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  •   1/3 от пациентите с ХАНК са над 70 години 
 
•  Заболяването се асоциира с коронарна болест 

 - увеличава риска от мозъчен инсулт, МИ, сърдечна  
 смърт 

 
•  Прогресираща еволюция 

 - исхемия на крайника 
 - некроза/гангрена 
 - ранна смърт 



Оценка на рисковите фактори 
•  Възраст 
•  Раса 
•  Тютюнопушене 
•  Диабет 
•  Дислипидемия 
•  Хипертония 
•  Хронична бъбречна недостатъчност 
•  Ниско ниво на витамин Д 



Diabetes mellitus 

•  Ускорява прогресирането на атеросклеротичния 
процес 200 – 400% 

•  Увеличава риска от коронарни инциденти 2-4	  пъти 
и исхемичен мозъчен инсулт 4 пъти 

•  ПАБ е 11	  пъти по-честа при диабетици 
•  Най-честа причина за нетравматична ампутация на 

крайници 



Диагноза ХАНК 

•  Анамнеза 
•  Физикален статус 
•  Измерване на Индекс ръка/ глезен (АВС) 
•  Доплер ехография на съдовете 
•  КТА 
•  МРТ 
•  ДСА 



Анамнеза 

•  Дори подробната анамнеза може да доведе до 
погрешна диагноза  в 90% от случаите. 

•  Асимптомни пациенти с абнормален АВI са с два 
пъти по- висок риск от кардиоваскуларни 
усложнения. 



Физикален статус 

•  Белези на нарушено кръвоснабдяване – aтрофични 
рани 
–  Атрофия на кожата, задебеляване на ноктите, загуба на 

окосмяване, зачервявания 
–  Улцерации и гангрена 

•  Изследване на пулса 
•  Тестове с натоварване 



Неинвазивни методи на изследване 



Индекс глезен ръка 
(Аnkle Brachial Index - ABI) 

•  Крайъгълен камък за оценка васкуларизацията на 
крайниците 

Норма 0.96 

Клаудикацио 0.50 – 0.95 

Болка в покой 0.21 – 0.49 

Некрози 0.20 

Сигнификантни 
промени 

Над 0.15  



Ограничения на метода 

•  Медиокалциноза 
 
– Диабет 
 
– Бъбречна недостатъчност 
 
– АBI>1.5 

 
 
 
 



Duplex Doppler 

•  Неинвазивен метод за оценка на кръвотока в 
съдовете 

•  Анатомична и хемодинамична информация 
–  Съдова стена 
–  Интралуменни обструктивни лезии 
– Периваскуларна компресия 
–  Функционална характеристика на кръвотока 



Предимства и недостатъци 

•  ABI и Dupleх Doppler – документират наличието и 
тежестта на ХАНК 
– Не дават комплексна анатомична 
информация 

– Не позволяват планиране на 
интервенционална процедура 



КТА 

•  Мултидетекторна компютър ангиография  
•  Над 16 среза 
•  Контрастно усилване 
•  80-100мл нейонен к.м. 
•  Обхват на скениране- ренални артерии-стъпала 
•  Време на скениране  около 20 сек 
•  Постпроцесинг  



МДКТ ангиография 
МIP 	  



МДКТ ангиография - 3D	  реконструкция  



3D	  реконструкция 



МДКТ ангиография - 3D 



КТА недостатъци 

•  Лъчево натоварване 
•  Iv въвеждане на к.м. 
•  Вкалцяване в съдовата стена –фалшиво позитивни 

резултати 
•  Недостатъчно детайлно изобразяване на стъпалните 

артерии 
•  Противопоказания при бъбречна недостатъчност и 

алергии 



МРТ 

•  3D Gradient echo 
•  Gadolinium 

–  20-40 cc 
•  Изобразяване на 

съдовете от нивото на 
реналните артерии до 
пръстите на долните 
крайници 

•  Продължителност на 
изследването – около 
45мин 



МРТ	  



Недостатъци на МРТ 

•  Некооперативни пациенти 
•  Клаустрофобия 
•  Метални артефакти 
•  Pacemakers 
•  Не се визуализира Са 



DSA 



•  The Best Therapy 
for Limb Salvage in 
Diabetics with CLI is 
to give Direct Flow 
to the Foot. (to the 
wound) 

 
 Frank LoGerfo, 

NEJM, 1984	  



•  Съхраняване на крайника 

•  Подобряване качеството на живот 

Цели на лечението 



 
Избор на стент – определя 
се от типа на лезията 

 
§  Дълги лезии 
§  Оклузии 
§  Дифузни стенози /калцификати 

 
	  

Избор на методи 
СТЕНТ и ПТА 

 



 Bare metal balloon expandable stents 
→чести фрактури 
  
 Nitinol self-expanding stents 

 Passive coated balloon-expandable stents 
 Няма дългосрочни резултати 

 

Избор на стент 



 Drug eluting stents (DES) 
  →1-2%  хеморагии/ годишно 

 Bio absorbable stents → възпалителни 
реакции!!! 

 



Методи - ПТА 
 ПТА се определя от 
типа на лезията  

 - къса лезия 
 - балонна инструментална 
ангиопластика 

 - Sub-intimal 
 
При дифузен атеросклеротичен 
процес 

 - ПТА започва от проксималната 
лезия 	  



Субинтимална ангиопластика 



•  Случай 1 

 
ПТА или 
 
Бай пас ??? 
 
	  



•  Случай 1 
 
Балонна ПТА 
§  Дълъг балон 
§  Бавно  и 
продължителн
ораздуване на 
балона 



 
 

Случай 2 
 
ПТА или 
 
Бай пас ??? 



 
 
 

  Случай 2 
 

 
 
  След ПТА 
	  



 
 
Случай 3 
 
ПТА или 
 
Бай пас ??? 
 
	  
	  



Случай 3 
 
 
 
След ПТА 
	  
	  



Защо ангиопластика, а не 
хирургия? 

•  Провежда се под локална анестезия 
•  Изключитено ниска смъртност в сравнение 
с отворената хирургична реваскуларизация 

•  Връщане на пациента към нормална 
активност – след 24 до 48 часа (при 
неусложнена процедура) 

•  Рестенозата може да бъде третирана с нова 
ангиопластика или хирургична интервенция 

•  Предимства от естетични съображения – 
липсва цикатрикс 

 
	  



Цел при терапията на пациенти с CLI 

•  Постигане на кръвоток в ходилото (пулсации) 
 
•  Изчезване на болката при покой 
 
•  Заздравяване на улцерациите 
 
•  Предотвратяване на ампутацията 
 
•  Запазване проходимостта на съдовете 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!	  	  


