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Summary
Background:

The method of percutaneous transluminal angioplasty in the treatment of stenoses and obstruction
of crural arteries was introduced.

Material/Methods:

In 51 patients aged 51–86 years (mean: 69 years), including 32 men and 19 women, 56 procedures
of crural PTA were carried out. The patients were classified as Fontaine's clinical stages IIb–IV.
The procedures involved stenoses in 40 cases and 16 artery occlusions. The average length of the
lesion was 2.7±1.6 cm. In 22 cases, crural PTA was performed in combination with PTA of the
femoropopliteal segment and in 34 cases only crural PTA was carried out.
The angioplasty was performed with antegrade puncture through the ipsilateral common femoral
artery in 48 patients and in 3 from retrograde puncture with the cross-over method. For the
procedures of the crural arteries, guide wires and coronary balloons were used.
The following risk factors were present in the patients: 49% diabetes, 48% cigarette smoking, 42%
hypertension, and 23% hyperlipidemia. The comorbidity with the highest incidence was ischemic
heart disease (51%).

Results:

Good primary arteriographic and clinical results were achieved in 50 cases (89.2%). The ankle-brachial
index (ABI) increased on average by 0.26 (0.20–0.52). In one case, occlusion of an artery occurred as
a complication, and in 5 the procedure failed without any serious clinical consequences.

Conclusions:

Percutaneous balloon angioplasty is an effective method of treatment of patients with stenoses and
short obstructions of crural arteries.
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Wst´p
Choroby t´tnic obwodowych wed∏ug statystyk amerykaƒskich dotykajà przeci´tnie 25 milionów ludzi w wieku
powy˝ej 65 lat. Ocenia si´, ˝e zmiany mia˝d˝ycowe w przewlek∏ym niedokrwieniu koƒczyn dolnych w 15% dotyczà

tylko t´tnic podudzia, a w po∏àczeniu ze zmianami udowopodkolanowymi odsetek ten jest znacznie wy˝szy. Zmiany
te mogà doprowadziç do niewystarczajàcego przep∏ywu
krwi w koƒczynie dla utrzymania wymagaƒ metabolicznych
tkanki w stanie spoczynku, co powoduje powstanie krytycznego niedokrwienia. ZachorowalnoÊç na t´ chorob´ wynosi
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500 do 1000 na 1 milion ludzi w ciàgu roku. Coraz cz´Êciej
zwraca si´ uwag´ na chorob´ t´tnic podudzia jak g∏ównà
przyczyn´ powstawania krytycznego niedokrwienia.
Przezskórna wewnàtrznaczyniowa angioplastyka (PTA) jest
metodà z wyboru dla leczenia przewlek∏ego niedokrwienia koƒczyny w przypadku zw´˝eƒ i obecnie jest mo˝liwa
nawet w zmianach wyst´pujàcych w dystalnych odcinkach
koƒczyn. Jednak˝e wi´kszoÊç badaƒ przewlek∏ego niedokrwienia koƒczyny koncentruje si´ na t´tnicach biodrowych,
udowych i podkolanowych. W piÊmiennictwie wyst´puje
stosunkowo niewiele prac dotyczàcych PTA t´tnic poni˝ej
kolana. Celem pracy jest przedstawienie doÊwiadczeƒ
w∏asnych przezskórnej angioplastyki t´tnic podudzi wykonanej w przypadku zw´˝eƒ i krótkich niedro˝noÊci.

Materia∏ i metoda
W latach 2000–2004 u 51 pacjentów w wieku 49–86 lat
(Êrednia 69 lat), w tym m´˝czyzn 32(49–84 lata) i 19 (54–86
lat) kobiet, wykonano 56 PTA t´tnic podudzi.
W 22 przypadkach wykonano jednoczeÊnie PTA odcinka
udowo-podkolanowego, w 34 przypadkach wykonano tylko
PTA t´tnic podudzi.
Do zabiegu kwalifikowano na podstawie badania klinicznego i angiograficznego. Ocena kliniczna obejmowa∏a klasyfikacj´ wed∏ug skali Fontainea i wskaênik kostka-rami´.
Pacjenci byli sklasyfikowani w stopniu IIb–IV a wskaênik
kostka-rami´ wynosi∏ Êrednio 0,52 (0,22–0,72).
U chorych wystàpi∏y nast´pujàce czynniki ryzyka: 49%
cukrzyca, 48% palenie papierosów, 42% nadciÊnienie,
23% hiperlipidemia. Najcz´Êciej wyst´pujàcà chorobà
towarzyszàcà by∏a choroba niedokrwienna serca (51%).
Zabiegi dotyczy∏y w 40 przypadkach zw´˝eƒ i 16 zamkni´ç
t´tnic. Ârednia d∏ugoÊç zw´˝eƒ wynosi∏a 1,7 ± 1,2 cm
a zamkni´ç 3,9 ± 2,1 cm. Razem d∏ugoÊç zmiany wynosi∏a
2,7 ± 1,6 cm.
Zmiany by∏y umiejscowione w 21 przypadkach w pniu piszczelowo-strza∏kowym, 16 t´tnicy strza∏kowej, 11 t´tnicy
piszczelowej przedniej, 8 piszczelowej tylnej.
Za dobry wynik angiograficzny uznano udro˝nienie lub
poszerzenie leczonego odcinka, z pozostawionym zw´˝eniem
nie przekraczajàcym 30%. Za dobry wynik kliniczny uznano
popraw´ wskaênika kostka-rami´ przynajmniej o 0,15 i popraw´ klasyfikacji Fontainea o jeden stopieƒ w porównaniu
z klasyfikacjà sprzed zabiegu w przypadkach IIb i III, oraz
w przypadkach IV gojenie si´ zmian troficznych w 30 dniowej obserwacji po zabiegu.

Technika wykonania zabiegu
Angioplastyka zosta∏a przeprowadzona przez nak∏ucie zgodne z przep∏ywem krwi przez t´tnic´ udowà wspólnà po tej
samej stronie u 48 pacjentów, u 3 z wk∏ucia przeciwleg∏ego
metodà cross-over. Gdy zmiany dotyczy∏y równie˝ odcinka udowo-podkolanowego w pierwszej kolejnoÊci wykonywano PTA tego segmentu. Nast´pnie wykonywano PTA
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odcinka ni˝ej po∏o˝onego. W ka˝dym przypadku u˝yto
introduktora 6F i cewnika prowadzàcego 6Fr, którego
koniec ustawiano w t´tnicy podkolanowej. Zapewnia to
wystarczajàce wsparcie dla prowadnika i cewnika balonowego przy przejÊciu przez uszkodzenie i umo˝liwia szybkà
wymian´ prowadników i cewników. Nast´pnie wykonywano wybiórczà arteriografi´ z dok∏adnym obrazowaniem
∏uku stopy (boczna projekcja). Do przejÊcia przez uszkodzenie przy u˝yciu funkcji „road map” u˝yto prowadników
do t´tnic wieƒcowych 0.014 typu Stabilizer plus (Cordis
Polska) dla zw´˝enia i typu Shinobi plus (Cordis Polska)
dla niedro˝noÊci. Nie stosowano techniki ÊródÊciennej pod
b∏onà wewn´trznà naczynia. Do angioplastyki u˝yto cewników balonowych do t´tnic wieƒcowych o Êrednicy w zakresie 2–4mm dobierajàc d∏ugoÊç stosownie do d∏ugoÊci
uszkodzenia. W przypadku niedro˝noÊci d∏u˝szej ni˝ 4 cm
przesuwano balon po kolejnym poszerzeniu.
W przypadkach zmian ujÊciowych zwracano szczególnà
uwag´ aby nie uszkodziç innych naczyƒ pnia piszczelowo-strza∏kowego. Stosowano zabezpieczenie umieszczajàc
dodatkowy prowadnik w drugim naczyniu. W takiej sytuacji mo˝liwe jest równie˝ stosowanie techniki „kissing
baloon” podobnej do stosowanej dla t´tnic biodrowych
wspólnych dla ochrony ujÊcia ka˝dego naczynia. T´tnice
poni˝ej kolana sà wra˝liwe na manipulacje dlatego podczas
zabiegu stosowano u pacjentów z rozleg∏ymi zmianami
w wàskich naczyniach zapobiegawczo nifedypin´ doustnie
10mg i w przypadku widocznego skurczu nitrogliceryn´
dot´tniczo w dawce 100–200 μg.
W trakcie zabiegu podawano rutynowo 5000 IU heparyny dot´tniczo. W przypadkach rozleg∏ych, wieloodcinkowych zmian
podawano heparyn´ drobnoczàsteczkowà przez 24 godz.
Wszystkim pacjentom po zabiegu zalecono kwas acetylosalicylowy 150 mg/dob´ lub ticlopidyn´ w dawce 500 mg/dob´.

Wyniki
Pierwotny dobry wynik arteriograficzny i kliniczny uzyskano w 50 przypadkach (89,2%) (ryc. 1,2,3,4). Wskaênik
kostkowo-ramienny wzrós∏ przeci´tnie o 0,26 (0,20–0,52).
W jednym przypadku zw´˝enia i pi´ciu niedro˝noÊci nie
uzyskano dobrego wyniku (10,8%). W jednym przypadku
nastàpi∏o pogorszenie z powodu zamkni´cia dystalnego odcinka od miejsca pierwotnego uszkodzenia i pacjent wymaga∏
interwencji chirurgicznej. Wszczepiono by-pass podkolanowopiszczelowy. W pi´ciu pozosta∏ych przypadkach niepowodzeƒ
stan pacjentów nie zmieni∏ si´ ani klinicznie ani w obrazie
angiograficznym. W trzech przypadkach nie uda∏o si´ przejÊç
przez niedro˝noÊç. W przypadku jednej niedro˝noÊci i jednym zw´˝eniu mimo wykonanej angioplastyki nie uzyskano dobrego wyniku angiograficznego i klinicznego. Ponadto
w trzech przypadkach wystàpi∏ krwiak w miejscu wk∏ucia
bez powa˝nych konsekwencji klinicznych.

Dyskusja
Przezskórna wewnàtrznaczyniowa angioplastyka t´tnic
podudzi do niedawna rzadziej pojawia∏a si´ w literaturze w porównaniu z PTA odcinków aortalno-biodrowych
i udowo-podkolanowych. By∏o to zwiàzane ze s∏abymi
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Figure 1. 70-year-old female patient with severe intermittent
claudication (30 m). Critical stenosis of the popliteal artery
and two stenoses of the right fibular artery. Obstruction
of the tibial arteries.
Rycina 1. Pacjentka l. 70 z ciężkim chromaniem przestankowym (30 m).
Krytyczne zwężenie tętnicy podkolanowej i dwa zwężenia
w tętnicy strzałkowej prawej. Tętnice piszczelowe niedrożne.

Figure 2. The status after PTA of three stenoses. Improvement by
1 degree in Fontaine’s classification took place
(claudication distance over 200 m) and in the ankle-brachial
index by 0.25.
Rycina 2. Stan po PTA trzech zwężeń. Po zabiegu nastąpiła poprawa
o jeden stopień w skali Fontainea (dystans chromania
powyżej 200m) oraz wskaźnika kostka – ramię o 0,25.

Figure 3. 62-year-old patient with critical stenosis of the right anterior tibial
artery and with short obstruction of the tibioperoneal trunk.
Rycina 3. Pacjent l. 62 z krytycznym zwężeniem prawej tętnicy
piszczelowej przedniej i krótką niedrożnością pnia
piszczelowo-strzałkowego.

Figure 4. The status after PTA. Appropriate artery lumen restored.
Rycina 4. Stan po PTA. Przywrócone prawidłowe światło tętnic.

wynikami spowodowanymi brakiem stosowych do kalibru
naczyƒ podudzi prowadników i cewników. Od czasu zastosowania delikatnych prowadników i cewników o ma∏ej
Êrednicy oraz coraz wi´kszym doÊwiadczeniem badajàcych
stosowanie PTA poni˝ej kolana sta∏o si´ cz´stsze u pacjentów z przewlek∏ym i ostrym niedokrwieniem koƒczyny.

Wed∏ug Tranatlantic Intersociety Consensus (TASC) Document on Management of Peripheral Arterial Disease (PAD)
uszkodzenia t´tnic podudzi sà sklasyfikowane w 4 grupach.
Grupa A, która obejmuje zw´˝enia krótsze ni˝ 1 cm i grupa
B, która obejmuje wielokrotne ogniskowe zw´˝enia (<1 cm)
t´tnic piszczelowych i strza∏kowych (w∏àczajàc w to do
2 ogniskowych zw´˝eƒ w miejscu podzia∏u t´tnic piszczelowych) i krótkie piszczelowe lub strza∏kowe zw´˝enia
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w po∏àczeniu z chorobà udowo-podkolanowà, powinny
byç leczone sposobami wewnàtrznaczyniowymi, poniewa˝
uwa˝a si´, ˝e wyniki d∏ugoterminowe w tych grupach b´dà
dobre. Uszkodzenia kwalifikujàce do grup C i D obejmujàce
d∏u˝sze, liczne zw´˝enia (1–4 cm) i zamkni´cia, jak równie˝
rozleg∏e zw´˝enia w podziale t´tnic piszczelowych nie sà
wskazaniem do leczenia wewnàtrznaczyniowego [1].
Sukces techniczny PTA w leczeniu krótkich zw´˝eƒ i zamkni´ç jest du˝y. Kilku badaczy og∏osi∏o techniczny odsetek powodzenia powy˝ej 95% dla PTA w leczeniu zw´˝eƒ
i przeci´tnie 70–80% dla zamkni´ç [2,3,4,5,].
W ostatnich latach pojawi∏y si´ prace przedstawiajàce dobre
wyniki nie tylko u pacjentów z krótkimi zw´˝eniami w obr´bie t´tnic podudzia, ale równie˝ z d∏u˝szymi zw´˝eniami i niedro˝noÊciami. Flueckiger i wsp. og∏osi∏ pierwotny techniczny
sukces dla zw´˝eƒ w 94–97% a dla niedro˝nÊci 91,2% [6]. W pracy Matsiego i wsp., który przedstawi∏ wyniki PTA wszystkich
segmentów, wykazano 83% sukces techniczny w przypadku
zw´˝eƒ i niedro˝noÊci dla segmentu poni˝ej kolana [8]. Doros
i wsp. przedstawi∏ techniczny sukces w 92%, w tym dla zw´˝eƒ 98% i 73% dla niedro˝noÊci [7]. Po wprowadzeniu techniki subintymalnej cz´Êciej zacz´to wykonywaç udro˝nienia
d∏ugich odcinków t´tnic podudzi. Bolia stosujàc t´ technik´
uzyska∏ sukces w d∏ugich niedro˝noÊciach w 86%, co potwierdzi∏ w nast´pnych latach Ingle [9,10] W naszym materiale
osiàgn´liÊmy sukces techniczny w 89,2%. Dla zw´˝eƒ wynosi∏
97,5%, a dla niedro˝noÊci 68,75%, nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e
Êrednia d∏ugoÊç zmian by∏a krótsza ni˝ cytowanych autorów.
Pacjenci ze zmianami w obr´bie t´tnic podudzia to zwykle
osoby starsze z kilkoma towarzyszàcymi stanami chorobowymi, takimi jak cukrzyca, choroba wieƒcowa, nadciÊnienie,
co zwi´ksza ryzyko zabiegu chirurgicznego [2,11,15,16].
W naszym materiale równie˝ prawie po∏ow´ stanowili chorzy z cukrzycà, a chorob´ niedokrwiennà serca podawa∏o
51% pacjentów. PTA jako zabieg ma∏o inwazyjny, o niskim
ryzyku jest najlepszà propozycjà leczenia dla tych chorych.
Ponadto nie przekreÊla póêniejszego zabiegu chirurgicznego,
a powtórzenie PTA w przypadku restenozy, w odró˝nieniu
od powtórzenia operacji wstawienia pomostów chirurgicznych, mo˝e byç ∏atwo przeprowadzone. Pacjenci ze
zmianami tylko poni˝ej kolana lub w po∏àczeniu z udowopodkolanowymi sà w grupie ryzyka wystàpienia choroby
wieƒcowej serca, a co za tym idzie koniecznoÊci wstawienia
by-passów [11]. PTA pozwala zachowaç ˝y∏´ odpiszczelowà
dla przysz∏ego wstawienia pomostów wieƒcowych lub
koƒczynowych. Ca∏kowity czas interwencji chirurgicznej
wynosi Êrednio oko∏o 4 godzin, a PTA poni˝ej kolana zwykle
trwa mniej ni˝ 2 godziny. PTA pozwala uniknàç stosowania
znieczulenia a pobyt w szpitalu jest krótszy w porównaniu
z leczeniem chirurgicznym [12].
Dystalny odp∏yw (run-off) ma znaczenie w prognozowaniu wyników d∏ugoterminowej dro˝noÊci po angioplastyce
udowo- podkolanowej lub zabiegu chirurgicznym. Pacjenci
z 2–3 dro˝nymi t´tnicami podudzia majà znacznie lepsze d∏ugoterminowe wyniki ni˝ pacjenci z 0–1 dro˝nymi
t´tnicami. Polepszenie trwa∏oÊci zabiegów PTA i pomostów jest kolejnym argumentem uzasadniajàcym rozszerzenie stosowania PTA poni˝ej kolana. Z tych wszystkich
powodów PTA powinna byç pierwszà opcjà leczenia t´tnic
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poni˝ej kolana i byç cz´Êciej stosowana u pacjentów sklasyfikowanych w IIb stopniu Fontainea [6,14]. ZwróciliÊmy
uwag´, ˝e naszym materiale pacjenci w tym stopniu
Fontainea wymagali w wi´kszoÊci PTA odcinka udowo-podkolanowego. Krytyczne niedokrwienie dotyczy∏o g∏ównie
pacjentów ze zmianami tylko w obr´bie podudzia.
Naszym zdaniem podczas diagnostyki powinno si´ wi´cej
uwagi poÊwi´ciç zmianom w obr´bie t´tnic podudzia, poniewa˝ pacjenci z chorobà mia˝d˝ycowà ograniczonà do t´tnic
poni˝ej kolana mogà mieç ma∏e objawy z powodu bardzo
dobrze rozwini´tego krà˝enia obocznego, charakterystycznego
dla tej okolicy. Jedna dro˝na t´tnica jest cz´sto wystarczajàca
aby nie dopuÊciç do objawów niedokrwiennych [2,5]. Jednak
kiedy dojdzie do jej zamkni´cia wystàpi ostre niedokrwienie
i powstaje ci´˝ka, rozleg∏a choroba dotyczàca trzech naczyƒ.
W piÊmiennictwie nie ma ca∏kowitej zgodnoÊci oceny efektu ró˝nych czynników ryzyka w wynikach PTA. Wi´kszoÊç
badaƒ dowodzi, ˝e u pacjentów z cukrzycà wyniki PTA sà
gorsze [15,16]. Jednak niektóre doniesienia wykazujà, ˝e
cukrzyca nie jest czynnikiem przepowiadajàcym s∏abe
powodzenie kliniczne [5,8]. Nie ma równie˝ zgody co do
negatywnego wp∏ywu na wynik zabiegu rozleg∏oÊci choroby mia˝d˝ycowej. Cz´Êç autorów uwa˝a, ˝e pogarsza ona
wynik [14]. Z drugiej strony, z innych doniesieƒ wynika, ˝e
d∏ugoÊç stenozy, lub jakoÊç dystalnego wyp∏ywu nie sà czynnikami przepowiadajàcymi s∏aby wynik. Na s∏aby wynik
wp∏ywa g∏ównie brak poprawy angiograficznej osiàgni´tej
przez PTA w miejscu najpowa˝niejszego niedokrwienia [5].
Natomiast wi´kszoÊç autorów uwa˝a, ˝e istotne znaczenie rokownicze ma stan kliniczny pacjenta – niewydolnoÊç
nerek, obecnoÊç owrzodzenia lub zgorzeli [2,7,14].
Ogólnie panuje zgodnoÊç, ˝e z technicznego punktu widzenia przywrócenie poprzez PTA prawid∏owego prostoliniowego przep∏ywu do ∏uku stopy w przynajmniej w jednej
t´tnicy podudzia jest konieczne dla sukcesu klinicznego
[2,5,10,14].
Procent komplikacji u wi´kszoÊci autorów waha si´ pomi´dzy 2% a 6% przypadków. Sà to g∏ównie krwiaki w miejscu
nak∏ucia i ostre zamkni´cia t´tnic [13,17]. W naszym materiale powik∏ania obejmowa∏y krwiaki (5,4%) w miejscu
wk∏ucia i jedno ostre zamkni´cie wymagajàce interwencji
chirurgicznej. Krwiaki w miejscu nak∏ucia w starszej grupie pacjentów mogà byç niebezpieczne dla ˝ycia, poniewa˝
pacjenci ci cz´sto cierpià na inne powa˝ne choroby. Dlatego
nale˝y zwróciç uwag´ na dok∏adne monitorowanie pacjentów po zabiegach. W naszych przypadkach nie mia∏y one
powa˝nego znaczenia klinicznego. Zamkni´cia t´tnic mogà
wystàpiç z powodu skurczu lub rozwarstwienia i mogà
wymagaç trombolizy lub stentowania. Umiarkowane u˝ycie
Êrodków antyspazmatycznych zmniejsza ryzyko powa˝nych
skurczów prowadzàcych do zakrzepicy. Perforacja t´tnicza
wyst´puje w oko∏o 3,7% przypadków i zazwyczaj mo˝e wystàpiç u pacjentów starszych. Nie stanowi zazwyczaj wi´kszego
problemu, jednak cz´Êç autorów podaje, ˝e mo˝e wymagaç
tamponady balonem lub embolizacji [18]. W naszym materiale nie mieliÊmy takich przypadków. Ryzyko infekcji jest
niskie, jednak cz´Êç autorów poleca podanie antybiotyków
je˝eli zabieg si´ przed∏u˝a lub je˝eli wystàpi infekcja w miejscu utraty tkanki. ÂmiertelnoÊç w ciàgu 30 dni po PTA jest
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oceniana na mniej ni˝ 1,7% przypadków [5] i jest mniejsza
ni˝ w dystalnych bypasach (1,8% do 6% przypadków) [2].
W naszym badaniu, 39% zabiegów poni˝ej kolana obejmowa∏o
równie˝ PTA proksymalnych odcinków t´tniczych co by∏o
zgodne z obserwacjà innych autorów [3,5,6]. Niestety obecnoÊç proksymalnej PTA sprawia, ˝e oddzielny efekt PTA podudzia jest trudny do analizy. DoÊwiadczenie przezskórnej
angioplastyki t´tnic poni˝ej kolana jest mniejsze ni˝ odcinków
wy˝ej po∏o˝onych. Jest to zapewne spowodowane obawà, ˝e
nieudany zabieg PTA na tym poziomie zagra˝a póêniejszemu
zabiegowi chirurgicznemu. Nasze badania potwierdzajà opinie innych autorów, ˝e obawy te sà nieuzasadnione, a ryzyko niepowodzenia i konsekwencje nie przekraczajà ryzyka
niepowodzeƒ PTA odcinków wy˝ej po∏o˝onych.

The application of percutaneous transluminal angioplasty...

Wnioski
1. Przezskórna angioplastyka balonowa jest skutecznà i bezpiecznà metodà leczenia pacjentów ze zw´˝eniami i krótkimi niedro˝noÊciami t´tnic podudzia.
2. Przezskórna angioplastyka balonowa t´tnic podudzia
powinna byç przeprowadzona jednoczeÊnie z PTA odcinka udowo-podkolanowego, aby poprawiç odp∏yw i tym
samym dro˝noÊç proksymalnie leczonego odcinka.
3. Wydaje si´ uzasadnione przeprowadzenie losowych,
wielooÊrodkowych badaƒ wyników przezskórnej angioplastyki t´tnic podudzia w celu ustalenia pewnych czynników rokowniczych.
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