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ABREVIATIONS / SKRÓTY

• CLI - Chronic Limb Ischemia=PAD
• PAD-Peripheral Artery Disease
• CLTI - Critical Limb-Threatening Ischemia
• ABI - Ankle Brachial Index / index kostka ramię
• DM - diabetes / cukrzyca
• HA - Hypertension / nadciśnienie
• LDL - low density lipoprotein
• LA recepror - Laktic Acid receptor



q 5% in population /5% populacji
q 800 mln year / 800 mln na rok



Patofizjology / Patofizjologia

q Lack of  oxygene (Za mało tlenu)
q Anaerobic metabolizm -lactic acid. (Metab.beztlenowy)
q Intermittent Claudication (chromanie przestankowe)
q Tissue changes/necrosis (martwica tkanek)
q Infection (zakażenie)
q End Up as CLTI / koczy się jako krytyczne niedokrwienie



Ch
ro

ni
cL

im
b 

Ish
em

ia
Pr

ze
w

le
kł

e 
ni

ed
ok

rw
ie

ni
e 

ko
nc

zy
n

do
ln

yc
h



Chronic Limb Threatening Ischemia (CLTI)
= End Stage of CLI

What`s CLTI? 
CrLI (claudication) + ALI longer than 2 weeks = CLTI (F III/IV)
Chromanie + Ostre niedokrwienie przechodzone ponad 2 tygodnie = CLTI 
(FIII/IV)

Clinical criteria / Kryteria rozpoznania:
1. ABI < 0.5 or/lub < 50mmHg
2. Fointain III or/lub IV
3. >2 weeks / >2 tygodni (condition not needed/ warunek nie konieczny)



ABI<0.9

Wywiad

Badanie pulsu

Badanie ABI /WiFI

Leczenie podstawowe

Skierowanie do specjalisty



ABI Equipment
Sprzęt do mierzenia Indexu Kostka Ramię



Re-check of ABI and WiFI

Re-check of Fountain/Rutherford



V-POSSUM
SCORE DURACY

TRWAŁOŚĆ

YES

INVASIVE / ZABIEG.CONSERVATIVE / ZACH.

Angio CT



RISK CALKULATION
KALKULACJA RYZYKA

http://www.riskprediction.org.uk/vasc-index.php https://www.mdapp.co/detsky-cardiac-risk-index-calculator-271/



RISK CALKULATION
KALKULACJA RYZYKA

https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EACPR/Documents/score-charts.pdf



CONSERVATIVE TREATMENT
LECZENIE ZACHOWAWCZE



CONSERVATIVE TREATMENT
LECZENIE ZACHOWAWCZE

• GENERALY FOR CLAUDICANTS / Z ZASADY W CHROMANIU

LECZENIE PODSTAWOWE

NO-CLAUD / NAFTI-C

TRENING INTERWAŁOWY

OCENA CO 3 MIESIĄCE



CONSERVATIVE TREATMENT
LECZENIE ZACHOWAWCZE

Supervised exercise-physiology
• Glicogen hyperkompensation

(hperkompensacja glikogenu) 
70% of effectiveness
• Lactic acid

acommodation (kwasu 
mlekowego) 20% of 
effectiveness
• Rising AV saturation

differences (różnica tętniczo-
żylna) 10% of effectiveness

once a week / co 1 tydz

every 3 days / co 3 dni
RECOMMENDED/ ZALECANE

every day / codziennie



Supervised Treadmil Exercise
Trening Interwałowy na Bieżni

qSesion 30-60 min / Sesja 30-60 min
qUp o 3 times a week / do 3 razy w tygodniu
qTo triger claudication pain / do wyzwolenia bólu
q4 minutes rest / 4 min odpoczynku
qMinimum 3-6 monts / Minimum 3-6 miesięcy
qExtends distans 100-150% within 6 weeks



REVASCULARISACION THERAPY
LECZENIE REVASKULARYCACYJNE



GVG Pathway
Ścieżka
postępowania
w GVG



Revascularisation?
Rewaskularyzaować?

qif resonably (proper TAP) / tak jeśli osiągalny jest TAP

qif needed (depends of  WiFi) / zależy od stopnia klinicznego

qif technical possible (zależy od GLASS) / jeśli tech. możliwe

qPTA v by-pass (depends on PLAN) / wybrać rozważając 
ryzyko wg PLAN



TAP
GLASS
WiFi
PLAN



WIFI



WiFi
Wound (rana), Ischemia, (niedokrwienie), Foot Infection (WiFi) (zakażenie)

Aswers the questions / odpowiada na pytania:

qHow severe is the ishemia / jak głębokie jest niedokrwienie?

qWhat is the chance to save the limb / Jaka jest szansa na uratowanie konczyny?

qWhat to do first (debridemnet) or revascularisation / czy nie oparcować najpierw rany?

qDoes revascularisation be effective? / Czy rewaskularyzacja będzie skuteczna?



W (0-3)

•W0 = R4
•W1 = R5 (no gangren)
•W2 = R5 + gangrena
•W3 = R6SI
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I (0-3)
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Fi (0-3)

•No redness redness<2cm >2cm SIRS
•Fi0 Fi1 Fi2 Fi3SI
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WiFI
summary
classification
(klasyfikacja jak w TNM)



Does revascularisation will
be effective?

Czy rewaskularyzacja 
będzie skuteczna?



CLTI do not need revascularisation in all
cases!!

qFirst word debridement!!!! (najpierw opracować ranę)

qSecond WiFi assessment (ponownie ocenić ranę klinicznie)

qRevascularysation only if ABI<0,7 (rewaskularyzawać tylko jeśli mało 
dopływa do stopy czyli przy ABI <0.7)



Risk of  amputation is lower, but not 0
Rysyko amputacji jest coraz niższe, ale nie 0

•Sometimes the best is 
primary amputation (see 
PLAN)
•Czasem bezpieczniej
jest wykonać pierwotną
amputację



GLASS



GLASS
Global Limb Anatomic Staging System (GLASS) (answer questions /odpowiada na pytania):

qWhas is a chance to succid in revascularisation!!!!!! / czy rewaskularyzacja się uda?

qWhat to chose: PTA v by-pass!!!!! / co wybrać by-pass czy PTA?

qHowever, all cases could be done endovascular way (endo-first)!!!!!! / jeśli można endo-first

qReplaced previous TASC / zastąpiło stary TASC

qWhat will be the patency rate in follow-up/ jak długo rekonstrukcja będzie drożna?









EFFEKTIVENESS OF PTA
SKUTECZNOŚC PTA



TAP



TAP
Target arterial pathway (TAP): choice of  the best route of  blood flow from groin to ankle.

(TAP to najlepsza droga napływu krwi od pachwiny na łuk stopy)

Condition to succied in PTA / warunek powodzenia PTA

Nonsens of  partial PTA without TAP up to the foot / nie ma sensu poszerzać niczego 
proksymalnie, jeśli pozostaną jakieś zwężenia przed łukiem stopy



How to plan proper TAP?
Jak zaplanować właściwy TAP?

Yelow line – effective TAP
Żółtą linią zaznaczono efektywy TAP



PLAN



PLAN
qhelps to hose by-pass v PTA / pomaga wybrać między by-pass a PTA

qno TAP achieved = PTA contraindicated!!! / jeśli nie można uzyskać TAP nie 
wykonywać PTA

q< 50 y do not perform PTA / unikać PTA u chorych <50rż



PLAN

V-Possum <5%
Life Expect.>2 L

=
by-pass



WiFi + GLASS
Instead / Zamiast
TASC (A,B,C,D)



TransaAtlantic inter- Society Consensus(TASC)
since 2019 is not valid any more

Zalecenia TASC są już nieważne od 2019

qno PTA based on technical availability/PTA można zrobić zawsze

qin GLASS III (previous TASC D) <20% procedure failure / tyle tylko, że 20% może się nie udać w 
zaawansowanej chorobie GLASSIII – dawny TASC-D kiedy PTA było p/wskazane

qNo qualification based on TASC (A,B,C,D) / anatomia zmian nie kwalifikuje do rodzaju leczenia

qresults based on durability (GALSS) and clinical need (WiFi) / leczenie powinno wynikać z równowagi 
pomiędzy ryzykiem zabiegu i trwałością rekonstrukcji

qEffectiveness based on TAP / skuteczność wynika z dobrze dobranego TAP

qBy-Pass if V-POSSUM <5% and life expectancy>2lat / by-pass jest lepszy jeśli chory ma małe ryzyko 
zgonu i długie przewidywane przeżycie

qNO PTA in claudicants (WiFi =1) and <50y (bad follow-up) / nie powinno się robić PTA w 
chromaniu i u chorych poniżej 50 rż.



REVASCULARYSATION DEPENDS ON GLASS AND PLAN
SPOSB REWASKULARYZACJI ZALEŻY OD GLASS I PLAN

PLAN



ENDOVASCULAR versus OPEN SURGERY
WEWNATRZNACZYNIOWO czy NA OTWARTO

Results of by-pass always better
if risk<5% and life expectancy >2 years
Patency >80% 5 year no matter GLASS

By-PassPTA
Results depends on GLASS



SUCCES CRITERIA OF REVASCULARISATION
KRYTERIA POWODZENIA PO REWASKULARYZACJI

qABI rise >0.2 / wzrost ABI o co najmniej 0.2

qDecreas Fonteina/Rutherforda over 1 class / zmniejszenie klasy 
niedokrwienia o co najmniej jeden stopien w 
skali Fonteina/Rutherforda



FOLLOW-UP AFTER REVASCULARISATION
PRZEBIEG NATURALNY PO REWASKULARYZACJI

Re-Occlusion <2 months. / wykrzepienie do 2 miesięcy
(technical foult or wrong qualification / błąd techniczny lub zła kwalifikacja)

Re-Occlusion 2mths-2 years / wykrzepienie między 2m-ce-2 lata
(Fiber hiperplasia / przerost włóknisto mięśniowy)

Re-Occlusion >2 years. / wykrzpienie >2 lat
(progression of arteriosclerosis / progresja miażdżycy)



TAKE HOME MESSAGE

• Keep away from the Vascular Surgeon as long as possible
• Especially from PTA if claudication and age<50
• Supervised Treadmill Exercise – gives best results for claudicans
• No more anatomic contraindication for PTA
• Do PTA if by-pass contraindicated due to death risk >5% and live 

exp.<2y
• PTA have lower duracy in folow-up



PODSUMOWANIE

• Trzymaj się najdłużej jak można z daleka od rewaskularyzacji
• Szczegónie ważne przy PTA w chromaniu i przed 50rż
• Trening interwałowy daje najlepsze wyniki w chromaniu
• Obecnie nie istnieją anatomiczne p/wskazania do PTA
• PTA jest zalecane jeśli operacja na otwarto wiąze się z ryzkiem 

zgonu >5% i dla ludzi z przewidywanym przeżyciem <2 lat.
• PTA ma zawsze krótszą trwałość niż by-pass


