Е. Хаджиев1, В. Грудева3, Т. захариев1,
Г. Начев1
1
Клиника по съдова хирургия и ангиология - УМБАЛ
„Света Екатерина”, София / 2 Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен / 3 Отделение
по образна диагностика - УМБАЛ „Света Екатерина”,
София

Елкин А, Д. Петков, И. Тенев, С. Бисеров,
П. Пенков
Отделение по Съдова и ендоваскуларна хирургия,
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

Увод: Целта на лечението на дълбоката венозна тромбоза
(ДВТ) е предотвратяване на ранните и късните усложнения от
венозната тромбоза - превенция на белодробната емболия и
възстановяване на кръвотока през тромбозиралата вена с опазване на венозната клапна функция. Това намалява
смъртността и усложненията от белодробна емболия и посттромбозен синдром. Конвенционалната терапия при илиофеморална ДВТ е системна хепаринизация, последвана от
орални антикоагуланти. Въпреки това тя не води до бърза редукция на симптомите или реканализация на дългите венозни
оклузии и е свързана с дългосрочна инвалидизация и вторична
хронична венозна болест. Преди развитието на венозната балонна дилатация и стентиране, обструкциите на венозната
циркулация са били коригирани чрез хирургичен байпас.
Цел: Представяме нашия опит в хирургичното и ендоваскуларно лечение на остри форми на илио-феморална ДВТ,
без наличие на Мей-Търнър синдром.
Материал и методи:Представяме 3 клинични случаи с
остра илио-феморална ДВТ. Всички случаи са диагностицирани с цветно кодирана дуплекс доплер сонография и компютър томографска ангиография. В първия случай
извършихме перкутанна механична тромбектомия на илиачните вени, във втория - балонна ангиопластика и стентиране,
а в третия - хирургична тромбектомия последвана от стентиране на илиачния сегмент (хибриден подход). Постпроцедурно наблюдавахме много добра реканализация в областта
на засегнатия сегмент. Продължихме терапията с еластични
бинтове, венотоници, антиагреганти и антикоагуланти. В хода
на проследяването на 3 месец от процедурата не бе регистрирана ретромбоза.
Заключение: Ендоваскуларното лечение на венозните
лезии е минимално инвазивен подход с висок процент на техническия успех и приемлив профил на усложнения. Венозната
балонната дилатация и стентиране все още се нуждаят от
дългосрочно проследяване, но тези процедури са безопасни и
ефективни за лечение на острата обструкция на илиачния венозен сегмент, което изисква минимален болничен престой и
бързо възстановяване на пациента. Медицинските специалисти трябва да имат предвид, както конвенционалната терапия,
така и ендоваскуларното и хирургично лечение при пациенти
с дълбока венозна тромбоза.

Склеротерапията с пяна придоби широка популярност като метод на първично третиране на варикозните
вени с ниска честота и тежест на лесноповлияващи се
усложнения, които се асоциират с локалният или системен ефект на медикамента и въздействието на газообразната му форма.
Проявата на комбинация от усложнения е рядка и нетипична, но тежестта им е значително по-изразена, бавно
регресираща и често налага хоспитализация.
През периода м.септември 2014 г. – м. юни 2016 г. в
Отделението по съдова и ендоваскуларна хирургия на
МБАЛ „Тракия” Стара Загора са хоспитализирани 4 пациента (3м/1ж) след проведена склеротерапия с пяна в
амбулаторни условия. Клиничната картина се характеризираше с флебитна реакция по хода на ВСМ до СФС,
левко - и лимфоцитоза, фебрилитет, оток и целулит на
третираните крайници. При една от пациентките беше налице и системна интоксикация. Диагнозата беше потвърдена и с ЦКДСГ.
Проведеното адекватно лечение с НМХ, НСПВС, антибиотична и локална терапия доведе до пълно обратно
развитие на симптоматиката.
Подобна реакция след склеротерапия е нетипична,
но може да бъде наблюдавана. Обсъждат се възможните
причини за развитието и, както и начините за нейното
лечение.
Ключови думи: склеротерапия, комбинация, усложнения, флебит, пяна, лечение

РЕзЮМЕ
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ОЦЕНКА НА ТЕРАПИЯТА С ФЛЕБОДИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ВТОРИЧЕН
ЛИМФЕДЕМ НА ГОРЕН КРАйНИК
СЛЕД МАМЕКТОМИЯ
М.Станева, В. Червенков, Ц. Минчев*
Клиника по съдова хирургия, *Отделение по
гръдна хирургия, MБАЛ „Токуда Болница София“

РЕзЮМЕ
Лимфедемът на горен крайник е усложнение след мамектомия с лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли
по повод карцином, което обхваща около 10-15% от оперираните през първите 6 месеца. Той влошава качеството на
живот на пациентките.
Цел на проучването е да се оцени ефективността на
терапията с Флебодия 1 табл. дн. при пациентки с вторичен
лимфедем на горен крайник след мамектомия и лимфна
дисекция на аксиларни лимфни възли по повод карцином.
Материал и метод: В проспективното проучване са
включени 80 жени с вторичен лимфедем на горен крайник
2-3 месеца след мамектомия и лимфна дисекция на аксиларни лимфни възли по повод карцином на гърдата с N0,1,2, които провеждат химио и лъчетерапия. Разделени са
в две групи. В група А жените приемат Флебодия 3х1 табл.
Дн за 10 дни, след което 1 табл.дн до края на 3 месец, а
група Б са без терапия. Пациентките отказаха носене на ластичен ръкав. При всички се измери разлика в обиколката
на двата горни крайника на 12 см над и под лакетната става
в началото, в края на 1-ви, 2-ри и 3-ти месец. С УЗД се изключи тромбоза на вени на горен крайник.
Резултати: Включени са 80 жени на възраст от 28 –
68 г. В табл. са показани средната разликата в обиколките
при едностранен лимфедем.
Заключение: Постоперативното приложение на високопречистен, полусинтетичен диосмин (Флебодия) 600 mg
при жени след мамектомия с лимфна дисекция по повод
карцином, понижава лимфното налягане u подобрява лимфния дренаж на ипсилатералния крайник, което води до подобряване на качеството на живот и социалната адаптация.
Ключови думи: Лимфедем, диосмин, мамектомия
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РЕзУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
mPFF СЛЕД СКЛЕРОТЕРАПИЯ С ПЯНА
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА
ВЕНОзНА БОЛЕСТ

С. Марангозов1, Л. Желев1,2,К. Гиров1
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
Военномедицинска академия – София.
2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински университет София

1

РЕзЮМЕ

Цел. Установяване на локални и системни промени
при пациенти подложени на склеротерапия с пяна комбинирана с прием на MPFF.
Материали и методи. В проучването бяха включени
общо 75 пациента (52 жени и 23 мъже) с ретикуларни и малокалибрени разширени вени на долните крайници (С1-С2
по СЕАР) преценени като подходящи за склеротерапия. Пациентите бяха разделени в 2 групи на случаен принцип.
Първата група (n=40) се състоеше от пациенти приемали
MPFF (Detralex) в доза 2х500mg дневно за 10 дни преди манипулацията и 90 дни след нея. При втората група (третирани контроли, n=35) склеротерапията не беше
комбинирана с MPFF. Склеротерапията и в двете групи се
осъществи с Polidocanol 1-3% (Aethoxysklerol) разреден с
въздух в съотношение 1:4 (максимално количество пяна
10ml) и пост процедурно се приложи еластичен чорап II
степен на компресия. Пациентите бяха фотографирани
преди склеротерапията и на 10 и 30 ден след нея за оценка
на локалния статус. Измери се крайника за наличие на
отток и се оцениха субективните оплаквания от болка,
сърбеж и дискомфорт.
Резултати. На 10 постпроцедурен ден резултатите при
изследваните пациенти от двете групи не се различаваха
значително по изследваните параметри. По значима разлика в проучваните групи обаче се установи на 30 ден след
склеро-терапията в полза на пациентите приемащи МPFF.
Клининичната оценка на дългосрочните резултати ще бъдат
изложени след приключване на проучването.
Заключение. Склеротерапията с пяна води до локална
асептична възпалителна реакция на мястото на манипулацията, придружено от оплаквания от болка, парене, сърбеж
и оток в съответната област. Прилагането на MPFF в дневна
доза 2х500mg непосредствено преди и след склеротерапията с пяна значително намалява оплакванията на пациента и ускорява възстановителния период.
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ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР ВЪРХУ ВРЪзКАТА
МЕЖДУ ОБСТРУКЦИЯТА В ДЪЛБОКАТА
ВЕНОзНА СИСТЕМА И ТЕЖЕСТТА НА
ХРОНИЧНАТА ВЕНОзНА БОЛЕСТ
Д. Луканова, Е. Горанова, М. Димова,
М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

ЩЕ зАМЕНЯТ ЛИ НОВИТЕ АНТИКОАГУЛАНТИ СТАНДАРТНОТО
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОзНА
ТРОМБОзА?

Д. Луканова, Е. Горанова, М. Димова,
М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

РЕзЮМЕ

РЕзЮМЕ

Хроничната венозна болест (ХВБ) е дефинирана като
морфологични и функционални промени във венозната система на крайниците с голяма продължителност, проявяващи се с белези и/или симптоми, указващи необходимост
от изследване и лечение. Разпространението ѝ бързо нараства в развитите държави. Тя води до инвалидизация и силно
влошено качество на живот за пациентите, и огромни разходи за обществото.
Патофизиологията е комплексна. 25% от пациентите
с ХВБ имат пълни или частични оклузии в илиачния сегмент, причинени в повечето случаи от дълбока венозна
тромбоза (ДВT). По-рядко причина за тях е външната компресия на илиачните вени, т. нар. нетромботични лезии,
които нерядко са в основата на ДВТ. Хроничната обструкция в този сегмент води до тежки симптоми поради лоша
колатерална компенсация. Комбинацията от рефлукс и обструкция е налице в 55% от пациентите. Тя води до повече
симптоми и по-високо амбулаторно венозно налягане от
всяко от тях поотделно.
Симптомите се оценяват чрез CEAP класификацията.
Обструктивните лезии се смятат за тромботични, когато пациентът има анамнеза за предходна ДВТ или са открити
посттромботични промени в образните изследвания.
Диагнозата се поставя чрез цветнокодирано дуплекс
скениране, последвано от конвенционална, КТ или ЯМР
флебография. Вътресъдовият ултразвук е техника на избор.
Успешното лечение включва: компресивна терапия,
венотоници, хирургия на повърхностните вени, реконструкция на венозните клапи, РТА и стентиране в илио-кавалния сегмент (с последваща антикоагулация за минимум
6 месеца) и все по.рядко – отворена хирургия.
Хроничната венозна болест рядко застрашава оцеляването на крайника или пациента, така че целта на лечението е да се подобри симптоматиката и качеството на
живот. Ранното и агресивно лечение на проксималната ДВТ
с различни техники за отстраняване на тромба намалява честотата и тежестта на посттромбозния синдром. Развитието
на перкутанните ендоваскуларни методи направи възможни
реканализацията и стентирането на хроничните венозни
оклузии с много добри клинични резултати и минимални
перипроцедурни усложнения.

Увод: Основополагащ принцип в лечението на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е антикоагулантната терапия.
Стандартната схема включва приложение на Хепарин с Витамин К антагонист (ВКА). Новите орални антикоагуланти,
които не изискват лабораторен мониторинг, са алтернатива
и поради трудното поддържане на INR в оптимални граници.
Цел: Да се сравни ефективността и безопасността на
Ривароксабан със стандартната антикоагулантна терапия
при лечение на ДВТ.
Mетоди: В Клиника по Съдова Хирургия и Ангиология към МБАЛ „НКБ” в периода март 2013 - март 2015 бяха
изследвани 95 пациенти, разделени в две групи. В групата
с Ривароксабан са включени 48 пациенти срещу 47 пациенти в групата със стандартна антикоагулация са включени
47 пациенти. Включващите критерии са: симптоматична
ДВТ без клинични и ЕКГ данни за белодробен емболизъм
(БЕ). ДВТ беше доказана с дуплекс Доплер. Пациентите в
първата група получаваха Ривароксабан 2х15мг дневно за
21 дни, последвано от 20мг дневно. Пациентите във втората
група - НМХ за минимум 5 дни и застъпване с ВКА от втория ден (INR 2-3). Проследени бяха на 21-я, 45-я ден, 3-я,
6-я, 12-я месеци с клиничен преглед и дуплекс Доплер за
оценка на реканализацията на засегнатия венозен сегмент.
Бяха оценени евентуални усложнения и странични ефекти
от терапията: рецидив на ДВТ, възникване на БТЕ и епизоди на кървене.
Резултати: Наблюдавахме около 50% реканализация
на засегнатия сегмент: на 45-я ден за феморопоплитеална
ДВТ и на 3-я месец за илиофеморална ДВТ. Нямаше случаи
на голямо кървене. Клинично значимо кървене бе наблюдавано при 4 пациенти на стандартна терапия и при 3 на
Ривароксабан. Комплайънсът към лечението беше много
висок и в двете групи. Няма статистически значима разлика
между двете групи по отношение на ефикасност и безопасност.
Заключение: Ривароксабан може да бъде използван
като монотерапия за лечение на ДВТ. Това потвърждава
данните от проучванията Xalia и Einstein, че Ривароксабан
е не по-малко ефикасен и с по-добър профил на безопасност в сравнение със стандартната терапия.
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НАУЧНА СЕСИя: „РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ ПРИ
ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ”
МЯСТО НА МЕХАНИЧНАТА ТРОМБАСПИРАЦИЯ ПРИ ОСТРИ АРТЕРИАЛНИ
И ВЕНОзНИ ОКЛУзИИ
Н. Николов, М. Станкев,Д. Луканова,
Б. Стоянова, С. Станев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

РЕзЮМЕ

Острите тромботични оклузии във венозната и артериална системи са проблем, с който съдовият специалист се
сблъсква ежедневно. Лечението им трябва да се извърши в
срочен порядък като основните методики са : отворена, хибридна и ендоваскуларна хирургия. Отворената хирургия е с
доказана във времето стойност, главно за артериалните оклузии, но е свързана с травма за пациента и несигурни непосредствени резултати. Те могат да бъдат избегнати с използването
на ендоваскуларни методи на лечение.
Цел: Да се покажат възможностите на механичната
тромбаспирация (Aspirex) в условията на спешност при артериални и венозни оклузии
Методи: Представяме по един случай на спешни остри
оклузии в артериалната и венозна системи. Първият пациент
е мъж, приет по спешност, с остра тромбоза на имплантирана
преди 7г. ендопротеза по повод аневризма на а. поплитеа. Другият пациент е жена, претърпяла неколкократни лимфни дисекции в областта на дясното бедро по повод туморни
метастази, с остри оплаквания в крайника от един ден и клиника на дълбока венозна тромбоза на магистрални вени до
степен phlegmasia cerulea dolens.
Двамата пациенти бяха третирани ендоваскуларно с механична тромбаспирация в спешен порядък. Използва се 8Fr
катетър Aspirex за двете процедури. При артериалната патология се наложи допълнително да се използва медикамент покрит балон и саморазгъвенстент. При венозната се използва
покрит стент и допълнителна катетър насочена тромболиза.
Резултати: И при двамата пациенти се постигна пълно
отваряне на оклудираните сегменти за изключително кратко
време (6 мин при артериалния и 18 мин при венозния случаи).
Проследяването при артериалния случай е една година, а при
венозния 6 месеца.
Заключение: Ендоваскуларната механична тромбаспирация е бърз и сигурен метод за евакуация на тромботични материи както в артериалната, така и във венозната съдови
системи. Методиката спестява травма, време и дискомфорт
както за пациента, така и за съдовия хирург.
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ХИБРИДЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТ
С КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ И ЛИПСА НА
АВТОВЕНОзЕН КОНДУИТ

И. Кавалджиев,В. Червенков, Н. Вълчев
Клиника по Съдова хирургия към „Токуда болница
София“

РЕзЮМЕ

Броят на пациентите, които постъпват с критична исхемия
на крайниците и които имат оклузия на артериите на различни
нива, постоянно расте. Инвазивните хирургични процедури за
възстановяване на кръвотока във феморо-поплитеалния сегмент
при пациенти, които са тип С и D в TASC класификацията, са
свързани съз значителна смъртност и удължен болничен престой. Хибридната хирургия, която е комбинация от ендоваскуларно лечение и отворена хирургична интервенция, се оказват
особено подходящи, защото се избягва нуждата от наличие
дълъг венозен графт и преодоляване на дългосегменти оклузии.
До момента не са публикувани достатъчно убедителни проучвания сравняващи хибридната хирургия с ендоваскуларната и
отворената хирургия. През последното десетилетие се публикуваха редица ретроспективни проучвания, касаещи хибридните
процедури, които показват техническа успеваемост до 95% и
приемлива 30-дневна болестност и смъртност.
Клиничният случай описва пациент на 62 г., който постъпва
в клиниката с остра болка в долен десен крайник с давност 1 ден.
След прегледа се установи критична исхемия на крайника, който
е пряко застрашен от ампутация. При постъпването пациентът
е с ъс стъпално-брахиален индекс 0. Болният е с изразен коморбидитет и извършени 7 съдови хирургични интервенции на ляв
долен крайник и 2 на десен, една от които тромбектомия и поставяне на саморазгъващ се стент в артерия поплитеа вдясно.
Хирургичният екип взе решение за извършване на тромбектомия
с оглед на прясната симптоматика, след което се направи интраоперативна ангиография, от която се видя проходима, но силно
стенотична артерия феморалис суперфициалис и инстент рестеноза на а.поплитеа. Поради липсата на венозен графт и предишните незадоволителни резултати от балонната ангиопластика,
хирургичният екип взе решение за извършване на хибридна операция. Направи се тромбендартериектомия на артерия феморалис суперфициалис с дезоблиптератор тип Фолмар с
отстраняване на предишно поставения стент и имплантиране на
нов, което доведе до отлични ангиографски резултати. Болният
имаше спокоен постоперативен период и ABI – 0,91 постоперативно. На контролния преглед на първи и трети месец пациентът
е с пулс на стъпални артерии и без данни за исхемия на крайника.
Ключови думи: Хибридно лечение, стент, тромбендартериектомия
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ПОСТЛЕзИОННА
(ПОСТПРОЦЕДУРНА) А-В ФИСТУЛА

Г.Стефанов, Р.Рунков, Е.Реджепоглу,
Д.Рунков
Отделение по съдова хирургия
МБАЛ‘‘Св.Пантелеймон‘‘ - ямбол

РЕзЮМЕ

Касае се за болен, постъпил на 01.07.2016 г. в
СБАЛК гр. Ямбол, по повод масивна БТЕ.Извършена е
транскатетърна селективна пулмоангиография с тромбаспирация.На същият болен преди година през същия
достъп (трансфеморален в дясно) в друга болница е извършена транскатетърна аблация.
На втори постпроцедурен ден се установява силен
трил,аускултаторно и се доказва а-в комуникация (Доплерсонографски и ангиографски) между а.profunda
femoris dextra и v.femoralis communis dextra. Болният бе
опериран по спешност на 07.07.2016 г .
Извърши се транссекция на а-в комуникацията и
странично възстановяване на лезионните дефекти на артерията и вената без трансплантант. Болният бе изписан
на 5 следоперативен ден без оток и нарушено кръвоснабдяване на десен крак .

БЕДРЕНАТА ВЕНА КАТО ГРАФТ
ПРИ ПОВТОРНИ АРТЕРИАЛНИ
РЕКОНСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯТА
НА ИНФЕКЦИЯ

Дончев Н., Петров В., Тунчев Ст., Кашукеева П.
Клиника по Съдова Хирургия, МУ-Варна,
УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

РЕзЮМЕ

Въведение: Едно от най-тежките и драматични усложнения в реконструктивната съдова хирургия, довеждащо до
висок леталитет и ампутация на крайника е инфекцията на
съдовата протеза. В повечето подобни случаи протезата
следва да се отстрани, а за нейн заместител се използва автоложен трансплантант. През 1981г. Schulman ML съобщава за
използване на v. femoralis при аорто-илиачни и бедрено-подколенни реконструкции. Първата подобна операция у нас е
извършена от доц. Княжев на 26.01.2005г.
Материал и методи: Касае се за 47 годишен пациент,
на който му е била поставена синтетична A-V съдова протеза
на ляв долен крайник в друго лечебно заведение на
10.08.2015г.
На 21.12.2015г. пациентът е реопериран по повод тромбоза на протезата. Извършена е тромбектомия.
На 03.02.2016г. отново е реопериран по повод на тромбоза на протезата, кървене и инфекция. В оперативния протокол е отбелязано, че “цялата протеза се екстирпира, като се
оставиха само анастомозите“. След дехоспитализацията
кървенето от ародираната кожа продължава.
На 04.05.2016г. болният е хоспитализиран в клиниката
с профузно кървене от бедрения достъп от 2 дни. От направената КАТ ангиография-данни за псевдоаневризма на AFS
sin. с руптура.На 05.05.2016г. пациентът е опериран по спешност. Интраоперативно се открива цялата AV протеза без коляното, както и тежка инфекция на протезата с изтичане на
гноевидна секреция от протезата и инсуфициенция на анастомозата между нея и AFS със струйно артериално кървене.
Екстирпира се цялата протеза. VSM sin. не се откри. Взе
се VSM dex., която се приши като пач на открилия се дефект
на AFS, който в ранния следоперативен период тромбозира.
Извърши се redo-операция на следващия ден, при която се взе
решение за резекция на AFS sin. и интерпозиция. VSM dex.
се оказа с прекалено малък диаметър-2мм. Поради изчерпания автогенен ресурс като последен вариянт за графтов материал остана v. femoralis sin. Последната се скелетира и
резецира под отделянето на v. profunda femoris, обърна се и
се интерпонира на мястото на резецирания участък от AFS
sin.
РЕЗУЛТАТИ: Следоперативно крайникът се реваскуларизира и пациентът беше изписан с пулс на стъпалните артерии, без оток на крайника, без хемодинамични нарушения
на венозното кръвообръщение.
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НАШИЯТ ОПИТ В ЛЕЧЕНИЕТО НА
УСЛОЖНЕНИ ЛЪЖЛИВИ АНЕВРИзМИ В
ИНГВИНО-ФЕМОРАЛНАТА ОБЛАСТ ПРИ
НАРКОзАВИСИМИ
Р. Стойчев*, Н. Белчев*, Д. Терзиев*, С. Караманова*,Ив. Мартинов**, й. Милев***
УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” ЕАД, София,
Отделение по съдова хирургия*
Клиника по инвазивна кардиология**
Клиника по гнойно-септична хирургия**

РЕзЮМЕ

През клиниките по съдова и гнойно-септична хирургия
за период от пет години 2011-2016 г. са били хоспитализирани и лекувани 43 наркозависими пациенти с усложнени
лъжливи аневризми в ингвино-феморалната област. Над 81%
от пациентите са оперирани в спешен порядък, най-често поради масивна хеморагия от руптура на образувана лъжлива
аневризма, вследствие лезия на магистрален съд или супурирал хематом в ингвино-фемаралната област.
Проблемът с лечението на тези пациенти придобива все
по-голямо значение поради значителното увеличаване броя
на наркозависимите използващи инжекционни наркотици,
тежките животозастрашаващи състояния, при които се хоспитализират и потенциалния риск от загуба на крайник или
живот.
При 40 пациенти е било извършено Ехо Доплер изследване на магистралните съдове на долните крайници, като
само при 11 е била извършена ангиографска диагностика поради спешността на състоянието при хоспитализацията.
Реконструктивни съдови операции в ингвино-феморалната област са извършени при 38 пациенти. При трима болни
са били приложени приложени първично лигатурни методи,
поради липса на технически възможности за съдова реконструкция и невъзможност за овладяване на хеморагията. При
четирима болни лигатурите са били поставени след настъпила инсуфициенция на съдовите анастомози след предшестващи автовенозни реконструкции и трудно овладяем
сепсис.
От оперираните 43 болни при шест е извършена ампутация на долен крайник, а трима са загинали в ранния следоперативен период вследствие генерализиран сепсис.
Лечението на наркозависимите с усложнени лъжливи
аневризми са тежък медико-социален проблем поради непрекъснатото увеличаване на техния брой, огромните финансови разходи и завишените изисквания към медицинския
персонал свързан с риска от заразяване със хепатит С, Спин
или др.
Ключови думи: лъжливи аневризми, съдови реконструкции, наркозависими.
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ВЪзМОЖНО ЛИ Е ЧИСТО ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОПЛИТЕАЛЕН ЕНТРАПМЪНТ СИНДРОМ?
Н.Николов, Б. Стоянова, С. Станев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“,
София

РЕзЮМЕ

Бурното развитие на едноваскуларната хирургия засегна почти всички области и аспекти на конвенционалната съдова хирургия. Все пак остават няколко области,
които са т. нар. „бастиони“ на отворената хирургия. В тях
ендоваскуларната хирургия не може да се намеси конструиране на А-В достъп за хемодиализа, каротидните
параганглиоми, поплитеален ентрапмънт синдром и др.
Цел: Да се отвори дебат възможно ли е със съвременните постижения на ендоваскуларната хирургия да се
лекува адекватно и дългосрочно някои от видовете поплитеален ентрапмънт синдром.
Методи: Представяме случай на млада жена 35г. с
клаудикационни болки в десния долен крайник и давност
поне 4-5 месеца и обостряне в последните 6 седмици с
постоянни болки, изтръпване, изстиване и побледняване
на стъпалото. Пациентката е лекувана за ендартериит, независимо че от предходна скенер ангиография е верифициран I тип поплитеален ентрапмънт. Терапевтичният
процес премина през две фази – първата беше ендоваскуларна, а втората класическа отворена хиругия.Ендоваскуларната фаза включва неколкократни тромбаспирации,
балоннадилатация, стентиране и катетър насочена тромболиза.
Хирургичната фаза беше извършена след 5 седмици.
Беше конструиран класически феморо-поплитеален байпас с ревертирана вена.
Резултати: Още след края на ендоваскуларното
лечение пациентката се дехоспитализира с пулсации на
стъпалните артерии и ABI dex. – 1.10. Ефектът от лечението се проследи за 5 седмици и след стабилизиране на
физическото и психическото състояние на пациентката се
пристъпи към отворена, дефинитивна хирургия. Шест
месеца след последната интервенция не се откриват
данни за съдово заболяване.
Заключение: Съвременните методики и средства на
ендоваскуларната хирургия ни дават надежда, че за още
една от „крепостите“ на отворената хирургия съществува
алтернатива на операцията. Все още обаче този въпрос
не е достатъчно проучен и доказан, за да може да се използва свободно като метод на първи избор при някои
форми на поплитеален ентрапмънт синдром.
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ЕНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ
tНROmBOANGiitiS OBlitERANS
И. Тенев, Д. Петков, А. Елкин, С. Бисеров,

П. Пенков

Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия,

МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

РЕзЮМЕ

Tromboangiitis obliterans (ТАО, болест на Buerger) се
възприема като отделна васкулопатия, с най-вероятно автоимунна генеза, типична клинична картина и характерна
хистология. Тютюнопушенето и ниското качество на
живот остават най- важните рискови фактори за неговото
развитие. В своята еволюция заболяването, често налага
извършване на минимални или големи ампутации на
крайниците. Хирургичната реваскуларизация е важна
част от комплексното лечение на ТАО, но не винаги е
възможна. Днес все по - активно се търсят и биват прилагани съвременните минимално-инвазивни ендоваскуларни техники. При анатомично подходящи лезии те
представляват разумна алтернатива на конвенционалната
отворена хирургия.
Представени са няколко случая на пациенти с ТАО,
лекувани ендоваскуларно с добър резултат. При всички
бяха приложени дилатации с DEB и/или стентиране в различни участъци на магистралните артерии на долните
крайници. При един от пациентите в следоперативният
период се наложи отворена ревизия поради настъпила
критична исхемия, като след интервецията исхемичната
симптоматика отзвуча. Обсъждат се възможностите на
този вид процедури при лечението на заболяването и проблемите при извършването им.
Ключови думи: болест на Buerger, ендоваскуларни
процедури

ПОПЛИТЕАЛЕН ЕНТРАПМЪНТ
СИНДРОМ
Д. Николов, Н. Колев, С. Стефанов
Кардиологичен център
Сити Клиник – София

РЕзЮМЕ

Поплитеалният ентрапмънт синдром (ПЕС) , макар
и рядко срещан, е причина за сериозно увреждане и инвалидизация при млади мъже и атлети, при които е налице аберантно взаимоотношение между поплитеалните
съдове и мускулно-сухожилните структури в поплитеалната ямка.
Представяме случай на 17-годишен професионален
спортист с тримесечна анамнеза за клаудикацио, скъсяващо се постепенно до болки в покой. Проведените дуплекс сонография и КТ ангиография установиха
двустранен втори тип ПЕС, с лекостепенна дилатация с
пристенна тромбоза на артерия поплитея и множество
дистални емболизации в подбедрените съдове за симптоматичния крайник. Със заден поплитеален достъп се извърши декомпресия, селективна тромбектомия на трите
подбедрени съда под рентгенов контрол и дезоблитерация с пач пластика на артерия поплитея. След 3 месеца
пациентът се върна към активна спортна дейност. Доплер
ехографското проследяване установи бавно развитие на
поплитеална аневризма, поради което след 13 месеца отново със заден достъп се извърши резекция на аневризмата и автовенозна интерпозиция. В следващите 24
месеца пациентът е асимптомен и без патологична ехографска находка.
Прогресиращата артериална недостатъчност при
млади мъже трябва да насочва вниманието към няколко
редки състояния сред които е и ПЕС. Внимателната анамнеза, клиничният преглед и доплер ехографското изследване, подпомогнати от съвременните образни методи са
от съществено значения за поставяне на ранна и точна
диагноза, както и за правилното планиране на хирургичното лечение.
Ключови думи: артерия поплитея, аневризма, доплер сонография, дуплекс, КТ ангиография, хирургично
лечение, автовенозен байпас.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА РУПТУРИРАЛА АНЕВРИзМА НА ДЯСНА ПОВЪРХНОСТНА ФЕМОРАЛНА АРТЕРИЯ
Добромиров П., Борисова И., Манолов Н.,
Чешмеджиев М., Сапунджиева М., Костов П.,
Тютюнджиев К.
Отделение по Съдова хирургия
МБАЛ „Св. Анна“- гр. Варна

РЕзЮМЕ

Въведение: честотата на изолираните аневризми на
a. femoralis superficialis (AFS) възлиза на около 1% от
всички аневризми на феморалните артерии. Засягат предилекционно мъжкия пол, развивайки се главно сред
болни в напреднала възраст. Прогнозата на този тип патология е благоприятна, но в 35% от случаите може да
настъпи руптура, налагаща спешна интервенция за постигане на органо- и животозапазващ изход от болестта.
Цел: да представим клиничен случай на пациент с
руптурирала сакциформена аневризма на дисталната част
на AFS.
Материали и методи: представен е клиничен случай на 82 годишен мъж с придружаващи заболявания:
Хипертонична болест, Перманентно предсърдно
мъждене, Сърдечна недостатъчност, Есенциална тромбоцитемия, заболял остро с оплаквания от болки и оток на
дясно бедро. Проведените компютърна ангиография и
ултразвукова доплерсонография показват наличието на
сакциформена аневризма в дисталната част на дясна
AFS /в Хънтеровия канал на прехода към проксималната
част на артерия поплитеа/ и налична руптура на съда. Извършената резекция и последващо възстановяване на AFS
показаха отличен следоперативен резултат. За представянето на настоящия клиничен случай използвахме документен метод, а лабораторните, инструменталните и
терапевтични методи бяха осъществени в съответните
структури на МБАЛ ,,Св. Анна‘‘ – гр. Варна. Проведен е
подбор на медицинската литература, достъпна по посочения проблем.
Изводи: представеният клиничен случай е интересен от диагностична и диференциално диагностична
гледна точка, предвид рядкото му проявление, с клиничен
ход наподобяващ други типове съдова патология. Адекватната диагноза и ранната оперативна намеса се оказват
решаващи за запазване на крайника и живота на болния.
Ключови думи: аневризма, руптура, феморална артерия, атеросклероза, кръвоносни съдове
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НАУЧНА СЕСИя: „РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ ПРИ
ПАТОЛОГИЯ НА АОРТОИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ”
УСЛОЖНЕНИЯ НА СЪДОВОХИРУРГИЧНИТЕ ДОСТЪПИ В
АОРТО-ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ

Кавръков Т, Абрашев Х, запрянов Х., Тенев Т.
Клиника по съдова хирургия,
УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“,
Тракийски Университет, Стара Загора

РЕзЮМЕ

Традиционната отворена хирургия на коремна аорта
и илиачния сегмент е хирургична интервенция с висок
риск и нейният успех в голяма степен се обуславя от вида
хирургичен достъп.
Целта на проучването е да представи най-често срещаните усложнения при съдово-реконструквтините операции в аорто-илиачния сегмент спрямо отделните
хирургични достъпи и да дефинира оптималния достъп
при съответния вид съдова патология.
Ретроспективно бяха изследвани 226 случая на
съдово-реконструктивни операции в аорто-илиачния сегмент в периода между 2000 г. и до 2016 г. в Клиника по
съдова хирургия при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
Стара Загора. При 97 от тях беше извършена трансверзална лапаротомия, при 61 срединна лапаротомия.и при
68 случая беше извършен ретроперитонеален съдов
достъп.
Резултатите бяха обобщени и сравнени според ранните и късните следоперативни усложнения: постоперативна херния, дехисценция на оперативната рана,
кървене, супурация на оперативната рана, oграничени
кожни ръбцови некрози, лимфорея, усложнения на гастроинтестиналния тракт, дихателната система,
сърдечно-съдовата система и др. Анализирани и отчетени
бяха предимствата, недостатъците на съдовите достъпи
при отделните видове съдова патология и тяхната локализация.
От нашето проучване може да заключим, че избора
на оптимален съдово-хирургичен достъп зависи от вида
съдово-реконструктивна интервенция, нейната локализация, условията на нейното извършване (в планов порядък/ по спешност) и в основна степен от опита и
професионалните умения на хирурга.

РЯДЪК СЛУЧАИ НА ОГРОМНА
ФАЛШИВА АНЕВРИзМА НА АРТЕРИЯ
ИЛИАКА СЛЕД РЕзЕКЦИЯ НА
АНЕВРИзМА НА КОРЕМНАТА АОРТА
Б. Киров, Б. Чешмеджиева, Д. Желев,
П. Атанасов
Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ Св. Георги,
Пловдив

РЕзЮМЕ

Цел: да представи опита на авторите с гигантска
фалшива аневризма(ФА) на аортата след предходна
спешна реконструкция дължаща се на обратен ток от илиачна артерия.
Методи: Планово или спешно оперативно лечение
на аортна абдоминална аневризма , ААА, е сред основната дейност на съдовият хирург при установени във времето стандарти на възможни усложнения. Извършен е
обзор на публикуваните случаи на ФА след реконструкция за ААА.
Резултати: Авторите представят в детайли изключително рядък случаи със пациент с ФА възникнала от обратен кръвоток от артерия илиака комунис синистра и
напълно имитираща нова ААА. Представени са образни
изследвания около оперативната намеса и от хода на самата намеса.
Заключение: Обсъждат се техническите проблеми
и алтернативи и е потърсено сравнение със световният
опит.
Ключови думи: Аортна, аневризма, абдоминална,
фалшива, оперативно лечение
Тема на работата: Хирургично лечение на артериални заболявания, Вария
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА СИМПТОМАТИЧНА АРТЕРИОВЕНОзНА АНЕВРИзМА НА ДЪЛБОКАТА БЕДРЕНА
АРТЕРИЯ, БЕДРЕНАТА ВЕНА И
ВЪНШНАТА ИЛИАЧНА ВЕНА

Добромиров П.1, Борисова И.1, Манолов Н.1,
Чешмеджиев М.1, Сапунджиева М.1 , Костов
П.1 , Големанов Д.2
1
Отделение по Съдова хирургия МБАЛ „Св. Анна“гр. Варна2 „Съдова амбулатория” ДКц 4 гр. Варна

РЕзЮМЕ

Въведение: Артерио-венозните аневризми представляват директни комуникации с голям размер на
шънта. Те са редки и поради тази причина литературните
източници са оскъдни и малко може да се намери за етиологията, клиничната изява и терапевтично поведение. Естеството на заболяването и фактът, че най-често се
изявяват със своите усложнения, предопределят диагностичните и хирургични проблеми при лечението им. Цел:
да представим клиничен случай на пациент с артерио-венозна аневризма, ангажираща артерия профунда феморис(APF), вена феморалис(VF) и външната илиачна
вена(VIE).
Материали и методи: представен е клиничен случай на 77 годишен мъж с придружаващи заболявания:
Хипертонична болест и Мултифокална атеросклероза, с
оплаквания от нарастващ оток и засилващи се болки в
дясна ингвинална и феморална област. Проведените компютър-томографска ангиография и ултразвукова доплерсонография показват наличието на аневризма на APF, VF
и VIE в дясно с размери 120/152/165 мм., както и непроходимост на артерия феморалис суперфициалис(AFS) и
дисталните артерии. Извърши се резекция на аневризмата и се лигираха VF и VIE. Поради пълна оклузия на
AFS и дисталните артерии, бе невозможна артериална реконструкция. Посочените оперативни намеси показаха
добър следоперативен резултат. За представянето на настоящия случай използвахме документен метод, а диагностичните и лечебни методи бяха осъществени в
структурите на МБАЛ ,,Св. Анна‘‘ – гр. Варна. Проведен
е обзор на медицинската литература, достъпна по посочения проблем.
Изводи: представеният клиничен случай е интересен в диагностичен и хирургичен аспект, предвид рядкото
му проявление. Ранната намеса и радикалността на операцията доведоха до съхраняване живота и крайника на
болния.
Ключови думи: артерио-венозна аневризма, феморална и илиачна вена, дълбока феморална артерия, мултифокална атеросклероза.
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ТОРАКОБИФЕМОРАЛЕН БАйПАС

Говедарски В., Петров Ил., Димитров С.,
Хаджиев Е., захариев Т., Начев Г.
Клиника по Съдова Хирургия и Ангиология
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

РЕзЮМЕ

Увод. Типичният за лечение на Аортоилиачна оклузивна болест е Аортобифеморалния байпас, с проходимост
приблизително 83-92% за 5 години. Торакобифеморалния
байпас е хирургична алтернатива с приблизителна първична
проходимост от 81%.
Показания. Коремна радиация, множество коремни
интервенции, колостомия, проксимална аортна непроходимост в непосредствена близост с бъбречни и/или висцерални артерии артерии, неуспех при стандартия
Аортобифеморален байпас, неколкократни ретромбози на
Аортобифеморален байпас, инфекция на предходен аортен
графт.
Противопоказанията включват тежка белодробна недостатъчност и гръдни операция.
Анестезия. Обща анестезия с разделна интубация
съвместно с епидурална анестезия.
Позиция. Пациентът се поставя в позиция за постеролатерална торакотомия.
Техника. Лява торакотомия се извършва в седмо, осмо
или девето междуребрено пространство. Долния белодробен лоб е прибран. Стандартна експозиция се прави за бедрената съдове.
Усложнения. Кървене, руптура на слезка, увреда на
илиачна вена, инфекция, остра бъбречна недостатъчност,
дисекация, дистална емболизация, тромбоза на присадката,
инфаркт на миокарда, белодробна недостатъчност, чревна
исхемия, исхемия на гръбначния мозък, импотентност.
Клиничен случай. През 2009 г. при пациент на 47г. е
извършен Ао-бифеморален байпас поради лимитищо прогресиращо клаудикацио в следствие на Синдром на Лериш.
На 11.03.2015 г. в условията на спешност се извършва неуспешен опит за тромбектомия на двата бранша. Поради напредващите исхемични промени на съдово-хирургична
пациентът бе обсъден и преценен за Торакобифеморален
байпас като единствена алтернатива за реваскуларизация.
Дискусия. Предимства за използване на Торакобифеморалния байпас: ДТА е по-малко податливи на атеросклеротична болест и дисекция; използване на частично
клампиране на аортата; тунелизиране по конвенционален
начин е "сляпа" процедура, извършването с видеоендоскопия осигурява визуален контрол на ретроперитонеаленото
пространство и предотвратяване на ятрогенни травми.
Заключение. Торакобифеморалния байпас: не е за единични Ао-илиачни оклузии; използва се като повторна операция; видеоендоскопия подпомагане е за предпочитане.
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HOW tO tREAt SUPRARENAl AORtiC
ANEURySmS – WitH OPEN SURGERy,
HyBRiD OR ENDOvASCUlAR?
G. mommertz mD
Marienhospital Aachen
Department of Vascular and
Endovascular Surgery

РЕзЮМЕ

Aim: The aim is to give an overview about the recent
publications about the variety of treatment options for
suprarenal aortic aneurysms
Method: Pubmed research using the following keywords: suprarenal aortic aneurysm, hybrid-procedure, fenestrated endograft, branched endograft, chimney-technique
Results: There is no clear evidence favouring any of the
mentioned option, although there is a trend, that hybrid procedures have the worst results. In the longterm run there is
no difference between open surgery and endovascular therapy, and no difference between fenestrated grafts and chimney technique. Comparing the invasivness it is clearly
obvious that endovascular therapy wins the race, although
during the next 24 months this differences are balanced due
to more revision in the endovascular group, which mostly
could be done again endovascularly.
Conclusion: In the moment it is unclear if open or endovascular surgery ist he best option to treat suprarenal aortic
aneurysms; However the choice should depend on individuell
experiences, possibilities oft he hospital and specialy the patient who should be fit for both options.

РЕКАНАЛИзАЦИЯ НА ХРОНИЧНА
ОКЛУзИЯ НА АРТЕРИЯ ИЛИAКА НА
ПАЦИЕНТ С ДВУСТРАННИ
НЕФРОСТОМИ
И. Кавалджиев, Е. Белински,
Р. Томов, В. Червенков, М. Станева
Клиника по Съдова хирургия,
МБАЛ „Токуда Болница“, София

РЕзЮМЕ

Оклузуията на илиачна артерия от атеросклеротична
плака е хроничен процес на уврена на съдовата стена. В
своята еволюция атеросклеротичната плаки наподобява
възпалителен процес и се свърза с отлагане на калциеви
съединения и характерна организация и състав на тъканите около нея. Нефростома е постоянен катетър поставен в бъбречно легенче, с цел да отвежда произведената
урина извън тялото. Това се налага при невъзможност да
се подсигури естествен дренаж до пикочния мехур. Найчестата причина е резекция на пикочен мехур по повод
на уротелен карцином. Клиничният случай разглежда пациент на 73г, който постъпва с клинична картина на критична исхемия на ляв долен крайник и труднозарастваща
рана на гърба на ляво ходило с данни за инфекция. От
прегледа се установи хронична оклузия на артерия
илиака комунис и АФС вляво, на фона на дългогодишна
атеросклероза и ABI = 0,18. Поради декомпенсирания характер на илиачната тромбоза се предприе оперативно
лечение. Наличието на двустранни нефростоми на предна
коремна стена, поставени по повод на резекция на пикучен мехур, бе разглеждано като високорисков фактор за
инфекция. Това постави опцията за ендоваскуларно на
по-преден план от аорто-феморален, феморо-феморален
кросоувърен или аксило-феморален протезен байпас. Извърши се субинтимална рекалнализация и се стентира артерия илиака екстерна. Подсигури се феморален
оперативен достъп вляво, извърши се локално ТЕА и се
постави ретроградно дезиле. Отстранената атеросклеротична плака бе твърда, здравопрокрепена към съдовата
стена, организирана, с множество калциеви отлагания.
Постави се антеградно дезиле в а. брахиалис син. Прокараха два водача – един в истинския и един в лъжливия
лумен. Двата лумена се съобщиха чрез ендоваскуларна,
балонна техника. ABI=0,55 при изписване. Работеща
съдова рекострукция и зараснала рана на гърба на ходилото на контролния преглед след 5 месеца. Значителна
редукция на оплакванията.
Ключови думи: тромбоза, илиачна артерия, нефростома, ендоваскуларна реваскуларизация.
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E-tEGRA ИЛИ E-vitA ПРИ EvAR?

Д. Петков, Г. Момерц, А. Елкин, И. Тенев,
С. Бисеров
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
“Мариен хоспитал”, Аахен, Германия

РЕзЮМЕ

Прави се сравнителна оценка на използваните за ендоваскуларно лечение на аневризми на коремната аорта
устройства E-tegra и E-vita ABDOMINAL XT (Jotec, Германия).
Анализират се предимствата и недостатъците на двете
устройства както по отношение на архитектурната структура и изработката им, така и по отношение на начина на
работа при поставяне, визуализацията под рентгенов контрол, маркери, позициониране и отваряне.
Натрупаният опит, по отношение на анализираните качества на имплантантантите е в полза на E-tegra, но по-ниската цена на E-vita също може да се обсъжда като
предимство, предвид инсуфициентното финансиране от
страна на НЗОК.
Дискутира се и необходимостта от нов подход, който
да осигури финансирането на EVAR в България, в съответствие със световните тенденции за ендоваскуларно лечение
на аневризмите на абдоминалната аорта (ААА).
Ключови думи: аневризма на абдоминална аорта
(AAA), ендоваскуларни процедури, Endo Vascular Aneurysm
Repair (EVAR)
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МЯСТО И ВИДОВЕ ЕНДОПРОТЕзИ ПРИ
СПЕШНИ И ЖИВОТОзАСТАШЯВАЩИ
СЪСТОЯНИЯ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
Н. Николов, М. Станкев, Б. Стоянова
Клиника по съдова хирургия и ангиология
„Нацонална кардиологична болница“, София

РЕзЮМЕ

Състоянията, свързани с нарушаване на целостта на артериален кръвоносен съд са едни от най-тежките, трудоемки
и смъртоносни такива в съдова хирургия. Дисрупцията на
среден или голям по калибър кръвоносен съд, независимо
от причината (ятрогенна, руптура, прободно нараняване и
др.), е свързано с голяма кръвозагуба. Когато това се случва
в кухина без структури, които да ограничат хематома, може
да бъде фатално в много кратки срокове.
Цел: Да се направи сравнителен анализ на предлаганите на пазара ендопротези и мястото на всяка от тях в различни части на артериалното дърво при спешни съдови
състояния.
Методи: Представяме два клинични случая извършени
в условията на спешност. При първия случай се касае за пациент на 60г. с руптура на проксимална анастомоза на илиофеморален автовенозен ребайпас, придружен с голям
ретроперитонеален хематом. Вторият случай е пациент на
50г. с прободно нараняване в областта на дясното бедро с
оформяне на голям пулсиращ хематом и засягане на прехода
а. Феморалис суперфициалис – а. поплитеа.
При двамата пациенти се предприе първично ендопротезиране, като за общата илиачна област се използва балон
монтиран ендографт (Advanta V12, Maquet), а за феморопоплитеалната – саморазгъвен такъв (Wallgraft, Boston Scientific). Хематомът при първия пациент се остави под
наблюдение, докато при втория пациент се предприе последваща евакуация, лаваж и дренаж на оформената от хематома кухина.
Резултати: Имплантацията на двата стентграфта доведе до отличен непосредствен резултат – възстановяване
на лумена на съдовете без данни за екстравазация. След една
година проследяване не се наблюдава промяна в състоянието на пациентите, няма данни за рестенози или лийк от
имплантираните ендопротези.
Заключение: С включването на покритите стентове в
арсенала на съдовите хирурзи се постига голяма успеваемост, бързина и минимална травматичност и инвазивност
при тази особено тежка и нерядко фатална съдова патология. Ендопротезите ни дават възможност на първи етап да
овладеем спешното състояние без риск за пациента, а на
следващ хирургично да довършим лечението му.
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НАУЧНА СЕСИя: „ВАРИЯ”
МОРФОЛОГИЯ НА АОРТНИЯ ЕНДОТЕЛ –
ПОСТНАТАЛНИ ПРОМЕНИ, СТАРЕЕНЕ И
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЕНДОТЕЛНИТЕ
КЛЕТКИ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
ПРОУЧВАНЕ
Лазар Желев
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
Военномедицинска академия – София.
Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински университет София

РЕзЮМЕ

Ендотелът се състои от плоски полиголигонални
клетки (ЕК) които постилат непрекъснато луменната повърхност на кръвоносните и лимфни съдове и сърдечните
кухини. В зависимост от големината на съда, в който се
намират, ЕК могат да се разделят на микро- и макроваскуларни, показващи структурни и функционални различия и податливост към различни патологични процеси.
Типичен макросъдов ендотел се наблюдава в централния
артериален съд на тялото – аортата. Удобен експериментален обект за изследване на макроваскуларния ендотел
е аортата на плъха тъй като в нея съществуват подобни
на човешките хемодинамични условия.
За повечето от съдовите специалисти, морфологията
на ендотела се свежда до тази наблюдавана на срезове от
съда - тънък вътрешен слой съставен от еднообразни
плоски клетки с изпъкване в областт на ядрото. Цялостната форма на ЕК обаче и големината на тяхната повърхност могат да се наблюдават откъм плоската им,
луменна страна чрез т.нар. „лицеви” (en face) методи и
техники. Лицевите техники за светлинномикроскопски
наблюдения дават възможност да се изследват обширни
ендотелни области.
Сравнително кратката продължителност на живота
на плъховете (2-3.5 год.) и липсата на спонтанна атеросклероза дава добра възможност за провеждане на детайлни проучвания върху динамиката в морфологията на
аортните ЕК през постнаталния период от развитието,
както и в процеса на стареене. С помоща на прерязване и
микросъдова анастомоза на аортата може да се проследи
процеса на увреждане и динамиката в регенерацията на
ЕК.

ПО ПОВОД ЕДНА ЖАЛБА.
ДЕОНТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ –
РАзМИСЛИ И ВЕРОЯТНИ ПОУКИ
Д. Желев
Клиника по съдова хирургия и ангиология.
УМБАЛ „Св. Георги” Пловив

РЕзЮМЕ

Увод: Сега сме 2016 г. Отношенията лекар-болен са
сложни. Пациентските организаций са над 50. В Google
има стотици сайтове с указания как на всяко право на пациента съответства отговорност на лекаря – професионална, договорна, гражданска и наказателна.
Обществената нагласа, поддържана от медий и политици
не е в полза на медицинския персонал и работата му.
Изложение: Представя се историята на заболяването на млад пациент и оперативното му лечение по
повод остра артериална недостатъчност на левия долен
крайник. Успешно осъществена реваскуларизация на долните крайници с дясно-ляв кросовер протезен бай-пас.
Представя се жалбата на същия пациент писана с помошта на адвокати и колеги. Представят се констативния
протокол от извършената проверка за изясняване на обстоятелствата по жалбата от РЗОК и НЗОК. Представя се
констативния протокол от проверката на Изпълнителна
Агенция „Медицински одит” към МЗ. Обсъждат се деонтологични /за професионалния дълг/, колегиални и морално етични проблеми. Прави се опит за извличане на
практически поуки.
Заключение:
От известните:
„Нomo homini lupus est”
“Doctor doctorum lupisimus est”
Към не популярното: „Homo sacra res homini” /Човекът е нещо свещено за човека/
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ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ ОТ
АРТЕРИАЛЕН ПРОИзХОД

ПАТОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ НА ТРАУР
ПРИ СЛУЧАИ НА АМПУТАЦИЯ

Т. захариев, Г. Начев

*Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Е. Хаджиев, В. Говедарски, И. Петров,

Клиника по Съдова хирургия и Ангиология
УСБАЛССЗ „Св. Екатерина” ЕАД

РЕзЮМЕ

Въведение: Със застаряване на населението непрекъснато расте броят на хората с хронична артериална
недостатъчност на крайниците /ХАНК/, а също и на болните с хронични рани от съдов произход. Тези рани биват
лекувани консервативно, оперативно и комплексно, чрез
медикаменти, съвременни превръзки в различните фази
на раневия процес, осигуряващи предотвратяване на инфекцията, регулиране на влажността, осигуряване на
достъп на кислород до раневите повърхности и ускоряване на епителизацията,хирургични или еднваскуларни
процедури.
Цел: Да сравним резултатите от лечението на артериалните хронични рани чрез консервативна терапия,
съчетана или не с хирургична или ендоваскуларна процедура.
Материали и методи: За период от 1 години през
Клиниката по съдова хирургия при УМБАЛ „Св. Екатерина“ гр. София са преминали 100 пациенти с рани от артериален произход. 50 болни са лекувани само
консервативно и 50 – с комплексен подход - хирургично,
превръзки, и медикаментозно. Консервативната терапия
включваше медикаменти, ежедневно обработване на раната и превръзки,Оперативните процедури включваха ендоваскуларно стентиране, дилатация, ротарекс, бай-пас,
на различни сегменти на илиачни , феморални и тибиални артериални съдове и профундопластика.
Резултати: Проследихме честотата на зарастналите
рани на 1, 3 и 6-ти месец.
Изводи: Комплексният подход към лечението на
хроничните рани от артериален произход е особено
важен. За избор на правилен метод е задължително обстойното доплерово и СТ-ангиографсно изследване на
артериалната система,както и съобразяване с всички придружаващи заболявания. Хирургичната, ендо
Ключови думи: артериална хронична рана, време за
зарастване, ПТА,
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Крумова-Пешева Р.*, Пешев Х.**, Гиров К.**
**Военно-медицинска академия – Клиника по

съдова хирургия и ангиология

РЕзЮМЕ

Ампутацията на крайник е хирургична интервенция,
която съдържа характеристики на тежък физически и
психичен травматизъм. Свързана е с усещането на безперспективност, уязвимост и нежелана промяна. Води закономерно до интензивен депресивитет с висок суициден
риск. Депресията е отговор на загубата на част от себе си,
от тялото си, на загубата на самооценка, на социален престиж и социални позиции, на професионален идентитет
и др.
Настоящият материал има за цел да представи част
от нетипичните, патологични реакции на пациенти след
ампутация, с които е свързано преработването на психичния травматизъм и емоционалното стабилизиране. Изследването се отнася до 32 случая на болни с ампутация,
с които са провеждани психологични интервенции преди
и след хирургичната намеса. Използваните методи са в
сферата на качествените научни изследвания. Резултатите показват трудното психично интегриране на загубата
и нуждата от психотерапевтична работа с цел справяне с
траура. В заключение може да се каже, че патологичните
реакции са парадоксален начин на неприемане на реалните факти при ампутация и затрдуняват сериозно психичното и физическо възстановяване на болните.
Ключови думи: ампутация, психоанализа, психотерапия.
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НАУЧНА СЕСИя: „РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ ПРИ
ПАТОЛОГИЯ НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ”
DOES EARly CONtROl OF DiStAl iNtERNAl CAROtiD ARtERy DURiNG
ENDARtERECtOmy CONtRiBUtE tO REDUCE NEUROlOGiC DEFiCitS:
A PilOt StUDy
Kamenov O, G. mommertz
Marienhospital Aachen, Department of Vascular and Endovascular Surgery

РЕзЮМЕ

Objective: It has been proven that microemboli (ME)
during the carotid endarterectomy (CEA) occur frequently
while preparing the carotid bifurcation and that these ME are
particulate. There are a lot of hints, that particulate ME are
one of the reasons of intra - or perioperative stroke during
CEA. To reduce the ME during the dissection of the carotid
bifurcation the early control of the distal internal carotid artery is described in two studies, which are either retrospective
or not randomized.
Our study, which is designed prospective randomized,
compares the numbers of ME during CEA performed with
early control of the distal internal carotid artery versus the
traditional procedure.
Patients and methods: During a one year period, 28 patients with severe stenosis (>60% NASCET) and recent (<28
days) symptoms of the internal carotid artery were included
in this study. We performed 29 CEA and randomized 12 procedures in group A = early control of distal internal carotid
artery and 17 in group B = traditional procedure. All patients
were examined by an independent neurologist before and
after CEA. The median duration between the onset of symptoms and CEA was 9.6 days. Two endarterectomies were performed due to retinal ischemia, ten procedures were indicated
by transient cerebral ischemic attacks and 17 procedures were
recommended because of completed strokes. It was surgeon’s
decision to perform an eversionendarterectomy (EEA) or an
endarterectomy with patch angioplasty. During the whole procedure the patients were monitored by means of transcranial
Doppler (TCD) and electroencephalogram (EEG). We
recorded the microembolic signs (MES) continuously and related them to the following periods: a) during the dissection,
b) if necessary during shunting (n=5; three in group A, two
in group B) and c) with the release of bloodflow after arterial
closure. After the procedure TCD monitoring maintained for
at least 90 minutes.
Results: We performed EEA 26 times (10 in group A,
15 in group B) and patch angioplasty in 3 patients. The median operation time for group A was 65.7 minutes and for
group B 72.4 minutes, the clamping times were also similar
in both groups; 15.5 in A and 21.7 in B. ME during dissection
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of the carotid bifurcation occurred in 4 patients of group A
and 8 patients of group B. Additionally in two patients of
group A, who required a shunt ME occurred as well. During
restoration of bloodflow in all patients only a few air bubbles
were encountered. Postoperatively three patients (2 of A, 1of
B) showed ME shower which were successfully treated with
Aspisol® 500mg intravenously. In another 12 patients (5 of
A, 7 of B) ME occurred in this phase. We did neither encounter major complications like stroke or death nor minor
complications like peripheral nerve lesion, bleeding or wound
helaing disturbance. There was no statistical significant difference in occurrence and numbers of ME between group A
and group B. As well the procedure related times were similar.
Conclusion: Although it seemed to be advantageous to
perform early control of the distal internal carotid artery during carotid endarterectomy, concerning the occurrence of ME
during dissection, this study did not detect a significant advantage or disadvantage of early control of the distal internal
carotid artery.
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ЕМБОЛИЯ НА ВЪТРЕШНА КАРОТИДНА
АРТЕРИЯ И НА БРАХИАЛНА АРТЕРИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРЕДСЪРДНО
МЪЖДЕНЕ
В. Червенков, М. Станева, И. Кавалджиев,
Н. Вълчев
Клиника по съдова хирургия
Токуда болница - София

РЕзЮМЕ

Предсърдното мъждене е суправентрикуларна тахиаритмия, характеризираща се с произволно предсърдно възбуждение,
с последващо нарушение на механичната функция. Това е найчесто срещаното ритъмно нарушение, което засяга близо 5% от
хората над 65 години.Най-сериозното усложнение при пациентите с предсърдно мъждене е артериалния тромбоемболизъм
като неговата изява може да варира от асимптомно запушване
на периферни артерии до исхемичен инсулт и смърт.
Емболията на каротидните артерии буди особен интерес
поради недобрата корелация между драматичните резултати от
образните изследвания и асоциираната с тях неврологична симптоматика.
Представяме клиничен случай на 80г. Пациент с високостепеннта аортна инсуфициаенция и хронично предсърдно
мъждене(непровеждащ антикоагулантна профилактика), който
постъпва с клинична картина на емболия на брахиална артерия
с давност една седмица. От проведения преглед освен емболията
на горен крайник като случайна находка се установи асимптоматична емболия на вътрешна каротидна артерия. По наши
данни има описани единични случаи на задържан ембол в артерия каротис интерна при пациент с аортна инсуфициенция. Поради компенсирания характер на брахиалната емболия
хирургичното лечение беше отложено за по-късен етап. Заради
анатомична особеност в хода на артерията емболът се заклещва
в началната й част, която е леко дилатирана. Поради подлежащата сърдечна патология се образува винтилен механизъм, който
води до непълна оклузия на съда. Наличието на предсърдно
мъждене, високоят тромбоемболичен риск и почти пълната
оклузия на каротидната артерия наложи да се извърши емболектомия с използване на шънтова система и пачпластика. Наличието на слабофиксирания за артериалната стена ембол и
високия риск от емболизация наложи използването на по-специфична хирургична техника за клампаж на вътрешната каротидна артерия, която не беше отпрепарирана преди
артериотомията, за да не се получи дистална миграция на ембола. Постоперативно беше проведена консултация с невролог
и не бяха открити неврологични дефицити. На контролния преглед на първи и трети месец се направи еходоплерсонографско
изследване, на което не бяха констатирани хемодинамично
значими рестенози.
Ключови думи: емболия, каротидна артерия, предсърдно
мъждене.

ПРЕДОПЕРАТИВНА АНТИАГРЕГАНТНА
ТЕРАПИЯ ПРИ КАРОТИДНА
ЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ – УСЛОЖНЕНИЕ
ИЛИ ПРЕДИМСТВО?

Н. Николов, М. Станкев, Д. Луканова,
Б. Стоянова, С. Станев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

РЕзЮМЕ

Въпросът с предоперативната антиагрегантна подготовка е много дискутабилен. Тя е задължителна и неизменна
част при пациентите със скорошно стентиране (особено коронарни стентове или аортни ендопротези). При тези пациенти в повечето случай антиагрегантите не се спират
предоперативно, независимо от повишения риск от кървене
и реоперация. По-различно е при пациенти, които постъпват
за интервенция без предварителна медикация с антиагреганти, както и при тези при които тя може да бъде преустановена предоперативно без риск за пациента. Доказано е, че
при каротидната дезоблитерация формирането на тромб
върху увредената повърхност започва веднага след деклампажа на артерията. Това води до необходимост от инхибиране на тази тромбоцитна агрегация още преди операцията.
Цел: Да се оцени съотношението полза/риск на предоперативната антиагрегантна терапия при каротидна ендартеректомия
Методи: Проучихме ретроспективно 850 пациенти за
период от 7 г., при които е известен антиагрегантния статус
по време на оперативната интервенция. От тях 500 пациенти
са без антиагрегантна профилактика, а останалите 350 с такава. Данните са обработени статистически като се търси
връзката между антиагрегантния предоперативен статус и
най-честите ранни усложнения : преходно нарушение на
мозъчното кръвообращение (ПНМК), хеморагия, инсулт,
ретромбоза, миокарден инфаркт и смърт.
Резултати: Независимо от големия брой пациенти нямаме достатъчен брой усложнения за статистически достоверна връзка. Все пак ПНМК в двете групи (без
антиагреганти/с антиагреганти) е 3% към 2.28%. Рискът от
кървене е 1.2% към 1.7%, а от ретромбоза - 1.4% към 0.28%.
Резултатите ясно показват, че симптоматичните пациенти без антиагрегантна подготовка имат значително повисок риск от постоперативно ПНМК 2.6% към 2%.
Заключение: Антиагрегантната профилактика при каротидна ендартеректомия не е свързана с по-голям процент
периоперативни усложнения (най-вече кървене) и играе
важна ролята в превенцията на мозъчно-съдовите инциденти
в периоперативния период.
Тема на работата: 3.Хирургично лечение на артериалните заболявания
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ТРОМБЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ ПРИ
СЛУЧАй НА РАзЯзВЕНА ПЛАКА С
ИНТРАЛУМЕНЕН ТРОМБ НА АРТЕРИЯ
КАРОТИС

И. Кавалджиев, Е. Белински,
Р. Маймунков, В. Червенков, М. Станева
Клиника по Съдова хирургия,
МБАЛ „Токуда Болница София“

РЕзЮМЕ

Въведение: Каротидната ендартеректомия /CEA / e златен
стандарт в лечението на пациенти с високостепенни стенози на
каротидната бифуркация. В част от случаите обаче, в хода на диагностично-терапевтичния алгоритъм, се установява тандемна
стеноза, обхващаща и устието на ипсилатералната а. каротис комунис или трункус брахиоцефаликус. При тези пациенти стои
въпросът кога и как да бъде интервенирана проксималната каротидна стеноза, спрямо СЕА?
Материали и методи: Клиничен случай на пациент, с тандемни каротидни стенози - остиална високостепенна стеноза на
а. каротис комунис декстра и високотепенна стеноза на каротидната бифуркация.
Обсъждане: Касае за 61 годишна пациентка, хоспитализирана по повод двустранни симптоматични каротидни стенози
- с реализирани три исхемични мозъчни инсулта в БДСМА и
един - в БЛСМА.
От проведеното доплер-ехографско изследване - дегенеративно променена а. каротис комунис двустранно - във видимата
част, с индиректни флоуметрични белези за подстоящи стенотични промени; в дясно - 50% стеноза на бифуркацията от калциева плака, без добра визуализация на а. каротис интерна,
поради акустична сянка; в ляво - 80% стеноза на а. каротис интерна;
Диагнозата '' тандемни каротидни стенози '' бе потвърдена
чрез КТ-каротидография - данни за 95% остиална стеноза на а.
каротис комунис декстра и 85% стеноза на бифуркацията.
Предвид резултатите от проведените изследвания, се взе
решение за извършване на хибридна хирургия.
В условията на обща интубационна анестезия бе проведена
конвенционална СЕА, едноетапно с ретроградно инсертиране
на стент 5/12мм на остиалната стеноза на а. каротис комунис.
Пациентът бе дехоспитализиран в добро общо състояние,
без нова неврологична симптоматика постоперативно.
Бе двукратно проследен - на 1 месец и 6 месец - проходим
стент и реконструкция, без данни за рестенози.
Заключение: Докато оперативното лечение на тандемни
каротидни стенози изисква разширен оперативен достъп,
свързан с голяма травматичност и периоперативни усложнения,
ендоваскуларното лечение среща някой предизвикателства / при
анатомични вариетети като тип III аортна дъга /, то хибридната
хирургия предоставя отлични възможности, дори и при високорискови пациенти.
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СЛУЧАй НА КОМБИНИРАНО
ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ
С ТАНДЕМНИ КАРОТИДНИ СТЕНОзИ
Б.Стоянова, Н.Николов, М.Станкев,
Д. Луканова
Клиника по Съдова хирургияи ангиология;
МБАЛ „Национална кардиологична болница“,
София

РЕзЮМЕ

Въведение: Каротидната ендартеректомия /CEA / e златен
стандарт в лечението на пациенти с високостепенни стенози на
каротидната бифуркация. В част от случаите обаче, в хода на диагностично-терапевтичния алгоритъм, се установява тандемна
стеноза, обхващаща и устието на ипсилатералната а. каротис комунис или трункус брахиоцефаликус. При тези пациенти стои
въпросът кога и как да бъде интервенирана проксималната каротидна стеноза, спрямо СЕА?
Материали и методи: Клиничен случай на пациент, с тандемни каротидни стенози - остиална високостепенна стеноза на
а. каротис комунис декстра и високотепенна стеноза на каротидната бифуркация.
Обсъждане: Касае за 61 годишна пациентка, хоспитализирана по повод двустранни симптоматични каротидни стенози
- с реализирани три исхемични мозъчни инсулта в БДСМА и
един - в БЛСМА.
От проведеното доплер-ехографско изследване - дегенеративно променена а. каротис комунис двустранно - във видимата
част, с индиректни флоуметрични белези за подстоящи стенотични промени; в дясно - 50% стеноза на бифуркацията от калциева плака, без добра визуализация на а. каротис интерна,
поради акустична сянка; в ляво - 80% стеноза на а. каротис интерна;
Диагнозата '' тандемни каротидни стенози '' бе потвърдена
чрез КТ-каротидография - данни за 95% остиална стеноза на а.
каротис комунис декстра и 85% стеноза на бифуркацията.
Предвид резултатите от проведените изследвания, се взе
решение за извършване на хибридна хирургия.
В условията на обща интубационна анестезия бе проведена
конвенционална СЕА, едноетапно с ретроградно инсертиране
на стент 5/12мм на остиалната стеноза на а. каротис комунис.
Пациентът бе дехоспитализиран в добро общо състояние,
без нова неврологична симптоматика постоперативно.
Бе двукратно проследен - на 1 месец и 6 месец - проходим
стент и реконструкция, без данни за рестенози.
Заключение: Докато оперативното лечение на тандемни
каротидни стенози изисква разширен оперативен достъп,
свързан с голяма травматичност и периоперативни усложнения,
ендоваскуларното лечение среща някой предизвикателства / при
анатомични вариетети като тип III аортна дъга /, то хибридната
хирургия предоставя отлични възможности, дори и при високорискови пациенти.
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ЕЛОНГАЦИЯ НА ТРУНКУС БРАХИОЦЕФАЛИКУС И АРТЕРИЯ КАРОТИС
КОМУНИС. ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Марков Д. , Герова Е., Попова И., Тодоров А.
Клиника по съдова хирургия УМБАЛ " Софиямед "

РЕзЮМЕ

Елонгациите на общата сънна артерия и трункус
брахиоцефаликус се срещат в 5 % от населението и в 30
% от каротидната патология в съчетание с други заболявания. Най - често те се проявяват като kinking и coiling.
Промените в нормалния ход на артериите в резултат на
патологична извитост, разместване на устията и вродени
аномалии не прекъсват кръвния ток в магистралите, но
при намеса на външни фактори, като мускулни съкращения, определени положения на главата и на ръката, могат
силно да го редуцират до степен на временно прекъсване
с характерни прояви на исхемия в зоната, която кръвоснабдяват.
Важен мотив за проучване, диагностициране и оказване на лечение е фактът, че при голям процент от засегнатите, наличието на елонгация протича асимптомно.
Представяме 2 клиничени случая, диагностицирани
и оперирани в Отделението по съдова хирургия, УМБАЛ
„Софиямед“.
И в 2-та клинични случая е извършена СТ - каротидография, като се доказа установената патология, както
и постоперативна СТ - каротидография, която демонстрира ефекта от проведеното оперативно лечение.
Проведоха се контролни прегледи на първи и трети
месец от операциите – с работещи съдови реконструкции, без субективни оплаквания.
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НАУЧНА СЕСИя: „СЕКЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО зДРАВНИ ГРИЖИ КЪМ БНДСЕХА”
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ХИБРИДНИ СЪДОВИ ОПЕРАЦИИ
В. Петкова , С. Кралева, Г. Тодорова,
Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ ,,Тракия" , Стара Загора

РЕзЮМЕ

Въведение: От началото на XXI век класическите
отворени интервенции в съдовата хирургия постепенно
отстъпиха място на минимално инвазивните и хибридните операции, които обаче налагат нови стандарти в поведението на медицинският персонал.
Цел: Анализ на изискванията, налагани от новите
стандарти при лечение на пациенти с хибридни интервенции, споделяне на опит и натрупване на знания и умения с цел оптимизиране на следоперативния период и
редукция на възможните усложнения.
Материал и методи : За тригодишен период (2014
– 2016 г.) след извършването на различни хибридни операции в отделението беше прилагано лечение с хепаринови
препарати,
антиагреганти,
перорални
антикоагуланти, антибиотична, локална, инфузионна и
субституираща терапия. Използвани бяха и превръзки
съобразени с характеристиката и микробиологичната
констелация на раните. Ранната и активна рехабилитация
също беше важна част от лечебно-възстановителната програма.
Изводи: Следоперативното проследяване и сестринско обгрижване при пациентите след хибридни операции
в отделението по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия на
МБАЛ,,Тракия",Стара Загора показа необходимостта от
прилагане на комбинирани подходи при медикаментозното лечение, използване на различни видове превръзки
и рехабилитационни техники, с цел оптимално бързо
възстановяване на пациентите.
Заключение : Адекватното поведение, съобразено с
изискванията на съвременните стандарти, осигуряването
на квалифицирани сестрински грижи и наблюдение и използваните терапевтични решения в следоперативния период са ключът към бързото възстановяване и редукцията
на възможните усложнения при пациенти с хибридни
съдови операции.
Ключови думи : сестрински грижи, хибридни операции, следоперативен период
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ПЛАТФОРМА зА ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ДВИГАТЕЛЕН И ХРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС
СЪДОВИ зАБОЛЯВАНИЯ
С. Михалкова, М. Младенова
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ „Токуда Болница”

РЕзЮМЕ

Лечението в болница е различно от това в домашна
обстановка. В лечебното заведение пациентът може да
разчита на мнението и грижите на специалисти през цялото денонощие. В дома си болният е сам с проблема и
всяка промяна води до несигурност, напрежение и стрес,
или незаинтересованост за развитието на болестния и
адаптационен процес.
Пациентът с хронично заболяване има относителна
автономност в управлението на лечението си. При някои
ситуации и специфични проблеми, той се нуждае от медицински съвет за взимане на правилно решение и избягване на грешките.
Токуда Болница осигурява обучение на своите пациенти и на техните близки.
Оценката на обучителните нужди на пациента е
съобразена с неговите индивидуални потребности,
състояние, възможности, предпочитания, грамотност, говорим език, психологическо и физическо функциониране,
наличие на бариери за възприемане на информацията и
др.
Целта на обучението е осигуряване на непрекъснатост на медицинските грижи по време на престоя в лечебното заведение и след изписване.
В Клиниката по съдова хирургия и ангиология се
провежда обучение на пациентите и техните близки,
свързано с хранителен режим, двигателен режим след
съдови интервенции, ръководство за приложение на нискомолекулярен хепарин в домашни условия, както и основни правила при лечение с орални антикоагуланти.
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МЕДИКО-СОЦИАЛНИ И ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ БОЛНИ С
АМПУТАЦИЯ НА КРАйНИК
В. Божкова, С. Тодорова
Клиника по сърдечно-съдова хирургия и
ангиология,ВМА-София

РЕзЮМЕ

С развитието на медицината и в частност съдовата
хирургия се постига подобряване живота на пациента със
съдова реконструкция,но при част от тях се стига и до ампутация.
Това води до сериозна промяна в начина на живот и
цялостното физическо и психическо функциониране.
Въпреки, че е трудно да се понесе и приеме това налагащо обстоятелство, болният не е сам в тази трудна фаза
от живота си.Добре сформираният и функциониращ екип
е необходимо да приложи холистичен подход към пациента за да се справи с проблемите:преодоляване на загубата на своята цялост,справяне с болката, физическа и
душевна, до постигане на функционална независимост
,подобряване качеството на живот и реинтеграция в общесвото.Това са водещите насоки,както за медицинските
сестри ,психолози и рехабилитатори.Разработване на модели на подход,за индивидуалното справяне с проблема
живот и ампутация.
Ключови думи:ампутация,екип,подход,модел.

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЛЕД КОНСТРУИРАН СЪДОВ ДОСТЪП
зА ХЕМОДИАЛИзА
Ю. Сугарева, С. Крумова, В. златкова
Клиника по съдова хирургия
Токуда болница - София

РЕзЮМЕ

Увод: Хемодиализата е процедура на изкуствено
филтриране на кръвта на пациенти с хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) За провеждането на своевременна
и качествена диализа е необходим съдов достъп, който се
осигурява в клиника по съдова хирургия.В зависимост от
спешността за провеждане на диализа се поставят временни и постоянни катетри, АВ фистули със собствена
вена или протеза.
Задача на настоящето проучване е анализ и оценка
на сестрински грижи при пациенти след конструиран
съдов достъп за хемодиализа, с цел минимален травматизъм за пациента и провеждане на пълноценна хемодиализа.
Материал и метод: Анализирани са 65 пациента на
възраст между 20-80г. преминали през клиниката по
съдова хирургия на Токуда болница София за периода м.
01.2016 – м.04 .2016г.
Резултати: От 65 изследвани пациенти с ХБН на хемодиализа 41 (63.1% ) са мъже и 24 ( 36.9%)- жени. Найголям превес 44.6% са конструираните протезни АВ
фистули, следвани от имплантираните постоянни катетри за хемодиализа 36.9% и АВ фистулите с автоложен
материал- 18.5%. Наблюдават се различини усложнения
на съдовия достъп за хемодиализа-тромбози, стенози,
аневризмални разширения, кървене както и инфекции.
Заключение: Превенцията на тези усложнения е
грижа на целият медцински персонал, както в ранния следоперативен период, така и по време на редовните хемодиализи.
Медицинската сестра трябва да може да обгрижва и
обслужва съдовия достъп, и да обучи пациента на грижи
за него в домашни условия.
Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност
, съдов достъп, хемодиализа, медицинска сестра, грижи.
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ОБЗОРИ
СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ БИОМАРКЕРИ зА ПЕРИФЕРНА
АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ?
Д. Луканова
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница”, София

ARE tHERE ANy BiOmARKERS OF PERiPHERAl
ARtERiAl DiSEASE?

D. lukanova
Clinic of vascular surgery and angiology, National Heart Hospital, Sofia

РЕзЮМЕ

Периферната артериална болест (ПАБ)
засяга 8 до 12 милиона души в САЩ, а честотата ѝ в Европа и Азия нараства. За съжаление
повечето
пациенти
не
се
диагностицират и лекуват оптимално. Ако
има кръвен тест за ПАБ, който е достатъчно
чувствителен и специфичен, той би подобрил откриването и лечението им. Дори
панел от биомаркери с умерена чувствителност и специфичност за ПАБ може да подобри стратификацията на риска и да подбере
лица за специализирана съдова диагностика.
Биомаркерите за ПАБ може да са от полза
при определяне на прогнозата, риска за прогресия или отговор на терапия. И накрая, откриването на биомаркери, свързани с ПАБ,
може да даде нови знания за патофизиологията ѝ и нови терапевтични възможности.
Фокусът на този обзор е върху протеомни
биомаркери за ПАБ.
Ключови думи: Периферна артериална
болест, стъпално-брахиален индекс, протеомни биомаркери

SUmmARy

Peripheral arterial disease (PAD) affects 8
to 12 million individuals in the United States,
and is also increasingly prevalent in Europe and
Asia. Unfortunately, most patients are not diagnosed and are not optimally treated. A blood test
for PAD, if sufficiently sensitive and specific,
would be expected to improve recognition and
treatment of these individuals. Even a biomarker
panel of moderate sensitivity and specificity for
PAD could refine risk-stratification, so as select
individuals for diagnostic vascular examination.
Alternatively biomarkers for PAD may be useful
in determining prognosis or the risk for progression, or in determining the response to therapy.
Finally, the discovery of biomarkers associated
with PAD may provide novel insights into the
pathophysiology of PAD, and new therapeutic
avenues to pursue. The focus of this review is
on proteomic biomarkers associated with PAD.
Keywords: Peripheral arterial disease,
ankle-brachial index, proteomic biomarkers
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УВОД
Периферната артериална болест (ПАБ) е
сборно понятие за група заболявания, които
водят до прогресиращи стенози и/или тромбози
на аортата и/или артериите на крайниците. Тя е
широко разпространена в Европейския съюз,
където от ПАБ страдат 17 000 000 пациенти,
както и в САЩ, където поразени са между осем
и дванадесет милиона американци. Честотата в
Азия непрекъснато нараства. ПАБ засяга 1020% от населението над 65г. Сред пациентите,
посещаващи общопрактикуващите лекари
(ОПЛ), честотота е още по-голяма – 20-30% от
хората над 50г. ПАБ причинява болка в крайниците при натоварване, която отзвучава в покой
(claudicatio intermittens), исхемична болка в
покой или гангрена, водеща до ампутация. Това
ограничава функционалния капацитет и качеството на живот на пациента и често е свързано с
повишен риск от остър сърдечносъдов инцидент като миокарден инфаркт, инсулт, руптура
на аневризма на аортата или съдова смърт. Този
повишен риск от сърдечносъдова заболеваемост и смъртност е налице дори когато ПАБ
протича асимптомно (1).
ПАБ споделя общи рискови фактори и е
неразделна част от семейството на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) редом с коронарната
болест на сърцето (КБС), инсулта, хипертонията и сърдечната недостатъчност. Атеросклерозата стои в основата им. Възпалителните
механизми играят централна роля във всичките
ѝ фази – от формирането на лезията през прогресията до дестабилизацията/ руптурата на
нестабилната плака. ССЗ са водеща причина за
инвалидност и смъртност в развитите страни.
Според Световната здравна организация се
очаква честотата им да нараства със застаряване
на населението (1,2).
Свидетели сме на смяна в значимостта на
32

рисковите фактори (РФ) за атеросклероза. Тютюнопушенето в САЩ прогресивно намалява.
Ефективните антихипертензивни терапии намаляват разпространението на артериалната хипертония. Голям прогрес има в битката с
повишените нива на LDL-холестерола чрез статините. От друга страна нараства честотата на
затлъстяването и метаболитния синдром. The
National Cholesterol Education Project Adult
Treatment Panel III (ATP III) дефинира пет компонента като всеки индивид с три от тях е носител на синдрома (3).
Агресивната медикаментозна терапия на
РФ може значимо да редуцира заболеваемостта
и смъртността от ПАБ4. За съжаление тя много
често остава недиагностицирана и съответно –
нелекувана. Повечето пациенти не получават
оптимално лечение, което включва терапии, доказано намаляващи смъртността, като антиагреганти,
статини
и
инхибитори
на
конвертиращия ензим.
Неоптималното разпознаване и лечение
на това заболяване от клиницистите отчасти се
дължи на лошото познаване на болестта от обществото, неадекватното обучение на ОПЛ и
липсата на възнаграждение за скрининг, както
и на липсата на класически симптоми при болшинството от пациентите (5). Класическата
клаудикационна болка е налице при само 1030% от пациентите. Съпътстваща мускулноскелетна болест или невропатия може да
замъгли клиничната картина. Очевидно е, че
клиничната оценка на ПАБ има относително
лоша предиктивна стойност. Структурираните
въпросници като Edinburgh Claudication Questionnaire подобряват чувствителността и специфичността, когато се добавят към нея.
Клиницистите използват допълнителни инструменти, които подпомагат идентифицирането на
пациентите с висок сърдечносъдов риск (ССР).
Такъв инструмент са биомаркерите (БМ), които
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са полезни за бързата и точна диагностика на
заболяванията, проследяването на ефективността на терапията и прогнозиране на изхода.
Разработването на ефективни скринингови
стратегии за ПАБ е много важно поради настоящето неоптимално разпознаване и наличието на
ефективни терапии за редукция на смъртността
при тези пациенти (6).
ССЗ започват с еволюцията на РФ, които
на свой ред водят до развитие на субклинична
атеросклероза. Тъй като острите инциденти
настъпват и при асимптомни пациенти, профилактиката трябва да включва не само вторична
превенция при пациенти, преживели такъв инцидент, но така също и първична превенция и
ранна идентификация на пациентите с висок
риск. Оценката на общия риск е от съществено
значение за точната прогноза и разработването
на целесъобразни терапевтични стратегии (7).
Наличието на няколко умерено изявени
РФ при едно лице може да повиши сигнификантно ССР. Повечето модерни системи за оценка
на този риск комбинират информацията от няколко РФ в алгоритми или точкови системи за
оценка на риска. Тези системи позволяват изчисление на индивидуалния риск за 10-годишен
бъдещ период. С цел подобряване на прогностичната им стойност се появява необходимостта
от откриване на нови сърдечносъдови биомаркери БМ (8).
В научната литература фокусът винаги е
бил и все още е върху атеросклерозата на коронарните артерии. В последните години все повече откриваме разпространението ѝ отвъд
коронарния басейн. Тя е отговорна за 20-30% от
исхемичните мозъчни инсулти. Макар че наличието на атеросклероза в периферните артерии
заплашва повече крайника, отколкото живота,
ограничението във физическия капацитет и огромният брой незарастващи рани, свързани с
депресия за пациента и значителни разходи за

лечение, правят тази изява много важна от медицинска, социална и икономическа гледна
точка. Въвличането на бъбречните артерии в
процеса допринася за развитие на терминална
бъбречна недостатъчност и рефрактерна на лечение хипертония (3).
Налице е сериозно припокриване на патофизиологичните механизми на развитие на атеросклерозата в различните съдови басейни. Има
съществени различия в развитието на заболяването, въпреки подобните клетъчни и тъканни
механизми. Това се обуславя от различния калибър на артериите, разликите в структурата на
артериалната стена и различните хемодинамични сили, действащи в различните съдови басейни (9).
Дефиниции на биомаркери
• Клетъчни, биохимични и молекулни
промени, измерими в биологични среди
(течности, клетки и тъкани).
• Биологична характеристики, които могат
да бъдат обективно измерени и оценени
като индикатор за нормални физиологични
процеси, патологични процеси или отговор
към медикаменти или терапевтични интер
венции.
• Инструменти и технологии, които са по
лезни за диагностиката, прогнозата, етиоло
гията, прогресията, регресията и изхода от
терапията.
• Биомаркерът може да бъде измерен в
биологична проба (кръв, урина, тъкан), да
бъде регистрирана стойност от апаратно из
мерване (артериално налягане, СБИ) или
образно изследване (цветнокодирано дуп
лекс скениране, компютърна томография)(10).
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Основното изискване към БМ е да помогне на
клинициста да проведе оптимална терапия във
всички стадии на болестта. Той трябва да е: прецизен, възпроизводим по стандартизирана процедура, приемлив за пациента, лесен за
интерпретация, с висока чувствителност и специфичност и да има доказателства, че нивото му
подкрепя промяна в терапията. Биомаркери,
които не повлияват избора и промяната на терапията, не могат да окажат влияние върху изхода
от болестта и е малко вероятно да покажат
добро съотношение цена/ ефективност.
Нивата на БМ трябва да бъдат директно или индиректно модифицируеми под действие на терапията и това да е потвърдено от
проспективни клинични проучвания (11).
Появата на нови БМ на възпалението, тромбоцитната активация, нестабилността на плаката и хемодинамичния стрес заедно с
по-чувствителни БМ за некроза имат потенциал: неинвазивно да характеризират участието
на тези фактори при всеки индивидуален пациент; да открият пациенти с по-висок риск от ус-

ложнения, независимо от нормалните нива на
традиционните маркери за некроза, и да
подобрят насочването на терапията към
подлежащата
патофизиология
(12).
За да се оцени инкременталната стойност на нов БМ, изследователите трябва да докажат повишение на риска за даден изход,
асоциирано с по-високото стойност на този маркер с ажустиране за други вече установени рискови фактори13. Малко РФ могат да подобрят
предикцията на коронарния риск над тази на
Фрамингамската система за оценка на риска.
Например С-реактивният протеин (CRP) е асоцииран със съдов риск в няколко проучвания,
но добавката на CRP не подобрява предиктивната стойност на модела, който включва установени РФ и е стандарт понастоящем. Друг
начин за оценка на новия БМ като РФ е дали информацията за него променя вероятността за
възникване на заболяване (дали променя рисковата категория на пациента – от нисък в междинен риск), напр. стъпално-брахиалния индекс
(СБИ). Някои биомаркери на атеросклерозата са

Таблица 1: Категории биомаркери на сърдечносъдовия риск при ПАБ
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и нейни медиатори, напр. фибриноген, CRP и
PAI-1, но доказателствата за това трябва да се
проверят в големи проспективни проучвания
(14).
Видове биомаркери
Делят се на: кардиоспецифични (продукт
на сърдечния мускул) и системни (некардиоспецифични) – липиди, креатинин, гликемия, гликиран хемоглобин и др.
Атеросклерозата е системно заболяване,
но прогресира различно в различните съдови
басейни и индивиди в зависимост от пол, раса
и др. Това може да доведе до различна степен
на клинична изява на ПАБ при пациенти с подобна степен на КСБ. Това ограничава информативността на сърдечните БМ за прогресията на
атеросклерозата в други съдови басейни и обратно (Таблица 1).
Мултимаркерни системи и мултимодален подход за оценка на риска
- Комбинация от няколко БМ, измервани успоредно с цел прогнозиране на риска и изхода
от болестта. Използването на глобални системи за оценка на риска въз основа на множество РФ е от критично значение поради
синергичното им влияние и важността на

определянето на таргетните нежелани нива на
няколко РФ с цел повишение на ползата за пациента.
- Комбинацията от много структурни и
функционални маркери (БМ и неинвазивни тестове), отразяващи различни патофизиологични
механизми, е развитие на концепцията за мултимаркерния подход и носи максимална полза
за оценка на ССР.
В клиничната практика от най-голяма полза
би бил подходът за оценка на сърдечния риск,
който включва БМ и неинвазивни методи, които
варират в зависимост от конкретната клинична
ситуация (Таблица 2) (14,15).
Критерии за клинична полза на биомаркерите:
- да може да бъде измерван с точност и възпроизводимост;
- да е приемлив за пациента и лесен за интерпретация от клинициста;
- да осигурява информация, която да оптимизира вече наличните данни и тестове;
- да води до подобрение в терапията на пациента.
Отвъд стъпално-брахиалния индекс

Таблица 2: Неинвазивни методи за оценка на ССР при пациенти с ПАБ
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Сред съдовите специалисти е общопризната
стойността на СБИ като биомаркер на ПАБ. Той
покрива всички изисквания за клинична полза.
Налице е основана на доказателства документация за неговите чувствителност (80-95%) и специфичност (95-100%). Той едновременно служи
за: скрининг, диагноза, стадиране и прогноза на
заболяването, определяне на индикациите за терапевтични процедури, проследяване на прогресията на ПАБ, стратификация на риска за
развитие на ССЗ и обективизиране на резултатите от терапията. Съществува силна двупосочна връзка между намалението на СБИ и
повишения риск от сърдечносъдова смъртност
(миокарден инфаркт и инсулт). Обаче налице е
проблемът с липсата на специализирано оборудване за определяне на СБИ в амбулаторията
на ОПЛ. При липса на ефективна скринингова
стратегия на това ниво всички високорискови
пациенти ще бъдат насочвани за изследване към
специализирани съдови лаборатории. Това не е
икономически ефективно (16,17).
Броят индивиди, които трябва да бъдат
скринирани за ПАБ (пушачи и диабетици над
50г. и всички индивиди над 70г.), в САЩ са
около 60 милиона. Алтернативният скринингов
подход изисква да се разработят панели от БМ,
които могат да стратифицират риска за индивида в кабинета на ОПЛ. Такъв панел трябва да
може да се изработи и интерпретира от него и
трябва да селектира малък брой индивиди за
специализирана съдова оценка. Този подход ще
намали разходите за скрининг и ще повиши възможностите за диагностика и терапия (6).
Съществуват ли биомаркери за ПАБ?
Може да се спори дали профилирането на
протеотома е вероятно да открие БМ в плазмата,
които са специфични за ПАБ и различни от тези
при КАБ. Това се дължи на факта, че те споделят едни и същи РФ и имат общ подлежащ па36

тофизиологичен процес – атеросклероза. Множество БМ са свързани с ПАБ при провеждане
на проучвания в големи популации: възпалителни цитокини и хемокини, маркери за ендотелна дисфункция, медиатори на ангиогенезата
или съдовата регенерация, липопротеини или
липидсвързани протеини, индикатори за оксидативен стрес или исхемия-реперфузия, метаболитни модулатори и коагулационни фактори.
Обаче никой от тези БМ не е специфичен за
ПАБ и е повишен при КАБ и други съдови увреди (6).
Cooke and Wilson тестват хипотезата, че известни и неоткрити фенотипни разлики между
периферните и коронарните съдови клетки
може да повлияе тяхната реакция към исхемия.
Така те откриват новия кандидат-биомаркер за
ПАБ цистатин-С6. Последващо проучване
върху 540 високорискови за ПАБ лица разкри,
че бета-2- микроглобулин (β2M), цистатин-C,
hsCRP и глюкозата са свързани с ПАБ независимо от традиционните РФ. Сред плазмените
маркери β2M и цистатин-C имат най-голяма корелация със СБИ. Биомаркерния панелен скор,
получен от β2M, цистатин-C, hsCRP и глюкоза,
има по-голямо съответствие с ПАБ от традиционните РФ. Този панел добавя умерена, но независима информация към тази, предоставена
от Фрамингамския скор. Въпреки че е несъвършен прототип, той предоставя доказателство за
концепцията за мултимаркерния подход (18).
Биомаркери на сърдечносъдовия
риск при ПАБ
Дислипидемия
Липидният профил трябва да се изследва
при пациенти с ПАБ при първичния преглед
при съдовия специалист, тъй като често отклоненията от нормалните стойности са в основата
на прогресията на атеросклерозата до клаудикацио или заплашваща крайника исхемия.
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Високите нива на общия холестерол, LDL-холестерола, триглицеридите, липопротеин (а) и
ниските нива на HDL-холестерола, както и съотношението HDL/ общ холестерол, са независими РФ за ПАБ. HDL-холестеролът има
антиатерогенно действие, дължащо се на
неговите антиоксидантни, антитромботични,
противовъзпалителни, вазодилатативни и антиинфекциозни ефекти (19). Лечението със статини води до увеличаване на функционалните
показатели, подобрява качеството на живот и
удължава живота на съдовите реконструкции
при пациенти с ПАБ. Мета-анализ на 18 проучвания с 10 000 пациенти демонстрира намаляване на сърдечносъдовите инциденти с 20% и
общата смъртност с 14%. Проучването TREADMILL доказва сигнификантно увеличаване на
клаудикационното разстояние с над 60% при пациенти с ПАБ. Проучване върху 20 536 болни с
ПАБ и високорисков кондюит на периферен
байпас показа удължена преживяемост на
графта в групата със статинова терапия. Лечението на хиперлипидемията подобрява симптомите, намалява честотата на клаудикациото и
забавя прогресията на заболяването (1).
McCully изследва резултатите от аутопсии
на 194 последователни пациенти с ПАБ като корелира степента на атеросклерозата с традиционните РФ. При 66% от пациентите с тежка
системна атеросклероза няма повишени стойности на серумния холестерол, диабет или хипертония. Това проучване подкрепя усилията да
се търсят активно други по-рядко срещани РФ
като хиперхомоцистеинемия и хиперкоагулабилитет. Неразпознаването и липсата на контрол
на тези РФ води до палиативост и лоши дългосрочни резултати на инвазивните терапии (20).
Хиперхомоцистеинемия – индикатор за
оксидативен стрес
Индивиди с генетичен дефект, водещ до
повишени нива на хомоцистеин, имат тромбо-

тична диатеза. Налични са добри тестове за измерването му. Хиперхомоцистеинемия се открива в около 1% от общата популация, но в
30% от младите пациенти с ПАБ. Тя може да ускори атеросклерозата по няколко механизма.
Пациенти с хиперхомоцистеинемия могат да
развият симптомна ПАБ и КБС в млада възраст
в отсъствие на други РФ. При по-възрастни пациенти връзката не е добре установена (21).
Taylor et al изследват хомоцистеина при
214 пациенти със симптомна ПАБ и проследяват СБИ след време. Намират по-бърза прогресия
при
хиперхомоцистеинемия
след
ажустиране за другите РФ. Други автори не намират такава връзка. Valentine et al провеждат
проучване върху влиянието на липопротеина,
хомоцистеина и хиперкоагулационния статус
върху изявата на ПАБ при млади мъже. Те не
откриват разлика в хомоцистеина при млади
мъже с или без ПАБ. В Германия проучване
върху 6880 пациенти на ниво ОПЛ намира минимална разлика в изявата на ПАБ, оценена със
СБИ, между пациенти с нормални и повишени
нива на хомоцистеин. Тъй като лечението с фолати и витамини от група В е относително
просто, много съдови специалисти смятат, че е
важно да се изследва този показател за ускорена
атерогенеза (1,21).
Въпреки ясната връзка на хиперхомоцистеинемията с повишен тромботичен риск, повишението му в общата популация има съвсем
слаба предиктивна стойност за ССР. Нещо повече, рандомизирани проучвания, използващи
витамини за понижение на хомоцистеина, не са
показали подобрение на сърдечносъдовия
изход22. Въпреки това в САЩ се произвеждат
зърнени закуски и брашна, обогатени с фолати,
с цел понижаване на хомоцистеина в общата популация3. В българското Клинично ръководство
за диагностика и лечение на ПАБ е записано, че
„Ефективността на терапията с фолати и вита-
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мини (В6 и В12) при ПАБ за превенция на сърдечносъдови усложнения не е добре доказана“ (1).
Нивата на хомоцистеина нямат инкрементална стойност и се измерват при: асимптомни
лица без наличие на конвенционални РФ, но с
много силна фамилна анамнеза за ПАБ; пациенти с преждевременна ПАБ без изразени РФ;
пациенти с агресивна рекурентна ПАБ при наличие на добре контролирани нива на конвенционалните РФ (21).
Биомаркери на възпалението
Високоспецифичен С-реактивен протеин
(hs CRP)
Данните сочат, че БМ на възпалението
могат да бъдат включени в предсказването на
ССР. Сред многото инфламаторни биомаркери
CRP привлече най-силно вниманието на изследователите. Защо? CRP е неспецифичен маркер
на възпалението – острофазов реактант, синтезиран от хепатоцитите в отговор на различни
възпалителни процеси, травми и инфекции. Той
активира експресията на адхезионни молекули
от ендотела и понижава експресията и бионаличността на NO-синтаза в човешки ендотелни
клетки (23).
CRP е дистален показател на възпалението
и най-широко използваният маркер при сърдечносъдовите заболявания поради силната му зависимост с показателите за клиничния изход.
Високоспецифичният CRP е много по-достоверен предиктор от другите острофазови протеини (фибриноген и PAI-1) 16. За измерване на
CRP има широко достъпен, стандартизиран и
евтин тест. Понастоящем hs CRP се използва за
откриване на здрави хора с риск за развитие на
сърдечносъдови инциденти. В клиничната
практика той трябва да се изследва заедно с липидите като част от цялостната оценка на риска.
Сред здрави индивиди нива на hs CRP <1, 1 - 3
и над 3 разграничават тези с нисък, умерен и
38

висок риск. Той добавя прогностична стойност
към РФ във Фрамингам риск скор, въпреки че
някои проучвания хвърлят съмнение върху този
факт. Липсата на специфичност поражда скептицизъм, но CRP е показател за тежестта на възпалението. Медикаменти, които понижават
нивата на CRP, са статините, фибратите, тиазолидиндионите и метформинът. Дали изследването на hs CRP води до икономически изгодни
промени в терапията? Засега не е доказано биомаркерите на възпалението да удовлетворяват
този критерий. Нужни са допълнителни проспективни проучвания (24).
Съществува възпроизводима дозо-зависима асоциация между нивото на hs CRP и
риска за КБС, внезапна сърдечна смърт и ПАБ.
Високоспецифичният CRP може да прогнозира
риска от рекурентен миокарден инфаркт, инсулт
и ПАБ25. CRP е общопризнат БМ за ПАБ. Той
има строга обратна зависимост със СБИ. Това е
доказано като са измерени нивата на CRP в проучване върху 370 пациенти със СБИ <0,9 и са
сравнени с тези при 231 пациенти със СБИ >0,9.
Обаче фаза III на проучването SIMPADICO, в
което 553 пациенти с клаудикацио са подложени на имуномодулираща терапия с Celacade
(Vasogen Inc.), не достигна първичната крайна
цел (увеличаване на клаудикационното разстояние), въпреки че сигнификантно снижи hs CRP
– предварително определената крайна цел и
добре разпознаваем маркер на системното възпаление, свързан с повишен ССР (2).

Проинфламаторни цитокини – интерлев
кин-6 (IL-6)
Интерлевкин-6 е плейотропен цитокин с
широк спектър от функции. Стимулира чернодробния синтез на всички острофазови протеини – CRP, фибриноген, PAI-1 и серумен
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амилоид А. Повишените му нива са предиктор
на бъдещи сърдечносъдови събития според
Physician`s Health Study и Women`s Health Study.
Има относително кратък полуживот и липсват
международни стандарти за измерването му
(26).
Фибриноген
Той е острофазов протеин, синтезиран в
черния дроб. Нормално циркулира в плазмата и
като субстрат на тромбина играе централна
роля в хемостазата. Маркер е за хиперкоагулабилитет. Няколко проучвания доказаха, че повишените му нива предричат риск от миокарден
инфаркт и инсулт. Стойностите му предсказват
по-добре ССЗ от холестерола при пациенти
>60г., но е по-слаб техен предиктор от hs CRP.
Когато нивото на фибриногена не може да се измери с точност, скоростта на утаяване на еритроцитите може да се използва като сурогатен
маркер. Това има отношение към диагностицирането на съединителнотъканна болест, която
може да е причина за ПАБ (2).
Клинична полза на биомаркерите на
възпалението
- Те са ненужни, ако се установи повишен
риск при пациенти, които вече са на оптимална
медикаментозна терапия (ОМТ).
- Остатъчният риск, посочен от тези БМ
при пациенти на ОМТ, ще интензифицира промените в начина на живот – редукция на телесно тегло, диетични режими, отказ от
тютюнопушене и регулярна физическа активност.
Разтворима интерцелуларна адхезионна
молекула (sICAM-1) и съдова целуларна адхезионна молекула (VCAM-1)
Разтворимата интерцелуларна адхезионна
молекула предизвиква прогресия на атеросклерозата. Тя е общ БМ за проинфламаторен статус

и корелира с CRP в проучванията за първична
превенция. Повишените нива предричат бъдещи сърдечносъдови събития и смърт в определени популации. При здрави мъже на средна
възраст в проучването Physicians Health Study
изходните нива на sICAM прогнозират последващо развитие на ПАБ дори след изключване на
другите РФ, вкл. hsCRP. Докато sICAM предсказва симптоматично заболяване при здрави
индивиди, то VCAM-1 е по-добър маркер за атеросклероза при пациенти с клинично изявено
заболяване. Прогностичната сгойност на тези
адхезионни молекули не е напълно изяснена(3).
Матриксна металопротеиназа 9 (ММР9)
Играе роля в съдовото ремоделиране, прогресията на атеросклерозата и дестабилизацията на плаката. Чрез разграждане на
екстрацелуларния матрикс повишава вулнерабилността на плаката, когато тя е изложена на
механичен стрес. Така повишава риска от сърдечносъдови събития. Нивата са повишени при
остър коронарен синдром и ПАБ (7).
Миелопероксидаза (МРО)
Тя е протеин, играещ ключова роля в руптурата на плаката чрез разграждане на колагеновата структура на атерома. МРО намалява
бионаличността на азотен оксид и нарушава вазодилатативните и противовъзпалителните му
функции. Тя играе важна роля при острия коронарен синдром и при ПАБ, но е по-слаб предиктор на бъдещи сърдечносъдови събития от
традиционните РФ и hs CRP (7).
Липопротеинсвързана фосфолипаза
А2 – Lp-PLA2
Произвежда се от възпалителните клетки
и в 70-80% от случаите съпътства циркулиращите LDL. Няколко проучвания показаха, че повишените нива на Lp-PLA2 са предиктор на
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висок ССР. Рискът за развитие на КБС, инсулт
или смърт е сигнификантен дори след ажустиране за традиционните РФ. Проучват се няколко
мощни инхибитора на Lp-PLA2. Те понижават
активността на циркулиращия ензим с над 95%.
През 2011 г. е публикуван post-hoc анализ на 953
пациента с КБС, получаващи аторвастатин. Те
са рандомизирани да получат дарапладиб или
плацебо, за да се проучи ефекта на този инхибитор на Lp-PLA2 върху ССР. Направен е анализ на нивата на БМ при 172 пациенти с ПАБ,
сравнени с 787 - без ПАБ. Пациентите с ПАБ
имат по-високи нива на ММР-9, МРО, IL-6,
адипонектин, hs CRP, ICAM-1, CD40 лиганд,
триглицериди и остеопротегрин. Не е установена сигнификантна разлика за Lp-PLA2, LDL
и HDL-холестерол. Дарапладиб води до сигнификантна редукция на Lp-PLA2 спрямо плацебо
при пациенти с или без ПАБ. Ако сигурността
и ефективността им бъде потвърдена, те ще намерят място в терапията за стабилизиране на
вулнерабилните плаки (27).
Фибулин-1 (FBLN-1)
Гликопротеин на екстрацелуларния матрикс, свързан с фибриногена, еластина и базалните мембрани. Нормално присъства във
високи концентрации в кръвта. Тази година
бяха публикувани резултатите от проучване на
връзката между фибулин-1 и артериалната ригидност при 116 пациента с атеросклероза и
здрави индивиди. Те са рандомизирани в три
групи: 38 - с ПАБ, 38 - с КАБ и 30 - здрави контроли. Изследвани са серумните нива на фибулин-1, окислени LDL, резистин и PAI-1.
Установена е статистически значима независима връзка между нивата на фибулин-1 и аортния огментационен индекс само при
пациентите с ПАБ. Следователно фибулин-1
може да играе роля на кандидат-маркер на системна съдова увреда. Нужни са бъдещи проуч40

вания, които да определят точната роля на този
протеин (28).
Маркери на бъбречната функция
Бъбречната болест е част от ПАБ, когато се
касае за стеноза/ тромбоза на бъбречна артерия,
и споделя общи РФ със ССЗ. Цистатин С е един
от новите БМ - протеин, секретиран от почти
всички клетки. Той е по-добър маркер за бъбречна функция и предиктор на сърдечносъдови
събития от креатинина и гломерулната филтрация, защото не зависи от възрастта, пола и мускулната маса. Тестът не е наличен във всяка
лаборатория. Маркерите за бъбречно увреждане
играят водеща роля в системите за оценка на
ССР. Неслучайно хроничната бъбречна недостатъчност е рисков фактор за ПАБ, но често и
последица от нея (14).
Скелетно-мускулни маркери,
свързани с некрозата
- Креатин-киназа (СК) – има много високо съотношение тъканно/ плазмено ниво в
скелетните мускули и е БМ на мускулна некроза
и травма. Повишени са нивата при: мъже, млади
хора, афроамериканци и рабдомиолиза.
- Миоглобин – има висока концентрация
в сърдечната и скелетната мускулатура. Той е
неспецифичен маркер за мускулна некроза без
стойност при ПАБ (14).
Образни биомаркери за
хиперхолестеролемия/ атеросклероза
- Количеството на калция в каротидните
артерии (САС) и дебелина на интима-медия
комплекса в каротидната артерия (IMT) са неинвазивни количествени показатели за атеросклероза, които консенсусните документи
препоръчат да бъдат добавени към оценката на
РФ за предикция на ССР (1).
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зАКЛЮЧЕНИЕ
Налице е силна клинична необходимост от
по-специфични БМ за ПАБ. Откриването на
кръвен тест за ПАБ ще подобри разпознаването
на болестта и по този начин ще доведе до подобряване на клиничните грижи. Вероятно панелът от БМ с висока чувствителност и
специфичност за ПАБ ще се състои от такива,
които циркулират системно, но отразяват активността на местните патофизиологични процеси.
В момента търсенето на протеомни БМ се
движи напред от бързия напредък в технологиите и биоинформатиката. Прилагането им при
ПАБ трябва да се насърчава, тъй като те могат
да осигурят точна диагностика на заболяването
и нови задълбочени познания за патофизиологията на болестта.
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РЕзЮМЕ

Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и
белодробната емболия (БТЕ) съставляват
два компонента на заболяването венозен
тромбоемболизъм (ВТЕ). Въпреки че двете
заболявания имат общи предразполагащи
фактори и патогенетични корени, те имат
и своя специфика. Пациенти с хиперкоагулация по причина на рак развиват повече
ДВТ, докато травма, хирургия, миокарден
инфаркт, сърдечна недостатъчност се
усложнява предимно с БТЕ. Общо е схващането, че тромботичните маси в белодробната артерия при БТЕ най-често
произхождат от дълбоките вени на долни
крайници. Множество проучвания установяват висок процент (от 7,3% до 41%) на
безсимптомна БТЕ при болни с ДВТ. Наличието на ДВТ при пациентите с БТЕ е рисков маркер за тежест на емболията, който
увеличава двойно риска от смъртен изход в
първия месец от емболичния инцидент.
ВТЕ е натоварен с висок риск от рецидиви,
особено при идиопатичните му форми.
Рискът от рецидив на идиопатична ВТЕ за
10-годишен период е между 30 и 50%, като

SUmmARy

Deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) constitute two components of the disease venous thromboembolism
(VTE). Although both diseases share common
predisposing factors and pathogenetic roots,
they have their specificity. Patients with hypercoagulability caused by cancer more often
develop DVT, whereas trauma, surgery, myocardial infarction, and heart failure complicate mainly with PE. Common conception is
that masses thrombotic pulmonary artery in
BTE most often originate from deep veins of
the lower limbs. Multiple studies have established a high percentage (from 7.3% to 41%)
of asymptomatic PE in patients with DVT. The
presence of DVT in patients with PE is a risk
marker for severity of embolism that almost
doubled the risk of death in the first month of
embolic incident. There is a high risk of recurrence of VTE, particularly in its idiopathic
forms. The risk of recurrence of idiopathic
VTE over a 10 year period is between 30 and
50% and the relapse rate is higher in patients
with primary DVT than those with primary
PE. The recurrence rate for DVT and PE for
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честотата на рецидивите е по-висока при
пациенти с първична ДВТ, отколкото при
тези с първична БТЕ. Честотата на рецидивите както за ДВТ, така и за БТЕ при мъже
е двукратно по-висока, отколкото при жени.
Съвременни данни отчитат забележително
снижение на краткосрочната смъртност от
ВТЕ (кумулативна 3-месечна смъртност от
ВТЕ 8,65%). В българско проучване общата
вътреболнична и едномесечна смъртност са
съответно 1,8% и 8,16%, а смъртността в
резултат на ВТЕ – съответно 1,5% и 2,11%.
Медицинската наука върви напред в опознаване на природата на ВТЕ, но корените
на болестта предстои да бъдат намерени.
Ключови думи: дълбоката венозна
тромбоза (ДВТ), белодробната емболия
(БТЕ), венозен тромбоемболизъм (ВТЕ)
УВОД
Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) (фиг.1)
и белодробната емболия (БТЕ) (фиг.2) съставляват два компонента на заболяването венозен
тромбемболизъм (ВТЕ).
ВТЕ е здравен проблем с огромно медицинско и социално значение като БТЕ е третата по
честота кардиоваскуларна болест след миокардния инфаркт и мозъчния инсулт (1,5).
Честотата на ВТЕ при бялата раса надвишава 100/100000 годишно. Голямо 25-годишно
проучване на Silverstein и сътр.(25) докладва
обща честота на ВТЕ 117/100 000 , от които
48/100 000 ДВТ и 69/100 000 БТЕ. Честотата нараства експоненциално с възрастта (фиг.3)
Въпреки че двете заболявания имат общи
рисковите фактори и патогенетични корени, те
имат и своя специфика. Тя се наблюдава както
в рисковите фактори, така и в протичането, и
44

males is twice as high as for women. Current
data report remarkable decrease in short-term
mortality VTE (cumulative 3-month death
from VTE at 8.65%). In a Bulgarian study the
overall one- month mortality are reported respectively at 1.8% and 8.16%, and mortality
due to VTE- respectively at 1.5% and 2.11%.
Medical exploration of the nature of VTE has
been advancing but the roots of the disease are
still to be discovered.
Keywords: deep vein thrombosis (DVT),
pulmonary embolism (PE), venous thromboembolism (VTE).

прогнозата им. Така че ВТЕ е единна нозологична единица, но съставена от две оформени
заболявания, които взаимно се потенцират и
влият.
Разлика в рисковите фактори при ДВТ и
ВТЕ
Пациенти с хиперкоагулация по причина на
рак развиват повече ДВТ, докато травма и хирургия се усложнява предимно с БТЕ (21). Отчетливо по-високата честота на БТЕ в
сравнение с ДВТ при пациенти с миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност дава основание да се предполага, че по-вероятно
източникът на емболизация не е в краката, а вероятно в сърцето (26). Някои проучвания в областта на вродените тромбофилии установяват
разлика в тромбофилната предразположеност
между пациентите с ДВТ и БТЕ. Така напр. италианско проучване от преди 15 години устано-
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Фиг 1: цветно кодирано дуплекс скениране (цКДС). Тромбоза на в.феморалис (VF) и в.поплитея (VP)

Фиг 2: Пулмоангиография: Тромби в трункус пулмоналис и централните клонове на. пуулмоналис

вява, че пациентите с ДВТ или ДВТ, усложнена
с БТЕ, имат сходни честоти на FV Leiden мутацията (24.3% и 16.6%, респективно) и на FII
A20210 мутацията (14.2% и 12.6%, респективно), което и за двете групи е статистически
по-високо в сравнение със здравите контроли.
В противовес при болните с изолирана БТЕ честотата на FV Leiden мутацията (7.1%) и на FII
A20210 мутацията (8.7%) са статистически
сходни с тези при здравите контроли (3,18).
Българско проучване, обаче, не установява разлики в честотата на тромбофилиите между пациентите с ДВТ и БТЕ ( 79,48% от пациентите
с идиопатична ДВТ и при 80,95% при идиопатична БТЕ) (3,28).

Фиг 3: Годишна честота на ВТЕ / 100000 (25)
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ДВТ при БТЕ
Общо е схващането, че тромботичните маси
в белодробната артерия при БТЕ произхождат
най-често от дълбоките вени на долните крайници. Голямо проучване върху 491 аутопсии на
починали от белодробна емболия (36 хирургични и 64% терапевтични пациенти) установява, че в 70,8% емболията произхожда от
дълбоките вени на краката, в 4,2% – от вените
на малкия таз и в 1,1% от вени на горни крайници (30). В същото проучване не е установена
разлика във вида на дълбоката венозна тромбоза (проксимална, дистална, пелвична) между
хирургичните и терапевтични групи. В 22,6%
от аутопсираните не се установява източника на
емболизация. В заключение авторите заявяват,
че традиционната последователност ДВТ-БТЕ
се наблюдава при голям процент от случаите на
фатална емболия, но е необходимо да се направят проучвания дали и в какви случаи тромбоза
de novo възниква директно в белодробната артерия. Ключовото проучване PIPOPED II, което
утвърждава ролята на КТ - пулмоангиографията
в диагнозата на БТЕ, установява честота на ДВТ
при пациенти с БТЕ в 47%. В епидемиологични
прочвания за БТЕ, честотата на ДВТ варира от
9,5% до 60% (1,3,6, 9, 10,11,12, 23, 27,31), а метанализ от 2016 год. обобщава данните и съобщава честота на ДВТ при пациенти с БТЕ-56%
(7). Българско проучване при 331 пациенти с
БТЕ установява честота на ДВТ в 46,23% (3,4).
Безсимптомна („тиха“) БТЕ при ДВТ
Често миграцията на тромботичните маси е
клинично неизявена. Множество проучвания
установяват висок процент на безсимптомна
БТЕ при болни с ДВТ. Честотата на безсимптомната БТЕ варира от 7,3% (19) до 41% (17).
Данните изхождат както от сцинтиграфски изследвания, така и от компютъртомографска пулмоангиография (8, 20, 22). По- ниската честота
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на безсимптомна БТЕ при сцинтиграфските изследвания може да се обясни с недостатъчната
чувствителност и специфичност на метода. Метаанализ от 2014 год. обобщава данни от 6 проучвания, като калкулира честота на
безсимптомна БТЕ 13.1% (95% CI 8.9-18.8%)
при пациенти с ДВТ (13). Авторитетно проучване от същата година, базирано на компютъртомографско доказване на емболията, обаче,
съобщава че честота на „тиха“ БТЕ е 66%. В
същото проучване авторите докладват, че в 77%
от тези „тихи“ БТЕ се касае за централна или
лобарна оклузия на белодробната артерия. Дискусионен е въпросът дали е необходимо да търсим наличието на БТЕ в хода на ДВТ при липса
на симптоми. Авторите на същата публикация
считат, че това не е необходимо. Тази теза е оспорима предвид различната прогноза на ДВТ и
БТЕ
ДВТ и тежест (прогноза) на белодробната
емболия
Съвременните дефиниции за тежест на БТЕ
са базирани на прогнозирания риск от смърт до
1 месец от емболичния инцидент (2). Наличието на ДВТ при пациентите с белодробна емболия е рисков маркер за тежест на емболията.
Cecilia Becattini и колектив, в метанализ на 9
проучвания от 2016 г. (7) установяват, че наличието на ДВТ при пациенти с БТЕ увеличава
почти двойно риска от смъртен изход в първия
месец от емболичния инцидент (OR, 1.9; 95%
CI, 1.5-2.4). Българско проучване установява, че
наличието на ДВТ увеличава повече от 2 пъти
риска за БТЕ (OR- 2,82, 95% CI 1,77 -4,51) (4).
ДВТ и риск от рецидив на БТЕ
ВТЕ е натоварен с висок риск от рецидиви,
особено идиопатичните му форми. Според проучване на Prandoni и сътр. (24) рискът от рецидив на идиопатичната ВТЕ за 10-годишен
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Таблица 1: Кумулативна 5-годишна честота на рецидивите на ВТЕ и вид на рецидивите

период е между 30 и 50% като честотата на рецидивите е по-висока при пациентите с първична ДВТ, отколкото при тези с първична БТЕ.
Според същото проучване първичната БТЕ рецидивира 3 пъти повече като БТЕ, отколкото
като изолирана ДВТ. Тези данни, обаче, не са
еднозначно потвърдени. Обратно, в испанско
проучване на Jiménez и сътр. (14) се твърди, че
идиопатичната БТЕ рецидивира по-често от
идиопатичната ДВТ като авторите се застраховат, че при „тиха“ БТЕ в хода на ДВТ честотата
на рецидивите може да е както при БТЕ. Друго
проучване проследява кумулативната 5-годишна честота на рецидивите при ДВТ и БТЕ и
установява, че заболяването рецидивира найчесто в първичната си форма (табл.1) (21). Това,
което е доказано безспорно, е, че честотата на
рецидивите както за ДВТ, така и за БТЕ при
мъже е двукратно по-висока, отколкото при
жени (15,29).
Смъртност при ДВТ и БТЕ
Голямото епидемиологично проучване
Worcester DVT Study, публикувано през 1991 г.
докладва вътреболнична смъртност от ДВТ- 5%
и от БТЕ - 23% (6), но при дългосрочното проследяване на изписаните пациенти за срок от 2
до 3,5 год. установява, че дългосрочната смъртност при пациентите с ДВТ е 32%, а при БТЕ
– 25%. Във времето до днес тези данни постепенно се променят. Десетилетие по-късно
Richard White (31) докладва 1м. смъртност от
ДВТ ≈ 6%, а от БТЕ≈12%. Съвременни данни

от последните 4-5 години отчитат забележително снижение на краткосрочната смъртност
от БТЕ. Така големият, все още активен БТЕ-регистър, RIETE (Registry of Patients with Venous
Thromboembolism) съобщава обща кумулативна
3м. смъртност от БТЕ – 8,65% (29), докато кумулативната 3м. смъртност от фатална БТЕ е
1,68%. При пациентите с ДВТ фатална БТЕ е
регистрирана в 0,55% от случаите, при немасивна БТЕ – в 2,99% от случаите, а при масивната БТЕ – в 9,25%. При това 50% от фаталните
инциденти се случват до 5-я ден от диагнозата
и в 75% до 12-я ден от диагнозата на ВТЕ.
Друго съвременно проучване на Pollack и сътр.
(23) от 2011 съобщава обща вътреболнична
смъртност 3,4% и едномесечна 5,4%, а по причина на фатална БТЕ – 1,1% и 2,6% респективно. В българско проучване общата
вътреболнична и едномесечна смъртност са съответно 1,8% и 8,16%, а смъртността в резултат
на ВТЕ съответно 1,5% и 2,11% (3,4).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Медицинската наука върви напред в опознаване на природата на БТЕ. Известни са някои
от причините за възникването й, създадени са
правила за нейното разпознаване, което е довело до подобряване на краткосрочната прогнозата на заболяването, но все още дълбоките
корени на болестта предстои да бъдат намерени.
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1

РЕзЮМЕ

Цел: Да се оцени и сравни в тримесечен
срок ефективността, бързината на действие
и безопасността на 3 флеботропни средства
при лечение на пациенти с ХВБ.
Материал и Методи: В това мултицентрово проучване са включени пациенти от 4
независими центъра с диагноза Хронична
Венозна Болест (ХВБ), отговарящи на диагностичните критерии за ХВБ по СЕАР в стадии С1-С4a. Те бяха разпределени в 3
терапевтични групи (ТГ) - 500 мг микронизирана пречистена флавоноидна фракция
(MPFF) (ТГI); 600 мг немикронизиран диосмин (ТГII); и комбинация от 500 мг MPFF,
100 мг колаген тип 3 и 50 мг еластин (ТГIII).
В хода на наблюдението бяха отчитани следните параметри: обиколка на подбедриците
50

SUmmARy

Objective: To evaluate and compare the efficacy, quickness of onset of action and safety
of three venoactive drugs in a three-month follow-up study.
Methods: In this multicenter comparative
study patients from four independent clinical
centers with diagnosis of Chronic Venous Disease (CVD) were enrolled, covering the diagnostic criteria of CEAP stage C1-C4a including.
They were distributed in one of the three therapeutic groups (TG) - 500 mg Micronized purified flavonoid fraction (MPFF) – GT I; 600 mg
Unmicronized diosmin (TG II) or combination
of 500 mg Micronized purified flavonoid fraction (MPFF), 100 mg collagen type 3 and 50 mg
elastin (TG III). In the course of the study the
following parameters were monitored and re-
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над ляв и десен глезен; изразеност на субективните оплаквания: тежест в краката,
тъпа болка, напрежение и нощни крампи, по
5 степенна скала, както и нежелани реакции,
свързани с терапията. За анализ са използвани програмите SPSS 16.0 и STATA 10.1,
като различията са оценявани статистически
посредством ANOVA, χ2-test и t-test. Чрез използване на Independent Samples T-Test бе отчитана разликата в средните стойности на
показателите между отделните ТГ.
Резултати: И трите ТГ показват статистически значима редукция (p<0,05) на измерените обиколки над глезените в края на
периода, която напредва най-бързо при пациентите от ТГІІІ. Субективно оценяваните
симптоми (тежест, тъпа болка, напрежение и
нощни крампи) също показват статистически
значимо подобрение (p<0,05) спрямо първоначалната оценка и при 3-те ТГ. Установена
бе статистически достоверна междугрупова
разлика в бързината на повлияване на следните симптоми „тежест в крайниците“ (побързо подобрение в ТГ ІІІ спрямо ТГ І и ТГІІ
в периода 30- 60 ден от проучването), „напрежение в крайниците“ (по-бързо подобрение
в ТГ ІІІ спрямо ТГ ІІ на 60-я ден и спрямо
ТГІ към Ден 90 от проучването), както и
„нощни крампи“ (по-бързо подобрение в групата на ТГІІІ спрямо ТГІІ в периода 30-60
ден). Не се установи статистически достоверна междугрупова разлика в повлияването
на симптомите между ТГІ и ТГІІ за наблюдаваните времеви интервали, въпреки данните за по-значимото повлияване на
симптомите в ТГІ.
Изводи: По-значителната и бърза редукция на симптомите, показваща висока ефективност на медикаментозната комбинация
използвана в ТГІІІ, я представят като

ported: circumference of the legs above left and
right ankle; extent of subjective complaints:
heaviness in the legs, dull pain, tension and
night cramps, using 5 point scale, to determine
the strength of complaints and the adverse side
effects resulting from treatment. The data was
processed using statistical programs SPSS 16.0
and STATA 10.1, the differences between the
groups were statistically evaluated by ANOVA,
χ2-test and t-test. The difference in the mean
values of the monitored parameters between the
different TGs were determined using Independent SamplesT-Test.
Results: By the end of the study period, all
three therapeutic groups show statistically significant improvement (p<0.05) of the objectively measured circumferences of the leg above
the left and right angle, obtained most rapidly in
TG III. Assessment of subjective symptoms
(heavinessin the legs, dull pain, tension and
night cramps) also showed statistical significance (p<0.05) in each therapy group compared
to first assessment point at day 0. There was a
statistically significant, between-group difference in quickness of alleviating the assessed
symptoms “heaviness in the legs”(quicker improvement in TG III, compared to TG I and II
at check point 30-60 Day), “tension in the legs”
(quicker improvement in TG III, compared to
TG II at Day 60 and TG III, compared to TG I
at Day 90) and “night cramps” (quicker improvement in the group on TG III, compared to
TG II at Day 30-60). There was no statistical
significant difference in the quickness of alleviation of any of the monitored parameters between TG I and TG II, despite the data of bigger
improvement inTGI.
Conclusion: The significant reduction of
the assessed symptoms, showing high efficacy
in the combination used in TG III present it as a
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възможно терапевтично средство на избор
при лечение на пациенти с ХВБ в стадии С1С4a по СЕАР. Лечението и с трите флеботропни препарата е ефективно и безопасно.
Ключови думи. Хронична Венозна Болест (ХВБ); Микронизирана пречистена флавоноидна фракция (MPFF); колаген тип 3;
еластин; немикронизиран диосмин.
УВОД
Хроничната Венозна Болест (ХВБ) е сред
най-често срещаните заболявания в света, засягащо 30% от населението в Европа (1). В България 38% от пациентите, потърсили лекарска
помощ, страдат от ХВБ2. Разпределението
между половете показва по-висока честота при
жените - 25-33%, докато при мъжете тя е 1020% (3).
Пероралното лечение на ХВБ с флеботропни средства се е наложило в практиката благодарение на данните за тяхната ефективност от
множество двойнослепи плацебо-контролирани
проучвания (3,4,5). Тяхното приложение днес се
препо-ръчва успоредно с компресивната терапия (4).
Последни проучвания доказват, че слабостта на съдова стена е първопричина за възникването на ХВБ, а възпалението е вторична
реакция (5). В резултат на възпалението в матрикса на венозната стена се отделят протеолитични ензими, които разрушават изграждащите
го влакна колаген тип III и еластин. Тези структурни промени водят до намалена еластичност,
понижен тонус и дилатация на засегнатите вени
и особено на техните клапи, предизвикващи венозен рефлукс (6–11).
Флеботропните препарати имат два основни патогенетични механизма на действие.
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possible therapeutic choice in treating patients
with Chronic Venous Disease CEAP class C1C4a. Treatment with the three venoactive products is efficient and had beneficial safety profile.
Key words: Chronic Venous Disease
(CVD); Micronized purified flavonoid fraction
(MPFF); Type III collagen; elastin; non-micronized diosmin.
На макроциркулаторно ниво те повишават венозния тонус и намаляват адхезията, миграцията и активацията на левкоцитите, като по
този начин подобряват функцията на венозната
стена и венозните клапи и намаляват хемодинамичните нарушения (рефлукса), водещи до венозна хипертония (5). На микроциркулаторно
ниво флеботропните средства подобряват капилярната резистентност (намалявайки филтрацията на течности), лимфния дренаж и
локалното възпаление, което води до редуциране на отока в долните крайници и облекчение
на субективните оплаквания от тежест, болка,
напрежение и умора (5).
Основните средства за медикаментозно
повлияване на ХВБ, доказали ефекта си в практиката, са базирани на флавоноидите диосмин
и хесперидин. Съществуват два варианта на
флавоноидите – микронизирана пречистена
флавоноидна фракция диосмин и хесперидин
(MPFF) и немикронизиран диосмин. Отскоро в
практиката се внедри и нова комбинация включваща микронизирана пречистена флавоноидна
фракция (MPFF), колаген тип 3 и еластин, като
последните 2 съставки имат за цел да повлияят
първопричината за възникване на венозна недостатъчност – нарушената структура на венозната стена и особено на венозните клапи (12–19).
Основна цел на настоящето мултицентрово
проучване бе да се сравни ефективността и бър-
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зината на действие в 3-месечно изпитва-не на
три флеботропни средства с различно съдържание. Допълнителна цел на изследването бе оценяване безопасността от лечението.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването бе проведено в периода от
01.08.2015г. до 28.12.2015г. в 4 независими изследователки центъра на територията на София,
Казанлък, Стара Загора и Бургас. В него бяха
включени пациенти с ХВБ, отговарящи на диагностичните критерии за ХВБ в стадии от С1
до С4а по СЕАР.
Подбор на пациентите
Включващи критерии: Пациенти от двата
пола на възраст над 18 г., диагностицирани с
ХВБ в стадии по СЕАР от С1 до С4а, включително.
Изключващи критерии: злокачествени заболявания; тежки форми на сърдечно-съдова,
чернодробна или бъбречна недостатъчност;
бременни или кърмещи жени; наличие на деменция; пациенти на хемодиализа или с единствен бъбрек; среднотежък мозъчен инсулт или
сърдечен инфаркт в последните 3 месеца; приемане на антикоагуланти или други флеботропни медикаменти непосредствено преди и по
време на изследването; оперативна намеса в последните 30 дни; свръхчуствителност към съставките на някой от препаратите.
Клиничен материал и начин на контрол
За периода на проучването бяха включени и
контролирани 98 пациенти (20 мъже и 78 жени,
26 до 88г. възраст), рандомизирани по пол и възраст, отговарящи на критериите за включване
и приели да участват в проучването. Те бяха раз-

пределени по реда на приемането им в една от
следните три терапевтични групи: Терапия І –
ТГІ: 33 пациенти, с прием на 500мг микронизирана пречистена флавоноидна фракция
(MPFF), 2х1т. дневно за 90 дни; Терапия ІІ –
ТГІІ: 31 пациенти с прием на 600мг немикрони-зиран диосмин по 1т. дневно за 90 дни и
Терапия ІІІ - 34 пациенти, ТГІІІ: прием на
комбинация от 500мг микронизирана пре-чистена флавоноидна фракция (MPFF), 100 мг колаген тип 3 и 50мг еластин, 2х1т. дневно за 90
дни. В случай, че пациентът не завърши лечението, резултатите не са отчитани, но се отбелязва точната причина за прекъсване на
лечението.
В хода на наблюдението са отчитани и проследявани следните параметри:
- Обиколката в сантиметри на подбедриците, непосредствено над глезените;
- Степента на субективните оплаквания–
тежест, тъпа болка, напрежение и нощни
крампи, чрез 5 степенна скала за определяне на
тежестта им, както следва: 0-липсват, 1леки, 2-средни, 3-изразени, 4-тежки;
- Нежелани реакции свързани с терапията;
Контролираните параметри са оценявани
от консултиращия специалист и е попълвана
петстепенната скала на оценка за субективните
оплаквания в четири времеви точки – при
включване на пациентите на Ден 0 и след това
при всеки контролен преглед: Ден 30, Ден 60 и
Ден 90.
Статистически анализ
За анализ на получените данни са използвани статистическите програми SPSS 16.0 и
STATA 10.1, като различията между средните
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стойности в групите са оценявани статистически посредством ANOVA, χ2-test, а също и с
двустранен и едностранен t-test.
С цел да се увеличи чувствителността на
тестовете, проверяващи ефективността на терапиите, е приложен „диференчен“ метод, използващ разликите в показателите между момента
на включване, на 30 ден, на 60 ден и на 90 ден.
За статистически метод е използван Independent
Samples T-Test. Този подход сравнява скоростта,
с която трите терапии подобряват симптомите.
Той отговаря на въпроса дали бързината, с която
дадена терапия подобрява симптомите се различава статистически значимо от бързината на
друга терапия.
РЕзУЛТАТИ
Статистическата обработка на данните се
установи, че при включване в проучването няма
статистически значима разлика в показателите
на пациентите в 3-те ТГ по отношение на разпределението им по възраст, пол, тежест на оценяваните симптоми и терапия.
Анализът на резултатите след края на проучването показа, че и в трите терапевтични

Таблица 1: Редукцията в средната обиколка на
ляв и десен глезен за целия период на наблюдение.

Таблица 2: Редукцията в средната обиколка над
ляв и десен глезен за периода 0-30 ден

54

групи има статистически значимо подобрение
по всички контролирани показатели в сравнение с първоначалната оценка. Това доказва, че
лечението с изпитваните флеботропни средства
е ефективно.
За да се изследва скоростта на повлияване
на симптомите в различните терапевтични груп
бе проведена статистическа обработка на данните от проучването, която установи наличието
на статистически значими разлики в бързината
на това повлияване между отделните ТГ.
Повлияване на отока
За да се отчете обективно ефектът от намаляване на отока, бяха използвани разликите в
обиколките над глезените в сантиметри за посочените периоди и са взети средните им стойности, които бързо достигат статистическа
достоверност спрямо първоначалната оценка
още към ден 30 (Табл.2). За целия период на наблюдение редукцията в средните стойности на
този показател е следната (Табл.1):
При пациентите от ТГІІІ е налице най-голямо намаление на средната обиколка над глезените за целия период на наблюдение в
сравнение с останалите ТГ (Фиг. 1a,б).
Така измерената редукция в обиколката над
глезените е резултат от благоприятното повлияване на отока и се обективизира най-бързо при
пациентите от ТГІІІ (Фиг.1 а,б).
Към 30-я ден редукцията на средната стойност на обиколката над глезените достига статистическа значимост и в трите групи, като в
ТГІІІ редукцията е най-голяма (Табл. 2). По-голямата редукция на отока в ТГІІІ за първите 30
дни е знак за по-бързо терапевтично действие
при пациентите, корелиращо с ефективността
на лечението.
Така намалението на обиколката над ляв
глезен на 30-я ден в ТГІІІ е почти два пъти поголямо спрямо ТГІІ и почти един път и поло-
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Фиг 1A. Динамика в редукцията в обиколката
над десен глезен в см.

Фиг 1Б. Динамика на редукцията в обиколката
над ляв глезен (в см).

вина спрямо ТГІ (Табл.2). Намалението на обиколката над десен глезен при ТГ ІІІ е по-голямо
спрямо ТГІ с 1,23 пъти, а спрямо ТГІІ–1,58 пъти
(Табл.2). Не се откриха статистически значими
разлики в скоростта на редукция на обиколката
над двата глезена между ТГІ и ТГІІ за нито един
от наблюдаваните времеви интервали.

30, 30-60 и 60-90 ден в степента на редукцията
на субективната оценка за тежест в краката, но
трябва да се отбележи, че в ТГІ е налице подобър резултат от лечението в сравнение с това
в ТГІІ.

Повлияване на симптома
„тежест в краката”
През целия период на наблюдението се отчита подобрение на симптомите на тежест в
краката и в трите групи, като отчетлива и статистически значима разлика спрямо началото се
отчита още на Ден 30 (Фиг.2).
Динамиката в оценката на средната тежест
на симптомите за периода Ден 30-60 между групите за показателя „тежест в краката“ показва,
че терапията в ТГІІІ е повлияла по-бързо симптомите, защото е дала статистически по-голяма редукция спрямо другите две ТГ (p<0.05)
за този период (Фиг. 2). В края на периода на наблюдение субективното усещане за тежест на
пациентите в ТГIII е намаляло 3,5 пъти, докато
в ТГІ и ТГІІ този показател е намалял съответно
2,6 пъти и 2,2 пъти.
Няма статистически значима разлика при
сравнението между ТГІ и ТГІІ за периодите 0-

Фиг 2. Повлияване симптома „тежест в краката”.
Статистически значима разлика в бързината на повлияване симптома спрямо началната оценка на
групите (p<0,05). Редукцията в степента на тежест
на този симптом за периода 30-60-ти ден в ТГ ІІІ е
със статистическа значимост спрямо ТГ І и ТГ ІІ.
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Фиг 3. Повлияване симптома „тъпа болка” в трите
ТГ. Няма статистически значима разлика в динамиката на показателите между групите.

Повлияване на симптома
„ тъпа болка”
По този показател също се отчита статистически значимо намаляване на средната степен
на изразеност на симптома, като се достига статистическа достоверност още на 30-тия ден и
при трите ТГ (фиг.3). Повлияването на симптома „тъпа болка“ между групите не показа
статистически значима разлика в скоростта на
повлияването му от терапията.
На 90-я ден от наблюдението пациентите от
ТГІІІ имат спад на средната стойност на показателя „тъпа болка“ с 3,2 пъти, а в ТГІ и ТГІІ за
същия период този показател отчита редукция
съответно с 2,5 и 2,2 пъти. За този период,
обаче, също не се отчете статистическа разлика
в повлияването на симптома между групите.
Повлияване на симптома
„напрежение в краката”
Резултатите от оценката на симптома „напрежение в краката“, отчетени през наблюдаваните периоди показват и при трите ТГ
статистически значима редукция в средната му
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Фиг 4. Повлияване на симптома „напрежение в
краката” в трите групи в края на проучването.
Статистически значима разлика в бързината на повлияване на симптома (p<0,05) спрямо началната
оценка за периода 0-60-ти ден в ТГ ІІІ спрямо ТГ
ІІ.

стойност спрямо първоначалните данни (фиг.4).
По отношение на динамиката в степента на
симптома „напрежение в крайниците” за периода 0-60 ден от наблюдението се установи
статистически по-значимо подобрение при пациентите от ТГІІІ спрямо тези от ТГІІ (p<0.05),
а за периода 0-90-ти ден, тази статистическа
разлика при болните от ТГІІІ се обективизира и
по отношение на тези от ТГІ (p=0.05) (Фиг. 4).
Динамиката в оценките на този показател
между ТГІ и ТГІІ не достигна статистически
достоверна разлика за нито един от времевите
периоди. Терапията в ТГІІІ, обаче, предизвиква
по-бързо намаляване на напрежението в крайниците спрямо ТГІІ за периода 0-60 ден, а
спрямо ТГІ – за периода 0-90 ден.
Повлияване на симптома
„нощни крампи”
Нощните крампи също са се повлияли бла-
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болка в стомаха на фона на лечението. Резултатите на тези пациенти не са включени в анализите на проучването.
Нежеланите реакции и в трите групи са
свързани предимно с преходно дразнене и
болки в стомаха от лека до умерено тежка степен. Не се установи зависимост между нежеланите реакции и вида терапия.
зАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг 5. Повлияване на симптома нощни крампи в
трите групи.
Налице е статистически значима разлика в бързината на повлияване на симптома (p<0,05) оценена
за периода 30-60-ти ден в ТГ ІІІ спрямо ТГ ІІ.

гоприятно от проведената терапия, като честотата им е намаляла значително на 30-я ден и за
трите ТГ спрямо първоначалната оценка
(p<0.05). Пациентите от ТГІІІ се повлияват значително по-бързо по отношение на този симптом в сравнение с пациентите от ТГІІ, като
още в периода 30-60 ден разликата в редукцията
при тях достига статистическа значимост
(p<0.05) (фиг. 5). Не бе наблюдавана статистически значима промяна на ТГІІІ спрямо ТГІ,
както и между ТГІ и ТГІІ за целия период на наблюдение.
Безопасност на пероралните
флеботропни средства
В хода на проучването са докладвани единични случаи на нежелани реакции и в трите
групи, чиято честота не се различава значимо
между тях. От проучването са отпаднали двама
пациенти от ТГІІ. Оплакванията им са били от

Получените резултати от това мултицентрово проучване удовлетворяват поставените
цели. Те показват, че в края на наблюдавания период има статистически значима разлика
спрямо първоначалната оценка на изследваните
пациенти и в трите терапевтични групи, доказваща ефективността на изследваните флеботропни препарати.
Установена бе статистически значима междугрупова разлика в бързината на повлияване
на симптомите: тежест в долните крайници
(значимо подобрение в ТГІІІ спрямо ТГІ и ТГІІ
към Ден 60 от проучването, напрежение в долните крайници (значимо подобрение в ТГІІІ
спрямо ТГІІ към Ден 60 и спрямо ТГІ към Ден
90 от проучването), и нощни крампи (значимо
подобрение в ТГІІІ спрямо ТГІІ в периода 3060 ден). Документирана бе и тенденция за побързо повлияване на отока и по-голяма
редукция на показателя "тъпа болка" при пациентите от ТГІІІ, но за наблюдавания период не
се достигна до статистически значима разлика
между групите по този показател. Не се установи статистически достоверна междугрупова
разлика в скоростта на повлияване на наблюдаваните симптоми между ТГІ и ТГІІ за нито един
от наблюдаваните времеви интервали, въпреки
безспорно по-добрите резултати в ТГІ.

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

2/2016

57

ИзВОДИ
1. Значителната и бърза редукция на тежестта на симптомите, показваща висока ефективност на терапията в ТГІІІ (включваща
медикаментозната комбинация от 500мг MPFF,
100мг колаген тип 3 и 50мг еластин), я представят като възможно лечебно средство на избор
при лечение на пациенти с ХВБ в стадии С1С4a по СЕАР.
2. Лечението и с трите флеботропни препарати е ефективно.
3. Лечението и с трите флеботропни препарати е безопасно.
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ

СЛУЧАй С ДИСЕКАЦИЯ НА ГРЪДНАТА АОРТА ТИП Б,
АНЕВРИзМА НА ГРЪДНАТА АОРТА И ТРОМБОзА НА АНЕВРИзМА
НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА – ПЕРФЕКТНА БУРЯ В
СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
Б. Киров, Д. Желев, П. Атанасов
Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ „Свети Георги”
Медицински Университет – Пловдив

A CASE OF AORtiC DiSSECtiON OF tHORACiC AORtA tyPE B,
ANEURiSmAl DilAtAtiON OF tHE tHORACiC AORtA AND
tHROmBOSiS OF ABDOmiNAl AORtiC ANEURySm – A PERFECt
StORm iN vASCUlAR SURGERy
B. Kirov, D. Jhelev, P. Atanasov
Clinic for vascular surgery, university Hospital "St. George"
Medical university – Plovdiv

РЕзЮМЕ

Внезапното настъпване, драматизма на
проявата и лошият изход са характерни както
за дисекация, така и за аневризма на
гръдната аорта и тромбоза на коремната
аорта. Комбинацията им се оказва още порядка и по-смъртоносна, като поставя на голямо изпитание съдовия хирург. Представя
се клиничен случай на комбинация от трите
страдания и кратък обзор.
Ключови думи: аортна дисекация, тромбоза на аневризма на абдоминалната аорта,
аневризма на гръдна аорта, хирургично лечение
ВЪВЕДЕНИЕ
Остро настъпилата непроходимост на абдоминалната аорта е рядко заболяване с катастрофално протичане, изискващо бърза диагноза и
оперативно лечение. Среща се в 2-8% от пациентите с остра артериална недостатъчност (ем60

SUmmARy

Sudden onset, dramatic occurrence and
course, life-threatening matter are characteristics of aortic dissection, aneurismal dilatation
and thrombosis of abdominal aorta. Combination of them turns out to be even rarer but more
deadly and аre the challenge for any vascular
surgeon. We present a case of a combination of
these three sufferings, and offer short review of
the literature.
Keywords: aortic dissection, aneurismal dilatation, thrombosis of abdominal aortic
aneurysm, surgical treatment
болия или тромбоза)(1), причинява 20-50%
смъртност при оперираните и над 75 % при неоперираните пациенти и се последва от тежки
функционални нарушения на преживелите.
Тромбоза на абдоминална аортна аневризма
(ААА), първо описана от Шумахер през 1959 г.,
е рядко страдание, поставящо големи трудности
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в диагностиката и лечението (2) и според някои
автори се среща в 2-5% от всички ААА (3,4).
Към 2013 година са публикувани данни за
около 50 случая на тромбоза на абдоминална
аортна аневризма със смъртност за оперираните
пациенти в граници на 20-50% (5). Етиологични
причини биха могли да бъдат хирургична
травма, бременност, инфекция, тромбоемболия, дехидратация, хиперкоагубилитет, хипотония, фибрилацио, тумор, хематом на стената,
атеросклероза на тазови артерии и дори руптура на самата ААА (6).
Дисекацията на аортата самостоятелно или
в хода на акутен аортен синдром (7) е известно
страдание, описано още през 17-я век, което се
среща на една от всеки 350-500 аутопсии. То
има лоша прогноза и голяма гама от усложнения (7,8), като съдови нарушения може да се
открият в до 33% от случаите (9).
В световната литература обаче са споменати
само няколко случая на съчетание от големите
аортни патологии – дисекация, аневризма на
гръдна аорта и тромбоза на ААА (9,10).
В настоящото съобщение ще представим
клиниката, диагностиката и приложеното лечение при мъж, при който бяха налице дисекация
на гръдната аорта тип Б, см аневризмално разширение на гръдната аорта и тромбоза на аневризма на абдоминалната аорта.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Диагноза
В спешния център постъпва 65-годишен пациент, който съобщава, че 6 ч. преди постъпването при сутрешна микция е получил слабост,
изпотяване, изстиване, болки, тръпнене в долните крайници, чувство за вледеняване, невъзможност за движение и паднал на земята. До
тогава имал единствено системно лекувана хипертония. При постъпването болният е в увре-

дено общо състояние, възбуден, с кръвно налягане 200/100, пулс 90-100, в ритъм, меки коремни стени, бледа долна половина на тялото, с
липсваща сетивност и движение от пъпа надолу
при запазени резервоарни функции. Корем с
меки стени без болки, налична чревна перисталтика, не се палпира маса с пулс. Липсват
пулсации на всички места по долни крайници,
празни подкожни вени, липсва капилярно пълнене и ливидни нокътни ложета.
На фона на кратка реанимация със седиране
и нормализиране на налягането (на 135/80) не
се отчита промяна в клиниката и след консултация с общ хирург се извършва КАТ без контраст на корем. Находката е съмнителна за
аортна аневризма и най-после се извършва консултация със съдов хирург, който диагностицира остра артериална недостатъчност (ОАН)
на долните крайници и изисква повторна КТ с
контраст, включваща съдовете от дъгата на аортата до тазовите артерии, резултатът от който е
показан на Фигура1. Комбинацията от демонстративния синдром на ОАН в съчетание с показаната находка на КТ изследването даде
основание за приемане на диагноза тромбоза на
ААА на фона на латентно протичаща дисекация
на гръдната аорта тип Б и формиращо се аневризмално разширение на аортата над диафрагмата. Консултацията с кардиохирург отхвърли
каквато и да е възможност за оперативно лечение по отношение на сегментите с дисекация и
аневризмално разширение над диафрагмата.
Оперативно лечение
Пациентът бе опериран по спешност със
стандартна лапаротомия. Последва частична резекция на сака, при което се намери тотална дисекация на аорта в зоната на бъдещата
анастомоза, което постави ред проблеми по отношение на надеждност на шевната линия при
твърде тънката остатъчна стена на аортата и
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Фиг 1. Избрани образи от КАТ с контраст при пациента
А – Топограма от КАТ с контраст, Б - Вертикална странична реконструкция, В –дисекация на низходящата
аорта (тип Б), Г- извитост над диафрагмата с 9 см аневризмално разширение над диафрагмата, Д – аорта на
ниво ренални артерии без ясни данни за дисекация на това ниво, Е – 46 мм аневризма на абдоминалната
аорта с тотална тромбоза

взимане на решение в кой канал да се включи в
анастомозата. В крайна сметка се избра резекция на свободните плаки в зоната максимално
62

проксимално и осигуряване на ток и по двата
канала – истински и фалшив. Операцията бе
продължена със стандартна бедрена техника,
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при което се констатира тотална тромбоза на
бедрените и коленни съдове, изискващо дистална тромбектомия на няколко етапа с проникване на 70 см двустранно. В крайна сметка
бе създаден аортоби - феморален байпас с 20х10
дакрон протеза с цел да бъде повлияна ОАН на
долната половина на тялото и отбремени проксималната аортна стена в зоната на дисекацията. Операцията приключи 15 часа след
началото с 1500 мл кръвозагуба.
Следоперативен период
Пациентът бе приведен в клиниката по реанимация за следващите 24 часа и върнат обратно в клиниката по съдова хирургия на 2-я
следоперативен ден. Следва да се отбележи, че
от 8-я час след операцията се изяви миоглобинурия с олигоурия и анурия – ОБН, като биохимичната констелация наложи обсъждане за
хемодиализа.
Между втория и четвърти ден се появи и
възстанови чревна функция при първично зарастване на оперативните рани. Налице бяха
пулсации по бедрени и коленни артерии и на
задна стъпална артерия в дясно, при топли
крайници, с нормално капилярно пълнене. Персистираше неврологичния дефицит с ограничена сетивна и двигателна функция, при бавна
тенденция за подобрение, което към 7-8 ден
постави и въпроса за активна рехабилитация.
На 11 ден внезапно общото състояние на пациента се влоши в рамките на 30-45 минути, изпадна в хипотония, със силни болки в лява
гръдна половина, хемоптое, повръщане, изпотяване, побледняване и завърши с летален
изход.
ОБСЪЖДАНЕ
Всяко едно от добре известните състояния
макар и с различна честотата – ОАН, дисекация,

аневризмално разширение на гръдната аорта и
тромбоза на ААА е част от дейността на всеки
съдов хирург и поставя на изпитание готовността му за бърза и точна диагноза, способността му да предложи своевременно лечение
и в частност себеотрицанието му да предприеме
големи по обем, тежки и с неясен изход оперативни намеси. С какво този клиничен случай е
по-интересен?
От клинична гледна точка при описвания
случай е налице изразен класически синдром на
6-те „P” при ОАН в съчетание с тежък неврологичен дефицит на долна половина на тялото,
които не са били първоначално правилно оценени в спешния сектор. В обзорни статии е показано, че болката в корема при подобни случаи
не е типична (11), болки в долни крайници може
да има в 45% от случаите, а липса на пулс в
68,6% (6,12). Неврологичният дефицит, дължащ се на непроходимост на лумбални артерии
и/или артерия Адамкевич, е по-рядък синдром,
който се среща в 25-42 % от описаните към
2013 г. пациенти с тромбоза на ААА (6,13,14).
Отчитайки тези особености и липсата на пулсираща маса в корема, следва да се признае, че
всъщност диагнозата тромбоза на ААА далече
не е лесна и най-често се стига до констатиране
на синдрома на ОАН изобщо, а това не може да
е достатъчно за избор на най-подходяща лечебна стратегия.
При нашият болен водещ бе синдромът на
ОАН на долна половина на тялото, придружен
с тежък неврологичен дефицит, който изисква
възможно по-ранна оперативна намеса. Обемът
и типа намеса, както и анестезия, се определят
от патологичния механизъм, довел до ОАН. В
миналото, преди съвременните образни технологии, подходът би бил бедрен достъп под
местна анестезия и чак когато се установи невъзможност за осигуряване на проксимален
кръвоток, операторът би започнал да задава въ-
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проси и променя оперативната тактика. От 80те години ултразвуково изследване се прилага
все по-често при подобни пациенти с цел осигуряване на ясна патогенеза и подходящо лечение (15,16,17). Покрай неговите преимущества
следва да се уточни, че това изследване няма висока селективност при пациент с тромбоза на
ААА, трудно се оценява състоянието на юкстареналаната аорта и реналните съдове и то често
не дава достатъчно информация при наличие на
дисекация (18). С навлизането на КТ технология (19) и най вече чрез изследване с контраст
днес може да се получи сравнително бързо детайлна оценка на съдовете във всеки един сегмент от шията до бедрата при пациенти с
подобна клинична картина (20). Така в конкретния случай именно повторният КТ с контраст
решава диагностичния въпрос. Наш избор от
години е при всички пациенти с неясна съдова
патология в корема и проксимално да се използва КТ с контраст със 3-Д реконструкция по възможност (5).
Общото мнение е, че тромбектомия на съдовете и директна аортна реконструкция е
метод на избор при по-добни пациенти, които
са в състояние да понесат такава намеса (5,21).
При такива болни, но в увредено общо състояние и тежка съпътстваща патология, с успех е
прилаган аксило–бифеморалния байпас (22).
На свой ред исхемията и неврологичният
дефицит налагат възможно най-бързо провеждане на оперативната намеса, за да може да се
разчита на обратимост на тези процеси. В литературата има данни за обратимост на исхемията и парализата в срок дори от 48 часа, но
нашето разбиране, както и това на други автори
е, че факторът време е решаващ за благоприятния изход.
Тежката ОАН с продължителност до 16
часа при обсъждания пациент и развилата се
след това миоглобинурия доведоха до ОБН и
64

необходимост от хемодиализа. От проучвания с
голям брой случаи с ОАН на абдоминалната
аорта е известно, че ОБН като усложнение е
добре познато и се открива в 15-30% от случаите (23,24,25). Както функционалният дефицит, така и ОБН при нашия пациент
демонстрираха следоперативна тенденция за
отзвучаване и компенсиране на симптоматиката.
За съжаление, на починалия не бе извършена абдукция. Базирано на клиниката при постъпването, КТ и клиниката при екзитуса,
нашето убеждение е, че причина за смъртта е
прогресиране и руптура с масивна хеморагия
на аневризмалната находка над диафрагмата с
размер от 9 см при постъпването (Фиг.1Г). При
преглед на литературни данни с големи серии
от пациенти се очертава фактът, че именно нерешаването на проксималния проблем при дисекация на аортата е свързано с лошата
прогноза след успешно оперативно лечение на
коремната аорта и дисталните съдове (8,26).
Днес с развитието на TEVAR съществуват ред
нови възможности именно при някои пациенти
с дисекация на аортата тип Б, даващи шанс за
по-добър изход. За съжаление, при нашия пациент нямаше такава възможност.
Рядкото съчетание в един клиничен случай
на големите заболявания на аортата - дисекация
на гръдната аорта тип Б, аневризмално разширение на гръдната аорта и тромбоза на аневризма на абдоминалната аорта предполагат
тежка клиника, изискваща бърза, смела и успешна оперативна намеса, но предопределят и
тежък край – една истинска „перфектна буря”*
в съдовата хирургия.
ИзВОДИ
1. Въпреки класически проявения синдром
на ОАН, състоянието е било оценено правилно
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и тактическият подход изяснен едва след извършване на консултация със съдов хирург и повторен КТ изследване с контраст. На базата на
нашия опит и този от световната литература
можем да препоръчаме извършването на КТ с
контраст при всеки пациент със съмнение за
тромбоза на абдоминалната аорта.
2. Стандартното оперативно лечение при
подобни пациенти би трябвало да включва резекция на аневризмата, тромбектомия на съдовете и аортоби–феморален байпас. Въпреки
тежестта на патологията и усложненията като
неврологичен дефицит и ОБН, те могат да бъдат
повлияни, за да се постигне по-добър резултат
3. Смъртността при подобни случаи се
определя най-вече от проксималните проблеми
– дисекацията на аортата тип B и аневризмалното и разширение. Внедряването на TEVAR е
път за снижение на смъртността.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

БЕДРЕНАТА ВЕНА КАТО ГРАФТ ПРИ ПОВТОРНИ
АРТЕРИАЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯТА НА
ИНФЕКЦИЯ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Н. Дончев, В. Петров, П.Кашукеева
Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“- Варна

FEmORAl vEiN AS A GRAFt iN REDO ARtERiAl
RECONStRUCtiONS iN iNFECtiON - СASE REPORt
N. Donchev, v. Petrov, P. Kashukeeva
Vascular Surgery Clinic, university Hospital “St. Marina”-Varna
РЕзЮМЕ

На 04.05.2016г. е хоспитализиран в клиниката мъж на 47 г. с профузно кървене от
бедрения достъп на инфектирана протеза на
А-В позиция поради ХБН, двукратно реоперирана по повод на ретромбоза и кървене, на
фона на инфекция.
На следващия ден пациентът е опериран
по спешност. Интраоперативно се откри цялата A-В протеза на фона на тежка инфекция
с изтичане на гноевидна секреция от нея. Налице бе и инсуфициенция на анастомозата
между протезата и бедрената артерия (AFS)
със струйно артериално кървене.
Екстирпира се цялата протеза. Поради
изчерпания автогенен ресурс, като последен
вариант за графтов материал остана v.
femoralis sin. Последната се скелетира и резецира под отделянето на v. profunda femoris,
обърна се и се интерпонира на мястото на резецирания участък от AFS sin.
Следоперативно крайникът се реваскуларизира и пациентът беше изписан с пулс на
стъпалните артерии, без оток на крайника,
без хемодинамични нарушения на венозното
кръвообръщение, с преодоляна инфекция.
Ключови думи: инфекция на протезата,
бедрена вена, графт

SUmmARy

On the 4th May 2016 a 47-year-old patient
was hospitalised in the Vascular Surgery Clinic
because of profuse bleeding from the femoral
access. The patient was operated several times
before, first for implantation of synthetic graft
on a-v position, and thereafter for complications
of the graft – rethrombosis and bleeding.
On the following day the patient was urgently operated. Intraoperatively was found a
severe infection with pus floating out of the graft
and insufficiency of the anastomosis between
the prosthesis and a. femoralis accompanied
with diffuse arterial bleeding. The whole prosthesis was extirpated.
Because of lack of another autogenic resource v. femoralis sinistra was used for graft
material. The latter was dissected and resected
below the influx of v. profunda femoris, turned
and interpositioned to the place of the resected
portion of femoral artery.
Postoperatively the limb was revascularized
and the patient was discharged with peripheral
pulse, without edema and no haemodynamic
disorders of the venous circulatio, as well with
cured infection.
Keywords: prosthesis infection, v.
femoralis, graft
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ВЪВЕДЕНИЕ
Едно от най-тежките и драматични усложнения в реконструктивната съдова хирургия,
довеждащо до висок леталитет и ампутация, е
инфекцията на съдовата протеза. Инфекцията
на съдова протеза може да бъде ранна или
късна, която се манифестира най-често след
четвъртия месец след интервенцията.
С развитието на съдовата хирургия смъртността
от това страшно усложнение е снижена, но остава
между 10% и 50% (5,6). В подобни случаи протезата
следва да се отстрани, а за неин заместител да се използва автоложен трансплантант.
Така още през 1981 г. Schulman съобщава за
използване на v. femoralis при аорто-илиачни и
бедрено-подколенни реконструкции (3). В България са документирани 10 такива интервенции,
три от които с фатален край. Първата подобна
операция у нас е извършена от доц. Княжев на
26.01.2005 г. (1)
Честотата на инфекцията на протезата е вариабилна и според различни автори е между
0.2% и 5%, а според Seeger при инфраингвинални протези достига до 6% (4).
КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ
Обсъжда се мъж на 47 г. на хрониодиализа
по повод на терминален стадий на ХБН, на
който му е имплантирана синтетична A-В съдова протеза на ляв долен крайник в друго лечебно заведение на 10.08.2015г., като
анастомозите са към AFS sin. и v.femoralis sin.
Придружаващи заболявания – ЗД I тип, на инсулинолечение, състояние след радикална цистопростатектомия по повод карцином на
пикочния мехур, ХБН III ст.
Пациентът е реопериран двукратно по
повод тромбоза на протезата и от кървене от
протезната анастомоза. Самият графт е изпол68

Фиг 1. Двата бранша на протезата

Фиг 2. Инсуфициенция на анастомозата между
протезата и AFS

зван за хемодиализа само месец. Около протезата е намерен стар организиран хематом. На 2та реоперация е отбелязано, че “цялата протеза
се екстирпира, като се оставиха само анастомозите“ плюс лаваж и дренаж. След дехоспитализацията, обаче, кървенето от ародираната кожа
продължава.
На 04.05.2016 г. болният е хоспитализиран
в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ
„Св. Марина“-Варна с профузно кървене от бедрения достъп от 2 дни като преди това се появила синкава пулсираща подутина. Обективно
– увредено общо състояние, тахикардичен до
100/мин., запазени периферни пулсации двустранно, активно кървене от бедрения достъп
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обърна се и се интерпонира на мястото на резецирания участък от AFS sin. посредством две
термино-терминални анастомози
Непосредствено интраоперативно се появи
пулс под дисталната анастомоза.
РЕзУЛТАТИ

Фиг 3. Инсуфициенция на анастомозата между
протезата и AFS

вляво. От изследванията -Хгб-88, от направената КТ-ангиография – налице данни за псевдоаневризма на AFS sin. с руптура.
На 05.05.2016 г. пациентът е опериран по
спешност. Интраоперативно се открива цялата
AV съдова протеза без коляното. Установена бе
тежка инфекция на протезата (Staphylococcus
epidermidis) с изтичане на гноевидна секреция
от графта и инсуфициенция на анастомозата
между AFS и протезата (Фиг. 2), плюс струйно
артериално кървене. Откри се и малка псевдоаневризма на анастомозата с размери 2,5 см. в
диаметър. Екстирпира се цялата протеза с анастомозите. VSM sin. не се откри. Взе се VSM
dex., която се приши като пач на открилия се дефект на AFS. Появи се и пулс на суперфициалната артерия под пача, който в ранния
следоперативен период изчезна, а крайникът остана блед, студен и изтръпнал без поплитеални
пулсации. Извърши се redo-операция на следващия ден, при която се откри тромбоза на пача и
AFS sin. Взе се решение за резекция на AFS sin.
и интерпозиция. Отпрепарира се VSM dex. и се
обърна, но се оказа с прекалено малък диаметър
(2мм). Поради изчерпания автогенен ресурс
като последен вариант за графтов материал остана v. femoralis sin. Последната се скелетира и
резецира под отделянето на v. profunda femoris,

Следоперативно крайникът се реваскуларизира, затопли се и се появи пулс на стъпалните
артерии. Пациентът беше изписан на 5-и следоперативен ден със спокойни оперативни рани
без оток на крайника, без хемодинамични нарушения на венозното кръвообръщение след резекцията на v. femoralis.
ОБСЪЖДАНЕ
От 1975 г. до 1986 г. са извършени 82 феморопоплитеални реконструкции с в. феморалис,
с 5-годишна проходимост на шънта при над
60% от случаите, т.е. късните резултати са се
оказали напълно съпоставими с конвенционалното шънтиране с VSM. Авторите не са отбелязали увеличаване на обема на донорския
крайник. Независимо от това, че операцията на
Schulman не е намерила широко разпространение, в литературата са се появили отделни публикации за успешното приложение на
бедрената вена главно за повторни артериални
реконструкции в условията на инфекция. Някои
автори съобщават за аортофеморално шънтиране с вена феморалис след резекция на инфектирана артефициална съдова протеза. С оглед
избягване на хемодинамично значими нарушения от голямо значение е резекцията на в. феморалис да става под нивото на отделяне на в.
профунда феморис. Така се явява възможност
да се добие автовенозен трансплантант с дължина от 18 до 25см. и диаметър от 0,8 до 1,0 см.
Хемодинамичните смущения в системата на ве-
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нозния дренаж могат да бъдат избегнати при
строго спазване на принципите на анатомично
обоснованите резекции на бедрената вена, при
които се запазват най-важните колатерални пътища за венозния отток от долните крайници.
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КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ КОМПЛЕКСНА АБДОМИНАЛНА
КОАРКТАЦИЯ НА АОРТАТА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

Н.Чилингирова*, М. Станева**, П. Кратунков*, В.Грудева*, В. Стойнова***.
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CliNiCAl APPROACH iN COmPlEX ABDOmiNAl AORtiC
COARCtAtiON – А CASE REPORt

N. Chilingirova*, m. Staneva**, P. Kratunkov*, v. Grudeva*, v. Stoinova***.
* Department of Cardiology and department of Image Diagnostics
“St. Ekaterina” university Hospital, Sofia
** Department of Vascular surgery and angiology, Tokuda Hospital, Sofia
*** Department of Image Diagnostics, City Clinic Oncology Center, Sofia

РЕзЮМЕ

Коарктация на аортата (КоАо) е вродена
сърдечно-съдова малформация с обструкция
на аортата. Клиничната изява е свързана с
брахицефална артериална хипертония преди
стеснението и хипотония дистално. Локализацията е предимно в торакалната аорта и
много рядко засяга коремната аорта. Естествената еволюция се определя от тежестта
на обструкцията и придружаващите аномалии.
Представя се клиничен и хирургичен
подход на лечение на тежка комплексна абдоминална коарктация при дете родено през
2004 г., лекувано и проследявано от 2010 г.
Поради двукратни мозъчни инсулти, причинени от високостепенна артериална хипертония (АХ), се диагностицира тежка
абдоминална КоАо, обхващаща бъбречните
артерии, а. мезентерика супериор и трункус
цьолиакус. През март 2011 г. В Германия е
проведена операция – байпас аорта асценденс (АоАсц) – аорта абдоминалис (АоАб) с
протеза. Постоперативно детето е със субоптимален контрол на АХ, въпреки мощната

SUmmARy

Coarctation of the Aorta (CoAo) is a congenital vascular malformation with obstruction
of the Aorta. The clinical presentation is associated with brachycephalic arterial hypertension
before the obstruction and low arterial pressure
distally. The localization is usually in the thoracic Aorta and rarely affects the abdominal
Aorta. The natural evolution depends on the
severity of the obstruction and associated anomalies. Clinical and surgical approach of treatment of a rare form of severe complex
abdominal coarctation was presented. It concerns a child born in 2004 who was treated and
followed since 2010. The diagnosis of severe
complex abdominal coarctation covering both
renal arteries, superior mesenteric artery and coliac trunc was established after two strokes due
to severe arterial hypertension (AHy). Because
of persistent malignant arterial hypertension despite medical treatment, the child was operated
In March 2011 in Germany and bypass graft repair between the Ascending and the Abdominal
Ao with prosthesis was performed. Despite
powerful antihypertensive therapy postopera-
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антихипертензивната терапия, със задълбочаваща се левокамерна хипертрофия и
начална сърдечна недостатъчност. На контролната СТ-ангио се установява функциониращ байпас АоАс-АоАб, и авансиране на
стенозата на дясна бъбречна артерия с нефросклероза на десния бъбрек. Поради тежката
вазоренална
хипертония
и
нефросклероза на същия бъбрек през 2014г.
са извършени десностранна нефректомия и
левостранна нефректомия с автотрансплантация. Следоперативно детето е с оптимален
контрол на артериалното налягане на фона
на антихипертензивна терапия, нормална
бъбречна функция, добро общо състояние и
с нормално развитие.
Ключови думи: абдоминална коарктация, артериална хипертония, байпас аорта асценденс-десценеденс, бъбречна автотрансплантация.
ВЪВЕДЕНИЕ
През 1750 г. германският анатом Johann
Meckel първи описва коарктация на аортата
(KoAo) при аутопсия (16). KoAo е вродена съдова малформация (ВСМ) изразяваща се във
вдаващ се в лумена на аортата фиброзен шелф
предизвикаващ обструкция с вторична левокамерна хипертрофия. Честотата и е 5-8% от
всички ВСМ (1,17). KoAo се установява почесто при децата от мъжки пол, а съвременните
изследвания показват, че има генетична предиспозиция. Коарктацията на аортата често е в асоциация с други сърдечни (бикуспидна аортна
клапа, междукамерен дефект) и несърдечни
малформации, а локализацията и е предимно в
торакалната аорта (98%) и много рядко засяга
коремната аорта (КоАоaб) (1,6,9,14,17). Патофизиологията и хемодинамиката на КоАоaб се характеризира с брахицефална АХ и намален
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tively the child still has suboptimal control of
arterial hypertension, increasing left ventricular
hypertrophy and early signs of heart failure.
Control computed tomography angiography
shows well functioning bypass Asc.Ao-Abd.Ao,
but a progression of stenosis of the right renal
artery with nephrosclerosis of the right kidney
developed. Because of severe renovascular hypertension and nephrosclerosis of the right kidney
both
sides
nephrectomy
and
autotransplantation of the left kidney was preformed in July 2014. After the second operation
the child is in very good clinical condition, with
optimal control of arterial pressure on antihypertensive treatment and with normal renal
function.
Key words: Abdominal coarctation, Arterial Hypertension, bypass Ascending Ao – Descending Ao, renal autotransplantation
кръвоток с ниско артериално налягане периферно от стеснението, където кръноснабдяването се осигурява от множество колатерали.
Клиничната картина е свързана със субективни оплаквания от АХ, колатералите и
придружаващите аномалии: главоболие, епистаксис, световъртеж, замайване, коремна болка,
студени крайници, мускулна умора (клаудикацио).
От статуса се установява разлика на артериалното налягане ръце / крака над 20 мм
живак, отслабени до липсавщи пулсации на
долните крайници.
Метод на избор за скрининг, диагностика и контрол при абдоминална КоАо е
ехокардиографията и Цветно-кодираната дуплекссонография (ЦКДС) на коремната аорта и
клоновете и. Компютъртомографскага ангиография (СТА) и Ядрено-магнитен резонанс ангиография (ЯМРА) са другите неинвазивни
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методи за диагностика при КоАоaб. Аортографията е инвазивен метод, златен стандарт за диагностика на КоАоаб, който визуализира
локализацията и степента на КоАоаб, колатералите и сателитните аномалии (1,6,9,14,17).
Естествената еволюция на заболяването
е свързана със скъсена продължителност на живота, която се определя се от тежеста му и придружаващите аномалии. Късните усложнения аневризми и дисекации, са с висока смъртност .
Лечението на КоАо цели възстановяване
на лумена на аортата. Неговият вид зависи от
възрастта на пациента, клиниката и съпътствуващите сърдечни малформации. Терапевтичният подход обикновено е хирургически или
ендоваскуларен (балонна ангиопластика с/без
имплантация на стент). Първата операция на
КоАо – резекция с анастомоза край-край е извършена в 1944 г. от шведския хирург Clarence
Crafoord, а през 1982 г. е направена първата ангиопластика (16). Показания за извършване на
операция са: наличието на хронична сърдечна
недостатъчност; систолна хипертония; пиков
градиент в сегмента над коарктацията над 20
мм/живачен стълб, измерено с Доплер или катетеризация. През последните години в България се наложи интервенционалното лечение на
КоАо (стентиране на аортата) при пациенти на
възраст над 6г. и тегло над 25кг. (3,10,11). Медикаментозното лечение се използува за контрол на АН преди и след оперативното лечение
(1,6,9,14,17).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Представя се момче (ЮКМ) родено през
2004 г., с “шум на сърцето” от ранна възраст,
преценен като функционален. На 6г. възраст детето преживява двукратни мозъчни инсулти с
преходна левостранна хемипареза.
От м.10.2010г. детето е хоспитализирано ня-

колко пъти в УМБАЛ “Света Екатерина” София
за изследване и лечение. Детето е на терапия е
с Бета блокер, калциев антагонст, АСЕ- инхибитор, диуретик. При преглед се установява високостепенна артериална хипертония, систолен
шум прекордиално и в епигастриума, силно отслабени пулсации на феморални артерии. АН
дясна ръка -175/80 mm Hg, АН лява ръка 170/80 mm Hg, АН десен крак - 135/80 mm Hg,
АН ляв крак - 130/80 mm Hg. От лабораторните
изследвания: ПКК, креатинин, урея в референтни граници. ЕКГ (10.2010 г.) - синусов ритъм,
волтажни критерии за левокамерно обременяване. Ехокардиография (10.2010 г.): лява камера
(ЛК) с хипертрофия (септум- 16mm., ЗСЛК-11,8
mm). Нормални обеми, размери, кинетика и
фракция на изтласкване на ЛК. Интактен клапен апарат. Торакалната аорта е с нормални размери, но се визуализира високостепенна
абдоминална коарктация с пиков систолен градиент 35 мм. Hg и редуциран кръвоток след
стеснението (скорост под 0,5м. сек.). Холтер АН
(10.2010 г.) - лош медикаментозен контрол на
АН, стойности на систолното АН над 135 mm.
Hg. Пикова стойност 182/98 mm Hg, средно АН
през деня 166/81mm Hg, средно АН през нощта
АН=160/75 mm Hg. СТ аортографията потвърждава високостепенна абдоминална коарктация
ангажираща двете бъбречни артерии, трункус
цьолиакус и а. мезентерика супериор (АМС).
Проведен бе колегиум със съдов хирург,
детски кардиохирург, детски интервенционален
кардиолог, на който бе решено за операция и детето бе оперирано в Берлинер Херц центрум
м.03.2011 г., където бе извършен байпас аорта
асценденс - аорта абдоминалис с Гортекс протеза.
Непосредствено след операцията детето
е със субоптимален контрол на артериалното
налягане (150/90 mmHg), въпреки мощната антихипертензива терапия. Няколко месеца по-
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късно, детето отново е с главоболие, коремна
болка и стойности на артериалното налягане до
180/90 mmHg. Лабораторията е в референтни
граници, без данни за азотна задръжка. Доплерсонография на артерии на крайниците: АН
дясна ръка -125/80 mm Hg, АН лява ръка 130/80 mm Hg, АН десен крак - 140/85 mm Hg,
АН ляв крак - 150/90 mm Hg. ЕКГ (01.2012г.):
синусов ритъм, волтажни критерии за тежка ЛК
хипертрофия, вторични реполяризационни промени. Холтер АН (01.2012 г.) – отново лош медикаментозен контрол на АН.
ЕхоКГ
(01.2012г.): ЛК с тежка хипертрофия (Септум16,1 mm, ЗСЛК- 11,9 mm) със запазени помпени
показатели, без сегментни нарушения в кинетиката. Аортна и митрална клапи – инсуфициенция - 0+ст. Трикуспидална и пулмонална
инсуфициенция–Іст. Торакална аорта- нормални
размери. Нормална конфигурация и кръвоток в
аортната протеза. Контролна СТ аортография
(04.02.2012 г.): протеза от асцендентна аорта до
абдоминална аорта инфраренално – нормална
функция и анастомози (фиг.1). Коарктацията обхваща остиално a. mesenterica sup. и truncus
coeliacus (фиг.2). Реналните артерии със стенотичен лумен проксимално и контрастирани съдове дистално (фиг.3). Десният бъбрек се
представя с по-слаб интензитет на контрастиране в сравнение с ляво, заличена граница корамедула.
През януари 2014 г. се проведе каптоприлов
тест, който даде данни за силно смутена функция на десния бъбрек. Въпреки оптимизиране
на лечението през следващите месеци детето е
с малигнена хипертония (АН до 190/90), поява
на умора, нарушена концентрация. От изследванията бе потвърдено, че хипертонията е от вазоренален произход и е налице нефросклероза
на десен бъбрек. Проведе се колегиум включващ детски нефролог, детски кардиолог, детски
уролог, на който се реши и детето се насочи от74

Фиг 1. СТ аортография – байпас аорта асценденс
- аорта абдоминалис

Фиг 2. СТ аортография – Коарктацията на аортата
обхваща остиално a. mesenterica sup. и truncus
coeliacus

Фиг 3. СТ аортография – Коарктацията на аортата
обхваща остиално a.а. renalis
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ново за оперативно лечение в Германия по
повод нефросклерозата и вазореналната хипертония. На 08.07.2014г. е извършена десностранна нефректомия, а също и нефректомия на
ляв бъбрек с авто-трансплантация във фоса
илиака към артерия и вена илиака.
Постоперативно продължава регулярното клинично наблюдение на момчето в България.
Лаборатория
(01.2016г.):
ПКК,
електролити, креатинин, урея - в референтни
граници, урина–норма. ЕхоКГ (01.2016 г): ЛК
със запазени размери, обеми и помпени показатели, без сегментни нарушения в кинетиката,
регресия на ЛК хипертрофия (Септум-9мм.,
ЗСЛК-10мм.). Клапен апарат – без динамика от
01.2012г., нормална конфигурация и кръвоток в
протезата. Холтер АН (01.2016г.): добър медикаментозен контрол на АН - стойности на систолното АН над 135 mmHg – 7%, стойности на
диастолното АН над 85 mm Hg – 0%, пикова
стойност 140/84 mm Hg. След проведената нефректомия и автотрансплантация на бъбрек, детето е в добро общо състояние, нормално
физическо и психическо развитие за възрастта,
с добър контрол на артериалното налягане, оптимизирано медикаментозно лечение, съхранена бъбречна функция, с интермитентни
уроинфекции.
ДИСКУСИЯ
Абдоминалната коарктация е рядка вродена
съдова малформация. Някои заболявания също
могат да причинят стеснение на аортата със засягане на реналните артерии и проява на вазоренална хипертония, като: артрериит на
Такаясу, неврофиброматоза, синдром на
William, фибромускулна дисплазия, ретроперитонеална фиброза (1,2,3,4,10,11,13). При тежки
форми на КоАоаб се развива злокачествена АН,
която инвалидизира пациентите. Малформа-

цията обикновено се диагностицира в ранна
възраст, често в резултат на настъпилите усложнения.
Представeният случай с комплексна абдоминална коарктация обхващаща двете ренални артерии, АМС и трункус цьолиакуси
представлява интерес със статуса, клиничната
изява и подхода при лечение на заболяването.
При наличие на систолен шум в епигастриума,
отслабени пулсации на артериите на долните
крайници и високостепенна артериална хипертония особено при дете, трябва да се мисли за
коарктация на коремната аорта обхващаща реналните артерии и за вазоренална етиология на
хипертонията. Около 5-10% от хипертонията в
детска възраст е вазоренална, а случаите с
КоАоаб са значително по-редки (4,6,8,9). В
представения случай показание за операция бе
малигнената АН и настъпилите усложнения мозъчни инсулти. Ендоваскуларното лечение не
беше възможно, защото висцералните и реналните артерии са обхванати от КоАоаб. С имплантацията на гортекс протеза между аорта
асценденс и аорта абдоминалис, се надявахме,
че може да се нормализира артерилното налягане, но поради засягане на бъбречните артерии
това не стана. В еволюцията на заболяването детето разви десностранна нефросклероза със
злокачествена артериална хипертония, трудно
контролираща се от мощна антихипертензивна
терапия. След проведената нефректомия на
двата бъбрека и автотрансплантация на ляв бъбрек се постигна оптимален контрол на артериалното налягане на фона на лечението,
нормална бъбречна функция, добър функционален капацитет.
Бъбречната автотрансплантация (БА) при
вазоренална хипертония, съобщена в 1963 г. от
J. D. Hardy (16) е ефективна процедура е и може
да се прилага като алтернатива на ендоваскуларната терапия или на байпас хирургията при
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сложни уретрални наранявания, калкулозни заболявания или реноваскуларна заболявания
(стенотични лезии на дисталните бъбречни артерии, юкстаренални аневризми, аневризми на
бъбречна артерия, артериовенозни малформации и значими мултисъдови заболявания)
(5,7,12,13,14,15). На този етап байпас към тр.
цолиакус и АМС не се направи, защото пациентът е асимптоматичен. Ако в бъдеще се появят
симптоми на мезентерална исхемия, ще се обмисли реваскуларизация.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Коарктацията на коремната аорта може да
бъде свързана с комплексна съдова патология.
При всеки пациент трябва да се избере индивидуална терапевтична схема съобразно клиниката и анатомичните особености на
малформацията. Реналната автотрансплантация
е алтернативна ефективна процедура за лечение
на вазоренална хипертония.
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ГОСТУВА СПИСАНИЕ INSPIRO

В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ НЯМА НЕВИННИ
Коста Костов*

Ние бихме могли да си устроим един
чуден свят.
Ние бихме могли – но не го правим,
защото не следваме хода на еволюцията.
Вече никой не може да играе ролята
на невинен.
Фридрих Дюренмат (1921-1990)

Спомняте ли си онази крехка алегория в „Повелителят на мухите” от Уилям Голдинг – невинни
деца, изолирани на безлюден остров, започват да се държат като хищници, за да оцелеят. Вече десетилетия, българите сме морските свинчета в тази алегория, социален опит за убоги балканци, в социален експеримент за превръщането ни в хищници преди да изчезнем от лицето на земята.
Европейците са ни изолирали на един остров на сиромашията и в борбата за съхраняване на телесното,
се държим като животни. Виктор Астафиев написа, че „социализмът беше вреден за тялото ни, а капитализмът – за душите”. Това в най-голяма степен се отнася за българския капитализъм, който ни
навря главите в стомасите, за да ни вземе душите. Загубихме „пътя към храма” и духовната разруха
ще бъде пълна, ако не се завърне човека, за да заживее в състрадание, милост, смирение, благородство
и щедрост. Всеки един от нас в своя свят и обкръжение. На ден по малко, но с постоянство. Ако това
се случи, би удивило всички и към нас българите ще започнат да се отнасят с уважение. Както сме
удивили Европа с богомилството, отхвърлило църковната догма и превело Европа през вратите на
Ренесанса. Богомилите са онова начало за европейците, без което нямаше да се случат Реформацията
и Просвещението. Новото събуждане на българите трябва да се случи, иначе бъдещето му е така безнадеждно, като в прозрение на Емил-Мишел Чоран: „Виждам бъдещето толкова ясно, че ако имах
деца, незабавно бих ги удушил”. Сега се лутаме несмислено и безцелно, защото според архаичното
правило, когато не знаеш правилната посока, всички посоки са верни. Затова децата ни поемат накъдето им видят очите. Те не желаят да участват в социални опити, които закотвиха България и българите
на дъното, страдащи от тази смъртоносна болест, наречена живот. В този парадокс се съдържа цялата
красота на света, в него е и оправданието му. Ех, скъпи мои Чоран и Достоевски. Но да се върнем към
удивлението, нашето най-красиво отношение към света и живота. Удивлението към любимия човек е
извора на любовта, на която се посвещаваме безусловно. Удивлението е в основата на всяко творчество,
защото художествените способности са в дарбата за удивление. Чрез тази дарба ние усвояваме красотата, създадена от другите. Първоначалният порив е подражание на тази красота, която ни вдъхновява
да опитаме, за да постигнем и ние такава. Ако имаме талант да претворим тази красота по друг, различен начин, да я докоснем с нашия темперамент и да превърнем докоснатото в изкуство, ставаме
творци на нова красота. Тя не би въздействала на сетивата, ако я наблюдаваме прагматично, с преценка,
различна от естетическата. Красотата ни въздейства спонтанно. Красиво е онова, което ни харесва без
интерес е писал E. Кант. Мечтая за този ден, в който България ще очарова света не с удивителната си
природна красота, а с онова невидимо чудо, което сътворява само душата и не се вижда с очите. Нещо
неповторимо и приказно, за което всички ще говорят и ще ни сочат на географската карта. Нещо отдавна изстрадано и чакащо да изригне като орфическа мистерия. Това е прекият път към живота на
един народ – пътят на изстраданата красота. Като любовта на Орфей и Евридика.
Ханс Касторп, героят на Томас Ман от „Вълшебната планина” казва, че към живота има два пътя.
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Единият е лесният, прекият, добрият път, а другият е по-лошият, по-непредвидимият, който отвежда
към царството на безмилостния Хадес – пътят през смъртта. Смъртта като необходим преход към познанието на живота. Но млъкни сърце! Да оставим това на философите от следващите цивилизации,
защото не познавам народ или минала цивилизация, която да е отишла далеч в самоопознаването си
чрез анализиране на собствената си гибел. Не искам българите да имат тази злочеста съдба и да вървят
към самоунищожение, а да започнат да работят за духа си. Така мисля аз, но да не стане като при шопа,
който казал „вървя и мисля, вървя и мисля и накрая се усещам, че само вървя.“ Нека не изглеждам мелодраматичен и смешен за по-прагматичните, но ако се изразя чрез писаното от Чоран „който се бои
да не стане смешен, няма да стигне далече нито в доброто, нито в злото, дарбите му ще останат
неосъществени и дори да е гениален, ще бъде обречен на посредственост”. По-скоро съм малко ядосан на всичко случващо се днес и сега в България. И най-малкото ме ядосва, но аз съм малък човек,
защото величието на човек се измерва с големината на нещата, които могат да го ядосат, казал Чърчил.
Не знам колко е велик този дебелак, но не е трябвало да ни се ядосва дотолкова, че да ни зареже тук,
където неземната красота се среща с държавническата недалновидност и политическото безлюбие на
доморасли социаглисти и демокретени, онасловени така от Петър Увалиев. С горчивина си припомням
написаното от покойния Иван Методиев:
„Така красиво всичко се руши,
че нищото върховен смисъл става.”

Надявам се да стане чудо, да настъпи някаква неочаквана и бърза промяна към по-добро. Да започнем да виждаме това, което е в очите ни, и да чуваме онова, което минава през ушите ни. Да стиснем
зъби и да заработим с морал и отдаденост, да съживим жалките остатъци на националното ни достойнство и да се върнем при корените си. Все още можем да тръгнем към промяна. Не трябва да вървим
срещу естествените природни закони. Да признаем силата на казаното от Хераклит, че „в света няма
нищо постоянно, с изключение на промените”. Да не се плашим от промяна, защото тя и без това
тече, но все в грешна посока. Да обърнем посоката. Иначе ще пропилеем живота си като гениалния
Джордж Бест - футболистът на сърцето ми. Негови са думите: „През живота си пръснах много пари
за алкохол, жени и коли. Останалите просто ги пропилях”. Гениалните са безпардонно откровени,
какъвто е бил и Джузепе Верди: „В изкуството, както и в любовта, преди всичко е нужно да бъдеш
откровен.” Благодарим ти за всичките 200 години сред нас обикновените човеци, Великане!
Някъде прочетох, че сърцето има разум, който другият разум не разбира. В сегашното смутно
време на бездуховност развивайте сърдечния си разум, като посветите повече мигове на любимите си
хора и книги. Четете! Ако искате да преживеете и видите всичко, да последвате мечтите си, просто
четете много. Само в книгите ще полетите натам, накъдето винаги са гледали очите ви.
„За да се роди един тигър, е необходим поне един полет на пеперуда”
написа д-р Георги Чалдъков в своята великолепна книга „Любомъдри читателю”.
За да възродим България е необходим и вашия полет, колеги!
Иначе ни остава ролята на невинни...

*Коста Костов ръководи клиниката по белодробни болести във ВМА и е главен редактор на медицинско списание InSpiro (www.inspiro-bg.com)
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ИНСТРУКЦИИ зА АВТОРИТЕ

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

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

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

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

6. Литературата към статиите трябва да за-

80

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

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

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

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

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