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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
Уважаеми колеги,
Този път ще се въздържа от коментар, но ще си позволя да цитирам някои
важни слова, които според мен са съвсем актуални във връзка с нашата ежедневна практика и работата на Комисията по Етика при БНДСЕХА.
„Върховният закон за добрия хирург е неговата съвест” - Професор Генчо
Кръстинов, един от бащите на съдовата хирургия у нас.
ЦИТАТ ОТ КЛЕТВАТА НА ХИПОКРАТ
В името на Аполон – лечител, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша
всичко, в което се кълна.
На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и
ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да
изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча
на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението
като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.
Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от
всички вредни неща.
Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя
тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна
смърт и вечна забрава!
ПРЕВОД ОТ ГРЪЦКИ ОРИГИНАЛ (От сайта на Софийската Колегия на БЛС).
Нека не забравяме повелите на учителите.

Главен Редактор:
Доцент Андрея Андреев, дм
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ОБЗОРИ
KРОСЕКТОМИЯ ПРИ ЛАзЕРНА АБЛАЦИЯ

Н. Дончев, В. Петров, А. Ангелов, Пл. Панайотов
Медицински Университет – Варна
Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

CROSSECtOmy WitH lASER ABlAtiON

N. Donchev, v. Petrov, A. Angelov, P. Panayotov
Medical University - Varna
Vascular Surgery Clinic, University hospital St. Marina -Varna
РЕзЮМЕ

По мнението на различни автори показанията за извършване на кросектомия,
съществено се различават, особено тогава,
когато тази операция се съчетава с друга интервенция. Авторите обсъждат своите резултати от съчетаването на кросектомия с
ендовенозна лазерна аблация. В дискусия се
подкрепя становището, че кросектомията е
индицирана при всички пациенти с диаметър
на в. сафена магна над 2,0 см, при патологичен рефлукс в сафенофеморалното съустие,
при варикозно разширение на клоновете на
сафената в устието и, както и при голямо венозно разширение (варикс, венозна аневризма) в същия участък.
ВЪВЕДЕНИЕ
Показанията за изпълнение на кросектомия
(операция на Троянов-Тренделенбург), по мнението на различни автори, съществено се различават: от почти задължителна кросектомия
при всички пациенти до крайни случаи на кросектомия само при аневризмално разширение
на VSM над 2 см. (1,2,5,7,9 ).
След Международната конференция в Сан
Диего (2003г.) предишното становище, че ендо-

SUmmARy

The indications for the implementation
of the crossectomy differ significantly according
to the different authors. Presenting their results
with combination of crossectomy with laser ablation, the Authors support the opinion, that
crossectomy is indicated any time, if the diameter of the great saphenous exceeds 2,0 sм, if
pathological reflux in saphenophemoral junction
exist, if there are varices of the great saphenous
vein tributaries in this area or venous aneurism
is available.

венозната лазерна аблация (EVLT) не е индицирана при диаметър на в. сафена магна (VSM)
над 1 см. бе ревизирано, и като единствено противопоказание за лазерна аблация днес се приема аневризмално разширение на VSM над 2
см. В такъв случай лазерната аблация следва да
се комбинира с кросектомия(9).
Конвенционалната
варикофлебектомия
включва освен стрипинга и лигиране на всички
венозни клонове (трибутари) в областта на сафенофеморалното съустие по метода на Троя-
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нов-Тренделенбург. В конвенционалната флебохирургия цари догмата, че нелигирането на тези
клонове води до рецидив.
Принципна особеност на лазерната облитерация на сафените се явява съхранението на нелигирано сафенофеморално и сафенопоплитеално съустие. При минимално-инвазивните ендоваскуларни процедури, като EVLT
и RF (радиофреквентна аблация), лигирането на
всички венозни клонове е невъзможно и дори
противопоказно. Нещо повече, оставянето на v.
epigastrica superficialis нелигирана е задължително, за да може образувалият се чукан на
VSM да се дренира чрез нея към v. thoracoepigastrica и съответно v. axillaris от басейна на v.
cava superior. Това всъщност е една от естествените каво-кавални анастомози, служеща за колатерален път за отичане на венозната кръв от
басейна на долната към басейна на горната
празна вена. V. epigastrica superficialis участва и
при формирането на още една междусистемна
анастомоза, този път порто-кавална посредтвом
анастомозите си с vv. paraumbilicales от системата на портната вена. Тя служи за естествен
колатерален път за отичане на венозната кръв
от системата на долната празна вена към системата на вена порте.
Според C.H.Yang и колектив (11) оставянето на трибутарите необлитерирали е задължително като превенция на образуването на
флотиращ тромб в дълбоката венозна система.
Според J.Bergan трибутарите също не трябва да
се лигират (3). Нещо повече, нелигирането на
VSM не влияе на близките и далечните резултати (8). Така достъпните, макар и краткосрочни
резултати позволяват да се допусне, че кросектомията не е задължителна.
Проучване, направено от S.Theivacumar
(10) показва съдбата на тези венозни трибутари
една година след лазерната аблация на ствола
на сафената. При контрол на 81 лазерни абла6

ции на VSM, при 79 се установява пълна оклузия на ствола (98%) и само при двама се наблюдава реканализация (2%). При 48 (59%) от тези
процедури е установено перзистиране на един
или повече трибутари в областта на сафенофеморалното съустие следоперативно, а при 32
(40%) от тях проходими трибутари липсват, като
само в 1 случай е била налице следоперативна
неоваскуларизация. Няма клинични и субективни разлики в симптомите на пациентите с и
без трибутари, оценени по AVVSS (Aberdeene
Varicose Vein Severity Score). Няма сигнификантна разлика по клиничната скала между пациентите с и без трибутари следоперативно.
Всички без един (99%) нямат резидуални или
рецидивни варици. С други думи останалите
резидуални клонове не дават видими или субективни клинични оплаквания. Резултатите от
това проучване показват, че по време на EVLT
трибутарите могат да останат нелигирани. Ако
те са инсуфициентни, рефлукса в тях може да
причини рекурентни разширени вени, но това
става изключително рядко. Оставянето на компетентни трибутари не води до никакви клинични усложнения и съответно тяхното
лигиране е излишно.
Дори при отворена операция някои автори
смятат, че лигирането на трибутарите не е задължително и може да причини неоваскуларизация (4).
При контролните изследвания на 43 пациенти, при които на единият крайник е приложена изолирана EVLT, а на другия EVLT +
кросектомия, B.C.Disselhoff и колектив6 отчитат 83,3% успех при изолираната лазерна аблация и 87,4% при комбинираната с лигатура на
VSM лазерна аблация и заключват, че няма сигнификантна разлика в двугодишния постоперативен резултат на двете процедури. Дори смята,
че лигатурата на VSM е съпроводена с по-лош
резултат, заради неоваскуларизацията, която
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Фиг 1. Аневризмално разширение на VSM в областта на сафенофеморалното съустие при което се е наложила кросектомия.

води след себе си. Освен това кросектомията
удължава оперативното време, както и риска от
инфекция.
ОБСЪЖДАНЕ

В нашата практика с EVLT процедури при
всички пациенти с диаметър на VSM над 2,0
см., както и с аневризмално разширение на
VSM в областта на сафенофеморалното съустие
сме приели извършването на кросектомия. При
неуспех на ретроградната лазерна аблация след
кросектомията (поради суфициентни клапи или
по друга причина) се предприема антеградна
лазерна аблация.
Кросектомия, според нашият опит, също
трябва да се прилага и при патологичен рефлукс
или варикозно разширение на трибутарите на
VSM в областта на сафенофеморалното съустие, доказани предоперативно.
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АНГИОЛОГИЯ
КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ЛОКАЛИзАЦИЯТА НА ОТОКА И АНАТОМИЧНАТА ЛОКАЛИзАЦИЯ НА ТРОМБА ПРИ ДЪЛБОКА ВЕНОзНА
ТРОМБОзА
Й. Топалов1, Г. Маринов2, К. Гиров3, А.Кюркчиев3
1. Българска Академия на Науките, София
2. Медицински университет, Варна
3. Клиника по Съдова хирургия, ВМА, София

CORRElAtiON BEtWEEN lOCAliZAtiON OF tHE EDEmA AND
ANAtOmiCAl lOCAliZAtiON OF tHE tHROmBUS iN DEEP vEiN
tHROmBOSiS
i. topalov1, G. Мarinov2, K. Guirov3, A.Kurktchiev3
1. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
2. Medical University of Varna,
3. Vascular surgery clinic, MMA, Sofia

РЕзЮМЕ

От всички 5993278 хоспитализирани пациенти в България за последните 5 години,
пациентите с дълбока венозна тромбоза
(ДВТ) и белодробен тромбоемболизъм (БТЕ)
са 0,39%, а починалите болни с ДВТ и БТЕ
0,2%. Резултатите от изследвани 2236 пациенти показват, че ДВТ е полиетиологично заболяване, което често възниква след травма,
онкозаболявания, варикоза, хирургични интервенции, рекурентни флебити, раждане,
болести на сърцето и други. ДВТ засяга системата на v.cava inferior в 93,66% от случаите и само в 6,34% системата на v.cava
superior. Наличието на оток в определени
области на тялото е важен клиничен симптом, типичен за ДВТ. Локализацията на отока
е от съществено значение за клиничната диагноза и за анатомичното локализиране на
тромба. По нивото, до което достига отокът
в различните области на тялото може да се
направи извод за горното ниво на тромбозата
на засегнатата вена. На базата на собствен
клинико-флебографски анализ Топалов

SUmmARy

From all 5993278 hospitalized patients for
5 years in Bulgaria, the patients with deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary thromboembolism (PTE) were 0,39%, and the
deceased patients with DVT and PTE - 0,02%.
The results from studied 2236 patients showed
that the DVT is polyethiologic desease, which
occurs most often after traumа, varicosis, open
surgery (15.60%), neoplasma, recurrent
phlebitis, burth, heart diseases, etc. The DVT affects the system of the inferior caval vein in
93,66% of cases and only in 6,34% - the system
of the superior caval vein. The presence of
swelling in a specific area of the body is important clinical symptom, typical for DVT. The location of the edema is of considerable
importance for the clinical diagnosis and for the
anatomical localization of the thrombus. On the
extent to which the edema reaches the different
parts of the body can draw conclusions for the
upper level of the vein thrombosis. On the basis
of his own clinic-phlebological assays Topalov
(1981) substantially expands and complements
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(1981) съществено преработва и допълва схемата на Shumacker (1952) за корелацията
между локализацията на отока и нивото на
венозната тромбоза, като към представените
от Shumacker 6 типа локализации на отока
добавя нови пет.
Ключови думи: дълбока венозна тромбоза, етиология, локализация, едем, оток.
ВЪВЕДЕНИЕ
Дълбоката Венозната тромбоза (ДВТ) е
често срещано заболяване, което засяга различни отдели на венозната система, и е най-честата причина за развитие на белодробната
тромбоемболия (БТЕ) (2,3,4,10,12,20,22). Поради това ДВТ е една от най-важните причини
за заболеваемост и смъртност, особено при хоспитализирани пациенти (20,21). Най-опасното
усложнение на ДВТ – БТЕ ежегодно е причина
за около 200000 смъртни случая в САЩ (21).
Статистическите данни за България показват, че
от общо 5993278 болни приети за стационарно
лечение за периода 1969–1973 г., болните с венозни тромбози и белодробни емболии са 23514
(0,39%), като 98 от тях са на възраст под 14 години. Броят на починалите болни от венозни
тромбози и белодробни емболии за същия период е 1351, което съставлява 0,02% от общия
брой стационарно лекувани болни и 5,74% от
общия брой стационарно лекувани болни с венозни тромбози и белодробни емболии (2). От
тези данни е видно, че ДВТ и БТЕ са значим
здравен проблем, поради което се нуждаят от
интензивна и системна профилактика, ранна
диагноза
и
своевременно
лечение
(4,9,10,14,17,22,25,26). Усложненията възникващи при протрахираните случаи на ДВТ, допълнително натоварват финансово системата на
здравеопазването (21). Своевременната диагностика и адекватното лечение на ДВТ са важна
10

the pattern of Shumacker (1952) for the correlation between the location of the edema and the
level of the venous thrombosis and to the presented by Shumacker 1952 six categories of
swelling locations he added five new.
Key words: deep vein thrombosis, etiology,
localization, edema, swelling
предпоставка за оптимизиране на разходите за
нейното лечение (13,19,21,23).
Различните сегменти на венозната система
се засягат в различна степен от ДВТ (32), което
вероятно е в корелация с етиологията на заболяването (24). Ранното диагностициране на топографоанатомичната локализация на венозния
тромб е от голямо значение за успешното лечение на ДВТ (22). Важен клиничен симптом, типичен за развитието на ДВТ е наличието на
оток, който може да се прояви в различни области на човешкото тяло (29). Познаването на корелацията между топографоанатомичната
локализация на тромба и топографоанатомичната локализацията на отока при ДВТ е от
съществено значение за ранната диагностика на
ДВТ (4,29,31). Независимо от напредъка в лечението на ДВТ, както отбелязват He L. et al. (10),
лечението на развилата се тромбоза “често не е
идеално”, поради което активното превантивно
лечение е “критично”. Това насочи нашето внимание към изучаването на корелацията между
локализацията на тромба и отока при ДВТ,
които са обект на дискусия в настоящата работа.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Анализиран и обобщен е клинико-диагностичен и терапевтичен опит от лечение на повече
от 6000 болни с венозна тромбоза, като се обръща специално внимание на резултатите от направените флебографии и/или венозни
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Доплерови сонографски изследвания, като репрезентативни методи за изучаване на венозното кръвообращение. Специално внимание е
обърнато на етиологичните фактори довели до
възникването на ДВТ, както и на корелацията
между локализацията на отока и нивото на венозната тромбоза.

РЕзУЛАТИ
Честотата на различни етиологични фактори
довели до развитие на тромбофлебит (венозна
тромбоза) при проучени 2236 случая е представена на таблица 1.
Локализацията на венозната тромбоза при
проучените 2236 случая е представена на таблица 2.

Таблица 1. еТИоЛоГИЧНИ ФАКТоРИ ЗА ВЪЗНИКВАНеТо НА ДВТ (Топалов, 1976)

Таблица 2. ЛоКАЛИЗАцИя НА ДВТ (Топалов, 1976)
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Таблица 3. СХеМА НА ShUMACKeR-ТоПАЛоВ ЗА КоРеЛАцИя МеЖДУ ЛоКАЛИЗАцИяТА НА оТоКА И
НИВоТо НА ВеНоЗНАТА ТРоМБоЗА

Локализацията на ДВТ спрямо срединната линия по отношение на системата на v.
cava inferior (vv. iliacae и vv. Femorales) е по–
честа в ляво, докато при вените на подбедрицата честотата на локализацията в ляво и в
дясно е еднаква. Двустранното засягане на
вените на подбедрицата от ДВТ е повече от 2
пъти по често в сравнение с двустранното засягане на vv. iliacae и vv. femorales (3).

Оточният стадий на ДВТ е израз на напреднал в развитието си процес. На базата на
собствен клинико-флебографски анализ То12

палов в 1981 (4) допълва и преработва схемата на Shumacker H. E. 1952 (29), показваща
корелацията между локализацията на отока и
нивото на венозната тромбоза (Таблица 3).
ОБСЪЖДАНЕ

ДВТ и БТЕ са социално значим здравен
проблем (2,6,9,12,16,24). Специално внимание заслужава високия показател на
смъртността от ДВТ и от неговите усложнения, която в периода 1969-1973 година в Република България е 5,74% от проучени 24514
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случая на болни от ВТ. Важна роля за високата смъртност при ДВТ играе БТЕ, като повечето БТЕ водят началото си от v. femoralis
и/или v. poplitea (9,24).
Според класическата триада на Virchow
има ендотелни, хемодинамични и хемостатични фактори, предразполагащи към образуването на тромби (30). Roudaut et al. в
2007г. (28) определят основните характеристики на тези три фактора в изкуствена клапа
на сърцето, които са валидни и за артериалната, и за венозната система на човека
(30,31). Интимните механизми на взаимодействието между тези три групи фактори имат
специфични особености в артериалната и във
венозната системи. Според Weksler (33) докато при артериите увредата на ендотела
играе главната иницираща роля за взаимодействието в първия етап на хемостазата, във
вените, в които стазата на кръвообращението
възниква по-често, тромбоцитите имат помалка инициираща роля в процеса на коагулация (17,33).
Топографоанатомичната локализация на
тромба в дълбоките вени има водещо клинично значение (22). Тя зависи от характера
на етиологичните фактори предизвикали
тромбозата, от особеностите на различните
отдели на венозната система, както и от редица локални фактори. Изясняването на ролята на всеки един от тези фактори за
възникването на ДВТ играе важна роля за
ранната диагноза и ефективното й лечение.
ДВТ е полиетиологично заболяване. Статистическите данни от проучените 2236 случая показват, че ДВТ настъпва най-често след
травми (19,22%), варици (19,20%), хирургични интервенции (15,60%), рецидивни флебити (9,44%), раждания (8,18%), сърдечни
заболявания (6,45%) и др. Те са сходни с покъсно съобщените данни на Ouriel et al.(24),
че ДВТ се развива най-често след хирургични интервенции, онкологични заболява-

ния и травми, както и с данните на He et
al.(10), които посочват, че инцидентите от
ДВТ след ортопедична и обща хирургия в
САЩ продължават да бъдат значителни и варират от 10% до 63%, като много от сериозните инциденти възникват след абдоминална
хирургия. Тези данни показват, че независимо от напредъка на съвременната хирургия
в профилактиката на ДВТ, такива пациенти
са високо рискови по отношение на развитие
на ДВТ. С висок риск от ДВТ са и болните
със злокачествени тумори (7).
Прогресът в лечението на ДВТ чрез
“catheter-directed” тромболитична терапия
и/или механична тромбектомия поставя нови
повишени изисквания към установяването на
анатомичната локализация на тромба. Това
има изключително важно значение за избора
на най-подходящия венозен достъп и найподходящия инструментален подход за реканализация на засегнатата вена (8,18,24,27).
При изследваните в настоящата работа пациенти ДВТ засяга системата на v. cava inferior
в 93,66% от случаите и само в 6,34% от случаите системата на v. cava superior. Честотата
на засягане на различните отдели на приточната системата на v. cava inferior от ВТ е различна. При изследваните пациенти тромбоза
на ствола на v. cava inferior бе установена в
0,39% от случаите, на v. iliaca communis и на
v. iliaca externa – в 8,65%,; тези данни са
близки до данните на Ouriel K. et al. (24) –
1,5% за v. cava inferior и 8,5% за vv. iliacae.
Отделните сегменти на дълбоките вени на
долния крайник се засягат от ДВТ в различна
степен - v. femoralis в 18,62%, v. poplitea в
9,31%, докато v. profunda femoris се засяга от
тромбоза много по-рядко (24,31,32). Честотата на ДВТ в дълбоките вени на подбедрицата нараства и е 29,22%, което корелира с
данните на Ouriel K. et al. (24). Това може да
се обясни с обстоятелството, че при сгъването на крака в колянната става се създават
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условия за прегъване на v. poplitea, което повишава налягането в дълбоките вени на подбедрицата, забавя скоростта и намалява
дебита на венозния отток (Маринов Г., непубликувани данни).
В половината от всички пациенти с ДВТ
в системата на v. cava superior тя бе локализирана във v. subclavia – в 3,18%, а втора и
трета по честота са локализациите на венозна
тромбоза във v. аxillaris, както и във v.
brachialis и нейните дистални притоци – по
1,13% от случаите. Тромбоза на ствола на v.
cava superior бе диагностицирана в 0,68% от
общия брой пациенти с ДВТ, а на vv. brachiocephalicae et v. jugularis interna – в 0,22%.
Lewis Ch. et K. A. Illig (15) посочват като
един от факторите, който обуславя по-голямата честота на тромбозата във v. subclavia
нейната топографоанатомична локализация.
V. subclavia преминава по горната повърхност на първото ребро, като се разполага
пред мястото на залавяне на m. scalenus anterior в spatium antescalenicum и достига задната повърхност на гръднично-ключичната
става (1). Поради това вената е обект на
значителен външен натиск при всяко движение в раменния пояс, което често предизвиква увреди, водещи до тромбози (15).
Важна роля за развитието на ДВТ играят
някои локални фактори (17). Много често
тромбите се развиват в джобовете на венозните клапи, или в разширени или в компресирани вени (17). Тези обстоятелства
показват важната роля на хемодинамичните
фактори, включително и на хемодинамичните
нарушения свързани с регионалните анатомични особености на венозната система, за
венозна тромбоза (31). По-нататъшното развитие на ДВТ е в зависимост и от активността на протеолитичните фактори на
кръвта.
При изследваните пациенти локализа14

цията на ДВТ спрямо срединната линия и
спрямо системата на v. cava inferior и на vv.
iliacae и на vv. femorales е по–често в ляво.
Този феномен, който се потвърждава и от
данните на Ouriel К. et al. (24) може да се
обясни с топографското разположение на v.
cava inferior, която лежи в дясно от срединната равнина, поради което оттичащата се от
vv. iliacae и от подколянно-бедрения венозен
сегмент кръв изминава по-дълъг път, което
води до забавяне на венозния отток и венозен
застой. При изследваните пациенти, честотата на локализацията на тромбозата във вените на подбедрицата в ляво и в дясно е
еднаква, което съвпада с данните на Ouriel
(24). Интересни са и данните, че двустранното засягане на вените на подбедрицата от
ДВТ е повече от 2 пъти по-често в сравнение
с двустранното засягане на vv. iliacae и vv.
femorales (3).
Наличието на оток в определена топографска област е възможен клиничен симптом за ДВТ. Локализацията на отока е от
съществено значение за клиничното диагностициране на анатомичната локализация на
ДВТ. По нивото, до което достига отокът на
крайниците, могат да се правят заключения
за горното ниво на тромбозата на засегнатите
вени. Й. Топалов (4) на базата на собствени
клинико-флебологични анализи съществено
разширява и допълва схемата на Shumacker
(29) за корелацията между локализацията на
отока и нивото на венозната тромбоза. Към
представените от Shumacker (29) шест различни локализации на отока Топалов (3) добавя още пет. Той описва нов “Симптом на
брахио-югуларен рефлукс” при тромбоза на
v. brachiocephalica (4). При тромбоза на вените на долния крайник отокът обикновено
се локализира под нивото на венозната оклузия, започвайки от стъпалото и прогресирайки в проксимална посока. Когато обаче, v.
profunda femoris е единствената вена засег-
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ната от тромбозата, отокът клинично се проявява, като т.н. “симптом на висящ оток на
бедрото” (Топалов) (3,4,31). Важна роля за
появата на този тип оток имат специфичните
особености на колатералните венозни
пътища на v. profunda femoris (31). Важен диференциално-диагностичен признак разграничаващ тромбоза на v. iliaca communis и v.
iliaca externa е т.н. симптом на „изгладената
глутеална гънка”, който се позитивира при
тромбоза на v. iliaca communis, но липсва при
тромбоза на v. iliaca externa (4). Клиничното
проследяване на отока при ДВТ е важно,
както от гледна точка на диагностиката на
ДВТ, така и предвид оценката на ефективността от провежданото лечение. Специално
внимание трябва да се обръща на случаите,
при които настъпва ранна спонтанна реканализация на тромбозиралата вена при остра
ДВТ на долния крайник. При тези случаи е
възможно поради ретракция на тромба той да
се отдели от неувредената венозна стена и да
остане фиксиран само в областта на „главата
на тромба”, докато останалата му част плува
свободно във венозния лумен. Формираният
т.н. „ембологенен тромб” създава висок риск
за развитие на БТЕ. По повод на този риск
Топалов и Гиров в 2011г. формулират следното правило: „Когато при ранна реканализация на тромбозиралата вена при остра ДВТ
наблюдаваният остър венозен застой, тежък
оток и цианоза внезапно намалеят или изчезнат в течение на часове или за ден, това
означава, че болестта е навлязла в най-ембологенният й период. Това изисква спешно
провеждане на флебография или венозен Дуплекс-Доплер за откриване на “ембологенни
тромби” (5).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Познаването на закономерностите, които
обуславят появата и локализацията на оттока

при ДТВ, както и на корелацията между локализацията на отока и локализацията на
тромба, имат важно значение за ранната диагноза и ефективното лечение на това заболяване.
Своевременната прецизна анатомична локализацията на тромба е важна предпоставка
за избор на правилния лечебен подход, което
води до намаляване на степента на инвалидизиране на болните.
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SURGiCAl iNtERvENtiON – PHySiCAl AND
PSyCHOlOGiCAl tRAUmA
R. Krumova-Pesheva1, Guirov K. 2, H. Peshev2
1. Lozenets University hospital – Sofia
2. Vascular surgery and angelology – VMA – Sofia

РЕзЮМЕ

Пациентите, подложени на някакъв вид
хирургическа интервенция, преживяват операцията си като тежък дистрес. Имат усещането за травма и „катастрофиране“ на
физическо и психическо равнище. Те усещат
заплаха за живота и емоционалното си функциониране. Психическото преработване и
справяне с травматизма преминава през различни емоционални състояния, които в повечето случаи имат закономерен характер.
Авторите си поставят за цел да представят усещането за травма, застрашеност и загуба при болни със съдови заболявания и
операции, с кардиохирургични операции и с
чернодробни трансплантации. Според тях
клиничният опит и наблюдение показват, че
пациентите със съдови операции преживяват
хирургическата интервенция повече през депресивитета, а останалите две групи – през
тревожните и панически състояния.
Ключови думи: хирургическа интервенция, психоанализа
УВОД
Всяка хирургическа интервенция съдържа
рискове за болния на физическо равнище. Тя е
съпроводена с преживяванe на силен дистрес и
представлява заплаха за психическото му функциониране и връщане към обичайния стерео18

SUmmARy

All surgical interventions are great distress for
the patients. They have the feeling of “prang”
on both physical and psychical levels. The patients feel threat for their lives and emotional
functioning. The psychical processing and managing the traumatism pass through different
emotional states, predominantly iterative.
The authors purpose is to show the feeling of
trauma, threat and loss of patients with vascular
diseases, cardiovascular surgeries and liver
transplantations. Based on their clinical experience and observation, patients with vascular operations experienced more depressive states than
anxiety and panic.
Key words: surgical intervention, psychoanalysis

тип. Оперативната намеса е с характер на
травма и изисква време и усилия за нейното
преработване в телесен и емоционален смисъл.
Идеята за травматизма в психоаналитичната парадигма е свързана с теориите за тревожността
от нарушаването на физическата и емоционалната цялост и идентичност. Пациентите често
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са преизпълнени с тревога, която е неконкретна
и ирационална. В много случаи от клиничната
практика наблюдаваме състояния на безобектен
ужас, при които болните регресират до раннодетски форми на поведение и преживяване.
ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на материала е да представим някои
нетипични и извънредни реакции на болни в
предоперативния и следоперативния период
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В изследването са включени 15 болни със
съдови операции, 15 болни с кардиохирургични
операции и 15 болни с чернодробни трансплантации. Пациентите са проследявани в периода
2006-2012 година. С тях е провеждана психотерапевтична работа в предоперативния и в следоперативния период. Психотерапията е
реализирана в рамките на болничния престой и
на амбулаторен принцип след изписването им.
РЕзУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Травма е гръцка дума и означава рана. Тя е
събитие в индивидуалния живот на човека.
Представлява преживяване, което в кратък период от време дава на съзнанието много интензивна стимулация – силна и мощна, за да бъде
обработена по обичаен начин. Това води до
постоянни нарушения на начина, по който функционира Егото на човека [6]. Има два модела в
теорията на Зигмунд Фройд – икономически и
топографски. Икономическият модел съдържа
идеята, че психичните процеси се състоят от
движението и разпределението на инстинктивна енергия, която може да се увеличава и
намалява [5]. Според топографския модел психичният апарат се състои от несъзнавано, предсъзнавано и съзнавано. Енергията на възбудата

може да е предизвикана от извънредна ситуация
или от едно усилващо се събитие, от акумулиране на възбуди.
Фройд твърди, че живият организъм е защитен от външните дразнители чрез „защитен
щит“, който позволява поносимо количество
възбуда да преминава през него. Ако стане разкъсване на този щит, се стига до травма [8]. Когато се стигне до антикатексис, демобилизиране
на нахлуващите количества възбуда, става възстановяване на необходимите условия за функционирането на психичния апарат на
принципа на удоволствието.
Едно от началните клинични наблюдения е
свързано със страховете на болния, провокирани от предстоящата хирургическа намеса.
Тези страхове варират от разбираеми и конкретни до несъзнавани и безобектни [2]. Конкретните страхове са свързани с тялото и с
телесния идентитет. Пациентите са изплашени
и разтревожени от идеята за физическото страдание и „разкъсване“ на телесната им цялост
във фантазиран вариант. Въображението им
представя ужасяващи картини на телесно нараняване, при които операцията е заплаха, а не помощна процедура. На рационално равнище
болните са критични и осъзнават в голяма степен обективната реалност. На несъзнавано ниво
страховете им пораждат представи и очаквания
за заплахи, които трудно могат дори да бъдат
вербализирани.
Пациентите със съдови заболявания усещат
страховете си в несъзнаваното като кастрационна тревожност. На съзнателно ниво тази тревожност се изразява в различен род опасения
от инвалидизиране и дисквалифициране. Болният смята, че ще бъде отритнат, ненужен и
човек „втора ръка“. Той има силно чувство за
загуба на контрол върху тялото и върху живота
си. Стреми се да получи на всяка цена успокоителна информация и гаранции от лекуващия
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екип. Избягва да говори по темата на операцията с близките си. Страхува се да даде вербален израз на всичките си тревоги и опасения.
Пациентът смята тялото си осакатено и следователно – ненужно. Той обича болния орган и в
същото време го мрази. Тази амбивалентност
често се пренася върху неговото отношение със
значимите други хора. Обектите от неговата
вътрешна и външна реалност може да престанат
да го обичат. Те със сигурност не могат да го
приемат по досегашния обичаен начин. Страхът
от загуба любовта на обекта е архаичен и невротичен страх, който болните чувстват интензивно и на двете нива в различните етапи на
хирургическата интервенция [7], Операцията
спасява техния живот, но ги лишава от особено
значима част от самите тях. Това двойнствено
отношение препятства психичното справяне в
продължителни периоди от време.
За пациентите, на които предстои кардиохирургична операция, загубата на здраве се проявява в сериозен страх за живота. Те се
страхуват от смъртта по особено рационализиран начин. Изграждат концепции за болестта си
и за хирургическата намеса с преобладаващо
нереалистични елементи. В тяхното емоционално отношение и нагласа към операцията
присъства идеята, че в тялото им трябва нещо
да се „смени“, замени, да се изхвърли и да се
постави ново. Сърцето, органите на сърдечносъдовата система се възприемат в голяма степен
механично. За тези болни е много характерно
т.нар. операторско мислене. Те говорят за тялото си като за съставено от резервни части. Използват инженерни и технически понятия, за да
си обяснят картината на болестта. Тялото може
да се „поправи“. Сърцето може да се поправи.
Става въпрос за вътрешен ремонт, възприеман
с помощта на „черен“ хумор. Това отношение е
защитна стратегия в несъзнаваното на тези
болни пред неизвестността, заплахата от анихи20

лация и вътрешно разрушение. За тях операцията може да носи продължаване на живота и
оцеляване, но рисковете често са значителни.
Болният се стреми да избегне този факт, да
обезцени заплахата с всякакви защитни механизми [4]. Неприемлив и трудно поносим в този
аспект е и въпросът за инвалидизираност и самотност, който активно ангажира съзнанието.
Страхът от загуба любовта на обекта също е сериозно застъпен.
При болните с чернодробна трансплантация
заплахата за живота е много висока. За тях присаждането на органа има характер на чудодейно
решение на проблемите [1]. Те се стремят към
операцията си, мечтаят за нея. За тези болни
най-активен е страхът от анихилация. Болният
орган е мразен. Той крие заплаха да ги разруши
отвътре. Тялото им е техен собствен враг. Те
често стигат до омраза и отвращение към тялото. Отричат голяма част от себе си – телесната си идентичност. Смятат, че болестта ги е
променила и обезличила. Отдалечила ги е от самите себе си. При тези болни трансплантацията
е често в спешен порядък, те зависят от наличието на потенциален донор. Това засилва у пациентите в доста високи размери чувството за
витална застрашеност и обреченост. За разлика
от другите две групи болни, които търсят информация за предстоящата оперативна намеса,
очакващите чернодробна трансплантация не
искат да имат предварителна информация.
Всяка информация за тях се явява заплаха. Те
са изпълнени със страхове, че ако узнаят рисковете, то те може реално да се случат. Това е опит
на психичния апарат на несъзнавано ниво да се
предпази от непоносимите аспекти на една хирургическа интервенция. За болните са активизирани редица страхове – от загуба на обекта,
от загуба любовта на обекта, от съвестта. Страхът от съвестта е обвързан с идеята за донорството и вината към някой, който умира, за да
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живееш ти. Другите страхове се усещат като заплаха от самота и изолираност, унищожение и
смърт. Болните се страхуват от това, че ще бъдат
изоставени от близките си. Чувстват тялото си
болно и лишено от каквито и да било удоволствия и желания.
Извън проблемите на телесния идентитет
част от болните преживяват някои психотични
състояния с понижено тестиране на реалността
и с намалена критичност. Това се отнася почесто за болните със сърдечни операции. Тези
състояния имат преходен характер. Пациентите
се възстановяват сравнително бързо. Найтрудно се справят с мисълта, че не са имали
контрол над себе си в тези моменти. Усещането
за липса на контрол, за безпомощност засилва
травматизма на ситуацията. Травматичното не
е в самата ситуация, а в преживяването, свързано с нея.
Болните със съдови операции по-често са
склонни да преработват травматизма с дълбоки
депресивни състояния като реакция на загубата
и траура. Те скърбят продължително и трудно
се реадаптират към близките. Психичната преработка на травматичното събитие е по линия
на депресивитета и справянето с него е и началото на успешна промяна и автономизация.
Пациентите с трансплантация на черен
дроб преживяват травматизма с тежки деперсонализационни чувства. Склонни са към развиване по-често на тревожни разстройства,
особено в ранните етапи на следоперативния
период [3]. Страхуват се, че донорът може да
се всели в тях и да промени личността им. Това
са ирационални страхове, провокирани от високата тревожност и от рисковете от отхвърляне
на новия орган. Преработването на травматизма
при тях започва през повишената тревога чрез
преодоляване на зависимостта им от болничната институция. Тези болни изпадат в панически състояния при мисълта за изписване от

болницата – продължително време се чувстват
застрашени и несигурни.
Депресивитетът е характерен като закономерна фаза в справянето с травматизма на операцията. При съдовите пациенти той е сериозно
изразен, непосредствено след операцията. При
сърдечните той е след изписването от съответната клиника, в реадаптационния период. При
чернодробно трансплантираните е значително
по-късно – половин или една година след операцията. Тези болни значително време се справят със сътраховете си от т.нар. критични
периоди.
Повишената тревожност е характерна за
всички пациенти преди и след хирургическата
интервенция. Най-трудно я толерират пациентите, нуждаещи се от присаждане на орган.
Това е разбираемо с оглед спецификите на физическите и оперативни рискове за тях. Регресията към инфантилни форми на преживявания
и поведения е характерна за трите групи болни
с различна интензивност и дълбочина.
ИзВОДИ

1. Всяка хирургическа интервенция се преживява като сериозен дистрес и травма – физическа и психична от болните в посочените
групи.
2. Пациентите с чернодробна трансплантация преработват операцията си на емоционално
ниво с тревожни състояния. Болните със съдови
и сърдечни заболявания реагират с тежки депресивни моменти.
3. Депресивитетът е закономерен етап в
справянето с травматизма на ситуацията и в
постигането на успешна реадаптация и ресоциализация за болните.
4. Психотерапевтичната работа е много
важен и необходим елемент от цялостното лечение и стабилизиране на болните.
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tHE FAtE OF tHE PAtiENt AFtER iNitiAl SURGiCAl
tREAtmENt OF PERiPHERAl ARtERiAl DiSEASE
OF tHE lOWER limBS
B. Kirov, B. Cheshmedjieva, D. Zhelev
Vascular Surgery and Angiology Clinic
UMBAL “Sveti Georgi”, Medical University - Plovdiv, Bulgaria

РЕзЮМЕ

Развитието на нови технологии в съдовата и ендоваскуларната хирургия в последните години поставя и ще поставя
необходимостта от данни за сравнение относно ефективността, а такива у нас просто
няма. Тук се представят за първи път представителни данни за дълго-срочните резултати и съдбата на болните след оперативно
лечение. Материали и методика: За 2-годишен период са обхванати 1355 болни след
първо оперативно лечение по повод периферна артериална болест (ПАБ). Пациентите
са контролирани по отношение на ампутация, повторна хоспитализация или смърт.
Резултати: 70% от болните бяха мъже на
средна възраст 65 г., а жените са средно с 8
години по-възрастни. Определена бе 30дневна кумулативна преживяемост от 88 %,
която на пе-тата година е 41%, а на шестата
– 37%. За жените тази преживяемост бе
32%, а за мъжете – 45%. Спрямо общата популация, след приравняване по пол и възраст,
се определя повишен риск при оперираните

SUmmARy

The development of new technologies in the
open vascular and endovascular surgery in the
recent years requires a comparison for their effectiveness in various aspects and puts requirements for providing adequate data. Such a data
are not available in Bulgaria till now. Here first
more complex data for the late results after operative treatment of the patients with pe-ripheral
vascular disease (PAD) were presented. Materials and methods: for a 2 year period 1355 patient with first surgical treatment for PAD were
controlled. The patients were followed in respect of amputation, repeated hospitalization or
death. Results: 70% of patients were men with
an average age of 65, and women were 8 years
older. Cumulative survival rate for 30-th day
was calculated by 12%, on the fifth year it was
41%, and on the sixth - 37%. For women, the
cumulative survival rate was 32% and for men
45%. Relative to the general population after adjustment by gender and age an increased risk of
5.3646, (95% CI, 4.4558-6.4586) was calculated. 70 percent of the deaths were of cardio-
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от 5.3646 (95 % CI, 4.4558 - 6.4586). В 70 %
причините зя смърт са били от сърдечносъдов произход. Далече по-лоши са резултатите при пациентите над 70 г. За времето на
проследяване 21.4% от пациентите с ПАБ са
достигнали до ампутация, а 60 % са имали
една или повече хоспитализации. Заключение: Необходим е целенасочен системен мултидисциплинарен подход към тази група
пациенти от откриването им, през осигуряване на адекватно лечение до тясно контролиране след това. Този подход трябва да
съчетава работата на личният лекар, кардиолога, съдовия хирург или ангиолога, ендокринолога,
социалния
работник
и
рехабилитатора.
Ключови думи: периферна съдова болест, оперативно лечение, смъртност за пет
годишен период, усложнения
ВЪВЕДЕНИЕ
Атеросклерозата е най-честата причина за
периферна артериална болест (ПАБ) на долните крайници и ангажира от 3 до 10 % от популацията на 60, 70 и над 80 г. съответно (1,2).
Тя засяга над 30 милиона души в САЩ и Европа. Клаудикациото е най-честата изява на
ПАБ, оказващо значимо въздействие върху различни аспекти на качеството на живот и работоспособността (3,4). Около 20 % от тези болни
прогресират до и критична артериална исхемия
със съответните тежки последствия от нея.
Лечение на болните с ПАБ често е оперативно,
ендоваскуларно или хибридно, което въвежда
нови рискове. Тези пациенти от своя страна са
с доказано по-голяма смъртност спрямо общата популация (5,6). Болните с ПАБ имат 60
% по-висок риск за развитие на миокарден инфаркт, 2-6 пъти по-висок риск за сърдечносъ24

vascular origin. For the group of patients aged
over 70 years the results were even poor. For the
time of follow 21.4% of patients with PAD have
worsen to amputation and 60% had rehospitalizations. Conclusion: Entirely new system is required for multidisciplinary approach to these
patients from the first moment, through the provision of adequate treatment, up to close control
after that. This ap-proach must combine the
work of the GP, a cardiologist, a vascular surgeon or angiologist, an endocrinologist, a social
worker and a rehabilitator.
Keywords: peripheral vascular disease, surgical
treatment, mortality for the five year period,
complications

дова смърт и 40 % по-голям риск от исхемичен
инсулт, спрямо популацията без ПАБ (7,8,9).
Със застаряването на населението в развитите държави неизменно ще се покачва и броят
на болните с ПАБ, както и тяхната средна
възраст, което се превръща във все по-голям
здравен и обществен проблем (10). Всъщност и
днес този проблем е с голяма финансова тежест,
поради което изисква разбиране на тежестта на
патологията и пре-цизно планиране на здравни
дейности сега и в бъдеще. Днес основаната информация за болните с ПАБ идва от институционални бази данни и публикации
(11,12,13,14,15) или доклади за относителния
риск за смъртността в развитите страни (16,17).
Абсо-лютните данни за смъртност в съчетание
с разпределяне по възраст и пол, обаче, позволяват по-ясно разбиране на бремето на ПАБ
върху болните.
У нас проблемите на атеросклерозата и спе-
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циално на ПАБ и нейното лечение са разработвани в статии и дисертации през последните
50г. Данни относно средносрочните или
късните резултати, както и за смъртността,
обаче, почти липсват или са базирани на малки
серии от болни и не позволяват значимо обобщение (18,19,20,21,22). Така или иначе, у нас
липсват статистически значими данни за
съдбата на пациенти с ПАБ в съчетание със
стратифициране по пол и възраст, базирани на
голям брой паци-енти. Развитието на новите
технологии в съдовата, ендоваскуларната и хибридната съдова хирургия в последните години
поставя и ще поставя необходимостта от осигуряване на адекватни данни, изискващи сравнение на ефективността на лечебните методи им
в различни аспекти.
Настоящото проучване има за цел да осигури, анализира и представи за първи път у нас
по представителни данни за късната смъртност
и болестност при голям брой болни с ПАБ за
кратък период от време в един водещ център.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В Клиниката по Съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив бе
проведено ретроспективно проучване на преминалите пациенти с опера-тивна намеса по повод
ПАН за периода 2009 – 2010 г. За този 2г. период в клиниката са лекувани 3901 пациенти с
5908 хоспитализации, от които след щателен
анализ бяха селектирани 1355 пациенти с начално оперативно лечение за ПАБ. По-нататък
бе извършено детайлно проучване на наличните
данни от тези хоспитализации.
Бе извършено и запитване и бе получена информация от ГРАО за изясняване на данните за
смъртта до юли 2014 и от НСИ (24) за получаване на информация за причината за смърт на
починалите през тези години пациенти. Налич-

ната информация бе обработена и представена
в табличен вид, бяха изчислени основни статистики чрез IBM SPSS 20 (24), PSPP (25), MS
Excel. Бяха използвани подходящи методи за
сравнение на дялове, определяне на риск,
ANOVA сравнение на средни стойности, life
table ananlisys, Kaplan–Meier, Winslow, лог ранк
и др.
РЕзУЛТАТИ

Всички хоспитализации са били кодирани с
вариант на код I74.xx по МКБ10, но това не
дава представа за тежестта на заболяването.
Значителна част от тези пациенти са с критична
исхемия или клас 3 и повече по Rutherford, а
други са с клас 2. В по-ранна публикация,
включваща същия масив от данни на пациенти
(26), показахме, че за съжаление поради особености на ползваната от болницата информационна система и лошия контрол на входа на
данните, не може да се разчита дори на приблизителна точност за извършените оперативни
процедури. На базата на вътрешната ни информаци-онна система е ясно, че болните са претърпели отворена съдово-хирургична артериална оперативна намеса, без използване на ендоваскуларна техника, каквато тогава не бе още
внедрена в клиниката. В 71 % от случаите интервенциите са извършвани в срочен или спешен порядък.
На Табл.1, на която е обозначено разпределението на болните по пол и възраст, е видно,
че мъжете доминират, p <0.001, като в същото
време са средно с 7 години по-млади от жените.
От всички 1355 болни оперирани с ПАБ в периода от 01/2009–12/2010, до 06/2014 (края на
контрола) са починали 56 %!
За пациентите от женски пол в обсъжданата
група болни се изчислява повишен риск от
смъртност - 1,487, 95% CI 1,172–1,886, Pearson

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2015

25

Таблица 1. Разпределение по пол и възраст на 1355 пациенти с ПАН

Таблица 2. Характеристика на починали пациенти за петгодишен период, разпределени по пол и
възраст

p <0,001. Средната възраст на починалите пациенти е била 71г., 95% CI 70,21–71,75, а на преживелите – 63г., 95% CI 62,29 – 64,211, т.е.
налице е статистически значима разлика от 8
години (p<0,0001). Починалите жени са били на
средна възраст 75, а преживелите – 67, също със
значима разлика от 9г., p<0.001. Починалите
мъже са били на средна възраст от 69 г., а
прежи-велите на 62 г. – разлика от 7 години
(p<0.001).
Структурата на причините за смъртта е показана на Фиг.1, като това са официални данни
на НСИ. В обобщение може да се посочи, че
атеросклерозата и сърдечносъдовите болести
доминират в над 70 % от случаите, а на второ
място се явяват онкологичните заболявания.
Трийсетдневната комулативна преживяемост за пациентите с ПАБ след оперативно
лечение е била 85 % за жените и 89 % за
26

мъжете, като разликата е значима, Wilcoxon
(Gehan) Statistic ( p < 0,0001) Фиг.2. Общата 30дневна преживяемост за цялата група пациенти е 88%.
Пет годишната комулативна преживяемост
при оперирани за ПАБ е 41% при средно време
на проследяване 1224 дни, а на шестата година

Фиг 1. Разпределение на причини за смърт при
починали 621 от преминали 1089 пациенти с ПАБ.
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Фиг 2. Смъртност за 30 дена след операция при
болни с ПАБ

Фиг 3. 5г. преживяемост според пола на починалите след операция за ПАБ

На Фигура 3 е показано комулативното преживяване по фактор пол; жените са оцелели в
32 %, а мъжете в 45% от случаите в края на петата година, Wilcoxon (Gehan) Statistic, (p <
0,0001). По-детайлна информация по въпроса е

показана на Таблица 3.
Естествената преживяемост за 5г. период за
популацията 45-80 години у нас според НСИ се
определя на 89.9% за цялата група, 86.3% за
мъжете и 92.7% за жените. Налице е очевидно
повишен риск от смърт на 5-та год. за опери-

тя е едва 37%.

Таблица 3. Life table анализ на преживяемостта след 5 години при пациенти с ПАБ
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Фиг 4. Преживяемост според пола на починалите
5г. след операция за ПАБ

рани с ПАБ спрямо общата популацията в размер 5.3646, 95 % CI, (4.4558 – 6.4586) За жените този риска се изчислява на 5.1692, а за
мъжете - 7.7571.
На Фиг. 4 е показано пет годишно графично
сравнение, Kaplan-Meier test, на преживяемост
на пациентите с ПАБ, разпределени на групи
по възраст: до 60 г. възраст 362 болни, 61 – 70 г.
- 402 пациенти, над 71 г. - 591 оперирани. За
целия период е налице значима разлика в преживяемостта между трите групи, Log Rank
(Mantel-Cox), (p< 0.0001). Болните на възраст до
60 г. към края на петата година са били живи в
63%, пациентите на възраст между 61 и 70 са
били живи в 46%, а за тези над 71 години делът на преживелите е бил само 24%, (p<
0,0001), който на шестата година спада дори на

20%. За всяка подгрупа по пол няма статистическа разлика между жените и мъжете.
На фигура 4., анализ на преживяемостта
след 5 години при оперирани с ПАБ във възрастовите групи до 60 г. , 61-70 г., над 71 г.
За описания период на наблюдение 21,4 %
или 290 пациенти са ампутирани в различен
обем, с наложили се по този повод 534 хоспитализации, Таблица 4. Налице е значима разлика в честотата на ампутациите при мъже и
жени, Pearson p<0,001, като установява относително по-висок риск за мъжете - 0,593, спрямо
жените. За периода от 2009 г. до юни 2014 г. 658
пациенти (60,4%) са били хоспитализирани 2 и
повече пъти като при двама болни са се наложили 18 приема в болница. Това е било показано поради широка гама причини – от
инфекция на оперативната рана, напредваща
некроза или гангрена до тромбоза или оклузия
на артериален съд. Общо са били необходими
1489 последващи хоспитализации за лечението
на включените в проучването 1355 болни.
ДИСКУСИЯ
Понастоящем е добре известно, че при
болни с ПАБ, рядко се касае за единствена локализация на атеросклерозата и най-често 3 до
5г. по-късно болестта се проявява в още 2 или 3
анатомични зони. Това от своя страна, заедно с
нарастващата възраст и присъщият мултиморбидитет на тези болни, обясняват високата
смъртност от сърдечносъдова патология при
тези пациенти. Посоченият тук дял от 70%

Таблица 3. Характеристика на ампутирани пациенти за петгодишен период, разпределени по пол и
възраст
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сърдечносъдови заболявания като причина за
смърт е в съгласие с данните от литературата
(27).
В Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASCII) (28)
се сочат данни за смъртност през първата година от 7-8 % за болни с клаудикацио и над 20
% за тези с критична исхемия. Обобщените в
този документ данни за 5, 10, 15 години преживяемост на болните с ПАБ и клаудикацио показват съответно 70 %, 50 % и 30% и като цяло
се определя 2.5 пъти повишен риск спрямо общата популация. Рискът за пациентите с критична исхемия в това отношение почти удвоява
шансовете за смърт към петата година.
В настоящето проучване се откроява висока
смъртност от 12 % още към 30-я ден в проучената група пациенти. В световната литература
през годините този процент варира от 0 до
0.6%-5.2% (28,29,30,31). В проучване, обхващащо всички оперативни намеси в Великобритания за 5г. период, Sinha et al посочват
смъртност след планов байпас на 30-я ден и
след 1г. от 2.2 % и съответно 8.9 %, но при
същия вид операция в условия на спешност
данните са далеч по-лоши – 11.2% и 26.5%
съответно(32).
За сравнение с класическа рискова група,
Pedersen et al. съобщават, че при болни с коронарна процедура смъртността за 30 дни, 1г. и 5г.
е съответно 7.9%, 11.4%, и 23.3 %, която е
значително по-ниска от тази при оперирани с
ПАБ, както в световната литература, така и в
настоящата серия пациенти (33).
В настоящото проучване 5г. комулативна
преживяемост при пациенти с операции за ПАБ
е 41%, а на шестата година – 37%, като след
преизчисления за пол и възраст, се определя
ясно повишен риск за смъртен изход към петата
година за болни с ПАБ спрямо общата популацията от 5.3646, (95 % CI, 4.4558– 6.4586), като

за жените той се изчислява на 5.1692, а за мъже
– 7.7571. При пациенти над 71 години в разглежданата серия от болни, на петата година са
преживели само 24 %. Едно проучване в Холандия за периода 1997–2000г. показва смъртност
към петата година за мъже под 45 г. с ПАБ и
операция от 8.3%, която обаче достига 84.2 %
при мъже над 85 години. За жените тези данни
са 1.7 % под 45 г. възраст и съответно 74.4 %
над 85 г. (34). И така, данни от Холандия, от Великобритания, от TASC II (32), както и от преобладаващият
дял
от
публикациите,
включително и от настоящото проучване, ясно
показват, че съществуват полово и възрастово
обусловени значими разлики по отношение на
смъртността при пациенти с ПАБ след оперативно лечение както за времето на хоспитализацията, така и при 30-я ден, 1-та и 5-та година
след това. Тези разлики са значими и следва да
се имат предвид, защото често цитираните от
институциите обобщени данни не могат да покажат реалистично състоянието на нещата
(36,37).
Настоящото изследване не може да покаже
детайлна картина на съпътстващите заболявания и функционалния им статус поради наличните
ограничения
на
използваните
информационни системи. Анализ на причините
за високата смъртност в литературата сочи като
такива най-често посоченият мултиморбилитет
на базата на атеросклероза, диабет и възраст, а
също така и фактът, че пациентите с ПАБ следоперативно не получават необходимата добра
медицинска практика и внимание от здравната
система именно като такива с много повишен
риск и повишени потребности. Важен негативен фактор за съдбата на болните с ПАБ у нас е
необходимостта от повторни хоспитализация и
оперативно лечение.
За времето на проучването 60.4% от пациентите са претърпели две и повече хоспитали-
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зации и този дял е от най-високите, известни в
литературата. Следва да се уточни, че настоящата серия пациенти включва всички преминали болни, при които е използван абсолютно
целият арсенал на съдовата отворена хирургия,
а не само чисти байпас техники. Dawson et al
(38), посочват дял на рехоспитализации от 39 %
за пациенти с фемородистален байпас и заявяват, че са изненадани от този дял. Feinglass et al.
в 2001г., обобщавайки данните за петгодишен
период от 105 болници от системата на Здравната служба на САЩ за ветерани, намират
данни за 17 694 рехоспитализации - 86 % (39).
В ред по-късни публикации, се посочват стойности на повторни хоспитали-зации при 16 до
26 % от оперираните (20,41,42). Високият дял
на ре-хоспитализации в това изследване следва
да се разглежда като израз на тежката патология, с която се представят пациентите у нас; на
лошия контрол на следоперативното лечение;
на лошата координация поради огромния район,
който клиниката обслужва и на лошия комплексен подход към тези пациенти.
При 5г. проследяване в представената серия
болни с ПАБ се регистрират ампутации в
21,4 % от случаите. Davies M. (43) обобщава, че
30 % от пациентите с критична исхемия ще претърпят ампутация и 25 % ще бъдат мъртви към
първата година след срещата им със съдовия хирург. Chong et al (43) докладват 24 % наложили
се ампута-ции при пациенти с критична исхемия за петгодишен период, Dosluoglu et al (44)
представят същите данни от 24 % за оперативно
и ендоваскуларно лечение. В скорошен мащабен метаанализ (45) върху стратегиите при пациенти с ПАБ се съобщава за ампутации за 5г.
период в доста по-широки рамки - от 4,5% до
30%, в зависимост от това дали става дума за
пациенти с клаудикацио, критична исхемия,
проксимални или дистални процедури, оперативно или ендоваскуларно лечение и най-раз30

лични техники – байпас, балон, стент и др. Данните от литературата са силно хетерогенни и
трудно могат да се изведат средни стойности,
но с голяма вероятност може да се посочи, че
паци-енти с ПАБ и с клаудикацио имат около
5% вероятност за ампутация за 5г. период, а
тези с критична исхемия – над 20%. Намерените в това изследване данни за висок дял от
21.4 % на достигналите ампутация, заедно с
данните за смъртността, имат голямо значение
за оценка на развитието на болестния процес
при тези болни, но заслужават далече по детайлен анализ.
Данни за смъртността, ампутациите и хоспитализациите има в голям брой публикации в
литературата, синтезирани от национални бази
от данни, с десетки хиляди пациенти. Такива
проучвания минават през добре структурирани
сравнителни двойно слепи изследвания, сравняващи ендоваскуларни и отворени методи на
лечение и достигат до голямата фрагментация
на множество изследвания на малки серии от
пациенти с концентрация върху даден проблем.
Данните от такива изследвания или не позволяват агрегация, или скриват в същината си тежестта на проблема върху групата болни с ПАБ
като цяло. Настоящото изследване, първо по
рода си у нас, представлява ретроспективно
проучване в една институция, която е водеща в
страната с работата с пациенти с ПАБ, с огромен исторически, здравен и организационен
опит. Това изследване има ред слабости и непълноти, но предлага данни от голям брой пациенти за разумен период от време, които биха
могли да се възприемат като маркери на национално ниво, докато не се публикуват други.
Целта бе да се представи информация, насочена
не толкова към специалните проблеми в дейността на съдовият хирург, колкото към това да
се разкрие реалната действителност и тежестта
на патологията при болните с ПАН. Убедени
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сме, че това проучване потвърждава необходимостта от информационно осигуряване на съдовия хирург у нас (46), от организация и
финансиране на тази дейност на национално
ниво (47,48), както и на проучването на епидемиологичните и демографски данни (49). Надяваме се, че осмислянето на тази информация
би довело до ред управленски решения на национално ниво в организирането и финансирането на здравните грижи при пациенти с ПАБ.
ИзВОДИ
1. Пет години след оперативно лечение на
пациенти с ПАБ са живи 41% от пациентите, а
на шестата – 37%, като най-честа причина за
смърт (70%) са сърдечносъдовите заболявания.
Тези болни имат повишен риск за смърт от
5.3646 пъти спрямо общата популация, и над 2
пъти спрямо групата пациенти с коронарни
процедури. Жените са с повишен риск спрямо
мъжете, а пациенти над 70г. са с многократно
по-висок риск.
2. Пет години следоперативно при болни с
ПАБ с доминиране на критична исхемия, до ампутация достигат 21 %, а 60 % претърпяват
втора и повече оперативни намеси.
3. Проучването оформя безспорният извод,
че групата пациенти с ПАБ е една от най-тежките, свързана е с неприемливо голяма
смъртност и инвалидност, носи голяма финансова тежест и е огромно социално бреме.
4. Необходим е целенасочен системен мултидисциплинарен подход към такива болни от
откриването им, през осигуряване на адекватно
лечение до стриктен контрол след това. Този
подход трябва да съчетава в едно работата на
личния лекар, кардиолога, съдовия хирург или
ангиолог, ендокринолога, социалния работник
и рехабилитатора.
5. Без адекватно финансиране на всяка

една стъпка от този подход не могат да се поставят „европейски” критерии за „качество на
лечебния процес”, за технологично наваксване
в лечението на пациенти с ПАБ и за осигуряване на последователен и комплексен и ефективен интердисциплинарен подход в лечението
им.
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ФЛЕБОТОМИЯТА И ФЛЕБОКУТАНЕОЕКТОМИЯТА В ХИРУРГИЧНОТО
ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯ ТРОМБОФЛЕБИТ
М. Цеков, К. Гиров, Л. Младенов, Л. Желев, А.Кюркчиев
Клиника по Сърдечно съдова хирургия и ангиология
ВМА, София

PHlEBOtOmy AND PHlEBOCUtANEOECtOmy iN tHE SURGERy
FOR SUPERFiCiAl tHROmBOPHlEBitiS
tsekov m., K. Guirov, l. mladenov, l. Zhelev, A.Kurktchiev
Clinic of Cardiovascular surgery and angiology
Military Medical Academy, Sofia
РЕзЮМЕ

Повърхностният тромбофлебит е асептичен възпалителен процес на венозната стена,
придружен от интравенозна тромбоза. Той се
появява се спонтанно или като усложнение
при венозни апликации и хирургически интервенции. Най-често процесът е асептичен,
като обхваща и перивенозната тъкан. Целта
на лечението е да се преустанови възпалителният процес, да се предотврати разпространението на тромбозата към дълбоките
вени и да се избегнат най-сериозните усложнения - дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и
белодробната тромбоемболия (БТЕ). Кросектомията спира пропагацията на тромба в
дълбоката венозна мрежа, а флебокутанеоектомията или флеботомията на големите варикозни пакети с евакуиране на тромбите
ускоряват оздравителния процес.
Ключови думи: ДВТ, тромбофлебит, флеботомия, флебокутанеоектомия.
ВЪВЕДЕНИЕ
Повърхностният тромбофлебит е асептичен
възпалителен процес на венозната стена, придружен от интравенозна тромбоза, който обхваща и перивенозната тъкан (1). Той най-често
е усложнение на варикозно променените повърхностни вени - 10 пъти по-често отколкото при

SUmmARy

Superficial vein thrombophlebitis is a common
inflammatory-thrombotic process that may
occur spontaneously or as a complication of
medical or surgical interventions. In most cases
it is a sterile inflammation of the veins wall and
the surrounding tissue, accompanied by intravenous thrombosis. The goals of therapy for superficial phlebitis are to prevent progression into
the deep venous system and to hasten the resolution of the inflammatory and thrombotic
processes in areas already involved. The
crossectomy of the Great Saphenous vein stops
the clot propagation into the deep venous system, but the phlebotomy and phlebocutaneoectomy have a great role in acceleration of healing
process.
Key words: DVT, thrombophlebitis, phlebotomy

непроменени вени (2,5,6,8). Варикозата е благоприятна почва за развитие на тромбофлебит поради дегенеративните изменения на венозната
стена и забавения кръвоток.
Пурулентен повърхностен тромбофлебит се
наблюдава много рядко. В тези случаи обикновено инфекцията е внесена отвън - травми, венозни манипулации, ухапвания от насекоми или
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Фиг 1.

Фиг 2.

по съседство (фурункул). Лечението на повърхностният тромбофлебит обикновено е консервативно. Ако процесът премине, обаче,
границата средна-горна трета на бедрото, пациентът трябва да се хоспитализира с цел хирургично лечение. Кросектомията на вена Сафена
Магна и вена Сафена Парва спира пропагацията
на тромба в дълбоката венозна мрежа.
При повърхностен варикозен тромбофлебит, локализиран във варикозен пакет (фиг.1), се

провежда оперативно лечение с отстраняване
на тромбозиралите вени заедно с надстоящата
кожа (фиг.2), метод, който се нарича флебокутанеоектомия. Друга оперативна техника се състои в следното: след установяване на границите
на тромбофлебита, по хода на засегнатата вена
се правят инцизии с дължина 3-4 mm. След това
тромбите се отстраняват и чрез дигитална компресия (фиг.3,4). Отстраняването на тромбите
от засегнатите вени, дори и без отстраняване на

Фиг 3.

Фиг 4.

36

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2015

Фиг 5.

самите вени, води до бързо намаляване на болката и бързо затихване на възпалителния процес
в условията на адекватно постоперативно медикаментозно лечение и еластобандаж (фиг.5).
Така се дава възможност да се съкрати времетраенето на оперативната намеса и едновременно с това да се лигират подлежащи
перфорантни вени. Другото предимство на методиката е възможността за създаване на автокутанеален бандаж на крайника (3,4,5,6).
На фона на изразен перифлебит, атравматичното отделяне на възпалената вена е невъзможно и това налага ограничаване на
интервенцията до флеботомия. Чрез венотомия
се дава възможност да излезат лесно навън набраните във венозния лумен тромботични маси,
защото в резултат на протеолизата тромбът е с
вид на втечнено желе. Ето защо при лек натиск
желеподобните тромби изтичат навън (3,4).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За период от пет години (август 2010-февруари 2015г.) през поликлиничният и спешният
хирургичен кабинет на ВМА са преминали 79

пациенти с диагноза повърхностен тромбофлебит. От тях в клиниката по „Сърдечно-съдова
хирургия и Ангиология” на ВМА са хоспитализирани 70 с цел диагностично уточняване и лечение, както следва: 2010г.-5, 2011г.-7, 2012г.
-22, 2013г.-19, 2014г.-13, 2015г.- 4. Това са били
болни с повърхностен тромбофлебит над горната трета на бедрото или такива, при които
консервативното лечение не е довело до преустановяване на процеса или пациенти при които
флебитът е обхванал големи варикозни пакети
водещи до болка, тяжест и напрежение.
При 6 от тези пациенти е проведено само
консервативно лечение, а останалите 64 са оперирани. От тях при при двама е извършена флебокутанеоектомия, а при осем наред с
кросектомията на ВСМ се е извършвана и флебокутанеоектомия или флеботомия, по години
както следва: 2012г.-2, 2013г.-2, 2014г.-3, 2015г.1. Следоперативно е проведено лечение с нестероидни противовъзпалителни средства,
венотоници и нискомолекулярни хепарини.
РЕзУЛТАТИ
Всичките 64 оперирани са изписани с първично заздравели оперативни рани, а конците свалени в срок. При един пациент е направена
ревизия на оперативната рана по повод на постоперативна хеморагия. При болните на които
е правена тромбектомия на v. femoralis communis и v. illiaca externa няма данни за постоперативна
белодробна
тромбоемболия.
В
следоперативнят период не са регистрирани
случаи на рецидивиращ повърхностен тромбофлебит. На 26 пациенти след отзвучаване на
възпалителният процес на втори етап са правени стрипинг на ВСМ и варицектомия. При
болните с флеботомия и флебокутанеоектомия
е документирано сравнително бързо отзвучаване на болковия симптом и значително ускоря-
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ване на оздравителния процес.
ДИСКУСИЯ
Най-сериозното усложнение на неправилно
лекуваният повърхностен тромбофлебит е ДВТ
с последваща белодробната тромбоемболия.
Лечението на повърхностния тромбофлебит
основно е консервативно и се провежда с нестероидни противовъзпалителни средства, венотоници и ниско-молекулярни хепарини, като
болният трябва да се контролира до отзвучаването на процеса (5,6,13). Ако процесът, обаче,
премине границата средна-горна трета на бедрото, пациентът трябва да се хоспитализира за
хирургично лечение с цел предотвратяване на
ДВТ и БТЕ (1,8,11,16,25). Хирургичната тактика се определя от нивото на тромбозата. Когато процесът е локализиран без обхващане на
сафено-феморалната (СФВ) или сафено-политеалната (СПВ) връзка, както и на дълбоките
вени, то кросектомията е достатъчна за решаване на проблема. При засягане на СФВ или
СПВ с наличие на флотиращ тромб в дълбоките
вени е необходимо извършването на тромбектомия с предварителен контрол над нивото на
тромба. Флебокутанеоектомията или флеботомията на големите варикозни пакети и евакуирането на тромбите, значително намаляват
болката и ускоряват оздравителния процес.
В следоперативният период е уместно лечение с нестероидни противовъзпалителни
средства, венотоници и нискомолекулярни хепарини.
ИзВОДИ
1. Повърхностният тромбофлебит е заболяване чието неправилно и ненавременно лечение може да има тежки, понякога фатални
последствия.
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2. Лечението основно е неоперативно - с
нестероидни противовъзпалителни средства,
венотоници и нискомолекулярни хепарини
3. Пациентът трябва да бъде контролиран
до отзвучаване на процеса.
4. Ако процесът премине границата
средна-горна трета на бедрото, пациентът
трябва да се хоспитализира с цел кросектомия,
която спира пропагацията на тромба в дълбоката венозна мрежа.
5. Флебокутанеоектомията или флеботомията на големи варикозни пакети с евакуиране
на тромбите намаляват болката и ускоряват оздравителния процес.
6. В следоперативният период е показано
да се проведе споменатото медикаментозно лечение.
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ВИСОКО НАЧАЛО НА АРТЕРИЯ ПРОФУНДА ФЕМОРИС –
АНАТОМИЧНИ ОСНОВИ И КЛИНИЧНА зНАЧИМОСТ

Л. Младенов1, Л. Желев2, К. Гиров1, А.Кюркчиев1
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HiGH ORiGiN OF tHE PROFUNDA FEmORiS ARtERy –
ANAtOmiCAl BASiS AND CliNiCAl imPliCAtiONS

l. mladenov1, l. Jelev2, K. Guirov1, A.Kurktchiev1
1. Clinic of Vascular Surgery and Angiology, Military Medical Academy
2. Department of Anatomy, histology and embryology, Medical University, Sofia
РЕзЮМЕ

Подробните познания върху анатомията
в областта на бедрения триъгълник имат основно значение за различните хирургични и
ендоваскуларни процедури. Сред клоновете
на централната артерия в областта – a.
femoralis, с най-голямо хирургично значение
е дълбоката бедрена артерия - a. profunda
femoris (APF), която е основния хранещ съд
за бедрената мускулатура и при необходимост осигурява колатерална мрежа за дисталната част на крайника. В литературата са
описани различни анатомични вариации на
APF, като най-важни сред тях от хирургична
гледна точка са вариациите в нивото на отделяне. В настоящата работа се представят
данни от нашето проучване върху необичайно високо начало на APF на 200 артериографии и 100 дисецирани долни крайника.
Подробно са обсъдени анатомичните особености в нивото на отделяне на APF, съобщаваните честоти, възможните причини за
установените анатомични различия, както и
потенциалното значение на тези анатомични
вариации за клиничната практика.

SUmmARy

Detailed knowledge of the femoral triangle`s
anatomy is essential for various surgical and endovascular procedures. Among the branches of
the central artery in this area - a. femoralis, with
the greatest surgical importance is the deep
femoral artery - a. profunda femoris (APF),
which is the main feeding vessel for hip muscle
and, provide collateral network to the distal
limb. The literature describes different anatomical variations of APF, as the most important
among them from a surgical point of view is the
variations for the level of origin. In this study
the data for the unusually high origin of APF,
based on 200 arteriographies and 100 dissected
lower extremities were presented. Detailed
anatomical features for the level of origin of
APF were reported, the frequencies and possible
causes of the anatomical differences were discussed, as well as the potential importance of
these variations in clinical practice.
KEY WORDS: ARTERIA FEMORALIS, ARTE-

RIA PROFUNDA FEMORIS, ANATOMICAL VARIATIONS

КЛЮЧОВИ ДУМИ: БЕДРЕНА АРТЕРИЯ,

ДЪЛБОКА БЕДРЕНА АРТЕРИЯ, АНАТОМИЧНИ
ВАРИАНТИ
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УВОД
Подробните познанията на анатомията в
областта на бедрения триъгълник (trigonum
femorale Scarpa) имат основно значение за многобройните хирургични и ендоваскуларни процедури върху магистралните артериални съдове
на долния крайник. Централният артериален
съд в областта – a. femoralis се проецира по
линия, която свъзва средата на горната граница
на бедрения триъгълник (lig. inguinale) с върха
на триъгълника. Сред клоновете на тази артерия
с най-голямо хирургично значение е a. profunda
femoris (APF), която е основния хранещ съд за
бедрената мускулатура (1,2) и осигурява необходимата колатерална мрежа за дисталната
част на крайника при непроходимост на бедрената артерия (3). APF се отделя обичайно от
задно-латералната страна на a. femoralis, найчесто на разстояние около 3.5 см от lig. inguinale
(2). Според хирургичната номенклатура, частта
от бедрената артерия преди отделянета на APF
се означава като a. femoralis communis (AFC), а
след отделянето и - a. femoralis superficialis
(AFS).
Идентифицирането и изолирането на APF
има ключово значение в хода на една от най-честите съдовореконструктивни операции – феморопоплитеалния байпас. Понякога обаче,
търсената артерия може да се идентифицира изключително трудно поради съществуването на
рядко срещани анатомични вариации. Освен интраоперативно, подобни артериални вариации
могат да се наблюдават при проучване на рутинни артериографии (4) или по време на анатомични дисекции (5,7,8).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Настоящото проучване върху наличието на
високо отделяща се APF се проведе върху 200
42

рутинни контрастни рентенографии на магистралните артерии на долните крайници направени в хода на диагностично-лечебния процес
в Клиниката по съдова хирургия и ангиология
на ВМА през 2013г. В допълнение беше подробно проучена артериалната анатомия в бедрения триъгълник при 100 дисецирани долни
крайници (50 тела) от трупния материал на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология
към МУ - София.
РЕзУЛТАТИ
В голямата част от изследваните артериографии, както и дисецираните долни крайници
бе установено отделяне на APF на разстояние 25см дистално от lig. inguinale, което съответства
на типичните и нива на отделяне (Clemente
1985). В два от случаите, обаче, се намери необичайно високо отделяне на APF, поради което
ги публикуваме.
Случай 1
Жена на 74 год. постъпва с анамнеза за
клаудикацио на около 50 метра в десния крак и
артериографски данни за тромбоза на проксимален феморопоплитеален байпас. В хода на
оперативната интервенция се установи необичайно високо ниво на отделяне на APF, чието
начало се палпираше латерално от основната
артерия значително над долния ръб на ингвиналния лигамент. Наложи се надрязване на lig.
inguinale с около 2-3 см с цел осигуряване на
проксимален контрол на APF, което обаче не се
отдаде. Извърши се само ТЕА на графта и артериалната магистрала до отделянето на APF,
където се верифицира палпаторен пулс. При
внимателно проучване на артериографията на
пациентката (Фиг. 1) се установи начало на APF
на около 1.5-2 см проксимално от проекционната линия на lig. inguinale. При съблюдаване на
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принципите на артериалната анатомия, в този
случай може да се приеме липса на AFC и необичайно високо ниво на отделяне на APF от латералната страна на a. iliaca externa dextra. В
горната част на бедрения триъгълник се идентифицират два големи приблизително успоредни артериални съда - APF (латерално) и
AFS(медиално).

Фиг 1. Артериография на високо начало на APF
над нивото на lig. inguinale (бяла линия), описан в
Случай 1. Артерии: AIeD – a. iliaca externa dextra;
APF – a. profunda femoris; AFS – a. femoralis superficialis.

Случай 2
Високо отделяне на APF бе установено при
рутинна анатомична дисекция на левия долен
крайник на 67г. жена. При внимателното отпрепариране на съдовете и нервите в областта на
бедрения триъгълник (Фиг. 2) беше установено
високо начало на APF от латералната страна на
бедрената артерия на разстояние 0.8 см проксимално от дисталния ръб на lig. inguinale. В дистална посока артерията следваше обичайния си
междумускулен ход.
ОБСЪЖДАНЕ

Фиг 2. Дисекционен случай на високо начало на
APF под нивото на lig. inguinale, описан в Случай 2.
Артерии: AIeS – a. iliaca externa sinistra; APF – a.
profunda femoris; AFS – a. femoralis superficialis.
Нерви: NF – nervus femoralis.

Три основни характеристики определят
нормалното състояние и вариациите на APF –
ниво на отделяне спрямо lig. inguinale (типично,
високо, ниско), точка на отделяне по циркумференцията на a. femoralis (латерално, медиално,
задно, предно) и наличието или липсата на aa.
circumflexa femoris medialis et lateralis като клонове на APF. Най-важна от хирургична гледна
точка е височината на отделяне на APF (1).
Съществуват множество проучвания върху
нивото на отделяне на APF от феморалната артерия. В анатомичните учебници като типично
ниво на отделяне се посочва 3.5 см (2) или 2-5
см (1) от средата на горния ръб на феморалния
триъгълник - lig. inguinale. Това ниво съответства на средната дистанция на отделяне на APF,
установена при дисекционни проучвания на
голям брой индивиди– 4.4 см (5), 4.75 см (Dixit
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2001), 4.2 см (7). Освен измерването на абсолютните разстояния в сантиметри съществува
и друг по-практичен начин за определяне на нивото на отделяне на APF. Този начин представя
едно относително ниво, което се получава чрез
разделяне на проекционната линия на a.
femoralis в бедрения триъгълник на три (4) или
четири (9) равни части. Методиката не борави
с абсолютни размери, а само с третини или
четвъртини, което позволява по-добро сравнение между индивидите от мъжки и женски пол,
и дори сравнение с фетуси. Според Massoud and
Fletcher (1997) в 2/3 от проучваните случаи APF
се отделя в средна трета по хода на a. femoralis
в бедрения триъгълник. Според проучването на
Viguery (9) APF най-често се отделя от втората
и третата четвъртина на бедрената артерия. При
обобщението на голям брой проучвания е установено, че нормално ниво на отделяне се наблюдава в около 75% от случаите (1). Рядко
нивото на отделяне е в близост до lig. inguinale
и изключително рядко над това ниво (1). В проучване на 253 артериографии на долните крайници, Voboril (1990) установява високото
отделяне на APF под или над ингвиналния лигамент в 1.2% от случаите. Според класическото произведение на Lippert и Pabst (1985),
APF с начало над lig. inguinale се намира в помалко от 1% от случаите, една вариация, която
не се установява в проучването на Massoud и
Fletcher (4) върху голям брой артериографии.
Според данните от настоящото проучване, високо начало на APF се установява в 2% от дисецираните крайници (1 от 50 леви крайника).
Данните от проучените артериографии показват
отделяне на APF над нивото на слабинната
връзка в 0.5% от случаите (1 случай от 200).
Установяването на високо ниво на отделяне на
APF има и важна прогностична стойност по отношение на началото на aa. circumflexa femoris
medialis et lateralis. Колкото по близо до lig. in44

guinale е началото на APF, толкова по вероятно
е от нея да започват и двете aa. circumflexae.
Колкото по надолу е началото на APF, толкова
по-вероятно е някоя от aa. circumflexae (особено
медиалната) да води началото си от AFS (4).
Причините за различните нива на отделяне на
APF различните автори намират в различия в
развитието на ембрионалната съдова мрежа на
долния крайник (4,7,8). В едно проучване върху
фетуси Vuksanović-Božarić и съавт. (2007) установяват, че за разлика от възрастните, при фетусите в приблизително 60% от случаите
нивото на отделяне на APF се намира в проксималната четвърт на бедрената артерия. Този
факт навежда на мисълта за възможното нееднородно постнатално развитие и удължаване
на сегментите на бедрената артерия като причина за различните нива на отделяна на APF.
Прецизирането на нивото на отделяне на
APF има важно практическо значение за различни интервенционални и оперативни и процедури в областта на бедрения триъгълник.
Наличието на едно аномално високо начало на
APF, особено над нивото на слабинната връзка,
може да затрудни нейното селективно катетеризране и ангиопластика (12,13). В областта на
пластичната и възстановителна хирургия, прецизирането на началото на APF и нейните клонове има съществено значение за превенция на
некрозата на ламбото от m. tensor fasciae latae
(Vuksanović-Božarić 2007). Изолирането на APF
е важен елемент на редица съдово-реконструктивни интервенции - феморопоплитеалния байпас,
изолираната
профундопластика,
конструирането на байпас със средния сегмент
на APF (Natali, 2007). За всички реваскуларизационни операции в бедрения триъгълник подробните познания върху вариациите в
отделянето на APF спомагат за успеха на оперативната интервенция и за предпазване от ятрогенни увреждания.

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2015

ЛИТЕРАТУРА
1. Clemente CD (ed.) Anatomy of the human
body, 1985, Philadelphia: Lea and Febiger, pp 765769.
2. Williams PL, Bannister LH, Berry MM,
Collins P, Dyson M, Dussek JE, Ferguson MWJ
(Eds.) Gray’s Anatomy, 1995, Edinburgh, Churchill
Livingstone, pp. 1566-1568.
3. Vaas F. Some considerations concerning the
deep femoral artery. Arch Chir Neerl 1975; 27:25–
34.
4. Massoud TF, Fletcher EW. Anatomical variants of the profunda fem¬oris artery: an angiographic study. Surg Radiol Anat 1997;19:99-103.
5. Siddharth P, Smith NL, Mason RA, Giron F.
Variational anatomy of the deep femoral artery,
Anat Rec 1985;212:206–209.
6. Dixit DP, Mehta LA, Kothari ML. Variations
in the origin and course of profunda femoris artery.
J Anat Soc India 2001;50:6-7.
7. Prakash, Kumari J, Bhardwaj AK, Jose BA,
Yadav SK, Singh G. Variations in the origins of the
profunda femoris, medial and lateral femoral circumflex arteries: a cadaveric study in the Indian
popula¬tion. Rom J Morphol Embryol
2010;51:167-70.

8. Kumar V, Kumar VV, Murlimanju BV,
Naveen NS. High origin of the deep femoral artery:
a case report and literature review. J Vasc Bras
2011;10:243-245.
9. Testut L, Latarjet A. Traite D Anatomie Humaine, Neuvieme edition. Paris:G. Doin &Cie.
1948.
10. Voboril R. Note on the variability of the arteries of the lower extremeties in man. Folia Morphol Praha 1990;38:265–272.
11. Lippert H, Pabst R. Arterial variations in
man: Classification and frequency. 1985. Munich:
J.F. Bergmann Verlag, p 61.
12. Dacie JE, Daniell SJN. The value of percutaneous transluminal angioplasty of the profunda
femoris artery in threatened limb loss and intermittent claudication. Clin Radio 1991;144:311-316.
13. Zito AJ, Teitelbaum GP, Matsnmoto AH,
Barth KH. The use of double guidewires through a
single vascular sheath for obtaining profunda
femoris arterial access: Technical note. Cardiovasc
Intervent Radiol 1990;13:113-114.
14.Vuksanović-Božarić A, Stefanović N,
Pavlović S, Đurašković R, Ranđelović J. Analysis
of deep femoral artery origin variances on fetal material. Facta universitatis. Series: Med Biol
2007;14:112-116.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Любомир Младенов
Клиника по съдова хирургия и ангиология
ВМА– София
E-mail:lubo.mladenov@gmail.com
А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2015

45

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
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ИНФЕРИОР – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Ц. Цветанов1, М.Станева1, Б.Минкова1, Г.Кирова2, П.Антова1, В. Червенков 1
1. Клиника по Съдова хирургия, МБАЛ Токуда Болница, София
2. Клиника по образна диагностика, МБАЛ Токуда Болница, София

AGENESiS OF tHE iNFERiOR vENA CAvA CONSERvAtivE tHERAPy AND CliNiCAl CASES

t. tsvetanov1, m. Staneva1, B. minkova1, G. Kirova2, P. Antova1, v. Chervenkoff1
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РЕзЮМЕ

В литературата има малко проучвания
върху агенезията на в. кава инфериор. Това е
рядко вродено заболяване, чиято честота е
0.0005-1% от популацията. Представят се 3 случая на агенезия на в. кава инфериор, диагностицирани при болни с хронична венозна
недостатъчност (ХВН) и анамнеза за преживяна дълбока венозна тромбоза (ДВТ). Двама от
болните са мъже, а при двама от тях, които са
над 40г., заболяването е с голяма давност. Двама
от тези пациенти са с ДВТ, обхващаща и илиачния сегмент. Двама от болните са в ХВН-VІ
клас и един - в IV стадий по СЕАР. Първоначално диагнозата бе поставена с цветен дуплекс
и се потвърди от СТ флебография на долните
крайници, вкл. и на в. кава инфериор. Макар и
да не е животозастрашаваща, сама по себе си
агенезията на в. кава инфериор е свързана с развитие на ХВН в млада възраст, а оттам с повишен риск от ДВТ и значително влошаване на
качеството на живот. Все още отворен остава
въпросът доколко ранната диагностика на агенезия на долната празна вена би повлияла на
профилактиката и лечението на пациентите с
ХВН.
Ключови думи: агенезия на в. кава инфериор,
ДВТ, ХВН.
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SUmmARy

There are very few studies on the agenesis of inferior vena cava in the literature. This is a rare
congenital disease, by incidence in 0.0005-1%
of total population. Three clinical cases of agenesis of the inferior vena cava were diagnosed
in patients with CVI and history of DVT. Two
of the patients were male and two of them are
above the age of 40, while the disease began a
decade ago. Two patients had DVT, which included even iliac veins. Two of the patients presents in VІ and one in IV grade of CVI according
СЕАР classification. The diagnosis was done by
color-coded dupplex sonography and was confirmed by CT - phlebography of the legs, incl.
inferior vena cava. Being not life-threatening itself, agenesis of the inferior vena cava is connected with development of CVI of the legs at
an early age, with increased risk of DVT and
with deterioration of the quality of life. The
problem remains open if the early diagnosis
would affect the prevention and the treatment of
such patients.
Key words: agenesis of inferior vena cava,
DVT, CVІ.
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УВОД
Агенезията на вена кава инфериор (ВКИ) е
описана от Abernethty през 1793 г., а първите серийни проучвания са направени от Dwight в
1900 г. [8], но в литературата има малко проучвания по проблема. Това е рядко срещана патология с честота между 0.0005-1% от общата
популация [17], но може да нарастне до 2% при
хора с други вродени кардиоваскуларни дефекти [1,6,7]. В ежедневната клинична практика
рядко се мисли за агенезията на ВКИ. Тя е найчестo установявана при от втора до четвърта
декада от живота, като е значително по-честа
при мъжете. Аномалиите на ВКИ все по-често
се разпознават като нов рисков фактор за развитието на илиофеморална ДВТ [4,9,12,15]. Според най-нови проучвания 5% от младите
пациенти с илиофеморална ДВТ имат аномалия
на ВКИ [4,13]. При почти 50% от случаите с
агенезия на ВКИ ДВТ е билатерална [8].
Oбикновено агенезията на ВКИ е асимптомна и
се открива случайно при аортоилиачна хирургия [2,3], сърдечна катетеризация [10,16] или
образно изследване по друг повод [5].
Aгенезията на ВКИ причинява хронична ве-

Фиг 1.

нозна недостатъчност (ХВН) на долните крайници. Дилатацията на паравертебралните вени
при това заболяване може да причини болка
ниско в кръста [17]. Еходоплресонографията на
вените е първото изследване (метод на избор)
за диагностика на аномалиите на ВКИ, но те
могат да не бъдат видяни ехографски [9]. Конвенционалната флебография радко се използва
за сметка на мултидетекторната КТ флебография и ЯМР – флебография с контраст [9]. Откриват се хипоплазия или аплазия на цялата
ВКИ /или сегмент от нея/ и/или илиачните вени,
множество дилатирани колатерални вени – асцендентни лумбални вени, паравертебрален венозен плексус [17], дилатирани в. азигос и
хемиазигос, като и дилатирани вени по предна
коремна стена [9].
Клиничен случай 1
Мъж на 47 г. с ДВТ на десен долен крайник,
появяваща се с болка, дискомфорт, зачервяване
и оток на целия крак. При проведената еходоплерсонография на вени на долни крайници се
установи илиофеморопоплитеална флеботромбоза в дясно с дилатирани илиачни вени, което
породи съмнение за аномалия на ВКИ. На проведената мултислайс КТ флебография се видяха
дилатирани в.азигос и в.хемиазигос, дилатирани колатерални вени в дясното параренално
пространство и на паравертебралния плексус
(фиг.1), ексцесивно дилатирани илиачни вени
двустранно с тромбоза на десните илиачни и
феморални вени (фиг.2) и ексцесивно дилатирани вени в лявото ретроперитонеално пространство, някои от които са с ретроаортален
ход (фиг.3). Терапията включваше хоспитализация и строг постелен режим с декливно положение на крайника, антикоагулантна терапия
(нефракциониран хепарин в терапевтична доза),
венотоничен медикамент, раздвижване с ластична компресия след 5-ти ден. В амбулаторни
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Фиг 2.

условия пациентът бе изписан на индиректен
антикоагулант, като продължи лечението с венотоници и ластична компресия. За период на
тригодишно проследяване при пациента се постигна 20% реканализация на илиофеморалния
сегмент и пълна реканализация на поплитеалния.
Клиничен случай 2
Мъж на 28 г. с лигатура на v.saphena magna
dextra в миналото по повод на асценсиращ варикофлебит на преглед в кабинета по Съдова
хирургия и ангиология е с посттромбозен син-

Фиг 4.

48

Фиг 3.

дром на лeвия крак след преживяна ДВТ;
същият е с трофични кожни промени и варикозни язви на лява подбедрица – клиника на
ХВН С6 стадий по СЕАР. Еходоплерсонографията показа проходим илиофеморопоплитеален сегмент двустранно и агенезия на ВКИ за
сметка на добре развита колатерална венозна
система (фиг.4). На проведената мултислайс КТ
флебография се видя аплазия на вена кава инфериор, с дилатирани интеркостални вени,
в.азигос и в.хемиазигос; агенезия на десен
бъбрек и хипертрофия на меките тъкани в ляво
и дилатирани субкутанни венозни сплетения
предимно в ляво (фиг.6). Терапията с венотоници и еластокомпресия доведе до излекуване
на трофичните рани по лява подбедрица и подобряване на качеството на живот на пациента.
Клиничен случай 3
Пациентка на 51 г. постъпва с клиника на
ХВН С6 стадий по СЕАР, с трофични кожни
промени по двете подбедрици и малки варикозни язви над медиалните малеоли двустранно. Болната е с рецидивиращи ДВТ и
повърхностни варикофлебити на долните крайници и дилатирани колатерални вени по предна
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Фиг 5.

коремна стена, датиращи от около 2 г. (фиг.5).
Анамнестично пациентката съобщава за преживян аборт на 19 г. възраст, последван от нормално раждане на 32г. и нов аборт на 35г. в 6
лунарен месец. Болната има сестра с ХВН С4
стадий по СЕАР. Проведената еходоплерсонография показа проходими илиачни, феморални
и поплитеални вени двустранно с данни за агенезия на ВКИ (фиг.7). Последващата мултислайс КТ флебография потвърди агенезията на
сегмент от ВКИ. В този случай отново бе приложен индиректен антикоагулант, венотоници,
еластокомпресия и пентоксифилин, които дове-

Фиг 7.

Фиг 6.

доха до подобряване на клиниката на ХВН и на
качеството на живот на пациентката. Предстои
изследване за вродена тромбофилия както на
пациетката, така и на сестра ѝ.
ОБСЪЖДАНЕ
При повече от 80% от пациентите с ДВТ
може да бъде определен рисковият фактор. Вродена венозна малформация се открива при 1%
от общата популция [14]. Tрите главни патогенетични фактори за тромбообразуването са аномалии на венозната стена, на кръвните
елементи или на хемодинамиката (триада на
Вирхов).
Венозната система започва образуването си
в ранния интраутеринен етап от ембриогенезата
като нормалната в. кава инфериор се състои от
четири елемента: постренален, ренален, преренален и хепатален сегмент. Аномалиите на ВКИ
се причиняват от аберации през 6-8 гестационна
седмица [12]. Тези аномалии могат да включват
пълна липса на ВКИ, агенезия, аблация, аномален или прекъснат сегмент (инфрахепатален,
преренален, ренален или инфраренален), като
наличие на двойна ВКИ е най-честата аномалия [11].
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Oбикновено агенезията на ВКИ е асимптомна и се открива случайно при аортоилиачна
хирургия [2,3], сърдечна катетеризация [10,16]
или образно изследване по друг повод [5]. Пациентите с агенезия на ВКИ могат да имат
симптоми на ХВН или идиопатична ДВТ като
венозният дренаж на долните крайници се осъществява през дилатирани колатерални вени
(сакрални, лумбални, епигастрални и др.) [14].
Алтернативни пътища за венозен дренаж са
вертебролумбарен път, вени по предна коремна
стена и трансумбиликален портокавален път.
Диагнозата на агенезията на ВКИ обикновено се изгражда индиректно на базата на илиачна или феморална дълбока венозна тромбоза,
възникнала при млади пациенти между 20 и 40
годишна възраст, като в повечето от случаите до
този момент те са били асимптомни. Диагностичният алгоритъм включва еходоплерсонография, която е първи метод на избор. За
потвърждаване се използуват мултислайс КТ
флебография, ЯМР флебография и конвенционална флебография.
Терапията на заболяването трябва да бъде
фокусирана на превенцията на усложненията на
заболяването каквито са ДВТ и ХВН. Терапията
при ДВТ включва антикоагулация, венотоници
и еластокомпресия. Важно е антикоагулантна
терапия при ДВТ да продължи най-малко шест
месеца (при отсъствието на други рискови фактори). В някои случаи при рекурентни, усложнени или неотговарящи на консервативната
терапия пациенти може да се обсъжда оперативна реваскуларизация. Въпреки че са докладвани редица случаи на реконструкция на
венозния дренаж по оперативен път, повечето
пациенти могат да бъдат лекувани с консервативна терапия. Консервативната терапия подобрява значително качеството на живот на
пациентите.
Пациентите, за които се знае, че имат ано50

малия на ВКИ, трябва да бъдат посъветвани да
избягват допълнителните тромбогенни рискови
фактори като ексцесивни физически усилия,
продължителна имобилизация или прием на
орални контрацептиви.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Аномалия на ВКИ трябва да се подозира
при пациенти под 40 г възраст, имащи ДВТ, обхващаща и илиачните вени, след като бъдат изключени други причини за ДВТ (хиперкоагулационни състояния, подлежащ малигнен
процес) както и при ХВН С4-С6. Консервативното лечение е метод на избор за профилактика
и лечение на усложненията с цел подобряване
на качеството на живот при пациенти с а/хипогенезия на ВКИ.
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РЕзЮМЕ

Венозните аневризми са рядко срещана
съдова патология. Докато диагностицирането
им днес е сравнително лесно, то лечебното поведение все още не е унифицирано. В настоящото съобщение се представя случай на
солитарна венозна аневризма на ръка, лекувана
оперативно. Прави се и литературен обзор, дискутиращ проблемите, свързани с диагностиката
и лечението на този вид патология.
Ключови думи: Венозни аневризми
УВОД
Докато диагностиката на артериалните
аневризми е добре дефинирана и алгоритмите
за тяхното лечение са известни, то по отношение на венозните аневризми (ВА), много
въпроси остават открити. ВА се срещат сравнително рядко и няма единен алгоритъм за тяхната
диагностика и лечение (1,5,12,25). Анатомичната им локализация е изключително вариабилна – съобщава се за венозни аневризми в
областта на шията, горните и долни крайници,
в коремната и гръдната кухини (1-5, 11, 12, 25).
Клиничната картина на ВА варира от липса на
симптоми до руптура, а най-честите усложнения са дълбока венозна тромбоза и белодробен
52

SUmmARy

Venous aneurysms are a very rare vascular
pathology. While their diagnosis is fairly easy
nowadays, the treatment is yet to be unified. In
this article a case of venous aneurysm of the
hand, surgically treated, was presented. A literature review was presented and the problems related to diagnosis and treatment of the venous
aneurysms were discussed.
Key words: Venous aneurysms

тромбоемболизъм (5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 25).
Показанията за оперативно лечение продължават да са противоречиви и варират от лигатура
до пликация и резекция на аневризмите ( 1, 3,
5, 7, 8, 11, 12, 25).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
От анамнезата: Представя се пациент на
74 години, който съобщава за нарастваща от няколко месеца синкаво-ливидна туморовидна
формация на гърба на ръката (Фиг.1). Липсват
анамнестични данни за травма или венозни манипулации в тази анатомична област.
От статуса: Установява се синкаво-ливидна
мекоеластична формация на гърба на ръката с
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Фиг 1. общ вид на венозната аневризма на гърба
на ръката

размери 4,5/2,5 см. неповлияваща се от дишане
и проба на Валсалва.
Триплекс соногрофия – данни за венозна
аневризма с посочените размери, без наличие
на тромб в лумена.
От оперативният протокол: Под местна
анестезия се лигираха приводящите венозни
клонове на аневризма и същата се екстирпира
(Фиг. 2).
Хистологичен резултат: Типична венозна
аневризма.
Контрол след 3 месеца – първично зарастнала оперативна рана, болният е без оплаквания.
ОБСЪЖДАНЕ
Изолираните венозни аневризми се срещат
изключително рядко, често протичат безсимптомно и първата им изява е тромбоза и/или развитие на белодробен тромбоемболизъм, като
при усложнените с руптура венозни аневризми
локализирани в коремната кухина са описани и
смъртни случаи (5). Първото описание на забо-

Фиг 2. Интраоперативна находка

ляването принадлежи на Harris (13). В литературата венозните аневризми са известни под
различни наименования – веном, флебектазия и
др. но терминът венозна аневризма се утвърди
като най-точен. По аналогия с артериалните
аневризми, ВА се описват като фузиформени и
сакциформени. Хистологично е налице изтъняване, фрагментиране, или даже фокална липса
на еластични и/или гладкомускулни влакна при
запазване на трислойният строеж на венозната
стена (1, 5, 12).
Локализацията на ВА е изключително вариабилна. Описани са венозни аневризми на
външните и вътрешни югуларни вени (1, 3, 12,
18-21, 23), пулмоналните вени (1, 5, 9, 12), в.
азигос (6), в. базилика (17), порталната вена,
в.лиеналис (11), в. кава супериор и инфериор (2,
5, 10-12), в. мезентерика (11), в. илиака интерна
и екстерна (5, 12), пресакралният венозен плексус (24), сафено-феморалното съустие (25), вена
поплитея и вена тибиалис постериор (1, 5, 7, 8,
12, 15, 22). Етиологията на ВА и до днес остава
недостатъчно изяснена, като се обсъждат конгенитален произход, повишаване на венозното
налягане в определена анатомична област или в

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

1/2015

53

басейна на магистрална вена (TOS, неоплазми,
бременност), както и травми, възпалителни или
дегенеративни процеси (1, 5, 12).
Клиничната картина обикновенно липсва
или е бедна. В преобладаващата част от съобщените случай първите симптоми се дължат на
усложненията – тромбоза, руптура или развитие на белодробен тромбоемболизъм (1, 5, 11,
12, 14, 15).
Най-често използваните методи за диагностика са Доплерова сонография и Компютърна
Томография (КТ). Интересен факт е, че въпреки
нарастналите възможности за диагностика и нарастващият брой изследвания не се регистрира
нарастване на честотата на този вид патология
(1, 25). Днес се счита, че проблемът с диагностиката на ВА е решен и методи на избор са
триплекс сонографията (УЗ), КТ и КТ-ангиография с венозна фаза, като при липса на симптоматика тази патология се открива често като
допълнителна находка. Достъпността на УЗ изследването прави възможен многократния контрол на ВА, динамиката на размерите и
визуализацията на тромби в нея ( 1, 5, 11, 12).
Проблем остава поведението след поставянето на диагнозата ВА. Анализът на медицинската литература в тази област е труден поради
малкият брой съобщения, високата анатомична
вариабилност на патологията, рисковете от
усложнения, както и неунифицираните оперативни техники прилагани за лечението им (5, 12 ).
По отношение на лечението на ВА мненията варират от антикоагулантна терапия и наблюдение
до агресивно хирургично поведение (21). Donaldson описва лечението на 21 пациенти с поплитеални ВА и съобщава че при 62% е
извършена само диагностика и наблюдение, при
19% е проведена само антикоагулантна терапия,
оперативно лечение е изпълнено в 5% от случаите и при 14% е било проведено симултантно
хирургично и антикоагулантно лечение (8). При
54

малки аневризми на повърхностни вени (в. сафена магна и парва, в. цефалика и в.базилика,
в. югуларис екстерна) преобладава мнението, че
е достатъчно извършване на лигатура и екстирпация (1, 5, 11, 12, 17, 21).
Проблем по който няма единодушно мнение е оперативното лечение на магистралните
вени, като се съобщават различни оперативни
техники. За аневризма на в. югуларис интерна
се предлага както лигатура с екстирпация (5),
така и латерална венорафия, последвана от тангенциална аневризмектомия (5, 18-21). Интересна техника за оперативно лечение при
фузиформена венозна аневризма на тази вена
описват Андреев, Петков и кол., представляваща продължителен матрачен шев на вената,
изолиращ аневризмата, последван от обвиване
с маншон от в. сафена магна на пациента (3)
(Фиг. 3). За оперативно лечение на ВА в
гръдният кош са описани следните техники –
ексцизия на част от стената на аневризмата и
аневризморафия и обвиване на аневризмалният
сак с целофан. Най-чести усложнения при операции на АВ с тази локация са хеморагията и
белодробният емболизъм (5, 12). Анатомичната
вариабилност на ВА в коремната кухина е предпоставка и тук оперативните техники да не са
унифицирани – прилагат се лигатури и ексцизия, парциална или тотална ексцизия на анев-

Фиг 3. Схема на оперативна техника
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ризмата с аневризморафия и дори поставяне на
съдова протеза, както и на декомпресиращи
шънтове (портокавални и спленоренални) (5,
11, 14, 16). Така при аневризма на в. лиеналис
се налага комбинация от описаните техники
със спленектомия или дори парциална панкреатектомия (11).
По отношение на ВА на дълбоката венозна
система на крайниците преобладаващите техники са латерална ексцизия с аневризмектомия,
аневризмектомия с термино-терминална анастомоза, както и байпас изключващ аневризмата
(7, 8, 22, 25).
След навлизането на ендоваскуларните процедури в широката клинична практика би трябвало да се очаква ръст на този вид лечение. За
съжаление и тук данните са оскъдни - установихме само един случай на венозна аневризма
на в. кава, при който е поставен стент графт
(10). Интересен подход предлага Giannoukas
при тромбозирала аневризма на в. мезентерика
инфериор – катетър фибринолиза с тромбаспирация и отличен резултат (11).
Изхождайки от изброените факти можем да
заключим, че по отношение на диагностиката
на ВА са утвърдени изброените практически алгоритми. Анализът на използваните оперативни
методики и липсата на унифицирани подходи
при различните локализации на ВА, обаче, налагат индивидуален подход в съчетание с владеене и прилагане на различни техники при
всеки индивидуален случай. По отношение на
поведението при ВА може би най-точни остават
предложените от Glovicki препоръки (12):
1. ВА на дълбоката система на долните
крайници са с висок риск от усложняване с ВТЕ
и трябва да бъдат оперирани.
2. При ВА на повърхностната ситема на
горните и долни крайници и тези на дълбоката
система на горните крайници рядко се установяват ВТЕ и руптури. Това позволява те да бъдат

лекувани консервативно, а операция да се извършва само при усложнения или по козметичи
причини.
3. Югуларните ВА са с нисък риск за ВТЕ
и оперативно лечение се налага предимно по
козметични или психологически причини.
4. При торакалните ВА не са описани
чести руптури и инциденти с ВТЕ, което позволява в преобладаващата част от случаите те да
бъдат само контролирани.
5. Абдоминалните ВА често се асоциират с
руптури и ВТЕ. При тях е необходим агресивен
хирургичен подход, като обема и вида на интервенцията трябва да е индивидуален във всеки
от случаите.
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ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТИФИЦИАЛНА ПЕРОНЕАЛНА
АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА ПРИ ПАЦИЕНТ СЪС СЛОЖНА
ПРЕДИСТОРИЯ.КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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HyBRiD tREAtmENt OF ARtiFiCiAl ARtERiO-vENOUS FiStUlA
OF tHE PERONEAl ARtERy iN PAtiENt WitH COmPlEx BACKGROUND. A CASE REPORt
B. Kirov, B. Cheshmedjieva, D. Zhelev
Vascular Surgery and Angiology Clinic, UMBAL “Sveti Georgi”, Plovdiv
РЕзЮМЕ

Артифициалните артерио-венозни фистули (АВФ) са нерядко усложнение и днес в
хода на лечението на травми, както и при ортопедични, съдовохирургични и ендоваскуларни
процедури от всякакъв тип. АВФ могат да имат
общи и локални прояви, тежко протичане, водещо до инвалидност и дори до смърт. АВФ на
перонеалната артерия заема 18-24 % от общият
им брой и поставя на изпитание всеки съдов хирург. Представя се случай, който е според нас е
от голям клиничен интерес поради сложното
си предходно и текущо състояние правещо
всяка следваща оперативна намеса все по
трудна. Преминаването към повторна ревизия
в условията на хибридна операционна разрешава не само диагностиката на патологията но
и незабавното терапевтично действие, което на
свой ред се оказва проблематично в търсене на
възможното решение при ограничена наличност на инструменти. Демонстрират се стъпки
от намесата и се прави обсъждане на всички интересни моменти и проблеми.
Ключови думи: АВФ, а. политеа, а. перонеа, тромбоза, байпас, артифициална фистула
ВЪВЕДЕНИЕ
Придобитата артерио-венозната фистула
(АВФ) е рядка патология, при която е създадена
патологична връзка между съседни артерия и
вена с нарушение на кръвния поток по тях. Това

SUmmARy

Artificial arterial-venous fistulas (AVF) are not
a rare complication even today during the treatment of patients with trauma or orthopedic, vascular and endovascular procedures of any type.
They may have general and local manifestations, heavy clinical course, leading to disability
and even death. The AVF on peroneal artery can
take 18-24% of their total number, and puts on
test every vascular surgeon. The case presented
here is of great clinical interest because of the
complicated past and current history, making
each subsequent surgery more difficult technically. Switching to the second revision in hybrid
operating room permits not only to clear diagnosis of the pathology but also allows immediate therapeutic action, which, in turn, becomes
to be problematic in search of possible solution
having limited availability of tools. The steps of
intervention and all the interesting moments of
the procedure was discussed.
Keywords: AVF, popliteal artery, peroneal artery, thrombosis, bypass, artificial a-v fistula
може да причини появата както на общи симптоми – тахикардия, така и на местни – руптура
с хеморагия, исхемия и дори гангрена. Най честите причини са травми, катеризации и други
медицински интервенции (1). АВФ на перонеалната артерия заема 18-24% от всички локали-
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зации и се среща след травми, ортпедични процедури, балонна тромбектомия и др. (1,2,3).
Основните клинични симптоми включват
периферен оток, пулсираща маса, трил, шум,
усилен венозен рисунък, нервен и пулсов дефицит (1). Днес основни средства за верифициране на диагнозата са дуплекс Доплера (1), CAТ
(1), MRI (1). AVF е индицирана за оперативно
лечение още от времето на William Hunter
(1761), като досега са разработени техники, подходящи за всяка локализация. Развитието на ендовазалните технологии осигури по-щадящи
техники като емболизация и стентиране (найвече с ендографт) (1,2,3). Комбинацията от
травма, предходни хирургични намеси, кръвозагуба, променени анатомични съотношения,
много малки или големи съдове и ред други обстоятелства правят хирургичната намеса винаги
нестандартна, рискова, трудна и поставяща на
изпитание съдовия хирург.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Минала история на пациента А.М., мъж на
53 г.
1997г.–огнестрелна рана преминаваща през
дясна илиофеморална област с разрушаване на
илиофеморални вени, лезия на а. феморалис комунис, шок, ОБН, хемодиализа. Успешно извършена пластика на артерията и лигатури на
вените и фасциотомии, с последващо бавно
възстановяване. Остатъчен дефицит на фибуларния нерв в дясно, доловим на ЕМГ през годините, развитие на ХВН.
2000-2013г.–лек диабет на перорална терапия, тежки промени на гръбначен стълб с периферен неврологичен синдром, бавно
зарастващи рани в зоната на фасциотомията,
умерена хипертония.
2014г.-през м.Април пациентът се представя с критична исхемия на десен крак, преган58

рена на 2-3-4-ти пръсти, липсващ пулс на задколенната артерия. Контролната ангиография на
десния крак констатира разширена до 20 мм
а.илиака екстерна, до 12 мм а.профунда феморис, анивризмално променена бедрена бифуркация, пълна липса на проксималната 1/3 на
а.феморалис суперфициалис, но запазени задколенна артерия, а. тибиалис антериор до стъпалото и началния сегмент на а. тибиалис
постериор. Срочната артериална реконструкция
включи резекция на бедрената бифуркация, интерпониране на 5см - 10мм дакронова протеза
между а.илиака екстерна и профундата, и последващо интерпониране на 7мм ПТФЕ рингова
протеза с дистална анастомоза над коляното,
анастомозирана за дакроновата протеза край–
страна. Последва гладко възстановяване и изписване с АКТерапия (Синтром) и пулс на
а.тибиалис антериор декстра.
Сегашна история на същия болен:
2014г.– през м.Октомври пациентът получава рязко влошаване на невролгичния дефицит
на двата крака с тежък болкови синдром във
връзка с тежка дископатия на ниво С1-С2. След
спешно образно уточняване е предприета
срочна неврохирургична намеса, като преди
това е препоръчано преминаване от Синтром на
Клексан. Проведената оперативна намеса е извършена в ембрионална поза над 3 часа с
крайна флесия на тазобедрената и коленната
стави. При сваляне на пациента от масата се
констатира бледо, студено стъпало без пулс на
а.поплитея декстра и без сигнал при доплерово
изследване. Уточни се, че преминаването към
Клексан не е извършено, защото е било погрешно разбрано за продължаване след операцията.
С диагноза тромбоза на феморопоплитеания байпас пациентът е преведен в КСХА и се
извършва спешна оперативна ревизия с комбинирана анестезия. След стандартно представяне
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Фиг 1. Дуплекс Доплер
на а.поплитея декстра
след първата намеса

на протезата в здрав тъканен участък малко под
предходния достъп се извърши напречна томия
и стандартна тромбектомия до 65см. без данни
за тежки стенози и при добър обратен кръвоток.
Инцизията на протезата се затвори, както и оперативната рана, по стандартен начин. Поради
факта, че това е втора за няколко часа оперативна намеса се прие, че тази интервенция е оптимална.
В следопертивните 3 дни се констатира инсуфициентно кръвоснабдяване на дясното
стъпало, без пулс на а тибиалис антериор при
слаб пулс на а.поплитея, и оплаквания от
тръпнене на пръстите и изява на демонстративен постисхемичен дефицит по тип фибуларис,
както и усилен рисунък на повърхностни вени
около коленната става, но не се палпира трил и
пулсираща маса. С дуплекс Доплер се установи
турболенция на тока на а. поплитея при намален
артериален кръвоток по нея и по а.тибиалис антериор. Поставена е работна диагноза ретромбоза на а.поплитеа и клоновете и (Фиг.1).
На 4-я следоперативен ден болният се
съгласи на нова оперативна намеса. В условията
на модерна хибридна оперативна зала се
отвори на предходният оперативен достъп,

пунктира се протезата и се ангиографира дистално, при което се констатира 9мм артерио-венозна фистула 2см под коленната бифуркация
върху ствола на перонеалната артерия, която отклонява тока проксимално и дистално по дълбоките съседни вени (Фиг. 2).
На този етап в клиниката не бе наличен ендоваскуларен графт, поради което се катетеризира а.тибиалис антериор с водач 0,0018, а по
него се въведе и интерпонира 4х38 мм стент покриващ зоната на фистулата с надежда, че това
може да намали дебита и да доведе до тромбоза
на фистулата, но 15мин по-късно при контролна
ангиография нямаше промяна в находката. На
следващ етап се опита локална компресия за
30мин с 4х40 мм балон с цел да се предизвика
частична или пълна тромбоза, но при поредната контрола отново нямаше промяна в находката. При обсъждане с колегиума се прие, че
най вероятно тромбоза ще настъпи но не се знае
в какъв период от време и дали пациентът има
такова пред вид клиничната картина на субкомпенсирна исхемия.
В крайна сметка от Инвазивна кардиология
се достави единствения наличен ендографт с
размер 3,75 мм х 12 мм. При увеличен образ и
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Фиг 2. Серийни снимки отангиография на АВФ

прецизно локализиране графтът бе имплантиран с идеално позициониране (Фиг.3). При
контролната ангиография се констатира значителна редукция на тока през фистулата, появиха
се слаби пулсации по а.тибиалис антериор. С
балон 4 х 40 мм се извърши нова компресия на
региона и едва след това при контролната ангиграфия не се визуализира ток през венозната система.
При окончателна обзорна ангиография се
намери участък от 40мм на а.поплитея декстра
над ставната цепка с груби неравни граници данни за пристенни тромби (Фиг. 4). Това наложи на този сегмент да се интерпонира
5х40мм стент с много добър ефект (Фиг. 5). Интревенцията приключи с обшиване на пункционното отверстие и шев на оперативната рана
на 2 етажа, както и незабавно започване на терапия с Плавикс 300мг. дневно, Аспирин 100мг.
и Клексан 0,4 мл.
В следоперативния период се установиха
мощни пулсации на а тибиалис антериор, отпадане на исхемията с топло стъпало с добро капилярно пълнене. За следващите 30-45 дена се
отчиташе отзвучаващ неврологичен дефицит
тип фибуларис, който така и не можа да се реши
на коя от интервенциите е резултат. Понастоящем пациентът е в добро състояние с напълно
възстановени функционални възможности.
ОБСЪЖДАНЕ

Фиг 3. Позициониране на ендографт 3.75 х 12 мм

60

В изложения случай са налице няколко фактора които допринасят за сложността му и го
правят интересен. На първо място е предходната история от съдови намеси по различен
повод, правещи всяка следваща намеса все по
технически трудна и рискова, не на последно
място е наличието на диабет макар и с къса история и неубедителни данни за поражение на
съдовете.
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Фиг 4. Ангиография преди стентиране на а. поплитеа декстра

Фиг 5. Ангиография след стентиране на а. поплитеа декстра

Развитието на тромбоза на протезата в хода
на неврохирургична оперативна намеса, при напълно спрени антикоагуланти налагаше максимално кратка и щадяща спешна съдова намеса
която би следвало в същото време да реши проблема. Наличните клинични симптоми, макар и
в непълен обем на изява заедно с Дуплекс Доплер изследването, на фона на състояние след
двете оперативни намеси, не бяха достатъчни за
да се постави диагнозата АВФ.
Пристъпването към поредната операция в
условия на хибридна оперативна зала с използване на съвременни образни технологии позволи откриването на АВФ на перонеална
артерия, и се оказва единствено правилния подход както от диагностична така и от терапев-

тична гледна точка. Нашият опит от ползването
на хибридна зала при случаи на тромбоза на
различни форми на байпас операции от фемородистален тип, показва, че чрез тази технология се намират широк набор от локални
промени на съдовете под дисталната анастомоза
като причина за тромбозата, които могат и
трябва да се коригират с ендоваскуларни техники. По горе показаният случай само допълва
това нашето мнение. Веднъж изявена, наличната АВФ следваше да бъде коригирана заради
декомпенсацията на артериалното кръвообращение. Локализацията на АВФ на перонеалния
ствол и увеличеното налягане на прилежащите
вени правят директната съдова намеса в този
участък крайно трудна и рискова технически,
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Фиг 6.
Дуплекс доплер на
а.поплитея в зоната на
ендографта, 30 дни след
процедурата

поради което бе правилно да бъде избегната.
Ендоваскуларна техника за затваряне на
АВФ в различни локализации се ползва с успех
от края на 80-те години, пробвани са техники с
балони, стентове и ендографт, но последните се
оказват най-успешни. Липсата на такъв ендографт наложи да се опита затваряне на АВФ с
балон и стент без успех. Щастливо откритият
графт с точния размер 3.75х12 мм в клиниката
по Инвазивна кардиология най-сетне разреши
успешно ликвидиране на АВФ, последвано от
пластика на а.поплитеа и успешно приключване
на операцията.
Не е възможно и икономически е неоправдано, поддържане на широка гама от необходими устройства и инструменти в хибридната
оперативна съдова зала за ендоваскуларни технологии. Изложеният клиничен случай, обаче,
показва необходимост от формиране и стриктно
поддържане на някакъв необходим и краен брой
устройства и инструменти които гарантират
справяне с колкото се може по широк тип патология. Макар и рядко ползвани в нашата страна
поради цената им, е задължително да се поддържат минимален набор от размери
ендографтове във всяка съдова хирургия с ен62

доваскуларна дейност. Поддържането на тясна
колаборация от друга страна между клиниките
по Инвазивна кардиология и Съдова хирургия
позволява поддържане на оптимизиран набор от
инструменти.
ИзВОДИ:
1. Макар и рядко, артифициална АВФ на
перонеалната артерия се среща в дейността на
съдовия хирург и днес.
2. Липсата на трил не бива да бъде категоричен фактор за отхвърляне на диагнозата и би
следвало комбинацията от изявена турболенция
на теледиастолния сигнал, снижен PI индекс,
липса на дистален пулс, предходна намеса, напълнени подкожните вени и периферен едем да
навеждат клиничното мислене за АВФ.
3. За достигане на най добър резултат,
лечението на АВФ, както и тромбозиралият фемородистален байпас би следвало да бъде опериран в условията на хибридна операционна
зала с използване на модерна образна диагностика.
4. Необходимо е обмисляне, създаване и
поддържане на оптимален минимум инстру-
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менти и устройства позволяващ справянето на
съдовия хирург с всяка подобна ситуация.
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АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСtУЛА СЛЕД ЕНДОВЕНОзНА
ЛАзЕРНА ТЕРАПИЯ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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АRtERiOvENOUS FiStUlA FOllOWiNG ENDOvENOUS lASER
tHERAPy. А CASE REPORt
N. Donchev, v. Petrov, A. Angelov, P. Panayotov, Т. Dragneva, v. Knjazhev
Medical University - Varna
Vascular Surgery Clinic, University hospital “St. Marina” –Varna
РЕзЮМЕ

Петнадесет години след въвеждането и, ендовенозната лазерна аблация бележи истински
разцвет. Тя все повече измества класическото
хирургично лечение и се превръща заслужено
в нов „златен стандарт” във флебохирургията.
С нарастващата честота на процедурите все почесто се появяват и съобщения за усложнения
след манипулацията. Профилът на усложненията след лазерна терапия е съвсем различен
от този при отворената операция и включва появата на екхимози, тромбофлебит, ДВТ, изгаряне на кожата и др. Целта на представеният
клиничен случай е да бъде анализирано едно
изключително рядко усложнение след ендовенозна лазерна аблация - следоперативна артерио-венозна фистула.

ВЪВЕДЕНИЕ
През 1999г. C.Bone и L.Navarro въвеждат
нов метод за лечение на разширени вени, наречен Endovenous Laser Treatment (EVLT) или ендовенозно
лазерно
лечение.
Това
е
минималноинвазивна техника на лечение на
стволова варикоза и венозна клапна недостатъчност на v. saphena magna (VSM) и v. saphena
parva (VSP), използваща енергията на диоден
64

SUmmARy

Fifteen years after the introduction of the procedure, the endovenous laser ablation marks a real
boom. It is increasingly replacing the classical
surgery and deservedly became a new „gold
standard” in the phlebosurgery. With the rising
frequency of the procedures more and more
often reports for complications after the manipulation appear. The profile of the complications
after the laser therapy is quite different from
those of the open surgery and includes the appearance of the ecchymosis, thrombophlebitis,
DVT, skin burns, etc. The purpose of the next
elaboration is to analyze an extremely rare complication, obtained after the laser ablation,
namely the appearance of arteriovenous fistula
and to present a clinical case of our practice.
лазер, инсталиран ендовенозно чрез катетър,
която енергия се предава чрез фиброоптика.
Тази енергия предизвиква фотокоагулация на
кръвта, вапоаризация на ендотела, денатурация
на съединителната тъкан на венозната стена и в
резултат - оклузия на вената.
Усложненията след EVLT са екхимози,
тромбофлебит, ДВТ, кожни обгаряния. Артериовенозната фистула като усложнение след
EVLT е толкова рядко установявана, че до 2012г.
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са докладвани само 11 такива случаи(1). От тях
осем са след EVLT (73%), а останалите три
(27%) - след радиофреквентна аблация (RF). Четири от тези 11 случая (36%) са се появили след
аблация на VSP. Имайки предвид, че процедурите на VSM са много повече, това ни дава
право да допуснем, че рискът за поява на артерио-венозна фистула (AVF) е релативно много
по-висок при процедури върху VSP. От осемте
случая след EVLT пет са били с дължина на
вълната 810nm и един с 1320nm; максималната
получена енергия е била 108 J/cm, а максималната мощност 14W. Шест от тези 11 пациенти с
AVF са били напълно асимптомни, а 4 са имали
оток на крайника. При най-тежкия случай на
AVF между а. и v. iliaca externa пациентката е
развила тежка сърдечна недостатъчност с голям
оток на крайника, диспнея и асцит. Оплакванията й са прогресирали в последните три седмици след лазерната аблация на VSM2.
Повечето фистули са визуализирани при Дуплекс-скениране, при пет от пациентите се е наложило да се извърши KT, ЯMР или дори
артериография за локализиране на патологията.
Реканализация на VSM е докладвана при 3 от 7
пациента и при нито един от пациентите с VSP.
Три от фистулите са се затворили спонтанно в
рзличен период от време(1). При 5 пациента се
е наложила интервенция - при двама отворена
операция, при двама - емболизация, а при найтежкия гореспоменат случай с пациентка се е
наложило имплантирането на покрит стент с
бедрен достъп, след което оплакванията, както
и трилът върху бедрената артерия са изчезнали
напълно (2). Отворено оперативно лечение се е
наложило при пациент след RF с AVF между артерия и вена феморалис комунис, като дефектът
е бил затворен хирургически и при пациент с
AVF между геникуларни клонове на а. поплитея
и в. политея, завършила с проксимална и дистална лигатура на артериалния клон. 3

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Обсъжда се пациентка на 34г. без придружаващи заболявания, подлагаща се на лазерна
аблация на дясната VSM с оплаквания от тяжест, тъпи болки, отоци и появили се разширени вени от стволов тип в бедрен и подбедрен
сегмент на десен долен крайник. Използваната
апаратура е MULTIDIODE ENDOLASER на
фирма INTERMEDIC, Испания, с линеарен
светловод (baretype fiber) и дължина на вълната
980 nm. Използваната мощност е била 14W за
бедрения сегмент и 10W за подбедрения сегмент. Тумесцентна анестезия не е прилагана, за
протекция на околните тъкани от термична
травма е приложена инфилтрация с физиологичен серум. Операцията е извършена под спинална анестезия поради допълнителните
флебектомии, които са извършени впоследствие. На първият следоперативен ден е открит
силен трил в ингвиналната гънка и ехографски
данни за комуникация между v.femoralis
a.femoralis communis. Поради липсата на всякакви клинични оплаквания (вкл. оток на крайника, тахикардия, клаудикацио, сърдечна
недостатъчност) е взето решение за консервтивно лечение и активно наблюдение. На
четвъртия следоперативен месец фистулата се
затваря спонтанно, но VSM реканализира изцяло. Пациентката категорично отказва каквито
и да било последващи интервенции. След 1г. забременява и варикозата й рецидивира. Фистулата, за щастие, продължава да е затворена.
ОБСЪЖДАНЕ
Дискутирани възожни причини за това извънредно рядко, но неприятно усложнение са
няколко. На първо място това е анатомичната
близост на проксималната част на VSM и a. pudenda externa, близостта на VSP и суралните
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клонове на a.poplitea. На второ място се обсъжда възможната перфорация на артериалната
и венозната стена при въвеждането на тумесцентната анестезия. На трето мвясто е недостатъчния обем тумесцентна анестезия, която
трябва да отдели напълно вената от околните
тъкани, вкл. артерията (1).
В разглеждания случай преплитането на няколко фактора са довели до това тежко усложнение. Основната причина вероятно се дължи
на линеарния светловод, който е емитирал лъч,
преминал направо през сафенофеморалното
съустие, перфорирал е в. феморалис и а. феморалис комунис и е създал комуникация между
тях. Не можем да изключим изначално неправилно позициониране на катетъра в дълбоката
венозна система, но липсата на ДВТ позволява
да се преценява, че не тази е водещата причина.
Високата мощност (14W) на лазерната енергия
в този сегмент на VSM допълнително е спомогнала за появата на тази артреио-венозна фистула.

2. Theivacumar NS, Gough MJ. Arterio-venous fistula following endovenous laser ablation
for varicose veins. Eur J Vasc Endovasc Surg
2009;38:234-6.
3. Ziporin SJ, Ifune CK, MacConmara MP. A
case of external iliac arteriovenous fistula and highoutput cardiac failure after endovenous laser treatment of great saphenous vein. J Vasc Surg
2010;51:715-9.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Заместването на линейните фибри с радиални и „tulip” фибри, според нас, определено ще
допринесе за ограничаването на това нечесто
усложнение. Намаляването на мощността и появата на генератори, които работят с по-малка
мощност и по-голяма дължина на вълната също
биха били от полза. При поява на такова усложнение и липсата на клинична симптоматика, е
уместно да се изчака 6-12 месеца за спонтанно
затваряне на фистулата.
ЛИТЕРАТУРА
1. Rudarakanchana N, Berland T, Chasin C.
Arteriovenous fistula after endovenous ablation for
varicose veins. J Vasc Surg 2012; 55:1492-4
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. Г. КРЪСТИНОВ

Член-кор.Проф.Й.Топалов, Доц.А.Андреев, инж. Т. Керин
Проф. Генчо Димов Кръстинов е роден в с. Шипка,
област Стара Загора, на 26.02. 1915 г. в семейство на будни и
трудолюбиви българи.
Отличен ученик, в ранна младежка възраст той е вдъхновен от демократични идеи, за които е изключен от гимназията
в Казанлък, но ученолюбието му позволява да завърши гимназия като частен ученик в 1936г. в Стара Загора. Към медицината любознателният юноша е насочен от руският
лекар-емигрант Нечаев, и от 1936 до 1939г. по негов съвет
следва медицина в Букурещ, след което се прехвърля в Софийския медицински факултет, който завършва в 1942г.
Завръщайки се в родния край, д-р Кръстинов започва работа като стажант-лекар в Окръжна болница в Стара Загора,
където прави първи стъпки в областта на хирургията под
ръководството на д-р Прокопий Андреев. Пак там се запознава и оженва за бъдещата си спътница в живота, красивата
Стоянка, а на сватбата кумува батарейният старозагорски
командир, легендарен герой от войната, майор Кавалджиев. Като участъков лекар д-р Кръстинов
работи в с. Старосел, Пловдивско, но в периода 1943-44г. е мобилизиран и участва в Отечествената
война като полкови лекар, при което е пленен от немците, и само професията му на лекар го спасява.
От 1945г. д-р Кръстинов е асистент по хирургия в хирургичната клиника при ВМИ-Пловдив,
където окончателно се отдава на хирургията, която остава негово поприще за цял живот. Още тогава
д-р Кръстинов показва необходими за хирурга качества като сръчност, увереност и непрекъснат
стремеж за професионално израстване. От март 1948г. д-р Кръстинов е военизиран и назначен за
старши ординатор в Хирургично отделение на Военната болница в Пловидв, където, вече като капитан д-р Кръстинов, от 1951г., е Началник на същото отделение. Още там, отбелязвайки неговите
качества, той е изпратен на специализация във ВМОЛА в Ленинград, където прави първите стъпки
в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия от водещи руски хирурзи като акад. Куприянов, акад. Колесников и проф. Либов. По-късно той става близък на блестящи руски хирурзи,
създали епоха в сърдечно-съдовата и гръдна хирургия като академиците Бураковски, Колесов и
Углов, което по-късно прави възможна специализацията на редица наши военни хирурзи.
Обелязвайки качествата на младия хирург, легендарният Професор Коста Стоянов привлича
д-р Кръстинов като хирург и преподавател в ИСУЛ, където той работи от 1953 до 1960г. Там д-р
Кръстинов написва дисертацията си за артериалните дефекти, прави важни експериментални проА Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я
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учвания и се хабилитира като Доцент в 1957г., а в 1960г. е избран за Професор и заместник-директор на Катедрата по болнична хиругия и заместник-ректор на ИСУЛ. В периода 1955-1956 г. др Кръстинов се включва в състава на българска военно-медицинска бригада в Корея и взема
участие във войната.
Нов етап в работата на юбиляра започва след създаването на Висшия Военно-Медицински Институт (ВВМИ) през 1960г. Проф. Кръстинов, Началник на Катедрата по Военно-полева хирургия,
е назначен за първи ректор на ВВМИ и ръководи институцията 2г. Носещ със себе си академичния
и организационен опит от ИСУЛ, проф. Кръстинов започва формиране на клиники и катедри,
издигане на опитни клиницисти, формиране на специализирани звена и т.н. Заедно с това Проф.
Кръстинов ръководи Клиниката по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, като я превръща във водещ
център в страната. Едновременно с това в продължение на 15г. той е Главен хирург на БНА, а през
1967г. е произведен в чин генерал-майор.
Наред със заслугите за изграждането на ВВМИ, Проф. Кръстинов е признат авторитет в страната ни със своята преподавателска и научно-изследвователска дейност, участвайки в редактирането на хирургични списания, на „Военно-Медицинско Дело” и на "Съвременна медицина". Два
мандата той бе Председател на Републиканското дружество по хирургия, на Специализирания научен съвет по хирургия и анестезиология към ВАК и главен хирург на България.
Днес честваме проф. Кръстинов и като един от създателите на голямата българска хирургия.
Проф. Кръстинов бе блестящ поливалентен хирург, работил в хирургията на стомах, хранопровод,
дебело черво (първа тотална колектомия и др). Под негово ръководство започва развитието на детската кардиохирургия, внедрява се общата хипотермия и контрастната съдова диагностика. Проф.
Кръстинов пръв в страната оперира успешно аневризма на коремната аорта (1960г.) и коарктация
на аортата (1958г.), внедрява пластиката на горна празна вена (1960г.), извършва първите портокавни и спленоренални анастомози (1959г.), операцията на Блейлък при тетрада на Фало (1954г.),
внедрява стрипинга на v.saphena magna no Babcock (1960г.) и успешно работи в областта на
гръдната хирургия (внедрява реконструктивни методи при гръдните деформации). Проф. Кръстинов разработва и внедрява основните принципи на лечението на сърдечносъдовия травматизъм,
като обобщава огромният си опит в докторска дисертация и монография на същата тема.
Сърдечната хирургия и изкуственото кръвообращение са другата голяма страст на юбиляра.
След серия експерименти в 1962 г. той внедрява у нас ЕКК с дълбока хипотермия, с апарат, конструиран от проф. М. Милев. Проф. Кръстинов внедрява комисуролизата на митралната клапа, извършва с виртуозна техника перикардиолизи, отстраняване ехинококови кисти на миокарда и
миксоми от лявото предсърдие, оперира хиляди болни със сърдечно-съдови пороци и вродени аномалии. През 1974 г. воден от него екип извърши първият успешен аортокоронарен байпас в страната.
Като главен хирург на БА Проф. Кръстинов стимулира и ръководи проучвания по трансплантация на бял дроб, сърце и консервация на черен дроб. По негови указания се разработват нови
методи във всички клонове на хирургията - автохемотрансфузия на кръв, органични лепила, контурни превръзки, антимикробни материали и др. Тези постижения бяха възможни благодарение
на любовта на Проф. Кръстинов към експерименталната хирургия, на базата на което звено във
ВВМИ станаха възможни споменатите нови хирургични методи.
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Необходимо е да си работил до рамото на проф. Кръстинов, за да си се възхищавал на виртуозната му хирургична техника, щадящата тъканите техника, топографоанатомичната му ориентираност и способността му да излиза от трудни ситуации. И всичко това в съчетание с невероятна
грижа към болния човек и неговите близки, за които той винаги намираше време!
Изключително качество на Проф. Кръстинов бе неговата способност да обучава и ръководи
своите подчинени, да ги напътства и подпомага, неотклонно да ги води с твърда ръка към прогрес.
Той създаде истинска хирургична школа в България и днес за нас е гордост да се наречем негови
ученици. Под негово ръководството израстваха редица водещи хирурзи като Проф. Й. Топалов,
Проф. Г. Чепилев, Проф. М. Милев, Проф. П. Чалъков, Доц. А. Андреев и др. Проф. Кръстинов е
автор на повече от 400 публикации, на десетки монографии и ръководства по хирургия, той е пример за прекрасно съчетание на хирург, учен, учител и истински лекар.
Проф. Кръстинов почина на 22.06.2003г. на достолепната 88г. възраст, като до последния
си ден се интересуваше от проблемите и постиженията на любимата му сърдечносъдова хирургия.
Той бе обичан от всички - семейството, учениците и болните, на които отдаде целия си половинвековен творчески живот.
Обичаме Ви, учителю, не сме Ви забравили и няма да Ви забравим!
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СЪОБЩЕНИЯ

ПРеДСТоящА 19-ТА НАцИоНАЛНА КоНФеРеНцИя НА БНДСеХА
Уважаеми колеги,
По повод предстоящата ХІХ Национална конференция на БНДСЕХА с международно
участие, която ще се проведе на 09, 10 и 11 октомври 2015 г, в курорта Златни
пясъци - хотел Интернационал, на сайта на Дружеството www.bnsavs.org са качени
качени РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ДЕЛЕГАТИ и Резюме форма.
Моля тези, които ще присъствуват на Конференцията, да изпратят попълнената
регистрационна форма на адрес: m.ilieva@business-meetings.net до 15 юни 2015г. Това
е необходимо за организацията, за да се резервират необходимия брой стаи.
Моля тези, които искат да участвуват с презентации на Конференцията, да изпратят
попълнена Резюме форма на адрес: bnsavs2015@gmail.com до 15 юни 2015 г.
Удобрените за презентация резюмета ще бъдат публикувани в следващ брой на сп.
Ангиология и съдова хирургия.
Поздрави,
Председател на УС на БНДСЕХА
Доц. В.Червенков

Д-р Детелина Вълчкова Луканова през юни 2014 г. придобива образователната и научна степен
„Доктор” след успешна защита на дисертационен труд на тема ”Възможностите на ултразвука за
диагностика на нестабилната каротидна плака”. През юни 2015 г. доктор Луканова печели конкурс
с единодушен избор от Научното жури и заема академичната длъжност „Доцент” по научната специалност Ангиология (шифър 03.01.48) към Клиника по съдова хирургия и ангиология на МБАЛ
„Национална кардиологична болница” ЕАД – София.
Със Заповед
на Министъра на Отбраната на Р България № 191 от 10.16.2015г.
Доцент Кузман Георгиев Гиров, дм, е утвърден за Професор в Клиниката по Сърдечно-съдова Хирургия и Ангиология към Военномедицинска Академия – София.
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ИНСТРУКЦИИ зА АВТОРИТЕ

В списанието се приемат статии и обзори
в областта на Ангиологията, Съдовата и Ендоваскуларната хирургия, съобщения за проведени и предстоящи научни събития,рецензии
за книги, критични бележки и др. Статиите
трябва да бъдат изпращани на Microsoft Word
на електроната поща на главния редактор
(dr.andreev@gmail.com).
Начин на оформяне на научните
съобщения, изпратени за
публикация:

1. Пълно заглавие с фамилни имена на авторите и инициалите им, име на институцията
в която работят – на български и английски
език (в съответния шрифт и оразмеряване),
както и пълен адрес на един от тях за кореспонденция.
2. Резюме – на български и английски език
до 250 думи, завършващо с до шест ключови
думи. В резюмето не е необходимо да се отделят раздели, а трябва да се отдели повече място
за резултати и изводи.ю

3. Оригиналните статии трябва да са
оформени по следния начин: увод, материа л и
методи, резултати, обсъждане и/или изводи, и
литература, с повече място за резултати, обсъждане и изводи.
4. Обзорите трябва да включват резюме и
литература, при свободно оформяне на текста
и отделните глави, по възможност с изводи или
заключения.

5. Обемът на представените трудове относно текстовата им част се ограничава както
следва:
- Оиргинални статии – до 8 страници
- Обзори – до 10 страници
- Казуистика – до 4 страници
- Съобщения и рецензии – до 2 страници

задължително да бъдат отбелязани с номерацията си в текста. Литературата към оригиналните статии не трябва да съдържа повече от 40
заглавия, към обзорите – 60 заглавия, а към
клиничните случаи – 15.

7. Заглавията на цитираната статия или
книга в литературата трябва да бъде изписвана
изцяло, а съкращенията след него да оформят
задължително така както се практикува в Index
Medicus.
Пример: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood
leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

8. При цитиране на книга е задължително
да се изпишат авторите, заглавието, градът, издателството, годината на издаване и общия
брой страници или от-до.
9. Таблиците трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word или Microsoft Excel, със
номерация и кратък текст към тях, за предпочитане на отделен файл.
10. Всички мерителни единици или съкращения трябва да се представят съгласно международните стандарти и се изписват на
латиница; всички съкращения трябва да бъдат
обяснени в началото на текста.

11. Снимките трябва да се изпращат отделно от текста в JPEG формат с максимално
добро качество, придружени с обяснения и номерирани като фигури.
12. Научните съобщения, изпратени на
Главния Редактор, които не отговарят на изискванията на списанието за съвременна и качествена научна продукция, ще бъдат връщани
на авторите.

6. Литературата към статиите трябва да започва с авторите на кирилица и да се допълва
с авторите на латиница, подредени по азбучен
ред. При статиите цитираните автори трябва
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