Тази кратка монография представлява едно обобщение на постигнатото познание в диагностиката и
лечението на тромбоангиитис облитеранс (ТАО) както в международната медицинска литература, така и
като се взема в предвид собственият опит, добит през
последните 30 години.
Съществуването на ТАО като отделна нозологична единица, поставяно под въпрос в миналото, вече не
се оспорва от никого. Етиологията, патогенезата, географското разпределение и честотата на ТАО, в сравнение с артериосклерозата, се разглеждат обстойно и
накратко в тази книга. Дават се ясни диагностични
критерии и се разглеждат отделните диагностични
методи, като се поставя акцент върху тяхното значение. Обстойно се разглеждат отделните терапевтични
възможности – както консервативните, така и интервенционалните и оперативните.
ТАО засяга и инвалидизира предимно млади пациенти (под 40-годишна възраст), с което се превръща
в тежко социално значимо заболяване, което изисква
необходимото внимание и професионален подход към
тях. Надяваме се, че нашият труд ще допринесе за
това, ощe повече че досега в България не е издавана
книга за ТАО и нашият принос запълва една празнина в българската медицинска книжнина.
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1. Общи понятия
1.1. Кратък исторически преглед

Фиг. 1. Проф. д-р Лео Бюргер

Историята на тромбоангиитис облитеранс (ТАО) е свързана първоначално с публикациите на Фридлендер (1847 – 1887),
който разграничава за първи път хроничното възпаление на
атерома от акутното интерстициално възпаление на малките
артерии, което води до пролиферация на съединителна тъкан и
ги облитерира. Той въвежда понятието артериитис облитеранс
(167).
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Феликс фон Виневартер (1852 – 1031) разглежда хистологията на а. тибиалис постериор и съпровождащата я вена,
които намира облитерирани в ампутирано стъпало на млад
пациент и открива разраствания в тях. Той приема понятието,
предложено от Фридлендер, в смисъла на ендартериит и ендофлебит (419).
Лео Бюргер (1897 – 1943), разглеждайки хистологичните
находки на 11 ампутирани крайника, ги групира по следния
начин:
– чисти артериални лезии (задебеляване на интимата);
– периартериит (пролиферация на съединителна тъкан);
– флебит на съпровождащата вена;
– различни стадии на облитеративния процес.
Той предлага понятието тромб(о)ангиитис облитеранс и за
първи път заедно с Винивартер свързва това заболяване с тютюнопушенето (17, 88-94).
1.2. Бележки относно епидемиологията и
географското разпределение на ТАО
ТАО се проявява с различна честота в различните страни и
географски райони на света. За югоизточна Европа и България
тази честота е 2-20% спрямо общата честота на ХАНК. За Западна Европа и САЩ тази честота е 0,5-5%. За Индия, Япония
и Далечния изток тя е 20-66% (14, 87, 97, 264, 295, 309, 391,
399).
1.3. Относно патогенезата на ТАО
За проявата на ТАО са от значение генетични фактори и
фактори на житейската среда. Психическият тип на пациентите, фамилното проявление, различен, отчасти расово разпределен HLA-антигенитет, както и полово-хромозомалното уна6

следяване могат да играят предиспонираща, още неизяснена
роля при патогенезата на ТАО.
Факторите от житейската среда и техните изменения могат да въздействат значително върху проявата на заболяването.
Голяма роля играят психосоматичните фактори като социална изолация, промяна в личността, културно-социален стрес.
Също така беден социален статус, свързан с активно или пасивно тютюнопушене, както и измръзване са фактори, които
допринасят за възникването на ТАО. В този аспект трябва да
се спомене, че по време на Втората световна война честотата
на ТАО нараства, докато след нея тя отново намалява. Важно е
да се знае, че честотата на заболяването нараства през последните десетилетия при жените, заедно с нарастване на броя на
пушачките (49, 52, 75, 85, 184, 201,215, 212, 246, 250, 282, 258,
280, 283, 281, 295, 314, 318, 333, 334, 375, 382).
1.4. За етиологията на ТАО
Етиологията на ТАО е неизяснена, но безспорен е фактът,
че тютюнопушенето е неотменен фактор както за отключването, така и за прогресирането на болестта. Докато преобладаващото мнозинство от пациентите са пушачи (92-99%), една
минимална част от тях са непушачи, но при тях се установява,
че употребяват тютюн за дъвчене или смъркане (27, 187, 251,
260, 375).
Механизмите на заболяването са неизяснени, но много от
наблюденията водят изследователите до извода да приемат
имунологични феномени, които водят до ендотелна и съдова
дисфункция и възпалителни тромби. Пациентите с ТАО често
показват свръхчувствителност при кожните алергични проби
с тютюневи екстракти, както и към дерматофагоидес (ДФ),
които живеят в прахта на тютюна, имат еозинофилия в кръвта,
имат повишена клетъчна чувствителност към колаген тип І и
ІІІ, имат повишени титри на серумни антиендотелни антитела,
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имат увреждания в периферната ендотелно-зависима вазорелаксация (148, 231, 305). При 40-60% от случаите се установяват положителни антитела срещу рикетсии. Повишената честота на HLA-A9, HLA-B54 и HLA B5 се наблюдават при тези
пациенти, които имат генетична предиспозиция към заболяването и положителна фамилна анамнеза. Около 50-60% показват позитивиране на антинеутрофилните цитоплазматични антитела (ANCA), като този дял на ANCA-позитивните нараства
в напредналите фази на заболяването. При артериосклерозата
ANCA-позитивни са само около 5-6% от случаите. При ТАО
се повишава и туморно-некрозният фактор-алфа (TNF-alpha),
особено в случаите на критична исхемия и некроза (19). В напредналите фази и при активност на болестния процес се наблюдава също хиперфибриногенемия, както и повишаване на
CRP. Установява се също и хиперхомоцистеинемия.
Може би при голяма част от случаите твърде вероятна ще
се окаже алергичната хипотеза за отключването на болестния
процес, тъй като повечето пациенти имат положителни кожни
алергични проби към тютюневи екстракти и дерматофагоидес, и еозинофилия в кръвта (2, 18, 27,52, 73, 148, 187, 251,
259, 260, 343, 365-374, 343, 365-374, 375).
1.5. Съвременни аспекти на понятието
тромбоангиитис облитеранс (ТАО)
Съществуването на тромбоангиитис облитеранс като отделна нозологична единица се поставя под въпрос в миналото, но днес в многобройните учебници по ангиология, както
и в многобройните съвременни публикации няма и съмнение,
че се касае за ясно дефинирано, както от патологоанатомична,
така и от клинична гледна точка, отделно обособено заболяване (7, 8, 75, 87-94, 136, 137, 205).
Номенклатурните различия на понятието ендангиитис облитеранс, артериитис облитеранс, болест на Бюргер, болест
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на Винивартер-Бюргер са остарели, а се въвежда понятието,
предложено от Лео Бюргер „тромб(о)ангиитис облитеранс”.
С това наименование наричаме заболяването в тази книга.
1.6. Дефиниция на тромбоангиитис облитеранс
от патологоанатомична гледна точка
Тромбоангиитис облитеранс е хронично, тласъчно протичащо сегментно възпаление на среднокалибрените и малките артерии предимно на крайниците, което е локализирано
най-вече в интимата и води до бързи тромботични облитерации. В болестния процес могат да бъдат обхванати както повърхностните, така и дълбоките вени (повърхностен мигриращ тромбофлебит и дълбока венозна тромбоза).
Заболяването започва в млада възраст, по-често при мъже,
отколкото при жени, и засяга почти винаги тежки пушачи. То
често води до дистална гангрена и засяга сериозно качеството
на живота, както и неговата продължителност.
Хистологично се разграничават три фази на ТАО:
1. Ранна фаза, която започва със субендотелни кръглоклетъчни инфилтрати, като са възможни и преходни левкоцитни инфилтрати с последваща фибриноидна некроза
на интимата с разрушаване на ендотела и образуване на
тромб. Важно е да се знае, че при ТАО мембрана еластика интерна остава винаги интактна във всички фази
на заболяването, макар че в напредналите фази тя може
да хипертрофира. Само при преминаване във вторична
артериосклероза при напредване на възрастта на пациентите тя може да се разруши.
2. Хронично-възпалителната фаза показва хронично облитерирани артерии и понякога вени с многобройни
организиращи се тромби, които отчасти се реваскуларизират от нови съдове, т.е. образуват се нови малки
съдове в тромбозиралия лумен. Тези нови съдове при9

тежават своя мембрана еластика интерна. В тромбите
се образуват грануломи, съставени от епителоидни и
гигантски клетки. Наблюдават се и микроабсцеси. Медията и адвентицията са слабо променени, като в медията се откриват повишен брой дилатирани ваза вазорум
и единични кръглоклетъчни инфилтрати. Също и под
електронен микроскоп в медията не се открива фибриноидна некроза.
3. Късна фаза, която трудно се разграничава хистологично от артериосклероза. Откриват се постинфламаторни
промени под формата на огнищно разрушение на еластиката, повишен брой дилатирани ваза вазорум с остатъци от кръглоклетъчни инфилтрати, както и сегментна
фиброза на медията и адвентицията (18, 92, 122, 135,
224, 257, 356, 395, 418).
Имуно-хистохимично при ТАО се откриват експресия
на междуклетъчната адхезионна молекула, ICAM и съдовата
адхезионна молекула VCAM, както и отлагания на антитела
срещу е-еластин, което потвърждава възпалителния характер
на заболяването (18).
ТАО по правило се ограничава върху малките и среднокалибрените артерии от хистологично „мускулен” тип. Големите
артерии от хистологично „еластичен” тип (напр. Аорта и големите транспортни артерии) по правило не се засягат. Подбедрицата е най-честата локализация на заболяването, но нерядко се засягат и горните крайници. Засягането на артериите
на вътрешните органи, очите и мозъка, както и на коронарните
артерии се среща по-рядко (1, 12, 136).
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Фиг. 2. Патохистологични образи на ТАО. Правят впечатление
възпалителните тромби, както и задебеляването, и
дубликатурата на мембрана елеастика интерна (395).

1.7. Дефиниция на тромбоангиитис облитеранс
от клинична гледна точка
Диагнозата на тромбоангиитис облитеранс почива до голяма степен на характерната клинична картина. Понякога настъпват още в началото на болестта болки в покой и акрални
некрози на стъпалата, по-рядко и на пръстите на дланите, без
да се премине през подбедрено, респ. бедрено клаудикацио,
както е при артериосклерозата (7, 8, 29, 58, 60, 66, 74, 75, 85,
118, 129, 188, 191,214, 224, 238, 229, 235, 236, 242, 246, 256,
261, 308, 326, 348, 347, 358, 366-370, 386).
Типични са зависимите от натоварване преходни болки в
сводовете на стъпалата и палмарните страни на дланите (стъпално клаудикацио, клаудикацио на дланта). Пулсациите на а.
поплитеа и а. брахиалис могат да липсват или да са съхранени, но липсват дистално на а. тибиалис постериор, а. тибиалис
антериор, а. дорзалис педис, както и често на а. радиялис и а.
улнарис. Улцерациите и некрозите могат бързо да се разпространят върху сухожилия и кости и да доведат до гангрена. При
критична исхемия лицата на пациентите са измъчени и те често заемат характерната поза – седнали присвити, обхванали
болното стъпало с длани, виещи и скърцащи със зъби от болка
11

(43, 66, 85, 129, 255, 386).
Горните крайници се засягат при около 50% от заболелите,
а при 10-20% са първична локализация на болестта. Една трета
от пациентите се оплакват от чувство на студенина в пръстите
(понякога с типичната Рейно-симптоматика). При 30-50% се
наблюдава рецидивиращ мигриращ повърхностен флебит на
долните и по-рядко на горните крайници. Мигриращият флебит може да бъде и начален симптом на ТАО. Често се наблюдава и дълбока венозна тромбоза (7, 8, 138, 236, 308, 347).
Само в редки случаи развитието на заболяването е континуално, поради което клиничното стажиране със стадиите
по Фонтен не е подходящо. Акутните възпалителни тласъци
могат да бъдат последвани от дългосрочни периоди на ремисия (6, 7). Интензитетът и честотата на възпалителните процеси корелират често с пушаческите навици на пациентите.
Постепенно с възрастта активността на заболяването може да
намалее и то да премине във вторична артериосклероза (7, 8).
ТАО засяга рядко мозъчните съдове (175, 224, 261, 358),
съдовете на очите (62, 72), коронарните артерии (29, 273), белодробните съдове (242, 401), мезентериалните съдове (77, 131,
283, 306, 345, 349), бъбречните съдове (131, 182, 233, 339, 358),
хепаталните артерии, съдовете на слезката и панкреаса, както и
надбъбречните жлези (202). Наблюдавали сме и оро-фарингиална форма на болестта (335). Лео Бюргер, а по-късно и други
автори описват засягане на дуктус деференс (89).
При засягане на мезентериалните артерии заболяването
протича със симптомите на ангина абдоминалис, като може
да се наблюдава и драматичната картина на мезентериална
тромбоза. При засягане на бъбречните артерии се развива бъбречна недостатъчност, понякога и бъбречен инфаркт. При рядкото засягане на надбъбречните жлези болестта протича със
симптомите на надбъбречна недостатъчност, т.е. болестта на
Адисон.
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Фиг. 3. Локални клинични находки на долните и горните
крайници при ТАО

Засягането на мозъчните съдове при ТАО, известно още
като болестта на Шпац-Линденберг, протича в два типа (58,
60, 224, 235, 247, 261, 272):
– тип 1 засяга базално-мозъчните артерии и протича с
макроинсулти;
– тип 2 засяга малките периферни артерии, води до грануларна атрофия и протича с деменция.
13

1.8. Възраст и полово разпределение
Повечето автори постулират в своите диагностични критерии възраст на първоначална проява на болестта под 40 години. По този белег тя се разграничава от артериосклерозата,
която се проявява в по-напреднала възраст. Честотата на заболелите жени преди Втората световна война е изключително
ниска – 0,9%. През последните десетилетия честотата на пациентките с ТАО достига 3,4-7,6%, а по настоящем този дял е
около 10% от общия брой на заболелите (7, 14, 365-370).
Казуистика е заболяването да засегне деца, като в литературата са описани 5 случая на 4, 5, 9, 11 и 16 годишна възраст,
и при всичките се касае за деца-пушачи (173).

2. Диагностика на ТАО
2.1. Диагностични критерии на ТАО
Диагностичните критерии за ТАО (9, 18, 136, 167, 252,
272, 290-193), които приемаме днес, са следните:
1.
2.
3.
4.

5.
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Главни критерии
Дистална исхемия на крайниците със стъпално клаудикацио, респ. клаудикацио на дланите в напредналите
фази с рани, некрози и гангрени.
Начало на болестта преди 40-годишна възраст.
Засягат се мъже, по-рядко жени, пушачи.
Не се засягат транспортните артерии от хистологично
„еластичен” тип, а изключително малките и среднокалибрените артерии от хистологично „мускулен” тип,
предимно на подбедриците и по-рядко на предмишниците.
Изключване на следните заболявания и състояния:
– емболия (кардиогенна или вазо-вазална)

– локални лезии (поплитеален ентрапмънт, кистична
дегенерация на адвентицията)
– автоимунни заболявания
– хиперкоагулабилитет
– артериосклероза
– захарен диабет
– дислипопротеинемия
– съдови травми и измръзване
6. Обективиране на исхемията чрез:
– доплерова манометрия
– цветна доплерова сонография
– акрална фотоплетизмография
– ангиография.
1.
2.
3.
4.

Допълнителни критерии
Мигриращ тромбофлебит.
Рейно-феномени.
Мозъчно и органно засягане.
Положителни кожни алергични проби срещу тютюневи
екстракти.

Диагнозата ТАО се поставя по главните критерии, а наличието на допълнителни критерии я подкрепят. Към главните
критерии се числят тютюнопушенето и началото на болестта
преди 40-годишна възраст. Задължително е разграничаването
на ТАО от артериосклероза. Наличието на класическите рискови фактори за артериосклероза (артериална хипертония, захарен диабет, дислипопротеинемия) говорят против диагнозата
ТАО. Освен това трябва грижливо да се изключат проксимални ембологенни източници, автоимунни заболявания, локални
лезии (ентрапмънт на а. поплитеа и кистична дегенерация на
адвентицията), както и травми, и хиперкоагулабилитет (9, 13).
Трудно е да се определят типични лабораторни находки
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при ТАО. Дори при флоридни заболявания могат да липсват
хуморални и клетъчни маркери, но често се повишават CRP и
фибриногенът, като се наблюдава и еозинофилия в ДКК. При
около 50-60% се позитивират ANCA, особено в напредналите
фази на болестта. Позитивират се кожните алергични проби
срещу тютюневи екстракти и дерматофагоидес (19).
2.2. Диференциално-диагностични аспекти на ТАО
В таблица 1 са представени най-важните диференциално-диагностични критерии между ТАО и артериосклероза.
ДД-критерии

ТАО

Артериосклероза

Възраст при
първоначална
проява

Под 40- годишна
възраст

След 40-годишна
възраст, при
наличието на рискови
фактори

Пол

Мъже/жени около
10/1

След 50-годишна
възраст – мъже/жени
почти 1/1

Засягане

Локализирано,
сегментно

Генерализирано.

Етажност

Инфрапоплитеална,
суббрахиална

Аорта, големи
клонове, транспортни
артерии на таза и
бедрата, коронарна,
церебрална,
бъбречна,
мезентериална

Засягане на
коронарните,
органните и
мозъчните съдове

Казуистика

Често
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Клаудикацио

Стъпално,
клаудикацио на
дланите

Подбедрено, бедрено,
седалищно

Засягане на
вените

Мигриращ флебит,
ДВТ

Не се засягат

Протичане

Тласъчно

Бавно, континуално

Тютюнопушене

Почти винаги

50-60%

Диабет, АХ, дислипопротеинемия

Липсват

Често

Хиперхомоцистеинемия

Често

Често

Хиперфибриногенемия

Често

Често

Позитивиране на
ANCA

Често

Рядко

Таблица 1. Диференциално диагностични критерии между ТАО и
артериосклероза (136, 137).

При ТАО, особено в случаите на органно и мозъчно засягане, е необходимо да се извърши диференциално-диагностично разграничаване от други васкулити при колагенози. А
те са:
– антифосфолипиден синдром;
– гиганто-клетъчен артериит (болест на Хортон);
– нодозен полиартериит;
– склеродермия;
– системен лупус еритематодес;
– артериит на Такаясу.
Тези васкулити, които имат своите точни клинични, лабораторни и образно-диагностични критерии, се разглеждат от
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редица автори и не са обект на разглеждане в тази книга (15,
111, 136, 137, 267, 365-370).
2.3. Образна и функционална диагностика
Във всички случаи е необходимо обективирането на дисталната исхемия чрез образен и функционален метод – доплерова
манометрия, цветна доплерова сонография, фотоплетизмография, евент. капиляроскопия или лазерен доплер, ангиография.
Чрез доплеровата манометрия се установява съответният
спад на налягането в засегнатите дистални артерии на стъпалата и китките. Определя се т.нар. стъпално-брахиален индекс
СБИ. Важно е, особено в по-ранните фази на заболяването,
също да се измерят доплеровите налягания преди и след физическо натоварване – 30 повдигания на пръсти. За критична
исхемия се смята исхемията, когато СБИ е под 0,5, а след натоварване налягането на засегнатия крайник да спадне с повече
от 30 мм ж.с.
Цветната доплерова сонография може значително да
допринесе за диференциалната диагноза на ТАО. Тя позволява
сигурно представяне на морфологията на оклузиите и колатералите. Доказването на интралуменните спираловидни колатерали чрез ЦДС е показателно за ТАО. Освен това могат да
се визуализират и тромбозите на съпътстващите вени, както и
мигриращият повърхностен тромбофлебит. Установяват се и
нарушения на ендотел-зависимата вазорелаксация (210).
Акралната фотоплетизмография на пръстите на стъпалата
и дланите дава неинвазивна информация за засягането на дисталните артерии, като показва патологични акрални пулсови
криви.
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Фиг. 4. Доплерови образи
при ТАО. Спираловидните
колатерали се изобразяват
като броеница чрез ЦДС.

На капилярна микроскопия се наблюдават удължаване,
разклонения и извиване на капилярите в нокетното ложе, но
тези промени не са специфични. Те се наблюдават и при редица Рейно-феномени при колагенози.
Ангиографията е „златният стандарт” в образната диагностика на ТАО (1, 12, 38, 111, 195, 196, 267, 272, 365-370).
Ангиографските критерии имат висока диагностична и прогностична стойност. Проксималните артерии показват обикновено гладки очертания, като липсват атеросклеротични плаки
и калцификати. Налице са най-често билатерални сегментни
оклузии дистално от а. поплитея, като по-рядко самата а. поплитея и дисталния феморален сегмент. Засягат се в по-лека
степен нутритивните артерии на таза и бедрата (клоновете на
а. илияка интерна и а. профунда феморис).
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Фиг. 5. Ангиографски образи на ТАО. Правят впечатление
нишковидните оклузии и спираловидните колатерали, както и
засягането на нутритивните артерии.

При засягане на горните крайници често са запушени улнарните, радиялните, палмарните и дигигалните артерии. Те
показват понякога фрагментация и дистално стеснение (filum
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terminale). Преходът от нормални към заболели сегменти често пъти е рязък, с резки запушвания (cut off). Типични са спираловидните и паякообразните колатерали, както и директните колатерали към тъканите.
Ангиографията е изключително предоперативен диагностичен метод, докато доплеровата манометрия, цветната
доплерова сонография и фотоплетизмографията могат да се
ползват неограничено както за скринингова диагностика, така
и за контрол на консервативната терапия и за следоперативен
контрол.
2.4. Кратка психо-соматична характеристика
на пациентите с ТАО
Обсъждат се следните особености при характерите на пациентите с ТАО (49, 50, 205):
– импулсивни, негативно амбициозни, враждебно агресивни;
– трудно потискаща се враждебност, често свързана с
чувство на вина за враждебност и агресия;
– автодеструктивни черти;
– пациентът се самонаблюдава – „стои до тялото си”;
– негативизъм при едновременно желание за конформитет.
Тези особености на характера, както и зависимостта от никотин, а в напреднала форма на болестта и зависимост от опиати, изискват психо-соматично наблюдение и водене на тези
пациенти (49, 50, 205).
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Фиг. 6. 32-годишен пациент с ТАО
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3. Терапия на ТАО
3.1. Консервативна терапия на ТАО
Най-важните терапевтични концепции при консервативното лечение на ТАО са следните:
– прекратяване на тютюнопушенето;
– вазодилатация и подобряване на реологичните свойства
на кръвта;
– двигателна ерготерапия за развиване на колатерали;
– антитромбозна терапия;
– антиалергична, противовъзпалителна и антимикробна
терапия;
– успокояване на болката;
– профилактика и лечение на трофичните лезии.
3.1.1. Относно прекратяването на тютюнопушенето
Прекратяването на тютюнопушенето е най-важната лечебна мярка при ТАО. Този факт е разпознат още през 20-ти
и 30-те години на миналия век (22, 212, 213, 375). Касае се
за една изключително трудна задача, която ангажира преди
всичко пациента, лекуващия му лекар, близките, болничния
персонал и евентуално психолога. Намаляването на цигарите
няма релевантно клинично значение. Единствено спирането
на тютюнопушенето спира болестния процес. Когато се успее
с пълното спиране на цигарите, се стига нерядко до ремисия
на болестта. При бившите пушачи честотата на ампутациите е
два пъти по-ниска, отколкото при тези, които продължават да
пушат.
Никотинът, подобно на наркотичните вещества, води до зависимост, а никотиновата зависимост е най-често срещаният
тип. Пристрастяването към тютюнопушенето е понякога толкова силно, колкото зависимостта към кокаин и опиати. Почти
всички пушачи, които искат да спрат този вреден навик, изпит23

ват добре охарактеризирани признаци и симптоми, характерни
за синдрома на отнемане при спиране на тютюнопушенето.
Най-често използвана за отказване на тютюнопушенето
е никотин-заместителната терапия с трансдермални терапевтични схеми, дъвки, назален спрей, инхалатори или електронни цигари, които намаляват симптомите на отнемане чрез
доставка на никотин по алтернативни пътища на въвеждане.
Тези никотинови заместители имат и редица недостатъци,
като например нуждата от често дозиране, болки в челюстите
и възпаление на устната кухина при използване на дъвки, диспепсия, хълцане и понякога нарушения на съня.
От полза са и психологически прийоми с положителна мотивация, автогенен тренинг, сугестия и лечебна хипноза.
Прилагат се и лобелинови препарати като табекс (22, 212,
213, 375).
3.1.2. Вазодилатативна терапия и ерготерапия
Лекарите не бива да се подвеждат по старата илюзия, че
вазодилататорите са в състояние да дилатират изборно артериални съдове в засегнатата от болестния процес област и по
този начин да доведат до подобряване на местното оросяване.
Капилярната перфузия в една исхемична област може да се
повиши само ако се повиши резервното налягане дистално от
стенотично-облитеративния процес. Без достатъчно перфузионно налягане в капилярите не може да се осъществи кръвоток
в капилярното русло. Причини за намаляването на резервното
налягане, което в практиката се установява чрез доплеровата
манометрия, са съпротивлението на кръвотока в областта на
колатералите, съдови спазми и увеличен вискозитет на кръвта,
а макар и рядко – намалено системно кръвно налягане.
Възможностите да се подобри смутеното пурфузионно налягане в капилярите, като се абстрахираме от хирургични или
интервенционални методи, са следните (7, 8):
– повишаване на градиента на налягане между пре- и по24

стстенотичните, респ. пре- и постоклузионните артериални участъци;
– допълнително медикаментозно дилатиране на дисталните артерии и артериоли;
– стимулиране на развитието на колатерална мрежа чрез
подходящи двигателни упражнения (ерготерапия);
– подобряване на реологичните качества на кръвта.
3.1.2.1. Ерготерапия
За да се увеличи постоклузивното налягане е необходимо
да се повиши притокът на кръв чрез дилатация на колатералите или чрез увеличаването на скоростта на кръвотока в тях.
Досега липсват доказателства, че това може да стане само с
медикаменти. Смята се, че най-добрият стимул за разширяване на колатералите и увеличаването на скоростта на кръвотока
в тях са периодичните максимални физически натоварвания,
близо до границата на начеваща тъканна исхемия в заболялата област, с последваща почивка с отпускане на мускулатурата с оглед метаболитна дилатация на мускулните артериоли
дистално от стенотично-облитеративния процес – реактивна
хиперемия. Така се стига до консекутивна дилатация на колатералите с увеличаване на скоростта на кръвотока в тях.
Двигателната ерготерапия се прилага само в клаудикационния
стадий, но не при постоянни болки в покой и некрози. При
непостоянни болки в покой могат също да се прилагат в безболковите интервали съвсем леки упражнения за развитие на
колатерална мрежа. Въведено е понятието „достатъчно максимална тренировка”, като се дискутира видът, дозировката и
ролята на допълнителната медикаментозна вазодилатация (54,
65, 156, 168, 289, 392, 414).
Ние прилагаме следните физически упражнения с оглед
развитие на ефективна колатерална мрежа:
1. Повдигане на пръстите на стъпалата. Пациентът преброява на колко повдигания получава исхемична болка
25

и тренира с две трети от това натоварване, което се покачва поседмично след ново тестване. След всяко упражнение се прави триминутна почивка.
2. Клякания. Пациентът преброява на колко клякания получава исхемична болка и тренира с две трети от това
натоварване, което също се покачва поседмично след
ново тестване. След всяко упражнение се прави триминутна почивка.
3. Флексия и екстензия в стъпалата с повдигнати нагоре
долни крайници, като бедрата се придържат с длани.
Прави се до изтръпване и побледняване на пръстите на
стъпалата на заболелите крайници, след което пациентът сяда със спокойно спуснати крака до настъпване на
реактивна хиперемия за средно около три минути.
Тези упражнения се правят по четири пъти всяко в един
цикъл, като се изпълняват три-четири цикъла дневно.
4. Ходене. Пациентът ходи с бързи крачки до настъпване
на исхемична болка, като преброява крачките, след което тренира с две трети от това натоварване с триминутни почивки в продължение на един час. Натоварването
също се покачва поседмично след ново тестване.
За горните крайници се прилага стискане на гумена топка
или гумен пръстен с длани, свивания в лакътя с повдигане на
леки гири (до 3 кг), като тренировките се извършват на същия
принцип с 2/3 от безболковото натоварване, също така свиване
и разпускане в дланите с повдигнати нагоре ръце до побледняване и изтръпване на пръстите, след което – спускане на
ръцете във висящо положение до реактивна хиперемия.
При физическо натоварване в артериалната система се засилват силите на опън (shear stress), което води до повишен
синтез на азотен окис – мощен ендогенен вазодилататор, подпомагащ значително дилатацията на колатералните съдове и
повишаването на кръвотока в тях (354).
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Фиг. 7. Двигателни упражнения за развитие на колатерална
циркулация при ТАО
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3.1.2.2. Вазодилататори
Положителните ефекти от ерготерапията могат да се подкрепят с редица вазодилтативни медикаменти. Вазодилататорите могат да се подразделят по следния начин (7, 8):
– невротропни – повлияват адренергичното и холинергичното предаване на възбудните стимули;
– мускулотропни – действат сумарно върху гладката мускулатура на кръвоносните съдове, включително върху
пуринергични, допаминергични и други рецептори;
– ендотелотропни – действат предимно върху ендотела,
простациклини, като към тази група спада и Л-аргининът, който стимулира ендогенния синтез на азотен окис
(NO) в ендотелните клетки и макрофагите.
3.1.2.2.1. Невротропни вазодилататори
Алфа-симпатиколитиците (напр. резерпин) се използват
рядко за системно лечение на ангиоспазми, тъй като те могат
да предизвикат феномени на обкрадване на кръвотока и ортостатични реакции (8).
Бета-симпатиколитиците дилатират предимно мускулните и в по-малка степен кожните съдове. Към тях се числят
буфенин (Dilatol), баметан (Vaskulat, Vasolat), изокссуприн
(Durodilan) и др. Тъй като страничните им действия са значителни (спадане на системното кръвно налягане, тахикардия), тези препарати вече не се използват в практиката у нас.
Аденозинът и АТФ (Atriphos, Phosphobion), които причиняват
предимно артериолна и при това силна вазодилатация, когато
се прилагат във вид на артериални инфузии, също се прилагат
рядко (7, 8).
3.1.2.2.2. Мускулотропни вазодилататори
Никотинова киселина
Никотиновата киселина и нейният амид (никотинамид)
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се разглеждат като витамин РР. Те влизат в състава на кодехидразите, които са преносители на водорода и осъществяват окислително-възстановителни процеси. Вземат участие в
клетъчните процеси, във въглехидратната обмяна, като стимулират оползотворяването на глюкозата в тъканите. Участват
в обмяната на азотните вещества, в преноса на фосфора, понижават концентрацията на триглицеридите и ЛДЛ в серума,
потискат ендогенния синтез на холестерол и увеличават излъчването му. Подобряват периферното кръвообращение, като
никотиновата киселина в по-големи дози причинява изразена
дилатация, особено в капилярите.
Перорално се прилага по 100 мг 2-4 пъти дневно след хранене, в продължение на около 30 дни. Парентерално може да
се инжектира мускулно по 100 мг 1-2 пъти дневно в продължение на около 15 дни. Като поддържаща терапия се приема 2х50
мг след хранене за продължително време (101).
Никотиновата киселина не трябва да се прилага при артериална хипотония, свръхчувствителност към нея, при тежки
форми на артериална хипертония и артериосклероза. Чернодробната недостатъчност изисква редукция на дозата до 50%.
Никотиновата киселина, даже и в неголеми дози, може да
предизвика прилив на кръв в главата, парене, сърбеж в отделни участъци на кожата, ангионевротични прояви – зачервяване на лицето (флаш), шията, ушите, горната част на гърдите,
чувство на горещина, сърцебиене, тахикардия, спадане на артериалното налягане. Тези прояви са бързо преходни. Парентерално може да причини загуба на съзнание. Подкожните и
мускулните инжекции с никотинова киселина са болезнени.
Поради това парентерално се предпочита никотинамидът, който не дава страничните местни реакции на никотиновата киселина (7, 8, 153, 154).
Известно е, че сулфонамидите и изониазидът намаляват
значително ефекта на никотинамида.
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Нафтидрофурилов хидрогеноксалат (Dusodril, Dusopharm)
Нафтидрофурилът подобрява периферното кръвообращение, като повишава тъканната перфузия, без в терапевтични
дози значително да понижава кръвното налягане. Намалява
периферното съдово съпротивление и увеличава сърдечния
минутен обем, без значително да ускорява сърдечната дейност.
Проявява рядко миотропно, спазмолитично и алфа-адренолитично действие. Притежава известно анестетично, антисеротониново (блокира 5НТ2-рецепторите) и М-холинолитично
(атропиноподобно) действие (51, 110, 223, 247, 269, 297).
Нафтидрофурилът притежава метаболитни ефекти, които
се изразяват в подобряване на утилизацията на кислорода в
мозъка и повишаване на устойчивостта на мозъчната тъкан
към хипоксия.
Повишава съдържанието на глюкоза и АТФ, активността
на сукцинат-дехидрогеназата и цялостната обмяна на веществата в мозъка.
Активизира превръщането на глюкозата чрез цитратния
цикъл, а не чрез глюколизата. Засилва превръщането на янтарната киселина във фумарова. Подобрява реологичните свойства на кръвта чрез повлияване на флексибилитета на еритроцитите.
Нафтидрофурилът се резорбира почти пълно след перорално приложение. Максималните плазмени концентрации
се достигат около един час след прием на еднократна доза.
Свързва се с плазмените протеини до 80%. Преминава кръвно-мозъчната и плацентарната бариери. Концентрациите на
нафтидрофурил в мозъчните тъкани са по-високи от тези в
плазмата.
Метаболизира се в черния дроб, като чрез хидролиза се
превръща в няколко неактивни метаболита и диетил-аминоетанол, за който се предполага, че има фармакологична активност и чрез него се осъществява терапевтичният ефект на
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нафтидрофурил при мозъчно-съдовите нарушения. До 80% се
екскретира с урината под формата на конюгирани метаболити.
Елиминационният полуживот е около един час.
Нафтидрофурилът се прилага при ТАО, ХАНК, синдром
на Рейно, мозъчно-съдова болест, особено за лечение на когнитивни и сензорни нарушения в резултат на мозъчно-съдови
инциденти (28, 243, 254, 259, 364, 385).
При ХАНК и ТАО нафтидрофурилът се приема в доза 150300 мг дневно, разделена на три равни приема. Лечението е
добре да продължи шест месеца. При бъбречни и чернодробни нарушения се налага редукция на дозата с около 30-50%.
Нафтидрофуриловият хидрогеноксалат не трябва да се
прилага при свръхчувствителност към лечебната субстанция,
нефролитиаза и хипероксалатурия, до шест месеца след инфаркт на миокарда, при ХЗСН ІІІ-ІV клас по NYHA, при хеморагичен инсулт и повишена гърчова мозъчна активност, при
ортостатична хипотония, при тежки аритмии (153, 154).
При употреба на високи дози са възможни нарушения
на сърдечната проводимост. Също при приложение на високи дози са възможни гърчове. Рядко настъпват епигастрални
болки, гадене, повръщани и диария. Доста неприятно странично действие е рискът от образуване на калциево-оксалатни
конкременти в бъбреците. Рядко настъпват кожни алергични
обриви. Също в редки случаи настъпват чернодробни нарушения.
Пентоксифилин (Trental, Agapurin)
Пентоксифилинът индуцира артериолна гладко-мускулна
релаксация както директно, така и чрез инхибиране на фосфодиестеразата, с последващо кумулиране на ц-АМФ. Той намалява вискозитета на кръвта главно в микро-циркулаторната
област. Подобрява кръвния ток и тъканното насищане с кислород. Пентоксифилин инхибира агрегацията и адхезивността на
тромбоцитите. Подобрява еластичността и формабилитета на
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еритроцитите чрез увеличаване на концентрацията на АТФ в
тях, едновременно с увеличаване на зарядния потенциал. Пентоксифилинът има вероятно противовъзпалително и цитопротективно действие, дължащо се на намалената продукция на
цитокини чрез активиране на макрофагите и понижаването на
неутрофилите (415).
Пентоксифилинът се резорбира почти напълно (повече от
95%) след перорално приложение. Свързва се с протеините на
еритроцитната клетъчна мембрана и хепара. Елиминира се изключително през бъбреците (94%) и 6% чрез фекалиите.
При започване на пероралната терапия, при средно 70 кг
т.т., се назначават 3х200 мг, като при добра поносимост дозата
се завишава до 3х400 мг, респ. 2х600 мг дневно. Тази дозировка е подходяща и за по-продължително лечение. Интравенозната терапия се води в дози 200-600 мг на перфузор за 3-24
часа (209).
Пентоксифилинът засилва ефекта на ерготерапията при
ХАНК и води до нарастване както на безболковото разстояние, така също намалява интермитентните болки в покой (7,
8).
Поради недостатъчния клиничен опит пентоксифилинът
се прилага при деца и юноши само при строго определени
индикации за кратки интервали от време, предимно и.в. при
остри артериални тромбози. Дългосрочната му апликация в
тези възрастови групи не се препоръчва, както и даването му
през време на бременност и кърмене.
При наличие на бъбречна недостатъчност и при серумен
креатинин над 400 ммол/л е необходимо дозата да се намали с
около 30-50%. Препоръчва се максималната дневна доза да не
надвишава 1200 мг.
Пентокифилин не се прилага при свръхчувствителност
към лекарственото вещество, при хеморагии, също при пациенти с нарушена хемокоагулация. С особено внимание трябва да
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се дозира при пациенти, провеждащи антикоагулантна терапия.
Абсолютните противопоказания за лечение с пентоксифилин са артериална хипотония, тежка аритмия, тежка коронарна и церебрална склероза, както и остър миокарден инфаркт.
Относителните противопоказания са захарен диабет и бъбречна недостатъчност, при които може да се прилага в редуцирана доза.
При лечение с пентоксифилин могат в редки случаи да се
явят гадене, повръщане, тежест в стомаха. От страна на ЦНС –
главоболие, объркване, безпокойство, нарушение на съня, увеличено изпотяване. При свръхчувствителност се наблюдават
уртикария и сърбеж. От страна на сърдечно-съдовата система – тахикардия, аритмии, понижение на кръвното налягане,
симптоми на ангина пекторис, както и хеморагии при пациенти с нарушен коагулационен статус. При интоксикации и предозиране се наблюдават гадене, световъртеж, брадикардия и
хипотония, както и треска и загуба на съзнание (153, 154).
3.1.2.2.3. Ендотелотропни вазодилататори
Алпростадил (Prostavasin, amp., 20 mkg)
Алпростадилът е вазодилататор, който стимулира кръвоснабдяването посредством релаксация на артериолите и прекапилярните сфинктери, повишаване на флексибилитета на
еритроцитите, инхибиране на вискозната метаморфоза и агрегацията на тромбоцитите, инхибиране на пролиферацията на
васкуларни гладко-мускулни клетки, инхибиране на синтеза
на холестерол в моноцитите и намаляване на ЛДЛ-рецепторната активност в хепара (207, 208).
Алпростадилът се прилага при ХАНК, ТАО и диабетна ангиопатия в стадиите на критична исхемия (102, 160, 204, 247,
297, 338, 360, 378, 396).
Алпростадилът се прилага инфузионно, интравенозно или
интраартериално, като се разгражда още в кръвта с алфа- и
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бета-фаза на разграждане. Алфа-фазата трае около 0,2 минути,
а бета-фазата около 8 минути. Някои от метаболитите му имат
вазоактивно действие, като пълната елиминация на метаболитите става за около 72 часа. В 88% метаболитите са отделят с
урината, а в 12% чрез фекалиите.
Алпростадилът трябва да се прилага само от опитни лекари – ангиолози, съдови хирурзи и реаниматори, запознати с
модерните възможности за контролиране на сърдечната функция и кръвообращението, които разполагат със съответно оборудване.
Интраартериалното приложение на алпростадил става
през временен интраартериален катетър, като половин ампула
(10 мкг алпростадил) се влива посредством инфузионна помпа за 60-120 минути. Дозата, особено при некроза и критична
исхемия, след отчитане на поносимостта може да се завиши
до една ампула – 20 мкг.
При интравенозното приложение дозата на алпростадил
се титрира, като първия ден се започва с една ампула (20 мкг)
сутрин за около 4-6 часа и на следващия ден, при добра поносимост, дозата се завишава до две ампули (40 мкг).
Лечението може да продължи 5-28 дни. Както интравенозният, така и интраартериалният курс на лечение имат няколкомесечно положително последействие върху клаудикационното
разстояние и болковата симптоматика.
Алпростадилът не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебната субстанция, при напреднала сърдечна
недостатъчност, при тежка сърдечна аритмия, както и при напреднала ХИБС, до шест месеца след инфаркт на миокарда,
при белодробен оток и инфилтрат, при тежко вено-оклузивно
заболяване, до три месеца след исхемичен мозъчен инсулт и
преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, при чернодробни заболявания, при язвена болест на хранопровода,
стомаха и дванадесетопръстника, както при бременност и при
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кърмене.
Всички пациенти, особено тези със сърдечна недостатъчност и ХБН, трябва да бъдат под стационарно наблюдение
поне 12 часа след последната инфузия.
Наблюдават се следните нежелани странични действия
(153, 154):
– болка, зачервяване и оток на крайника по време на интраартериалната инфузия – налага намаляване на скоростта или спиране на инфузията;
– при интравенозна инфузия – зачервяване и болка по
хода на инфундираната вена – налага спиране на инфузията и евентуално смяна на венозния път;
– болка и сетивни нарушения в увредения крайник по
време на инфузията – налага намаляване на скоростта
на инфузията;
– главоболие, състояние на обърканост и мозъчни гърчове – налагат спиране на инфузията;
– диария, гадене, повръщане – налагат спиране на инфузията;
– левкопения, левкоцитоза и тромбоцитопения – налагат
спиране на дългосрочното лечение;
– повишаване на температурата, изпотяване, втрисане,
алергични реакции – налагат спиране на лечението;
– обратима хипотиреоза – налага спиране на лечението.
Илопрост (Ilomedin)
Илопростът е синтетичен простациклинов аналог, който
потиска вискозната метаморфоза, адхезията и агрегацията на
тромбоцитите, дилатира артериолите и венулите, повишава
плътността на капилярните стени и намалява повишения съдов пермеабилитет, стимулира ендогенния фибринолитичен
потенциал, оказва противовъзпалително действие чрез потискане на левкоцитната адхезия върху ендотелните лезии, както
и акумулацията на левкоцити в увредените тъкани и намалява
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освобождаването на туморно-некрозния фактор – алфа.
Времето на полуелиминиране на илопрост в плазмата е
около 0,5 часа. Субстанцията се метаболизира в хепара до четири диастеро-изомера, които се излъчват през урината в 68%
и чрез фекалиите в 12%.
Индикациите за приложение на илопрост са ТАО, ХАНК
в стадиите на критична исхемия, синдром на Рейно, първична
и вторична белодробна хипертония (185, 189, 338, 360, 378).
Илопрост трябва да се прилага само при строго мониториране в стационарни условия в отделения с адекватни възможности за контрол на сърдечната дейност и периферната
циркулация.
Илопрост се прилага инфузионно интравенозно за шест
часа, като дозата се наглася в зависимост от поносимостта, в
границите между 0,5 до 2,0 нг/кг/мин. В първия ден лечението започва с 0,5 нг/кг/мин, като дозата постепенно се покачва
в зависимост от евентуални странични ефекти като главоболие, гадене и артериална хипотония, когато лечебната доза се
намаля до изчезване на симптомите. При изразени странични действия инфузията се спира. Лечението трае 5-28 дни.
Илопрост, също като алпростадил, има няколкомесечно положително последействие върху клаудикационното разстояние и
болката.
Илопрост не трябва да се прилага при хеморагични диатези, тежка коронарна болест, НАП, до шест месеца след
миокарден инфаркт, декомпенсирана ХЗСН, тежки аритмии,
белодробен оток и белодробен инфилтрат, до три месеца след
мозъчен инсулт и преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, също при тежка венооклузивна болест и БТЕ, при
вродени сърдечни пороци без белодробна хипертония, при артериална хипотония, при бременност и кърмене.
При лечението с илопрост могат да настъпят главоболие,
флаш, гадене, повръщане, изпотяване, които налагат намаля36

ване на скоростта или спиране на инфузията. Също могат да
настъпят церебро-васкуларни инциденти, както и симптоми
на ангина пекторис, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, хипотония, тахикардия, БТЕ, диспнея, белодробен едем,
които налагат спиране на инфузията. При зачервяване и болезненост по хода на инфундираната вена инфузията също се
спира и евентуално се сменя венозният път (153, 154).
Л-аргинин
Аминокиселината Л-аргинин е обект на интензивна изследователска дейност през последните десетилетия, след като се
открива, че тя е ендогенен прекурсор на азотния окис (NO),
както в ендотелните клетки, така и в макрофагите.
Л-аргининът е базисна семиесенциална аминокиселина.
При средиземноморската диета, каквато се употребява и в
България, тя се приема в количество 5-6 г дневно. Нео-синтезът на Л-аргинин се извършва в бъбреците, където се извършва и пълна ре-абсорбция и в хепара, като бъбреците са основният орган за поддържане на физиологичното му плазмено
ниво. Метаболизмът на Л-аргинин се покачва при зарастване
на рани, сепсис или растеж и тогава той се превръща в есенциална аминокиселина, което прави необходима неговата
субституция, особено при консумативни синдроми и по-тежки
следоперативни състояния.
Това, че Л-аргининът може да има фармакологични терапевтични въздействия, дълго време се оспорва. Първото
сведение за такова терапевтично въздействие идва през 1991
година от работната група на Кук, което показва, че Л-аргининът намалява дисфункцията на ендотелно-зависимата, предизвиквана от азотния окис (NO) вазодилатация. Една година
по-късно същата група показва, че дългосрочното приложение
на Л-аргинин забавя появата на ендотелна дисфункция и намалява образуването на атеросклеротични плаки. Следват студии
при пациенти, които доказват, че интракоронарната инфузия
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на Л-аргинин възстановява предизвикваната от ацетилхолин
коронарна вазодилатация. Доплер-сонографски сe доказва,
че венозната инфузия на 30 г Л-аргинин/24 часа повишава
значително кръвотока във феморалните артерии и подобрява
сигнификантно ендотел-зависимата вазодилатация в дисталните съдове на предмишницата и дланта. Чрез измервания с
позитронно-емисионна томография (ПЕТ) се показва, че интравенозната инфузия на 30 г Л-аргинин значително покачва
нутритивния кръвоток в мускулатурата на подбедриците при
пациенти с ХАНК. При дългосрочно лечение с Л-аргинин сигнификантно се покачва клаудикационното разстояние (67, 68,
71).
Ние постигнахме при казус на 39-годишна жена с ТАО отлична рекомпенсация на исхемията на единствен десен крак
чрез лечение с Л-аргинин 2х1000 мг, анасоново масло 2х10
капки върху 3 г захароза и 100 мг аспирин за петмесечен срок.
Ангиографски при тази пациентка се доказа развитие на мощна
колатерална мрежа на подбедрицата и стъпалото, както и повишаване на стъпално-брахиалния индекс от 0,6 на 1,08 (10, 16).
Съдоразширяващото и вазоактивно действие на Л-аргинина се обяснява с повишения синтез на азотен окис (NO) в
ендотелните клетки и макрофагите. С него се обяснява и моделиращият му ефект върху съдовата стена, както и антиагрегантното му действие.
Л-аргининът служи в организма като субстрат за различни метаболитни пътища. За нас той представлява интерес като
прекурсор на азотния окис (NO). Под въздействието на ензима
NO-syntase (NOS) в двустепенна реакция се образуват газообразният азотен окис (NO) и Л-цитрулин. Тези реакции са
зависими от кислород и NADPH. Освен това Л-аргининът е
главният субстрат за дезинтоксикацията на амоняка, като под
въздействието на ензима L-arginase се конвертира в реакция с
него до Л-орнитин и урея.
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Равновесието на плазменото ниво на Л-аргинин се поддържа чрез екзогенната му доставка, ендогенното производство в
бъбреците и хепара, както и реутилизацията и разграждането
му чрез ензимна метаболизация. Екзогенно доставеният Л-аргинин се резорбира бързо в стомашно-чревния тракт, активно
чрез специална клетъчна транспортна система (Y-transporter)
и се метаболизира активно в еритроцитите, като преминава и
в кръвната плазма. В бъбреците, в проксималната бримка на
Хенле се филтрира, след което наново се реабсорбира до 99%.
Няма противопоказания за даването на Л-аргинин, освен
прилагането му във високи дози при туморни заболявания
(153, 156).
Не се наблюдават и нежелани странични действия, като
той има и редица други позитивни действия – подобрява
действието на нервните синапси в ЦНС, както и фертилитета
при мъжете и жените. При пациенти с тумори не трябва да
се прилага във високи дози, тъй като Л-аргининът стимулира
образуването на соматостатин в хипофизата и с това може да
доведе до нарастване на тумора.
Въпреки че приложението на Л-аргинин при ТАО и ХАНК
все още се оспорва от някои автори, той вероятно ще се окаже важно предпочитано съдоразширяващо средство при тези
заболявания. Отличната му поносимост като ендогенна субстанция, липсата на нежелани странични действия, освен нарастването на тумори при много високи дози, го правят изключително перспективен при терапията на ТАО и ХАНК.
По наши клинични наблюдения той много добре се съчетава
с пентоксифилин, като е възможно да се допълва реологичният ефект на последния. Съществува още неизяснен лечебен
синергизъм между Л-аргинина и анасоновото масло, като с
това съчетание имаме доста голям събран положителен клиничен опит, както при ТАО, така и при ХАНК. Този лечебен
синергизъм е възможно да се дължи на холеретичния ефект на
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анасоновото масло, а с това и подобряване на нео-синтеза на
Л-аргинин. Анасоновото масло успешно чисти стеатозата на
черния дроб, намалява мастите в серума, подобрява функцията на редица жлези с вътрешна и външна секреция чрез своите
метаболитно активни естери. То действа и секретолитично на
белия дроб, подобрява дишането и кислородната наситеност
на кръвта. Има и широкоспектърен антисептичен ефект. Ние
го прилагаме заедно с Л-аргинин в доза 2х10 капки върху бучка захар.

8а
8б
Фиг. 8. Ангиографски образ на развитие на колатерална
циркулация преди (а) и след (б) лечение с Л-аргинин и анетол.

Вазодилататорите спомагат развитието на колатерали в
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мускулатурата, сравними с тренировъчните ефекти на ерготерапията. Приема се, че двата терапевтични принципа, вазодилататори и ерготерапия, допълват действията си и в съчетание
са добра алтернатива за лечението на ТАО и ХАНК.
3.1.3. Антитромбозно лечение
Антитромбозните медикаменти играят неотменна роля
при лечението на ТАО. Прилагат се с цел да забавят хода на
болестта и да предпазят новообразуваните колатерали и незасегнатите съдове от тромбозиране, също за периоперативна
и периинтервенционална антитромбозна профилактика, както и след интервенционални и съдово-хирургични процедури
с оглед да запазят проходимостта на реконструкцията. Те са
известни от многобройни публикации и монографии. Тук ще
разгледаме накратко само някои техни представители – антикоагуланти и антиагреганти – които се използват при лечението на ТАО. Фибринолитиците не намират приложение
при лечението на това заболяване, освен в случаите, когато се
прилагат локално в рамките на интервенционалната терапия
(7, 8).
3.1.3.1. Нискомолекулярни хепарини
Касае се за фракционирани хепарини с ниско молекулярно
тегло, добити чрез деполимеризация от стандартни нефракционирани хепарини. Днес те намират най-широко приложение за антитромбозна профилактика и лечение на тромбо-емболичните заболявания.
Ще разгледаме накратко само надропарина (Fraxiparin),
като важен техен представител, който се използва често при
лечението на ТАО, предимно в стационарни условия за периинтервеционална и периоперативна профилактика. Той
намира също важно приложение при лечението на дълбоката
венозна тромбоза и повърхностния мигриращ тромбофлебит в
рамките на това заболяване (6, 19, 46, 83, 115, 203).
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Фраксипаринът е натриева сол на надропарина, нискомолекулярен хепарин с молекулно тегло около 4500 далтона. Касае се за глюкозаминогликан, който потиска предимно фактор
Ха и в по-малка степен тромбина. Действието му се осъществява отчасти чрез антитромбин ІІІ. За разлика от нефракционираните хепарини фраксипаринът има минимално действие
върху тромбоцитната адхезия и агрегация (302, 336, 420). Фармакологичното му действие се определя чрез измерване на анти-Ха-активността, която оптимално трябва да е в обхвата 0,5
до 1,2 IU anti-Xa/ml. След подкожна инжекция максималната
анти-Ха-активност се постига след около 3 часа. Времето на
полуелиминация е около 3,5 часа. След интравенозно инжектиране максималната анти-Ха-активност се достига след 10
минути, а времето на полуелиминация е около 2 часа (36, 82,
104, 165, 200, 220, 227, 266).
При ТАО той се прилага в профилактична доза 0,6 мл
с.к./24 часа или, особено при съпътстваща дълбока венозна
тромбоза, в терапевтична доза 2х0,6 мл с.к./24 часа. Поради
риска от тромбоцитопения, който съществува при всички хепарини, броят на тромбоцитите трябва да се контролира по
време на лечението, на първия ден и след това на всеки 3-4
дни.
Възможна е поява на лека преходна тромбоцитопения от
тип І, с брой на тромбоцитите 100 000 – 150 000/мкл, която по
правило протича без усложнения.
Застрашаваща е опосредстваната от антитромбоцитни антитела тромбоцитопения от тип ІІ или т.нар. хепарин-индуцирана тромбоцитопения (ХИТ) с брой на тромбоцитите под
100 000/мкл и бърз спад до 50% от изходната им стойност.
Обикновено това сериозно усложнение започва 6-11 дни след
началото на терапията, а при свръхчувствителни пациенти в
рамките на часове. При ХИТ могат да настъпят допълнителни
артериални и венозни тромбози с преразходна коагулопатия,
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кожни некрози на мястото на инжектирането, петехии, пурпура и мелена. При това усложнение фраксипаринът трябва
незабавно да се спре и да се обсъди антикоагулант от друга
група, напр. рекомбинантен хирудин или арикстра или ксарелто. При тези пациенти не трябва да се прилага никога повече
в живота хепаринов препарат, за което те трябва да бъдат информирани и това усложнение трябва да се отрази в медицинската документация (44, 198).
Фраксипаринът не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебното средство, при ХИТ в анамнезата,
при хеморагични диатези и хипокоагулабилитет (напр. при
хемофилия, също при тромбоцитопении), при язва на хранопровода, стомаха и дуоденума, при тежка неовладяваща се
артериална хипертония, при тежки чернодробни увреждания,
при тежка ОБН и ХБН с креатининов клирънс под 30 мл/мин,
при инфекциозен ендокардит, при травми и операции на ЦНС,
очите и ушите, при интраокуларни кръвоизливи (напр. в стъкловидното тяло), както и при ретинопатии, също при спинална
и епидурална анестезия (302).
При лечението с фраксипарин в около 3% от случаите могат да настъпят следните нежелани странични действия (7, 8,
153, 154):
– често в над 1% от случаите могат да настъпят подкожни
хематоми на мястото на инжектирането. Това странично действие може да се избегне, като няколко минути
се притиска по-силно мястото на инжектирането. Могат
да настъпят и по-сериозни хеморагични усложнения,
като кървене от лигавиците, кървене от ГИТ, както и от
урогениталния тракт (особено при предиспониращи заболявания), мозъчни, очни и гръбначно-мозъчни хематоми. Протамин-сулфат се прилага само при по-тежки
хеморагии, като 6 мг протамин-сулфат неутрализират
950 IU анти-Ха-активност на надропарин. При по-леки
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хеморагии е достатъчно да се намали дозата на фраксипарина;
може да настъпят преходни покачвания на серумния
калий, както и на аминотрансферазите (гама-ГТ, ЛДХ,
липаза);
умерено често (0,1-1%) може да се яви лека преходна
тромбоцитопения (тип І);
в редки случаи (под 0,1%) могат да настъпят алергични
реакции с гадене, повръщане, фебрилитет, главоболие,
уртикария, сърбеж, диспнея, бронхоспазъм, хипотония,
кожни некрози, анафилактични реакции, анафилактичен шок, едем на Квинке, еозинофилия и преходна
алопеция;
в много редки случаи се среща и опосредстваната от
анти-тромбоцитни антитела тромбоцитопения от тип ІІ
(ХИТ), която изисква незабавно спиране на фраксипарина и преминаване на антикоагулант от друга група,
напр. рекомбинантен хирудин или арикстра, или ксарелто;
много рядко могат да настъпят също преходен хипоалдостеронизъм, преходно покачване на трансаминазите,
грануломи на инжекционните места, приапизъм.

3.1.3.2. Индиректни антикоагуланти (анти-витамин-Кпрепарати)
От тази група разглеждаме аценокумарола (Sintrom), който се прилага в България. Той се прилага за поддържаща антитромбозна терапия при ТАО, както при оперирани болни с феморо-поплитеални или феморо-дистални съдови реконструкции или след тромбектомия, така и при неоперирани, особено
в случаите на съпътстваща дълбока венозна тромбоза (216).
Аценокумаролът е антагонист на витамин К1. Той блокира
витамин-К-зависимото карбоксилиране на факторите ІІ, VІІ,
ІХ и Х в хепара. Образуват се декарбоксиформи на тези фак44

тори, известни още като PIVKA (protein induced in vitamin K
absence). Освен тях се инхибира и синтезът на физиологичните антикоагуланти – протеините S и С (6, 19).
Антикоагулантният ефект на синтрома се проявява след
катаболизирането на активните, циркулиращи в кръвта фактори. Удължаването на протромбиновото време са наблюдава
между 36-48 часа в зависимост от дозата и е следствие първо
на инхибирането на синтеза на фактор VІІ, който има полуживот 4-6 часа. Около два дни са необходими за инхибирането
на останалите коагулационни фактори, които имат полуживот
съответно за фактор ІХ – 18-24 часа и за факторите ІІ и Х – 2448 часа.
След спирането на терапията действието на синтрома продължава още няколко дни до възстановяването на плазмените
нива на витамин-К-зависимите фактори. Поради опасност от
т.нар. ребаунд-феномени с ретромбози е добре той да се спре
с постепенно намаляваща схема за два дни (6, 7, 8, 19, 69, 206,
216, 232, 353, 409).
Аценокумаролът се резорбира бързо в ГИТ. Неговата
био-наличност е около 60%. Метаболизира се основно в черния дроб, като метаболитите му са фармакологично неактивни. Елиминира се бавно с урината и фекалиите с време на полуелиминиране 8-11 часа.
Дозирането на синтрома е строго индивидуално и се определя в зависимост от стойностите на протромбиновото време,
стандартизирано чрез интернационалното нормализирано съотношение – INR. Началната доза през първия ден е 4-12 мг, а
през втория ден 2-4 мг. Поддържащата доза се определя чрез
2-3 контроли след третия ден от началото на лечението, в зависимост от стойностите на INR, който трябва да се държи в границите 2-3. Лекарството се приема еднократно дневно по едно
и също време на деня (6, 7, 8, 19, 43, 170, 206, 288, 328, 346).
Аценокумаролът не трябва да се прилага при свръхчувст45

вителност към лекарствения продукт, при хеморагични диатези и хеморагии, при настоящи и предстоящи оперативни интервенции, при риск от кръвоизливи, свързани с улцерации в
ГИТ, в урогениталната и дихателната система, злокачествени
неопластични заболявания, церебро-васкуларни хеморагии,
мозъчни аневризми, аорто-абдоминални и други артериални
аневризми, перикардити и перикардни изливи, бактериални
ендокардити. Синтром не се дава също при бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс над 20 мл/мин, при тежки
нарушения на чернодробната функция, високостепенна артериална хипертония, бременност, аборт, прееклампсия и
еклампсия, след лумбални пункции. Противопоказано е също
прилагането при невъзможност за извършването на лабораторен контрол, при пациенти със сенилни и паметови нарушения, както и при алкохолизъм и напреднала възраст със значителна редукция на общото състояние (112, 162, 163, 323, 323,
400, 405, 409).
Аценокумаролът взаимодейства с голям брой лекарства и
храни при едновременното им приложение.
Засилване на антикоагулантното действие се наблюдава
при едновременното приложение на (6, 7, 8, 19, 199):
– аналгетици и НСПВС – инхибитори на циклооксигеназата (аспирин, фенилбутазон, напроксен, пироксикам,
диклофенак);
– други антитромбозни медикаменти (антиагреганти, хепарини);
– алупуринол;
– антибиотици (азитромицин, еритромицин, ампицилин,
хинолони, сулфонамиди, метронидазол, тетрациклини,
хлорамфеникол, цефалоспорини);
– антидепресанти (циталопрам, флувоксамин, флуоксетин, серталин);
– общи анестетици (халотан, хлоралхидрат);
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– антиаритмици (амиодарон, пропафенон, хинидин);
– бета-блокери;
– антимикотици (флуконазол, итраконазол, кетоконазол,
миконазол);
– туберкулостатици (изониазид, рифампицин);
– цитостатици и имуносупресори;
– алкохол.
Действието на аценокумарол може да бъде инхибирано от:
– витамин К1;
– холеретици;
– храни с високо съдържание на витамин К (орехи и други ядки, цитрусови плодове и др.).
При лечението със синтром могат да настъпят следните
нежелани странични действия:
– хеморагии (хематемеза, мелена, хемобилия, мозъчни
и гръбначно-мозъчни хеморагии, хематурия, метро- и
менорагии, ретинални хематоми, подкожни и мускулни
хематоми, епистаксис). Антидоти са фитоменадионът
(витамин К1), който се прилага перорално (най-добре в
чаша с прясно мляко), резорбира се много добре в ГИТ
или много бавно интравенозно в доза 2-5 мг (особено
при нарушена резорбция – повръщане, диария). Ефектите на аценокумарола могат да бъдат потиснати веднага чрез инфузионно приложение на коагулационни
концентрати, съдържащи факторите ІІ, VІІ, ІХ и Х или
прясно замразена плазма, също и прясна изогрупова
кръв;
– кумаринови кожни некрози при дефицит на протеините
S и С налагат спиране на лечението;
– алергични реакции – сърбеж, уртикария, които са преходни и отзвучават след спирането на лечението;
– нарушения от ГИТ – загуба на апетит, гадене, повръщане, диария;
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– преходни нарушения на половата потентност при мъжете (153, 154).
3.1.3.3. Нови антикоагуланти – инхибитори на тромбина и фактор Ха
Ривароксабан (Xarelto)
Ривароксабанът е инхибитор на фактор Ха, който се резорбира в ГИТ. Потискането на фактор Ха потиска и образуването
на тромбин. Ривароксабанът не влияе върху индуцираната от
тромбина тромбоцитна агрегация и не въздейства върху зарастването на рани. Той има висока бионаличност – 80-100%.
Резорбира се бързо в ГИТ. Времето на полуелиминиране е
7-11 часа. Две трети от ривароксабана се метаболизират, като
метаболитите се излъчват в равни количества чрез урината и
фекалиите. Една трета се излъчва непроменена през бъбреците (153, 154, 244).
Досега няма хемостазен метод, който да се използва за сигурния контрол на лечението. Може да се използва времето на
съсирване, който метод дава приблизителна оценка на антикоагулантното действие на ривароксабана, както и калибриран
тест за фактор Ха.
Действието на ривароксабан досега е добре проучено при
дълбоките венозни тромбози. В изпитание са клинични проучвания за действието му при ТАО и ХАНК. При ДВТ се прилага
в доза 2х15 мг за 3 седмици, след което в поддържаща доза от
20 мг дневно за 6 месеца до една година. При преминаване на
лечение със синтром или друг АВК-препарат дозите се застъпват за два дни. Ривароксабан са дава по едно и също време на
деня по време на хранене с оглед по-добрата резорбция. Провеждат се изследвания върху букалната резорбция, след сдъвкване в устата (41, 57, 96, 149, 151, 181, 249, 299, 329, 402).
Ривароксабан не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебната субстанция, при хеморагии и хемора48

гични диатези, при заболявания на черния дроб, свързани с
коагулопатии, при улцерации в ГИТ, при васкуларна ретинопатия, при мозъчни аневризми, съдови малформации, мозъчни
хематоми, наскоро извършени операции на очите и ЦНС, при
злокачествени неоплазми, при флоридна белодробна и урогенитална Тбк. Ривароксабан не се прилага и заедно с азолови
антимикотици итраконазол, флуконазол, кетоконазол, тъй като
нараства рискът от кървене.
При лечение с ривароксабан могат да настъпят следните
нежелани странични действия (153, 154):
– хеморагии (подкожни хематоми, кървене от ГИТ, хематурия, мускулни хематоми, хемартрози, очни и церебрални хематоми). При тежки хеморагични усложнения се прелива прясно замразена плазма, изогрупова
кръв или коагулационни концентрати, съдържащи факторите на протромбиновия комплекс. Също форсиране
на диурезата е от полза с оглед по-бързото елиминиране
на ривароксабана;
– рядко настъпва преходна анемия;
– усложнения от ГИТ – гадене, повръщане, обстипация,
диария, диспепсия – се срещат рядко;
– алергични усложнения с еритеми, сърбеж, фебрилитет
също са редки;
– от страна на сърдечно-съдовата система могат да настъпят тахикардия и синкопи;
– чернодробни нарушение с покачване на билирубина и
аминотрансферазите също са много рядко срещани и
преходни;
– рядко се наблюдават преходни покачвания на креатинина и уреята.
Дабигатран-етексилат (Pradaxa)
Дабигатран-етексилат е нискомолекулно предлекарство
(pro-drug), което не показва фармакологична активност. След
49

орално приложение дабигатран-етексилатът се абсорбира бързо и се метаболизира в черния дроб до дабигатран, който е
мощен обратим тромбинов инхибитор. Дабигатран инхибира
свободния и свързания с фибриноген тромбин, а с това потиска
и образуването на фибрин от фибриноген и също тромбин-индуцираната тромбоцитна агрегация.
Съществува отчетлива корелация между плазмената концентрация на дабигатран и антикоагулантния му ефект. Дабигатран удължава тромбиновото време, както и aPTT, но те
дават само приблизителна оценка за антикоагулантния му
ефект, особено при по-високи плазмени концентрации, когато
съществува и риск от кървене. Значително по-добра оценка за
антикоагулантното действие на дабигатрана дава тестът с калибрирано тромбиново време с разреждания на плазмата (1:2,
1:4, 1:8 и т.н).
Дабигатран-етексилат се резорбира бързо, като пиковата
му концентрация се достига след около два часа. Антикоагулантният му ефект обаче настъпва след метаболизирането му
до дабигатран в хепара. Антикоагулантният ефект на дабигатран нараства до третия ден след започване на лечението.
Метаболизира се чрез конюгация, като се образуват 4 фармакологично активни ацилглюкорониди. Времето на полуелиминиране на метаболитите е около 11 часа, като те се излъчват
главно в урината (85%) (158, 181, 329, 387).
Дабигатран-етексилатът е проучен добре при лечението и
профилактиката на дълбоките венозни тромбози, също така
като антитромбозна профилактика след ИМИ и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, както и при ХПМ.
Провеждат се студии с оглед изпитанието му при ТАО и при
ХАНК.
За антитромбозна профилактика се препоръчва еднократна дневна доза от 220 мг (две табл. от 110 мг). При ХБН дозата се редуцира до 150 мг дневно. Дабигатран не изисква сис50

темен хемостазен контрол, освен в случаите на усложнения,
респ. клинично не добър терапевтичен ефект.
Дабигатран не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебното средство, при ХБН с креатининов клирънс
над 30 мл/мин, при хеморагии и хеморагични диатези, при улцерации в ГИТ и варици на хранопровода, след наскоро извършени мозъчни и очни операции, при мозъчни аневризми и
малформации, при абдоминални и други артериалбни аневризми, при чернодробна недостатъчност, при сърдечни клапни
протези, изискващи лечение с хепарин или АВК-препарати.
Дабигатран не трябва да се прилага заедно с други антикоагуланти, като едновременното му приложение с НМХ може
да предизвика бъбречна недостатъчност. Не бива да се прилага и заедно с азолови антимикотици, тъй като нараства рискът
от кървене (56, 116, 117, 284, 361, 362).
При лечение с дабигатран могат да настъпят следните нежелани странични действия и усложнения:
– хеморагии, най-често от ГИТ, иначе както при ривароксабана. При клинично значими хеморагии се прелива
прясно замразена плазма, коагулационни концентрати,
съдържащи факторите на протромбиновия комплекс,
прясна изогрупова кръв, концентрат на фактор VІІ. От
полза е и форсирането на диурезата с оглед по-бързото
елиминиране на фармакологично активните метаболити;
– рядко могат да настъпят анемия и тромбоцитопения;
– също рядко се срещат алергични реакции – обриви,
сърбежи, анафилаксия, ангиоедем, уртикария, бронхоспазъм;
– от страна на ГИТ могат да настъпят гадене, повръщане,
диспепсия и диария;
– рядко повишава чернодробните ензими.
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3.1.3.4. Антиагреганти
От тази група медикаменти при лечението на ТАО най-голямо значение имат аспиринът, клопидогрелът и цилостазолът.
Аспирин
Аспиринът е известен още от 1897 година, когато е синтезиран от сътрудник на фирмата Байер, най-напред за симптоматично лечение на ревматоидния артрит. От тогава се прилага като противовъзпалително и антипиретично средство.
Дългосрочното прилагане на аспирин в малка доза (100 мг
дневно) блокира необратимо циклооксигеназата, с това и производството на тромбоксан А2 в тромбоцитите и действа по
този начин антиагрегантно. Той потиска до известна степен
и синтеза на протромбин, с което има и слаб антикоагулантен
ефект.
Аспиринът спада към групата на СОХ-инхибиторите и
като всички тях повишава стомашната секреция и киселинност, с което може да предизвика гастро-интестинално дразнене. Не се прилага при язви на ГИТ. В редки случаи се наблюдава свръхчувствителност, изразяваща се в суха кашлица
и бронхоспазъм.
Резорбира се бързо в ГИТ и има висока бионаличност (6,
7, 8, 19).
Клопидогрел
Клопидогрелът е предлекарство (pro-drug). След резорбция се оксидира в хепара, в цитохром Р-450, след което се
хидролизира до фармакологично активен метаболит, който
блокира активирането на тромбоцитите чрез техния рецепторен комплекс GP IIb/IIIa. Блокирането на този рецепторен комплекс е необратимо и тромбоцитната агрегация се възстановява едва след производството на нови тромбоцити за 3-7 дни.
Това време определя и времето на полуелиминиране на анти52

агрегантното действие. В 5-40% се наблюдава резистентност
към клопидогрела, която се дължи на недействащ или редуцирано действащ ген CYP2C19 в цитохром Р-450. Действието на
клопидогрела се измерва чрез измерването на АДФ-индуцираната тромбоцитна агрегация.
При ТАО и ХАНК се прилага най-често в доза 75 мг след
интервенционални процедури заедно с 100 мг аспирин (19, 61,
63, 99, 115, 128, 171, 301, 322).
Клопидогрел не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лекарствения продукт, при хеморагии и хеморагични диатези, при язви на ГИТ, при перидурална и спинална
анестезия, както и лумбални пункции, при травми и оперативни интервенции.
При лечението с клопидогрел могат да настъпят хеморагии (епистаксис, хеморагии от ГИТ, очни и мозъчни хеморагии). Потискат се чрез преливане на тромбоцитни концентрати. От страна на ГИТ – гадене и повръщане. От страна на ЦНС
– главоболие, замаяност, световъртеж. Наблюдават се и кожни
обриви (153, 154).
Цилостазол
Цилостазолът е инхибитор на фосфодиестераза ІІІ (PDE
III) с антиагрегантна активност. Той също е предлекарство
(pro-drug), тъй като неговите метаболити са фармакологично
активни, особено дехидро-метаболитът, който е с 4-7 пъти
по-мощно антиагрегантно действие от изходното вещество.
Метаболизира се основно в цитохром Р-450 и метаболитите
се елиминират основно през бъбреците. Времето на полуелиминиране е около 10-11 часа (30, 55, 81, 106, 125, 126, 210, 245,
298, 337, 390).
Прилага се в клаудикационния стадии при ТАО и ХАНК в
доза 2х100 мг.
Цилостазол не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лекарствения продукт, при бъбречна недостатъчност
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с креатининов клирънс под 25 мл/мин, при чернодробни увреждания, при ХЗСН, при камерна тахикардия и тежка тахиаритмия, при бременност, при хеморагии и хеморагични диатези, при язви на ГИТ, при мозъчни аневризми, малформации
и хеморагии, при васкуларна ретинопатия, при НАП и до 6
месеца след миокарден инфаркт (332).
Нежелани странични действия, които могат да настъпят
при лечението с цилостазол, са оток на лицето, хипергликемия,
главоболие и замаяност, безсъние. От страна на ГИТ се наблюдават гадене, повръщане, метеоризъм, коремни болки, диария.
Рядко се срещат алергични обриви, сърбеж и уртикария, както
и втрисане и неразположение. Рядко настъпват бъбречни увреждания с повишаване на пикочната киселина, креатинина и
уреята (153, 154).
3.1.4. Антиалергична, противовъзпалителна и антимикробна терапия
3.1.4.1. Антиалергична терапия
При пациентите с ТАО, при които се установяват положителни кожни алергични проби към тютюневи екстракти и дерматофагоидес, много добър клиничен ефект имат лечебните
курсове с антихистаминови медикаменти, особено при флоридност на болестния процес. Чрез тях се постига по-бърза клинична ремисия и намаляване на симптомите на заболяването.
Безспорно е, че алергичната хипотеза при етиологията на ТАО
не е доказана, но повлияването на болестния процес от антихистаминовите медикаменти донякъде екс ювантибус говори
в нейна полза. Необходими са по-сериозни научни проучвания
в тази насока.
Ние прилагаме най-често левоцитеризин (Xyzal) в доза 5
мг дневно п.о. за 10-15 дни.
Левоцитеризинът е Н1-рецепторен антагонист, който
потиска хистаминовите реакции в организма.
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Той не трябва да се прилага при свръхчувствителност към
лечебната субстанция, при тежка бъбречна недостатъчност,
като и при чернодробни и жлъчни заболявания. Даването му
при психични депресии също не е желателно, тъй като е възможно те да се задълбочат.
При лечението с левоцитеризин могат да настъпят отнесеност и умора, които ограничават работата с машини, както
и шофирането. В редки случаи може да настъпи епистаксис,
болки в ушите и заглъхване, изтръпване около устните, иктер,
потъмняване на урината, фебрилитет, коремни болки, загуба
на апетит, гадене, повръщане, диария, обстипация и сухота в
устата. Тези странични действия са бързо преходни и отзвучават след спирането на лечението (98, 133, 377, 413, 153, 154).
3.1.4.2. Противовъзпалителна терапия
Противовъзпалителната терапия с НСПВС често има положителен ефект върху хода на болестния процес, като в случай на атака намалява флоридността му и повлиява симптомите на болка и възпаление. Те са показани също особено в
случаите с мигриращ повърхностен тромбофлебит, при който
допринасят заедно с локални апликации на 0,6 мл фраксипарин/ 24 часа в близост до перифлебитната зона за бързото и
пълното му отзвучаване.
Ние прилагаме в тези случаи най-често диклофенак
(Diclac) в доза 2-3х 75 мг дневно за около 10-дневен срок, а в
стационарни условия може да се приложи и интравенозният
диклофенак – неодол-пасе в доза 2-3х75 мг и.в. (37, 193, 278).
Диклофенакът е СОХ2-инхибитор. Той блокира циклооксигеназата, специално СОХ2-изоензима, както и синтеза на
простагландини. Диклофенакът има и бактериостатична активност, като потиска синтеза на бактериалната ДНК. Потискайки циклооксигеназата, той намалява и образуването на
левкотриени, които имат про-инфламаторна активност (31, 64,
40).
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Диклофенакът не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебната субстанция, до третия месец от бременността, при язви на ГИТ и възпалителни стомашно-чревни
заболявания. Противопоказано е даването му при тежка ХЗСН
ІІІ-ІV клас по NYHA, след аорто-коронарен байпас, при тежка чернодробна недостатъчност и хепатална порфирия, при
тежка бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс под
30 мл/мин, при хеморагии, особено церебрални, както и при
фебрилитет, когато може да доведе до капилярно увреждане и
сърдечна недостатъчност.
При лечение с диклофенак често настъпват гастро-интестинални нарушения, особено в случаите с язви на ГИТ и
стомашно-чревни възпаления. Това налага диклофенакът да
се дава заедно с гастропротективна терапия, напр. ранитидин
3х150-300 мг. Диклофенакът рядко може да повиши риска от
миокарден инфаркт или ХИБС. Има известна хепатотоксичност и може преходно да повиши активността на трансаминазите в серума. Предизвиква рядко бъбречни нарушения, причинени от редукцията на синтеза на реналните простагландини. Рядко се наблюдава левко- и тромбоцитопения (70, 169,
176, 192, 304).
3.1.4.3. Антимикробна терапия
В случаите на ТАО с положителни антитела срещу рикетсии са давани курсове с доксициклин, от които титрите на антителата спадат, без това обаче да повлияе клинично значимо
хода на ТАО (2, 52).
При наличие на инфектирани трофични лезии на засегнатите стъпала и/или длани се прилагат често широкоспектърни
антибиотични курсове, най-често интравенозно, които съобразно с антибиограмата предотвратяват септични състояния
в тези случаи.
При наличие на хронични персистиращи микози, като
напр. хронична млечница и хронична напреднала дермато56

и онихомикоза, лечебните курсове с азолови антимикотици,
напр. итраконазол или флуконазол, донякъде повлияват добре
и хода на ТАО (241, 357, 359, 394, 397, 404, 412).
В единични публикации се съобщава за добро повлияване
на критичната исхемия след лечение с хлорохин, който, освен
антималарийното си действие, има и противовъзпалително
действие и се прилага за лечение на ревматоидния артрит и
системния лупус еритематодес, както и при някои противоракови стратегии. Тези емпирични твърдения обаче нямат научно потвърждение и хлорохинът не се прилага при лечението
на ТАО (7, 8).
Като метод на отчаянието при критична исхемия и невъзможност за съдова реконструкция в някои клиники в Бразилия, а по-рано и в Германия се прилага ретроградната венозна
перфузия. При този метод с маншета над коляното, надута до
60 мм живак, се предизвиква венозна стаза, след което се канюлира с много тънка канюла, тип бътерфлай, вена на гърба
на стъпалото и се инфундира в продължение на 20 минути 30
мл разтвор на 0,9% натриев хлорид с 2500 Е хепарин, 50 мг
буфломедил, 2 мл 1% лидокаин, 4 мг дексаметазон и 120 мг
гентамицин. Авторите съобщават за добро повлияване след
10-12 процедури и избягване на ампутацията. При ТАО този
метод е трудно приложим, тъй като често има засягане както
на дълбоките, така и на повърхностните вени на крайниците.
Този метод също няма научно потвърждение (7, 8).
3.1.5. Болкоуспокояващо лечение
Успокояването на болката е един от основните стълбове
при консервативното лечение на ТАО. Най-често се прилагат
метамизол и трамадол при умерени болки, както и оксикодон,
фентанил и петидин при тежки, нетърпими болкови състояния. При неповлияване на болката с тези медикаменти се
пристъпва към перидурална аналгезия, която се извършва от
анестезиолог.
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Метамизол (Analgin)
Прецизният механизъм на действието на метамизола не е
изяснен. От една страна, той повлиява синтеза на простагландини в ЦНС и гръбначния мозък. От друга страна, метамизолът действа като предлекарство (pro-drug), като при метаболизирането му се образуват метаболити, конюгати на арахидоновата киселина, които действат като НСПВС (310).
При болка се прилага в доза 2-3х500 мг п.о. дневно. Практикува се и интрамускулното му приложение.
Метамизол не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебното средство, при чернодробна недостатъчност и хепатална порфирия, при гранулоцитопения, до третия
месец от бременността, при кърмене, при деца с тегло под
16 кг.
При лечението с метамизол са възможни алергични реакции с бронхоспазъм, анафилаксия, гранулоцитопения, агранулоцитоза. При хроничен прием е нефротоксичен. От страна
на ГИТ може да предизвиква гадене и повръщане (153, 154).
Трамадол (Tramal)
Трамдолът се употребява при умерено тежка болка при ТАО
с добър болкоуспокояващ ефект. Той действа като мю-опиоиден рецепторин антагонист, освобождаващ серотонина агент,
инхибитор на ре-активирането на норепинефрина, антагонист
на 5-НТ2С-рецептора, антагонист на никотиновия ацетилхолинов рецептор, антагонист на рецептора TRPV1 и антагонист на
М1 и М3 мускариновия ацетилхолинов рецептор.
Антагонизмът на 5-НТ2С-рецептора отчасти е отговорен
за намаляване на прага на чувствителност и повишаване на
склонността към епилептични припадъци при пациенти с епилепсия, които могат да завършат летално.
Трамадолът се резорбира добре в ГИТ и неговият обезболяващ ефект настъпва след около 3 часа. Метаболизира
се в хепара чрез ензими на цитохром Р-450. Той също е от58

части предлекарство (pro-drug), тъй като неговият метаболит
О-дезметилтрамадол показва 200 пъти по-висок афинитет към
мю-рецептора. О-дезметилтрамадолът има време на полуелиминиране около 9 часа, докато трамадолът – около 6 часа. Метаболитите на трамадола са водно разтворими и се излъчват
през бъбреците (262, 320).
Прилага се в доза 2-3х50 мг или само при болка.
Трамадолът не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лечебната субстанция и при епилепсия. При 6-10%
от кавказците и 1-2% от азиатците се среща дефицит на ензима CYP2D6 и те са резистентни към обезболяващото действие
на трамадола, тъй като не могат да го метаболизират до О-деметилтрамадол.
При лечението с трамадол могат да настъпят често в около 10% замаяност, сомнолентност, световъртеж, главоболие,
повръщане и обстипация. Често в 1-10% може да настъпи възбуденост, страх, емоционална лабилност, еуфория, нервност,
спазми, диспепсия, астения, сърбеж, сухота в устата, диария,
изпотяване, вазодилатация, обърканост, нарушения в координацията, миоза, нарушения на съня, хипертония, коремни болки, загуба на тегло, нарушения в зрението, флатуленции, менопаузални симптоми, често уриниране. Рядко (0,01-0,1%) –
тахикардия, хипотония, ортостатичен колапс, залитане, флаш,
алергични реакции с бронхоспазъм, ангиоедем, уртикария
и анафилаксия. Наблюдават се също тремор, халюцинации,
потискане на дишането, епилептични припадъци, синкопи,
нарушения на слуха, моторна възбудимост, покачване на креатинина, хепатотоксичност, белодробен едем (153, 154).
3.1.5.1. Силни обезболяващи средства (опиати)
Оксикодон (Oxycontin)
Прецизният механизъм на действие на оксикодона не е
известен. Идентифицирани са обаче специфични опиоидни
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рецептори в ЦНС и гръбначния мозък, които играят роля за
аналгетичния му ефект. Той се прилага при много силни болки
в покой при пациентите с ТАО и ХАНК в стадиите на критична исхемия.
Оксикодонът се резорбира бързо до 60-85% в ГИТ. Има
време на полуелиминиране около 4,5 часа. Метаболизира се
до конюгирани и неконюгирани метаболити и се излъчва чрез
урината.
Оксикодон се прилага първоначално в дозировка 2х10 мг,
като дозата може да се покачи до 40 мг дневно. При наличие
на зависимост лекарството не трябва да се прекъсва внезапно,
а с постепенно намаляваща дозировка.
Оксикодонът не трябва да се прилага при дихателна недостатъчност, бронхиална астма, паралитичен илеус или друга гастро-интестинална обструкция, също при свръхчувствителност към оксикодон (219, 228, 341, 393).
При обезболяването с оксикодон могат да настъпят следните странични действия:
– при приложението му с други седативи може да предизвика дълбоко седиране, потискане на дишането и смърт;
– особено при възрастни и кахектични пациенти, както
и при пациенти с повишено интракраниално налягане,
може да доведе до животозастрашаваща респираторна
депресия;
– при пациенти в безсъзнание и кома, както и при хиперкапния, може да предизвика също тежка респираторна
депресия и смърт;
– при нарушения на ГИТ може да предизвика илеус;
– същевременното прилагане на инхибитори на CYP3A4
покачват опиоидния му ефект;
– в 5% оксикодонът може да предизвика обстипация, гадене, повръщане, сомнолентност, сърбеж, главоболие,
сухота в устата, астения и изпотяване (153, 154).
60

Фентанил
Фентанилът е синтетичен опиоид, който се прилага като
мощно обезболяващо средство при анестезия, също за лечение
на акутни и хронични силни нетърпими болки при възрастни и
деца (над 2 години). Той се прилага широко като обезболяващ
медикамент при критична исхемия в рамките на ТАО и ХАНК.
Фентанилът действа като агонист на мю-опиоидния рецептор.
Фентанилът е развит от Пол Янсен, първоначално като
анилопиперидин (4-anylopiperdin-4-carboxamid). От тогава се
развиват редица добре управляеми деривати. По настоящем
фентанилът се прилага като фентанил-дехидроген-цитрат (24,
159, 277, 285, 311, 381).
Има 4 форми, които се прилагат в практиката:
– за интравенозна анестезия в анестезиологията и спешната медицина;
– като трансдермално лекарство – пластири, които освобождават лекарството контролирано през кожата
(Duragesic);
– под формата на бързодействащи орални трансмукозонални системи – actiq от Elan Pharma – които се прилагат при исхемични болки като таблетки за смучене;
– фентанил като назален спрей – PecFent от Archimedes
Pharma или Instany от Teceda. Тези бързодействащи
форми са показани за лечение на исхемични болки
(много интензивни болки, траещи няколко минути, при
напреднали злокачествени заболявания, също при възрастни, получаващи други обезболяващи средства като
базисно лечение). Успешно е прилагането му при ТАО
и ХАНК.
Фентанилът действа предимно обезболяващо и седативно.
Той е около 120 пъти по-мощен от морфина. Измерено според
теглото, само една 120-та част от фентанила постига същото
обезболяващо действие, което постига съответната доза мор61

фин. Времетраенето обаче на обезболяващия ефект е по-кратко. Времето на елиминация е 3 до 12 часа. Ефективната доза
(ED 50) е около 0,01 мг/кг телесно тегло, а леталната доза (LD
50) е около 3,1 мг/кг телесно тегло. Втората стойност е валидна при плъхове, докато при човека отчетливо по-малки дози
потискат дишането и водят до дихателна депресия и смърт.
Страничните действия на фентанила са подобни както при
морфина.
Фентанилът е липофилен, т.е. добре мастно разтворим и се
резорбира бързо в мастната тъкан. Той се метаболизира предимно в хепара, докато малък процент (около 10%) се излъчва
непроменен през бъбреците.
Главната област на приложение на интравенозната форма
е анестезията при операции в съчетание със сънотворно и миорелаксант. В зависимост от избора на сънотворното се говори
за балансирана анестезия или тотална венозна анестезия. Поради опасността от дихателна депресия са показани постоянното наблюдение и готовност за интубация и обдишване. Поради липофилията, фентанилът има трудно контролируемо отлагане и освобождаване от мастната тъкан. Поради това днес
вместо фентанил се прилагат субстанции като алфентанил,
ремифентанил и сулфентанил.
При приложението на трансдермалните форми (съдържащи фентанил пластири) поради равномерното действие
и сравнително ниската доза не се налага постоянен контрол
(153, 154).
Взаимодействия
– Седиращото действие на фентанила са усилва от други
седативни лекарства и от алкохол. Между апликациите
на фентанил и инхибитори на МАО трябва да има поне
14 дни.
– Поради свързването с плазмените белтъчини (около
90%) може да настъпят взаимодействия с фуроземид,
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глибенкламид и омепразол.
– Разграждането на фентанила става чрез цитохром оксидазата Р450, така че средства, които я стимулират –
CYP3A4-индуктори (напр. растителни препарати на базата на касиса) ускоряват разграждането на фентанила,
докато CYP3A4-индукторите (напр. кетоконазол, еритромицин, дилтиазем, сок от грейпфрут) забавят разграждането на фентанила и могат да доведат до повишени нива и до усилване на страничните му действия.
– Калциеви антагонисти. Съчетанието на фентанил,
както и на другите опиоиди с калциеви антагонисти
може също да доведе до потенциране на обезболяващия ефект, но също и потенцира антихипертензивното
действие.
– Даването на фентанил заедно със серотонинергични
медикаменти предизвиква риск от опасния серотонинов
синдром със симптоми като раздразнителност, буйстване, кома, халюцинации, хипертонични кризи, сърцебиене (311).
Странични действия
– Както и останалите опиоиди, фентанилът действа на
ЦНС и предизвиква нарушения на съзнанието, сомнолентност и дихателна депресия, като последната е
сериозно животозастрашаваща. Акутната картина на
тези странични действия обхващат изразено седиране,
миоза, дихателна депресия и смърт. При даването на
трансдермалните форми също могат да настъпят тежки
странични действия, вкл. със смъртен изход. Затова те
трябва дори при силни болки да се дават с ограничени
индикации и възможно ниски дозировки – 12,5 мкг/час.
– Злоупотребата с наркотици е също сравнително честа
причина за смърт, особено при прилагането на високи
63

дози, поради високата ефективност и малкия терапевтичен диапазон. Търговията с опиоиди без наличие на
медицински индикации е подсъдна в целия свят (153,
154).
Петидин
Петидинът, обозначаван в САЩ като меперидин, е най-старият синтетичен опиоид. Той е синтезиран през 1937 г. от Ото
Шауман и Ото Айслеб в заводите на Хьохст с търговското наименование долантин. Петидинът все по-често бива заместен
от по-модерни препарати, но той все още е един от най-важните силни аналгетици в световната медицинска практика.
Структурата на петидина e опростена атропинова молекула. Той се добива от двустепенна синтезна реакция. При първата степен бензилцианидът и бизхлор-метиламидът в присъствието на натриев амид се циклизират до пиперидин, след
което той реагира до естера от нитрилната функция.
Петидинът е агонист на мю-опиоидния рецептор, следователно, неговите действия, странични действия и взаимодействия са подобни на морфина. Все пак има редица различия, по
които той се разграничава от морфина:
1. От петидина чрез деметилиране се образува активният метаболит норпетидин, който кумулира в организма
и може да отключи крампи. Следователно, петидинът
е подходящ като аналгетик при акутни болки, но не за
поддържаща терапия.
2. Петидинът предизвиква по-скоро тахикардия, отколкото брадикардия.
3. При постоперативен тремор петидинът е по-активен от
морфина и затова може да се прилага при постоперативни болки.
4. Времетраенето на действието на петидина е 2-4 часа
(124, 178, 275, 417).
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При интравенозна апликация действието настъпва след
3-10 минути. Орални и ректални апликации са също възможни
при добра бионаличност. Петидинът и неговите метаболити се
излъчват предимно през бъбреците.
Тъй като потентността на петидина е само 0,1-0,2 пъти
по-висока от тази на морфина, обичайната еднократна доза е
50-100 мг и.м. или 25-50 мг и.в. Повторната апликация е възможна, но дневната доза не трябва да надвишава 500 мг.
За разлика от други опиоиди петидинът не предизвиква
спазъм на сфинктер одди и той може да се прилага за обезболяване при колики в рамките на холелитиязна криза.
За надеждното количествено определяне на петидина в
рамките на фармакодинамични и съдебни показания се използва съвместното прилагане на мас-спектрометрията и
газовата хроматография. Той може да се определя в кръвта,
серума, плазмата, урината, ноктите или космите след адекватна подготовка на пробите.
Петидинът се изписва в Република България с жълта рецепта. Прилагането му без медицински показания е подсъдно.
Търговски наименования – алодан, демерол, долантин, петидин (153, 154).
3.1.6. Профилактика на трофичните лезии при ТАО
Профилактиката на трофичните лезии е важна част от
стратегията за лечението на ТАО. Тя зависи до голяма степен
от тежестта на заболяването, от мотивацията на пациента, от
неговия психо-социален статус и съпътстващите му заболявания.
Тази профилактика има две цели:
1. Да се определят пациентите с ТАО, застрашени от трофични лезии на стъпалата и/или дланите.
2. Да се вземат мерки за тяхното предотвратяване.
Намаленият стъпално-брахиален доплеров индекс (СБИ),
както и нарушената ендотел-зависима вазорелаксация са ва65

жни обективни критерии, които определят риска от настъпването на исхемични лезии в засегнатите крайници. Особено
висок е този риск при СБИ под 0,6-0,5.
Мерките за избягване на исхемични кожни лезии са следните:
1. Ежедневно измиване на крайниците с топла вода и сапун, като по време на банята се извършва внимателна
механична кератолиза с подходящ коралов камък.
2. След измиване и подсушаване – намазване на кожата
с овлажняващ крем, напр. флекситол-крем, съдържащ
10% урея и витамин Е, или крем с невен.
3. Профилактика и лечение на дермато- и онихомикоза на
стъпалата, респ. дланите. Тази т. нар. „болест на цивилизацията”, която при здрави лица причинява само лош
мирис на краката и хиперкератози, при нарушено оросяване се превръща в тежко заболяване, което може да
съпричини появата на тежки рагади, исхемични рани и
некроза. Тази профилактика се провежда с антимикотични кремове, с които се намазва подсушената кожа
на акрите след баня. Подходящи за тази цел са напр.
нистатин крем и ламизил гел. При по-тежка дермато- и
онихомикоза се налагат и курсове с азолови антимикотици, напр. итраконазол 100 мг дневно за 2-4 седмици
или флуконазол 150 мг през ден за една седмица, след
което 150 мг седмично за 2-4 седмици.
4. Внимателна грижа за ноктите, както и внимателно отстраняване на хиперкератозите.
5. Предпазване на акрите от студ и влага чрез носене на
здрави и меки обувки през студените месеци.
6. При нараняване на кожата на засегнатите акри и трудно
зарастващи рани да се извърши лекарска консултация.
7. Редовен лекарски преглед на акрите всеки 6 месеца (7,
8, 11).
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3.2. Интервенционална терапия
Методът на избор при интервенционалното лечение на
ТАО е тибио-перонеалната ангиопластика. Тя е по-малко инвазивна и се извършва по-бързо от отворената инфрапоплитеална байпас хирургия. Тибио-перонеалният сегмент при ТАО
обаче е много труден за ангиопластика от четири съображения
(25, 80):
1. Ефективността и дългосрочните резултати при ТАО не
са проверени. Често настъпват ретромбози още в ранния следпроцедурен период или в първите 1-2 години.
2. Лезиите не винаги са подходящи за тибио-перонеална
ангиопластика, още повече като се има в предвид възпалителния характер на заболяването.
3. Малките съдове на подбедрицата често правят спазми,
когато водачът или катетърът минава през тях.
4. Рискът от усложнения на ниво подбедрени съдове е
по-висок, отколкото във феморо-поплитеалния сегмент.
5. В литературата няма убедителни данни, които да потвърдят ефективността на тибио-перонеалната ангиопластика и особено нейните дългосрочни резултати при
ТАО (119).
Безспорно в стадиите на критична исхемия с оглед предотвратяването на ампутация съотношението риск/полза е приемливо и тибио-перонеалната ангиопластика се предприема
предимно при наличието на по-ограничени сегментни лезии
на субпоплитеалните артерии, като и остри тромбози. Също
сегментни лезии и остри тромбози във феморо-поплитеалния
сегмент при ТАО могат да бъдат третирани с този метод.
С развитието на нископрофилните балонни катетри и управляемите хидрофилни водачи се постига по-малко травматичен достъп до дисталните съдове на подбедрицата, които са
склонни към спазми и ретромбози, като от основна важност е
преди всичко дисталният аутфлоу на стъпалото.
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В литературата има сравнения на ПТА и хирургически
подколенен байпас при пациенти със захарен диабет, които
показват сравними резултати. Подколенните байпаси показват 95% проходимост след 30 дни, 80% – след една година и
63% – след седем години. Тибио-перонеалната ангиопластика
показва също 95% проходимост след 30 дни, 82% – след една
година и 63% – след шест години. При ТАО още няма достатъчно клинични проучвания в литературата, но по наши данни
резултатите са съпоставими с тези при диабет.
Тибио-перонеалната ангиопластика се извършва от опитен рентгенолог-интервенционалист или съдов хирург. Преди
да се притъпи към нея, трябва да се обсъдят следните въпроси
(215, 287, 312, 344, 384):
1. Изпълним ли е хирургически подколенен байпас? Има
ли адекватен дистален съд, за който да се захване анастомозата и засегнати ли са повърхностните вени от заболяването? Този въпрос изисква предварително грижлива ангиографска оценка, както и цветна доплерова
сонография, включително на повърхностните вени.
2. Съществува ли риск, в случай на ранно усложнение,
ангиопластиката да компрометира възможността за хирургически подход?
3. Извършена ли е грижлива ангиографска оценка на инфлоу- и аутфлоу- кръвотока?
4. Извършена ли е предварителна оценка на флоридитета
на заболяването, както и предварителна оценка на перии постпроцедурната медикаментозна терапия?
Антеградната пункция на ипсилатералната обща феморална артерия е обичайният достъп при тибио-перонеалната ангиопластика и той позволява най-добър контрол на водачите и
катетрите при процедурата.
Проксималните подбедрени артерии могат да бъдат дилатирани с 0,035 инчов водач и стандартен 5 френчов балонен
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катетър за ПТА. По-малките дистални съдове изискват нископрофилен 0,018 инчов водач и малък двумилиметров балон.
Преди ангиопластиката се прилагат 5000 Е хепарин и.а.
Антиспазматични агенти (нитро-препарати) се прилагат в
случай на спастично усложнение. Задължително е да се извърши пре- и постпроцедурна ангиография.
Субпоплитеалните оклузии са повече от предизвикателство за интервенционалиста. Субинтималната техника е трудно приложима при ТАО, тъй като възпалителното заболяване
може да обхваща всички хистологични слоеве на съда. По-добър шанс има реканализацията на остри и подостри тромбози.
Задължителна е постпроцедурната хепаринизация, както
и антиагрегантната профилактика с аспирин и клопидогрел,
като може да се обсъжда и антикоагулантна профилактика
със синтром по схема при ниско дозов режим. В проучване е
действието на новите антикоагуланти ривароксабан (Xarelto)
и дабигатран (Pradaxa) след интервенционални процедури.
При тибио-перонеалната ангиопластика могат да настъпят
следните усложнения:
1. Ретромбоза. Тя изисква тромболиза, извършвана болусно или инфузионно, или спешна хирургическа намеса.
2. Дисекация на мястото на ангиопластиката с дисекционен флеп. Тя може да доведе до катастрофален изход
със загуба на кръвотока в крайника. Това е причината
много от интервенционалистите – рентгенолози, да се
въздържат от тибио-перонеалната ангиопластика. В
тези случаи се опитва имплантирането на стент на мястото на дисекционния флеп, респ. – спешна хирургическа намеса.
3. Перфорация или руптура. Това е сериозно усложнение,
застрашаващо крайника от ампутация, която изисква
незабавна хирургическа намеса.
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Тибио-перонеална ангиопластика в съчетание с подколянна
байпас-хирургия
Когато се касае за дилатация на проксимална сегментна
лезия, нарушаваща инфлоу-кръвотока, ангиопластиката помага за поддържане на проходимостта на байпаса. Тя може да
се прилага също при дилатация на стенози на анастомозите
вследствие на нео-интимална хиперплазия.
3.3. Хирургическо лечение на тромбоангиитис
облитеранс
3.3.1. Инфрагенуална байпас-хирургия
Хирургическите артериални реконструкции при ТАО са
показани при пациенти с кратко клаудикационно разстояние,
под 50-100 м, болки в покой, некрози и гангрени.
При ТАО с неговите артериални оклузии, предимно в
субпоплитеалния сегмент, се прилагат най-вече т. нар. инфрагенуални или феморо-(поплитео-) дистални екстранатомични
байпаси (20).
Като инфрагенуален байпас се означава анастомозирането
върху дистален участък на а. поплитеа, респ. върху подбедрени артерии – трункус тибио-фибуларис, а. тибиалис антериор,
а. тибиалис постериор или а. фибуларис. Изборът на реципиентната артерия и нейния участък за дистална анастомоза се
определя от морфологията на оклузиите при оценката на ангиографските образи. Понякога при недостатъчна информация
от ангиографията се налага да се извърши пробна резекция и
интраоперативна оценка на дисталния съд, както и интраоперативна ангиография, което обаче при неуспех на интервенцията е свързано с риск от много трудно зарастваща оперативна
рана (32, 33, 34, 42).
Байпас-методите първично са показани предимно при дълги оклузии, като байпасът трябва да е възможно най-кратък.
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Различават се дълги феморо-дистални и къси поплитео-дистални байпаси. При дългите феморо-дистални байпаси проксималната анастомоза се позиционира в областта на феморалната вилка, респ. в проксималната част на а. феморалис суперфициалис. Късите поплитео-дистални байпаси предполагат
добре проходими бедрени артерии. Проксималната анастомоза се позиционира в а. поплитеа, по възможност в инфрагенуалния Р3-сегмент.
Като материал за байпас при инфрагенуалните байпаси
са подходящи автоложните вени. По-малко подходящи са съдовите протези от алогенен, хетероложен или алопластичен
материал. Вената се използва ревертирана или неревертирана (ин-ситу-байпас). При т.нар. ревертиран байпас венозният трансплантат се отпрепарирва и ексцизира, след което се
имплантира обърнат. При неревертирания (ин-ситу) байпас
трябва да се разрушат венозните клапи. Това се извършва със
специален инструмент – т. нар. валвулотом. Освен това при
ин-ситу байпаса трябва допълнително интраоперативно да се
идентифицират страничните клонове, което може да стане и
ендоскопски, като едновременно те се прекъсват. Освен от повърхностните вени на оперирания крак, могат да се използват
също повърхностни вени от ръцете, както и умбиликална вена
(130, 286, 307).
Често пъти при недостатъчно подходяща вена, както е
след мигриращ тромбофлебит при ТАО, хирурзите са принудени да извършват т. нар. композит-байпаси, т. е. комбинирани
байпаси с алопластична съдова протеза и автоложна вена. При
това се различават:
1. Комбинирани присадки с вена и протеза, анастомозирани край в край.
2. Хич-хайк-байпаси, при които се използва проходим или
тромбектомиран артериален участък между две оклузии за премостяване.
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3. Джъмп-присадка, като автоложната вена, която отива
към дисталната анастомоза, се анастомозира проксимално, край в страна, в един проксимален феморо-поплитеален байпас с протеза.
Като протезен материал се използват най-често тънкостенни e-PTFE-протези, като в областта на премостяването на колянната става те са с пръстеновидно усилване.
При инфрагенуални байпаси, извършвани само с протеза
в областта на дисталната анастомоза, между присадката и реципиентната артерия често настъпва неоинтимална хиперплазия, която става причина за ретромбоза на байпаса. С оглед
предпазване от това усложнение сe прилагат различни протективни техники на анастомозиране, като между протезата и
реципиентната артерия сe позиционира автовенозен пач или
кратък венозен интерпонат.
Усложнения при инфрагенуалната байпас-хирургия.
1. Ретромбоза на байпаса.
Касае се за най-честото усложнение след байпас-хирургия.
При ранните ретромбози до 24-тия час, които настъпват в
около 5% от случаите, се ревизират проксималната и дисталната анастомоза, извършва се промиване на тромбите, дигитална тромбектомия и внимателна маневра с катетъра на Фогарти. Коригира се евентуално допусната оперативна грешка.
При ретромбоза до 4-та следоперативна седмица се процедира както при ранните ретромбози и се обсъжда евентуално
пролонгация на байпаса или нова анастомоза на друга реципиентна артерия.
При ретромбози след 4-та следоперативна седмица се
извършват ревизии на анастомозите, тромбектомия, пролонгация към същия съд или нова дистална анастомоза. При невъзможност за тромбектомия се обсъжда извършването на нов
байпас.
2. Инфекции и флебити на присадката.
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Изискват при възможност замяна на възпаления участък
на автовенозния графт с автовенозен интерпонат от друга вена
след експлантиране на инфектираната протеза, ако има такава,
както лаваж и дренаж, и продължително антибиотично лечение според антибиограмата от тъканен секрет от инфектираната зона.
3. Серомна киста.
Обикновено е в областта на анастомозите. Изисква резекция, дрениране и антибиотична профилактика.
4. Псевдоаневризма на анастомозата.
Изисква резекция и ре-анастомоза.
Инфрагенуалната байпас-хирургия изисква адекватна антитромбозна профилактика с НМХ в ранния следоперативен
период, както и трайна профилактика със синтром по схема. В
проучване са новите антикоагуланти, ксарелто и прадакса, за
антитромбозна профилактика след инфрагенуална байпас-хирургия (3, 42, 78, 331).
Пациентите трябва да бъдат информирани за симптомите
на ретромбозата на присадката, както и на другите усложнения, като бъдат инструктирани при появата на тези симптоми
да се явят за незабавна спешна консултация и преценка за рехоспитализация.
Необходимо е също клиничното и доплер-сонографско
проследяване на оперираните в 6-месечни интервали.
3.3.2. Лумбална и торакална симпатектомия
Симпатектомията е хирургическа процедура, с която се
прекъсват, респ. нарушават нерви от симпатиковата нервна
система – симпатикови ганглии, както и струпвания на нервни клетки в клъстери по хода на лумбалния или торакалния
спинален ствол. Тя се извършва при нарушения на дисталния
кръвоток в крайниците, причинени от съдови спазми. Също
може да е показана при ексцесивно повишено изпотяване (хи73

перхидроза) на акрите.
Автономната нервна система, която контролира неволевите функции в организма като дишане, потене и кръвно налягане, се разделя на симпатикова и парасимпатикова нервна
система. Симпатиковата нервна система ускорява сърдечната
честота, разширява мускулните артериоли, контрахира кръвоносните съдове на кожата и мезентериалните органи. Кръвното налягане се контролира от нервни клетки, които са разположени в периартериални нервни плексуси около артериите.
Симпатиковата нервна система може да се опише като система „атака или бягство”, тъй като тя позволява отговор при
опасност чрез атака или бягство. При опасност симпатиковата
нервна система повишава сърдечната и дихателната честота,
покачва кръвотока в мускулите и понижава кръвотока в други области като кожата, храносмилателния тракт и вените на
краката. Сумарният ефект е повишаване на кръвното налягане
(327).
Извършването на симпатектомията е показано при тежки периферни вазоспазми, особено при излагане на студ, при
ТАО и при синдрома на Рейно. Симпатектомията може също
да помогне при рефлекторна симпатикова дистрофия. При нея
засегнатият крак е с оточно болезнено стъпало, като цветът и
температурата на кожата се менят. Тези симптоми са свързани
с продължителна ексцесивна симпатикова активност.
За да се уточни дали симпатектомията е необходима, е
уместно да се извърши обратима блокада на съответния ганглий. В случай, че обратимата блокада на ганглия със стероид и локален анестетик, инжектиран в него, има положителен
ефект върху болката и кръвотока в засегнатите акрални участъци, това означава, че симпатектомията е необходима и показана. Към симпатектомия се пристъпва само когато консервативното лечение с медикаменти, физикална терапия, както и
избягване на студ и стрес, нямат ефект (384).
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Традиционната симпатектомия се извършва оперативно,
като се резецира съответният ганглий. Напоследък се прилагат също радио-фреквентни и лазерни методи за блокиране на
ганглия. Ганглиевата блокада може да се извърши ендоскопски, като ганглият се блокира с фин резектор, монтиран на ендоскопа.
Освен субективно, ефектът от симпатектомията може да
се отчете чрез доплерова манометрия, чрез цветна доплерова
сонография с отчитане на ендотел-зависимата вазодилатация,
както и чрез акрална фотоплетизмография.
Нашият опит показва, а и повечето автори съобщават, че
симпатектомията намалява болката, както и хиперхидрозата
на засегнатия крайник при ТАО в над 90% от случаите. Оперативната симпатектомия изисква по-дълга хоспитализация,
от около 5 дни, докато перкутанните методи се извършват с
еднодневен болничен престой (410).
3.3.3. Хирургическо лечение на трофичните лезии
при ТАО – рани и некрози
Хроничните рани на стъпалата и дланите са в 80% от случаите с ангиогенен произход. Тъй като при ТАО често има
засягане както на артериите, така и на вените, трябва в тези
случаи грижливо да се изясни както артериалният, така и венозният статус, като освен анамнезата и ангиологичния статус
в помощ идват ангиографията, доплеровата манометрия, артериалната и венозната цветна доплерова сонография, както и
акралната фотоплетизмография, също термографията (3, 146,
351).
Според препоръките на TASC (Transatlantic Inter Society
Consеnsus), важен предиктивен индикатор за зарастването на
една рана на стъпалото или дланта е наличието на доплерово налягане над 70 мм живачен стълб на стъпалните, респ. на
китковите артерии. При наличието на допълнителни венозни
перфузионни нарушения, при дълбока венозна тромбоза на
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съпътстващите вени, както е в около 40% от случаите с ТАО,
настъпват допълнителни трудности и усложнения, които изискват внимателно претегляне на терапевтичните консеквенции,
тъй като в тези случаи причината за трофичната лезия е както
исхемична, така и вено-застойна. Хроничните рани и некрози
при ТАО често са инфектирани с наличието на лимфангиитни и мекотъканни увреждания в околността на раната, които
могат да бъдат както на цялото стъпало, понякога и на цялата
подбедрица, така и на дланта и цялата предмишница (396).
За прогнозата на лезиите от значение е тяхната дълбочина: повърхностните лезии имат относително добра прогноза,
по-дълбоките обаче изискват значително повече време и усилия от страна на терапевта. Както за терапията и нейната продължителност, така и за прогнозата от голямо значение е въпросът кои тъкани (кожа, меки тъкани, кости) от колко време
са засегнати. Клинично може да се диагностицира остеомиелит, като за неговата диагноза служи както рентгенографията,
която се позитивира едва на един по-късен етап, така и чукащият шум в основата на раната, който може да се установи с
доплеровата сонда.
Според класификацията на раните по Вагнер се различават пет степени (виж таблица 2).
В зависимост от тяхната степен, трофичните лезии на стъпалата, респ. дланите, сериозно увреждат качеството на живота при пациентите с ТАО поради често нетърпимата болка
и затрудненията при придвижване, както и служене с горните крайници и животозастрашаващите септични усложнения.
Според степента им те изискват и диференциран терапевтичен
подход.
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Стадий

Трофични промени

0-ва степен
І-ва степен
ІІ-ра степен

Хиперкератози с леки кожни рагади или
малки атонични кожни лезии
Повърхностни лезии, които засягат само
кожата
Дълбоки рани със засягане на сухожилията,
костта и ставната капсула с умерено
мекотъканно възпаление

ІІІ-та степен

Флегмон или остеомиелит със значително
мекотъканно възпаление

ІV-та степен

Гангрена на пръстите или предната част
на ходилото, респ. дланта, с флегмон и/
или остеомиелит, както и значително
мекотъканно възпаление

V-та степен

Гангрена на цялото ходило, респ. цялата
длан

Таблица 2. Класификация на раните по Вагнер.

Зарастването на една трофична лезия при ТАО има следните типични фази, които трябва активно да се подкрепят с
необходимите хирургически методи, като често тези фази не
са ясно обособени, а преливат една в друга.
1. Фаза на почистване.
2. Фаза на гранулация.
3. Фаза на епителизация.
Активното подпомагане на тези фази се извършва по следните принципи (9, 48, 127, 142, 150, 177, 217, 248, 253, 263,
265, 271, 380, 411):
1. Демаркация и частична ампутация.
След възстановяването на перфузията чрез един инфрагенуален байпас или тибио-фибуларна ангиопластика по-об77

ширните рани се демаркират и мумифицират в периферна
акрална гангрена или некроза. След извършването на най-минималната възможна ампутация или гранично-зонова ампутация се постига затваряне на лезията, като за целта е необходимо те да се извършат точно на границата между витална и
авитална тъкан. Стъпалото, респ. дланта, в тези случаи остава
с намалена функция.
2. Дебридман на раната и некректомия.
Локалното дрениране на абсцесите и флегмоните, както и
щадящата некректомия са следващи важни работни стъпки за
почистването на раната и нейната околност. Хирургическият
дебридман не се извършва еднократно, радикално, а търпеливо и щадящо при всяка превръзка се отстраняват некрози и
фибринови налепи.
Ние използваме за размекване на налепите и некрозите
компрес с иригационен разтвор – пронтозан ликвидум, който разрушава микробния биофилм на раната чрез амфотерен
детергент ундециленамидопропил бетаин, както и консервант
срещу бактериален растеж – полихексанид.
3. Промивка.
При всяка смяна на превръзката се извършва промивка на
раната. Разтворите за промивка са прилагат със стайна температура, като за тази цел се използват 0,9% разтвор на натриев
хлорид и рингеров разтвор.
4. Антисептика.
Превръзките, съдържащи сребърен нитрат, имат антибактериална действие, като те съдържат обичайно и адсорбиращо вещество (най-често активен въглен). Убитите от среброто
микроорганизми при отмирането си отделят токсини, които се
адсорбират от активния въглен.
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РVР-йодните препарати се прилагат по-скоро рядко при
нас, тъй като при наличието на кръв, гной или ексудат значително се отслабва действието им, а при дългото им приложение могат да алергизират пациентите към йод. Също така не се
препоръчва прилагането им при заболявания на щитовидната
жлеза.
Често и с много добър лечебен резултат прилагаме пронтозан ликвидум, а при сравнително чиста, отчасти гранулирала
рана прилагаме и пронтозан гел. Те имат много добър почистващ ефект върху раните. Не бива да се прилагат при алергия
към лечебното средство.
Риванол, кислородна вода, живачни продукти, както и локални антибиотици вече не се прилагат при исхемичните рани,
тъй като потискат фазата на гранулацията.
5. Вакуумна терапия.
Вакуумната терапия все повече се превръща в ефективен
метод за почистване на раните, особено при ТАО, когато има
наличие и на венозна стаза. Чрез нея успешно се отстраняват
детридни материи и раневи секрет, което подпомага гранулацията на раната.
6. Други активни продукти за лечение на рани.
Касае се за продукти, които стимулират гранулацията и
епителизацията на раните.
Продукти от колаген и оксидирана регенеративна целулоза действат чрез селективно свързване на матриксните металопротеази и по този начин подобряват гранулацията.
Хиалуроновата киселина – мукополизахарид, който съществува ендогенно в организма и стимулира пролиферацията
на фибробласти и епителни клетки, както и ангиогенезата, все
още не е достатъчно проучена при лечението на исхемични
рани.
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7. Покриване на раната.
Покриването на раната се ориентира според нейната ексудация.
За тази цел се ползват успешно хидроколоидни превръзки
от порозен материал (полиуретан или поливинилалкохол), покрити с полупропускливо фолио, което осигурява оптималната влажна среда за зарастване на раната.
3.3.4. Ампутация
Ампутацията на долен или горен крайник е крайна лечебна мярка при ТАО, която се извършва при критична исхемия и
гангрена, обикновено по витални индикации.
Различават се ампутации на пръсти, трансметатарзални
ампутации, както и ампутации на стъпало по Чопард, ампутации на подколенно или бедрено ниво, респ. на ниво предмишница или рамо (109, 123, 179, 202).
Ампутацията може да бъде спешна или планова оперативна намеса, която се извършва под локална или обща анестезия
от опитен общ хирург или ортопед. Детайлите на операцията
варират в зависимост от това, каква част от крайника трябва да
бъде отстранена. Целите на всяка ампутация са две:
1. Да се отстранят некротичните и гангренозни тъкани,
което да позволи чистото зарастване на раната.
2. Да се конструира ампутационен чукан, който да позволи носенето на протеза.
Хирургът инцизира проксимално около участъка, който
трябва да бъде ампутиран. Некротично-гангренозният участък се отстранява, като костта се запечатва, след което се конструира флап от мускули, съединителна тъкан и кожа, с който се покрива ръбът на костта. Флапът се зашива, след което
се оставя един месец да зарасне. След този месец пациентът
постъпва за ортопедична рехабилитация с оглед носенето на
протеза (47, 123, 140, 186, 194, 218, 225, 226, 279, 305, 330,
389).
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Фиг. 9. Състояние след транс-мегатарзална ампутация
на дясното стъпало при пациент с ТАО. В случая предстои
продължителна терапия на раната, след което се очаква
вторично зарастване, като е възможно да се приложи
и кожна пластика.

Подготовката за ампутация включва:
1. Психологическа подготовка на пациента и близките.
2. Определяне на нивото на ампутация, което включва
клинични и доплер-сонографски методи (ЦДС), както и
флуоресцентни и лазер-доплер методи, респ. измерване
на кожната температура, за преценка на кожната микроциркулация.
Следоперативните грижи включват:
1. Обезболяващо лечение.
2. Антибиотична профилактика.
3. Физикална терапия и рехабилитация.
4. Антитромбозна профилактика.
5. Психологически консултации и седираща терапия.
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Рискове и усложнения на ампутацията:
1. Венозен тромбо-емболизъм – изисква няколко седмична постоперативна антитромбозна профилактика, респ.
при инцидент оптимално антикоагулантно лечение.
2. Инфекция на чукана, която понякога налага ре-ампутация, но във всички случаи – оптимална антибиотична
терапия.
3. Незарастваща рана на чукана поради циркулаторни нарушения – налага ре-ампутация.
4. Фантомна болка, която отзвучава с времето при свикване с протезата.

4. Медико-социална рехабилитация при пациентите
с ТАО
Както при прилагането на консервативните терапевтични
методи, така и при интервенционалния и съдово-хирургически подход при лечението на ТАО е необходимо да се отчитат
следните фактори (3, 7, 8, 11):
1. Общо субективно усещане за здраве при пациента.
2. Телесна функционалност и виталност.
3. Болкова симптоматика.
4. Социален интегритет и работоспособност.
5. Психически комфорт и емоционална еутимност.
6. Дългосрочни резултати от лечението.
Нашият опит, а и публикациите на редица международни
автори показват значително подобрение на клаудикационното
разстояние с около 100-150%, когато освен медикаментозната,
респ. интервенционална или съдово-хирургическа терапия,
се прилага и дозираната двигателна ерготерапия с подходящи
тренировъчни схеми. При оперираните болни чрез нея се подобрява успехът на интервенцията, а при неоперираните могат
82

да се постигнат също много добри лечебни резултати, като се
редуцират и отложат във времето трудоемките и скъпоструващи интервенционални и оперативни процедури. Ерготерапията може да подобри не само клаудикационното разстояние,
но и обективните доплерови параметри на кръвотока. Важно
е пациентите да бъдат психологически мотивирани, да я извършват системно. От първостепенна важност е спирането на
тютюнопушенето чрез необходимите психологически прийоми и подпомагане на пациентите в това отношение. Ерготерапията и психосоматичното водене на пациентите показват
много добри терапевтични резултати и са икономически ефективни за обществото. Те подпомагат и социалната интеграция
на заболелите (54, 65, 156, 168, 289).
Това показва, че е необходимо развиването на санаториалните рехабилитационни структури, както и създаването на
такива в населените места по местоживеене. Необходимо е
създаването на амбулаторни рехабилитационни тренировъчни
групи към клиниките по ангиология и съдова хирургия, в които пациентите да се подпомагат взаимно в лечението си под
ръководство на опитни рехабилитатори.
Социалната защита на пациентите с ТАО, както и определянето на тяхната степен на инвалидност в Република България се регулират от наредбата за ТЕЛК от 2010 г, обнародвана
в ДВ, бр. 36 от 14. май 2010 г, с изм. ДВ бр. 5 от 14. януари
2011 г, и изм. бр. 41, от 31. март 2011 г.
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Съкращения
гама-ГТ – гама глутамил транфераза
ГИТ – гастро-интестинален тракт
ДФ – дерматофагоидес
ЛДХ – лактат дехидрогеназа
НАП – нестабилно ангина пекторис
НСПВС – нестероидно противовъзпалително средство
ПТА – перкутанна транслуменна ангиопластика
СБИ – стъпално брахиален индекс
ТАО – тромбоангиитис облитеранс
ХАНК – хронична артериална недостатъчност на крайниците
ХЗСН – хронична застойна сърдечна недостатъчност
ХИТ – хепарин индуцирана тромбоцитопения
ц-АМФ – цикличен аденозин монофосфат
ЦДС – цветна доплерова сонография
АNCA – antineutrophil cytoplasmatical antibodies
CRP – C-reactive proteins
CYP2D6 – cytochrom P 2D6
GP2b3 – glucoprotein 2b3
PVP jod – polyvinil pyridolon jod
TASC – transatlantic intersociety consensus
TNF-alpha – tumor necrosis factor alpha
TRPV1 – transient receptor potential V1
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