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ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
ПРАВ ЛИ Е ПРОФЕСОР РОБЪРТ ГРИИНАЛДЖ?
В публикувана наскоро своя аналитична статия „От надежден специализант към
завършен съдов хирург” Проф. Робърт Грииналдж заявява, че най-важното за специализиращият е да проумее неизбежността на непрекъснатата промяна на предмета на
лечението на съдовите болести през годините. Това, което обучаващият се съдов специалист научава днес, в никакъв случай няма да е достатъчно за неговата дейност в
бъдеще. Прав ли е професорът, организирал Симпозиум №1 в света по съдови заболявания – Чаринг Крос? В подкрепа на своите думи, той описва бурното развитие на
съдовата хирургия, започнало пред 60г. и довело до революция в лечението на сърдечносъдовите заболявания. Естественият флагман на този етап на развитие бе екипа на Майкъл Де Бейки и неговите сътрудници
Кули и Кроуфорд от Хюстън, САЩ. И макар, че и други новатори като баща и син Дос Сантос, например,
са допринесли много за модерната отворена съдова хирургия, този етап от развитието на любимата ни специалност днес може да се нарече ерата на ДеБейки.
Но ето, че от 1990г., когато Хулио Палмац демонстрира на Чаринг Крос резултатите от своя вътресъдов
стент, както и от по-късните съобщения на Хуан Пароди, изведнъж се промени насоката на инвазията върху
съдовете, продължава авторът. Той споменава и пионерските работи на Доттер и Грюнтциг за появата на
вътресъдовите интервенции, на Фогарти и др. И ето, че в последните 25г. дойде новата революция на ендоваскуларната хирургия, завладяваща все повече съдовата терапия: днес отворени операции на гръдната
аорта почти не се извършват, все по-рядко се отваря и черепа при съдови проблеми на мозъка, а върху периферните съдове се интервенира по различни техники, най-често комбинации. И най-важното, според
Проф. Грииналдж е, че времената се промениха и днес лечението на съдовите заболявания е интер-дисциплинарен проблем. Е, дотук поне, правотата на автора е очевидна. Впрочем, още в 1996г. на Конференция на
БНДАСХА в Плевен гост-лекторът Проф. П. Балас заяви, че бъдеще има този съдов хирург, който овладее
новите ендоваскуларни методи.
И каква е поуката от всичко това за съдовия специализант днес? Само една – че и в следващите 30г. ни
очакват подобни драматични промени, както в предишните и по-предишните 30г., и това е ясно, както че
след ноща идва ден. Да, само че това не трябва да бъде изненада, защото бъдещите съдови хирурзи няма да
бъдат същите, като в миналото и дори като днешните. Те, вероятно, ще могат да реконструират съдовата
система по най-добрия начин, в съответствие с нуждите на болния човек. И болестният процес увреждащ
артериите и вените ще бъде напълно овладян, което значи, че неинвазивното лечение ще вземе предимство
пред дори и най-съвременните мини-инвазивни техники. И така, заключава именития Проф. Грииналдж,
уважаеми колеги, бъдете готови за промяната в бъдеще, за да не Ви изненада.
Е, не бих могъл да съм сигурен в заключителните думите на автора, но той заслужава моите адмирации
за проницателния си ум. А дали е прав, преценете сами.
Доц. А. Андреев, Главен Редактор на сп. Ангиология и Съдова хирургия.
R. Greenhalgh. From hopeful trainee to accomplished vascular specialist. Vascular News, June 2015.
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Ендоваскуларна терапия
Endovascular Therapy
ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ С ИзПОЛзВАНЕТО
НА ROtAREX И ASPiREX

В. Великов, Б. Цанков, А.Маринов, Л.Бешев, С. Генадиев, Т. захариев
уМБАЛ „д-р Георги Странски“ гр. Плевен
РЕзЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ: Rotarex и Aspirex навлизат все повече в клиничната практика през послдните

години. Те комбинират механичното раздробяване на тромба и активно негативно налягане за аспирацията му, избягвайки дистална емболизация.

ЦЕЛ: Да се анализират първичните резултати от използването на Rotarex и Aspirex системата

при 7 болни.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В отделението по Съдова хирургия към УМБАЛ „д-р Георги

Странски“ – Плевен, методиката е приложена при 7 болни – 6 артериални и 1 венозна. При 4 болни

след успешна реканализация с Rotarex е извършена балонна ангиопластика с последващо стентиране на стенозирания участък. Използван е и един медикамент излъчващ балон, с послдващо стентиране.

ДИСкуСИя: Съвременен миниинвазивен метод, високо ефективен при остри тромбози, по-

казан за използване като инициираща процедура. Добрите резултати зависят от възможностите за

навигация през оклудирания участък. Първоначалните впечатления сочат, че методиката е идентична с обичайните ендоваскуларни процедури, приложима е при остри артериални и венозни

тромбози с много добър резултат. Идеален резултат при остри артериални тромбози на феморо-поплитеален и илео-феморален сегмент. Съществуват технически лимитации за използването на
Rotarex и Aspirex, които се свързват с вибрационни усложнения. Липсата на проходим поплитеален
сегмент лимитира намесата при дълги тромбози.
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МИНИИНВАзИВНИ И ХИБРИДНИ ЕНДОВАСКУЛАРНИ
ОПЕРАЦИИ НА AFS И A. POPlitEA
Б. Денчев, Г. Желев, Т. Драганов, Т. захариев
МБАЛ „Дева Мария“ - Бургас, България

miNimAlly iNvASivE AND HyBRiD ENDOvASCUlAR
OPERAtiONS OF tHE AFS & A. POPlitEA
B. Denchev, G. Zhelev, t. Draganov, t. Zahariev
Virgin Mary hospital – Burgas, Bulgaria

РЕзЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Навлизането на новите технологии в съдовата хирургия постави пред специалистите
необходимостта от овладяване и внедряване на широка гама ендоваскуларни прийоми при хирургичното
поведение към AFS и a. poplitea в клиничната практика. Феморо-поплитеалния артериален сегмент на
долен крайник е с най-висока честота на засягане от
оклузивни атеросклеротични лезии и дефинираната
от американските съдови хирурзи като „проклета“ a.
popliteaчесто пъти се налага да бъде интервенирана
самостоятелно или в комбинация с АФС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме няколко
клинични случая с минимално инвазивни и хибридни
ендоваскуларни операции на AFS и a. poplitea, лекувани и третирани в нашата институция. Периодът на
проследяване е 2 години.

РЕзуЛТАТИ: Първичната проходимост на реконструкциите в докладваната извадка е 100% в периода на проследяване. Вторична асистирана
проходимост до момента не се е налагала в посочения
период.

зАкЛючЕНИЕ: Минимално инвазивните и
хибридни ендоваскуларни операции на AFS и a.
poplitea в редица случаи са първо средство на избор в
артериалната хирургия на феморо-поплитеалния сегмент. До скоро единствената алтернатива в тази насока
бяха
проксималната
и
дистална
феморо-поплитеална байпас реконструкция или тромбендартеректомия (ТЕА).

кЛючОВИ ДуМИ: Ендоваскуларни операции,
AFS, A. рoplitea, Хибридни операции, Миниинвазивни интервенции.

SUmmARy

IntroductIon: The advent of new technologies in the vascular surgery set before the specialists
need to master and implement a wide range of endovascular maneuvers in surgical behavior to AFS and
a. poplitea in the clinical practice. Femoro-Popliteal
arterial segment of the lower limb with the highest incidence of involvement of occlusive atherosclerotic
lesions and defined by US vascular surgeons as
"damned" a. poplitea often required to intervene alone
or in combination with AFS.

MaterIal and Method: We present a few
clinical cases with minimally invasive endovascular and
hybrid operations of AFS and a. poplitea, treated and
operated in our institution. Follow-up period of 2 years.
results: The primary patency of reconstructions in the reported sample was 100% at follow-up.
Secondary assisted patency has not been imposed for
that period.

conclusIon: Minimally invasive endovascular and hybrid operations of AFS and a. poplitea in
many casesare the first choice in the arterial surgery to
femoro-popliteal segment. Until recently the only alternative in this direction were the above knee and below
knee femoro-popliteal bypass grafting or thrombendarterectomy(TEA).

Key words: Endovascular operations, AFS, A.
рoplitea, Hybrid operations, Minimally invasive interventions
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“ПЛАН Б“ СЛЕД НЕУСПЕШНИ ЕНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ С
ROtAREX
В. Великов, Б. Цанков, А.Маринов, Л. Бешев, С. Генадиев, Т. захариев
уМБАЛ „д-р Георги Странски“ гр. Плевен
РЕзЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Широкото използване на миниинвазивните ендоваскуларни методи в съдовата

хирургия през последните 15 години доведе до натрупването на голям опит, включително и в
областта на съпътстващите тези процедури усложнения.

ЦЕЛ: Да се анализират настъпилите усложнения след опит за първична Rotarex дезоблитера-

ция.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Представяме два клинични случаи, лекувани в УМБАЛ „д-р Ге-

орги Странски“ – Плевен, при които е използван Rotarex за третиране на лезии на феморо-поплитеален сегмент. И при двамата пациенти се наложи конверсия на процедурата към отворена
хирургична процедура, поради наличието на екстравазат. И в двата представяни клинични случаи
беше верифициран ледирания участък, с последващ феморо-поплитеален байпас под коляното.
РЕзуЛТАТИ: Руптурирането на

калцирал участък от артериалната стена при опити за

първична дезоблитерация с помощта на Rotarex, налага готовността и изпълнението на конвенционална хирургична процедура – феморо-поплитеален байпас. В ранния следоперативен период не
са наблюдавани усложнения от страна на процедурата.

ДИСкуСИя: Тромбасцпирацията с Rotarex катетър дава много добри резултати при коректна

селекция на болни за третиране на остри артериални тромбози. Въпреки това в практиката се наблюдават усложнения, при които е необходимо да се премине към конвенционално хирургично

лечение. Това налага коректна предоперативна подготовка на болния,позволяваща конверсия, извършването на процедурата от опитен екип, или под ръководството на такъв
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ИзПОЛзВАНЕ НА РОТАБЛАТОРНА ТЕХНИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ХАНК – ПОПЛИТЕО-ТИБИАЛНА ЛОКАЛИзАЦИЯ
Б. Денчев, Г. Желев, Т. Драганов, Т. захариев
отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
МБАЛ „Дева Мария“ - Бургас, България

ROtABlAtOR tECHNiQUE USiNG By PAtiENtS WitH
PAD – POPlitEO-tiBiAl lOCAliSAtiON
B. Denchev, G. Zhelev, t. Draganov, t. Zahariev
Department of Vascular & Endovascular Surgery & Angiology
Virgin Mary hospital – Burgas, Bulgaria
РЕзЮМЕ

уВОД: Ротаблаторната техника Ротарекс представлява устройство за механична аспирационна
тромбектомия посредством катетърна система чиято
функция е да фрагментира и екстрахира тромбо-емболичните материи извън артериите. Обикновено
методът се прилага чрез перкутанен пункционен ендоваскуларен оперативен достъп. Напоследък индикациите за използването му се разширяват в
европейски и световен мащаб (1).

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме 3 клинични случая с ендоваскуларна реканализация в поплитео-тибиалния артериален сегмент. Единият
случай е ре-операция след профундопластика при
Embolia tarda на a. poplitea et aa. tibiales dextra. Другите два случая описани в настоящата публикация
са първични съдово-хирургични ендоваскуларни
интервенции. Използвана е ротаблаторната техникаRotarex.

ИзВОД: Считаме, че приложената от нас ротаблаторна техника Rotarex е ефективно средство на
избор за реваскуларизация в поплитео-тибиалния
артериален сегмент на долен крайник.
кЛючОВИ ДуМИ: Ротаблаторна техника,
Rotarex, поплитео-тибиална артериална реваскуларизация.

SUmmARy

IntroductIon: The rotablator rotational
atherectomy system Rotarex is a device for mechanical
aspiraton thrombectomy through the catheter system
whose function is to fragment and extract thromboembolic materials outside the arteries. The usual method is
applied by puncture percutaneous endovascular surgical
access. Recently, the indications for its use are expanding in Europe and worldwide.
MaterIal and Method: We present three
clinical cases with endovascular recanalization in the
popliteo-tibial arterial segment. One from cases is a redo operation after profundaplasty by late embolism of
right popliteal and tibial arteries. The other two cases
described in this report are primary surgical endovascular interventions. The rotablator technique is a rotational
atherectomy system Rotarex.
conclusIon: We believe that our applied
rotablator technique Rotarex is an effective tool of
choice forrevascularization in popliteo-tibial arterial
segment of the lower limb.

Key words: Rotablator technique, Rotarex,
Popliteo-tibial arterial revascularisation.
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РЕКАНАЛИзАЦИЯ НА ХРОНИЧНО ОКЛУДИРАНИ ГРАФТОВЕ В
АОРТО-ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ
Д. Николов, Н. Колев, В. Галачев, С. Стефанов
отделение Съдова хирургия, Сити Клиник, София, България
РЕзЮМЕ

Байпас хирургията в аорто- илиачния сегмент е
с ненадминати резултати по отношение на дългосрочна първична и вторична проходимост. При случаите с ретромбози, своевременната тромбекомия,
съчетана с някакъв вид аутфлоу-процедура, обикновено осигурява съхраняване на байпаса. Съществуват редки случаи, при които пациентите се
представят с хронично оклудирани графтове и необходимост от реваскуларизация. Тогава влизат в
съображение ри-ду хирургия, екстранатомични байпаси или ендоваскуларна реканализация на нативните съдове.
Представяме четири случая на алтернативно
решение при хронично оклудирани дакронови протези (два бранша на аорто -бифеморален байпас и
два илио-феморални байпаса), с документирана или
предполагаема ретромбоза с давност над 1 година.
При всички под локо-регионална анестезия през
отворен феморален достъп се извърши директна
дезоблитерация на дисталния край на графта, балонна ангиопластика проксимално със стентиране
на ограничена или по-голяма част от байпаса и корекция на дисталната анастомоза (две пач-пластики
и две интерпозиции).
Четирите графта бяха успешно възстановени,
без усложнения и останаха проходими за срок от 7
до 72 месеца.
Описаната техника представлява допълнителна възможност за реваскуларизация при тази специфична популация пациенти. Необходимо е
дългосрочно проследяване на повече пациенти и повторяемост на резултатите от други автори за утвърждаването й като метод на първи избор

10

SUmmARy

The aorto-iliac bypass surgery has the best primary
and secondary patency of all the procedures for peripheral arterial disease. In the case of graft thrombosis
timely thrombectomy, combined with some kind of
оutflow-procedure usually provides salvage of the bypass. In rare cases patients are presented with chronically occluded grafts and still need revascularization.
Redo surgery, extra-anatomical bypass or endovascular
recanalization of the native vessels are then taken into
account.
We present four cases of chronically occluded
dacron grafts (two branches of aorto-bifemoral bypasses and two ilio-femoral bypasses), with documented
or suspected graft thrombosis for over an year. All the
patients were operated under regional anesthesia. The
graft was directly opened at the distal part in the groin
and balloon angioplasty and stenting of the proximal
part was performed. The distal runoff was achieved by
synthetic patch angioplasty in 2 cases and graft interposition to the deep femoral artery in the other two.
All the four grafts were successfully recanalized
without any complications and remained patent for 7 to
72 months.
The technique described here is a good additional
option for revascularization of a specific group of patients. Longer follow-up of more patients and reproducibility of the results are needed.
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EНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ tASC D ЛЕзИИ
В АОРТО-ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ
А. Елкин, Д. Петков, И. Тенев, С. Бисеров, П. Пенков
отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
МБАЛ „Тракия”, Стара Загора

tASC D ENDOvASCUlAR PROCEDURES iN AORtOiliAC SEGmENt
A. Elkin, D.Petkov, i. tenev, S. Biserov, P. Penkov
Trakia hospital, Stara Zagora, Bulgaria

РЕзЮМЕ

ЦЕЛ: Ретроспективно проследяване и оценка на
ефективността, преживяемостта и проходимостта на
ендоваскуларни интервенции при високо-рискови пациенти с атеросклеротична мултифокалната периферна
артериална оклузивна болест, ангажираща дълги аортоилиачни и илио-феморални сегменти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: През периода май
2014 г. - юни 2015 г. при TASC D високорискови пациенти с мултисегментна атеросклеротична ПАОБ, в III
и IV А/Б клиничен стадий по Fontain са проведени ендоваскуларни интервенции – POBA, DEB-PTA с или
без едномоментно стентиране. Интрапроцедурните ангиодиагностика и контрол са извършени според реналната функция с конвенционален контраст, СО2
визуализация или с хибриден контрастен подход. Резултати. Средната стойност на ABI беше предоперативно 0.269 ± 0.08 (0.0-0.51) и достигна постоперативно
0.87 ± 0.05 (0.76-1.22) със средно повишение от 0.42 ±
0.09 (0.3-1.0). Периоперативните усложнения бяха лекостепенни и с ниска честота. Клинично подобрение не се
постигна само при един пациент, при който декомпенсиралата исхемия на подбедрицата не се повлия от проведените процедури и наложи извършването на голяма
ампутация в ранния следоператвиен период. Едногодишната преживяемост на реконструираните крайници е 94%

ИзВОДИ: Постигнатите резултати демонстрират
предимствата на ендоваскуларните процедури при реконструкции на дългосегменти артериални облитерации в аорто-илиачния и илиофеморалния артериални
сегменти и се явяват метод на избор при високорискови
пациенти със силно занижена ренална функция и множество тежки придружаващи заболявания.

кЛючОВИ ДуМИ: Ендоваскуларана хирургия,
мултифокална атеросклероза, периферна артериална
оклузивна болест

SUmmARy

objectIve: Retrospective study and analysis of
effectiveness, survival and patency after endovascular
therapy for multifocal atherosclerotic peripheral lesions,
involving both the aortoiliac and/or ilio-femoral arteries.

Methods: From May 2014 to June 2015 TASC
D`high risk patients with multifocal atherosclerotic peripheral lesions and PAOD staged III and IV A/B according
Fontaine’s
classification
underwent
endovascular arterial revascularization – POBA, DEBPTA with/without stenting. Intraprocedural angiodiagnostic and control were performed according to renal
function and insufficiency either by conventional contrast material, CO2 angiography or hybrid angiography
results: The mean ABPI before and after therapy significantly increased from 0.269 ± 0.08 (0.0-0.51)
to 0.87 ± 0.05 (0.76-1.22) with no statistically significant difference in the three groups with average increase of 0.42 ± 0.09 (0.3-1.0). All perioperative
complications were low rate. Achieved high clinical
success with only 1 case without clinical improvement
and early post procedural transfemoral amputation.
Limb salvage was 94% at 1 year follow up

conclusIons: The achieved results present
the better outcome of endovascular techniques in patients who need revascularization for multifocal atherosclerotic lesions, involving both the aortoiliac and/or
iliofemoral arteries in high risk patients with seriously
impaired renal function and lots of concomitant diseases
Key words: Endovascular surgery, multifocal
atherosclerotic peripheral lesions, peripheral arterial occlusive disease
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ХИБРИДНАТА ХИРУРГИЯ КАТО МЕТОД НА ИзБОР ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
НА ПАЦИЕНТ С ИНФЕКТИРАНА ИЛИО-ФЕМОРАЛНА
ПРОТЕзА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Б. Стоянова, Н. Николов, М. Станкев
Клиника по Съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ Национална кардиологична болница, София
РЕзЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Инфекцията на синтетичен графт е едно от най-тежките усложнения в съдовата хирур-

гия. Честотата варира от 0,2 - 5 %, в зависимост от областта на оперативните достъпи, условията на спешност, продължителността на оперативната интервенция, имунологичния статус на пациента и др.
В ¼ до ½ от случаите, причинител е St. aureus, а протезният материал - Dacron.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Клиничен случай на пациент с инфектирана илио-феморална протеза.
ОБСЪЖДАНЕ: Касае се за 77 годишен пациент, ХАНК IV стадий по Fontaine, с конструиран илио-

феморален байпас, по повод хронична тромбоза на а. илиака екстерна синистра и рана на ляво стъпало.
Месец след операцията се обективизира супурация на ингвиналната оперативна рана, при проходима ре-

конструкция и незарастнала рана на ляво стъпало. Oт ангиологичния статус - хронична тромбоза на а. фе-

моралис суперфициалис двустранно и средностепенни каскадни стенози на а. илиака декстра. Извърши се
оперативно лечение - дебридман, с поставяне на лаваж и дренаж. От микрибиологията се изолира St. aureus.
Проведе се антибиотично лечение спрямо антибиограмата, но въпреки това не се постигна саниране на инфекцията, която обхващаше цялата илио-феморална протеза.

Взе се решение за екстирпация на наличната протеза и едноетапна реваскуларизация чрез хибридна

хирургия. Извърши се балонна ангиопластика на каскадните стенози на донорната а. илиака декстра,дезоблитерация на хронично тромбозиралата а. феморалис суперфициалис синистра по Фолмар и се конструира автовенозен феморо-феморален крос овър байпас.

Пациентът бе изписан на 4 следоперативен ден, в добро общо състояние, с пулс на а. поплитея синистра

и а. феморалис комунис декстра, АБИ декстра - 0,56 и АБИ синистра - 0,75. Бе назначено лечение със Синтром и Аспирин, както и двуседмичен поддържащ курс с антибиотик спрямо антибиограмата.

Пациентът бе проследен на 30 следоперативен ден - зарастнали оперативни рани, крайници - без данни

за исхемия.

зАкЛючЕНИЕ: Хибридната хирургия предоставя отлични възможности за лечение на пациенти с

инфектирани съдови протези и води до значително намаляване процента на смъртност и ампутации.
кЛючОВИ ДуМИ: инфекция, илио-феморална протеза, хибридна хирургия
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КАзУИСТИЧНИ СЛУЧАИ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
Р.Стойчев, С.Караманова; И. Мартинов
уМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
РЕзЮМЕ
В практиката на съдовите хирурзи нерядко се срещат казуистични случаи, които изискват при-

лагането на неординерни техники за диагностика и лечение.

През декември 2014 год. в отделението по съдова хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”,

София постъпиха двама пациенти с нетипична симптоматика за хеморагия.

ПЪРВИ СЛучАй: Пациент на 45 г. е хоспитализиран спешно поради внезапна поява на болки

в корема при стабилна хемодинамика и кръвни показатели без данни за ОХК. При ехографско из-

следване има съмнение за абдоминална аневризма. Извършената СТ с контраст отхвърля диагнозата, но показва екстравазация между черен дроб и панкреаса. Поради снижаване стойностите на

Hb е предприета спешна лапаротомия, при която е намерено масивно кръвонасядане по хода на

colon transversum без да се открие точен източник на хеморагия. След извършена селективна ангиография се откри екстравазация от краен клон на а.mesenterica superior. Казусът бе решен чрез
имплантиране на два койла, които обтурираха зоната на екстравазация.

ВТОРИ СЛучАй: Пациентка на 67 г. постъпва за планова гастроскопия по повод оплаквания

от пробождане в гърлото след консумация на риба и хронично отделяне на кръвенисто-гнойна секреция. По време на процедурата получава исхемичен инсулт и е хоспитализирана в централна реанимация. В дясната шийна област се забелязва непулсираща подутина и след Ехо Доплер
изследване се визуализира екстравазация с турбуленция в кухина медиално от бифуркацията на
дясната каротидна артерия. Извършената СТ с контраст показа наличие на кухина с екстравазация.

Интраоперативно се откри кръгловата лезия медиално в зоната на дясната каротидна артерия с организиран хематом. Извърши се сутура на артерията и евакуация на хематома.

И двата случая завършиха с пълно възстановяване на пациентите благодарение на големия ар-

сенал от диагностични и терапевтични техники.

кЛючОВИ ДуМИ: артериална, венозна травма, коремна и шийна област, ендоваскуларни и

реконструктивни съдови операции
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AНГИОПЛАСТИКА НА АРТЕРИЯ ФЕМОРАЛИС СУПЕРФИЦИАЛИС
ЧРЕз ИзОБРАзЯВАНЕ С СО2 ПРИ ПАЦИЕНТКА С
ТРАНСПЛАНТИРАН БЪБРЕК И ПОДЛЕЖАЩА ХРОНИЧНА
БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
В. Гелев*, М. Станева**, Д. Ненов*, В. Червенков**
*Клиника по кардиология, ** Клиника по съдова хирургия
Токуда Болница, София
РЕзЮМЕ
Касае се за жена на 63г с критична исхемия на дясно стъпало, изразяваща се с болка в покой с

давност 2 месеца и зачервяване с видими исхемични промени към момента на прегледа на I пръст
на ходилото. Пациентката е след бъбречна трансплантация (2008г) по повод хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) от 40 години при подлежащ гломерулонефрит и хрониодиализа в периода

1999-2008г; артериална хипертония от 33 години с оптимален медикаментозен контрол. От локалния статус се установиха запазени артериални пулсации на ляв долен крайник, с изключение на

артерия тибиалис постериор (АТП); запазени пулсации на артерия феморалис комунис (АФК)
вдясно с липсващи такива дистално. ABI двустранно – над 1.5. С оглед предхождащата бъбречна
трансплантация с персистираща ХБН (eGFR – 24 мл/мин, на единствен функциониращ бъбрек) и
риска от контраст-индуцирана нефропатия се проведе ангиография с CO2 през десен феморален

достъп. Установиха се данни за изразена Десният долен крайник е с остиална 40 % стеноза на артерия илиака комунис (АИК) вдясно проксимално от съдовата анастомоза на трансплантирания

бъбрек, последвана от високостепенна стеноза в дистална трета на артерия феморалис суперфи-

циалис (АФС), проходим трункус тибиоперонеалис и артерия тибиалис антериор (АТА), с невъзможност за изобразяване на дистални сегменти на АТП и артерия интеросея. На втори етап на
фона на съдово изобразяване с СО2 се осъществи се ПТА на АФС вдясно с имплантация на един

саморазгъващ се стент 6.0/40мм с оптимален ангиографски резултат. Постпроцедурно пациентката
е със значително намаляване на субективните оплаквания и подобряване локалния статус на дясно
ходило. Препоръча се двойта антиагрегантна терапия за 3 месеца, след което ацетизал и регулярни

прегледи за проследяване на прогресията на стенозата на АИК вдясно с оглед съхраняване адекватната перфузия на трансплантирания бъбрек.

зАкЛючЕНИЕ: Ангиографията с СО2 е информативна и съхраняваща бъбречната функция

при пациенти с ХБН
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПСЕВДОАНЕВРИзМА НА ИЛИАЧНА АРТЕРИЯ
В. Червенков, И. Кавалджиев, М. Станева, Н.Вълчев
Клиника по Съдова хирургия,
МБАЛ „Токуда Болница“, София
РЕзЮМЕ
През последното десетилетие ендоваскуларното лечение на редица съдови заболявания при-

доби широка популярност поради положителните си резултати. Псевдоаневризмите на илиачните
артерии са сравнително редки състояния, които се лекуват успешно с помощта на миниинвазивните

Представяме на Вашето внимание пациент на 80г. , който постъпва за първи път в клиниката

за оперативно лечение по повод на болка и тежест в корема и предна коремна стена и данни от КТ
ангиография за голяма псевдоаневризма на а.илиака екстерна декстра с голяма давност и пристенна

тромбоза. Поради наличието на предишна операция по повод на коремна херния и наличието на

евентрация на коремната стена в дясно с херниране, екипът избра да постави два покрити стент-

графта, с които се изолира псевдоаневризмата. Един месец след гореполочената процедура се извърши контролна КТ ангиография, която показа пълно изолиране на аневризмалния сак с пълна

тромбоза, което е съпроводено и със субективно подобрение на симптомите от страна на пациента.
Въпреки че ендоваскуларното лечение крие рискове от усложнения, то може да бъде животос-

пасяващо при пациенти, които не са кандидати за отворена хирургия.

кЛючОВИ ДуМИ: псевдоаневризма, ендоваскуларно лечение, покрит стент графт
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OPEN OR ENDOvASCUlAR AORtiC REPAiR
iN CONNECtivE tiSSUE DiSEASE
G. mommertz, O. Kamenov
Department of Vascular and Endovascular Surgery,
Marienhospital, Aachen
РЕзЮМЕ
The therapy of thoracic and abdominal aortic aneurysm becomes more and more dominated by en-

dovascular options. Fenestrated and branched stentgrafts have been introduced as treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms in some dedicated centers. However, the long-term results of these
therapeutically methods are missing and technical improvements will be necessary. The gold standard

today is the open aortic repair by means of all protective measures like: left-heart-bypass, distal aortic
perfusion, selective perfusion of the renal and visceral arteries, spinal fluid drainage and monitoring of
the spinal cord function by means of motor evoked potentials.

Recently hybrid procedures, which combine open and endovascular procedure to reduce surgical

trauma were frequently reported; however the long-term results are missing.

In patients suffering from connective tissue disease, like Marfan-syndrome, Ehlers-Danlos-syndrome

type IV (EDS IV) and the Loeys-Dietz-syndrome (LDS) it is more difficult to decide which of these options, mentioned above will be the best. Especially in patients with EDS IV the results of open surgery

are moderate, so that surgery is recommended only for patients with live threatening bleeding and some
very carefully selected elective patients.

However, the experiences with endovascular treatment are very limited and could not improve the

results.

In patients with Marfan- and Loeys-Dietz-syndrome, the results of open surgery are significantly

better than in patients with atherosclerotic-degenerative aortic aneurysms, maybe due to the younger age
of the Marfan- and Loeys-Dietz-patients.

We report about our experiences with open surgery in patients with Marfan-syndrome (n=22), EDS

IV (n=1) and LDS (n=1) and a review of literature on this subject.
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Съдова хирургия
Vascular Surgery

ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК: зНАЧЕНИЕТО
НА ДУПЛЕКС ДОПЛЕРОВАТА СОНОГРАФИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО
НА АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА зА ДИАЛИзНО ЛЕЧЕНИЕ
И. Лозев, Н. Смилов, И. Пидакев, П. Лозев, Й. Топалов, Д. Тодоров
Медицински Институт – МВР

SURGiCAl ANAtOmy OF tHE UPPER limB: tHE imPORtANCE OF
DUPlEX DOPPlER SONOGRAPHy iN tHE PlANNiNG OF AvF FOR
DiAlySiS tREAtmENt
i. lozev, N. Smilov, i. Pidakev, P. lozev, i. topalov, D. todorov
Medical Institute of Ministry of Interior
РЕзЮМЕ

уВОД: Ефективността на диализното лечение зависи изключително много от качеството и надеждността на съдовия достъп. След успешното
конструиране на една добре функционираща ендогенна
AVF тя представлява оптимален достъп за диализно
лечение. Успехът при конструирането и матурацията на
една AVF зависи в голяма степен от правилния избор
на мястото за съдовата анастомоза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД: В периода януари 2012
год. - декември 2014 год., в клиниката по ОКСХ при
МИ-МВР, се подбраха 103 горни крайника на пациенти
с ХБН, насочени за конструиране на съдов достъп, на
които до този момент не е осъществявана оперативна
интервенция или съдов достъп. Извърши се топографско-анатомично и функционално изследване на повърхностната венозна анатомия и на артериите на
горния крайник.
РЕзуЛТАТИ: С помощта на дуплекс Доплеровото изследване при 5% от болните се намериха артериални аномалии в областта на горния крайник високо отделяне на а. радиалис, а. улнарис или а. интеросеа. Обособиха се пет модела на рефлукс в кубиталната ямка и три типа сонографски находки в областта
на мишницата.
Заключение: За избора на артерията, осигуряваща
оптимален дебит необходим за матурацията на анастомозираната вена, е необходимо задълбоченото познаване на съдовата анатомия на горния и на долния
крайник. Ценната информация за проходимостта и топографско-анатомичното разположение на съдовете,
получена след предоперативното картографиране, спомага за правилния избор на съдовия достъп, за точното
позициониране на оперативния разрез, за избора на артериален сегмент с по-леки атеросклеротични промени.
кЛючОВИ ДуМИ: артерио-венозна фистула,
топографско-анатомично, изследване

SUmmARy

IntroductIon: The effectiveness of dialysis
treatment depends a lot on quality and reliability of vascular access. After the successful construction of a wellfunctioning endogenous AVF it represents optimal
access for dialysis. The success in the design and AVF
maturation depends largely on the selection of the site
for vascular anastomosis.
MaterIal and Methods: In the period
January 2012 - December 2014, in MI-MI is selected
the 103 upper limb patients with chronic renal failure
with the aim of it is to construct a vascular access, which
far has not performed surgery or vascular access. It wos
done one topographic-anatomical and functional analysis of the surface venous anatomy and arteries of the
upper limb.
results: By using duplex Doppler study in 5%
of patients are found arterial abnormalities of the upper
limb - high separation of a. radialis and. ulnaris or a. interosea. Become identified five models of reflux in the
antecubital fossa and three types of sonographic findings in the arm.
conclusIon: For the selection of the artery,
ensuring optimal flow is needed for the maturation of
anastomosed vein, the depth knowledge of the vascular
anatomy of the upper and lower limb is necessary. Valuable information for patency and topographic-anatomical location of the vessels received after preoperative
mapping helps for the right choice vascular access for
precise positioning of surgical incision, for the selection
of an arterial segment with lighter atherosclerotic
changes.
Keywords: arterio-venous fistula, topographic-anatomical, study
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ДЪЛГОСРОЧНИ РЕзУЛТАТИ И СМЪРТНОСТ СЛЕД АМПУТАЦИЯ
ПРИ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПЕРИФЕРНА
АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Б. Киров, Б.Чешмеджиева, Д. Желев
Клиника по съдова хирургия и ангиология, уМБАЛ Св Георги, Пловдив, България

lONG-tERm RESUltS AND mORtAlity AFtER AmPUtAtiON iN
tHE OPERAtivE tREAtmENt OF PAtiENtS WitH PERiPHERAl
ARtERiAl DiSEASE
B. Kirov, B. Cheshmedjieva, D. Zhelev

РЕзЮМЕ

За първи път у нас се представят данни честотата на ампутация за голяма серия от пациенти с
ПАН след оперативно лечение както и данни за
смъртността за пет годишен период.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИкА: За 2-годишен
период са обхванати 1355 пациенти с първо оперативно лечение по повод ПАН и те бяха проследени
до юни 2014 по отношение на смърт, ампутация или
повторна хоспитализация. Резултати: 290 пациента
достигнаха до ампутация, 59 жени, 20,3%, ср.
възраст 71,9 г, 231 мъже 79,7%, ср. възраст 65,6 г.
14,4% от жените и 24,4% от мъжете са достигнали
до ампутация, с повишен риск от 1,132 за мъжете.
Пет годишният дял на ампутираните е 22% със
стръмно снижение до края на първата година.
Първоначално 58,3% от ампутираните пациенти са
били с ампутация над коляното, под коляното 10,0% и с различни варианти на дистални ампутации са били 31,7%, значителен дял от дисталните са
преминали в ампутации над коляното с ред повторни оперативни намеси. 30 дневната смъртност
е била 4% за ампутации под коляното и 15% за тези
над, p<0,001. Пет годишната смъртност е била 50%
за ампутации над коляното и 32 % за тези под
p<0,002. Значими разлики се посочват за групите по
възраст до 60, 60-70 и над 70 г. Болните с над коленна ампутация имат значимо по висока смъртност
спрямо тези без ампутация за пет годишен период,
p<0,07. На тези и други данни е извършен детайлен
анализ и обсъждане

зАкЛючЕНИЕ: Необходим е системен мултидисциплинарен подход към тези пациенти. Този
подход трябва да съчетава работата на личният
лекар, кардиолог, съдов хирург или ангиолог, ендокринолог, социален работник и рехабилитатор.
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For the first time we present data concerning amputation and mortality in a large series of patients with
PAD after open initial surgical treatment for the five
year period.

MaterIals and Methods: for 2-year period, included ware 1355 patients with first surgical
treatment on the occasion of the PAD and they were followed to June 2014 in respect of death, amputation or
repeated hospitalization. Results: 290 patients have
reached the amputation, 59 women, 20.3%, age 71,9,
231 men 79,7%, age 65,6. 14.4% of women and 24.4%
of men have suffered the amputation, with increased
risk of 1,132 for men. Five-year share of amputee is
22% with a steep descent to the end of the first year.
Originally 58,3% of patients were with an amputation
above the knee, below the knee-10,0% and with different variants of distal amputations were 31.7%, a significant share of the distal ones, later one, have undergone
amputations above the knee with a large number repeated surgical intervention. 30 day mortality was 4%
for amputations below the knee and 15% for those
above, p < 0.001. Five-year mortality was 50% for amputations above the knee, and 32% for those under p <
0.002. Significant differences occurred for groups by
age to 60, 60-70 and over 70. Patients with above knee
amputation have a significant higher mortality relative
to those without the amputation for a five year period,
p < 0.07. These and other data ware under detailed
analysis and discussion.
conclusIon: A system and multidisciplinary
approach to these patients is required. This approach
must combine the work of the GP, a cardiologist, a vascular surgeon, an endocrinologist, a social worker and
rehabilitator
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СЪДОВ ДОСТЪП ПРИ ИзЧЕРПАНИ ВЪзМОЖНОСТИ НА
ВЕНОзНИТЕ ПЪТИЩА
В. Петров, Ч. Бъчваров, Е. Йорданов, К. Тодоров, Н. Дончев
Му – Варна, уМБАЛ „Света Марина“
РЕзЮМЕ
Съдовият достъп е жизнено важен за пациентите на хемодиализа. Общоприета тактика е из-

вършването на артерио-венозни анастомози на горните крайници, които в повечето случаи се извършват многократно. Това е така поради редицата усложнения, свързани с работата на А-В

шънтовете. Ретромбозите на венозните рамена на фистулите и протезите водят до венозни обтурации както на горните, така и на долните крайници.

Поставянето на пермкати допълнително влошава венозната система, и в крайните етапи липсва

венозен път за осъществяване на диализа.

В такива случаи е наложително извършване на съдови реконструкции и венозни тромбектомии

с осъществяване на АВ фистула или АВ протеза, или поставяне на катетър за постоянна хемодиализа след парциално възстановяване на венозната проходимост. Тези случаи са предизвикателство

за съдово хирургичния и инвазивно радиологичен екип и изискват правилно подбрана предоперативна тактика и синхронизирана дейност.

Представяме 3 случая, които според нас представляват интерес за съдовите хирурзи, които из-

вършват съдов достъп.
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ЕКСТРА-АНАТОМИЧНИТЕ БАЙПАС ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКЛУзИЯ В
АОРТО-ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ – ИНДИКАЦИИ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
зА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ. ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ
Л. Младенов, К. Гиров, М. Цеков, Л. Желев
Клиника по съдова хирургия,
Военномедицинска Академия, София

SUmmARy

РЕзЮМЕ
Основната причина за аортоилиачната оклу-

The main reason for aorto-iliac occlusive disease

зивна болест се пада на атеросклеротичната болест.

falls on atherosclerotic disease. Method of choice in

коморбидитет аортоилиачна оклузия е реваскулари-

occlusive disease is revascularization by performing

Метод на избор при усложнената основно с тежък
зацията чрез извършването на екстраанатомични
байпас операции.

Разгледан е пет годишен период 2008-2013 г. на

извършените ЕАБО в клиниката по съдова хирургия

на ВМА. Оперирани бяха 21 пациента. От тях 18

мъже и 3 жени, като средната възраст на пациентите

беше 65,5 (47-77) год. . На 16 пациента е конструиран ФФБ, от които 13 мъже и 3 жени. АФБ е напра-

вен на 4 пациента като при трима байпасът е

десностранен, а при един двустранен. Конструиран

е 1 ИФБ. Основния графт който е използван е протезен материал.

При двама пациенти с инфектирани протези, се

complicated mainly with severe comorbidity aorto-iliac
extra-anatomical bypass operations.

Five years long period is presented from 2006 to

2011, of the EABO performed in the Clinic of Vascular
surgery in Military Medical Academy - Sofia. 21 pa-

tients were operated. Of these 18 men and 3 women, av-

erage age of the patients was 65.5 (47-77) years.16

patients were undergone FFB, of which 13 men and 3

women. AFB is made of 4 patients, while three of them
has right-sided bypass one has bypass on both sides.

One IFB was constructed as well. Prosthesis is the maim
material used for conduit for bypass reconstructions.

In two of the patients an infected prosthesis was the

направи екстраанатомичен байпас от феморална

major indication for performing crossover extra-

vena saphena magna – т.нар. автовенозен кросовър

from short-term and long-term follow-up were analyzed

към феморална артерия с подходяща по диаметър

ФФБ. Представени са данните от краткосрочното и

дългосрочно проследяване и са обобщени основ-

ните показания за провеждане на екстраанатомични

anatomic bypass using greater saphenous vein. The data
and a summary of the main indications for extraanatomical bypass operations is presented

байпас операции
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СЛУЧАЙ НА АНЕВРИзМА НА АБДОМИНАЛНА АОРТА,
УСЛОЖНЕНА С РУПТУРА КЪМ РЕТРОАОРТНО РАзПОЛОЖЕНА
ВЕНА РЕНАЛИС СИНИСТРА
Б. Стоянова, Н. Николов, А. Анастасов, М. Станкев
Клиника по Съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ Национална кардиологична болница, София
РЕзЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ. Аневризмата на абдоминалата аорта ( AAA ) представлява локализирано разширение
на аортата с над 50 % от нормалния й диаметър. При 95 % от пациентите, ААА са безсимптомни и се откриват случайно, по време на абдоминална ехография . В голяма част от случаите обаче, ААА се провяват
за първи път с тяхното най-тежко усложнение – руптурата.
Инфрареналните аневризми руптурират най-често по задна стена ( 80 % ), в около 20 % - по предна
стена, а макар и рядко ( под 3-4 % ) се наблюдават руптури към абдоминална вена ( вена кава, вена реналис
синистра ) или към дуоденум.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ. Клиничен случай на пациент с аневризма на абдоминалната аорта, усложнена с руптура към ретроаортно разположена вена реналис синистра.
ОБСЪЖДАНЕ. Фистулата между аорта и лява ренална вена е изключително рядко състояние. Тя
възниква най-често, когато една инфраренална аневризма се усложни с руптура към ретроаортно разположена вена реналис синистра.
Лявата ренална вена нормално преминава по предната стена на аортата, до вливането си във вена кава
инфериор. В 1-2,4 % от населението обаче, вената се разполага зад аортата.
В описания клиничен случай е представен пациент, постъпващ по спешност, с типичната за описаната
патология клинична картина - абдоминална болка, ирадиираща към лява лумбална област, хипотония, синдром на бъбречна дисфункция, на фона на шоково състояние.
Диагнозата бе потвърдена на базата на проведени разширени изследвания, включително и контрастна
КТ-ангиография, определена като златен стандарт.
Пациентът бе опериран в отсрочен порядък, при висок оперативен риск. Наличната аневризма бе резецирана и интерпонирана бифуркационна протеза, а аорто-венозния дефект - коригиран.
Пациентът бе изписан на седми следоперативен ден, в добро общо състояние. Бе двукратно проследен,
съответно на 2 седмица и 1 месец. От извършената постоперативна КТ-ангиография - без данни за аортовенозна комуникация.
зАкЛючЕНИЕ. Аневризмата на абдоминална аорта, усложнена с руптура към лява ренална вена
представлява рядка съдова патология, чието ефективно лечение изисква точни познания на анатомичните
вариетети, прецизна диагностика и хирургичен подход
кЛючОВИ ДуМИ: Аневризма, ретроаортна вена реналис, руптура, КТ-ангиография
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СЪДОВИ ТРАВМИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ

С. Караманова, Р. Стойчев, Н. Белчев, Д. Терзиев, Д. Андонов
уМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов”, София
РЕзЮМЕ
Съдовият травматизъм на долните крайници е сериозно предизвикателство не само за съдовите хирурзи,
но поради едновременното засягане на различни органи и структури (кости, мускули, нерви и др.) изисква
намесата на мултидисциплинарен екип специалисти и точен алгоритъм на действие.
За период от четири години (1.06.2010 г.- 1.06.2015 г.) в отделението по съдова хирургия на УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов”, София са постъпили 1362 пациенти с различни по етиология и патогенеза съдови заболявания. От тях 47 (3.45%) са били с травми на магистралните съдове на долните крайници. Мъжете са били
38 (80.85%) докато жените са 9 (19.15%). Най-младият пациент е бил на 3 год., а най-възрастният на 81 год.
Средна възраст 40.15 ±7.3 г.
При 39 пациенти е имало лезия само на магистрален артериален съд; при 14 са били засегнати артерия
и вена, а при двама е имало едновременно засягане на артерия, вена и нерв.
От съдовете на долните крайници най-засегната е била а.femoralis superfitialis -9 болни, следвани от
a.poplitea – 8 болни; a.femoralis communis – 7 болни; a.tibialis posterior – 6; a.iliaca externa и a.tibialis anterior
по 4 болни; а.iliaca communis и a.profunda femoris по един болен. От магистралните вени най-засегнати са
били v.femoralis communis -5 болни, следвани от v.poplitea, тибиални вени, v.saphena magna, v.iliaca communis
по двама болни.
Според вида на нараняването водещи са разкъсано-контузните рани - 11 болни, прободни наранявания
при 4 пациенти, с огнестрелни и ятрогенни са по трима пациенти, а при двама е имало конквазация.
Опит за възстановяване на съдовете е извършено при всички пациенти. Възстановяване по типа край в
край е било възможно при осем случая. Автовенозно заместване е било извършено на 35 артерии., а при 4
болни лезията е била възтановена със съдова протеза.
Проследяването на следоперативните резултати при болните е показало пълно функционално възстановяване в над 89.36% от случаите, а при 4 наблюдавахме персистиране на оток и изразена венозна стаза
поради невъзможност за пълно възтановяване на v.poplitea или тибиални вени. При пет болни бе извършена
ампутация, на двама първична, а при трима вторична.
Извод от извършеното проследяване, е че спешното възтановяване на артериалния континюитет и венозна циркулация гарантират пълното функционално възстановяване на долния крайник.
кЛючОВИ ДуМИ: артериална, венозна травма, долен крайник, реконструктивни съдови операции
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ЕКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЕН БАЙПАС ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС
СИМПТОМАТИЧНА ОКЛУзИЯ НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ
¹ В.ГЕОРГИЕВА, ¹ Е. КРЪСТЕВ, ² И. ПЕТРОВ, ¹ В. ХИНКОВА, ¹ з. зЛАТЕВ
¹ Клиника по неврохирургия, уМБАЛ “Софиямед”, София, България.
² СИТИ КЛИНИКА, София, България

EXtRA-iNtRACRANiAl ByPASS iN SymPtOmAtiC
OCClUSSiON OF iNtERNAl CAROtiD ARtERy

¹ v.GEORGiEvA, ¹ E. KRUStEv, ² i. PEtROv, ¹ v. HiNKOvA, ¹ Z. ZlAtEv
¹ Neurosurgery department, university hospital Sofiamed, Sofia, Bulgaria.
² Sity Clinic hospital, Sofia, Bulgaria.
РЕзЮМЕ

SUmmARy

Известен факт е, че симптоматичната оклузия
на вътрешна сънна артерия при намален хемодинамичен резерв е свързана с годишен риск от развитие
на ипсилатерален исхемичен инсулт от порядъка на
16,2% до 59,7%. Подобни симптоматични пациенти
нямат алтернативни методи на лечение и най-често
се повлияват добре от извършване на байпас между
системите на външна сънна артерия и средна мозъчна артерия. Оперативните методи на мозъчносъдови анастомози се използват рутинно и при
други неврохирургични заболявания. Авторите споделят своя опит в прилагането на съвременните
микрохирургични реваскуларизационни техники
при пациенти със симптоматична оклузия на
вътрешна сънна артерия.

Patients with carotid occlusion and severely impaired hemodynamic measurements have a 16.2% to
59.7% annual ipsilateral stroke rate. Such patients with
impaired reserve usually have no other alternative treatments available to them and are most likely to benefit
from extracranial-intracranial bypass Authors of the current study share their experience with current cerebral
microvascular revascularization technique in symptomatic carotid occlusion patients.
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КАРОТИДНА ТРОМБЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ОСТРА НЕВРОЛОГИЧНА СИМПТОМАТИКА
С. Димитров, А. Тонев, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова хирургия и ангиология, уМБАЛ „Света Екатерина” – София

CAROtiD ENDARtERECtOmy iN PAtiENtS WitH
ACUtE NEUROlOGiCAl SymPtOmS

S. Dimitrov, A. tonev, t. Zahariev, G. Nachev
Department of Vascular Surgery, “St. Ekaterina” university hospital – Sofia
РЕзЮМЕ

уВОД: Каротидната тромбендартеректомия
(КЕА) е една от най-сигурните интервенции в съдовата
хирургия, което е доказано в няколко рандомизирани,
проспективни клинични проучвания. Индикациите за
каротидна дезоблитерация при пациенти с остри неврологични симптоми, обаче, все още са в процес на
дискусия. Политиката на отлагане на хирургичната интервенция след шестата седмица при пациенти с остър
инсулт се основава на исторически данни, потвърждаващи риск от вторична хеморагия в зоните на исхемичния инсулт и риск от влошаване.
Цел на настоящото проучване е да оценим пациентите с остра неврологична симптоматика, подложение на
спешна КЕА и постоперативните резултати от нея.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За период от 10 години (2005-2015г.) в клиниката по съдова съдова хирургия на УМБАЛ "Света Екатерина" – София, се
извършиха 31 спешни КЕА при пациенти с остър неврологичен дефицит. Включващите критерии бяха: сигнификантна каротидна патология (високостепенна
каротидна стеноза, остра тромбоза на каротидната артерия), кресчендо транзиторни исхемични атаки
(ТИА), исхемичен инсулт в еволюция (прогресиращ,
флуктуиращ), реализиран исхемичен инсулт. Времето
за извършване на хирургичната интервенция варираше
в интервала 24-72 часа от неврологичния инцидент.
РЕзуЛТАТИ: Периоперативно смъртност не бе
регистрирана, пролонгиран неврологичен дефицит с
пълно възстановяване до 30 постоперативен ден бе наблюдавно при 24 пациенти в групата с кресчендо ТИА
и прогресиращ инсулт. В групата с инвалидизиращ инсулт (7 пациента) нова отпадна симптоматика не бе регистрирана.
зАкЛючЕНИЕ: Спешната КЕА е сигурна и
ефиктивна процедура с добри постоперативни резултати. Ранното извършване на оперативната процедура
е основен фактор за възстановяване на неврологичната
симптоматика при пациентите.
кЛючОВИ ДуМИ: спешна каротидна ендартеректомия, кресчендо ТИА, флуктуиращ инсулт, исхемичен инсулт.
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IntroductIon: Carotid endarterectomy
(CEA) is one of the most effective surgical interventions
in vascular surgery, which has been demonstrated in
several randomized, prospective clinical trials. Indications for carotid desobliteration in patients with acute
neurological symptoms are still under discussion. The
policy of delaying surgery after six weeks in patients
with acute stroke is based on historical data confirming
the risk of secondary cerebral hemorrhage into the ischemic infarction area and the risk of clinical deterioration.
The aim of this study was to evaluate patients with
acute neurological symptoms, undergoing urgent CEA
and the postoperative results from it.
MaterIal and Methods: For a period of
10 years (2005-2015), 31 urgent CEAs in patients with
acute neurological deficit were operated in the department of vascular surgery, “St. Ekaterina” University
Hospital – Sofia. Inclusion criteria were: significant
carotid pathology (high-grade carotid stenosis or acute
thrombosis of the carotid artery), crescendo TIAs, ischemic stroke in evolution (progressive, fluctuating), ischemic stroke. The time for performing surgery varied
in the range 24-72 hours from neurologic incident.
results: Perioperative mortality was not registered. Prolonged neurological deficit with a complete
restitution up to 30 day from the follow up was observed
in 24 patients in the group with crescendo TIAs and
stroke in evolution. New neurological symptoms were
not registered in the group with disabling ischemic
stroke (7 patients).
conclusIon: Urgent CEA is safe and effective
procedure with good postoperative outcomes. Early performance of the surgical procedure is a major factor for
patient’s neurological symptoms recovery.
Key words: urgent carotid anedarterectomy,
crescendo TIA, stroke in evolution, ischemic stroke
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УСПЕШНА СЪДОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАРОТИДНАТА
АРТЕРИЯ ПРИ РАзШИРЕНА РАДИКАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА
ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЛАРИНКСА – НАЧАЛЕН ОПИТ
Д. Марков, А. Тодоров, К. Попов, Е. Герова
отделение по Съдова хирургия,
уМБАЛ ''СофияМед''
РЕзЮМЕ
Агресивният хирургичен подход, изразяващ се в разширена радикална шийна лимфна дисекция с резекция и реконструкция на каротидната артерия при пациенти с карцином на ларинкса с шийни лимфни
метастази (N2 - N3), инфилтриращи каротидните артерии остава единствен терапевтичен метод,който може
осигури понижаване на риска от локорегионален рецидив на заболяването и увеличаване на преживяемостта.
Радикално хирургично лечение последвано от лъчетерапия или химиорадиотерапия е ефективен и стандартизиран терапевтичен подход при пациенти в този стадии на заболяването .
Резекцията с дефинитивно лигиране на каротидната артерия повишава риска от цереброваскуларни
усложнения ,които могат да настъпят веднага ,поради недостатъчна перфузия на мозъка или в постоперативния период ,вследствие дистална пропагация на тромба или емболизация.
Представяме пациент на 57 г., при който на първи етап беше извършена тромбендартериектомия с пачпластика на лявата каротидна артерия , поради високостепенна стеноза на последната, от ембологенна плака.
На втори етап беше извършена разширена радикална шийна лимфна дисекция с резекция и реконструкция ,с ПТФЕ ринг протеза, на дясната каротидна артерия, поради инфилтрация на бифуркацията и. Пациентът беше изписан на пети следоперативен ден в задоволително общо състояние без огнищна мозъчна
симптоматика.
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5 ГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПОДВИЖЕН
ТРОМБ В А.КАРОТИС ИНТЕРНА – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Ц. Цветанов1, М. Станева1, Ив. Стайков2, В. Червенков1, Галина Кирова3
1
Клиника по съдова хирургия и ангиология
2
Клиника по неврология
3
Клиника по образна диагностика
РЕзЮМЕ
Подвижният тромб (ПТ) на каротидната артерия се среща рядко, като е причина за емболични исхемични мозъчни инсулти (ИМИ). Представяме нащия опит при 5 годишно проследяване на 2 пациенти с ПТ.
Диагнозата се постави с Цветна Дуплекс сонография (ЦДС) в острата фаза на ИМИ и потвърдена с мулти
слайс компютърнотомографската ангиография на супрааортални мозъчни артерии (СТА). Спешно се направи тромбектомия на каротидна артерия (КА) и продължиха терапията с два антиагреганта. Пациентите
бяха проследявани регулярно с ЦДС за период от 5 години. При двамата се установиха рецидиви на тромба
след 1-вата година – при единия симптоматичен, при другия – асимптоматичен. Започна се терапия с антикоагулант. Тромбите претърпяха обратно развитие в рамките на 6 месеца. Към оперативното лечение трябва
да се пристъпва след внимателно обсъждане в случаите с много голям и подвижен тромб с висок ембологенен риск. Продължителната антикоагулантна терапия трябва да се обсъжда при ПТ на СА. ЦДС е неинвазивен метод на избор с висока чувствителност и специфичност за диагностика и дъгосрочно проследяване
на пациенти с ПТ в КА в сравнение с другите невроизобразяващи методи.
кЛючОВИ ДуМИ: Подвижен тромб в каротидната артерия, ИМИ, Цветна Дуплекс сонография
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Флебология
Phlebology
РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОзЕН
ПОВЪРХНОСТЕН ТРОМБОФЛЕБИТ.

М. Цеков, К. Гиров, Л. Младенов, з. Марангозов, Л. Желев
Медицински Институт – ВМА-КССХА

A RARЕ CASE OF iNFECtiOUS SUPERFiCiAl
tHROmBOPHlEBitiS
РЕзЮМЕ

SUmmARy

Повърхностният тромбофлебит в повечето случаи е асептичен възпалителен процес на венозната
стена, придружен от интравенозна тромбоза. Рядко
се наблюдават случаи на инфекциозен тромбофлебит. В тези случаи обикновено инфекцията е внесена отвън - травми, венозни манипулации,
ухапвания от насекоми или по съседство(фурункул).
Клиничният случай е 40 годишна жена, хоспитализирана в КССХА на ВМА с инфекциозен повърхностен тромбофлебит, две седмици след апендектомия
и пластика на предна коремна стена. Заболяването
започва като обикновен повърхностен тромбофлебит. На 4-ят ден се появили температура и гнойни
колекции по хода на тромбозиралите вени, както и
в долния полюс на лапаротомията. Пациентката е
приета по спешност. Започната е двойна антибиотична терапия, както и лечение с венотоник. Оперативната интервенция включва лигатура на
засегнатата вена с надлъжни инцизии и евакуация
на гнойните колекции. Изписана е с подобрение на
14-ия следоперативен ден

Superficial vein thrombophlebitis is a common inflammatory-thrombotic process that is mostly a sterile
inflammation of the veins wall and the surrounding tissue, accompanied by intravenous thrombosis. The cases
of infectious superficial thrombophlebitis are rare. A 40
years-old woman was admitted in the clinic of vascular
surgery with infectious superficial thromboplebitis two
weeks after appendectomy and abdominal plastic. It begins as a noninfectious superficial thrombophlebitis
with an infection, that appears on the 4-th day after beginning, over the affected veins and inferior pole of the
laparotomy. After anticoagulant and double antibiotic
therapy, incision and ligation of the phlebitic vein and
long incisions over the affected area with pus evacuation , the patient was discharged from the hospital on
the fourteenth day after surgical intervention
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ЛОКАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ СКЛЕРОТЕРАПИЯ НА
РАзШИРЕНИ ВЕНИ
А. Ангелов
Медицински университет – Варна
РЕзЮМЕ
Лечението на разширени вени на долните крайници с помощта на интравенозно въвеждане на склерозиращи вещества е широко разпространен лечебен метод. Той е лесен за изпълнение, достъпен за много
пациенти с бързо настъпващи положителни резултати. Макар че не гарантира 100 % радикалност на лечението и в част от случаите се получават рецидиви на варикозната болест, е търсен, желан и предпочитан
лечебен метод от повечето флебологично болни пациенти.
Практиката показва, че и при този метод могат да се получат усложнения и нежелани странични реакции, както от общ, така и от локален характер.
Обект на това съобщение са локалните усложнения, които се разделят основно на две групи: „леки“
и „тежки“. Като леки се описват: поява на мехури по кожата, предизвикани от по-силното стягане с пластирите, подкожни кръвоизливи, локални алергични кожни прояви, хиперпигментация, метличковидна неоваскуларизация, повърхностен флебит, кожни некрози и др. Към „тежките“ усложнения се посочват
флеботромбозата на крайника и погрешното интраартериално въвеждане на склерозиращия агент.
Настоящото съобщение е подкрепено с богат снимков материал, както и с конкретните практически
съвети за профилактиране появата на усложнения и странични реакции след склерозиращо лечение на разширени вени на долните крайници.
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ПЕРМАНЕНТНА ВАКУУМ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ХРОНИЧНИ РАНИ ОТ СЪДОВ ПРОИзХОД
С. Бисеров, Д. Петков, А. Елкин, И. Тенев, П. Пенков
отделение по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

PERmANENt vACUUm tHERAPy At tHE tREAtmENt OF
WOUNDS WitH vASCUlAR ORiGiN
S. Biserov , D.Petkov, A. Elkin, i. tenev , P.Penkov
Department of vascular surgery and angiology
MBAL “Trakia”, Stara Zagora

РЕзЮМЕ
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Представени са случаи на пациенти с хронични
трудно заздравяващи рани, лекувани в отделението
по съдовахирургия и ангиология за период от една
година.
Пациентите бяха разпределени в три групи болни с ХВЕНК (C6), с ХАНК в IV (A и Б) стадий и
такива с диабетно стъпало.При всички пациенти,
симултантно с провеждане на съответното етиологично лечение, се прилагаше перманентна вакуумтерапия, с цел ускоряване на оздравителните
процеси в раните.Вакуум асистираното лечение се
проведе по унифициран протокол за различни интервали от време, в зависимост от етиологията, раневата повърхност, микробиологичният раневи
субстрат, общото състояние на пациента След приключване на вакуумтерапията, всички рани бяха в
стадий на гранулация и епителизация, а лечението
продължи с биологичноактивни превръзки до пълно
завършване на оздравителните раневи процеси.
Изхождайки от нашите резултати, препоръчваме широкото прилагане на вакуумтерапията при
лечението на трудно заздравяващите рани от съдов
произход.

Presented are cases of patients with chronical hard
healing wounds , treated in department of vascular surgery and angiology , for a period of one year .Patients
were separated into three groups – patients with chronical venous insufficiency (C6), chronical arterial insufficiency of lower limbs grade IV A, V B and patients
with diabetic wounds . In all of them simultaneously we
conducted a relevant etiological treatment with purpose
to accelerate the wellnes process into wounds.
The vacuum assisted treatment held according to
unified protocol for different period of time according
to etiology, wound surface, microbiological wound substrate , general condition, of patient. After completion
of vacuum therapy all wounds were into stage of granulation and epitheliazation. The treatment continued
with biologically active bandages to full recovery .
Proceeding from our results we recommend the
widely use of vacuum therapy in the treatment of
chronical hard healing wounds of vascular origin.

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

2/2015

29

ПЕТГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ТРОМБОФИЛИЯ И ВЕНОзЕН ТРОМБОЕМБОЛИзЪМ
Б. Минкова, М.Станева, Ц.Цветанов, П. Антова
Клиника по съдова хирургия,
Токуда Болница, София
РЕзЮМЕ
Тромбофилията е вродена или придобита предиспозиция към образуване на венозни и артериални тромбози.
ЦЕЛ на нащето проучване е проследяване на лечението и профилактика с антикоагулант на пациенти
с венозен тромбемболизъм и доказана тромбофилия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: В проучването са включени пациенти с доказана тромбофилия и диагностицирана дълбока венозна тромбоза (ДВТ) на долните крайници или ДВТ и белодробна тромбоемболия (БТЕ).
Те са проследявани за период от 5 години. ДВТ е диагностицирана и проследявана с цветно дуплекс скениране и компресионен ултразвук на дълбоката венозна система, а БТЕ – с 64 детекторна СТ пулмоангиография.

РЕзуЛТАТИ: Включени са 61 пациенти на възраст от 26 до 62 години. От тях 29 (47.5%) са жени и 32
(52.5%) са мъже. При 50 пациента е диагностицирана само ДВТ, а при 11 – ДВТ и БТЕ. Всички пациенти
след отшумяване на острата фаза останаха на амбулаторна терапия с антикоагулант. В хода на проследяването при 57 пациента (93%) се постигна над 80% реканализация в рамките на първата година. След изтичане
на втората година от проследяването при 11 пациента (18 %) бе спряна антикоагулантната терапия по тяхно
желание. В групата със спряна антикоагулантна профилактика се установи статистически значима по-голяма
честота на рецидивите 7 (63,6%) в сравнение с групата с продължаваща - 3 (6 %).
зАкЛючЕНИЕ: Тромбофилията е свързана с повишен риск от рецидиви на ВТЕ, поради което пациентите с диагностицирана тромбофилия са показани за продължителна антикоагулация.
Адекватното проследяване и поведение от страна на съдовите специалисти е в основата на минимизиране на риска от вторични тромботични епизоди.
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ТРОМБОзА НА В.ЮГУЛАРИС ИНТЕРНА - ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
М. Станева1, П.Антова1, Ц. Цветанов1, Б.Минкова1, И. Стайков2
1

Клиника по съдова хирургия и ангиология
2
Клиника по неврология
Токуда Болница, София
РЕзЮМЕ

уВОД: Tромбозата на вътрешната югуларната вена (ТVJI) се характеризира с образуване на интралуминен тромб в различните сегменти. Това често е недиагностицирано състояние, което може да има различна етиология или да възникне спонтанно. TVJI е опасно за живота поради риск от БТЕ, сепсис,
папиледем, преходна монокулярна слепота, исхемичен инсулт. Целта на лечението е да намали заболеваемостта и да предотвратят усложненията.

ЦЕЛ на нашето проучване е определяне на честотата и оценка на рисковите фактори (РФ) и оценка на
ефекта от проведеното лечение,при пациентите с тромбоза на VJI,чрез степен на реканализация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме 12 клинични случаи на ТVJI (8 жени и 4 мъже) на възраст от 24
до 68 г., непредизвикани от централен венозен път. ТVJI се диагностицира и проследи с Цветно кодираната
дуплекс сонография (ЦКДС) на VJI в екстракраниалния сегмент – 0, 1-ви, 3-ти, 6-ти месец и СТ флебография – 1-седмица, 6-ти месец. Проведе се терапия с антикоагулант (НМХ и продължителна терапия със Sintrom, INR - 2.0-3.0), флеботропен медикамент и симптоматични лекарства ( вкл. и антибиотик)

РЕзуЛТАТИ: При 12 пациента с ТVJI се наблюдаваха различни симптоми: левкоцитоза при 3 (25%)
пациента, уплътняване и оток на врата - 9 (75%), болка във врата – 3 (25%), главоболие, засилващо се при
кашлица – 4 (33%), нарушение на зрението – 2 (17%), исхемичен инсулт - 2 (17%), мидриаза – 1 (8%). При
2 (17%) пациенти ТVJI се наблюдава по време на сепсис, при 3 (25%) - се диагностицира злокачествено заболяване, при 3 (25%)– тромбофилия, а при 4 (33%) - не се установи причина. Започна се терапия с антикоагулант, флеботропен медикамент и симптоматични лекарства (вкл. и антибиотик). След 6 месечна
антикоагулантна терапия при 8 (66%) пациента се наблюдава реканализция над 75% и отзвучаване на симптоматиката.
зАкЛючЕНИЕ: Цветно кодираната дуплекс сонография е метод с висока чувствителност и специфичност, бърз, неинвазивен за диагностика на ТVJI. Познанията на лекаря за рисковите фактори, клиничната
картина и лечението на тромбозата на вена югуларис интерна и вените на горните крайници могат да спасят
пациента от фатални усложнения и да помогнат за ранната диагноза на неподозирани и без клинична изява
на онкологични заболявания
кЛючОВИ ДуМИ: Тромбозата на V.jugularis interna, Цветно кодираната дуплекс сонография
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ДОКЪДЕ ДОСТИГНАХА ВЪзМОЖНОСТИТЕ НА
ЕНДОВЕНОзНАТА ЛАзЕРНА АБЛАЦИЯ?

И. Тенев, Д. Петков, А. Елкин, Св. Бисеров, П. Атанасов, з. Атанасова,
П. Пенков, А. Андреев
отделение по Съдова Хирургия и ангиология
МБАЛ „ Тракия” АД, Стара Загора
РЕзЮМЕ
Днес Хроничната Венозна Болест(ХВБ) категорично е призната за социално- значимо заболяване. Тя
се причинява от венозен клапен рефлукс (ВКР), най- често в повърхностните венозни системи (ВСМ, ВСП)
, с развиваща се впоследствие венозна хипертензия.
Голяма част от пациентите са в трудоспособна възраст и водят активен начин на живот, което налага
избор на максимално ефективен оперативен метод, осигуряващ минимален дискомфорт и бързо възстановяване.
Новите високотехнологични, минималноинвазивни процедури за лечение на ВКР- Ендо Венозна Лазерна Аблация (ЕВЛА) и Радио Фреквентна Аблация (РФА), набират все по- голяма популярност сред съдовите хирурзи и пациентите. С постоянното усъвършенстване на технологията (нови дължини на лазерното
лъчение, снижена температура при аблацията, радиерни влакна) ЕВЛА се налага все по-активно в третирането на рефлукса в басейна на ВСМ и ВСП. Представените от нас данни за лечение чрез ЕВЛА на ВКР,
дължащ се на ХВБ, категорично потвърждават ефективността и безопастността на метода и все повече го
налагат като първи избор („ златен стандарт”) за лечение на ХВБ в сравнение с други оперативни методики
(РФА, стрипинг).
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ТУБУЛКУС И ФЛЕБОДИЯ – ДВЕ СРЕДСТВА зА ПОСТИГАНЕ НА
ЕДНА ЦЕЛ: ЛЕЧЕНИЕ НА ВЕНОзНИ ЯзВИ
Д. Луканова1, Д. Михайлов2
1
Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ „НКБ”- София
2
Клиника по кардиохирургия, уБ „Лозенец” - София

tUBUlСUS AND PHlEBODiA – tWO mEANS tO ACHiEvE ONE
GOAl: tHE tREAtmENt OF vENOUS UlCERS
D. lukanova1, D. mihailov2
1
Clinic for vascular surgery and аngiology, MBAL “National hearth hospital”, Sofia
2
Clinic for cardiac surgery, uh “Lozenets”, Sofia
РЕзЮМЕ

SUmmARy

Социално-икономическият ефект на венозните
язви е драматичен. Резултатът е влошена способност за ангажиране в социални и трудови активности и излагане на финансови рестрикции на
пациентитe. Във Великобритания средната продължителност на венозната язва е 9 месеца, но 20%
от тях не заздравяват за 2 г., а рецидивирането им
води до факта, че 66% имат епизоди на улцерации,
продължаващи над 5 г. Качеството на живот на пациентите се влошава прогресивно и това се свързва
с усилване на болката, редуциране на физическата
активност, повишено чувство за социална изолация
и депресия. Пациентите с венозна язва докладват качество на живот като тези със сърдечна недостатъчност. Цел на проучването е да се установи ефекта
на комплексната терапия на венозни язви с Флебодия и градуирана компресивна ортеза Тубулкус. Материал и метод: Терапията е приложена при 6
пациенти (2 мъже и 4 жени) на средна възраст 62 г.
с различна давност, етиология на венозните язви (5
с варикоза и 1 с посттромбозен синдром) и диаметър
от 3 до 15 см. Резултати: Язвите заздравяха за различен период от време в зависимост от диаметъра
им, средно за 2,8 месеца. Обсъждане: Появата на
свежи гранулации и епителизацията започва от края
на първата седмица от лечението, а пълното заздравяване настъпи много по-бързо. Извод: Комбинираното лечение с венотоника Флебодия и
компресивната ортеза Тубулкус води до по-бързо заздравяване на венозните язви при пълен комфорт за
пациента и съкращаване на времето за превръзки за
медицинския персонал.

Socio-economic impact of venous ulcers is dramatic. The result is reduced ability to engage in social
and labour activities and exposure to financial restrictions of the patients. In the UK the average duration of
the venous ulcer is 9 months, but 20% of them do not
heal for 2 years, and their recidivism leads to the fact
that 66 percent had episodes of ulceration, lasting over
five years. The quality of life of the patients deteriorates
progressively with the amplification of pain, reduction
of physical activity and mobility, heightened sense of
social isolation and depression. Patients with venous ulcers reported quality of life as those with heart failure.
The aim of this study was to determine the effect of
comprehensive therapy on venous ulcers with Рhlebodia
and compressive graduated orthesis Tubulсus. Material
and method: the therapy has been applied in 6 patients
(2 men and 4 women, an average age of 62 years) with
a different etiology of venous ulcers and a diameter of
3 to 15 cm. Results: the ulcers had healed for a different
period of time depending on their diameter, an average
of 2.8 months. Discussion: the emergence of fresh granulations and epithelisation starting from the end of the
first week of treatment, and complete healing occurs
much faster. Conclusion: Combined treatment with
Рhlebodia and Tubulcus leads to faster healing of venous ulcers in complete comfort for the patient and
shorten the time for bandages for medical staff
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ТРОМБЕКТОМИИ НА ДОЛНА ПРАзНА ВЕНА С ЕКК ПРИ
МАСИВНО ПРОРАСТВАНЕ ОТ ТУМОРНИ ПРОЦЕСИ
В. Петров, А. Хинев, П. Панайотов
Му – Варна, уМБАЛ Света Марина
РЕзЮМЕ
В 2 до 4 % от случаите на бъбречни карциноми се ангажират реналните вени и долна празна вена от
прорастнали туморни повлекла, като процесът достига проксимално до дясното предсърдие. Има описани
случаи и на навлизане на тумора в него. Обикновено досега в България са правени опити за тромбектомиране на долна празна вена само от към коремната кухина, без да се осигурява проксимален контрол за профилактиране на белодробен емболизъм.
В Медицински Университет Варна, УМБАЛ „Света Марина“ са извършени две успешни тромбектомии
на долна празна вена при включване на ЕКК и раздуване на балон в проксималната част на долната празна
вена от комбиниран екип - уролог, сърдечен и съдов хирург. Това се оказва положителна и печеливша стратегия, при което могат да се екстрахират всички туморни маси от вената, да се премахне бъбрека и да се
възстанови нормален кръвоток в венозното русло. Пациентите понасят добре интервенцията, и при ранно
раздвижване и профилактика с антикоагуланти се постига оптимален резултат както от хемодинамична,
така и от онкологична гледна точка.
Липсата на проксимален контрол винаги води до различно изразена белодробна миграция, както и недостатъчно и несигурно екстрахиране на тромбите.
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ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ИСХЕМИЧНАТА БОЛКА
Р.Крумова-Пешева, К. Гиров, Х.Пешев
университетска болница „Лозенец“”, ВМА - София

PSyCHOlOGiCAl ASPECtS OF tHE iSCHEmiC PAiN
R. Krumova-Pesheva, K. Girov, H.Peshev

РЕзЮМЕ

SUmmARy

Усещането за болка е водещ симптом при болните със съдови заболявания. То е сигнал за опасност на индивида и доминира в клиничната картина.
Нарушава физическото и психичното функциониране. Оказва сериозно въздействие върху емоционалното състояние на пациента и води до цялостна
дестабилизация. Контролът върху болката се явява
важен фактор за хода и изхода от лечението. Често
влияе върху неговата ефективност.
В психологичното консултиране се наблюдава
факта, че болката пряко кореспондира с тревожността като личностен и ситуативен компонент, с редица индивидуални особености на пациентите, с
чувството за вътрешен и външен локус на контрола
и др. Клиничният опит и наблюдение показват, че
интензитета на болковото усещане зависи от редица
емоционални особености, чиято динамика е в съзнателните и безсъзнавани аспекти на психичния апарат.
кЛючОВИ ДуМИ: съдови заболявания,
болка

The feeling of pain is a leading symptom of patients
with vascular diseases. It is a sign for danger and dominates the clinical picture. It attacks the physical and
mental functioning and has serious impact on the emotional state of the patient; it also leads to complete destabilization. The control over the pain is an important
factor in the progress and outcome of the treatment. It
often affects the effectiveness of the curement.
During psychological counseling we observe how
pain corresponds directly with anxiety as a personal and
situational component; with a number of individual
characteristics of the patients and with a sense of internal and external locus of control, etc. The clinical experience and observation show that the intensity of the
sense for pain depends on a number of emotional characteristics, whose dynamics is consisted in the conscious and unconscious aspects of the psychic
apparatus.
Key words: vascular diseases; pain
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АМПУТАЦИЯТА – ТРАВМА И РЕПАРАЦИЯ
Р. Крумова-Пешева, К.Гиров, Х. Пешев
университетска болница „Лозенец“”, ВМА - София

AmPUtAtiON – tRAUmA AND REPARAtiON
R. Krumova-Pesheva, K.Girov, H.Peshev

РЕзЮМЕ

SUmmARy

Ампутацията на орган е медицинска процедура
с политравматичен характер. Тя е свързана с усещането за загуба, с траура и депресивитета. Представлява сериозна промяна в начина на живот и в
цялостното физическо и психично функциониране.
Свързана е с усещането за загуба на контрол над
себе си, над тялото и живота. Пациентите преминават през тежка емоционална криза, в която водещи
са чувството за „катастрофа“, за безпомощност и
липса на перспектива.
Настоящият материал има за цел да представи
някои от психологичните особеностите на травматизма при пациенти с ампутиран крайник. Показва
трудностите в психичното интегриране на факта за
подобна хирургична интервенция и етапите, през
които преминава емоционалната преработка на
идеята за загубения орган. Репарацията е безсъзнаван опит на психиката да понесе травматизма и да
го „поправи“ в идеята за протезирането.

Organ amputation is a medical procedure with
polytraumatic characteristcs. It is associated with a feeling of loss, mourning and with depression. It presents a
major change in lifestyle and overall physical and mental functioning. It is associated with a feeling of losing
control over yourself, over your body and life. Patients
undergo severe emotional crisis where the feeling of
"catastrophe"; of helplessness and lack of perspective
is predominant.
purpose of this paper is to present some of psychological characteristics of the trauma of patients with amputated limbs. It also shows the difficulties of the
psychological integration of the fact of such surgery and
the stages of emotional processing of the idea for the
lost limb. Reparation is an unconscious strategy of the
psychic to “hold” the traumatism and to "correct" this
traumatism via the idea for prosthetics.
Key words: amputation, polytrauma

кЛючОВИ ДуМИ: ампутация, политравма.
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ИНТРАМУСКУЛНО И ПЕРИНЕКРОТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ПЕРИФЕРНИ КРЪВНИ МОНОНУКЛЕАРНИ КЛЕТКИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ НА КРАЙНИЦИТЕ
Г. Димитров, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология,
МБАЛ-НКБ, София, България
РЕзЮМЕ
уВОД: Критичната исхемия на крайниците (CLI) представлява най-напредналия стадий на хроничната
периферна артериална обструктивна болест. Въпреки постоянното развитие и внедряване на нови съдовореконструктивни методи и фармакотерапевтични медикаменти, при 25% от пациентите с CLI се достига до
ампутация на крайник в рамките на една година. Новите терапевтични стратегии са фокусирани върху използването на ендогенни молекули (клетъчни медиатори и цитокини) и стволови клетъчни линии, целящи
стимулиране на ангиогенезата и подобряване снабдяването на исхемичните тъкани с кислород

ЦЕЛ: Целта на проучването е да се оцени безопасността и ефекта от интрамускулно приложение на
мононуклеарни клетки от периферна кръв, при пациенти с CLI.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За периода май 2014- април 2015г. в КСХА на МБАЛ-НКБ-ЕАД, при
общо 15 пациенти с CLI - 10 (66.7%) с ХАНК IIIст. по Fontaine и 5 (33.3%) с ХАНК IVст., беше приложено
лечение с автоложни мононуклеарни клетки от периферна кръв. За целта беше използвана специална филтрационна система за получване на клетъчен филтрат. При 3 от пациентите се проведоха инициално феморокрурални оперативни реваскуларизации преди интрамускулното инокулиране на клетъчните филтрати.

РЕзуЛТАТИ: В периода на проследяване ( от 1 до 12 месеца)- 86.7% показаха снижаване интензитета
на болката средно с 3 степени ( по нумерологичната скала за болка от 1 до 10); 46.7% показаха удължаване
на клаудикационното разстояние- 125±28.7м (при изходно 55±10.5м); при 66.7% се отчете повишение на
TcPO2 в покой 45.5mmHg ± 5 (при изходни стойности 31.2mmHg ±4). При 4 от пациентите с исхемични улкуси се отчете редукция на раневата повърхност в рамките на 6 седмици с 1.84cm² ±0.7, при изходна площ
на раните 6.52cm²±1.2. При нито един пациент не се наблюдаваха странични ефекти от приложението на
клетъчните филтрати.

зАкЛючЕНИЕ: Използването на автоложни мононуклеарни клетки от периферна кръв, като самостоятелен или спомагателен терапевтичен подход, след реваскуларизационни процедури, представя нов безопасен метод на лечение при пациенти с CLI. Обнадеждаващите резултати дават основание да се продължи
проучването на този нов алтернативен метод на лечение, с оглед натрупване на по-голям опит и клинични
доказателства в полза на съдово-регенеративното лечение.
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АТЕРОСКЛЕРОзА

М.Станева1, Ц.Цветанов1, П.Антова1, Б.Минкова1, В.Гелев2, В.Червенков1
Токуда Болница София, 1Клиника по съдова хирургия, 2Клиника по кардиология

QUAlity OF liFE iN PAtiENtS WitH AtHEROSClEROSiS

m. Staneva1, t. tsvetanov. 1, P. Antova1, B.minkova1, v2.Gelev, v. Chervenkoff1.
Tokuda hospital Sofia, 1Department of Vascular surgery and Angiology, 2Department of Cardiology
РЕзЮМЕ

Качеството на живот най-често се дефинира като нивото, до което здравните грижи за отделните пациенти и
популацията повишават вероятността за желания здравен
резултат и са съответни на съвременното в професионално медицинско познание. В понятието се влага неизмеримата по икономически показатели субективна и
динамично променлива оценка за личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни критерии от физическо, психическо и социално благосъстояние.
ЦЕЛ на проучването е да се изследва качеството на
живот на пациентите с исхемична болест на сърцето
(ИБС) сравнено с качеството на живот на пациенти с хронична артериална недостатъчност на долните крайници
(ХАНК).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Клинично проучване се
проведе между 180 участници – 90 от тях диагностициране с ИБС ( I, II, III клас по Тhe Canadian Cardiovascular
Society classification) и 90 диагностицирани с ХАНК ( I,
II, III клас по Fontaine classification). Използвахме интервю
за да определим подлежащия кардиоваскуларен рисков
профил и коморбидитет, събрахме и обработихме пълна
клнична и социална информация за всеки един пациент.
Интервюто включва 21 въпроса, разделени на три части
- социално-демографска характеристика; заболяване и
специфични особености на лечението; подкрепа от системата по време на лечебнието. За изучаване на качеството
на живот, асоциирано с ИБС и ХАНК, ние използвахме
EuroQol group 5 dimension questionnaire (EQ-5D-5L) и визуална аналогова скала (ВАС) – измеване на здравния статус според субективната преценка на пациента.
РЕзуЛТАТИ: Това проучване недвусмислено показва, че нивото на подвижност, обичайна физическа активност и самообслужване е сигнификантно по-ниско при
пациенти с ХАНК сравнено с пациенти с ИБС. Силата
на болката и дискомфорта, тревожността и депресията е
по-висока при пациенти с ХАНК сравнено с пациенти с
ИБС. ВАС показва сигнификантно по-ниски нива при пациенти с ХАНК сравнено с пациенти с ИБС.
зАкЛючЕНИЕ: След анализ на резултатите се
установи, че пациентите с ХАНК имат сигнификантно пониско качество на живот сравенено с пациентите с ИБС.
Изучаването на качесеството на живот може да подобри
грижите за пациентите с ХАНК и ИБС и да спомогне за
ранното откриване и профилактика на атеросклерозата.
кЛючОВИ ДуМИ: качество на живот, исхемична
болест на сърцето, хронична артериална недостатъчност
на долни крайници
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IntroductIon: Quality of life (QoL) is a broad
term that refers to the degree of well-being and personal
satisfaction felt by a person or group of people. The concept depends on economic indicators as well as subjective
assessment of personal well-being, formed in a wide variety of criteria of physical, mental and social well-being.
Aim of the study was to investigate the quality of life
of patients with Coronary Heart Disease (CHD) compared
to patients with Lower Extremity Peripheral Arterial Disease (PAD).
MaterIal and Methods: A clinical study
was conducted among 180 participants – 90 of them diagnosed with CHD ( I, II, III class due to the Canadian Cardiovascular Society classification) and 90 with PAD ( I, II,
III class due to the Fontaine classification). We used interviews to identify the underlying cardiovascular risk profile
and comorbidity and determine gathered clinical and social
data of patients (by including interviews of 21 questions
divided into three parts). Study of QoL, associated with
the disease used EuroQol group 5 dimension questionnaire
(EQ-5D-5L) and visual analogue scale (VAS) – measuring
health status, according to the self-assessment of the patient.

results: This study clearly shows that the level of
mobility, usual physical activity and self-service is significantly lower in patients with PAD compared to those with
CHD. The degree of pain and discomfort, anxiety and depression is higher in patients with PAD compared to patients with CHD. The VAS shows significantly lower
levels in patients with PAD than those with CHD.
conclusIon: After analyzing the results, it appeared that patients with PAD have significantly lower
level of quality of life compared to patients with CHD. The
study of quality of life can improve the care of patients
with PAD and chd.
Key words: quality of life, coronary heart disease, lower extremity peripheral arterial disease
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КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ВАРИКОзНИТЕ РАНИ
С.Марангозов1, Л.Желев2, К.Гиров1

Клиника по съдова хирургия и ангиология, Военномедицинска академия – София.
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет София

1

2

РЕзЮМЕ
За петгодишен период (2010-2014) 114 пациенти (32 мъже и 82 жени) на възраст от 32 до 81 год. с варикозни рани на долните крайници са лекувани в Клиниката по съдова хирургия и ангиология на Военномедицинска академия – София. Четиридесет и осем пациенти бяха лекувани амбулаторно с комбинация от
ортеза Tubulcus, MPFF и Aspirin или витамин K антагонист. Останалите 66 пациента бяха лекувани в болнични условия с комбинация от Tubulcus, MPFF и i.v. Prostavasin за 10-28 дни. Периодът на проследяване
e 1 година. Резултатът от лечението беше оценен като „Добър” (заздравяване на раната до третия месец),
„Задоволителен” (намаляване на раневата повърхност с до 50% до шестия месец от лечението или успешна
свободна кожна пластика) и „Незадоволителен” (персистиране на болката и липса на заздравяване на раната).
Лечението в амбулаторни условия показа добър терапевтичен ефект при 11 (22.9%) пациента. При 32
(66.7%) пациента това лечение показа задоволителни резултати докато при 5 (10.4%) пациента беше оценено
като незадоволително. Добри резултати от лечението на варикозните рани в болнични условия се наблюдаваха при 25 (37.9%). При над половината от пациентите - 38 (57.6%) лечението беше оценено като задоволително, а при 3 (4.5%) пациента незадоволително
В заключение, лечението в болнични условия на варикозните рани с комбинираната терапия с Tubulcus,
MPFF и i.v. Prostavasin показва по-добра ефективност независимо от ниския приход за лечебното заведение
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ВЪзМОЖНОСТ зА СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ зА
зАзДРАВЯВАНЕ НА ИНФЕКТИРАНИ ВАРИКОзНИ ЯзВИ
В. Василев, О. Матков
отделение по Съдова хирургия, МБАЛ - Бургас

OPPORtUNity FOR REDUCiNG tHE tERmS FOR HEAliNG
OF tHE iNFECtED vARiCOSE UlCERS
v.vasilev, O. matkov
Vascular Surgery Department, MBAL - Burgas

РЕзЮМЕ

Непрекъснато се увеличава броят на пациентите, боледуващи от напреднали стадии на ХВБ. В
България между 200 000 и 300 000 пациенти са в
V и VІ стадий на болестта, със значителна степен
на инвалидност. Голяма част от тях търсят лекарска
помощ едва след появата на варикозни язви, които
често са инфектирани. В отделението по съдова
хирургия на „МБАЛ – Бургас“ АД за период от четири години (2011–2014г.) са лекувани 45 пациенти с инфектирани варикозни язви (14 мъже и 31
жени), които след дехоспитализацията са контролирани за срок от три месеца. При 33 от тях в терапевтичният комплекс наред с еластичен чорап,
превръзки, периферни вазодилататори и ерготерапия, беше включен и флеботропен медикамент
(Detralex 500mg, 2т. дневно). Получените резултати
представляват една добра възможност за съкращаване сроковете на заздравяване на инфектирани варикозни язви.
Ключови думи: инфектирани варикозни язви,
флеботропни медикаменти, еластокомпресия.
ВЪВЕДЕНИЕ
Лечението на пациенти с инфектирани варикозни язви е сериозен проблем. Той се задълбочава
още повече поради факта, че непрекъснато се увеличава броят на болните, страдащи от варикозна болест, или на такива, прекарали ДВТ без адекватно
лечение. При тях хроничната венозна болест на-
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The number of patients suffering from advanced
stages of chronic venous disease /CVD/ is constantly
increasing. In Bulgaria between 200 000 and 300
000 patients are in the last stages (V and VI) of the
disease, with advanced degree of disability. Many of
them seek medical help only after the appearance of
varicose ulcers, which are often infected. For a period of four years (2011-2014), in Vascular surgery
department of MBAL Burgas, 45 patients were
treated (14 males and 31 females), all of them with
infected varicose ulcers. After the hospital discharge,
they were followed for three months. Besides the applied complex treatment (elastic compression, regular bandaging, peripheral vasodilators and
occupational therapy), 33 of the patients received
phlebotropic drug (Detralex 500mg, 2 tabs per day).
The results represent a good opportunity to reduce
the terms for healing of the infected varicose ulcers.
Keywords: infected varicose ulcers, phlebotropic drugs, elastic compression

предва бавно, без да и се обръща необходимото внимание. Едва след появата на първите язви, които
често се инфектират, отново поради неглижиране на
проблема, и дори след продължително самолечение,
се търси лекарска помощ. А е известно, че колкото
по-голяма е давността на хроничната венозна болест(ХВБ), толкова по-трудно и бавно зарастват варикозните язви.
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Хроничната венозна болест е сред най-често
срещаните заболявания в света, особено в напредналите страни. Това заболяване спада към т.нар. социално значими заболявания, защото има неизменно
прогресиращ ход и води до временна или до трайна
инвалидизация на пациента. То се характеризира с
ниска смъртност и висока заболеваемост - засяга
между 25% и 60% от хората в зряла възраст. Почесто боледуват жените, а при хората над 50- годишна възраст честотата му се увеличава до 70%
[1,3,4].
Над 1,5 млн. българи страдат от ХВБ, като честотата на болестта варира от 32 до 38% според различни данни, като жените са водещи – над
половината. От важно значение е прогресивното
влошаване качеството на живота с дискомфорт в областта на долните крайници, а в по-късните стадии
и с намалявана на трудоспособността на болните. У
нас между 200 000 и 300 000 пациенти се намират в
V и VІ стадий на болестта, когато е налице различна
степен на инвалидност.
Правилният подход при диагностиката и лечението на заболяванията на вените е комплексният –
би било грешка заболяванията на дълбоката венозна
система да се разглеждат изолирано от тези на повърхностната поради съществуващата анатомична и
функционална зависимост между тях [2]. Лечението
на ХВБ е трудно и продължително, а резултатът,
който може да се очаква, е постигане на по–дълготрайна ремисия. В съображение влизат консервативни и оперативни методики, които могат да се
прилагат поотделно или в комбинация, в зависимост
от индивидуалният случай. Винаги трябва да се
прилагат и флеботропни медикаменти, тъй като тяхната клинична ефективност днес е извън всякакво
съмнение [7,8].
Най-известните флеботропни молекули са диосмините, които се извличат от флавоноида хесперидин или от богати на диосмини растителни
източници. През 1936 г. Albert Szent-Gyory открива
Hesperidin в екстракт от кора на портокал, който повишава съдовата резистентност и понижава пропускливостта на съдовете. Основните ефекти при
лечение с диосмини e намаляване на болката, отока
и дискомфорта в долните крайници, както и редукция на усещането за тежест, парене, тръпнене и мравучкане. Това се постига чрез увеличаване на

съдовата резистентност и на венозния тонус, което
води до намаляване на венозния застой и периферното венозно налягане.
Цел на настоящото проучване бе да се установи
степента на ефективност на диосмините при лечение на инфектирани варикозни язви (ХВБ VІ ст. по
СЕАР) при спазване на равни други условия: еластичен бандаж, лечение на локалната инфекция, прилагане на периферни вазодилататори.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В отделението по съдова хирургия на „МБАЛ –
Бургас“ АД за период от четири години (20112014г.) бяха лекувани общо 45 пациенти, 14 мъже и
31 жени, с инфектирани варикозни язви. След дехоспитализацията те бяха контролирани за период от
три месеца. При 33 от тях освен еластичен чорап,
превръзки, периферни вазодилататори и ерготерапия в лечебния комплекс беше включена и терапия
с флеботропен медикамент - Detralex 500mg, 2т.
дневно. Получените резултати бяха сравнени с тези
на останалите 12 болни (послужили като контролна
група), които не получиха флеботропен медикамент.
На Табл. 1 е показан наблюдаваният контингент по
пол и възраст. Най–голям брой бяха болните над
60 год., което кореспондира с данните от литературните източници.
Всички пациенти са лекувани по единна методика в продължение на 5–7 дни. При постъпване на
всеки е извършено доплерово изследване на артериалната и венозна система на долните крайници.
Около 90 % от хроничните язви се развиват в резултат на вторична венозна хипертензия при напреднала хронична венозна недостатъчност [7,9], но е
доказано, че понякога са налице и нарушения в артериалната циркулация особено на микрониво в
близост до варикозната язва [8]. От особено значение е установяването на придружващи заболявания
– артериална хипертония, сърдечна недостатъчност,
захарен диабет, оказващи пряко влияние за появата
на венозна язва, чието адекватно лечение значително подпомага оздравителния процес.
Локализацията на язвите при всички болни бе
на типично място – дисталните 2/3 на подбедрицата,
около медиалния малеол, 1–3 на брой, от 3–4 см до
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Таблица 1.

10–12см. в диаметър с наличие на активен инфекциозен процес – гнойно-некротично дъно, гнойна
секреция, инфилтрация в дълбочина, значителен
оток на крайника, повишена локална температура,
активен варикозен дерматит около язвата. Основното оплакване бе непрестанната и силна болка, водеща до изразена функциолеза на крайника.
Целта на хирургичната обработка – некректомия, дебридман, почистване на гнойно-некротичните материи от дъното, е превръщането на язвата
от хронична в остра, чието лечение е значително по–
успешно чрез рестартиране на оздравителните процеси. Извършвани бяха ежедневни превръзки с цел
осигуряване на влажна среда – почистване с физиологичен серум и Prontosan, апликация на сребърни
препарати за борба с локалната инфекция, хидрогелове и др. Ръководейки се от основополагащия
принцип “няма флебология без компресивна терапия” на всички пациенти бе приложена еластокомпресия с ниско еластични ластични бинтове по
време на болничния престой и компресивни чорапи
в домашни условия.
На всички пациенти беше проведен курс на лечение с периферни вазодилататори за подобряване
трофиката на тъканите и на реологията на микроциркулаторно ниво.

декливно положение и ерготерапия (използване
функцията на мускулната помпа), на всички беше
изписан поливитаминен препарат с микроелементи,
периферен вазодилататор и Detralex 500mg в доза 2т.
дневно за борба с венозната стаза и отока. По различни причини 12 болни не са приемали Detralex,
което ни даде възможност да сравним резултатите
от проведеното лечение в края на третия месец,
които са представени на табл. 2.
Резултатите показват значително по–добро повлияване на варикозните язви в групата приемала
флеботропен медикамент в сравнение с контролната
група при равни други условия и приблизително еднакви размери на язвата. Така например в степента
на епителизация се установява разлика от 10 – 15%,
а относно сроковете на зарастване също се установява скъсяване на времето с около 10 дни за пациентите получавали флеботропен медикамент (Табл.
2). Подобна значима разлика е налице между двете
групи и по отношение на пълната епителизация на
раната и намаляването на размера и, все в полза на
получавалите флеботропен медикамент.
След завършване на проучването при 4
болни с установена инсуфициенция на перфорантите с флебография бе извършена операцията на
Linton І с добър резултат.

След дехоспитализацията пациентите бяха контролирани за период от три месеца. Освен превръзки, компресивен чорап (¾ дължина, 2
компресия), поставяне при възможност крайника в

Лечението на инфектирани варикозни язви е
труден и бавен процес, изискващ търпение и постоянство от лекари и пациенти. Освен локалното лечение от особена важност е налагането на адекватна
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Таблица 2.

еластокомпресия, която намалява отока и болката,
подобрява клапната функция, ограничава венозния
рефлукс, подобрява тъканната перфузия и подпомага функцията на мускулната помпа. Препоръчително е прилагането на ерготерапия едновремено с
компресионният бандаж, което повишава неговата
ефективност. Прилагането на флеботропни медикамент (Detralex) е важен елемент от комплексното лечение, даващ възможност за съкращаване сроковете
на заздравяване на инфектираните варикозни язви.
Резултатите, получени от ограничения брой лекувани болни, не претендират за установяване на статистически значима зависимост, но са показателни.
Операцията на Linton І, макар и приложена само при
4 пациенти, е елемент от хирургичното лечение с
цел недопускане появата на варикозни язви.
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ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРО НАСТЪПИЛИ ПЕРИФЕРНИ СЪДОВИ
РАзТРОЙСТВА ПРИ ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА И
СТАРЧЕСКА ВЪзРАСТ
В. Василев, О. Матков
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FEAtURES OF ACUtE PERiPHERAl vASCUlAR DiSORDERS
iN ElDERly PAtiENtS
v.vasilev, O. matkov
Vascular Surgery Department, MBAL - Burgas

РЕзЮМЕ

Проблемът с остро настъпилите съдови инциденти на крайниците при пациенти в напреднала и
старческа възраст придобива особена актуалност
поради нарастващата честота на твърде късното
консултиране на съдов хирург. Причините за това
се коренят както в пациента (възрастен, самотен,
живеещ на село), така и в организацията на доболничната медицинска помощ (липса на лични лекари, неразпознаване на заболяването поради
недостатъчна квалификация, комерсиализация и
др.). Клиничното протичане на заболяването също
има някои особености, които допълнително забавят оказването на навременно съдовохирургично
лечение. Целта на проучването бе да се проучат
възможностите за лечение на такива пациенти и
пътищата за спасяване на засегнатия крайник. Резултатите показват, че независимо от давността на
остро настъпилото циркулаторно разтройство на
крайника, съдовата реконсрукция е целесъбразна
и при пациенти в старческа възраст. Оценката на
положителния терапевтичен ефект от възстановяването на кръвотока е положителна и спомага за
ревитализиране на крайника, а когато това е невъзможно – за дистализиране на ампутацията.
ключови думи: остри съдови разтройства, напреднала и старческа възраст, съдова реконструкция
ВЪВЕДЕНИЕ
Острата артериална недостатъчност на крайниците (ОАНК) е синдром, проявяващ се при внезапно
прекъсване на кръвния тoк на магистрален артериален съд с последващи исхемични промени дистално
от обтурацията (1,2). ОАНК засяга най-често хора в
напреднала и старческа възраст – над 50% от слу-
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SUmmARy

The problem with acute peripheral vascular disorders in elderly patients acquires special relevance
due to the rising incidence of delayed specialized
medical care. The reasons for this are in the patient
himself (adult, lonely, living in the village) or in the
organization of pre-hospital care (lack of GP’s, unrecognized disease due to insufficient qualifications,
commercialization, etc.). The clinical course of the
disease also has some peculiarities, which further delayed the provision of timely vascular treatment. The
aim of this study was to investigate the possibilities
for treating such patients and the ways to save the
affected limb. The results show that regardless of the
limitation of acute circulatory disorder of the limb,
vascular reconstruction is feasible even in the elderly
patients. The evaluation of the therapeutic effect for
the recovery of blood flow is beneficial and contributes to the revitalization of the limb. When this
is not possible, it helps to more distal amputation.
Keywords: acute vascular disorders, elderly patients, vascular reconstruction

чаите се регистрират след 65г. възраст, а мъжете боледуват по-често от жените. Установена е и тенденция за увеличаване броя на възрастните пациенти с
остро настъпили артериални исхемични инциденти
на крайниците, които не са потърсили веднага медицинска помощ. Това е следствие най–често на неразпознаване на заболяването в доболничната
помощ, на диагностични грешки или се установява
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при самотни хора, живеещи на отдалечени и/или
труднодостъпни райони.
Главна причина за ОАНК е обтурация на лумена на съда вследствие емболия или тромбоза. Емболията се получава най-често при болни с ХИБС и
предсърдно мъждене, инфаркт на миокарда, митрална стеноза, клапни имплантати, аневризма на абдоминалната аорта, улцерирали атеросклеротични
плаки. Тромбозата е следствие на актуалната триада
от фактори, описана за пръв път от R. Virchow (1856
г.) - лезия на съдовата стена, забавяне на скоростта
на кръвотока и нарушение на коагулационния статус. Локализацията на емболията или тромбозата са
антомичните стеснения на артериите (най-често бифуркациите им) или хемодинамично значими атеросклеротични стенози; артериите на долните
крайници се засягат 10 пъти повече от тези на горните крайници. Клиничните прояви на ОАНК са:
остра спонтанна болка, побледняване и понижаване
температурата на кожата, липса на периферни пулсации, парестезии и парализи.
При пациенти в напреднала и старческа възраст
се установяват някои особености в клиничното протичане на заболяването. Това се дължи предимно на
добре развитата колатерална мрежа вследствие
бавно прогресиращите стенотични изменения на
съдовете. По тази причина исхемичната болка при
такива болни не е толкова силна и може да завоалира клиниката на заболяването. Остава, обаче,
т.нар. провокирана болка при палпация на подбедрицата или при движение на крайника. Исхемията
при такива случаи прогресира сравнително бавно,
като за определен период дори може да има субективно подобрение. С напредване на времето се по-

явяват некрози и различни по тежест контрактури
на мускулите. За настоящото изследване от особена
важност се явяват сроковете от началото на заболяването до оперативната намеса. Повечето автори
считат, че тромбембол-ектомията е успешна, ако се
извърши до 6 часа от началото на съдовия инцидент,
но най – често този срок не може да бъде спазен.

ЦЕЛТА на това изследване бе да бъдат проучени практическите възможности за лечение на пациенти в напреднала и старческа възраст (над 65
години) с остро настъпила исхемия на крайниците,
но потърсили късно специализирана медицинска
помощ (давност на заболяването по-голяма от 2-3
денонощия).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:

Обект на проучването са 43 болни на възраст
над 65 г, 17 жени и 26 мъже, лекувани в Отделението
по съдова хирургия на „МБАЛ Бургас“ за 4г. период
(2011-2014 г.). Всички те са претърпели остър съдов
инцидент, нелекуван до постъпването им в отделението, с различна давност, отразена в табл. 1.
Предвид възрастта на пациентите се диагностицираха множество придружаващи хронични заболявания - различна по тежест ХИБС при всичките 43
болни (13 от тях с прекаран инфаркт), захарен диабет – при 21, прекаран мозъчен инсулт с различни
по тежест парези – при 9, ХБН – при 11 (от тях 4 на
хемодиализа), ХАНК – при 22 (12 от тях претърпели
различни съдови реконструкции). Повечето от пациентите имаха по две и повече придружаващи заболявания, които по синдрома на взаимното
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утежняване допринесоха в значителна степен за
поява на различни усложнения по време на лечението. Заедно с това, като израз на настъпилите исхемични увреждания дистално от мястото на
обтурацията, при 15 болни бяха налице контрактури, а при 29 – различни по тежест и разпространение некрози.
Освен щателен физикален преглед със снемане
на съдов статус, за диагнозата бяха използвани и
Доплерово измерване на АВI, и цветно кодирана
дуплексДоплер-сонография (ДСГ) - преди, след операцията и при изписването на болния. Особено
важна бе предоперативната артериография /”златен
стандарт”/ с цел локализирането на обтурацията, наличие на проксимална и дистална проходимост, на
колатерали и др.
Всички пациенти са оперирани до 24-тия час от
постъпването – при 9 от тях се отдаде извършване
на т. нар. „идеална” тромбемболектомия, при 17 –
тромбендартеректомия (ТЕА) с „patch”– пластика
(при 6 от тях и профундопластика), а при 17 се наложи извършване на байпас.
РЕзУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

чението на 35 от болните (81,39%) продължи с многоетапни операции – некректомии (35-81,39%/),
фасциотомии на подбедрицата поради компартмент
синдром (10-23,25%/, ампутация на пръсти (1330,23%), ампутация на стъпало (7-16,27%/), ампутация на подбедрица (3-6,97%/), ампутация на бедро
(6-13,95%).
Особен интерес представляват пациентите,
които получиха големи открити рани вследствие
фасциотомия и/или некректомия. Предвид продължителната исхемия на крайника преди операцията
тези рани могат да се характеризират като атонични,
с вяли гранулации и вторично появяващи се некрози
изискащи допълнителна хирургична обработка.
Част от тях бяха проследени и периодично хоспитализирани. За период 3-6 месеца след първото пролежаване на четирима болни с предно тибиално
ложе беше извършена свободна кожна пластика с
добър успех. Типичен пример в тази насока се явява
лекувания от нас пациент П. С. П. на 84 год., ИЗ №
3300, хоспитализиран по спешност на 06.02.2013
год., с остро настъпил съдов инцидент преди повече
от 20 дни на десния крак, който бе ливиден, хладен,
без дистални пулсации, ограничени движения и

Следоперативният период при тази група пациенти протичаше затегнато под антибиотична защита, директни антикоагуланти, съдоразширяващи,
инфузии, кардиотоници и др. Наложиха се реоперации при 7 болни (16,28%) поради ретромбози. Ле-
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силно намалена сетивност. От направената периферна СКАГ се установи липса на контраст от бифуркацията на аортата до а. поплитеа декстра, като
при недобро колатерално кръвообращение се визуализира контрастиране в подколенния сегмент
(фиг. 1). Извършена бе по спешност ТЕА на а.
илиака декстра, тромбектомия във всички посоки, и
„пач“ – пластика на а. феморалис комунис декстра.
Налице бе добър обратен кръвоток след тромбектомията.
Следоперативо се разви реваскуларизационен
синдром, което наложи фасциотомии и впоследствие некректомия на предно тибиално ложе. На
фиг. 2 се вижда зарастването на предното тибиално
ложе 83 дни след операцията.
ИзВОДИ

Остро настъпилите, но нелекувани навреме
форми на ОАНК при пациенти в напреднала и старческа възраст, са сериозни и трудно лечими заболявания. Всеки споделен практически опит в това
отношение е полезен и заслужаващ внимание. Разгледаният контингент от болни е сравнително ограничен, но ни дава основание да твърдим, че при тези
състояния съдовите реконструкции са уместни,
дори задължителни, и е грешка е да се пристъпва
веднага към първична ампутация. В това проучване
само при 9 болни (20,93%) са извършени ампутации
на ниво подбедрица или бедро, като без съдова реконстукция такива най-вероятно биха се наложили
на всички пациенти. Разбира се лечението на тези
болни се оказа много продължително и скъпо, но
може би в тази посока трябва да се насочат бъдещите ни усилия. Цената си струва – по-малко инвалиди с ампутирани крайници.
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МИКРОСЪДОВАТА ХИРУРГИЯ В ОРТОПЕДИЯ И
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА
ХИРУРГИЯ – РЕзУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
О. Матков, В. Ковачев, В. Василев, М. Ковачев
отделение по Съдова Хирургия, МБАЛ Бургас
Клиника по ортопедия и Травматология, уМБАЛ „Георги Странски“

miCROvASCUlAR SURGERy iN ORtHOPEDiC AND
tRAUmAtOlOGy, PlAStiC AND RECONStRUCtivE
SURGERy – RESUltS AND PROSPECtS
O. matkov, v. Kovachev, v. vasilev, m. Kovachev
Vascular Surgery Department, MBAL Burgas
Clinic of orthopedic and Traumatology, uMBAL “Georgi Stranski”
РЕзЮМЕ

От 1989 се започна приложението на микрохирургични техники, включително и микросъдови, при лечението на посттравматични и
хронични увреди на пациенти с костно – мекотъкънни и нервни увреди в областта на крайниците,
лицето и шията.
Цел: Проследяване резултатите от 25 годишен мултидисциплинарен опит от работата
между специалисти по Ортопедия и Травматология и Съдова хирургия при приложението на
микрохирургични техники, като част от оперативния протокол. Изброяват се приложените
микросъдови техники, решения и перспективи.
Използвани в работата са: Микроскопи Карл
– Цайс до 2000 г., „Лейка“ М525М20 и „Тагаги“
ОМ – 5.
Резултати: Оперирани са 86 болни, от които
с мекотъкънна и костна патология 25 и останалите 61 с проблематични нервни увреди. Извършени са 70 броя микросъдови артериални и
венозни анастомози. Извършената реваскуларизация е довела до постигане на добър резултат
при 19 болни с мекотъкънни и костна патология
и 59 с нервни увреди. При 6 болни се стигна до
отхвърляне на костно и мекотъкънни ламба поради тромбоза (неефективност) на анастомозите,
а при 2 не се възстанови реинервацията.
Извод: Прилагането на микросъдови процедури във възстановителната, нервната и пластична хирургия са високоефективни техники за
осигуряване на добри резултати. Интердисциплинариняг подход, с участието на съдов хирург
при тези интервенции, е задължителен.
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SUmmARy

Since 1989 the application of microsurgery, including microvascular one, had started in cases when
posttraumatic injuries of patients with bone, soft tissue and nerve injuries in the area of limbs, face and
neck have been treated.
Purpose: Tracing the results of 25 years experience with cooperative work of specialists in Orthopedics and Traumatology and Vascular surgery in the
application of microsurgery as a part of the operative
protocol. The application of microvascular techniques, decisions and prospects had been listed.
The Carl-Zeiss Microscope, Microscope
“Leica” M525 M20 and “Takagi” OM – 5 Microscope were used.
Results: A number of 86 patients were operated.
The number of patients with soft-tissue and bone
pathology was 25 and the rest 61 patients were with
nerve damages. Allover of 70 microvascular arterial
and venous anastomoses were performed. The revascularization accomplish for the good results in 19 patients with soft-tissue and bone pathology and in 59
patients with nerve damage. In only 6 patients rejections of bone and soft-tissue flaps occurred because
of thrombosis of the anastomoses, and in another 2
patients reinervation was unsuccessful.
Conclusion: The application of microvascular
procedures in reconstructive, nerve and plastic surgery is an efficient tool for improving the final results The interdisciplinary approach, involving a
vascular surgeon, is indispensable.
Key words: microvascular surgery, microvas-
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ключови думи: микросъдова хирургия,
микросъдови анастомози, свободен трансфер на
костни мекотъкънни ламба и нерви на съдово
краче
ВЪВЕДЕНИЕ

За начало на съдовата хирургия се смята 1896 г., когато John Murphy за първи път документира възстановяване на а. феморалис след огнестрелно
нараняване. Революция в съдовата хирургия и перспективи за развитието й поставя Alexis Carrel 1902г.,
въвеждайки съдовия шев по техника „triangulation of
vessel technique”, за което през 1912 получава нобелова награда по Медицина и Физиология.
През 1960г. е представена концепцията на Jacobson и
Suarez за микросъдовите анастомози, впоследствие те
са пионерите в използването на микроскоп за хирургия върху малките съдове. През 1965 г. Bunke, използвайки концепцията на Jacobson, в експеримент
извършва реимплантация на пръст. Година по-късно
той успешно реимплантира орган (ухо на заек) анастомозирайки съдове под 1мм в диаметър. През 1968
Kamatsu и Tamai докладват за първата успешна реимплантация на палец, а през 1972 г. Bunke и MacLean
докладват първа успешна свободнотъкънна, микросъдова трансплантация, използвайки оментум за покритие на скалпен дефект. През 1972 и 1977 г. Orticochea,
McCraw и Dibbell илюстрират предимството на свободен мускулно-кожен лоскут на съдово краче при заместване на мекотъкънни дефекти. По-късно Cormack
и Lamberty въвеждат първата класификационна система за различните варианти на микросъдова васкуларизация. През 1981 г. Jang’s съобщава за 59 успешни
свободно-тъкънни трансплантации върху ръка; впоследствие се появяват множество съобщения за трансплантации на мекотъкънни ламба със съдово краче
във всички участъци на човешкото тяло. През 1975 г.
Taylor въвежда васкуларизиран костен трансплантант
за реконструкция на травматични костни дефекти. У
нас първите съобщения са на Матев от 1984 г., Панева
от 1988г. и Попова от 1988г.
От 1989 г. методът на васкуларизирани (с микросъдови анастомози) мекотъкънни и костни трансплантанти е въведен от екипа на авторите като рутинна
техника за възстановяване на обширни комбинирани
дефекти в областта на горни и долни крайници, лице
и шия. Въведена бе и техниката на автотрансплантации на мускулна маса за възстановяване функцията

cular anastomosis, free transfer of bone-soft tissue
flap and nerves on vascular peduncle
на горните крайници след травма, както и техниката
на свободни нервни трансфери довели до по-ефективно лечение.
ЦЕЛ

Проследяване резултатите от 25 годишен мултидисциплинарен опит от работата между специалисти
по Ортопедия и Травматология и Съдова хирургия
при приложението на микрохирургични техники, като
част от оперативния протокол.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:

От 1989г. до 2015 са оперирани 86 болни, от които
с мекотъкънна и костна патология 25 и останалите 61
с проблематични нервни увреди. При тези пациенти
са извършени 70 броя микросъдови артериални и венозни анастомози. За целта са използвани микроскопска техника: Карл – Цайс, „Лайка“ M525 M20 и
Тагаги ОМ – 5. На всички пациенти предоперативно
е извършвана конвенционална артериография в последствие и КАТ-Ангиография и Доплер-сонография.
При 10 пациента е извършена интраоперативна ангиография с цел оценка проходимостта на микросъдовата анастомоза и при необходимост тя е коригирана.
При 17 болни е извършена следоперативна ангиография на 4-я ден (6 болни), на 30-я ден (10 болни) и на
1 година (1 болен). В 70% от случаите се осъществи
анастомоза към една артерия и вена, а в останалите
към една артерия и две вени.
През годините постоянно е обръщано внимание
на техниката на микросъдовото артериално и венозно
анастомозиране, като са спазвани основните принципи:
1. Термино-терминална техника на анастомозиране на съдове с еднакъв или близък калибър при 52
от случаите, като при останалите 18 случая е анастомозиран трансплантанта към съдове със среден и
голям калибър по типа термино-латерално (към а. каротис екстерна, а. брахиалис, а. тибиалис постериор,
а. поплитея).
2. Всички анастомози са извършени с единични
шевове (5 до 7) с Prolenе 7/0 – 9/0. Продължителният
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шев е избягвани за предпазване от стеснение на лумена.
3. Отсъствие на напрежение и преразтегнатост на
съдовете на трансплантанта.
4. Анастомозите са разполагани в места с отсъствие на компресивни фактори (мускули, кости) и по
начин избягващ възможности за усукване или кинкинк.
5. Всички анастомози са предшествани от интраартериална инфузия (промиване) на артерията и вената на съдовото краче с хепаринизиран серум.
6. Осигуряване неподвижност на анастомозата,
удобство за ръката на оператора.
7. Винаги първо е извършвано артериалното анастомозиране, като съдовото краче така се ориентира,
че вената в послествие да легне върху артерията, а не
под нея. В последствие се пристъпва към венозната
анастомоза.
8. Поддържане постоянна влажност на вената
чрез поръсване със серум.
9. Проверка на компетентността на анастомозите
по принципа на напълването след деклампиране, при
съмнение с интраоперативна ангиография и корекция.
10. В следоперативния период не се допуска развитие на хематом в областта на операцията (дрениране), хиповолемия, движение на ламбото
(имобилизация на крайника).
11. Следоперативно се прилагат НМХ в профилактични дози и реологични разтвори, включително
Трентал 200мг.
Анастомози по техника Coupler system и Sleeve
arterial anastomosis не са прилагани.
РЕзУЛТАТИ:

Извършената реваскуларизация на свободните
присадъци е довела до постигане на добър резултат
при 19 болни с мекотъкънна и костна патология и при
59 пациенти с нервни увреди. При 6 болни се отхвърли костното и мекотъкънните ламба поради тромбоза на анастомозаите, а при 2 от случаите не се
възстанови реинервацията.
Реоперирани по повод заподозряна тромбоза на
анастомозата в ранния следоперативен период са 3
болни, при които е извършена резекция и реанастомозиране
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ИзВОДИ
1. Прилагането на микросъдови процедури във
възстановителната, нервната и пластична хирургия
са високоефективни за постигане на желаните добри
оперативни резултати.
2. Интердисциплинариня подход с участието на
съдов хирург е задължителен. Опитът на авторите показва както несъмненото предимство на използването
на микросъдови процедури при хирургия на трансплантация на свободни костно -мускулни кожни
ламба, така и техните недостатъци. Основни такива
са дългото оперативно време (над от 6ч.), необходимостта от високо специализиран инструментариум и
материална база, добре обучен екип, трудност на преценка проходимостта на анастомозата в ранния следоперативен период и др.
3. Анализирайки причините за неуспехите може
да се каже, че такива са атеро-склерозата върху участващите съдове (респективно възрастта на пациента), наличието на диабет или на обширни мекотъкънни
дефекти, както и техническите трудности и грешки.
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ендоваскуларна ХИРУРГИЯ

ПЕРИФЕРНА ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМИНАЛНА АНГИОПЛАСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ НЕПОДХОДЯЩИ зА ОТВОРЕНА РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ
О. Матков, М. Контева, В. Василев, М. Марзянов
отделение съдова хирургия, МБАЛ – Бургас; СБАЛК Понтика - Бургас

PERiPHERAl PERCUtANEOUS tRANSlUmENAl ANGiOPlASty
ON PAtiENtS UNSUitABlE FOR OPEN RECONStRUCtivE
SURGERy
O. matkov, m. Konteva, v. vasilev, m. marzianov
Vascular surgery department, MBAL – Burgas; SBALK Pontika – Burgas
РЕзЮМЕ

През последното десетилeтие наред с нарастващия брой на коронарни реваскуларизации, значим
ръст
бележат
и
некоронарните
транслуминални интервенции на долните крайници. Дискутабилен при тежко коморбидните пациенти както и пациенти неподходящи за отворена
хирургия е проблемът каква стратегия на лечение
да бъде избрана. Целта на представеният анализ е
да покаже каква е честотата на процедурен успех
при пациенти неподходящи за отворена хирургия,
както и краткосрочните и дългосрочни резултати
при такива пациенти.
Материал и метод: От 01.01.02014 год до
01.06.2015. в ангиогрфската лаборатория на
СБАЛК Понтика в тясно сътрудничество с Отделението по съдова хирургия на МБАЛ Бургас са
извършени 221 брой перферни ангиопластики. От
тях като неподходящи пациенти за отворена хирургия бяха преценени 184 болни или 83%.
Резултати: От проведените интервенции при
болни неподходящи за отворена съдова хирургия
процедурен успех бе постигнат при 156 пациента
или в 85% от случаите, като се възстанови една
или повече периферни артерии, вкл. трункус тибиоперонеалис и артерия тибиалис антериор. Извърши се контрол с дуплексДоплер на 1-3-6-12
месец. При 140 от случаите - при 90% от пациен-

SUmmARy

Along with growing number of coronary revascularization procedures, significant worldwide
growth marks also the non-coronary translumenal interventions on the lower limbs. The question for severe comorbid patients and those who are not
suitable for open surgery, whoever, is still discussed
– what strategy and treatment should be used. Short
and long-term results and frequency of saved from
amputation limbs have been monitored. The purpose
of this analysis was to show what is the rate of procedures success in patients not suitable for open reconstructive surgery.
Materials and methods: From the 01.01.2014 till
01.06.2015 in the angiographic laboratory of
SBALK Pontika in close cooperation with the Vascular surgery department of MBAL Burgas, a total
of 221 peripheral angioplastics were carried out.
From them the number of patients not suitable for
open surgery was 184 patients or 83%.
Results: By the conducted angiographic interventions in patients not suitable for open surgery an
immediate postprocedural success was confirmed in
156 or 85% of the patients, and recovering of at least
one peripheral artery (truncus tibioperonealis or artery tibialis anterior) was achieved. Clinical monitoring had been done on the 1-3-6-12 month
including Doppler Ultrasound Graphic. In 140 or
90% of the patients a stored procedure result was
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тите се установи запазен постпроцедурен резултат.
При 10% от тези болни се наложи реинтервенция,
довела при 15 пациенти (34 %) до процедурен
успех, а само при 2 случая се наложи ампутация
на засегнтаият крайник.
Изводи: Транслуминалнта ангиплстика на
периферни артерии на долен крайник при пациенти неподходящи за отворена хирургия доказва
вискок процедурен успех и нисък риск, както и
добри краткосрочни и средносрочни резутати.
Ключови думи: периферни съдове, ендоваскуларни процедури
УВОД
Периферната артериална болест (ПАБ) обхваща всички съдови области освен коронарните и
интракраниалните. В рутинната клична практика
най-често се срещат периферно-съдовите заболявания на долните крайници. Особен интерес представляват тяхната диагноза и изборът на стратегия за
лечение: медикаментозно, хирургично или ендоваскуларно. От многобройните епидемологични проучвания се установява наличие на перферни
артериални заболявания, заемащи от 3% - 10% от
общата заболяваемост, до 15%-20% при хората над
70 годишна възраст (1). В голямото немско популационно проучване периферно-съдовите артериални
заблявания се дефинират при ABI<0,9 и честотата
им според този критерии е 19,8% при мъжете и
16,9% при жените над 65 години (3). Наличието на
ПАБ е независм фактор повишаващ смъртността и
сърдечносъдовите инциденти за период от 5г. (4). От
немодифицираните рискови фактори за атеросклероза са възрастта и мъжкият пол. Табакизмът е един
от най-големите модифициращи рискови фактори,
ПАБ се проявява една декада по-рано при тежки пушачи и ампутацията е често срещана при тях. При
диабетици ПАБ е 1,5-6 пъти по честа и 10-пъти почесто се налага ампутация. При хипертоници честотата на ПАБ е 2,5- по-честа при жени и 3,9 пъти
по-честа при мъже, а при дислипидемия с холестерол над 7 ммол/л ПАБ се среща 2 пъти повече (5).
При ПАБ първият симптом обикновенно е
болка при ходене (клаудикацио), която се локали-
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found. In 10% of them another intervention had to
be done and 15 patients or 97% of those were successful, too. In two patients an amputation of the affected limb had to be done.
Conclusion: The translumenal angioplastics of
peripheral arteries on the lower limb in patients not
suitable for open surgery have a high procedure rate
of success, low risk, good short and middle term results.
Keywords: peripheral arteries, endovascular
procedures

зира под нивото на артериалната обтурация. Съществуват две работни класификции според болката
и клиничното представяне на ПАБ (табл.1). Термина
критична исхемия включва пациенти с хронична исхемична болка в покой и/или трофични промени за
поне 2 семици. Диагнозата на критична исхемия се
представя обективно от хемодинамични критерии:
глезенно налягане под 50 mmHg и намаление на
транскутанното парциално налягане на кислорода
под 20-30 mmHg.
Опциите за лечение на критичната исхемия
са хирургична и/или ендоваскуларна реваскуларизация. При пациенти с критична исхемия от оклузия
на илиачните артерии опция на избор е открита съдова реконструктивна хирургия, а при феморопоплителаните и инфрапоплитеалните лезии метод на
първи избор е едноваскуларната реваскуларизация
(6). Интердисциплинарната колаборация между Съдова хирургия МБАЛ Бургас и СБАЛК Понтика показва, че тя е определяща при взимане на
правилните решения.
Целта на настоящия ретроспективен анализ е да
покаже каква е честотата на процедурен успех при
пациенти неподходящи за отворена хириургия,
както и краткосрочните и дългосрочни постпроцедурни резултати. Като неподходящи за отворена хирургия се определят пациентите с тежка
коморбидност и без изобразяване на дисталните артерии.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
От 01.01.2014 год до 01.06.2015. в ангиогрфската лаборатория на СБАЛК Понтика след предварителен консулт и ангиографска оценка от съдов
хирург от Отделението по съдова хирургия на
МБАЛ Бургас бяха извършено общо 221 брой перферни ангиопластики. От тях неподходящи за отво-

рена хирургия бяха 184 пациента или 83%. Разпределиенито по рискови фактори е следното: пациенти
с хипертония-160 (86,9%), с дислипидемия 113
(61,4%), с диабет-130 (70,6%), с табакизъм 53
(28,8%), с фамилна обремененост-44 (23,9 %), с
обезитас 8 (4,3 %), с подагра – 5 (2,7% ) (фиг.1).
Средната възраст на болните бе 66,4 год. Разпределението по пол бе 109 мъже и 75 жени или

Фиг 1.

Таблица 1.
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Фиг 2.

мъжкият пол е засегнат в 59,2 %, а женският - в 40,7
%. Бяха третирани общо 256 лезии, разпределени
по съдови зони така: на а. феморалис - 59 (32%), инфрапоплителани 101 (54,8 %) и 24 (13 %) в илиачния
сегмент (фиг.2).
При 20 болни (10,8%) е бил използван десен
брахиален достъп, а при останалите пациенти - ляв
или десен феморален достъп; от тях при 159 случая

е изполван антеграден контралатерален достъп и
само при 5 болни - ретрограден феморален достъп.
При пациетите със заболяване на АФС бе използван
45см., 6 фр. интрадюсер, а при болните с инфрапоплителани лезии беше - 90см., 6фр. интрадюсер. В
два от случаите с ретрограден достъп е използван
10см. 4фр. инрадюсер. При всички пациенти бе използван микрокатетър, а 0,35 инчов водач бе изпол-

Фиг 3. Ангиография на 67 г. болен преди ендоваскуларна процедура.
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%) се постигна постпроцедурен успех. При двама
пациенти се наложи ампутация на заегнтаият крайник.
ИзВОДИ

Навлизането в практиката на редица технически
иновации, като дълги нископрофилни балони, медикамент-излъчващи балони, и на новите хидрофилни
водачи с перферна насоченост, в съчетание с много
добрите постпроцедурни резултати налагат в последните години ендоваскуларното лечение като
метод на избор при пациенти неподходящи за открита съдова рекоснтрукция (7). От представеният
ретроспективен анализ транслуминалната ангиопластика на периферни артерии на долен крайник демонстрира вискок постпроцедурен успех при нисък
риск за болния, както и добри краткосрочни и серденосрочни резутати при пациенти неподходящи за
отворена хирургия.
Фиг 4. Ангиография същия 67 г. болен след
ендоваскуларна процедура.

зван за преодоляване на оклузията при случаите с
лезия на бедрената артерия, и 0,014 инчов водач за
болните с инфрапоплитеални лезии.
РЕзУЛТАТИ

От проведените интервенции при неподходящи
за отворена хирургия болни се постигна постпроцедурен успех при 156 случая (85% от пациентите) с
възстановяване на поне една периферна от трункус
тибиопереоналис артерия. Бяха имплантирани 120
стента на бедрени или илиачни артерии. На феморалните артерии бяха имплантирани само-разтварящи се нитинолови стентове, а на иличаните балон разтварящи се стентове. Средно на пациент
са имплантирани 1,44 стента. Инфрапоплитеалните
лезии бяха третирани само с балонна PTA с медикамент-излъчващи балони. Постпроцедурно болните бяха контролирани с дуплексДоплер на
1-3-6-12 месец. При 140 от тях (76 %) от се установи
запазен процедурен резултат. При 44 болни (23,9 %)
се наложи реинтервенция при която в 15 случая (34
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Фиг 5. Ангиография на 76г. пациент преди ендоваскуларна процедура.

Фиг 6. Ангиография на същия 76 г. болен след ендоваскуларна процедура.
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