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Увод: Първичната варикоза на долните 
крайници обхваща основно басейните на в. 
сафена магна (ВСМ) и на в. сафена парва 
(ВСП). Лечебната процедура за отстранява-
нето им, така наречената радикална варикоф-
лебектомия, може да се извърши чрез 
стандартната отворена техника – кросекто-
мия и стрипинг, чрез минимално инвазив-
ните методи – радиофрекветна и лазерна 
аблация, както и при интралуменно прила-
гане на склерозиращ агент. 

В настоящата публикация подробно се 
разглеждат възможностите за получаване на 
високо вискозна пяна, начинът на въвеждане 
на пяната в разширената вена и последва-
щите допълнителни лечебни процедури. 
Подробно са описани правилата за лечение 
със склерозиращата високо вискозна пяна, 
които са утвърдени още през 2006 г. от над 
30 световни флеболози.  

 
Обсъждане: Пяносклеротерапията на 

различните форми на разширени вени е 
много добър и евтин метод за радикално 
лечение на повърхностна варикоза. Дори и 
процентът на рецидивите след пяносклеро-

РЕЗЮМЕ

Introduction: Primary varicose veins 
mainly cover the VSM and VSP basins of the 
lower extremities. The treatment procedure for 
their removal, the so-called radical varicophle-
bectomy, can be performed by the standard open 
technique - crossectomy and stripping, by min-
imally invasive methods - radiofrequency and 
laser ablation, and by intralumenal application 
of a sclerosing agent.  

This publication details the possibility of 
obtaining a highly viscous foam, the route of ad-
ministration into a varicose vein and the subse-
quent additional treatment procedures. The rules 
for treatment with sclerosing of high-viscosity 
foam, which at the end of 2006 by more than 30 
world phlebologists, are described in detail,  

 
Discussion: Foam Form sclerotherapy of 

various forms of varicose veins is a uniquely 
good and inexpensive method for radical treat-
ment of superficial varicose veins. Even if the 
recurrence rate after it is slightly higher than in 
other minimally invasive treatments, foam treat-
ment is an affordable, inexpensive and highly 

SUMMARY

ПЯНОСКЛЕРОТЕРАПИЯ – ОБЗОР 
 

А. Ангелов1,2, Г. Ангелов1,2, В. Петров1,2 
1. Медицински университет – Варна 
2. УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна 

 
 

 FOAM SCLEROTHERAPY - REVIEW 
   

A. Angelov1,2, G. Angelov1,2, V. Petrov1,2 
1. Medical University - Varna 

2. University Hospital "St. Marina EAD - Varna 

ОБЗОРИ



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   1 / 2 0 2 1 5

УВОД 
 

Първичната варикоза на долните крайници 
обхваща основно басейните на в. сафена магна 
(ВСМ) и на в. сафена парва (ВСП). Лечебната 
процедура за отстраняването им, а именно ра-
дикална варикофлебектомия, може да се из-
върши чрез стандартната отворена техника – 
кросектомия и стрипинг, чрез минимално инва-
зивните методи – радиофрекветна и лазерна аб-
лация, както и при интралуменно прилагане на 
склерозиращ агент. Последният може да се във-
ежда в течно състояние или под формата на ви-
соко вискозна пяна. От края на 2006 г., с 
подписването на Европейския консенсус по 
проблемите на пяносклеротерапията, се ут-
върди лечението на варикозата на долните край-
ници с пяна.1,2,5,13,17,20-24,29 

До момента най-използваните препарати в 
Европейския съюз за създаване на високо вис-
козната пяна са два: Natriumtetradecylsulfat и 
Polidocanol. Според вида на варикозно проме-
нения съд тези препарати биха могли да се при-
лагат в няколко различни концентрации – 0,2%, 
0,25%, 0,5%, 1%, 2% или 3%.17 За разпенването 
на течния склерозиращ агент се използва на 
практика най-често атмосферен въздух. Но той 
не е стерилен и стандартно има високо съдър-
жание на азот. Това е втори недостатък, защото 
азотът е трудно разтворим в кръвта и по-бавно 
се елиминира. Много по-качествено е за разпен-

ване на течността да се използват готови сетове 
със стерилен въздух, предлагани от различни 
производители. Най-физиологично за пациента 
е използване на биологични газове – въглероден 
двуокис и/или кислород – поотделно или в раз-
лично взаимоотношение. Създадената чрез био-
логичните газове пяна е с технически най-добра 
характеристика, но за приготвянето ѝ е необхо-
димо специално оборудване на лекарската прак-
тика.  

Високо вискозната пяна представлява флуи-
ден субстрат с диаметър на отделните мехур-
чета от порядъка на 20-30 µ. Въведени във 
венозния съд, те изключително бързо и качест-
вено водят до ендотелна десквамация на вари-
козната вена на голямо протежение. При 
последващата ексцентрична и циркулярна ком-
пресия на крайника венозният съд с вече във-
едената пяна колабира, става непроходим за 
кръвните клетки и постепенно човешкият орга-
низмът го трансформира в съединителна тъкан.5 

 
Начини за създаване на високо вискозна 

пяна - понастоящем най-използваните техники 
са три: 

 
1.Техника на Тessari – две спринцовки са 

свързани с помощта на трипътен кран и са раз-
положени на 90о една спрямо друга. Предим-
ството на тази техника е основно в ниската цена 
на консумативите. Като недостатъци се изтък-

тепапия да е малко по-висок в сравнение с 
останалите минимално инвазивни лечебни 
процедури, лечението с пяна е достъпен, 
евтин и високо ефективен метод, стига да е 
извършен по приетите правила. 

 
Заключение: Настоящият материал об-

общава положителните резултати при прове-
дено по ясно установените правила 
пяносклерозиращо лечение. 

 
Ключови думи: пяносклеротерапия, 

създаване на пяна, химична аблация  

effective method, as long as it is performed ac-
cording to accepted rules. 

 
Conclusion: This material summarizes the 

positive results of foam sclerosing treatment 
performed according to clearly established rules. 

 
Keywords: Foam Form sclerotherapy, 

foaming, chemical ablation 



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   1 / 2 0 2 16

ват използването на атмосферен въздух, който 
нормално съдържа голям процент азот и е по-
трудно разтворим в човешката плазма. Това за-
бавя резорбцията на пяната. Друг недостатък е 
вида на използваните спринцовки, които стан-
дартно са с високо съдържание на силикон като 
последният води по по-бързо втечняване на пя-
ната, още преди да е въведена във вената. Не на 
последно място е и вида на трипътника, т.е. раз-
мера на дюзите. При по-широки дюзи качест-
вото на пяната е по-ниско, а при по-широка 
дюза трипътният кран може да се остави в по-
луотворено положение.13, 24 

 
2.Техника на двете спринцовки – те са раз-

положени на 180о една спрямо друга и са свър-
зани с дюза с много малък диаметър – това е 
системата EasyFoam. Съществените предимства 
на тази система пред техниката на Tessari са 
предлаганите спринцовки с ниско съдържание 
на силикон, тясната дюза и наличието на фаб-
рично стерилен въздух в едната от тях. Произ-
водителят е отбелязал на скалата на 
спринцовките точните количества на газа и на 
течността. Спазването на тези правила позво-
лява получаване на по-качествена и по-високо 
вискозна пяна в сравнение с техниката на три-
пътния крак на Tessari.17 

 
3.Техниката с прилагане на биологични га-

зове – въглероден двуокис и кислород, поот-
делно или в различно съотношение. Този метод 
за получаване на пяна изисква допълнително 
оборудване на лекарската практика и наличие 
на възможност за редовна доставка на  биоло-
гичните газове във флакони под налягане. 

 
Съотношение на газ-течност в системите 

за разпенване      
 
Според разписания консенсус от 2006 г. в 

Тегернзее най-правилното съотношение е 1:4 – 
на един обем течност отговарят 4 обема газ. 
Тази пяна е с най-добър вискозитет и с най-го-
ляма трайност – до 50-60 секунди, преди да за-
почне да се втечнява. Разбира се, възможни са 
и отклонения от гореописаното правило. При 

пяносклеротерапията на голямокалибрените 
вени и стволовете на ВСМ и ВСП се изисква пя-
ната да е с най-малък размер на мехурчетата, да 
е с най-висок вискозитет и хомогенност.30 

 
Количество на въведената пяна при един 

пациент за едно денонощие 
 
Според Консенсуса от Тегернзее при смес-

ване на 2 ml склерозираща течност, което всъщ-
ност е съдържанието на една ампула 
склерозиращ агент, независимо дали е натриев 
тетрадецилсулфат или полидоканол, с 8 ml газ 
се получават 10 ml високо вискозна пяна. Това 
е максималната доза за един пациент, за един 
крайник в рамките на 24 часа. Тези 10 ml пяна 
се въвеждат или чрез катетър в стволовата вена 
през едно пункционно място, или чрез няколко 
пункции. По правило е допустимо в ствола на 
ВСМ да се инжектират до 6 ml пяна, в ствола на 
ВСП – до 4 ml пяна, при рецидивни варици на 
ВСМ – до 8 ml пяна; при перфорантна варикоза 
– до 4 ml пяна; при ретикуларни варици -  до 1 
ml, а при метличковидни вени – до 0,5 ml.24 

Ако се използват специалните многократно 
перфорирани катетри за лечение на стволовите 
варици е допустимо в катетъра на ВСМ да се 
инжектират до 10 мл пяна; в катетъра на ВСП – 
до 5 ml пяна.29 

 
Концентрация на активното вещество 

склерозиращ агент, с което се създава високо 
вискозна пяна 

 
При работа с полидоканол и при лечение на 

пациенти от мъжки пол се предпочита създа-
ване на пяна с по-висока концентрация на ак-
тивното вещество – най-често 3 %, по 
изключение при по-малокалибрени вени – 2 %. 
За ВСП е валидно правилото – 2 % при мъжете 
и 1 % при жените. Странични клонове се тре-
тират различно според пола на пациента и спо-
ред диаметъра на варикозните съдове – 1%, 2 % 
или 3%. Същото правило се отнася и за веноз-
ните малформации. При перфорантни вени и 
причинената от тях варикоза – 0,5% или 1%. 
При създаване на пяна за премахване на съдове 
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от 1 или под 1 mm – 0,5%, по изключение и 0,25 
% на активното вещество склерозиращ 
агент.1,13,17,21,22,23  

 
Инструктаж на пациента преди лечеб-

ната процедура и обсъждане на документа 
„Информирано съгласие“ 

 
Преди всяка лечебна процедура и извър-

шване на пяносклерозиращо лечение лекува-
щият лекар е длъжен да се информира за 
известни до този момент алергии и заболява-
ния, свързани със съсирваемостта на кръвта, 
така наречената група на тромбофилиите.24    

Анамнезата включва и въпроси относно на-
личието на отворен все още foramen ovale и/или 
персистиращ ductus Botalli. При съмнение за 
тези две състояния може да се изисква и пред-
хождаща ехокардиография.24 Доказано е, че пя-
ната, въпреки декливното положение на 
долните крайници и поставения в ингвиналната 
област Есмарх, може да мигрира проксимално 
и при наличие на дясно-ляв шънт мехурчетата 
биха могли да причинят временни невроло-
гични или офталмологични нарушения. Лече-
ние с пяна не се прилага при пациенти, които са 
със заболявания, ограничаващи двигателна ак-
тивност.13 

Преди лечебната процедура всеки пациент 
получава информация  относно ефективността 
на предлаганото му лечение и очакваната успе-
ваемост на лечебната процедура в проценти. 
Болните задължително се инструктират от-
носно възможността и необходимостта от пост-
процедурни контролни прегледи, както и за 
възможната вероятност пяносклеротерапията да 
се приложи на два, три или повече етапа в слу-
чаите на по-масивна варикоза. Обяснява се 
ясно, че максималното количество пяна на един 
крайник за 24 часа е 10 ml.17 

Пациентът бива подробно информиран за 
предимствата на пяносклерозиращото лечение 
пред лечение с течен склерозант, а именно, че 
за създаване на високо вискозна пяна е необхо-
дима само една ампула склерозиращ агент, а 
при лечение с течност една ампула е в състоя-
ние да премахне само от 10 до 15 cm дължина 

венозен сегмент.13  Пациентът се запознава и с 
някои допълнителни особености, като при ле-
чението с пяна вероятността от последващи хи-
перпигментации е по-малка в сравнение с 
течната склерозация;24 значително по-рядко нас-
тъпват неврологични и зрителни странични яв-
ления (те са винаги бързо преминаващи),24 
както и че лечението на разширените вени с 
пяна значително по-рядко отключва бързо пре-
ходни миграционни оплаквания в сравнение с 
течната склерозация.24  

 
Най-общи правила за правилно извър-

шване на пяносклерозиращо лечение: 
• обстоен ехографски преглед на повър-

хностната и дълбока венозна система и доказ-
ване на тяхната проходимост, първо в право, 
после и в легнало положение на пациента; 

• подробен инструктаж на пациента за 
вида на предложеното лечение и за постпроце-
дурните препоръки; 

• първоначална дезинфекция на кожата; 
• поставяне на Есмарх на сафено-фемо-

ралното, респективно на сафено-поплитеалното 
съустие; 

• повторен оглед с ехографската сонда и 
със системата Veinlite и маркиране върху кожата 
на най-подходящите места за венепункция. 

• повторна дезинфекция на кожата;  
• извършване на венепункция с помощта 

на системата Veinlite или с ехографската сонда 
– препоръчва се поне на две места, може и по-
вече; 

• въвеждане на стерилен физиологичен 
серум във всеки един абокят, респективно кате-
тър с цел доказване правилното интралуменно 
разположение на абокятите. 

• изправяне на крайниците на 45о - за 
целта се използват специално пригодени ку-
шетки; 

• създаване на качествена високо вискозна 
пяна; 

• повторно въвеждане по 5-10 ml стерилен 
физиологичен серум във всеки абокят и послед-
ващо бързо въвеждане на пяната; максимално 
допустимото време за въвеждане на пяната е до 
60 s; повторното въвеждане на стерилен физио-
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логичен серум цели максималното изпразване 
на вената от еритроцити с оглед минимално 
постпроцедурно образуване на хиперпигмента-
ции.13 

• пациентът продължава да лежи с вдиг-
нати крайници на кушетката в рамките на пет 
минути по часовник. През това време се следи 
посредством пулсоксиметър неговата сърдечна 
честота и кислородна сатурация. Лекарят извър-
шва нов ехографски преглед, за да инспектира 
и документира промените, настъпили в обрабо-
тените чрез пяна венозни съдове. Същевре-
менно се следи за евентуално настъпили 
странични явления или усложнения от общ ха-
рактер;13 

• отстраняват се последователно всички 
въведени абокяти и пункционните места се пок-
риват със стерилни 100% водонепромокаеми 
пластири; 

• с памучни тампони се извършва ексцен-
тричната компресия по хода на обработената 
вена; 

• още, докато пациентът е в легнало поло-
жение и с повдигнат крайник, се вземат разме-
рите за медицинския еластичен чорап; 

• следва обуване на чорапа от втори ком-
пресионен клас (32 mmHg); при по-усложнени 
варици се препоръчва и по-висока компресия 
например 35 mmHg. 

• Накрая пациентът се вертикализира и 
получава инструктаж за минимум 30-минутна 
разходка пеша, като най-добра за момента  про-
тивотромбозна профилактика по отношение на 
дълбоката венозна система. Пациентът се ин-
структира за поведението му в дома и му се наз-
начават ден и час за контролен преглед и 
контролна ехография.24 

 
ДИСКУСИЯ 

 
От 2012 г. насам са публикувани много кли-

нични студии, доказващи ефективността от пя-
носклеротерапията. Това, което ги обединява в 
най-голяма степен е изводът, че ефективността 
от лечебната процедура зависи изключително 
много от вида на склерозиращия агент, начина 
на създаване на вискозната пяна, степента на 

вискозност, тежестта на венозната патология и 
не на последно място - от правилното извър-
шване на лечебната процедура.2,11,13 При лече-
ние на ретикуларните и метличковидни вени 
успеваемостта е над 90%.4,20 Процентът на 
успех при пяносклерозиране на стволовите ва-
рици на ВСМ, респективно на ВСП е сигнифи-
катно по-висок в сравнение с този при 
използване само на течната форма на склеро-
занта.2,11,19,20,23,24 

     В проучванията относно настъпването на 
рецидиви пяносклеротерапията показва незна-
чително по-висок процент на такива в сравне-
ние с методите кросектомия и стрипинг, както 
и  лазерна и радиофреквентна аблация в рам-
ките на първите пет години.3 Пяносклеротера-
пията, както и останалите методи на лечение, 
подобряват в еднаква степен качеството на 
живот на пациентите, овладявайки трайно су-
бективните оплаквания вследствие варикозната 
болест.25 Доказано е, че новопоявилите се след 
пяносклеротерапия частични рецидиви много 
по-успешно и много по-качествено се премах-
ват с помощта на повторна пяносклеротерапия. 
Наблюденията в период от три до пет и повече 
години по-късно не показват нови рецидиви.4,7 

    Последващата компресионна терапия с 
медицински еластични чорапи е с доказано зна-
чение за по-добрия краен резултат и сигнифи-
кантно по-слабата поява на хиперпигмен- 
тации.9,15,28 При съчетаването на циркулярната 
външна еластокомпресия с ексцентрична ком-
пресия по хода на обработената вена се пости-
гат по-добри резултати.26 

     По-висока ефективност от лечението с 
паносклеротерапия се постига, ако в стволовите 
вени вместо няколко абоката се въведе един 
многократно перфориран катетър.3,6,10,29 Пери-
улцерозната склерозираща терапия с пяна под-
обрява и ускорява зарастването на варикозните 
язви на подбедриците.2,12,18,27 Пяносклеротера-
пията е по-ефективна от течния склерозант при 
лечение на съдовите венозни малформации.31      

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Пяносклеротерапията на различните форми 
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на разширени вени е уникално добър и евтин 
метод за радикално лечение на повърхностната 
варикоза. Дори и процентът на рецидивите след 
пяносклеротепапия да е малко по-висок в срав-
нение с останалите минимално инвазивни ле-
чебни процедури, лечението с пяна е достъпен, 
евтин и високо ефективен метод, стига да е из-
вършен по приетите правила. 

Пяносклеротерапията може да бъде са-
мостоятелен лечебен метод, както и като довър-
шително лечение за латералните клонове на 
ВСМ, респ. ВСП, след извършено минимално 
инвазивно ендоваскуларно лазерно или радио-
фрекветно аблационно лечение. 

Не на последно място чрез пяносклеротера-
пия могат да се премахнат рецидивните вари-
кози прояви след отворена хирургия, лазерна 
аблация или радиофрекветна аблация.  
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Вулварната варикоза се представя кли-
нично като дилатирани вени с нагънат ход в 
областта на перинеума и вулвата при жената. 
Заболяването се среща по-често при бре-
менни (10%), но има описани случаи на вул-
варни варици и при нераждали. Симптомите, 
които предизвиква вулварната варикоза са те-
жест, дискомфорт, болка. Наличието на хро-
нична тазова болка изисква изключването на 
тазов конгестивен синдром. Необходимо е 
провеждане на образни изследвания - доплер 
сонография, селективна венография, ком-
пютъртомографско изследване, за уточня-
ване на съдовата анатомия и причината за 
проблема. Терапевтичните възможности 
включват консервативно лечение, склероте-
рапия, ендоваскуларна емболизация, опера-
тивно лечение или комбинация от методите. 
Лечението при бременни е изцяло консерва-
тивно. При голям процент от пациентките се 
наблюдава обратно развитие на варикозата в 
постпарталния период. Поради локализа-
цията и генезата, заболяването изисква мул-
тидисциплинарен подход при диагностиката 
и лечението за постигане на оптимални ре-
зултати.

РЕЗЮМЕ

Vulvar varicosities are tortuous dilated 
veins in the vulvar and perineal area in women. 
In most of the cases they occur in pregnant 
women. They are rare in nonpregnant women. 
Symptoms of vulvar varicose veins are tension, 
pain, swelling and discomfort. When there is 
chronic pelvic pain pelvic congestion syndrome 
must be excluded. Imaging studies must be ob-
tained before treatment to evaluate the pelvic ve-
nous anatomy and the origin of reflux. The 
diagnostic modalities used in vulvar varicosities 
include ultrasound, computed tomography, se-
lective venography. Treatment options include 
conservative and symptomatic methods, scle-
rotherapy, vein embolization, surgical interven-
tion. Conservative management is used in 
pregnant patients. Varicose veins usually fully 
resolve within 6 weeks postpartum. The treat-
ment and diagnostic approach mus include mul-
tidisciplinary team in order to achieve best 
results.
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УВОД 
 

Варикозно променените вени по външните 
полови органи при жената могат да бъдат както 
чисто естетичен, така и сериозен здравословен 
проблем. Изчислено е, че 4% от жените се 
сблъскват с проблема в даден етап от живота си. 
Около 10% от бременните страдат от вулварна 
варикоза1, която най-често претърпява пълно 
обратно развитие до 6 седмици след раждането. 
Заболяемостта се покачва до 20% при бременни 
с налични варикозни вени на долни крайници.2 

При нераждали жени вулварната варикоза е 
рядко срещана, като най-често се изявява през 
втора-трета декада. Друга причина за заболява-
нето е тазовият конгестивен синдром, обикно-
вено при много раждали пациентки в 
пременопауза.   

 
АНАТОМИЯ НА ВЕНОЗНАТА СИСТЕМА 
В МАЛКИЯ ТАЗ 

 
Вените в малкия таз се делят на париетални 

и висцерални притоци. Висцералните притоци 
започват от венозните сплетения около орга-
ните, разположени в малкия таз и се оттичат в 
долната празна вена през вътрешните илиачни 
вени и овариалните вени. Между венозните 
плексуси в малкия таз и вените на долни край-
ници съществуват множество връзки, което е 
предпоставка за образуване на варици. Веноз-
ният плексус на матката и влагалището обхваща 
отзад и отстрани влагалището и маточната 
шийка в параметриума. Това сплетение събира 
кръв от влагалището, матката и маточните 
тръби, както и от малките и големи срамни 
устни. Там най-често възникват венозни трибу-
тарии по време на бременност. Вулварните вени 
се оттичат във вътрешните и външните пуден-
дални вени, които имат връзка с вътрешните 
илиачни вени и в. сафена магна. Лявата овари-
ална вена се оттича в лявата ренална вена, до-
като дясната - директно в долната празна вена. 
Това създава условия за компресия и венозна 
конгестия вляво (Фиг. 1).  

 
 

СТРУКТУРА И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Стената на вулварните вени е тънка, съ-
държа повече еластични и малко мускулни 
влакна. Освен това, клетките които изграждат 
венозната стена имат хормонални рецептори. 
Повишените нива на естроген и прогестерон по 
време на бременност предизвикват каскада от 
биохимични процеси, водещи до вазодилатация 
и задръжка на кръв (веностаза) във венозната 
система на малкия таз. Повишеното налягане в 
коремната кухина и малкия таз е другата при-
чина, водеща до поява на ретрограден венозен 
кръвоток. Нормалната бременност се съпътства 
от повишаване на концентрацията на прокоагу-
лантните фактори VII, VIII, X, Willebrand и по-
вишени нива на фибриноген, което води до 
състояние на хиперкоагулабилитет от зачева-
нето до 8 седмици след раждането. Поради тази 
причина бременността е един от рисковите фак-
тори за възникване на вулварна варикоза и ус-
ложнения като варикофлебит.  

Вените в малкия таз показват голяма вариабил-
ност по отношение на клапния апарат. Вродената 
или придобита клапна дисфункция води до пови-
шен риск от венозна задръжка и формиране на вул-
варни варици. Клапната инсуфициенция 
сафено-феморално, както и във вътрешната или-
ачна вена, може да доведе до образуване на вари-
козни промени във вътрешните и външни 
пудендални вени. Липсата на клапи в лявата ова-
риална вена се наблюдава при 14% от жените.3 
Само 10% от нормалните вътрешни илиачни вени 
имат клапен апарат.4   

Друга причина за формирането на вулварна ва-
рикоза е механичната компресия, налична при син-
дрома на May-Turner (компресия на лява илиачна 
вена от лежащата над нея дясна илиачната арте-
рия), синдрома на лешникотрошачката - рядка ана-
томична вариация, водеща до компресия на лявата 
ренална вена между аортата и а. мезентерика супе-
риор. Влошеният оток през лявата ренална вена 
може да доведе до стаза в системата на лявата вена 
оварика както и на венозните басейни свързани с 
нея. Рядка причина за варикоза на вулварните вени 
са съдови малформации, налични при синдром на 
Klippel-Trenaunay и синдром на Parkes-Weber.  



КЛИНИЧНА ИЗЯВА 
 

По-често разширението на вулварните вени 
протича безсимптомно. Клинично вулварната 
варикоза се представя като единични варикозни 
възли или голяма мековата маса от патологично 

променени вени най-често по големите срамни 
устни. Рядко пациентите съобщават за наличие 
на отоци, тежест, болка и дискомфорт в об-
ластта на перинеума. Варикозните вени се асо-
циират с хронична тазова болка, диспареуния, 
менструални нарушения, дизурия.5 Оплаква-
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Фиг. 1.  Анатомия на венозната система в малкия таз. *Стрелките показват посоката на рефлукса 



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я   1 / 2 0 2 1

нията се провокират при продължителен стоеж 
и физически усилия. При бременни симптомите 
са по-изразени поради хормонално индуцира-
ната флебопатия. 

Клиничният преглед, извършен в право със-
тояние, обективизира нагънати и неравномерно 
разширени подкожни вени, меки, неболезнени 
при палпация. Външната компресия предиз-
виква изпразване на вените с последващо бързо 
кръвонапълване. Може да се наблюдава ство-
лова и клончеста варикоза по медиалната по-
върхност на бедрото, както и хемороиди. 
Тромбозата на повърхносните вени в областта 
на перинеума и вулвата е рядка. Наблюдава се 
еритем, повишена локална температура, болез-
неност при палпация, уплътнение. Рядко може 
да възникне кървене от варикозно променените 
вени в тази зона. 

Диференциалната диагноза включва съдови 
малформации, херния, киста на бартолиновата 
жлеза, мекотъканен тумор, хематом. Често па-
циентките не съобщават за проблема поради 
дискомфорт и притеснение, което води до про-
пускане или отлагане във времето на диагно-
зата. 

  
ДИАГНОСТИКА 

 
Първа линия при диагностиката на вулвар-

ната варикоза е ултразвуковото изследване. Из-
ползват се два вида ехография: транспариетална 
и ендовагинална. Чрез доплер сонография се 
установява локализацията на патологичния 
рефлукс. При много раждали жени най-често се 
откриват перфорантна ингвинална вена или 
перфорантна лабиална вена.6 Друга честа на-
ходка е дилатацията и наличието на рефлукс 
към външната пудендална вена, която се влива 
в сафено-феморалното съустие медиално от в. 
сафена магна. Доплеровото изследване се из-
ползва още и за оценка на сафено-феморалното 
съустие, терминалната и претерминалната 
клапа на в. сафена магна, изключване на съдови 
малформации, изключване на латентна тром-
боза на илиачна вена (при унилатерална вул-
варна варикоза), оценка на размера на вените. 
Вулварни вени с диаметър 6,3±0,8mm са инсу-

фициентни в 100% от случаите, маточни вени с 
диаметър 5.4±1.2mm – в 89,5%, овариални вени 
с диаметър 6,4±1,8mm – в 37,7%.5 Когато доп-
леровото изследване не успее да установи гене-
зата на вулварната варикоза, в съображение 
влизат други диагностични модалности. 

Златен стандарт при диагностиката на вул-
варни варици е селективната венография. Из-
следването обективизира наличието на 
ретрограден кръвоток, както и венозната анато-
мия при конкретния пациент, което улеснява по-
следващото лечение. Венографията е инвазивно 
изследване, изискващо венепункция и инжекти-
ране на контрастно вещество. При наличие на 
тазов конгестивен синдром като причина за вул-
варна варикоза се предпочита компютъртомог-
рафска ангиография на съдовете в малкия таз. 
И двете изследвания са свързани с лъчево нато-
варване и приложението им при бременност 
следва да има изключително строги показания. 
 
МЕТОД И ЛИЧЕНИЕ 

 
Възможностите за лечение на вулварни ва-

рици са консервативни, миниинвазивни и опе-
ративни.  

Консервативната терапия включва елас-
тична компресия, терапевтични упражнения и 
веноактивни медикаменти. По време на бремен-
ност терапевтичният подход при варикоза е из-
ключително консервативен. Целта е купиране 
на симптомите и превенция на прогресия на 
състоянието. Съдовите специалисти препоръч-
ват употребата на медикаменти, съдържащи 
пречистена микронизирана флавоноидна фрак-
ция. Проучванията демонстрират, че при при-
ема на венотонични медикаменти се  наблюдава  
сигнификантна редукция на дискомфорта и те-
жестта в областта на перинеума.7 Приемът на 
венотоник за няколко месеца е показан и при 
предстояща оперативна интервенция. Проучва-
нията показват известни ползи от приложението 
на дихидроерготамин 8, медроксипрогестерон9, 
етоногестрел (имплант)10, флавоноиди11, госе-
релин12, въпреки малкото участници в тях и 
липсата на контроли. Рандомизирано контроли-
рано проучване на Farquhar сравява резултатите 

14



в четири изследвани групи: приложение на мед-
роксипрогестерон срещу медроксипрогестерон 
плюс физиотерапия, плацебо и плацебо в ком-
бинация с физиотерапия.13 Наблюдава се редук-
ция на болковия синдром с 50% в групата с 
медроксипрогестерон плюс физиотерапия. Ав-
торите не успяват да изяснят защо физиотера-
пията е един от избраните терапевтични 
подходи. Освен това недостатък на проучването 
е наличието на демографски различия между 
участниците в отделните групи.  

Компресивното лечение е основен метод за 
редукция на симптомите. Използва се елас-
тично бельо, както и еластокомпресивни чорапи 
(2-ра степен на компресия) при съпътстваща ва-
рикоза на долните крайници. Елевацията на 
долните крайници и избягване на продължи-
телно стоене и седене предотвратяват венозния 
застой.  

При тежко изразена варикоза на вулварни 
вени е уместно провеждане на антикоагулантна 
профилактика по време на втория и третия три-
местър на бременността.14 Нискомолекулните 
хепарини са медикамент на избор при бре-
менни. Прилагането им в профилактична доза 
не води до сигнификантна промяна в хемостаз-
ата, но намалява случаите на повърхностна и 
дълбока венозна тромбоза и белодробен тром-
боемболизъм по време на бременността и в 
постпарталния период.  

Склеротерапията на варикозно увредени 
вени е често и успешно практикувана при вари-
коза на долни крайници. Липсват подробни ли-
тературни данни за склерозация при варикоза 
на вулварни вени. Възможно е директната скле-
розация на вулварни вени да не даде задоволи-
телен резултат при наличие на изразен 
сафено-феморален, овариален или илиачен реф-
лукс. Наличните данни показват постигане на 
ефект при инжекционното прилагане на на-
триев тетрадецил сулфат (0,33-3%)15,16–18 и по-
лидоканол15,19 под формата на пяна и течност.  

Ninia et al. публикува серия от успешни 
склерозации на вулварни вени при 5 жени. Из-
ползваният склерозиращ агент е натриев тетра-
децил сулфат (STS) 1%, с последваща 
еластокомпресия. Преди процедурата е извър-

шена оценка на дълбоката и повърхностна ве-
нозна система чрез доплерово изследване. Не са 
наблюдавани значими странични ефекти. На 6-
ти и 12-ти месец след процедурата авторите 
докладват липса на рецидиви на варикозата.20 

Емболизацията на инсуфициентните вени 
чрез похвати и методи, взаимствани от интер-
венционална радиология, е една от най-предпо-
читаните процедури за лечение на вулварна 
варикоза. Техниката е описана от Edwards през 
1993 г. и оттогава набира популярност.21 Тран-
скатетърната емболотерапия чрез комбинация 
от склерозиращ агент и/или койлове се използва 
за премахване на източника на рефлукс. Клини-
чен успех се наблюдава при 70-85% от пациен-
тките, подложени на този тип интервенция.22–24 
Castenmiller публикува резултати от малко ед-
ноцентрово проучване, при което е проведена 
емболизация на инсуфициентна овариална вена. 
Включените пациентки са с варикоза на долни 
крайници, външни полови органи или комбина-
ция от двете. Най-добър ефект без рецидиви е 
наблюдаван при пациентките с изолирана вул-
варна варикоза. От 24 пациентки, подложени на 
емболизация, при 23 (88%) се наблюдава пълно 
заличаване на разширените вени.25 Muhammad 
I. Aslam представя случай на 44-годишна паци-
ентка със симптоматична вулварна варикоза. 
Проведената компютъртомографска венография 
обективизира налична връзка на варикозно про-
менените вени с v. pudenda externa superficialis. 
Емболизацията е преценена като оптимален те-
рапевтичен подход. Приложени са 1% STS и по-
следващ койлинг на v. pudenda externa 
superficialis посредством контралатерален дос-
тъп под флуороскопски контрол. Процедурата е 
успешна и преминава без усложнения. На кон-
тролен преглед 2 месеца след процедурата па-
циентката е безсимптомна.26 

Оперативното лечение е следващата тера-
певтична опция, която влиза в съображение при 
наличие на варикоза на външните полови ор-
гани. Ефективната оперативна интервенция се 
състои в лигиране на инсуфициентната вена и 
флебектомия. Abdullah M Al Wahbi публикува 
случай на 31-годишна жена с асимптоматично 
подуване в областта на гениталиите с давност 3 
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години. Пациентката има две раждания и пла-
нира бременност. Доплеровото изследване де-
монстрира изразен рефлукс в 
сафено-феморалното съустие, излъчващ се към 
външната пудендална вена, която е свързана с 
варикозния плексус. Избраният подход за лече-
ние е оперативно лигиране на сафено-феморал-
ното съустие и свързаните с него притоци, както 
и ексцизия на вариците. Емболизация и склеро-
терапия също са възможни в случая, но те не 
биха довели до редукция на отока и размера на 
вариците в краткосрочен план, което е основ-
ното притеснение на пациентката, предвид 
предстояща бременност. Дванадесет седмици 
постпроцедурно пациентката е без оплаквания 
и обективно с еднакъв размер на двете лабии.27 

Друг случай на изолирана вулварна вари-
коза е представен от See Wai LEUNG. Пациен-
тката е 21-годишна, нераждала, с оток в 
областта на вулвата, перинеална тежест и болка 
при продължително стоене с давност на оплак-
ванията 6 години. Предложена е диагностична 
лапароскопия и оперативно лечение. Интраопе-
ративната находка е дилатирана дясна овари-
ална вена с нагънат ход, като при компресията 
ѝ вулварната варикозна маса намалява своя 
обем. Наложени са две лигатури на дясната ова-
риална вена. В рамките на 6 месеца постопера-
тивно се наблюдава прогресивна редукция на 
варикозата и оплакванията.28 
 
ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ 

 
Различните терапевтични възможности 

крият своите рискове за здравето на пациента. 
Приложението на склерозиращ агент във вул-
варните вени може да доведе до следните неже-
лани реакции:  

- локална алергична реакция - уртикария 
на мястото на инжектиране (склерозантът би 
могъл да индуцира хистаминолиберация в мяс-
тото на приложение);  

- итраваскуларен коагулум;  
- хиперпигментация на надлежащата кожа; 
- кожна некроза; 
- тромбоза на повърхностни вени; 
- дълбока венозна тромбоза; 

- увреда на нерв;  
- алергична реакция/анафилактичен шок.  
Изброените усложнения на склеротера-

пията са изключително редки. Използването на 
еластокомпресия постпроцедурно, както и при-
лагането на малки инжекционни обеми мини-
мизира риска от образуване на интраваскуларен 
коагулум. Хиперпигментацията може да се 
появи няколко седмици след инжектирането на 
склерозант и обикновено резорбцията на пиг-
мента отнема около 6 месеца. Пигментацията е 
резултат от отлагане на хемосидерин в дермата 
при екстравазация на кръв по време на проце-
дурата. Ниското инжекционно налягане и избо-
рът на оптимална концентрация намаляват 
риска от хиперпигментация. Едно от по-теж-
ките усложнения на склеротерапията е появата 
на кожна некроза при инжектиране на склеро-
зант в тъканите около съда.  

Оперативното лечение носи риск от кръво-
загуба, лабиален хематом, постоперативно кър-
вене, инфекция на оперативния разрез, 
алергична реакция при приложението на анес-
тетик. Georgia Theodorou публикува случай на 
31-годишна жена с голям хематом на дясната го-
ляма срамна устна след билатерална вулварна 
флебектомия и емболизация на лява овариална 
вена. Възможните причини за появата на хема-
том са големината на вулварните варици и за-
трудненото приложение на компресивна 
превръзка в перинеалната област постопера-
тивно.29 

Възможните усложнения след емболизация 
са: руптура на съда, кървене от пункционното 
място, формиране на хематом, инфекция, миг-
рация на емболичен материал, венозна тром-
боза. 

Липсват подробни литературни данни за 
други усложнения при лечение на вулварна ва-
рикоза освен рецидив на вариците и възобновя-
ване на оплакванията. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Диагнозата вулварна варикоза изисква ин-

дивидуален диагностичен и терапевтичен под-
ход като се вземат предвид тежестта на 
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симптомите и анатомичните особености при 
конкретния пациент. При бременни жени тера-
пията е изцяло консервативна. При голям про-
цент от жените в постпарталния период 
варикозата търпи обратно развитие с посте-
пенно намаляване на симптоматиката. Нали-
чието на хронична тазова болка, съпътстваща 
вулварните варици, изисква изключване на на-
личието на тазов конгестивен синдром. Опти-
малното лечение следва да бъде проведено от 
мултидисциплинарен екип - съдови специа-
листи (ангиолог, съдов хирург), специалисти по 
акушерство и гинекология, дерматолози, спе-
циалисти по образна диагностика. Правилното 
поставяне на диагнозата, изясняването на ана-
томичните особености на пациента, както и от-
криването на морфологичния субстрат на 
заболяването е първата стъпка от лечението. Те-
рапевтичните опции включват: консервативно 
лечение и наблюдение, склеротерапия, емболи-
зация, оперативно лечение, както и комбинация 
от методите. Типът лечение се избира след об-
съждане с пациентката според общото й състоя-
ние, тежестта на симптоматиката, наличието 
или планирането на бременност. Вулварната ва-
рикоза представлява предизвикателство за съ-
довите специалисти поради липсата на 
подробни литературни данни, големи рандоми-
зирани проучвания и ръководства, които да 
дават отправна точка на медицинския специа-
лист. Познаването на проблема стои в основата 
на информираното предприемане на адекватен 
терапевтичен план при тези пациенти. 
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Въведение Хибридният оперативен под-
ход при комплексни аорто-илиачни лезии с 
едновременно засягане на общата феморална 
артерия (OФА) е приложима алтернатива на 
отворената байпас хирургия. Към момента 
малко проучвания правят директно сравне-
ние между двете техники. Поради това из-
следвахме близките и средносрочните 
резултати от хибридната техника - отда-
лечена ендартеректомия на външната илиач-
ната артерия при пациенти със сложни лезии 
и въвличане на ОФА в атеросклеротичния 
процес.  

Материал и методи За периода януари 
2013 г.- декември 2018 г. ретроспективно са 
проучени пациенти, подложени на хибридно 
оперативно лечение. Бяха оценени техните 
демографски и клинични данни и резулта-
тите. Изследваният показател е първичната 
проходимост на графта. 

Резултати яха включени общо 183 
последователни пациенти (17,5% жени и 
82,5% мъже). Средната възраст е 64,4 г. 
64,5% от пациентите са с ПАБ III и IV стадий 
(класификация на Fontaine). Постпроцедурно 

РЕЗЮМЕ

Background 
Hybrid management of complex aortoiliac 

occlusive disease (AIOD) has been described as 
a viable alternative to bypass surgical recon-
struction. To date, few studies have directly 
compared both techniques. We therefore, eval-
uated short and mid- term outcomes of the hy-
brid technique- remote iliac artery 
endarterectomy in patients with complex lesions 
common femoral artery (CFA) involvment. 

Material and methods 
Patients with complex aorto-iliac lesions 

undergoing treatment between January 2013 and 
December 2018 were retrospectively reviewed. 
Their demographics, clinical data, and outcomes 
were collected. The primary outcome of this 
study was primary graft patency.  

Results 
A total of 183 consecutive patients (17.5% 

women and 82.5% men) were included in this 
analysis. The average age was 64.4. 64.5% of 
the patients were PAD III and IV grade 
(Fontaine classification). After the procedure in 
79.23% of the patients no further reconstruction 
was needed. We observed few complications as 
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при 79,23% от пациентите не се е наложила 
последваща реконструкция. Наблюдавахме 
малко усложнения: при 3,3% от групата - го-
ляма ампутация, при 3,3% -тромбоза на ре-
конструкцията и при 3,3% - инфекция на 
раната. В нашата серия не са регистрирани 
усложнения като кървене, псевдоаневризма, 
големи неблагоприятни сърдечно-съдови 
събития или смърт по време на болничния 
престой. 

ЗаключениеВ нашето проучване хиб-
ридният подход за комплексна аорто-илиачна 
оклузивна болест се асоциира с висок техни-
чески успех и малко вътреболнични услож-
нения. Методът изключва необходимостта от 
имплантация на синтетичен материал и 
свързания с него риск от насложена инфек-
ция. Техниката включва единичен ингвина-
лен разрез и премахва необходимостта от 
ретроперитонеален  достъп до общата или-
ачна артерия. Необходими са по-нататъшни 
проспективни проучвания, насочени към на-
маляване на усложненията, оптимизиране на 
проходимостта и по-добра селекция на паци-
енти.  

follows: in 3.3% - major amputation, in 3.3 % - 
thrombosis of the reconstruction and in 3.3% - 
wound infection. In our series there were no 
wound bleeding, pseudoaneurysms, major ad-
verse cardiovascular events or death during the 
hospital stay. 

Conclusions 
In our study, the hybrid approach for com-

plex AIOD was associated with high initial tech-
nical success and fewer in-hospital 
complications. It precludes the need for a pros-
thetic conduit and the risk of associated infec-
tion. It also involves a single groin incision and 
negates the need for retroperitoneal exposure of 
the common iliac artery. Further prospective 
studies aimed at reduction of complications, op-
timization of patency, and patient selection for 
such procedures is warranted. 

УВОД 
 

Интермитентното клаудикацио (ИК) е една 
от най-честите причини пациентът да потърси 
съдов специалист. То обикновено е резултат от 
оклузия в един артериален сегмент - илиачна 
или повърхностна бедрена артерия. Симпто-
мите се манифестират в мускулната група под 
нивото на оклузията.  

Въпреки че разпространението на заболява-
нето в световен мащаб не е известно, послед-
ното е изчислено по отношение на населението 
в Северна Америка и възлиза на  8-12 милиона 
души1, 2. В анализ на 2381 пациенти, участващи 
в проучването United States National Health and 
Nutrition Examination Survey, разпростране-
нието на периферната артериална болест (ПАБ) 
е изчислено на 4,3% от общата популация и 
прогресивно нараства с всяка следваща декада: 

0,9% (40-49 г.), 2,5 % (50-59 г.); 4,7% (60-69 г.); 
14,5% (над 69 г.)3. Нарастване на ПАБ се очаква 
в САЩ и в световен мащаб поради застарява-
нето на населението, продължаващата повсе-
местна злоупотреба с тютюневи изделия, 
епидемичното разпространение на захарния 
диабет, артериалната хипертония и затлъстява-
нето2. Успоредно с нарастващото разпростране-
ние на ПАБ се увеличава и броят на 
процедурите за реваскуларизация на долните 
крайници. В САЩ за интервал от 20 години 
(1996-2006) броят им е нараснал от 357 на 581 
на 100 000 човека4. Въпреки че разпростране-
нието е малко по-високо при мъжете в сравне-
ние с жените, последното драматично се 
покачва с напредване на възрастта (от 0.9% при 
хора под 50 г. до 14.5% при пациенти над 70 го-
дини)3. Доказана е статистически значима 
връзка между ПАБ и най-честите рискови фак-
тори за атеросклероза, а именно - артериална 
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хипертония (АХ), захарен диабет (ЗД), хипер-
холестеролемия и тютюнопушене. 

Лечението на ПАБ на долните крайници е 
голямо предизвикателство пред съдовия спе-
циалист. Най- важното преди предприемането 
на реваскуларизация на долния крайник е да се 
докаже, че ПАБ е причината за оплакванията на 
пациента. Неинвазивните съдови изследвания 
трябва да се проведат при пациенти с анамнеза 
за клаудикацио, болка в покой или загуба на тъ-
кани от ходилото. Измерването на периферно 
артериално налягане и изчисляването на стъ-
пално-брахиалния индекс (СБИ) е най-често из-
ползвания скринингов метод. СБИ под 0,90 е 
високо чувствителен и специфичен метод за от-
криване на ПАБ, сравним със златния стандарт 
- инвазивната артериография5. След като ком-
плексът от симптоми бъде обяснен с ПАБ в 
двете ѝ форми - ИК и хронична исхемия, заст-
рашаваща крайника (ХИЗК), решението за ле-
чение се води от тежестта на симптомите и от 
острото или хроничното им настъпване. На-
шият материал се отнася само до хронично раз-
вила се клинична картина. Реваскуларизацията 
е индивидуална към конкретния пациент. Ле-
чебните стратегии могат да са много различни 
при пациенти с инвалидизиращо клаудикацио и 
при ХИЗК, тъй като рискът от загуба на край-
ника е различен в двете групи.  

Асоциацията по съдова хирургия предлага 
нова класификационна система за застрашени 
крайници, базирана на три главни фактора, 
които имат отношение към риска от ампутация: 
наличието на рани, исхемия и инфекция на стъ-
палото ( WIFI classification). Тази система пок-
рива също и диабетни пациенти, които преди са 
били изключвани от понятието критична исхе-
мия поради тяхното комплексно клинично със-
тояние. Целта на класификацията е да 
предостави точна стратификация на риска при 
пациенти със застрашени крайници. В допълне-
ние предсказва риска от ампутация на първата 
година и необходимостта от реваскуларизация.  

Друг важен аспект е определянето на пол-
зата за пациента при технически успешна про-
цедура. Важен е основния функионален статус 
на пациента спрямо останалите му придружа-

ващи заболявания. Имобилизираните пациенти 
или такива с висок периоперативен риск биха 
имали значително по-голяма индивидулна 
полза от лечение, при условие, че се открие ба-
ланса между функционалното спасяване на 
крайника и риска от интервенцията.   

Най-честата дефиниция за успешна рекон-
струкция включва технически крайни точки 
като проходимост на стента или графта. Същев-
ременно проходимостта на реконструкцията 
може да не корелира със запазването на жизнес-
пособността на крайника. Simons et al. описват 
10% от пациентите, преживели байпас при 
ХИЗК, при които не е наблюдавано клинично 
подобрение в рамките на една година, незави-
симо oт проходимостта на графта6. Други 
крайни точки, оценяващи успеваемостта на 
предприетата реконструкция, са преживяе-
мостта или свободната от ампутация преживяе-
мост (Amputation Free Survival - AFS).     
В проучването BASIL (Bypass Versus Angio-
plasty in Severe Ischemia of the Leg)7, е посочено, 
че периферният байпас не е животоспасяваща 
операция и поради това преживяемостта не е 
подходяща мярка за сравнение между реваску-
ларизационните стратегии. В съвременната съ-
дово-хирургична общност е прието, че 
ендоваскуларното лечение, приложено при 
лезии на външната илиачна артерия е с нисък 
морбидитет и морталитет,  но с по-висока чес-
тота на рестенози и реинтервенции в сравнение 
с отвореното хирургично лечение. Последното 
демонстрира отлична дългосрочна проходимост 
на реконструкцията, но е свързано с повече ус-
ложнения и смъртност8. Повечето нови публи-
кации препоръчват първично ендоваскуларно 
лечение дори и на комплексни лезии в аорто-
илиачния сегмент. Резултатите обаче са разоча-
роващи при напреднало засягане на а. илиака 
екстерна (АИЕ) и едновременно въвличане на 
общата феморална артерия (ОФА). При тези па-
циенти отдалечената илиачна ендартериекто-
мия е по-малко инвазивна хибридна 
алтернатива на хирургичния байпас. При добре 
подбрани пациенти тази техника комбинира 
предимствата на отворената и на ендоваскулар-
ната хирургия8. Към момента в литературата 
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няма ръководства относно извършването на 
хибридни интервенции.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 
Проведохме 5-годишен ретроспективен 

анализ за периода 2013-2018 г., включващ паци-
енти с комплексни илиачни лезии, интервени-
рани в Клиниката по съдова хирургия на 
Национална кардиологична болница. Настоя-
щото изследване включва 183 пациенти, на 
които са извършени хибридни реконструкции в 
аорто-илиачния сегмент.  От тях 32 жени 
(17,5%) и 151 мъже (82,5%). Средната възраст 
e 64,4 г. (39 г. – 89 г.). Прави впечатление, че же-
ните са малко по-възрастни  (66,7 г.) спрямо мъ-
жете (63.9 г.). Пациентите бяха подложени на 
отдалечена ендартеректомия на външната или-
ачна артерия (ОЕВИА) или remote iliac artery en-
darterectomy (RIAE). 

 
Хирургична техника 
Операцията се извършва в условията на 

обща или регионална анестезия и системна хе-
паринизация. С кос разрез в бедрения триъгъл-
ник се отпрепарира ОФА и бифуркацията ѝ към 
повърхностната (ПБА) и дълбоката бедрена ар-
терия (ДБА). Осъществява се надлъжна артери-
отомия на ОФА. С дезоблитерационна шпатула 
се оформя дисекационен план на туника медия. 
Последният е с дължина поне 2-3 cm с цел да се 
осигури оптимално теглещо напрежение по 
време на отдалечената ендартеректомия. В дис-
талната си част препаратът се трансецира с 
чиста резекционна линия, която да позволи по-
следващ фиксаж с нерезорбируем шевен мате-
риал. В ретроградна посока се въвежда ринг 
стрипер на Фолмар с подходящ размер спрямо 
конкретната анатомия на пациента. Ендартерек-
томията се пролонгира до устието на а. хипо-
гастрика,  а понякога и до нивото на общата 
илиачна артерия, в случай че устието на вът-
решната илиачна артерия не създаде съпротив-
ление. Често се използва и съвременният 
вариант на стрипера MollRing Cutter (LeMaitre 
Vascular, Inc, Burlington, MA, USA), който дава 
възможност за чисто прерязване на препарата в 

проксималната му част. На следващия етап пре-
паратът се евакуира през артериотомията чрез 
лека тракция на стрипера. При част от пациен-
тите ендартеректомията с рингстрипер се из-
вършва по водач, предварително въведен в 
аортния лумен. Това прави процедурата по-без-
опасна, в случай че при поставянето на стри-
пера се наруши целостта на адвентицията и се 
налага бърза имплантация на стент-графт. След 
евакуацията на атеросклеротичната отливка се 
извършва интраоперативна ангиография. 
Всички остатъчни високостепенни стенози в 
областта на общата илиачна артерия или на пре-
хода ѝ с външната илиачна артерия се подлагат 
на ангиопластика с или без стентиране. Разме-
рът на стента се определя от проксималния сег-
мент, който не е дезоблитериран с цел да се 
избегне преразтягане на артериалната стена. В 
нашата изследвана популация са използвани 
единствено саморазгъвни стентове с размер 6-
9 mm, въпреки че балон монтираните стентове 
могат да бъдат предпочетени в областта на аор-
тната бифуркация. Имплантацията на стента 
може да бъде осъществена антеградно чрез кон-
тралатерална пункция на феморалната артерия 
или на лявата брахиална артерия. В някои слу-
чаи стентът се имплантира и ретроградно от 
страната на артериотомията при условие, че се 
верифицира интралуменното рапзположение на 
водача. При всички пациенти, подложени на 
този хибриден подход, ОФА е дезоблитерирана 
с дистална фиксация на интимата и възстано-
вена със синтетична пач пластика. В случаите 
на засягане на устието на дълбоката бедрена ар-
терия процедурата се разширява с профундоп-
ластика. Изключително предимство на тази 
хирургична техника е, че позволява едновре-
менното третиране на два съдови басейна. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
В таблица 1 е представено процентното раз-

пределение на основните рискови фактори и 
придружаващи заболявания, свързани с ПАБ. 
Като най-силни рискови фактори в нашата из-
вадка се открояват тютюнопушенето (79%), ар-
териалната хипертония (97,8%) и мъжкият пол 
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(85,5%). 
 Тъй като атеросклерозата е системно забо-

ляване, извадката бе подложена на анализ по от-
ношение на засягането на конкомитантни 
съдови басейни (таблица 2). 38% от пациентите 
с аорто-илиачна оклузивна болест, подложени 
на хибридно хирургично лечение, са с едновре-
менно засягане на каротидния басейн. 

Всички пациенти, подложени на този опе-
ративен подход, са с клиничен стадий на ПАБ 
от 2 до 4 по Фонтен (таблица 3). 64,5% от тях 
са с ХИЗК, налагаща оперативно лечение. Па-
циентите с ИК са 35%, но клаудикационните им 
оплаквания са оценени като ограничаващи ка-
чеството на живот, поради което са подложени 
на оперативно лечение. 

На всички пациенти е проведена предопе-
ративна образна диагностика, доказала илиачна 
оклузия и едновременно засягане на общата фе-
морална артерия. Освен анатомичните характе-
ристики на лезията, в избора на лечебен подход 
е взет предвид и анестезиологичния риск на па-
циента според класификацията на American So-
ciety of Anesthesiologists (ASA). 92% от 
подложените на хибридно хирургично лечение 
лица са били оценени от анестезиологичния 
екип като АSA степен 3 и 4, тоест рискови за го-
ляма оперативна интервенция, изискваща про-
дължителна ендотрахеална анестезия.  

Някои от пациентите имат предхождащи ре-
конструкции в същия артериален сегмент. В 
таблица 4 е демонстрирано разпределението на 
тези минали реконструкции по тип. 57 паци-
енти (31.15%) са имали предходни реконструк-
ция в миналото. Втората част на таблицата 
показва преживяемостта на хибридната рекон-
струкция. При 145 от реконструкциите (79.23%) 
не се е наложила допълнителна интервенция за 
асистиране на проходимостта, което показва 
ефективността на хибридния метод (таблица 4). 

 

Рискови Фактори Брой(N) %
Пол
Жена 32 17,49%
Мъж 151 82,51%
Захарен диабет
Няма 115 62,84%
Захарен диабет 68 37,15%
Артериална хипертония
AX 179 97,81%
Няма 4 2,19%
Тютюнопушене
Непушачи 38 20,77%
Пушачи 145 79,23%
Хронично бъбречно заболяване
ХБЗ 49 26,78%
Няма 134 73,22%
Дислипидемия
ДЛП 130 71,04%
Няма 53 28,96%

Мултифокално засягане Брой %
Висцерално засягане 9 4,92%
Коронарно засягане 37 20,22%
Екстракраниално засягане 70 38,25%

Предходна реконструкция Брой %
Няма 126 68,85%
Отворено хирургично лечение 24 13,11%
Стент 24 13,11%
Хибрид 9 4,92%
Последваща реконструкция
Няма 145 79,23%
Отворено хирургично лечение 11 6,01%
Стент 22 12,02%
Хибрид 5 2,73%

ПАБ - стадий по Fontaine Брой %
2 65 35,97%
3 76 41,53%
4 42 22,95%

Табл. 1. Клинични и демографски характеристики 
на пациентите

Табл. 2. Мултифокално засягане

Табл. 4. Предходни и последващи реконструкцииТабл. 3. Разпределение на пациентите според ста-
дия на ПАБ
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Данните за проходимостта на реконструк-
циите са събрани на базата на дигитализира-
ните заключения от контролните прегледи. 
Недостатъкът на ретроспективно набавената 
информация е, че част от пациентите са се 
явили на един или два контролни прегледа, след 
което е загубена възможността за проследява-
нето им. В тази категория попадат 52,5% от па-
циентите. 

По отношение на възможните усложнения 
хибридните оперативни интервенции имат 
добър профил на безопасност (таблица 5). Шес-
тима (3.28%) от пациентите са претърпели го-
ляма ампутация над глезена, но всички те са 
имали едновременно и тежко засягане на съдо-
вете на подбедрицата и нереконструктабилна 
съдова анатомия. В изследваната популация не 
са отчетени усложнения като кървене, форми-
ране на псевдоаневризма на реконструкцията на 
феморалната артерия, значими сърдечни съдови 
инциденти, както и летален изход в рамките на 
болничния престой. 

 
ДИСКУСИЯ 

 
Изборът на лечебен метод за реваскулари-

зация е насочен към конкретния пациент с ИК 
или ХИЗК. Той е базиран на баланса между рис-
ковете от конкретната оперативна или интер-
венционална процедура и очаквания позитивен 
ефект върху симптоматиката на пациента5. По-
ради факта, че съдово обусловеното клаудика-
цио има сравнително бенигнена естествена 
еволюция, този баланс рядко е в полза на отво-
рения реконструктивен подход. По-ниската съ-

пътстваща заболеваемост и смъртност правят 
ендоваскуларния подход много по-привлекате-
лен5. Когато е налице и подходящ анатомичен 
модел, отвореното хирургично лечение почти 
не намира място при пациентите с клаудикацио. 
Твърдението, че ендоваскуларното лечение не 
ни лишава от последваща реинтервенция и 
избор на нова терапевтична модалност, не е съ-
всем вярно. Формирането на терапевтичната 
стратегия при пациентите с ХИЗК трябва да от-
говори на няколко въпроса. Дали да лекуваме 
медикаментозно или хирургично? Ако изберем 
интервенция, дали тя да бъде ампутация или ре-
васкуларизация? Ако реваскуларизираме, дали 
да изберем ендоваскуларен или отворен хирур-
гичен подход? 

 В отговор на първия въпрос следва да взе-
мем предвид, че повечето функционално ак-
тивни пациенти с ХИЗК получават някакъв тип 
реваскуларизация. При тази група загубата на 
крайник и сърдечносъдовата смъртност са 
често срещани. За една година смъртността ва-
рира между 20% и 30%, като сърдечно обусло-
вената смъртност е четири пъти повече5.  В 
нашето изследване няма регистриран смъртен 
случай след хибридна оперативна интервенция. 

Най-достоверната информация за естестве-
ната еволюция на нереваскуларизирания край-
ник на пациент с ХИЗК идва от плацебо 
рамената на фармакотерапевтичните проучва-
ния. Това са пациенти с изчерпани съдоворекон-
структивни възможности. Очаквано резултатите 
показват, че 40% то тези пациенти стигат до ам-
путация на крайника за период от 6 месеца 9. 
При пациент с наличен функционален капаци-
тет каквато и да е реваскуларизационна страте-
гия е за предпочитане пред чисто медика- 
ментозното лечение.  

При пациенти  с голяма тъканна загуба в об-
ластта на ходилото и подбедрицата, разгърнат и 
разнообразен коморбидитет и такива без емо-
ционален и социален капацитет, позволяващ им 
да оценят и да се грижат за реваскуларизиран 
крайник, най-добрият избор на терапевтичен 
подход е палиативната висока бедрена ампута-
ция.  

В  продължение на десетилетия класичес-

Усложнения Брой %

Инфекция 6 3,28%

Ретромбоза 6 3,28%

Стеноза на анастомоза 4 2,19%

Усложнение от пункционното 
място 1 0,55%

Ампутация 6 3,28%

Табл. 5. Усложнения на хибридните интервенции
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кото лечение за аорто-илиачната оклузивна бо-
лест, приемано като златен стандарт, е отворе-
ната хирургия. По-добрата дългосрочна 
проходимост на реконструкцията идва на це-
ната на по-висока периоперативна морбидност 
и морталитет10. През последните две десетиле-
тия ендоваскуларните техники се развиха зна-
чително. С подобряването на качествата на 
имплантите и все по-големият опит, който при-
добиват операторите, те се превърнаха в метод 
на първи избор за лечение на  аорто-илиачните 
лезии.  Систематичен анализ на 1711 пациенти, 
при които е приложено ендоваскуларно лечение 
на екстензивна аорто-илиачна болест е показал 
петгодишна  честота на проходимост на рекон-
струкциите от 60% до 86%10. Най-скоро публи-
куваният метаанализ на обсервационни 
проучвания включва 11 такива. В него се срав-
няват 1679 пациенти, подложени на отворено 
хирургично лечение (байпас) и 2351 ендоваску-
ларни/хибридни процедури10. Той показва по-
добра първична проходимост на 
реконструкциите при оперираните болни с бай-
пас операция (HR 0.51; CI, 0.36-0.73; P ¼ .0002), 
но честотата на спасяване на крайника и в двете 
групи е подобна. Заключението от този огромен 
анализ е, че по отношение на проходимостта на 
реконструкциите в зависимост от избраната хи-
рургична методика трите типа се степенуват 
както следва: директна хирургична реваскула-
ризация > хибридна RIAE > ендоваскуларна ан-
гиоплластика с/без стентиране10. 

Изборът между терапевтични модалности е 
особено труден при пациенти с комплексни 
лезии и нисък хирургичен риск. В настоящата 
модерна ера хирурзите трябва да се подчинят 
на общото предпочитание за минимално инва-
зивни процедури, особено при пациенти с дълга 
очаквана продължителност на живота13. По-
следно публикуваното през 2017 г. ръководство 
на European Society of Vascular Surgery препо-
ръчва пациентите с нисък оперативен риск да 
бъдат индицирани за аорто-феморален или 
аорто-бифеморален байпас в случай на аорто-
илиачна оклузия или аортна оклузия, пропаги-
раща до нивото на реналните артерии. 
Ендоваскуларното лечение би следвало да е 

първи избор за дълги и/или билатерални лезии 
при пациенти с тежки съпътстващи заболявания 
или при всички пациенти, ако е налице опитен 
екип и ако предприетото лечение не компроме-
тира възможностите за последващо оперативно 
лечение14. Antonello et al през 2019 публикуват 
своето едноцентрово ретроспективно проуч-
ване на отворено спрямо ендоваскуларно лече-
ние при нискорискови пациенти с тежка 
аорто-илиачна оклузивна болест (АИОБ), без 
обхващане на цялата инфраренална аорта. Из-
следваната популация обхваща 182 крайника 
при 114 нискорискови за оперативно лечение 
пациенти (средна възраст 61,4 ± 8,4 г.) с TASC 
C и D лезии. Те били подложени на двата типа 
лечение. Тези в ендоваскуларната група очак-
вано имали по-кратък  реанимационен и болни-
чен престой. Честотата на усложненията в 
рамките на първи месец били сходни в двете из-
следвани групи. На петата година докладваната 
първична проходимост  е (81.4% спрямо 87.3%; 
P .317), а съхраняването на крайника и периода 
без допълнителна интервенция на индексната 
реконструкция са доста сходни в двете групи. 
Авторите заключават, че при млади пациенти с 
тежки аорто-илиачни обструктивни лезии и 
нисък оперативен риск ендоваскуларното лече-
ние е толкова добро, колкото и отвореното хи-
рургично лечение. При женският пол 
оперативният подход остава първи избор на ле-
чение13. 

Метаанализ на Indes et al12  включва 29  про-
учвания на отворени оперативни интервенции 
и 28 - на ендоваскуларни такива. Сумарните 
данни показват, че групата на оперативните па-
циенити са с повече усложнения (2.6% спрямо 
0.7%; P .001) и 30-дневна смъртност (18.0% vs 
13.4%; P¼ .001) в сравнение с ендоваскуларно 
лекуваните пациенти. Обяснението на тези ре-
зултати може би се корени в това, че на отво-
рено хирургично лечение са подлагани уязвими 
пациенти с множество придружаващи заболя-
вания.     

Oтворената хирургия предоставя отлична 
дългосрочна проходимост, но е асоциирана с 
повишена периоперативна заболеваемост и 
смъртност. Поради растящия брой възрастни и 
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високорискови пациенти, които се нуждаят от 
оперативно лечение, се оказва, че заболевае-
мостта и смъртността при тях не могат да бъдат 
понижени. Последното насочва хирурзите към 
избор на ендоваскуларни и хибридни алтерна-
тиви. 

В систематичен анализ на шест проучвания 
от 1995 г. до 2016 г. се описват 532 хибридни 
процедури8. Всички проучвания са ретроспект-
вивни и нерандомизирани. Пет от тях са оце-
нени като проучвания с ниско методологично 
качество с изключение на  проучването на 
Smeets et al15. То е единственото със стандарти-
зиран протокол за следоперативно прослед-
яване на пациентите. Описани са няколко 
различни техники на отдалечена ендатеректо-
мия. Queral et al използва балон за ангиоплас-
тика преди пласирането на рингстрипера с цел 
да осигурят дисекационен план. Kavanagh et al 
използват балон в  стрипера за дисекция на ин-
тималната отливка вместо MollRing Cutter. Във 
всички проучвания, с изключение това на 
Smeets et al, първично лезията е преодоляна с 
водач, по който се пласира стрипера. Simo et al 
използват директно стентиране на проксимално 
трансецирания участък, докато другите проуч-
вания описват селективна стратегия на стенти-
ране – само при остатъчна високостепенна 
стеноза или дисекация, ограничаваща магист-
ралния кръвоток (flow-limiting dissection). Чес-
тотата на имплантация на стент в тези 
проучвания варира широко от 11.1% до 72.6%.  

Проходимостта е между 75% и 100%  на 
първата година и от 63.9% до 83% на петата го-
дина. Benо и Rumenapf докладват само шестме-
сечна проходимост от 100%. Kavanagh et al 
публикуват едно- и двугодишни честоти на про-
ходимост на хибридните си реконструкции съ-
ответно 100% и 78%. Сумарната  първична 
проходимост от тези публикации е 85.8% на 
първата година , 77.6% на третата година и 
73.3%  на петата година8. Всички проучвания 
докладват технически успех на реконструк-
циите си средно 90%.  От 49 технически неус-
пешни реконструкции 27 са се дължали на 
невъзможност на водача или рингстрипера да 
премине оклузията. Лезия на адвентицията на 

илиачната артерия е регистрирана в 13 случая. 
Интраоперативните конверсии към байпас или 
полузакрита ендартериектомия са били ус-
пешни при 47 от 49-те технически неуспешни 
процедури. Сумарната честота на усложненията 
за всичките проучвания е 12,6 % . Усложне-
нията са разделени на: такива от оперативната 
рана (хематом, инфекция, кървене), системни 
(пневмония, необходимост от хемотрансфузия, 
миокарден инфаркт), ранна загуба на крайник 
или ранна оклузия на реконструкцията. За 
ранна загуба на крайник във всички публикации 
се приема неочаквана голяма ампутация в рам-
ките на 30 дни след предприетата реконструк-
ция. Ранните оклузии са третирани с 
тромбектомия или конверсия към илио-фемора-
лен байпас. Сумарната 30-дневна смъртност в 
описаната литература е 0,4%. На база гореспо-
менатите проучвания изчислената честота на 
ампутациите е 1,7%. Само в три от проучва-
нията се докладва клиничният успех на рекон-
струкцията. Beno and Rumenapf описват като 
клиничен успех, базиран на клиничен преглед 
и доплерово изследване, 71 (98.6%) от 72 паци-
енти. Kavanagh et al заявяват, че всичките им ле-
кувани пациенти са с клинично подобрение 
след оперативното лечение. Simo et al дефини-
рат клиничното подобрение като увеличение в 
СБИ >0.10 и поне един стадии на подобрение 
по класификацията на Rutherford.  Тяхната чес-
тота на клинично успешни интервенции била 
76.6%. Други 18.6% пациенти имали подобре-
ние в измерените СБИ >0.10,  но без подобре-
ние в стадия по Rutherford. Само 3.4%  от 
пациентите са били без промяна в СБИ. Кли-
нично влошаване е наблюдавано при 2 паци-
енти с неочаквана голяма ампутация. 

Jo et al16 публикуват през 2018 проучване, 
сравняващо клиничните резултати при паци-
енти с АИОБ, подложени на отворено и хиб-
ридно оперативно лечение. Едно от 
заключенията, до които достигат авторите, е, че 
при високорискови за лапаротомия пациенти, 
техническият успех и спасяването на крайника 
след хибридна оперативна интервенция са 
сходни с тези при отворената хирургия, без да 
е повишен рискът от хирургични усложнения.  
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Хибридната отдалечена ендартеректомия на 
илиачния артериален сегмент е техническо 
предизвикателство. Главните причини за неус-
пех на процедурата са невъзможността за пре-
минаване на рингстрипера в субинтималния 
план до необходимото ниво и адвентициалната 
лезия/перфорация. За да се осигури премина-
ване на стрипера в проксимална посока е необ-
ходимо стрателното препариране на началните 
2-3 cm от атероматозно променената интима и 
медия. По време на напредване на рингстрипера 
по хода на артерията препаратът се придърпва 
леко в противоположната посока. Артерии с 
тежки калциеви отлагания са изключително 
предизвикателство за този оперативен подход. 
Последното може да бъде преодоляно чрез из-
ползване на малко по-голям по диаметър стри-
пер.  Прекалено големият диаметър на стрипера 
трябва да се избягва поради риска от перфора-
ция на адвентицията особено когато стената е с 
калциеви отлагания и тежки неравности. Из-
бягва се прилагането на сила при наличие на съ-
противление по хода на артерията.  Вместо това 
се опитва промяна на ъгъла на проникване на 
стрипера или ротацията му около оста. При 
липса на възможност за евакуация на цялата 
плака следва да се реканализира и стентира ос-
татъчната проксимална оклузия. 

Руптурата на адвентицията обикновено нас-
тъпва или по време на дисекацията на препа-
рата с рингстрипера или при последващото 
изваждане на плаката.  В първия случай липсва 
хеморагия тъй като липсва антеграден кръвен 
ток. Във втория случай, при осигурен ортогра-
ден кръвоток се налага бърз контрол на кърве-
нето чрез имплантация на покрит стент или 
директен клампаж на общата илиачна артерия с 
ретроперитонеален  оперативен достъп. Сред 
нашата серия от случаи рутинно се използва 
преминаване на лезията с водач. Смятаме, че 
това подобрява сигурността на процедурата и 
намалява риска от животозастрашаващи услож-
нения, каквато е артериалната лезия в илиачния 
сегмент. Освен това водачът улеснява насочва-
нето на рингстрипера под флуороскопски кон-
трол. Наличието на водач позволява бързата 
имплантация на стент-графт, в случай че се на-

лага такава, а това спестява  нуждата от конвер-
тиране към по-инвазивния илио-феморален 
байпас. 

Конверсията на неуспешната хибридна про-
цедура към по-инвазивната оперативна интер-
венция няма неблагоприятен ефект в 
дългосрочен план. Едно от предимствата на 
хибридния оперативен подход е ниската заболе-
ваемост и смъртност (0.4% 30-дневна-екстрапу-
лирана честота), особенно в сравнение с байпас 
хирургията, при която се докладват честота на 
големите усложнения 30% и смъртност 3%8.  

Най-честите усложнения след ОЕВИА са 
свързани предимно с оперативната рана. 
ОЕВИА е по-малко инвазивна техника, която 
спестява на пациента абдоминален или ретро-
перитонеален оперативен достъп и клампаж на 
аортата. Тези предимства позволяват да се про-
веде адекватно лечение при пациенти със съ-
пътстващи тежки сърдечносъдови и 
белодробни заболявания, които иначе биха били 
оценени като високорискови за провеждане на 
хирургична реваскуларизация. При пациенти с 
проходима обща илиачна артерия много хи-
рурзи биха предпочели илио-феморалния бай-
пас, избягвайки срединната лапаротомия и 
аортния клампаж. Ретроперитонеалния достъп 
обаче също е по-голяма хирургична травма от 
единичния феморален разрез.  

В един от големите обзори, сравняващи 
отвореното спрямо ендоваскуларното лечение 
на аорто-илиачната оклузивна болест, петго-
дишната проходимост се изчислява на 82,7% за 
първичната и 91,0% - за вторичната  проходи-
мост12. Carsten et al докладват петгодишна  вто-
рична проходимост на илио-феморалните 
байпаси от 93.3%. В сравнение с тези резултати 
проходимостта на ОЕВИА е по-ниска. Рестено-
зите след ОЕВИА  остават асимптомни веро-
ятно поради факта, че пациентите са били с 
тотална оклузия предоперативно и респективно 
имат добре развита колатерална мрежа, която 
остава интактна след хибридната интервенция. 
Друго обяснение е наличието на съпътстващи 
заболявания, ограничаващи двигателната актив-
ност на пациентите, поради което натоварва-
нето им не е достатъчно, за да провокира 
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симптоматика.  
Няколко публикации показват по-ниска чес-

тота на проходимостта при стентиране на вън-
шната илиачна артерия в сравнение с общата 
илиачна артерия8. Рaндомизираното контроли-
рано проучване COBEST сравнява импланта-
цията на покрити и непокрити стентове в 
областта на общата и външната илиачна арте-
рия17. Петгодишната проходимост е 73.9% за 
покритите стентове и 62.9% - за непокритите 
стентове17. В сравнение с OEВИА, ендоваску-
ларното лечение има по-лоша проходимост осо-
бено при комбиниране на лезиите със засягана 
на общата феморална артерия. Ендоваскулар-
ното лечение на подобни комбинирани лезии 
води до двегодишна асистирана проходимост на 
реконструкцията  от 45% 8. Въпреки че доклад-
ваните усложнения след ендоваскуларно лече-
ние са далеч под 10%,  ако има тежко 
атеросклеротично засягане на общата фемо-
рална артерия, повечето хирурзи ще изберат де-
зоблитерацията ѝ пред транслуминална 
ангиопластика на същата. В един доклад от 171 
пациенти, получили дезоблитерация на АФК и 
едновременно илиачно стентиране, честота на 
усложненията е 22%, а петгодишната първична 
проходимост е 60%. Следователно пациенти, 
при които се наблюдава напредване на болест-
ния процес от а. илиака екстерна към общата 
феморална артерия са отлични кандидати за 
ОЕВИА. Така се комбинират подобрени чес-
тоти на проходимост и приемлива морбидност8. 
Изборът на стратегия за стентиране варира ши-
роко в научната литература, но най-често се 
предпочита селективното стентиране. В нашата 
изследвана популация имплантацията на стент 
е обусловена от комплексността на интервени-
раните лезии и честото засягане на общата или-
ачна артерия. Технически не всяка 
ендартеректомия може да се осъществи до чист 
участък на АИК (а. илиака комунис). В  публи-
кацията на Simo et al  се препоръчва първичното 
стентиране в областта на прерязване на препа-
рата. Според авторите повечето рестенози са в 
областта на зоната на проксималната трансек-
ция8. В нашата изследвана популация не се на-
блюдава разлика в проходимостта на 

стентираните и нестентираните проксимални 
сегменти. Необходимо е допълнително да се  
проучи  оптималната стратегия за имплантация 
на стентове при ОЕВИА. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 
Предвид ретроспективно събираните данни 

не всички са пълни. Проследяването на пациен-
тите  не  е пълноценно. Може да се допусне, че 
пациентите са се отказали от контролен преглед 
поради липса на влошаване и поява на нови 
симптоми. Поради дизайна на проучването ни 
и факта, че някои от пациентите са лекувани 
преди повече от седем години, не навсякъде 
беше възможно да се извлекат всички необхо-
дими данни от дигитализираната документация 
на пациента. Освен това пациентите, подложени 
на този тип хибридно оперативно лечение, са с 
тотални оклузии на външната илиачна артерия. 
Процедурата не е прилагана при пациенти със 
стенози. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Решението за правилното поведение при ле-

чение на АИОБ изисква съобразяване на редица 
фактори, включително подлежащата патология 
и естественото ѝ развитие, анатомията на кон-
кретния дефект, степента на исхемия, налич-
ността на графтов материал, коморбидността, 
функционалния статус, потенциала за възстано-
вяване на двигателната функция и не на по-
следно място - има ли налична анатомия, 
обезпечаваща успеха на съдовата реконструк-
ция. Само доброто разбиране и оценката на го-
реизброените фактори могат да доведат до 
вземане на правилното решение. Клиницистите 
имат сходно поведение, що се касае до лече-
нието на ХЗКИ, защото естественото развитие 
на нелекуваното състояние често води до загуба 
на крайника в сравнение с естественото разви-
тие на нелекуваното ИК. Правилният подход из-
исква разбиране на системността на болестния 
процес. 

За оклузии на външната илиачна артерия, 
пропагиращи към общата илиачна артерия и 
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ОФА, ОЕВИА е добра хибридна терапевтична 
възможност. Методът комбинира приемлива 
морбидност и ниска смъртност на фона на 
добра дългосрочна проходимост. Методът има 
предимства пред отвореното хирургично лече-
ние и ендоваскуларното такова и следователно 
може да се разглежда като най-добрата терапев-
тична опция при избрани пациенти.  
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Захарният диабет (ЗД) тип 2 и хронич-
ната венозна болест (ХВБ) са две социално 
значими заболявания, водещи до различни 
тежки усложнения. ЗД е едно протромбо-
генно състояние, при което се наблюдава раз-
витие на скоротечен съдово дегенеративен 
синдром и предразположеност към образу-
ване на тромбози в различните съдови русла. 
ЗД е и рисков фактор за поява и развитие на 
ХВБ. Повишените нива на медиаторите на 
възпалението играят основна роля в патоге-
незата на ХБВ. При пациентите със ЗД също 
са повишени количествата на медиаторите на 
възпалението, които въздействат на съдовата 
стена както в артериалната, така и във вено-
зната система. Двете заболявания споделят 
субклиничното хронично възпаление, което 
в различни моменти може играе ролята на 
причина и следствие. Честотата на ХВБ е по-
висока при болни със ЗД. Тя е правопропор-
ционална на давността и тежестта на 
диабета. Микронизираната пречистена фла-
воноидна фракция (МПФФ) повлиява си-
стемния възпалителен процес и по този 
начин индиректно редуцира ендотелната 

РЕЗЮМЕ

The diabetes mellitus (DM) type 2 and the 
chronic venous disease (CVD) are two socially 
significant conditions that lead to various severe 
complications. DM is a prothrombogenic con-
dition in which the development of transient 
vascular degenerative syndrome and predispo-
sition to the formation of thrombosis in various 
vascular beds is observed. DM is also a risk fac-
tor for the emergence and development of CVD. 
The high levels of the inflammatory mediators 
play a major role in the pathogenesis of CVD. 
Patients with diabetes also have increased levels 
of inflammatory mediators that affect the vas-
cular wall of both the arterial and venous sys-
tems. Both diseases share a sub-clinical chronic 
inflammation, which at different moments can 
act as a cause and a consequence. The frequency 
of CVD is higher in patients with diabetes. It is 
directly proportional to the age and severity of 
diabetes. The micronized purified flavonoid 
fraction affects the systemic inflammatory 
process and thus indirectly reduces the endothe-
lial dysfunction. The breaking of the pathogenic 
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УВОД 
 

Захарният диабет (ЗД) тип 2 и хроничната 
венозна болест (ХВБ) са две социално значими 
заболявания с разнообразна по степен на тежест 
клинична картина. Всеизвестен факт е, че ЗД 
тип 2 води след себе си редица усложнения и за-
сяга органи и системи в целия организъм. Често 
тези усложнения настъпват дори при оптимален 
контрол на нивата на плазмената глюкоза и са в 
правопропорционална зависимост  от давността 
на заболяването. ХВБ е  заболяване, което също 
може да доведе до тежки усложнения като дъл-
бока венозна тромбоза (ДВТ), белодробна тром-
боемболия (БТЕ) и дори смърт. 

ЗД е протромбогенно състояние, при което 
се наблюдават ускорени атеросклеротични про-
цеси и предразположение към образуване на 
тромби в различните съдови русла1,2. ЗД е само-
стоятелен рисков фактор за сърдечносъдови ин-
циденти, намалена преживяемост на 
пациентите, по-тежко протичане на някои забо-
лявания и др3. Диабетната микро- и макроан-
гиопатия засягат артериите от малък до среден 
и голям калибър. Ускорените атеросклеротични 
процеси водят до образуване на плаки в съдо-
вата стена, стеснение на лумена на съда  и до 
неговата пълна тромбоза. 

Големият въпрос е означава ли това, че за-
харният диабет е и рисков фактор за поява и раз-
витие на ХВБ. Захарният диабет и ХВБ 
споделят редица общи рискови фактори4,5. Най-
честите патогенетични механизми, които водят 
до ХВБ са повишеното венозно налягане, нару-
шената цялост и функция на венозните клапи и 
възпалителните процеси. Повишеното венозно 
налягане води до застой във венозната система. 

Това предразполага към образуване на ДВТ. На-
рушената функция или цялост на венозните 
клапи също може да доведе до ДВТ и/или въз-
паление на съдовата стена. Това се случва по 
два механизма. От една страна – нарушената 
фунцкия на венозните клапи може да доведе до 
ДВТ поради конгестия във венозното русло, от 
друга страна, нарушената цялост на венозните 
клапи може да доведе до възпаление и отново 
до ДВТ.  

 Повишените нива на медиаторите на въз-
палението играят основна роля в патогенезата 
на ХБВ6,7. Както се вижда на Фигура 1, възпа-
лението е водещият фактор, който обуславя ре-
дица клинични прояви на ХВБ. Промените в 
хемодинамиката, които се обуславят от пови-
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дисфункция. Прекъсването на патогенетич-
ната верига на ниво възпаление при ХВБ 
води до значително подобрение на клинич-
ната симптоматика и субективните оплаква-
ния на пациентите. 

 
Ключови думи: захарен диабет, хро-

нична венозна болест, възпаление, ендотел 

chain level of inflammation in patients with 
CVD leads to significant improvement in the 
clinical symptoms and in patients' subjective 
complaints. 

 
Keywords: diabetes mellitus, chronic ve-

nous disease, inflammation, endothelium  

Фиг. 1. Патогенеза на ХВБ 21
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шено венозно налягане, нарушена фунцкия на 
венозните клапи или тяхната цялост, често 
водят до хронично възпаление на венозната 
стена. Процесът обаче може да протече и по об-
ратния начин -  на базата на едно хронично въз-
паление да се стигне до хемодинамични 
алтерации като застой в съдовото русло, който 
да доведе до нарушена цялост и функция на ве-
нозните клапи, което от своя страна води до 
конгестия, а тя - до ДВТ. Получава се един по-
рочен кръг, в центъра на който са възпалител-
ните процеси. 

Патогенетичните  механизми при диабет-
ната ангиопатия са различни, но се смята, че 
при пациентите със захарен диабет са пови-

шени количествата на медиаторите на възпале-
нието, които въздействат на съдовата стена 
както на артериалната, така и на венозната сис-
тема8. Освен това трайно високите нива на плаз-
мената глюкоза действат токсично на съдовия 
ендотел. Според някои автори по-силно пато-
генният фактор при диабетици, водещ до разви-
ването на усложнения на съдовете на всички 
нива, е непрекъснатата флуктуация в нивата на 
плазмената глюкоза9-12. 

При захарния диабет се наблюдава хро-
нично системно възпаление на съдовата стена. 
Това се дължи на нарушения баланс в секре-
цията на адипокини от мастната тъкан при диа-
бетиците. Адипокините имат про- или 
антиинфламаторно действие. При диабетиците 
секрецията на адипокини е изместена към об-
разуването на повече проинфламаторни субс-
танции13,14. 

При болните от захарен диабет е повишена 
продукцията на свободни кислородни радикали, 
която генерира повишена продукция на медиа-
тори на възпалението. Повишената  секреция на 
медиатори на възпалението обуславя и хронич-
ния възпалителен процес, който се наблюдава 
при болните от захарен диабет.15-18 Това води до 
понижени нива на азотен оксид, ендотелна дис-
функция и съответно хемодинамични алтера-
ции вследствие на промени в съдовата стена 
(Фиг. 2).  

Известно е, че асептичното възпаление на ве-
нозната стена се наблюдава във всички стадии на 

34

Фиг. 2. Патогенеза на ендотелната дисфункция22 

Фиг. 3. Роля на възпалението в патогенезата на ХВБ



ХВБ. Възпалението при ХВБ в различни моменти 
играе ролята на причина и следствие (Фиг. 3). 

От гореизложеното може да се направи за-
ключението, че се наблюдава припокриващ се 
фактор – системното възпаление, при ЗД и ХВБ. 
Възпалителните процеси свързват тези две за-
болявания, което повдига въпроса дали често-
тата на ХВБ и ДВТ е по-висока при 
диабетиците. Повишените нива на медиаторите 
на възпалението, които се наблюдават при бол-
ните от захарен диабет, водят до ендотелна дис-
фунцкия. Ендотелната дисфунция 
предразполага към ДВТ, посттромбозен син-

дром и съответно ХВБ (Фиг. 4). 
Според различни проучвания микронизира-

ната пречистена флавоноидна фракция 
(МПФФ) намалява значително концентрацията 
на медиаторите на възпалението и оксидатив-
ния стрес. Доказано е, че МПФФ редуцира кон-
центрацията на ендотелин-1 и TNF-a. Чрез това 
си действие тези препарати въздействат на клю-
чов участък в патогенетичната верига на ХВБ.  
МПФФ повлиява системния възпалителен про-
цес и по този начин индиректно редуцира ендо-
телната дисфункция. Прекъсването на 
патогенетичната верига на ниво възпаление при 
ХВБ води до значително подобрение на клинич-
ната симптоматика и субективните оплаквания 
на пациентите.  

Предимството на прилагането на диосми-
нови препарати под формата на МПФФ е, че те 
повлияват по-добре микроциркулаторните па-
раметри. Комбинираното действие на активните 
флавоноиди в МПФФ най-ефективно запазва 
броя на функциониращите капиляри в сравне-
ние с чист диосмин и хесперидинови фракции 
поотделно. МПФФ намалява адхезията на лев-
коцитите към съдовата стена и техния, така на-
речен „rolling“ (търкаляне), който се изразява в 
образуването на транзиторни връзки между лев-
коцитите и съдовата стена при тангенциалното, 
постепенно децелериращо движение на левко-
цита по ендотела (Фиг. 5). 

Честотата на ХВБ е по-висока при болните 
от ЗД. Тя е правопропорционална на давността 
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Фиг. 5. Ефективност на МПФФ

Фиг. 4. Роля на медиаторите на възпалението за 
поява на ендотелна дисфункция23
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и тежестта на диабета и се дължи главно на сис-
темния възпалителен процес, който е присъщ на 
това заболяване19,20. Повлияването на възпали-
телния процес медикаментозно би прекъснало 
патологичния процес и би довело до значително 
подобряване на клиничната картина при болни 
със ЗД и ХВБ. 

В периода 01.01.2019 – 01.05.20 г. в Клини-
ката по съдова хирургия към УМБАЛ Бургас  се 
проведе проучване за връзката между захарния 
диабет и ХВБ. 

 
ЦЕЛ 

 
Целта на проучването беше да се установи 

връзката между честота на ХВБ и ЗД, дали при 
болните от захарен диабет освен ускорени ате-
росклеротични процеси се наблюдава и пови-
шена честота на хронична венозна болест, да се 
анализира влиянието на МПФФ върху клинич-
ната картина и субективните оплаквания на бол-
ните от ЗД и ХВБ. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 
В проучването бяха включени 162 амбула-

торни пациенти и 103 стационарни, хоспитали-
зирани в Клиниката по съдова хирургия. 
Пациентите бяха помолени да попълнят два въ-
просника, единият от които целеше да установи 
давността на диабета, типа лечение и наличието 
на усложнения, свързани  с диабета. Другият 
въпросник целеше да оцени риска от ХВБ при 
пациентите. На всички пациенти беше извър-
шен физикален преглед и цветно кодирана доп-
лер сонография (ЦКДС) на венозната система 
на долните крайници. Нивата на плазмената 
глюкоза на хоспитализираните пациенти бяха 
измервани два пъти дневно. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
1. Характеристики на амбулаторните паци-

енти: 57 мъже (35.18%) и 105 жени (64.81%), 
средна възраст – 55.6 (минимална възраст 45 г., 
максимална - 68г.),  среден ръст - 1.7 m, средно 
тегло – 81,8 kg, среден BMI - 28,19.  

По отношение на давността на диабета ус-
тановихме, че при 129 (62%) тя е повече от 10 
години, 13 (8.64%) страдат от диабет между 5 и 
10 години, а 20 (12.34%) – по- малко от 5 години 
(Фиг. 6). 

Данните за лечението на диабета са пред-
ставени на фигура 7, а именно 8 (4.93%) от па-
циентите лекуват диабета си само с диета, 9 
(5.55%) пациенти прилагат диета заедно с перо-
рална терапия, 1 (0.61%)  пациент съобщава, че 
прилага диета и инсулинова терапия, 56 
(34.56%) от пациентите прилагат перорална те-
рапия, без да спазват диета, 42 (25.92%) паци-
енти прилагат инсулинова терапия, 
комбинирана с перорална терапия,  а 46 
(28.39%) прилагат само инсулин. 

Давността на инсулинолечението е предста-
вена на Фигура 8 както следва: 72 (44.44%) от 
пациентите не прилагат инсулин,  5  (3.08%) се 
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лекуват с инсулин по-малко от 5 години, 9 
(5.55%) прилагат инсулин между 5 и 10 години, 
а 76 (46.91%) са на инсулинова терапия повече 
от 10 години. 

Анамнестичните данни за ХВБ показват, че 

43 (26.53%) не съобщават за проблеми с вените 
на долните крайници, а 119 пациенти (73.45%) 
страдат от разширени вени (Фиг. 9).  

Интересни са данните, изобразени на фи-
гура 10, които показват времето на поява на 
симптомите на ХВБ. При 23 (19.32%) пациенти 
това се е случило преди диагностицирането на 
ЗД, а при 96 (80.58%) - след диагностицирането 
на ЗД. Тези данни са много показателни, защото 
разкриват пряка корелация между двете заболя-
вания. 

В анкетата залегна и оценка на риска от 
ХВБ като при 46 (28.39%) от пациентите този 
риск беше оценен като нисък, 61 (37.65%) от тях 
бяха със среден риск, а 55 (33.95%) се оказаха с 
висок риск от ХВБ или общо 116 (71,6%) паци-
енти са с над среден риск от поява на хронична 
венозна болест (Фиг. 11). 

2. Характеристика на хоспитализираните 
пациенти: 73 мъже (70.87%) и 30 жени 
(29.13%), с доказан ЗД тип 2 и средна възраст 
60.1 г. (минимална възраст 49 г., максимална 
възраст 79 г.) От тях 67 (65.04%) бяха хоспита-
лизирани по повод наличие на инфектирано 
диабетно стъпало, 5 (4,85%) пациенти бяха с 
ДВТ в илио-феморалния сегмент, а 19 (18,44%) 
- с ДВТ във феморо-поплитеалния сегмент. При 
12 пациенти  (11,65%) поводът за хоспитализа-
цията беше наличието на активна инфектирана 
венозна язва (ХВБ – VI стадий по СЕАР). Общо 
при 78 (75,73%) от всички хоспитализирани 
беше установена ХВБ в различни стадии като 
при 64 (82,05%) от тях симптомите на ХВБ са 
се появили след откриване на ЗД. На хоспита-
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лизираните пациенти се проведе ЦКДС на дол-
ните крайници при постъпването в стационара 
и в деня на изписването. На трима от пациен-
тите с ДВТ в илио-феморалния сегмент беше 
извършена оперативна интервенция – тромбек-
томия/аспирационна тромбектомия, а пациен-
тите с ДВТ във феморо-поплитеалния сегмент 
бяха лекувани консервативно с антикоагуланти. 
Нивата на плазмената глюкоза на хоспитализи-
раните пациенти се измерваха два пъти дневно 
– сутрин и вечер. При 4% от пациентите нивата 
на плазмената глюкоза бяха трайно над 13 
mmol/l. 

 
ОБСЪЖДАНЕ 

 
При изследвания контингент болни се уста-

нови наднормено тегло, а немалка част от тях 
бяха с различна степен  на затлъстяване. Кол-
кото по-голямо натрупване на мастна тъкан има, 
особено в и между мускулите и подкожието 
около корема, толкова по-трудна е утилизацията 
на инсулина в  клетките. Това води до перманен-
тна хиперинсулинемия и постепенно изчер-
пване на функционалните възможности на 
организма по отношение на производството на 
инсулин. Андрогенният тип затлъстяване е пър-
вият сигнал, че започват метаболитни наруше-
ния в организма, но също така и ярка червена 
светлина, очертаваща пътя на усложненията 
при захарен диабет. Увеличената висцерална 
мастна тъкан, която е метаболитно активна чрез 
своите хормони, наречени цитокини, увеличава 
още повече инсулиновата резистентност на 
клетките. Висцералната мастна тъкан е своеоб-
разен ендокринен орган. Тя участва в регули-
ране на теглото, метаболизма, хормоните на 
стреса и възпалението. Свързана е директно с 
автономната нервна система и не се влияе от 
желанията и волята на човека. Високите нива на 
кортизола и активността на симпатикуса потис-
кат сигналната роля на лептина и чувството за 
ситост е нарушено. Точно обратното, засилва се 
чувството на глад. Нашите наблюдения сочат, 
че диабетиците като цяло рядко спазват необхо-
димата диета. Едва 18 от анкетираните амбула-
торни пациенти съобщават, че провеждат 

някакъв вид диета при лечението на захарния 
диабет. 

Огромният процент  пациенти - 79,62%, са 
с давност на диабета повече от 10 години, ко-
гато са се развили вече късни усложнения на за-
боляването. Това са болните, при които като 
правило се установяват клинични прояви на съ-
дово дегенеративен синдром, а хроничното ак-
тивиране на медиаторите на възпалението води 
до необратима увреда на съдовия ендотел на ве-
нозната стена и развитие на венозна тромбо-
тична болест, последвана от ХВБ.  

Честотата и тежестта на диабетната  микро- 
и макроангиопатия е праворпопорционална на 
давността на диабета и нуждата от инсулинова 
терапия. При наблюдаваните от нас болни се ус-
тановява зависимост между възрастта, дав-
ността на диабета и лечението с диета, 
перорални препарати и инсулин. Колкото в по-
ранна възраст се прояви ЗД тип 2 и колкото по-
голяма давност има, толкова вероятността 
пациентът да премине на инсулиново лечение е 
по-голяма.  

Съществува пряка корелация между ЗД тип 
2, ХВБ и нейните усложнения. Нашето кли-
нично наблюдение потвърждава подобна теза, 
тъй като при 73,45% от наблюдавания амбула-
торен контингент и при 75,73% от хоспитали-
зираните установихме наличие на разширени 
вени, а при 80,58% и 82,05% съответно това за-
боляване се е появило след установяване на 
диабета. При оценката на риска 71,60% от па-
циентите са със среден и висок риск за поява на 
остър венозен съдов инцидент, последван от 
хронично усложнение. Развитието на посттром-
бозен синдром при диабетиците е по-често, ве-
роятно вследствие на по-голямата честота на 
ДВТ при тази популация от пациенти. 

Значителна част от нашия амбулаторен кон-
тингент е прекарал ДВТ в миналото (повече от 
40%), което е индикатор за увреждане на веноз-
ната стена, пряко кореспондиращо с появата и 
развитието на диабета. Активирането на медиа-
торите на възпалението води до увреждане на 
съдовия ендотел при диабетиците, което е пред-
поставка за асептично възпаление на венозната 
стена, последвано от тромбоза на кръвоносния 
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съд. Вероятно същата причина може да доведе 
директно до поява и развитие на ХВБ. Това на-
лага и един от основните изводи от нашето про-
учване, а именно - повлияването на хроничните 
възпалителни процеси, засягащи ендотела на 
венозната стена би довело до снижаване на чес-
тота на ДВТ и различните проявления на ХВБ 
при диабетици.  

На всички пациенти беше предписано лече-
ние  с микронизирана пречистена флавоноидна 
фракция за 6 месеца според препоръките на На-
ционалните ръководства за лечение на ХВБ. 
След изтичането на половината от този период 
(3 месеца) пациентите попълваха въпросник с 
цел оценка на повлияването на субективните 
оплаквания от ХВБ. Резултатите от нашето про-
учване са повече от показателни – при 72% се 
установи значително, а при 22% - частично под-
обрение в субективните оплаквания и клинич-
ния статус. При 69,72% има значителна 
редукция в усещането за тежест в долните край-
ници, при 55% отоците около глезените са били 
повлияни значително и редуцирани, а 80% от 
пациентите  не са съобщили за появата на зачер-
вяване, хипертермия, болка по хода на някоя от 
повърхностните вени на долните крайници, 
което би съответствало на асептично възпале-
ние на повърхностен венозен съд по време на 
лечението.  

Забележка: при изтичането на пълния пре-
поръчителен период за лечение с МПФФ (6 ме-
сеца) ще бъдат събрани подробни анкетни и 
клинични данни за повлияването на субектив-
ните оплаквания на пациентите и обективната 
клинична картина и ще бъдат представени до-
пълнително. 

 
ИЗВОДИ 

 
Наднорменото тегло се явява основен рис-

ков фактор за развитие на захарен диабет и не-
говите усложнения. Именно това предвещава 
появата на ендотелна дисфункция  както на ар-
териалните, така и на венозните съдове. Съ-
ществува пряка зависимост между давността на 
диабета и появата и развитието на ХВБ. Диабет-
ната ангиопатия засяга не само артериалното 

съдово русло, но и венозните кръвоносни съ-
дове. Захарният диабет е протромбогенно със-
тояние, което е и самостоятелен рисков фактор 
за ДВТ на долните крайници с последващо раз-
витие на ХВБ. Причината за повишената чес-
тота на ДВТ при болните от диабет 
най-вероятно се дължи на хроничното повиша-
ване на възпалителните медиатори при болните 
от захарен диабет, водещо до хронично сис-
темно възпаление. Общият патогенетичен ме-
ханизъм между ЗД, ДВТ и ХВБ вероятно се 
изразява в субклиничния възпалителен процес. 
Лечението с МПФФ за по-дълъг период от 
време (6 месеца) е ключ към решаване на про-
блема поради доказаните механизми и ефекти 
на въздействие върху венозната стена. 
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В КСХ на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, 
Варна бяха оперирани 4 случая на АAА, при 
които се установиха диагностични проблеми 
пред- и постоперативно. При двама от бол-
ните при оперативното лечение се установи 
пробив на аортната аневризма в съседен 
орган от ГИТ. При един от болните се уста-
нови комуникация на аортната аневризма с 
долна празна вена. При един болен клинич-
ното протичане на постоперативния период 
не кореспондираше с находката от образната 
диагностика, при което приоритет бе даден 
на клиничната находка и не се предприе опе-
ративна ревизия. В заключение смятаме, че 
е необходимо клиничното обсъждане да се 
провежда със специалисти по образна диаг-
ностика.  

 
Ключови думи: аневризма, комуника-

ция, гастро-интестинален тракт 

РЕЗЮМЕ

In the Clinic of Vascular surgery in St. Ma-
rina University Hospital four patients with 
aneurysms of abdominal aorta were operated, 
where diagnostic problems in pre- and postop-
erative periods were found. In two patients dur-
ing the operation, a communication of the 
aneurysmal body and the adjacent organ of the 
intestninal tract was found. In one patient a com-
munication of the aortic aneurysm and the infe-
rior vena cava was found. In one patient the 
clinical course of disease in the postoperative 
period was not corresponding with the findings 
of the CT scan, in which case priority of the clin-
ical findings was given and no operative inter-
vention was performed. In conclusion we find 
important to perform clinical discussions in the 
presence of radiologist.  

 
Keywords: aneurysm, communication, gas-

tro-intestinal tract 
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 УВОД 
    

В клиниката по съдова хирургия (КСХ) на 
УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна неколкок-
ратно наблюдавахме несъвпадение между акси-
алната компютъртомографска находка и 
клиничното и интраоперативно наблюдение при 
болни с усложнени аневризми на абдоминалната 
аорта и следоперативното им проследяване. При 
един от болните рентгеновата диагноза бе за на-
личие на аорто-дуоденална фистула (АДФ), 
което не се потвърди, а при трима други болни 
с клиника за инфекция и фебрилитет и наличие 
интраоперативно на АДФ от рентгеновите за-
ключения липсваха данни за АДФ. Представяме 
тези 4 случая като несъответствие между рен-
тгеновата и интраоперативната находка. 

 
Материал 
1. Болен Ж. А. М. на 63 г. Постъпва в КСХ 

за планово аортно протезиране по повод анев-
ризма на абдоминална аорта (ААА), извършено 
без компликации. При контролна КАТ по повод 
дискомфорт в горна коремна половина се пози-
тивират данни за аорто-ентерална фистула – за-
ключение, базирано на ектопичен газ в аортен 
графт и прилежаща чревна бримка, стрииране 
на мастната тъкан и оформяне на псевеоанев-
ризма. При повоторен КАТ след 3 дни се уста-
новяват персистиращи газови мехурчета около 
графта, което насочва мисълта към абсцесна ку-
хина, като се изключва възможността за аорто-
дуоденална фистула (фиг. 1).   

Болният след протезирането бе лекуван ме-
дикаментозно и не бе предприета ревизия, не-
гативни останаха микробиологичните 
изследвания. Болният се изписа с ехографски 
данни за резорбция на колекцията около аор-
тния графт и подобрение на субективното със-
тояние. При контролните прегледи на 1, 3 и 6 
месец след операцията няма данни за инфекция. 

 
2. Болен П. И. Д. на 57 г. постъпва в КСХ с 

консумативен синдром и данни за аортна анев-
ризма за планово оперативно лечение. В про-
цеса на подготовка болният обилно изходил 
ясна кръв и коагулуми, които налагат превеж-

дане в Клиника по коремна хирургия за доуточ-
няване. Проведени фиброгастроскопия  и фиб-
роколоноскопия, които показват съответно 
данни за гастро-езофагеална рефлуксна болест, 
остри дуоденални ерозии, доброкачествено но-
вообразувание на сигмата и вътрешни хемо-
роиди. Осъществена е ревизия на образите на 
КАТ, в която се допълват циркулярно задебеля-
ване на стената на сигмата до 5 mm на протеже-
ние 4 cm и в диференциално-диагностичен план 
се появява съмнение за колон-карцином.  

Същият болен при нов тласък на профузно 
кървене от ГИТ е опериран спешно от комби-
ниран екип на КСХ и Клиниката по обща и опе-
ративна хирургия, при което се установи 
сакулерна аневризма (описана в КАТ – фиг. 2)  

Фиг. 1.  КАТ след оперативно лечение по повод      
на ААА. Виждат се газови мехурчета в ранния          
следопративен период между протезата и аневриз-
малния сак 

Фиг. 2. КАТ на сакциформена аневризма на 
аортата, която в долния полюс декубитира тънкоч-
ревен сегмент 
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с декубитиране и пробив в йеюнална бримка 
(фиг. 3 и 4), пълни с коагулуми и кръв тънкоч-
ревни и дебелочревни бримки, включително и 

голям отливъчен коагулум в лумена на стомаха. 
Деконекция на фистулата с обшиване и ликви-
диране на аневризмалния сак без използване на 
синтетичен материал, поради контаминация на 
полето и резекция на тънкочревния участък с 
анастомоза край-в-край. Следоперативният пе-
риод на болния, протече в Клиника по анесте-
зиология и интензивно лечение. След 
първоначално подобряващо се общо състояние, 
пълно възстановяване на кръвоснабдяването на 
крайниците и преодоляване на шоковото и ане-
мично състояние, болният се влоши и екзитира 
с клиника на бъбречна недостатъчност.  

 
3. Болен К. А. А. на 67 г. постъпва в КСХ по 

спешност с установена в друго лечебно заведе-
ние аневризма на абдоминалната аорта с макси-
мален диаметър 70 mm, клинични и образни 
данни за руптура и фебрилитет до 38оС. Той е 
с болка в долен коремен етаж и неколкократни 
повръщания. При направена КАТ се установя-
ват данни за дисекираща аневризма на абдоми-
налната аорта, данни за перианевризмален 
инфламаторен процес и не се установяват данни 
за екстравазация на контрастна материя и сво-
бодни колекции в ретроперитонеума и интрапе-
риотнеално. Повторен КАТ дава данни за леко 
увеличение на размера на аневризмата (фиг. 5). 
Руптура на интималния слой на аневризмата и 
оформяне на псевдоаневризмален сак с плът-
ност на съдържимото на кръв, невъзможност да 
се изключи заплашваща руптура и отново ли-
ипсващи данни за екстравазация на кръв в рет-
роперитонеума и свободната коремна кухина 
(фиг. 6). Суспекция за ангажиране на илиачните 
артерии в дисекационния процес.  

Болният бе предложен за неотложно 
след кратка предоперативна подготовка аортно 
протезиране. Интраоперативно се намери абс-
цесна кухина, изпълнена със зловонна гной в 
непосредствено съседство с аортната аневризма 
и фистулен ход между абсцесната кухина и дуо-
денума. Обшиха се аортата и илиачните арте-
рии и се премахна абсцесната кухина.  Шев на 
дуоденума. Лапаросинтеза. Циркулацията към 
долните крайници бе възстановена с аксило-би-
феморален байпас. В следоперативния период 

Фиг. 3. КАТ на аорто-ентерална фистула – тромбоза 
на аневризмалния сак 

Фиг. 5. КАТ на аорто-дуоденална фистула

Фиг. 4. КАТ на аорто-ентерална фистула – газ в          
лумена на аневризмалния сак 
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болният въстанови чревния пасаж и бе дехос-
питализиран. Крайниците му бяха добре кръ-
воснабдени с периферни пулсации. На 
контролните прегледи в рамките на няколко ме-
сеца следоперативно пациентът се представяше 
в задоволително общо състояние.  

 
4. Болен И. Д. И. на 68 г., хоспитализиран 

директно в КАИЛ по повод колапсно състояние 
и известна аневризма на абдоминална аорта. От 
КАТ се потвърждава фузиформена аневризма с 
размери: 116 mm – кранио-каудален и 96 mm – 
максимален трансверзален. Около аневризмата 
се наблюдава колекция с характеристика на хе-
матом. В двете фази на контрастиране не се ви-

зуализира активно кървене.  
Оперативната интервенция установи ко-

муникация между аортната аневризма и вена 
кава (aorto-caval fistula – ACF). Интраопера-
тивно се извърши деконекция на аортната анев-
ризма и вена кава инфериор, като се обши вена 
кава по лявата ѝ повърхност, където беше кому-
никацията с аневризмалното разширение. Про-
тезира се абдоминалната аорта. Гладко 
протичане на следоперативния период. Интрао-
перативната находка наложи ревизия на КАТ 
образите, при което се установи контрастиране 
на вена кава по цялото ѝ протежение над кому-
никацията с аортната аневризма (фиг. 7).  

 
 
 
 

Фиг. 6. . 3D – реконструкция на аортографията на 
пациент с аорто-дуоденална фистула

Фиг. 7. КАТ на аортна аневризма с комуникация с 
вена кава инфериор с контрастиране на вената и бе-
лодробните вени.
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ДИСКУСИЯ 

    
Опитът на Клиниката по съдова хирургия 

показва, че при диагностичното уточнаване на 
болните с усложнени аортни аневризми е необ-
ходимо пациентът да бъде обсъден от хирурзи 
и рентгенолози, за да се изясни предоператив-
ната диагноза и да се изгради правилния подход 
при всеки отделен пациент. 

Рентгеновите диагнози без съпоставяне 
с клиничните находки, както добре се вижда от 
горната таблица, водят често до фалшиво пози-
тивни или фалшиво негативни резултати, което 
на операционната маса поставя хирурга в из-
ключително сложна ситуация. 

Eто защо при пациенти със съмнение за 
такава сериозна патология е необходимо про-
веждане на разширен консилиум с участие на 
съдов хирург, рентгенолог и коремен хирург, 
тъй като оперативния екип е желателно да бъда 
комбиниран и да е подготвен за всички въз-
можни варианти на сложната патология. 
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Табл. 1. Резултати от представените 4 случая със съмнение за АДФ/АКФ 
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Въведение: Представяме клиничен слу-
чай на ятрогенна периферна полидисемина-
ция с магистрална артериална оклзузия от 
чужди тела. 

Клиничен случай: Мъж на 57 г. е хос-
питализиран за елективна ендоваскуларна 
процедура в Клиника по инвазивна кардио-
логия, МБАЛ„Тракия”. През десен фемора-
лен достъп след пласиране на водач 0.035Fr 
в аортата се въвежда водещ катетър JR 
3.5/5Fr. При изваждане на водача и контра-
стиране настъпва фрагментация на катетъра 
и чуждото тяло с дължина 11cm антеро-
градно попада в а. илиака интерна декстра. 
Екстракцията с примка води до втора фраг-
ментация с миграция на трите новообразу-
вани чужди тела в трети циркумфлексен 
клон на а. профунда феморис декстра, диста-
лен сегмент на а. феморалис суперфициалис 
декстра и в Р2 и Р3 сегмент на а. поплитеа 
декстра. 

След пребазиране в операционна зала и 
рентгеноскопично верифициране на чуждите 
тела се извърши медиален дорзален достъп 
до а. феморалис суперфициалис декстра, а. 

РЕЗЮМЕ

Background: iatrogenic peripheral arterial 
polydissemination with alien particles presented 
with acute ischaemia. 

Case report: Male, 57, admitted in Clinic 
of Interventional Cardiology for treatment of left 
common femoral artery. Trough right femoral 
access leading catheter JR 3.5/5Fr was placed in 
the aorta over 0.035Fr guidewire. During con-
trast media injection 11cm part of the catheter 
defragmented and was driven anterogradely by 
the flow into right internal iliac artery. The at-
tempts to extract it lead to new fragmentation to 
3 particles which migrated into third circumflex 
branch of deep femoral artery, distal part of su-
perficial artery and popliteal arterial segments 
P2 and P3. 

The patient was transferred into operating 
theatre presenting meanwhile acute ischaemia 
of right leg. All alien particles were verified flu-
oroscopically. Through dorsal popliteal access 
superficial, popliteal, anterior and posterior tib-
ial, and peroneal arteries were accessed and 
meanwhile one of the particles defragmented so 

SUMMARY

ЕНДОЛУМЕННА МУЛТИФРАГМЕНТАЦИЯ НА 
ВОДЕЩ КАТЕТЪР С ПЕРИФЕРНА ПОЛИДИСЕМИНАЦИЯ,               
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СЪКРАЩЕНИЯ 
    

ПАБ - периферната артериална болест 
FDA - Агенция по храни и лекарства на САЩ  
KTА– компютърна томографска ангиография 
ПТА - перкутанна транслуминална ангиопластика 
AИЕС – а. илиака екстерна синистра 
AФКС – а. феморалис комунис синистра 
АИИД – а. илиака интерна декстра 
АПФД – а. профунда феморис декстра 
AФСД – а. феморалис суперфициалис декстра 
АПД – а. поплитеа декстра  
АТАД – а. тибиалис антериор декстра 
АФД – а. фибуларис декстра  
АТПД  - а. тибиалис постериор декстра 
 
 
 
 

 

УВОД 
 

Прогресивно развиващата се ендоваску-
ларна ера поставя на изпитание квалифика-
цията и уменията на съдовите хирурзи и 
ендоваскуларните специалисти, като разкрива 
нови възможности за прилагане на различни те-
рапевтични подходи при съвременното лечение 
на периферната артериална болест (ПАБ).1-12 

Все повече ендоваскуларни интервенции при 
мултисегментните артериални облитерации се 
извършват, преодолявайки предизвикателствата 
от приложението на различни консумативи, уст-
ройства и системи.6-13 При някои типове лезии 
те дори превалират пред доказалите своята 
ефективност хибридни процедури14 и класи-
чески конвенционални интервенции, утвърдили 
се като “златен стандарт” през последните 50 
години.15-17, 9 

Комплексната оценка на всеки отделен кли-

поплитеа декстра и трифуркацията. По време 
на оперативния достъп настъпи нова фрагм-
нетация с миграция на трите тела в а. тибиа-
лис антериор декстра, а. фибуларис декстра 
и а.тибиалис постериор декстра. След разши-
ряване на достъпите и клампаж дистално от 
нивото на чуждите тела се извърши директна 
екстракция на същите. Тромбектомия и су-
тура без остатъчна хемодинамичнна стеноза. 
Дехоспитализация на 7-мия следоперативен 
ден с педален пулс и умерен реперфузионен 
оток. 

Изводи: Ятрогенната полифрагмента-
ционна дисеминация на чужди тела е рядко, 
но високорисково усложнение на ендовас-
куалрнитe процедури и единствено добрата 
колаборация между отделните екипи в усло-
вията на спешност може да доведе до пози-
тивно преодоляване на тежко развиващата се 
клинична картина. 

 
Kлючови думи: Чуждо тяло, фрагмента-

ция, оперативна екстракция, остра исхемия 

the three new particles migrated into distal an-
terior, proximal posterior and peroneal arteries. 
The access was excessed, all arteries clamped 
distally, and alien particles were extracted. TEA 
was performed. No hemodynamically signifi-
cant residual stenosis was detected. The patient 
was discharged on 7th day with restored pedal 
pulses and mild reperfusion oedema. 

Conclusions: The iatrogenic multifragmen-
tational dissemination of alien particles is very 
rare but high-risk complication during endovas-
cular procedures. The well stacked collaboration 
between departments in emergency leads to pos-
itive treatment results of this serious clinical 
condition. 

  
Keywords: Alien particle, defragmentation, 

operative extraction, acute ischaemia  
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ничен случай обаче изисква предварителен за-
дълбочен анализ на риска за пациента, опред-
еляне не евентуалната ефективност от 
планираната ендоваскуларна интервенция, 
следпроцедурната преживяемост, качеството на 
живот и очакваната проходимост на третира-
ният сегмент.2-4, 9-12, 17, 18 

За съжаление, паралелно с прогресивното 
увеличение на броя на ендоваскуларните про-
цедури и интервенциите в различните съдови 
басейни се появяват нови  усложнения. Пови-
шаващата се квалификация на специализира-
ните екипи и генерираният опит улесняват 
преодоляването на разнообразните и непредви-
дими понякога компликации.19-21 

Едно от най-редките такива е ендолумен-
ната фрагментация на ендоваскуларен катетър 
с миграция на чуждото тяло. Макар изключи-
телно рядко с честота, ненадвишаваща 1% по 
литературни данни,22 до края на 20-ти век това 
усложнение корелираше с много висока смър-
тност, достигаща 71%.23,18 През 2008 г. опас-
ността от това усложнение беше дефинирана и 
от Агенцията по храни и лекарства на САЩ 

(FDA).24,25     
Днес, независимо от наличието на различни 

ендоваскуларни екстракционни техники, проце-
дурният леталитет варира от 24% до 60%.26   

За съжаление, налагащата се понякога кон-
версия към отворена оперативна интервенция 
също повишава смъртността. Това е факт, който 
се свързва с увреденият полиморбиден изходен 
статус на пациентите.23,27 

 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

 
Представя се клиничен случай на интраар-

териална полифрагментация на водещ катетър 
с ятрогенна периферна полидисеминация, пред-
извикваща магистрална артериална оклузия от 
чужди тела с остра исхемия на долния крайник. 

Пациент от мъжки пол на 57 г. е хоспитали-
зиран за елективна ендоваскуларна процедура в 
Клиника по инвазивна кардиология, МБАЛ 
„Тракия”. След проведена контрастна компю-
търна томографска ангиография (КТА) е преце-
нен като индициран за перкутанна 
транслуминална ангиопластика (ПТА) на а. 

Фиг. 1.  Фрагментация на ка-
тетъра в АИИД

Фиг. 2. А. Миграция на трите новообразувани чужди тела в трети цир-
кумфлексен клон на АПФД , Б. Миграция в дистален сегмент на АФСД 
и АПД Р2 и Р3

A Б
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илиака екстерна синистра (AИЕС) и а. фемора-
лис комунис синистра (АФКС). Клинично исхе-
мията на пациента е стадирана като ПАБ II B 
Fontaine/ Rutherford 2.  

Процедурата се извършва в коронарна ан-
гиографска зала от екип инвазивни кардиолози. 
През десен феморален достъп след пласиране 
на водач 0.035Fr в аортата се въвежда водещ ка-
тетър JR 3.5/5Fr. При изваждане на водача и 
контрастиране настъпва фрагментация на кате-
търа и чуждото тяло с дължина 11cm                           
антеградно попада в a. илиака интерна декстра 
(АИИД) (Фигура 1). Извършва се опит за екс-
тракция с примка, който води до втора фрагмен-
тация с миграция на трите новообразувани 
чужди тела в трети циркумфлексен клон на а. 
профунда феморис декстра (АПФД), дистален 
сегмент на а. феморалис суперфициалис 
декстра (АФСД) и в Р2 и Р3 сегмент на                          
а. поплитеа декстра (АПД) ( Фигура 2).  

Миграцията на фрагментите, предизвикали 
периферна емболизация с остра исхемия на дес-
ния долен крайник, и невъзможността за ендо-
васкуларна екстракция налагат извършване на 
спешен съдово-хирургичен консулт. 

След провежда-
нето му, пациентът 
се пребазира в опе-
рационната зала и 
се извърши рентге-
носкопична лока-
лизация на чуждите 
тела, след което се 
прецени, че меди-
алният дорзален 
достъп до АФСД, 
АПД и трифурка-
цията е оптимал-
ният вариант. 
Достъпът до чуж-
дото тяло в трети 
циркумфлекс ен 
клон на АПФД, 
чието присъствие 
не би трябвало да 
причинява хемоди-
намични наруше-

ния на артериалната перфузия на десния долен 
крайник, не беше преценен като приоритетен. 
При извършването на оперативния достъп към 
артериите настъпи нова фрагментация с мигра-
ция на трите тела в а. тибиалис антериор 
декстра (АТАД), а. фибуларис декстра (АФД) и 
а. тибиалис постериор декстра (АТПД). След 
разширяване на достъпите и клампаж дистално 
от нивото на чуждите тела се извърши директна 
екстракция на същите (Фигури 3 и 4). Проходи-
мостта на артериите се ревизира след извър-
шване на тромбектомия и контрастна 
верификация на резултата. Следоперативният 
период протече гладко с медикация и физикална 
рехабилитация по протокол. Пациентът се де-
хоспитализира на 7-ия следоперативен ден с 
първично зарастваща оперативна рана, наличен 
палпаторно пулс на АТПД и АДПД и умерен ре-
перфузионен оток. 

  
ОБСЪЖДАНЕ 

 
Ятрогенната интраартериална полифраг-

ментационна дисеминация на чужди тела е 
рядко усложнение на ендоваскуалрнитe проце-

Фиг. 4 Трите фрагмента от ка-
тетъра, попаднали в АТАД, 
АФД и АТПД

Фиг. 3. Момент от оперативната екстракция 
на един от фрагментите
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дури,24,25 което, за съжаление, се съчетава с 
висок леталитет.26  

Първият, описан в специализираната лите-
ратура случай, е на миграция на разчленен ка-
тетър от кубиталната ямка в дясно предсърдие 
и е представен през 1954 г.24, 28-30 Впоследствие 
съобщенията за фрагментирани водачи се уве-
личават. През 1964 г. Thomas et al. за първи път 
успяват да отстранят ендоваскуларно мигри-
рало в дясно предсърдие чуждо тяло, изпол-
звайки бронхоскопска щипка.31 

По литературни данни днес се счита, че 
приблизително 99% от всички клинични случаи 
са вследствие на фрактура на венозно имплан-
тирани катетри за хемодиализа, което обуслява 
риска от миграция на фрагментите в десни сър-
дечни кухини и белодробни артерии. На другия 
полюс са диагностичните и водещите катeтри и 
локализатори от затварящи устройства, при 
които честотата на фрактуриране е едва 1%.26 
При интраартериалната фрагментация е пови-
шен рискът от периферна емболизация и руп-
тура на съдовете поради активното въздействие 
на артериалния кръвоток. 

Като цяло в литературата рядко се доклад-
ват ендоваскуларни екстракции на тези                 
фрагменти19, въпреки немалкия брой интрарте-
риални фрактурирания.23  Отстраняването на 
дисеминираните чужди тела е високорискова 
интервенция, независимо от усъвършенства-
нето на екстракционните техники.  

Успеваемостта при ендоваскуларните екс-
тракции на чужди тела варира от 80 до 95%.19  

Най-често се прилага  усукване  на  2-3 водача 
около чуждото тяло, захващане с инструмент за 
екстракция с примка (Goose-neck)32 или били-
арна, щипка или с инструменти тип кошница.24 
При миграция на стент или фрагмент от стент е 
възможен вариант преминаване през стента с 
балон и бавно внимателно издърпване или фик-
сация чрез разгъване на друг стент (стент в 
стент) – така наречената телескопна техника.19 

Изборът и изпълнението на техниката в голяма 
степен зависят от опита, уменията и личните 
предпочитания на съдовия специалист. Нерядко 
се налага комбинация от няколко техники, а при 
неуспех - конверсия към конвенционална опе-

ративна интервенция в спешен порядък пред-
вид задълбочаващите се прояви на усложне-
нието. 

Независимо от този факт ендоваскуларната 
екстракция във всички описани варианти е с 
приоритет за преодоляване на усложнението. За 
съжаление, макар и по-щадяща, тя също може 
да корелира с висок леталитет поради пери-
ферна емболизация и други усложнения при 
миграцията под въздействие на кръвотока преди 
и по време на екстракционните процедури, раз-
виваща се остра исхемия и пролонгиране на 
процедурното време.19,23 

При неуспех алтернативата остава отворе-
ната хирургия с всички произтичащи от прила-
гането ѝ рискове. За съжаление, в повечето 
случаи конверсията повишава смъртността по-
ради увредения полиморбиден изходен статус 
на пациентите и травматизма на някои от интер-
венциите. 

Безспорно предимство, улесняващо отворе-
ната интервенция, е интраоперативната рентге-
нова диагностика, позволяваща локализацията 
на фрактурираните сегменти и съсредоточване 
в определени анатомични региони, достъпни за 
провеждане на операцията. Изхождайки от 
нашия представен случай, не трябва да се из-
ключва допълнителна фрагментация с или без 
миграция на части от чуждото тяло дистално от 
достъпа, чиято превенция може да се реализира 
чрез налагане на дистален контрол под местата 
на артериотомиите, извършвани за изваждането 
на чуждите тела. 

 
ИЗВОДИ 

 
Макар и рядко, конверсията към отворена 

хирургия с цел изваждане на фрактурираните 
сегменти от артериалните съдове е единстве-
ната алтернатива, която колерира с повишена 
смъртност поради увредения полиморбиден из-
ходен статус на пациентите, тежката бързо про-
гресираща остра исхемия, удълженото 
оперативно време и травматизма на отворената 
хирургия. Интраоперативната рентгенова диаг-
ностика за точна локализация на фрагментите 
има ключова роля в оперативното лечение. 



Добре обмислената, макар и в условия на спеш-
ност, интервенция и правилният избор на съдо-
вите достъпи и контрол на кръвотока (с цел 
превенция на нови миграции) са от решаващо 
значение за позитивното преодоляване на съз-
далата се компликация. 
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Пациентите на хемодиализа се нуждаят 
от постоянен и сигурен съдов достъп, който 
да осигури в дългосрочен план животопод-
държащите диализни процедури. Вариантите 
за осигуряване на съдов достъп са: поставяне 
на временни или постоянни катетри, конт-
руиране на AVF или AVG. Обикновено ве-
ните на горните крайници (в. субклавия, в. 
иномината и горна празна вена) твърде бързо 
тромбозират и това води до канюлиране на 
вените на долните крайници (феморална и 
илиачна вени). Пациентите с тромбоза на  ве-
ните на долните и горните крайници не могат 
да бъдат канюлирани по стандартния начин. 
Ето защо при тях се налага като животоспа-
сяваща интервенция достъп до долната 
празна вена чрез ретроперитонеален или 
стернален достъп. 

Представяме случай на имплантация на 
катетър за хемодиализа през дясно пред-
сърдие (ДП) до долна празна вена в усло-
вията на екстремална спешност. 

 
Ключови думи: хемодиализа, министер-

нотомия, изчерпан съдов достъп, канюлация 
на долна празна вена 

РЕЗЮМЕ

The patients on haemodialysis require vas-
cular access, that provids a longterm dialysis 
procedures. The options for providing vascular 
access are: placing temporary or permanent 
catheters, arranging AVF or AVG. Usually, the 
deep veins of the upper extremities (subclavia 
vein, innominate vein or superior cava vein)  
thrombosis in short time, that leads to cannula-
tion of the lower extremities deep veins (femoral 
vein, iliac vein). Patients with clogged veins of 
the lower and upper extremities cannot be can-
nulated in standart way. Therefore, they are re-
quired as a life-saving intervention access to the 
inferior cava vein through retroperitoneal or 
sternal approach. 

We report a case of catheter implantation 
through the right atrium in the inferior cava vein 
in conditions of extreme urgency. 

 
Keywords: haemodialysis, ministernotomy, 

vascular access failure, inferior cava vein can-
nulation 
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УВОД 
 

Броят на пациентите с терминална бъбречна 
недостатъчност, нуждаещи се от диализа, се 
увеличава ежегодно. Постоянният и сигурен 
съдов достъп при тези болни е от особено зна-
чение.  Съвременните възможности за осигуря-
ване на достъп са: 

а/ автоложна артерио-венозна фистула; 
б/ артерио-венозен графт; 
 в/ поставяне на временни/постоянни кате-

три при липса на адекватни артериални и ве-
нозни ресурси.  

     Идеалният съдов достъп е нужно да от-
говаря на следните условия: 

1/ Безопасен и продължителен достъп до 
съдовата система; 

2/ Осигуряване на достатъчен дебит по 
време на хемодиализа1-5.  

Проблемите, свързани със съдовия достъп 
са водеща причина за увеличаване броя на хос-
питализации при диализните болни, както и за 
нарастване смъртността. Тромбозата е основното 
усложнение, водещо до компроментиране на съ-
довия достъп. Изчерпването на хирургичния 
съдов достъп налага нестандартни решения – 
поставяне на постоянни тунелизиращи катетри 
по хирургичен път директно в долна празна вена. 

 Обикновено вените на горните крайници 
(v. subclavia, v. innominata, vena cava superior - 

SVC) твърде бързо тромбозират и това води до 
канюлиране на вените на долните крайници (vv. 
iliacae, vv. femorales, vena cava inferior - IVC). 
Пациентите с венозни тромбози на четирите 
крайника не могат да бъдат канюлирани по 
стандартния начин. Това ги обрича на гибел по-
ради невъзможна канюлация на вената. Ако 
долна празна вена е проходима в сегмента 
между ренални и илиачни вени, може да бъде 
поставен ретроперитонеален катетър3,5,6. При 
запушване  на долна празна вена от началото й 
до реналните вени единственият проходим сег-
мент от нея остава участъкът между реналните 
вени и дясното предсърдие. В такива случаи ка-
тетърът може да бъде поставен само през дясно 
предсърдие посредством министернотомия3,7.  

  
МАТЕРИАЛ

 
Представяме случай на имплантация на кате-

тър за хемодиализа през дясно предсърдие (ДП) 
до долна празна вена в условията на екстремална 
спешност. Пациентката е на 46 години с диагнос-
тициран хроничен гломерулонефрит през 2011 г., 
прогресирал в терминален стадий на бъбречна 
недостатъчност и наложил провеждане на хемо-
диализа. Болната е хоспитализирана многократно 
в клиниката през годините с цел осигуряване на 
съдов достъп. Поетапно тромбозират всички 
вени на горните и долните крайници (Табл. 1). 

 

Табл. 1.  История на извършваните интервенции за съдов достъп при болната

Година История на извършваните интервенции за съдов достъп при болната
2011 Радио-цефална AVF на лява /недоминираща/ ръка
2012 Брахио-цефална AVF на лява /недоминираща/ ръка

2013 Радио-цефална AVF на дясна /доминираща/ ръка – 18.05.  Временен катетър във в. югуларис 
инт. декс. - 30.05.

2016
Екстирпация на катетъра  от в. югуларис инт. декс. Проведени са неколкократни флебографии, 
показващи тромбози на двете илиачни вени, както и на в. югуларис инт. декс. вследствие на 
поставени през годините временни катетри за хемодиализа

2017 Директна инсерция на пермкат във в. кава инфериор през екстраперитонеален параректален достъп

2018 Поставяне на постоянен катетър във в. илиака син. след установена с флебография 50% река-
нализация на в. илиака син.

2019 Постоянен катетър във в.югуларис инт. син.

2020 Подмяна на постоянния катетър във в.югуларис инт. син.  Имплантиране на пермкат във в.суб-
клавия син. След екстирпация на катетъра във в.югуларис инт. син.
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     В периферна болница съдови хирурзи се 
опитват да преминат с пермкат през тромбозата 
на горна празна вена и да достигнат проходим 
сегмент на последната за осигуряване на вено-
зен път. Катетърът обаче навлиза в стари орга-
низирани тромботични маси, засяда и остава 
там (Фиг. 1). 

При постъпване болната се представя с феб-

рилитет, зачервяване около пункционното място 
на лявата гърда и неработещ катетър, като при 
опит за промиване не се получава нито ретрог-
раден, нито ортограден кръвоток. 

Лабораторните изследвания представят ин-
фламаторна констелация, екстремна азотемия и 
хиперкалиемия. 

     От направената ехо-доплерова соногра-
фия и контрастна флебография се доказа тром-
боза както на SVC, така и на IVC до устията на 
реналните вени. Единствено проходима бе IVC 
от реналните вени до дясното предсърдие. 

     Предвид нуждата от животоподдържаща 
диализа на клинично обсъждане с кардиохи-
рурзи се взе решение да се опита имплантация 
на пермкат в проходимия участък от долна 
празна вена, като катетърът се изведе в областта 
на дясно рамо. 

 
МЕТОД 

 
Болната бе оперирана в условия на спеш-

ност по витални индикации с хиперазотемия и 
хиперкалиемия в кардиохирургична операци-
онна. Посредством министернотомия и атриот-
омия постоянният катетър се пласира през 
дясно предсърдие и позиционира в проходимия 
сегмент на долна празна вена (Фиг.2).   

 
РЕЗУЛТАТ 

 
В ранния следоперативен период бе извър-

шена ежедневна фракционирана хемодиализа 
ежедневно. Болната нормализира стойностите 
на уреята и креатинина, както и на калия и на-
трия. Оперативните рани зараснаха първично. 
Болната бе изписана на седми следоперативен 
ден афебрилна, с указания за продължаване на 
диализата. 

 
ОБСЪЖДАНЕ 

 
Обикновено пациентите с тромбозирали 

двустранно подключични и илиачни вени заги-
ват поради липса на венозен достъп за хемодиа-
лиза. Ето защо ние се стремим да осигурим 
венозен достъп чрез използване на долна празна 
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Фиг. 1. Обзорна рентгенография на гръден кош                 
с визуализация на постоянен нефункциониращ                
катетър в тромбозиралата част на горната празна 
вена

Фиг. 2. Следоперативна снимка с позициониран 
проходим катетър



вена по нестандартни досега начини. 
1. При проходим сегмент на IVC от образ-

уването й до реналните вени (фиг. 3) прилагаме 
екстраперитонеален достъп до долната празна 
вена и прекарване на катетъра по хода на или-
ачните съдове до извеждането му в ингвинал-
ната област, където се фиксира за кожата. 

2. При запушена IVC чак до нивото на бъб-
речните вени, остава проходим само сегмента 
между ренални вени и дясно предсърдие. То-
гава предприемаме атрио-кавално импланти-
ране на пермкат в проходимия венозен сегмент 
на IVC (фиг. 4). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
И двата метода осигуряват сигурен венозен 

път и успешна хемодиализа. За извършването 
им е необходима колаборация между инвазивен 
радиолог, съдов хирург и кардиохирург. Тъй 
като при двата метода все пак се касае за опера-
тивна намеса, крайно тежките случаи при паци-
енти в терминално състояние не е желателно да 
се оперират. 
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Фиг. 3. Проходима дистална IVC. С черно е марки-
рана тромбозата на илиачните вени, с бяло – пози-
ционирането на пермката в дистална IVC под 
реналните вени

Фиг. 4. Проходима проксимална IVC. С черно са 
маркирани тромбите в илиачните вени и дисталната 
IVC, а с бяло – позицията на пермката, идваща от 
дясното предсърдие чрез атриокавален достъп
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нията на списанието за съвременна и 
качествена научна продукция, ще бъдат 
връщани на авторите. 

 
Материалите се изпращат на електронната 

поща на главния редактор: detilu@abv.bg 
При изготвянето на списание AСХ е 

възможно е да бъдат допуснати минимални пе-
чатни и технически грешки, за което редакцията 
се извинява предварително. Благодарим за раз-
бирането.  
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