СТЕНОЗИ НА РЕНАЛНИТЕ АРТЕРИИ
доц. Елисавета Вълчева
Национална кардиологична болница

Патофизиология
Понижаването на реналното перфузионно налягане активира системата ренинангиотензин, което води до освобождаване на ренин и продукция на ангиотензин II;
има директен ефект на натриевата екскреция, симпатиковия тонус, интрареналната простагландинова концентрация и продукцията на нитритоксид.. Когато хипертонията е поддържана, активността на плазмения ренин намалява, което отчасти
обяснява ограниченията измерванията на ренин за идентифициране пациентите с
реновазална хипертония (РВХ).
Исхемичната нефропатия е резултат на обструкция на реналния кръвоток,
което води до исхемия и екскреторна дисфункция. Причината не е напълно ясна,
тъй като нормалните бъбреци получават повече кръв и кислород, отколкото са
метаболитните нужди и маркерите на ренална исхемия не са променени в субперфузираните бъбреци. Авторегулацията на кръвотока е неефективна, когато систолното налягане падне под 70/80 ммHg, което може да доведе до намаляване на
продукцията на азотен оксид, ендотелини и активиране на системата ренин-ангиотензин с възникване на локализирани участъци на исхемия, тубуларно увреждане и
разкъсване на епителни клетки и интерстициална фиброза. Реналната дисфункция
е по-малко съвместима с фибромускулната дисплазия и по-характерна за атеросклеротичните ренални стенози, внушавайки мисълта, че атерогенните фактори помагат за нарастване на реналната травма.
Разпространение и еволюция
Атеросклерозата е основен етиологичен фактор за РВХ, среща се в 80-90% от
случаите с ренални стенози и обикновено въвлича остиума и проксималната трета на магистралната артерия (фиг. 5, 6). Атеросклеротичните ренални стенози
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През последните години значително нарастна честотата на реналните стенози. Този факт е пряко свързан с техническия напредък на Доплер-ехографията,
магнит-резонансната ангиография (МРА) и компютърната ангиография (КАГ).
Високостепенните стенози на реналните артерии се изявяват с два общи клинични синдрома - хипертония и исхемична нефропатия. Връзките между реналните
артериални стенози, АХ и реналната екскреторна дисфункция са комплексни (фиг.1).

д и а г н о с ти к а и т е р а пи я н а р е н о в из а л н а т а хип е р т о н и я

са често срещано и прогресивно заболяване. Доминирането на атеросклеротични
ренални стенози напредва с възрастта, особено при пациенти с диабет, аортоилиачни оклузивни заболявания, коронарна патология или артериална хипертония.
Сред пациентите с атеросклеротични ренални стенози прогресиране на процеса се
наблюдава в около 51% в период от 5 г. след откриването, с последваща оклузия в
3 до 16% и развитие на ренална атрофия в 21%, особено при пациенти с диабет или
друга манифестна атеросклероза.
Фибромускулната дисплазия е сборно понятие на съдово заболяване, което засяга интима, медия и адвентиция. Причините са неясни, въпреки многобройните теории. Приема се, че може да е свързана с генетична предиспозиция, тютюнопушене,
хормонални фактори и заболявания на ваза вазорум като рискови фактори.
Среща се в около 10% от случаите с ренална артериална стеноза. Засяга предимно момичета и млади жени между 15 и 50 г, по-често се локализира в дисталните
2/3 на реналните разклонения с типично броеницовидни аневризмални разширения
по хода на съда на ангиография. За разлика от атеросклеротичните артериални
стенози на реналните артерии, ФМД рядко води до оклузия на съда.
Клинична характеристика
Въпреки че РВХ често спомага за акцелерация или малигнена хипертония, не е
лесно да се разграничи от есенциалната хипертония. Някои класически белези като
хипокалемия, липса на фамилна обремененост, абдоминален аускултаторен шум,
продължителност на хипертонията по-малко от година и начало преди 50 г., са много сугестивни за РВХ, те нямат строго предиктивна стойност. Острата левокамерна недостатъчност с белодробен едем, развиващ се вечер или през нощта,
чсто е първият симптом на не добре контролирана АХ, обусловена от стенози на
реналните артерии.
Реналните артериални стенози би трябвало да бъдат обсъждани в различни
диференциални диагнози на остра бъбречна недостатъчност, особено ако анализът на уринарния седимент има незабележими промени и няма белези на остра тубуларна некроза, гломерулонефрит или интерстициален нефрит. Сред пациентите
с ренални артериални стенози острата бъбречна недостатъчност може да се наблюдава в първия до четиринадесетия ден след начално лечение с АСЕ-инхибитори,
след използване на диуретици или други антихипертензивни лекарства, след големи
хирургични интервенции или спонтанна ренална артериална оклузия. Когато реналната остра недостатъчност е следствие на ренална артериална оклузия, уринарната находка може да имитира остра тубуларна некроза.
Пациентите с необяснима хронична или прогресираща ренална недостатъчност представляват нееднородна група и скрита исхемична нефропатия може да
бъде наблюдавана до 24% от пациентите, които са на възраст 50 г. или по- възрастни, особено сред онези с генерализирани атеросклеротични промени, повтарящи се
белодробни едеми или неконтролирана хипертония (фиг.1). Унилатералната ренална
стеноза не е свързана с покачване на серумния креатинин и всяко покачване на серумния креатинин повече от 2.0мг/dc при пациенти със стеноза на ренална артерия е
белег за развитие на билатерални стенози, паренхимно заболяване или двете.
Неинвазивна оценка
Пациентите със симптоми, асоцииращи се с РВХ, са често обсъждани за детайлна клинично-лабораторна оценка. Изследванията включват:
- физиологична оценка на системата ренин-ангиотензин
- функционална оценка на реналната функция
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оценка на перфузията – диференцирана информация за реналния кръвоток
анатомично изобразяване на реналните съдове
Методът за измерване на отговора на системата ренин-ангиотензин включва:
ренин-натриев профил; оценка на активността на плазмения ренин преди и след въвеждане на каптоприл; оценка на ефекта на АН и реналната функция на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ) инхибитор; каптоприл ренография за оценка на разликата
в реналната перфузия. Тестът не се препоръчва при възрастни пациенти с атеросклеротични ренални стенози и хипертония, тъй като хипертонията при тези пациенти не е ренин-зависима и резултатите не са надежден предиктор за развитието
на АХ след реваскуларизация. Обратно, изследването е много полезно за идентифициране на пациентите с фиброзно-мускулна дисплазия, при които е много вероятно АХ
да бъде излекувана чрез реваскуларизация, тъй като заболяването е ренин-зависимо.
Идеален, неинвазивен тест за исхемична нефропатия с тежка ренална артериална стеноза и обратима исхемична дисфункция за съжаление засега няма. Търсенето на асиметрия в бъбречните размери е съвместимо с наличието на исхемична
нефропатия, но е неспецифично. Много лекари разчитат на концентрацията на серумния креатинин като сурогат за мярка на гломерулна филтрация, защото тази
мярка е удобна и евтина и също отразява общата ренална функция. Обаче определянето на концентрацията на серумния креатинин не е идеалният метод поради
неговата чувствителност към промените в мускулната маса, протеинови диети,
тубулната секреция и екстрареналния метаболизъм. Концентрацията на серумния
креатинин е лош индекс на индивидуалната бъбречна функция и реналната маса,
тъй като унилатерална ренална стеноза с повече от 70% е често свързана с редукция на гломерулната филтрация в единия бъбрек, но може да няма промяна в концентрацията на креатинина, докато се загуби 50% от реналната маса.
Пациентите с унилатерална атеросклеротична ренална стеноза имат по-малък ренален резерв от пациентите без атеросклероза и ранното откриване на
реналното васкуларно заболяване е есенцията да държи нащрек за развитието на
напреднала ренална дисфункция.
Като практически въпрос, за да се открие исхемичната нефропатия, всеки
трябва да има висока степен на съмнение и да се използват образните техники.
След идентифицирането на реналната стеноза е препоръчителна оценка на кръвотока за всеки бъбрек (фиг. 2). Тоталната гломерулна филтрация и степента на
участие на всеки бъбрек може да бъде използвана за оценка на изходното ниво и
функцията преди и след реналната реваскуларизация.
Клинични данни, насочващи за стеноза на реналните артерии
Клинични данни за стеноза
на реналните артерии

Без клинични данни
за стеноза

Неинвазивни методи:
Doppler, Echograph, CT, MRA

Клинично проследяване
на рисковите фактори

Стенози на реналните артерии

Без стенози

Нуклеални методи за фракционирано
изследване на ренален кръвоток

Клинично проследяване и медикаментозна
терапия на рискови фактори

Унилатерална стеноза
с асиметрия в перфузията

Билатерални стенози

Унилатерална стеноза без
асиметрия в перфузията

реваскуларизация

Фиг. 2. Диагностичен алгоритъм при стенози на реналните артерии
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Образни техники
Образните техники са предпочитани като метод за идентифициране на стенозите в особено напреднала възрастова група. С Дуплекс-ехографията може да се
изобрази реналната артерия и да се оцени скоростта на кръвотока и кривата на
налягането (в 10-20% изследвнето не може да се осъществи (МРА с Gadolin и КАГ са
полезни в оценката на реналната циркулация и аортата, но са по-малко надеждни в
изобразяване на дисталните сегменти и малките акцесорни съдове (фиг. 3, фиг. 4,
фиг. 5, фиг. 6)).
Инвазивна оценка
Целта на контрастната ангиография е да потвърди диагнозата и причината
за ренална стеноза и да оцени разпространеността на инфрареналните съдови увреждания, паренхимната фаза на бъбречното отделяне и да идентефицира съпътстваща евентуално аневризма или оклузия на аортата (фиг. 5, фиг. 6). Препоръчват
се ниско осмоларни контрастни вещества, които са с по-ниска нефротоксичност, и
интраартериалната дигитална субтракционна техника, с което се постига и редуциране на обема на контраста до 15-20 мл, количество, което не се очаква да доведе
до влошаване на реналната функция при повечето пациенти. При пациентите с
напреднала бъбречна недостатъчност използването на нейодни вещества може да
избегне риска на контраст-индуцирана нефропатия.
Терапия
Пациентите с нефропатия рядко имат екскреторна дисфункция и хипертонията при тези пациенти обикновено реагира на АСЕ-инхибитори. За пациентите с
хипертония и атеросклеротична ренална стеноза аспирин, холестерол-понижаваща
терапия и прекратяване на тютюнопушенето са най-важен елемент за ограничаване на атеросклерозата. АСЕ-инхибиторите и ангиотензин-рецепторните блокери
на рецепторите са ефективни в 86-92% от тези пациенти, но загубата на ренална
маса и редукцията на транскапилярното филтрационно налягане може да продуцира
остра или хронична ренална инсуфициенция, особено при засягане от атеросклеротичния процес на двете ренални артерии. Индуцираната от АСЕ-инхибитор ренална инсуфициенция се потенцира от изчерпване на Nа и реналната дисфункция е
обикновено обратима, ако се установи бързо и има индикация, че критично реноваскуларно заболяване е налице. Когато нивото на серумния креатинин е нормално,
потенциалната (възможната) загуба на ренална маса може да бъде предвидена на
базата на нуклеарно фракционирано изобразяване на влошения кръвоток към стенотичния бъбрек.
Малко се знае за ефикасността на лекарствената терапия, целяща исхемичната
нефропатия. Прогресиращата ренална недостатъчност би могла да се наблюдава
независимо от успешната реканализация, внушавайки, че исхемичната нефропатия

Фиг. 3
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Хирургична реваскуларизация
Преди АСЕ-инхибиторите и балонната ангиопластика да станат възможни,
унилатерален аорторенален бай-пас беше най-често използваната техника. Аортореналният бай-пас отпадна в много центрове и бе заместен от екстра-анатомичния бай-пас. Периоперативната смъртност за екстра-анатомичните бай-паси е от
порядъка на 2.1 до 6.1% и от 1 до 4.7% за реналната ендартеректомия. Факторите,
повишаващи периоперативната смърност, включват необходимостта от аортна
реконструкция, тежка преоперативна азотемия, необходимостта от билатерален
бай-пас, използването на ренален графт като източник на аорторенален бай-пас.
Допълнителни фактори, влияещи на нарастването на латалитета, са: постоперативна ранна обструкция на графта, коронарни заболявания, неконтролирана хипертония и необходимост от реконструкция на ААА, МИ, инсулт, хеморагии, холестеролни емболизации (1-4.3%).
Ранната непроходимост на графта обикновено се асоциира с тромбоза, свързана с технически проблеми, и е най-силният предиктор на периоперативна смъртност (1.4-10%). Обратно, късната оклузия на графта е свързана с организаран
тромб, интимална пролиферация, прогресираща атеросклероза. Честотата на реоперациите за 5-годишен период е около 5-15%, преживяемостта – 65-80%.
Перкутанни интервенции
ЕВР включва балонна ангиопластика с или без стентиране. Приемането на аспирин преди манипулацията и използването на нискоосмоларни к.м.и хепарин е препоръчително. ПТА е метод на избор за пациенти с неконтролирана АХ и фибромускулна дисплазия. Процедурата е успешна в 82-100% и рестенози се наблюдават в
10-11% (фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5а, фиг. 6а).
Обратно, конвенционалната ПТА е по-малко ефективна за атеросклеротичните ренални стенози поради риска от дисекация, елатичен рикоил и ригидност на
лезията. Тези ограничения определят случаите на рестенози от 10-47%.
Ренална реваскуларизация
Няма консенсус по отношение на подбора на пациенти за реновазална реваскуларизация (РВР) или типа реваскуларизация, която да се приложи. Решението за
реваскуларизация, за превенция на реналната функция се основава на допускането,

Фиг. 5
СТЕНОЗИ
НА РЕНАЛНИТЕ АРТЕРИИ

413

д и а г н о с ти к а и т е р а пи я н а р е н о в из а л н а т а хип е р т о н и я

може да е мултифакторна и усилията да се ограничи развитието на атеросклероза
са основното.
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че стенозата е хемодинамично значима и влияе на реналната функция и корекцията
й ще стабилизира или подобри реналната функция (фиг. 5, 6). Подборът на подходящия момент на реваскуларизация остава противоречив. Много клиницисти не
подкрепят стентирането с изключение в случаите, когато има билатерални стенози и концентрацията на креатинина е висока. Обаче няколко вида доказателства,
подсказват, че реваскуларизацията преди покачването на креатинина е по-добрият
подход. Първо, хирургичните проучвания доказват, че рискът от периоперативна
и късна смъртност (в период от 4 г.) и бъбречна недостатъчност нарастват в зависимост от изходната концентрация на креатинина. Второ, късните резултати
след хирургична интервенция и ПТА са по-добри, когато изходната ренална функция
е нормална. Трето, ниво на креатинина, по-високо от 1.5 mg/dL, е силен независим
показател на риска от смърт в периода до 4 години след стентиране и е свързан с
риск, който е 5 пъти по-висок от този сред пациентите с изходен креатинин от 1.5
mg/dL или по-малко. Поради посочените факти на този етап всяка хемодинамични
значима ренална стеноза над 70% при пациенти, които не са в краен стадии на исхемична нефропатия, подлежи на ангиопластика или хирургична реваскуларизация.
Индикации
1. Уни- или билатерални стенози > 70% със средностепенна или тежка АХ, с или
без засягане на реналната функция и мултиплени сърдечно-съдови рискови фактори.
2. Уни- или билатерални стенози > 70% с рецидивиращи белодробни едеми
3. Нестабилна ангина пекторис с възможност само за медикаментозна терапия
при пациенти с рецидивиращи хипертонични кризи и уни- или билатерални ренални стенози.
4. Остра или подостра ренална недостатъчност или анурия, предизвикана от
оклузия или субтотална стеноза на двете ренални артерии.
Влияние на реваскуларизацията върху АХ
Хипертонията е класифицирана като “ излекувана” (АН е нормално, без нужда
от медикаменти), подобрена (броят на медикаментите е редуциран, АН е по-добре контролирано или двете) и без промяна. Възможността за пряко сравнение на
резултатите от различните проучвания е ограничена поради разликата в медикаментозната терапия, АН и критериите за оценка на добрите резулатати. След
реваскуларизация артериалното налягане се понижава при всички групи пациенти
непосредствено след процедурата и остава трайно подобрено независимо от редуцирането на антихипертензивната терапия. Не се установява сигнификантна
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Влияние на реваскуларизацията върху реналната функция
За пациентите с напреднала ренална недостатъчност критериите за функционално възстановяване след реваскуларизация включват следните показатели:
изпълване на дисталните сегменти на реналната артерия от колатерални съдове,
визуализиране на екскреторна пиелограма след ангиография, интактни гломерули
след биопсия, дължина на бъбрека повече от 7-9 см, концентрация на серумния креатенин под 4.0mg/dL
Обаче тези променливи величини може да бъдат ненадежни индикатори при
даден пациент и няколко проучвания съобщават за влошаване на реналната недостатъчност след успешна реканализация, включително при пациенти, които са били
на хемодиализа една година и при пациенти с двустранни ренални оклузии. Опитът
показа, че пациенти с дифузни интраартериални съдови заболявания и лош кортикален кръвоток е вероятно да имат необратима исхемична нефропатия и при такива
пациенти реваскуларизацията на реналните артерии рядко подобрява екскреторната функция.
Проучванията по отношение на влиянието на реваскуларизацията за съхранение на реналната функция са строго ограничени поради малкия брой пациенти
в проучванията, краткостта на проследяване и липсата на контролни групи пациенти, които са лекувани под оптимално медицинско наблюдение. Проучванията
класифицират реналната функция като подобрена, непроменена или влошена, но
дефиницията на тези термини е несъгласувана. Например дефиницията на термина “непроменена” не е ясно дали означава стабилизиране на реналната функция
или липса на ефект от лечението. След хирургичното лечение или ПТА реналната
функция се подобрява при 40-50% от пациентите и се влошава при 14-30% (приложение, фиг. 11). Причините за влошаване след успешна реваскуларизация включват обемно изчерпване, индуцирана нефропатия от к.м., ренална емболизаци. Тези
потенциални усложнения, особено при пациенти с ренална недостатъчност, често понижават ентусиазма към реваскуларизации. Използването на протекционни
дивайси като балон, филтри, може да намали риска от ренална емболизация и да
подобри резулатите от ендоваскуларната интервенция.
Влияние на реваскуларизацията на антихипертензивната терапия
Реваскуларизацията на реналните артерии редуцира броя на прилаганите антихипертензивни медикаменти във всички групи болни. Пациентите с нормална
ренална функция след интервенцията не се нуждаят от медикаментозна терапия
или броят на прилаганите медикаменти е силно редуциран. Нефросклерозата води
до нарастване на броя на антихипертензивните медикаменти както преди, така и
след реваскуларизацията.
СТЕНОЗИ
НА РЕНАЛНИТЕ АРТЕРИИ
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разлика между пациентите с нормална ренална функция и тези с умерено влошена
ренална функция, но пациентите без нефросклероза не се нуждаят от хипертензивна терапия или последната е с по-малко медикаменти в сравнение с пациентите
с нефросклероза.
Пациентите с билатерални артериални стенози имат сигнификантно по-високо АН преди реваскуларизацията от тези с унилатерални стенози. След реваскуларизация понижаването на АН е сравнимо с реакцията при пациенти с унилатерални
стенози.
АХ е по-вероятно да бъде излекувана след реваскуларизация в пациентите с фибромускулна дисплазия отколкото тези с атеросклеротични стенози, независимо
от типа на реваскуларизация

ПРЕПОРЪКИ
Оценката и лечението на пациентите със стенози на реналните артерии
трябва да бъде индивидуална на базата на клинични фактори като години, налични медицински особености, вероятност корекцията да подобри контрола
на АХ и реналната функция и риска, свързан с процедурата.
2. Нашите препоръки са предимно базирани на клиничните характеристики и
оценка на рисковите фактори за реналната стеноза, реналната функция и степента на асиметрия в реналния кръвоток на нуклеарните образи. Основна цел
е съхранение на реналната функция.
3. Базата за оценка на реналната функция трябва да включва измерване на серумния креатинин и изследване на урината.
4.	За пациентите, които нямат клинична находка, съмнителна за стеноза на реналните артерии, се препоръчва медикаментозна терапия, периодично проследяване и агресивно повлияване на рисковите фактори за атеросклероза.
5. Пациентите, които имат една или повече клинични находки, трябва да бъдат
обсъдени за по-нататъшна оценка.
6. При пациентите, които имат една клинична находка и при които се налага извършване на коронарография или периферна аортоартериография поради други причини, се препоръчва извършване и на реновазография.
7. При пациентите с данни за бъбречна недостатъчност, при които не се налага
ангиография по друг повод, се препоръчва МРА/КАТ.
8.	Ако резултатите от неинвазивните изследвания насочват за наличие на ренална стеноза, препоръчваме нуклеарните методи на изобразяване за определяне
на тоталната гломерулна филтрация и глумеруланата филтрация на всеки бъбрек по отделно. Ако пациентите имат стеноза на едната ренална артерия,
нормална ренална функция и кръвотокът в двата бъбрека е симетричен, ние
препоръчваме продължаване на близкото проследяване на пациента без извършване на интервенция. Неинвазивните методи на изобразяване на съдовете или изследвания на гломерулната филтрация (обща и разделна) трябва да се
извършват периодично за мониториране на прогресията на заболяването.
9. В случаите с унилатерална артериална стеноза или билатерална стеноза и асиметрия в реналния кръвоток ние препоръчваме ангиография и реваскуларизация за пациенти с нормална или умерено влошена ренална функция.
10. При пациентите с рефрактерна АХ и ренална стеноза верояността за лечение
на хипертонията е по-висока при фибромускулна дисплазия и ПТА е метод на
избор.
11. При пациентите с атеросклероза на реналните артерии контролът на АХ се
улеснява с реваскуларизацията и предотвратяването на реналната исхемия
може да бъде най-важно.
12.	Реваскуларизационните техники са зависими от наличието или липсата на
свързани аортоилиачни заболявания. Стентирането е за предпочитане в случаи на унилатерална или билатерални стенози, които не са свързани със заболявания на аората. Някои хирурзи предпочитат ренално стентиране с аортна
корекция - хибридни методи.
13. При пациенти с напреднала ренална дисфункция реваскуларизацията на двете
бъбречни артерии може да се обсъжда, но решението за интервенция силно зависи от наличието на други ренални и екстраренали заболявания. Ние считаме,
че наличието на диабетна нефропатия, тежка протеинурия и лош кортикален
кръвоток би оспорил доводите за възможна обратимост на исхемичната нефропатия.
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