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Каротидна патология
ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМА НА ОБЩАТА
КАРОТИДНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

Н. Николов1, Ал. Александров3, Б. Бонева1, А. Драмов2, Д. Луканова2, М. Станкев2
1. Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „НКБ” - ЕАД, София, България
2. Отделение по ангиология, МБАЛ „НКБ” - ЕАД, София, България
3. Отделение по инвазивна кардиология, МБАЛ „НКБ” - ЕАД, София, България
РЕзЮМЕ
Цел: Да се представи ендоваскуларно решение при пациент с аневризма на общата каротидна

артерия.

Методи: Пациент на 64 години с анамнеза за неболезнена, пулсираща формация в дясна су-

праклавикуларна област. Амбулаторно е проведено доплер-ехографско изследване, обективизиращо

сакциформена аневризма на дясната обща каротидна артерия с максимален диаметър 61/55 мм.

Извършена е скенер ангиография на аортната дъга и главните ѝ клонове. Поради анатомични особености на аневризмата (близост до устието на общата сънна артерия) и нуждата от по-разширена
оперативна интервенция се взе решение за ендоваскуларно лечение. При пациента е имплантиран

стентграфт (Fluency Plus 9/60, BARD), който покрива общата каротидна артерия до устието й. Финалната ангиография показва пълно затваряне на дефекта, без ендолийк.

Резултати: Пациентът е проследен клинично и доплер-ехографски на първия и шестия месец.

На първата година е извършена контролна скенер ангиография, обективизираща проходима реконструкция и пълно ексклудиране на аневризмалния сак.

Заключение: Ендоваскуларното лечение на аневризми на каротидните артерии позволява да

се избегне трудното отпрепариране на срасналия аневризмален сак от околните структури. Така се
намалява рискът от увреда на черепно-мозъчен нерв, както и реализиране на инсулт от дистална

емболизация на тромботичен материал в аневризмалния сак. Подобен подход при лечение на опи-

саната патология се характеризира с нисък риск от тежки усложнения. Той е съвременна алтерна-

тива на класическата отворена хирургия.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ТОТАЛНА
ОКЛУзИЯ НА СУБКЛАВИйНАТА АРТЕРИЯ

Бъчваров Ч., Тодоров Г., Петров В., йорданов Е.
УМБАЛ „Св.Марина“ МУ Варна

РЕзЮМЕ
Цел: Представяме моноцентричен опит при реканализация и стентиране на хронични оклузии

на субклавийната артерия.

Материали и методи: От януари 2010 година до юни 2019 година 16 пациенти бяха подложени

на ендоваскуларно лечение при хронична оклузия на субклавийната артерия. Предхождаща допле-

рова сонография и компютъртомографски асистирана ангиография бяха извършени при всички пациенти. Индикации за реканализация бяха "синдром на подключичния крадец", болки при
движение на горния крайник или симптоми на коронарна исхемия при пациенти с планиран или
предходен кардиохирургичен байпас.

Резултати: Успешна реканализация бе постигната при 14 пациенти, всички с оклузия на лява

субклавийна артерия. При двама от пациентите бе извършена повторна РТА с лекарство излъчващ
балон поради наличие на критична рестеноза.

Заключение: Ендоваскуларното лечение на хронични оклузии на субклавийната артерия е

ефективна минималноинвазивна процедура с ниски рискове и добър дълготраен резултат.
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СЛУЧАй НА ГИГАНТСКА АНЕВРИзМА НА ВЪТРЕШНА СЪННА
АРТЕРИЯ С РЯДКА ЕТИОЛОГИЯ

Каращранова K.,Стефанов. С., Галачев В., Чакъров С., Кирилов С.
Отделение по съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов център, гр. София, България
РЕзЮМЕ

Аневризмите на сънните артерии са около 1% по честотa от заболяванията на екстракраниал-

ните съдове. Към етиологията в зависимост от честотата спадат: атеросклерозата, посттравматични

и аневризми след CEA , аневризми при заболявания на съединително тъканната с-мa(кистична медионекроза), микотични аневризми.

Клинично аневризмите на каротидните артерии най-често се изразяват с:

– В 93% от случаите с поява на болезнена и пулсираща маса в областта на шията
– В 43% от случаите с неврологична симптоматика - ТИА

– Засягане на ЧМН, световъртеж, трудност при преглъщане, дисфония
– Кръвоизлив и руптура

Лечението на тази много рядка съдова патология е оперативно или ендоваскуларно.
ЧМН.

Най-честите усложнения постоперативно са ранни ИМИ и транзиторна дисфункция на

Докладваме случай на 69 годишна жена с оплаквания от тежест и поява на подутина в дясна

субмандибуларна област с давност от няколко месеца. Съобщава за световъртеж и неустойчивост
при стоеж и ходене от 1 г.

След извършване на ехо доплерова диагностика се установи аневризма на вътрешна сънна ар-

терия в дясно с начална пристенна тромбоза и максимален напречен диаметър 2,9 см.
Извършеният СТ с контраст потвърди ехографската диагноза.

Извърши се резекция на аневризмата и реинтерпониране на дясна АКИ към АКК термино-тер-

минално при добро възстановяване на ламинарния кръвоток през вътрешна сънна артерия.
Следоперативен период – протече гладко, без неврологичен дефицит.

От хистологичното изследване – данни за кистична дегенерация на медията.

От контролната СТ – състояние след реанастомоза на дясната АКИ към АКК без стенотични

сегменти и разширения.

Представеният случай е изключително рядък по отношение на етиологията си, начина на про-

тичане и диаметъра на находката.
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АЛГОРИТЪМ ПРИ ПАЦИЕНТИ зА СЪзДАВАНЕ НА
СЪДОВ ДОСТЪП

В. Петров, М. Сапунджиева, Е. йорданов, К. Тодоров
УМБАЛ “Света Марина” ЕАД - Варна

РЕзЮМЕ
Съдовият достъп за ХД в РБ на този етап е оставен в ръцете не само на съдовите хирурзи, но

и на лекари от други специалности, най-често интернисти нефролози или друг вид хирурзи. Нежеланието на съдовите хирурзи да се занимават с проблема идва от лошото финансиране - обидно

малко и абсолютно неадекватно. За да се стигне до тази абсурдна ситуация, има разбира се
обективни причини.

За повечето лекари, занимаващи се със съдов достъп за ХД има вече изградени критерии

за конструиране на такъв. Прави впечатление обаче, че съдовият достъп до таргетната артерия и

вена е най-разнообразен и често пъти неадекватен или даже направо неправилен. Ето защо споде-

ляме нашия опит, базиращ се на голям брой извършени процедури. Кожните разрези на определените места трябва да бъдат извършвани според локалната находка и качество на вената след
задължителна цветно кодирана ехо-доплерова сонография.

Контрастните методи не дават добра информация, а освен това не могат да се прилагат сле-

доперативно за контрол на реконструцията, тъй като пациентите освен всичко друго не могат да
понасят и контраста.

В презентацията ще се опитаме да представим алгоритъм за цялостно поведение, който ние

прилагаме от години и който се оказа ефективна и добре работеща схема на лечение с добри резултати.
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Аорто-илиачни реконструкции
ДЪЛГОСРОЧНИ РЕзУЛТАТИ ПРИ ИЛИАЧНО СТЕНТИРАНЕ НА
КОМПЛЕКСНИ ЛЕзИИ – СЕГМЕНТНО СРЕЩУ ТОТАЛНО
СТЕНТИРАНЕ

Добричков Л., Марков Д., Георгиев П., Донова Л., Герова Е.
Клиника по съдова хирургия
УМБАЛ „Софиямед“, София
РЕзЮМЕ

Увод: При единични и къси стенотични лезии на илиачните артерии без наличие на калциеви плаки перкутан-

ната балонна ангиопластика (РТА) е добър терапевтичен подход със задоволителни резултати. При високотепенни

(над 70%) дълги (над 10 см) полистенози с или без оклузии първичното стентиране е препоръчително, даващо подобри ранни и късни резултати. До момента няма категоричен консенсус, подкрепящ сегментното или тоталното
стентиране на илиачните артерии.

Методи: За периода май 2014 г. - декември 2018 г. в Отделението по съдова хирургия на УМБАЛ “Софиямед”

бяха стентирани 383 пациенти (240 мъже и 143 жени) с лезии тип В, C и D (TASC II) на илиачните артерии; 191
(49.6%) от пациентите са имали тотална оклузия с различна дължина. Пациентите бяха проследени за период средно
27.3 месеца, получените резултати бяха сравнени и анализирани.

Резултати: Средната кумулативна дължина на лезиите е 122.43 мм; средната максимална стеноза - 86.91%. При

164 (42.8%) пациенти се извърши сегментно стентиране, а при 219 (57.2%) -тотално; при 317 (82.8%) пациенти е из-

вършена балонна предилатация, като при 132 от тях тя е с медикамент излъчващ балон (DEB); 196 (62.6%) са със захарен диабет.

Първичната проходимост на стентираните участъци е 98.17% (n=376) без значима разлика между тоталното и

сегментното стентиране. Ин-стент рестенози се наблюдават при 69 пациенти като няма сигнификантна разлика
между тези със сегметно стентиране - 18.3% (n=30) и с тотално - 17.8% (n=39). От предилатациите с DEB ин-стент

рестенози се наблюдават при 5.3% (n=7). При 52 от пациентите, стентирани сегментно, се наблюдават de novo стенози
проксимално и/или дистално от стентовете (31.7%), като само 5 от тях (3%) са предилатирани с DEB. Не се установяват по-лоши късни резултати при пациентите с пълна оклузия спрямо тези с полистенози.

Заключение: Първичното стентиране в аорто-илиачен сегмент дава добри късни резултати с висока първична

проходимост и нисък процент на ин-стент рестенози. Предилатацията с DEB значително намалява късните усложнения. При сегментното стентиране се наблюдават по-чести de novo стенози, изискващи реинтервениране.

Ключови думи: аорто-илиачна оклузивна болест, стентиране, ин-стент рестеноза, de novo стеноза, сегментно

стентиране, тотално стентиране, медикамент излъчващ балон
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С
ФИБРОМУСКУЛНА ДИСПЛАзИЯ НА ДЯСНА БЪБРЕЧНА
АРТЕРИЯ И ВАзОРЕНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
С. Генадиев, Л. Шкварла, И. Павлов, А. Тонев
Клиника по съдова хирургия при МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД
гр. Панагюрище, България
РЕзЮМЕ
Цел: Представяме клиничен случай на 44-годишна жена, при която 3-месеца преди хоспита-

лизацията при случайно измерване на кръвното налягане установени систолни стойности над 200

ммЖв. Пациентката е асимптоматична. Започнато лечение с четири антихипертензивни медика-

мента, след което обичайните стойности на кръвното налягане станали около 180 ммЖв.

Методи: След извършване на КТ-ангиографско изледване се установяват стенотично-дилата-

тивни изменения в среден и дистален сегмент на дясна бъбречна артерия. При пациентката се пристъпи към конвенционална рено-вазография, която потвърди диагнозата. Едноетапно се извърши
балонна ангиоплатика на дясната бъбречна артерия с отличен ангиографски резултат.

Резултати: Още в ранния следпроцедурен период при пациентката се отчете нормотония, без

да има нужда от приложение на антихипертензивните медикаменти. Първите 2 седмици след изписването болната се оплакваше от обща слабост, неразположение и виене на свят. Тези симптоми
постепенно отзвучаха.

Заключение: Вазореналната хипертония, особено когато не е атеросклеротична, може да бъде

лекувана ендоваскуларно с много добър ефект. Предимство на този метод е, че може да бъде повтарян многократно, при рецидив на състоянието.

Ключови думи: вазоренална хипертония, бъбречна артерия, фибромускулна дисплазия
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НАШИЯТ ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ, НЕПОДХОДЯЩИ зА КЛАСИЧЕСКО ОПЕРАТИВНО И ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМИ НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА
Н. Николов, С. Станев, Б. Стоянова, Б. Бонева, М. Димова,
Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „НКБ“, София, България
РЕзЮМЕ
Цел: Да се представи нашият подход при пациенти, неподходящи за класическо оперативно и

ендоваскуларно лечение на аневризми на абдоминалната аорта

Методи: Представяме двама пациенти с аневризма на коремната аорта от мъжки пол. На всеки

пациент е извършено КТ изследване с контраст. Представените пациенти са с тежък коморбидитет

– преживяли са коремни операции със съпътстващ усложнен сърдечен и белодробен статус – пред-

ставляващ голям риск за ендотрахеална анестезия. След клинично обсъждане двамата пациенти

бяха преценени за ChEVAR.

Резултати: На пациент 1 са имплантирани ендопротеза и 2 покрити стента към бъбречни ар-

терии с 2 конвенционални ингвинални и 2 брахиални ендоваксуларни достъпа.

На пациент 2 са имплантирани ендопротеза и 1 покрит стент към бъбречна артерия – контра-

латералната е лигирана след нефректомия в миналото. Използвани са 2 конвенционални ингвинални и 1 брахиален енодваскуларен достъп.

Пациентите са изписани без усложнения на 3-ти следоперативен ден, без нарушаване на

бъбречната функция.

Заключение: ChEVAR е подходяща техника за ексклудиране на аневризми на абдоминалната

аорта с къса шийка. За разлика от FEVAR, използването на стандартна ендопротеза съвместно с

покрити, балон-монтирани стентове за бъбречни артерии, ускорява лечението на пациента без дра-

матично увеличаване на разходите. Методът е подходящ и за пациенти със симптоматични юкстаренални аневризми, лечението на които не може да се забави с 4-6 седмици (времето за изработка
на фенестриран ендографт).
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ЕНДОВАСКУЛАРНА РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ ПРИ СЛУЧАй НА
ИСХЕМИЯ НА ЧУКАН СЛЕД АМПУТАЦИЯ ПРИ ТРОМБОзА НА
АБДОМИНАЛНА АОРТА И ИзЧЕРПАНИ СЪДОВО - РЕКОНСТРУКТИВНИ ВЪзМОЖНОСТИ
С. Хамуде, Л. Шкварла, С. Генадиев, И. Павлов, М. Петрова, А. Тонев
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище
РЕзЮМЕ
Представяме клиничен случай на реканализация и стентиране на абдоминална аорта и на дясна

вътрешна илиачна артерия на пациент.

Пациентът е мъж на 62 год. (Г.К.Ю.), полиморбиден, състояние- след двукратен ОМИ. Дълго-

годишен пушач, включително и в момента на постъпване.

Претърпял многократни съдови реконструкции – 2001 год. – остра тромбоза на АФС син., из-

вършена ТЕА с последваща бедрена ампутация вляво; 2010 год. - ТЕА АП декстра с пач пластика;
април 2014 год. повторна ТЕА АП декстра; октомври 2010 год. – ТЕА АФС декстра, автовенозен

байпас АФС-АТП декстра (ВСМ декстра, използвана за графт); юли 2015 год. – ТЕ на байпаса, с

последваща ранна ретромбоза – повторна ТЕ; април 2016 год. – бедрена ампутация; юни 2016 год.
– ТЕА АИ, АФК, АПФ декстра, пач пластика към АПФ; юни 2016 год. – стент АИК декстра; март
2019 год. – ангиография с данни за тромбоза на абдоминална аорта под ренални артерии.

При постъпване в клиниката с оплаквания от болка и посиняване в десния чукан, с исхемични

изменения по кожата на същия. С постоянни болки.

Ключови думи: тромбоза на абдоминална аорта, реканализация, стент на АИИ

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

1/2019

13

УСЛОЖНЕНА АБДОМИНАЛНА АНЕВРИзМА СЛЕД ОПИТ зА
РЕВАСКУЛАРИзАЦИЯ НА ХРОНИЧНА ИЛИАЧНА ОКЛУзИЯ.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

В. Говедарски, Е. Димитрова, Т.Самарджиев, М.Ангелов., Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова хирургия и ендовалскуларно лечение, УМБАЛ „Св. Екатерина“,
София, България
РЕзЮМЕ
Клиничен случай: Пациент с проследявана абдоминална аортна аневризма (ААА) с максима-

лен размер 43 мм и хронична оклузия на десни илиачни артерии (АИ). Поради тежкия коморбидитет на пациента и запазващите се размери на ААА в хода на проследяването е извършен кросовър
байпас към обща феморална артерия вдясно. На лекарски колегиум е преценен за Ао-би профунден

байпас по витални индикации, поради критична исхемия на десен долен крайник (КИК) и поредна

ретромбоза на кросовър байпаса. Пациентът отказва оперативна интервенция. Дехоспитализиран.

Два месеца след изписването постъпва в кардиологична клиника със застойна сърдечна недостатъ-

чност- IIIФК и КИК за десен долен крайник (ДДК), прави се опит за реканализация на АИ вдясно.

В хода на ангиографията се визуализира ААА с максимален размер 60мм. Следпроцедурно е транс-

портиран с екип на СМП в клиника по съдова хирургия: увредено общо състояние, заема прину-

дителна позиция в леглото- болки в кръста, исхемични промени за ДДК, отоци за двете

подбедрици. ЦКДС на корем - ААА с максимален размер 80 мм.. КАТ- ангиография: белези на локално отслабване на ААА по предна стена, максимален размер 97/80 мм, белези на заплашваща

руптура, промени в меките тъкани около аортата както при възпаление.

Извърши се Ао-бипрофунден байпас, дистална пролонгация вдясно в условие на спешност с

интраоперативно изолиран стафилокок от аортния сак. На втори следоперативен ден- бедрена ампутация на ДДК. Дехоспитализиран на 33-ти следоперативен ден в задоволително общо състояние.

Заключение: Ендоваскуларната хирургия е примамлива за инвазивните специалисти. Необхо-

димо е да се познава добре съдовата патология и внимателно да се прецезира както лечебния подход, така и поведението при евентуални настъпили усложнения.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА МИГРАЦИЯ НА ПРОЕКТИЛ ОТ ЛЯВА
КАМЕРА ДО ДИСТАЛНА ГРЪДНА АОРТА

И. Кавалджиев, Г. Овчарова, Е. Белински, В. Червенков, Б. Минкова
Клиника по Съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница, София
РЕзЮМЕ

Емболизация от проектил е рядко усложнение. Свързано е с висока смъртност и риск от ам-

путация на крайник, ако диагнозата и лечението се забавят.

Мъж на 45-годишна възраст, който по време на инцидент, свързан с ловуване, е прострелян

в гърдите. Постъпва в спешно отделение на лечебно заведение с огнестрелна рана в областта на
сърцето, хемодинамично стабилен и в съзнание. След проведена образна диагностика е установено

наличие на проектил в кухината на лява камера на сърцето. По време на кардиохирургичната операция, проектилът мигрирал в асцендентната аорта и се придвижил дистално. На последващо КТ

изследване се вижда, че проектилът мигрира дистално и се разполага на границата между тора-

кална и коремна аорта. Преведен по спешност в Клиника по съдова хирургия. Проведен е нов скенер, на който се вижда, че проекилът не е мигрирал дистално по време на транспортирането.

След клинично обсъждане е преценено, че пациентът е показан за оперативно отстраняване

на проектила. С ендоваскуларни методи е придвижен до нивото на АМС, след което мануално при-

движен дистално до достигане на АИЕ син. Чрез напречна артериотомия на АИЕ син е изваден

проектилът.

Този случай подчертава важността на мултидисциплинарното сътрудничество и образно про-

следяване за възможното мигриране на проектилът при попадане в кухините на сърдечно-съдовата

система.
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ИМПЛАНТИРАНЕ НА КОМИНЕН ГРАФТ зА ДОБАВЪЧНА
БЪБРЕЧНА АРТЕРИЯ ПРИ ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
АНЕВРИзМА НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА
Д. Николов, К. Грудков, Д. Еврев, В. Козаров
Отделение по съдова хирургия
Университетската болница Лозенец, София, България
РЕзЮМЕ
Увод: Коминните графтове обикновено се използват за съхраняване на бъбречните артерии при

ендоваскуларно лечение на юкстаренални аневризми на абдоминалната аорта (ААА). Тук предста-

вяме случай, при който имплантирахме бифуркационна ендопротеза за инфраренална ААА и успореден (коминен, chimney) графт за клинично важна добавъчна бъбречна артерия (ДБА), с цел
запазване на бъбречната функция.

Клиничен случай: 69-годишен мъж с аневризма на коремната аорта и придружаващи исхе-

мична болест на сърцето и затлъстяване е насочен за ендоваскуларно лечение. Компютърната томография демонстрира фузиформена аневризма с максимален диаметър 60 mm и лява ДБА с

диаметър 4.5 mm, изхождаща от долната част на аневризмалната шийка. По време на ендоваскуларната процедура през десен брахиален достъп в ДБА беше имплантиран 5 х 58 mm покрит стент

BeGraft (Bentley) успоредно на тялото на ендопротезата до нивото на бъбречните артерии. Допълнително беше необходимо да се имплантира саморазгъвен стент дистално в артерията поради

относително късата лендинг зона на графта в ДБА и възникването на ограничена дисекация, резултат от манипулирането с водача. Компютърната томография, един месец след интервенцията,
демонстрира добро изолиране на аневризмата и проходим коминен стентграфт към ДБА.

Заключение: Въпреки че описаната техника е свързана със сериозни предизвикателства, тя е

възможно решение за запазване на кръвотока в ДБА при пациенти с ААА, показани за ендоваскуларно лечение.
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ХРОНИЧНАТА МЕзЕНТЕРИАЛНА ИСХЕМИЯ (ХМИ) ДИАГНОСТИЧНО И ЛЕЧЕБНО ПРЕДИзВИКАТЕЛСТВО

Б. Бонева 1, М. Димова 1, М. Станкев 1, Я. Асенов 2
1. МБАЛ НКБ ЕАД- Клиника по съдова хирургия, София, България
2. МУ-София, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, София, България
РЕзЮМЕ
Въведение: Хроничната мезентериална исхемия (ХМИ) се дефинира като недостатъчна пер-

фузия на гастроинтестиналния тракт, най-често дължаща се на атеросклеротично обусловена стеноза на един или повече мезентериални съдове. ХМИ е сравнително рядко заболяване с висок
морталитет поради често атипичното („тихо“) протичане и диагностициране в твърде напреднал
стадий.

Цел: Да се направи обзор на диагностично-лечебните подходи при пациенти с ХМИ, с акцент

върху съвременните концепции за хирургично лечение (ендоваскуларно и конвеционално) и оценка

на резултатите от него.

Материал и методи: Настоящото проучване включва литературен обзор на приложимите за

целта статии, открити в Pubmed и Web of Science. За да се минимизира възможността за пропускане на важни доклади, допълнително търсене бе извършено сред библиографията на намерените

статии. Ключовите думи бяха: „chronic mesenterial ischemia“, „intestinal ischemia“, “angina abdominalis”, „surgеry”, “endovascular treatment“.

Резултати и изводи: Трудностите в диагностиката на ХМИ произтичат от липсата на специ-

фични лабораторни показатели и симптоми (най-често постпрандиална болка, но са възможни и

коремен дискомфорт, гадене, повръщане, диаричен синдром или обстипация). Диагнозата се базира

на комплексна оценка на симптоматиката, образно-диагностичните изследвания на мезентериалните съдове и по-възможност фукционалното изследвание на мукозната исхемия. Поради ниската

честота на заболяването, липсват големи рандомизирани проучвания, които да доведат до статистически доказани изводи. Необходим е мултидисциплинарен подход в оценката на тези пациенти

с оглед оптималното им индициране за ендоваскуларна или отворена хирургична намеса.
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Инфраингвинални реконструкции
ЕНДОЛУМЕННА МУЛТИФРАГМЕНТАЦИЯ НА ВОДЕЩ
КАТЕТЪР – ПЕРИФЕРНА ПОЛИДИСЕМИНАЦИЯ С ОСТРА
ИСХЕМИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

А. Елкин1, П. Атанасов1, Ив. Тенев1, Г. Димитров1, М. Михалев2, Д. Петков1
1. Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ Тракия, Стара Загора, България
2. Клиника по инвазивна кардиология, МБАЛ Тракия, Стара Загора, България
РЕзЮМЕ
Въведение: клиничен случай на ятрогенна периферна полидисеминация с магистрална арте-

риална оклузия от чужди тела.

Клиничен случай: мъж на 57г. хоспитализиран за елективна ендоваскуларна процедура в Кли-

ника по инвазивна кардиология, МБАЛ Тракия. През десен феморален достъп след пласиране на
водач 0.035 в аортата се въвежда водещ катетър JR 3.5/5. При изваждане на водача и контрастиране

настъпва фрагментация на катетъра и чуждото тяло с дължина 11 см антероградно попада в АИИД.

Екстракцията с примка води до втора фрагментация с миграция на трите новообразувани чужди

тела в трети циркумфлексен клон на АпрофФД, дистален сегмент на АФСД и АПД Р2.

След пребазиране в операционна зала и рентгеноскопично верифициране на чуждите тела се

извърши медиален дорзален достъп до АФСД, АПД и трифуркация. По време на оперативния

достъп настъпи нова фрагмнетация с миграция на трите тела в АТАД, АФибД и АТПД. След раз-

ширяване на достъпите и клампаж дистално от нивото на чуждите тела се извърши директна екстракция на същите. Тромбектомия и сутура с непрекъснат съдов шев без остатъчна
хемодинамичнна стеноза. Дехоспитализация на 7-ми следоперативен ден с педален пулс и умерен
реперфузионен оток.

Изводи: Ятрогенната полифрагмнетационна дисеминация на чужди тела е рядко но високорис-

ково усложнение на ендоваскуалрнитe процедури и единствено добрата колаборация между отделните екипи в условията на спешност могат да доведат до позитивно преодоляване на
тежкоразвиващата се клинична картина.

Kлючови думи: чуждо тяло, фрагментация, оперативна екстракция, остра исхемия
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АНЕВРИзМА НА АРТЕРИЯ ПОПЛИТЕА. ДВА ИНТЕРЕСНИ СЛУЧАЯ
ОТ ПРАКТИКАТА. КОНСТРУИРАНЕ НА СПИРАЛЕН АВТОВЕНОзЕН
БАйПАС
Д. Котасов, Н. Михайлов, П. Славов, Д. Рухини
УМБАЛ Пълмед – СХО
РЕзЮМЕ
Аневризмите на поплитеалната артерия (ААП) са редки в общата популация, но представляват

втората най-често срещана периферна артериална аневризма след тези, на коремната аорта. AAП

обикновено се причиняват от атеросклероза, но се срещат и при други по-необичайни състояния.

Големите по размер ААП представляват предизвикателство за съдовия хирург , поради тяхната

анатомична позиция, размер и усложненията, до които довеждат.

Представяме два интересни клинични случая на полианевризмална болест и обзор, подкрепен

с подробен снимков материал на периоперативния период. Единият от тях демонстрира оперативен

подход, при липса на вена с подходящ диаметър (>3мм).

Първият случай включва мъж на 57 г. с двустранна ААП, симптоматична в ляво, при който се

проведе двуетапно оперативно лечение, през 1 месец. Корекция с автовенозен байпас в ляво, последван от конструиране на спирален автовенозен байпас и резекция на аневризмата в дясно.

При втория клиничен случай е представен мъж на 78 г.с голяма аневризма на ДБА (42 мм) и

гигантска аневризма, обхващаща АФС и АП (70 мм) . Двуетапно оперативно лечение в рамките на
7 дни, с екстирпация на аневризмите и конструиране на автовенозен байпас и в двете зони.

Заключение: Понастоящем златен стандарт в лечението на аневризмите на поплитеалната ар-

терия е конструирането на автовенозен байпас. При липсата на подходяща автовена, спиралният

венозен графт може да бъде използван за лечението на поплитеалните аневризми, с добри резултати, избягвайки употребата на синтетична протеза.
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ПРОТЕзЕН КРУРАЛЕН БАйПАС С КОНСТРУИРАНА АДЮВАНТНА
АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА ПРИ ПАЦИЕНТ С КРИТИЧНА
ИСХЕМИЯ НА КРАйНИКА И НЕПОДХОДЯЩ ВЕНОзЕН ГРАФТ.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

В. Говедарски, М. Ангелова, С. Димитров, Е. Димитрова, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова хирургия и ендовалскуларно лечение, УМБАЛ „Св. Екатерина“,
София, България
РЕзЮМЕ

Увод: Круралният протезен байпас може да бъде алтернатива на първична ампутация, с цел

спасяване виталноста на крайника при пациенти с критична исхемия и неподходящ венографт. По

литературни данни 30% от пациентите с критична исхемия на крайник имат непододящ за транс-

плантант венозен графт. На база на теорията на Sauvage за тромботичната прагова скорост се пред-

лага констуиране на адювантна артерио-венозна (А-В) комуникация към протезен байпас с цел

подобряване кръвотока на присадката. Чрез оформянето на венозен маншет се намалява несъот-

ветствието между реципиентната артерия и протезният трансплантант, като се използва и благоприятният ефект на венозния ендотел срещу образуването на миоинтимална хиперпалзия.

Представяме клиничен случай на 67-годишен пациент с критична исхемия за ляв долен крайник

и неподходящ за байпас венозен графт. При пациента са проведени множество съдови реконстукции за двата долни крайника, с последваща бедрена ампутация на десен долен крайник. Извърши

се поплитео-тибиален байпас вляво с рингова протеза 5 мм. За проксимална анастомоза се използва
дистален сегмнет на артерия поплитеа. В областта на дисталната анастомоза се конструира А-В

комуникация между артерия и вена тибиалис постериор с оформен венозен маншет, служещ за ана-

стомозране на протезата. Следоперативният период протече гладко, усложнения не бяха регисти-

рани. На 3-ти следоперативен месец се проведе контролен КАТ- с данни за работеща съдова
рекострукция.

Заключение: Търсенето на адювантни методи целящи подобряване проходимостта на присад-

ката при инфрапоплителен байпас и неподходящ венозен графт остава предизвикателство и обект
на множество клинични проучвания.

Ключови думи: крурален байпас, А-В фистула, венозен маншет
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ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ ОТ
СЪДОВ ПРОИзХОД – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

Е. Хаджиев, В. Говедарски, П. Рана, E. Димитрова, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
УМБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД
РЕзЮМЕ
Въведение: Със застаряване на населението непрекъснато расте броят на хората с хронични

рани от съдов произход. Тези рани се лекуват комплексно, включващо медикаментозно, превръзки,

хирургично и/или ендоваскуларно лечение. При изчерпани съдово-реконструктивни възможности

хроничните рани се лекуват консервативно с медикаменти и съвременни превръзки в различните
фази на раневия процес.

Цел: Комплексният подход - метод на избор при лечението на хронични рани от съдов про-

изход.

Материали и метод: За една година през Клиниката по съдова хирургия при УМБАЛ „Св.

Екатерина“ са преминали 100 пациенти с рани от артериален произход. Всички рани лекувахме с

комплексен подход - хирургично, превръзки и медикаментозно. Представяме клиничен случай с

голяма хронична рана от артериален произход на долен крайник. Мъж на 64 г. с диагноза Тромбо-

зис хроника АИ, АФС син. с рана на ляво ходило и подбедрица от 1 месец. Придружаващи заболя-

вания: вторична анемия.

Резултати: Проследихме зарастването на хронична рана на 1, 2, 3 месец след комплексно лече-

ние.

Изводи: Комплексният подход е първи метод на избор. Необходимо е обстойно доплерово и

СТ-ангиографско изследване на артериалната система, както и съобразяване с всички придружаващи заболявания. Хирургичната, ендоваскуларната или хибридната реваскуларизация са изключително важни в лечението на този вид рани. Грижите за хроничната рана след реваскуларизацията

е важно за пълното зарастване на хроничните рани от съдов произход и повишаване качеството на

живот.

Ключови думи: Бай-пас, ПТА, Реваскуларизация.
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ТЕА ПО ФОЛМАР НА А.ПЛАНТАРИС ЛАТЕРАЛИС, А. ПЛАНТАРИС
МЕДИАЛИС И АТП ПРИ ПАЦИЕНТ С РАБОТЕЩИ СЪДОВИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ НА ХОДИЛОТО И
ПОДБЕДРИЦАТА
В. Галачев, С. Кирилов, С. Чакъров, К. Каращранова, С. Стефанов
Отделение по съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София, България
РЕзЮМЕ

Въведение: Поплитеалните аневризми са най-честите периферни аневризми. Едно от

най-честите усложнения на поплитеалните аневризми е острата тромбоза и дисталната емболизация. При около 30% от нелекуваните поплитеални аневризми се стига до тези катастрофални

усложнения, застрашаващи виталността на крайника. Пациентите, при които настъпват остра тром-

боза и дистална емболизация имат лоша прогноза, като при повече от 15% от случаите се стига до
ампутация поради оклузия на аутфлоу съдовете.

Цел: Да споделим нашия опит в насоченото търсене на дистален реципиентен съд, при ком-

прометирано акцепторно съдово русло.

Клиничен случай: Докладваме клиничен случай на пациент, при който в друго лечебно заве-

дение са извършени съдови реконструкции на десен долен крайник. Пациентът постъпва с работещи съдови реконструкции и с критична исхемия на ходилото и подбедрицата. От извършените

дуплекс ехография и КТ-ангиография се визуализират работещи съдови реконструкции и компрометиран аутфлоу, а именно: оклудирана АТА в среден и дистален сегмент, остиално ТТП, АТП и

а.перонеа, проходим дистален сегмент от а. плантарис латералис. Взе се решение за ревизия на

бифуркацията на АТП. По време на интраоперативната ангиография се визуализират колатерално
контрастиран дистален филиформен сегмент от АТП, непроходима бифуркация на АТП и дистален

проходим сегмент от а. плантарис латералис. Продължи се с ТЕА по Фолмар на а. плантарис латералис, а. плантарис медиалис, АТП в проксимална посока и пролонгация на АФК-АП автовенозния
байпас към бифуркацията на АТП с дясна в. цефалика. След извършената интервенция болката в

покой изчезна и обширните рани заздравяха, като на втори етап бе извършена реканализация и дилатация на а. плантарис латералис.

Заключение: В лечението на това тежко усложнение на поплитеалните аневризми е необхо-

димо насочено търсене на подходящ дистален таргет и използване на всички оръжия в армамента-

риума на опитния съдов хирург.
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РЕКАНАЛИзАЦИЯ И БАйПАС ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛЕН
СЕГМЕНТ – СРАВНИТЕЛЕН МОНОЦЕНТРИЧЕН АНАЛИз НА
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ РЕзУЛТАТИ
Л. Добричков , Д. Марков, П. Георгиев, Л. Донова, Е. Герова
Клиника по съдова хирургия
УМБАЛ „Софиямед”, София
РЕзЮМЕ
Цел:Да се анализират дългосрочните резултати, първична и вторична проходимост при симп-

томатични пациенти с феморо-поплитеални оклузии след реканализация и стентиране и феморопоплитеален синтетичен байпас.

Методи: Направи се моноцентричен ретроспективен сравнителен анализ на пациенти с фе-

моро-поплитеални оклузии в периода 2014 - 2019, преживели феморо-поплитеален синтетичен

байпас към проксимална и дистална част на а. поплитеа (Група 1) и субинтимална или интралуминална реканализация със или без стентиране (Група 2). Двете групи бяха сравнени по дължина
на лезиите, първична проходимост на реконструкцията и необходимост от реинтервенция.

Резултати: За период от 5 години бяха интервенирани 420 крайника при 387 пациента с оклу-

зии във феморо-поплитеален сегмент, от които 162 със синтетичен байпас към проксимална трета

на а. поплитеа, 102 към дистална трета (Група 1 n=264), 122 реканализация със стентиране и 34
реканализация без стентиране (Група 2 n=156). Всички байпаси бяха извършени със синтетичен

PTFE графт. Само при двама пациенти бяха използвани балон-монтирани стентове, при всички

останали - саморазгъващи се флексибилни; 64 пациенти бяха предилатирани с медикамент излъчващ балон. Средният период на проследяване бе 26.7 месеца. Средната дължина на лезиите

31.2 см при Група 1 и 19.8 см при Група 2. Проходимостта на реваскуларизациите (включително
първична асистирана и вторична) на 12ти и 36ти месец бе съответно 84.8% и 56.4% за Група 1, и

98.7% и 86.5% за Група 2. Първичната проходимост, неналагаща реинтервенция на 12ти и 36ти

месец бе съответно 71.6% и 27.7% за Група 1, и 83.3% и 76.3% за Група 2.

Заключение: Ендоваскуларната реканализация е по-надежден метод за реваскуларизация при

феморо-поплитеални оклузии спрямо синтетичния байпас, независимо от дължината му. Предилатацията с медикамент-излъчващ балон и стентирането дават по-добри късни резултати. При почти
една трета от сегментно стентираните крайници се наблюдават de novo стенози между стентовете

за период до 3 години. Балон-монтираните стентове във феморо-поплитеален сегмент са незадо-

волителни ранни резултати и с лоша късна прогноза.

Ключови думи: ПАБ, феморо-поплитеален сегмент, синтетичен байпас, ендоваскуларна река-

нализация, саморазгъващи се флексибилни стентове
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МОЖЕ ЛИ ЦВЕТНАТА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ ДА зАМЕСТИ
АРТЕРИОГРАФИЯТА ПРИ ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИАЛНИ
БАйПАСИ?

И. Лозев, И. Пидакев, Г. златанов, С. Чернин, В. Иванова, Н. Смилов, П. Лозев
Клиниката по обща, коремна и съдова хирургия при МИ - МВР
РЕзЮМЕ
Цел: Да се направи оценка на дуплекс доплеровата сонография като единствен метод за пред-

оперативно изследване преди извършването на артериални реконструкции на долния крайник.

Материал и метод: За периода януари 2014 г. - декември 2017 г. в Клиниката по обща, коремна

и съдова хирургия са проследени 32 болни, оперирани за хронична инфраингвинална артериална

непроходимост или аневризма. При 15 от тях оперативната интервенция е извършена без предоперативна ангиография.

Резултати: При пациентите, претърпели ентартериектомия на бедрената артерия, протеже-

нието и тежестта на стенозата, и състоянието на дисталната артерия профунда феморис са пра-

вилно диагностицирани с дуплекс скенирането при всички пациенти, освен при един. Дуплексните

находки при пациенти, подложени на инфраингвинални байпас процедури съответстват на резултатите, получени от интраоперативната ангиографията по отношение на избора на оптималния ар-

териален сегмент за outflow анастомоза при 12 (80%) от пациентите ни. С дуплекс доплеровата
сонография точно е оценен статуса на outflow артериите при 11 (73%) пациенти. Липсват значими

разлики в 30-дневната и 12- месечната проходимост между артериалните реконструкции, из-

вършени с и без предоперативна ангиография.

Заключение: При пациенти с убедителни дуплекс доплерови находки не е необходимо да се

извършва ангиография преди инфраингвинална артериална реконструкция.

Ключови думи: цветната дуплекс сонография, инфраингвинален байпас.
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СИМУЛТАНТНА ДВУСТРАННА ЕМБОЛИзАЦИЯ НА АРТЕРИЯ
ФЕМОРАЛИС С ТЕЖКА ИСХЕМИЯ И зАПЛАШВАЩА
ДЕВИТАЛИзАЦИЯ НА КРАйНИЦИТЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
П. Атанасов, Св. Бисеров , А. Елкин, Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ „Тракия”, Стара Загора, България
РЕзЮМЕ
Въведение: Описва се клиничен случай на симултантна двустранна емболизация с магист-

рална артериална оклузия на артерия феморалис суперфициалис и дисталното русло с давност
над 72 ч.

Клиничен случай: Жена - В. Л. на 83 г. хоспитализирана по спешност в отделението по

Съдова и ендоваскуларна хирургия. След проведени клиничен преглед, ЦКДС и КТ с контраст

беше установена симултантна двустранна емболизация с магистрална артериална оклузия на артерия феморалис суперфициалис и дисталното русло с данни за остра артериална недостатъчност

(II b по Rutherford), настъпила преди повече от три денонощия.

Проведената оперативна интервенция в спешен порядък се извърши симултантно, през ти-

пични феморални достъпи с директна и индиректна емболектомии с евакуация на тромб-емболични

маси, без остатъчна хемодинамично значима патология. Пациентката се дехоспитализира с топли

крайници, без болеви синдром, с възстановени в значителна степен сетивност и двигателен обем.
Палпаторно наличен пулс на артерия поплитея двустранно, добър ДСГ сигнал на стъпални артерии
и лекостепенен реперфузионен оток.

Изводи: Симултантната двустранна емболизация на артерия феморалис суперфициалис е

сравнително рядко срещана патология, с голям риск от девитализация на тъканите и загуба на край-

ниците, при липса на спешно извършена съдово-хирургична реваскуларизация.

Ниската честота на двустранната емболизация може да е подвеждаща и при поставянето на ди-

агнозата и трябва да се търси активно.

Ключови думи: симултантна емболизация, артерия феморалис суперфициалис билатералис,

девитализация, емболектомия
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РЕТРОГРАДНА РЕКАНАЛИзАЦИЯ НА АРТЕРИЯ ФЕМОРАЛИС
СУПЕРФИЦИАЛИС ПРЕз ОКЛУДИРАН ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛЕН
БАйПАС

Д. Николов1, Т. Найденова 2, В. Козаров 1
1. Отделение по съдова хирургия, Университетска болница „Лозенец“, София, България
2 .Отделение по съдова хирургия, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център,
София, България
РЕзЮМЕ

Увод: Хроничните оклузии на артерия феморалис суперфициалис (АФС) са сериозно предиз-

викателство, особено след предхождаща отворена хирургия.

Клиничен случай: Представяме случай на 71-годишна жена с критична исхемия на ляв долен

крайник и оклудиран феморо-поплитеален дистален автовенозен байпас, извършен 2 години порано. Ангиографията демонстрира оклузия на байпаса и на дистална АФС- проксимална артерия

поплитея (АП), и колатерално изпълване на стенотични дистална АП и тибиални артерии. След

неуспешен опит за антеградна реканализация на АФС беше възможно лесно преминаване с хидрофилен водач през оклудирания автовенозен графт. Използвахме пътя през байпаса до дистална АП

за извършване на ретроградна реканализация на оклудирания нативен съд с помощта на т.нар. “dou-

ble balloon” техника. Интервенцията завърши с имплантиране на Supera стент, който е проходим
за период на проследяване от 24 месеца.

Заключение: Представеният случай е уникален и демонстрира, че предшестващата байпас хи-

рургия при периферна артериална болест в редки случаи може да дава допълнителни възможности

за успешно ендоваскуларно лечение, осигурявайки път за ретроградна реканализация.
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Флебология
ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТАзОВ зАСТОЕН
СИНДРОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАй

Н. Николов, Хр. Матеев, Б. Стоянова, Н. Величков, П. Митков, М. Станкев
Клиника по Съдова хирургия и Ангиология, МБАЛ-НКБ ЕАД, София, България

РЕзЮМЕ
Въведение: Терапията на острите дълбоки венозни тромбози на долните крайници е насочена

към ограничаването на апозиционната тромбоза, превенция на БТЕ и рецидив. Резултатът от консервативното лечение е недостатъчна или липсваща реканализация и формиране на ПТС, като
пълен лизис на тромба е наблюдаван при не повече от 20% от случаите.

Цел: Представяме инвазивен метод за лечение на хронични стенотични лезии на илиачен сег-

мент след преживана ДВТ.

Материали и методи: Предоставяме 13 случая на стентиране на хронична венозна стеноза

след преживяване на ДВТ. Коментират се методите на диагностика, избора на стент и методите на
инсерция на стента. Коментират се възникналите компликации при изпълнението на процедурата.

Резулатати: Отчетени са добри следоперативни резултати за срок на наблюдение от 1 до 6 ме-

сеца.

Заключение: Методът за стентиране на илиачния сегмент е малко травматичен и високо ефек-

тивен при лечението на хронични стенотични лезии.
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ТЕЖКА ВЕНОзНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ГОРЕН КРАйНИК
В РЕзУЛТАТ НА КОНСТРУИРАНА АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА
НА ФОНА НА ТРОМБОзА НА МАГИСТРАЛНИ ВЕНИ НА ГОРЕН
КРАйНИК
Д. Рухини, Н. Михайлов, П. Славов, М. Тодева
УМБАЛ „Пълмед“ – СХО
РЕзЮМЕ
Увод: Тежката венозна недостатъчност на горен крайник с некротични кожни промени или ве-

нозна гангрена след осигуряване на достъп за хемодиализа е сравнително рядка патология в практиката на съдовия хирург.

Представяме клиничен случай на пациентка със силно изразен оток на дясна ръка, включително

рамото, дясната гърда и скапуларната област с тежки трофични промени по кожата, хиперпигмен-

тация и дермална хипертрофия, некроза на кожата в кубиталната ямка в областта на пункционните

места на артерио-венозна фистула (АВФ), със заплашваща руптура на вената и животозастраша-

ващо кървене. Функцията на дясната ръка бе засегната в значителна степен. Причина за тези изменения е конструираната АВФ вдясно, на фона на тромбоза на в. субклавиа декстра и в. югуларис

декстра, дължаща се на имплантирани в миналото диализни катетри.

Цел: Адекватна предоперативна оценка на проходимостта на отводящите венозни съдове при

предходно имплантирани в тях диализни катетри при необходимост от конструиране на АВФ на
горните крайници.

Методи: Първоначално, с цел преустанвяване използването на наличната АВФ, бе импланти-

ран временен катетър във в. феморалис декстра, след което се пристъпи към лигиране на фистулата.
На следващ етап бе конструирана АВФ на другата ръка.

Резултати: Субективните оплаквания значително се редуцираха. Отокът намаля в голяма сте-

пен. Силно ливидният цвят на кожата бавно се нормализира. В значителна степен се възстанови

функцията на дясната ръка.

Заключение: Описаният клиничен случай демонстрира значението на правилната предопера-

тивна оценка на проходимостта на дълбоките вени на горните крайници при пациенти с предходни

имплантации на диализни катетри в субклавийните или югуларните вени и необходимостта от конструиране на АВФ.
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СЛУЧАй НА ВЕНОзНА АНЕВРИзМА, АНГАЖИРАЩА
ПОВЪРХНОСТНА ВЕНА, ПРЕДСТАВЕНА С mRi ОБРАз
НА АНГИОЛИПОСАРКОМ

И. Борисова, П. Добромиров, М. Чешмеджиев
Отделение по съдова хирургия, МБАЛ „Св. Анна“- гр. Варна
РЕзЮМЕ

Въведение: Венозните аневризми представляват изолирано разширение, надвишаващо 2-3

пъти нормалния размер на ангажираната вена. Клиничното протичане е вариабилно, което често
създава диференциално диагностични затруднения.

Цел: да представим клиничен случай на хистологично потвърдена венозна аневризма, протекла

с MRI образ на ангиолипосарком при пациент на 74 години, пролежал в Отделение по съдова хирургия, МБАЛ Св. Анна, гр. Варна.

Резултати: След своевременно проведена оперативна намеса, включваща туморна резекция и

последваща свободна кожна пластика, наблюдавахме пълно клинично възстановяване, без дългосрочни последствия за болния. Изводи: венозните аневризми се отличават с ниска честота, но с
важно социално-медицинско значение, предвид възможността да имитират друг тип патология.

При своевременно диагностициране и адекватно лечение е налице пълно възстановяване на засегнатия крайник.

Ключови думи: аневризма, венозна, ангиолипосарком, vena saphena magna, MRI
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НEОБИЧАЕН КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА ПАЦИЕНТ С ДЪЛБОКА
ВЕНОзНА ТРОМБОзА И БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИзЪМ –
ПОУКИ И зАКЛЮЧЕНИЯ
Н. Вълчев, В. Червенков
Клиника по Съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник – Токуда Болница - София
РЕзЮМЕ
Увод: Дълбоката венозна тромбоза и белодробният тромбоемболизъм се опеределят като най-

честата потенциално предотвратима причина за смъртност в болнични условия. Допълнителните
усложненият на тези заболявания като постфлебитния синдром и белодробната хипертония водят
до трайна инвалидизация и силно влошено качество на живот. Представеният клиничен случай

описва всички стъпки на диагностициране на заболяването както и алгоритъма за вземане на решение за терапевтично поведение.

Резултати: Клиничният случай описва пациентка на 48 г., която постъпва в клиниката с оплак-

вания от оток и напрегнатост в десен долен крайник. С помощта на цветно кодирана дуплекс сонография се диагностицира ДВТ и започва стандартно лечение с нефракциониран хепарин, в хода

на което пациентката развива немасивно БТЕ. Поради доброто общо състояние пациентката се изписва на терапия с НОАК в стандартни дози като същият ден се приема по спешност с масивно

БТЕ, диагностицирано със СТ-ангиография. Извършва се системна фибринолиза с развитие ретроперитонеален хематом, след което пациентката е приета и оперирана в Клиника по обща хирургия. Следва обсъждане на нуждата от кава филтър и вземане на решение за адекватно терапевтично

поведение, при наличие на доказана тромбофилия, скорошна голяма операция по повод на масивно

кървене и доказана резистентност при лечение с нискомолекулярен хепарин и НОАК.

Заключение: Дълбоката венозна тромбоза е разпространено заболяване, което, оставено без

лечение, може да доведе до усложнения и трайна инвалидизация. Предизвикателство представля-

ват част от пациентите, които проявяват резистентност към стандартното парентерално антикоагулантно лечение както и при проложение на НОАК. При тези пациенти трябва внимателно да се
обсъди вида и продължителността на антикоагулантната терапия както и нуждата от поставяне на

кава филтър.
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ВЕНА САФЕНА МАГНА КАТО ГРАФТ ПРИ ИНФЕКЦИЯ НА
ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
В. Петров, В. Петров, М. Сапунджиева
Клиника по Съдова хирургия
Университетска болница „Св.Марина” – Варна

РЕзЮМЕ
Цел: Клиничният случай презентира пациент на 50 години, на хрониодиализа с конструиран

вторичен съдов достъп в областта на бедрото/ A-V фистула с протеза PTFE 6мм/. Причина за хоспитализацията са оплаквания от болка, подуване, зачервяване в областта на оперативния достъп;

фебрилитети до 38С. Използването на протеза позволява по-лесна и удобна канюлация по време
на диализа, но е съпроводено и със следните рискове: тромбоза на шънта, инфекция.

Методи: Физикален статус - палпаторно болезнена подутина в областта на оперативния достъп,

кожна хиперемия, повишена локална температура и данни за флуктуация. Ангиологичен статус –

запазени периферни пулсации. Лабораторни изследвания – демонстрират възпалителна констелация. Образни изследвания /ЦКДС/ визуализира се функционираща А-V фистула.

Резултати: Извърши се експлантация на синтетичния графт, резекция на проксималната ана-

стомоза /вкл. прилежащия артериален участък/ и лигатуратура на ВСМ. Цялостта на а.феморалис
се възстанови посредством интерпозиция на автографт от ВСМ. Следоперативният период протече

под защитата на мощна антибиотична терапия, съобразена с микробиологичната посявка. Пациентът бе дехоспитализиран с първично заздравяваща оперативна рана, със запазени периферни
пулсации, без клинични и лабораторни данни за активен възпалителен процес.

Заключение: Представеният клиничен случай изисква оперативно лечение, което позволи ели-

миниране на възпалителното огнище, свързаните с него усложнения /напр. хеморагия, системен

инфламаторен синдром/, както и запазване виталността на крайника.
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ВЕНА САФЕНА МАГНА КАТО ГРАФТ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД СЪДОВ ДОСТЪП
В. Петров, М. Сапунджиева, В. Петров
Клиника по Съдова хирургия
Университетска болница „Св.Марина” – Варна

РЕзЮМЕ
Цел: Постоянният съдов достъп осигурява извършване на многократни хемодиализи при болни

с ХБН. Препоръчва се при пациенти с креатининов клирънс под 25 мл/мин. Конструирането на

постоянен съдов достъп е свързано с множество усложнения, дължащи се на промени във вено-

зната, артериалната стена или наличието на инфекция. Риду оперативната интервенция с използването на интерпозиционен графт от ВСМ позволява възстановяване и последващо използване на

вече конструираната A-V фистула, елиминира риска от локални или системни усложнения, предотвратява нуждата от нови реконструкции в други анатомични областти.

Методи: Докладът представя пациенти с конструиран постоянен първичен и вторичен съдов

достъп. Предоперативно е направена оценка на артериалната и венозна система на съответния

крайник. Използвани са функционални проби-тест на Allen за преценка на цялостта на палмарната
дъга; ЦКДС на повърхностна и дълбока венозна система.

Резултати: Извърши се redo оперативна интервенция - увреденият участък от A-V шънта се

резецира и направи интерпозиция със сегмент от голямата повърхностна вена. Извършената ре-

конструкция позволи възстановяване интактността на постоянния съдов достъп и елиминира риска
от евентуална хеморагия /от аневризмално променените участъци; от инсуфициенция на съдовия
шев на базата на инфекция/.

Заключение: Риду оперативната интервенция с използването на интерпозиционен автографт

от ВСМ позволява възстановяване и последващо използване на вече конструираната A-V фистула;

предотвратяване на локални или системни усложнения, както и необходимостта от нови реконструкции в други анатомични областти.
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МОДЕЛИ НА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ И ВТОРИЧНА
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЕНОзЕН
ТРОМБОЕМБОЛИзЪМ

Я. Асенов2, Р. Николаева1, Д. Луканова1, А. Драмов1, Цв. Милева1
1. Отделение по ангиология - МБАЛ „НКБ“, София
2. МУ-София, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, София
РЕзЮМЕ

Въведение: Избирането на оптимална терапевтична антикагулантна схема на лечение и ней-

ната продължителност като вторична профилактика при пациенти с венозна тромбоемболия (ВТЕ)

все още остава предизвикателство. Резидуалната венозна обструкция, рискът от рецидив и венозните тромбемболични усложнения са сериозен проблем, който продължава да бъде актуален,
въпреки наличните утвърдени схеми на антикоагулантна терапия.

Цел: да се представи нашият опит в лечението и проследяването на пациенти с венозни тром-

бемболични състояния, като се оценят ефективността, безопасността и необходимата продължителност на антикоагулантната терапия, оценявайки риска за нова тромбоемболия или поява на
кървене.

Материал и методи: Настоящото проучване стартира през 2016 г. и има комбиниран ретро-

спективен и проспективен дизайн. Включени са 115 пациенти, лекувани в МБАЛ „Национална кар-

диологична болница“ - Клиника по съдова хирургия и такива, лекувани стационарно в други
болници и амбулаторно. Всички те са проследявани в Отделението по ангиология. Сравнителен

анализ е извършен по отношение на типа на ВТЕ, вида на антикоагулантата терапия, резултата от

нея, продължителността на лечението и настъпилите усложнения. Допълнително беше изследвана

зависимостта между продължителността на лечението и наличните рискови фактори за ВТЕ и за
кървене при проследените пациенти.

Резултати и изводи: Индивидуалният подход в определяне на вида и на продължителността

на антикоагулацията, балансирайки между риска от тромбоза и от поява на кървене, са от изключи-

телно значение за постигане на оптимални резултати. Необходимо е стриктно проследяване на

ефективността на терапията, като се отчита нейната приложимост спрямо състоянието на пациента

и неговите придружаващи заболявания.

Ключови думи: венозен тромбоемболизъм, модели на антикоагулантна терапия, рецидив,

кървене

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

1/2019

33

МЯСТОТО НА ПРОСТАГЛАНДИНОВАТА ТЕРАПИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХВН С6 ПО СЕАР

Св. Марангозов1, М. Цеков1, Л. Желев2, К. Гиров1
1. Клиника по съдова хирургия и ангиология, Военномедицинска академия, София.
2. Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет, София.
РЕзЮМЕ
Въведение: Варикозните язви са изключително тежко усложнение на ХВН , водещо до нама-

ляване на трудоспособността, инвалидизация на болните и повишаване на финансово-иконо
мическите разходи за лечението им.

Материали и методи: За деветгодишен период (2010-2019) 153 пациенти (61 мъже и 92 жени)

на възраст от 32 до 84 год. с варикозни рани на долните крайници са лекувани в Клиниката по

съдова хирургия и ангиология на Военномедицинска академия – София.72-ма пациенти бяха ле-

кувани амбулаторно с комбинация от ортеза Tubulcus, MPFF и Aspirin или витамин K антагонист.

Останалите 81 пациенти 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 оце-

нен 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 15 (20,7%) пациенти.

При 45 (62,1%) пациенти това лечение показа задоволителни резултати, докато при 12 (16,6%) пациенти беше оценено като незадоволително. Добри резултати от лечението на варикозните рани в

болнични условия се наблюдаваха при 31 (38,1%). При над половината от пациентите – 45(55,4%)
лечението беше оценено като задоволително, а при 5 (6,2%) пациента незадоволително.

Заключение: Болните лекувани в клиниката с варикозни рани при приложената терапия пока-

зват с около 20% по добри резултати при зарастването им и повлияването на локалната симптома-

тика в сравнение с пациентите, лекувани амбулаторно , независимо от ниския приход за лечебното

заведение.
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Вария
АЛГОРИТЪМ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПОДХОД ПРИ КЪСНИТЕ ФОРМИ НА
ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ

Кавръков Т.1, Насто Л.1, Василев В.2, запрянов Х.1, Тенев Т.1, Карамихов С.1,
Абрашев Х.1, Адрианов М.1
1. Клиника по Съдова хирургия - УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора
2. Клиника по Съдова хирургия - УМБАЛ Бургас, гр. Бургас
РЕзЮМЕ

УВОД: Несвоевременно лекуваната артериална емболия (до 12-я час от началото на симптомите) е
състояние в периферната съдова хирургия, причиняващо хипоперфузия с последваща исхемия на засегнатия
крайник или орган, заплашваща виталноста му.
Базирайки се на международния TransAtlantic InterSociety Consensus (TASC), изборът на терапевтичен
подход при периферните артериални емболии зависи единствено от клиничното състояние на крайника.
Опитът за ревакуларизация при късните форми на артериална емболия често е свързан с висока
смъртност и голям процент на ампутации следствие на невъзвратимата мускулна исхемия, поради което
множество съдови хирурзи предпочитат алтернативен терапевтичен подход или консервативно третиране
в замяна на емболектомия.
ЦЕЛ: Целта на нашето проучване е анализ и изследване на приложимите терапевтични подходи, както
и преглед на становищата на световните автори относно избора на лечение при късните артериални емболии.
МАТЕРИAЛИ И МЕТОДИ: Ще представим и анализираме предоперативното оценяване, избора на
лечебен подход, както и постоперативно проследяване при пациенти с потвърдена диагноза артериална емболия, нелекувана поне 12 часа от началото на исхемията.
РЕЗУЛТАТИ: Пациентите, подложени на късна емболектомия или комбинация с друга артериална реконструкция постоперативно бяха с витални крайници, аспимптомни и 73% от тях с напълно възстановени
периферни пулсации.
При консервативно третираните емболии 66% от болните бяха с витални крайници и минимали субективни оплаквания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Много често техниките за лечение на късните артериални емболии са представяни
като конкуриращи и биват използвани поотделно. Най-правилен алгоритъм е селективен избор на пациентите и комбинирано съчетание на методиките, определящи се от обективното състояние на крайника и
общия статус на болния.
Ключови думи: артериални, емболии, късни, емболектомии, исхемия
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ОПЕРАТИВНО И ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЪДОВИ
ТРАВМИ – ИзБРАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Б. Стоянова, Н. Николов, С. Станев, П. Митков, М. Димова,
Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по Съдова хирургия, МБАЛ Национална кардиологична болница
София, България
РЕзЮМЕ
Цел: Да се представят предимствата и недостатъците на оперативното и ендоваскуларното

лечение при съдови травми.

Методи: Представени са пет пациенти със съдови травми в различни съдови басейни – горен

и долен крайник, както и комбинирани артериални и венозни лезии, съответно: лезия на артерия

брахиалис, комбинирана лезия на артерия и вена феморалис суперфициалис, псевдоаневризма на
артерия поплитея, псевдоаневризма на артерия феморалис суперфициалис ( двама пациенти ).

Описаните пациенти са във възрастов интервал от 20 до 75 години. При трима от тях е прове-

дено оперативно лечение, а при двама – ендоваскуларно. При всички операции е използван автовенозен графт за реваскуларизация, а при ендоваскуларните интервенции – стент-графтове.

Резултати: Всички описани клинични случаи са извършени в условия на спешност или от-

срочена спешност, като при четирима реваскуларизациите са извършени в представящата институция, а при един пациент(нетранспортабилен, на апаратна вентилация) лечението е проведено в
районна болница.

При всички пациенти реваскуларизацията беше успешна – спасяване на крайника, а постпро-

цедурният период протече без усложнения от страна на съдовите интервенции. При един от пациентите беше налице комбинирана травма и на прилежащия нерв, което наложи лечение от
съответния специалист.

Представените пациенти са проследени до настоящия момент. При четирима са налице функ-

циониращи реконструкции, а при един – ретромбоза, поради фрактура на контралатералния крайник и преустановен прием на антикоагулант.

Заключение: Съдовите травми представляват сериозно предизвикателство, тъй като се из-

вършват в условия на спешност при пациенти в тежко общо състояние. Оперативното и ендовас-

куларното лечение имат своите предимства и недостатъци, но от основно значение за спасяване
на крайника остават факторът време и опита на хирурга.
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ИзМЕРЕНИЯ НА ВЛАСТТА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ „ХИРУРГ- ПАЦИЕНТ“
Р. Крумова-Пешева *, Х. Пешев **, К. Гиров**
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, България
**Военно-медицинска академия – София, България

РЕзЮМЕ
Хирургичната работа е среща между двама души, която съдържа елементите на борба за власт

и надмощие, разпределение на територии и позиции, на отговорности и влияния. Борбата за власт

в повечето случаи има дълбоко безсъзнавана природа. Хирургът и пациентът влизат в ясно регламентирани взаимодействия, всяко от които има изцяло уникален характер.

Цел на доклада е да представи част от аспектите на разбирането за йерархичното общуване в

професионалните взаимоотношения. Свързана е с идеята за преноса и контрапреноса, с обмена на

разнородни послания и с нееквивалентността на едни „неравнопоставени“ роли. Предлагат се ин-

терпретации, базирани на клиничната практика, както и на някои теоретични допускания, произли-

защи от нея.

Настоящето изследване се основава на метода на полуструктурираното интервю с хирурзи и

пациенти, конструирано за изследване особеностите на властта в хирургичната практика.

Резултатите показват, че лидерството в съдовата хирургия има свои специфични характери-

стики, динамика и граници, които са от решаващо значение за хода и изхода на всяка диагностична

и лечебна дейност. Властта не може да бъде упражнявана само в поведение на даване на прескриб-

ции, морални оценки и специализирани интервенции. В разбирането за ефективния професионалист се съдържа идеята за това, че той трябва да притежава способността да осъществява успешна

власт над болния, както и да умее да я основава на компетентност и ангажимент по отношение на
него.

Ключови думи: съдова хирургия, власт, професионална комуникация
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГОЛЯМ ФАРИНГИАЛЕН ДЕФЕКТ С
РАДИАЛНО, МИКРОСЪДОВО, ФАСЦИО-КУТАННО ЛАМБО
Н. Янев1, И. Лозев2
1. Университетска специализирана болница по лицево-челюстна хирургия
2.Клиника по обща, коремна и съдова хирургия, МИ-МВР
РЕзЮМЕ
Предпочитан метод за възстановяване на големи дефекти, получени след циркулярна или пар-

циална хипофарингектомия по повод неоплазма, е микросъдовото свободно ламбо.

Авторите споделят опита си при лечението на петдесетгодишна пациентка с амелобластен кар-

цином на фаринкса с рецидивни масивни метастази. Извършени са: трахеостомия, радикална резекция на фаринкса и корена на езика в дясно, двустранна шийна дисекция, I-III ниво в ляво и

радикална в дясно. Фарингеалният дефект е реконструиран с левостранно, радиално, микросъдово,

фасцио-кутанно ламбо, а. facialis към a. radialis (end-to-end), v. basilica към v. facialis (end-to-end).
Функционалният резултат, качеството на живот и онкологичната радикалност при пациентката

след тази сложна и дълготрайна оперативна интервенция е много приемлив.

Понастоящем лицево-челюстните и съдови хирурзи разполагат с разнообразен арсенал, който

може да реконструира дори големи и сложни тъканни дефекти. Най-добрата реконструктивна опция

трябва да бъде индивидуализирана и внимателно избрана. Необходимо е прецизно предоперативно

дуплекс Доплерово изследване на артериалната и венозна анатомия на радиалното фасциокутанно
ламбо, с оглед осъществяването на възможно най-добър венозен дренаж на присадката.

Ключови думи: радиално, микросъдово, фасцио-кутанно ламбо, фарингеалният дефект
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СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪзРАСТНИ –
ПРЕДИзВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ СЪДОВ ХИРУРГ

Б. Стоянова1, Н. Николов1, С. Станев1, В. Яръмова1, А. Драмов2, М. Станкев1
1. Клиника по Съдова хирургия, МБАЛ Национална кардиологична болница, София
2. Отделение по ангиология, МБАЛ Национална кардиологична болница, София
РЕзЮМЕ

Цел: Да се представят различни съдови усложнения от практиката и да се дискутират предиз-

викателствата, които поставят пред съдовия хирург.

Методи: Представени са съдови усложнения при осем пациенти, разделени в две групи - три

деца и пет възрастни, във възрастов интервал съответно от 15 дни до 67 години. При две от децата

са налице усложнения от страна на пункционните места (артерия феморалис комунис и вена фе-

моралис комунис), използвани за лечение на сърдечна патология. При най-младия пациент е проведена интраартериална апликация на медикамент, довела до исхемия на ръката и некроза на
пръстите. При двама от възрастните пациенти усложнения възникват от страна на пункционни

места при ендоваскуларно лечение ( дефекти в катетри - след коронарография през артерия радиалис, след аблация през вена феморалис комунис). При един от пациентите се установи голяма псев-

доаневризма на подбедрена артерия след емболектомия в районна болница, а при друг –

невъзможност за дефлация на балон при ендоваскуларно лечение. При последния пациент бе инициирано ендоваскуларно лечение на аневризма на абдоминалната аорта, но поради дефект в стент-

графта се премина към отворена хирургия.

Резултати: При всички пациенти е проведено успешно лечение на описаните съдови услож-

нения. Резултатите са проследени до настоящия момент.

Заключение: Съдовите усложнения представляват сериозно предизвикателство, особено тези

в детска възраст. С увеличаване броя на ендоваскуларните процедури наблюдаваме все повече и

разнообразни компликации, които в по-голямата си част налагат оперативно лечение. Успешните

резултати при тази патология изискват специалисти с добри ендоваскуларни и оперативни позна-

ния, а не рядко и доза креативност.
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REtROGRADE ACCESS iN CASES OF UNSUCCESSFUl ANtEGRADE
RECANAliZAtiON OF CHRONiC OCClUSiONS OF SUPERFiCiAl
FEmORAl ARtERy
Nikolov D1, Kolev N2, Samardjiev Т3, Najdenova Т.4
1 Vascular Surgery Department, Lozenetz Hospital, Sofia
2 Vascular Surgery Department, Military Medical Academy, Sofia
3 Department of Vascular and Endovascular Surgery, UMBAL ”St.Ekaterina”, Sofia
4 Vascular Surgery Department, Acibadem City Clinic, Sofia
РЕзЮМЕ

Цел: да представим нашия опит с рядко
използваната техника за ретроградна реканализация на хронични пълни оклузии на артерия феморалис суперфициалис (АФС) в
случаи на неуспешен стандартен антеграден
подход.
Материали и методи: Проведохме ретроспективно проучване върху 13 пациенти
(10 мъже, средна възраст 76 г.) в периода
04.2015-03.2018 г., при които след неуспешен
опит за антеградна реканализация на хронични пълни оклузии на АФС по преценка
на оператора едноетапно бе извършена ретроградна реканализация. При наличието на
проходима дистална АФС последната беше
пунктирана под ангиографски контрол с игла
21 G, последвано от въвеждане на 0.018“
водач и 4F дезиле или съпорт-катетър
40

SUmmARy

Purpose: To present our experience with a
rarely used technique for retrograde recanalization of chronic total occlusions (CTOs) of superficial femoral artery (SFA) in cases of failed
standard antegrade approach.
Materials and methods: We conducted a
retrospective study of 13 patients (10 men, mean
age 76 years), who following an unsuccessful
attempt of antegrade recanalization of chronic
SFA occlusions, at the discretion of the operator,
underwent a one-stage retrograde recanalization.
In the presence of an accessible patent distal
SFA, a puncture of the latter was performed
under angiographic control with a 21G needle,
followed by the introduction of a 0.018 "
guidewire. In some cases, introducer was inserted and in the rest, recanalization was performed only with the support of a microcatheter
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(“sheathless approach”). При успешно преминаване през оклузията отдолу водачът беше
извеждан през проксималния достъп и беше
извършвана ангиопластика и/или стентиране
отгоре. Дисталното дезиле/катетър беше изваждано в края на процедурата и беше упражнявана
краткотрайна мануална компресия.
Резултати: Причините за неуспех на антеградната реканализация бяха: субинтимален ход на водача с невъзможност за
преминаване в истинския лумен дистално от
оклузията - в 10 случая (77%), перфорация
на артерията в зоната на оклузия - при двама
пациенти (15%) и невъзможност за напредване на водача - при един (8%).
Пункцията на дистална АФС беше успешна при всички пациенти. Достъп без дезиле беше използван при 11 случая (85%), а
в два случая (15%) беше необходимо поставяне на 4F дезиле. Реканализацията с преминаване на водача ретроградно беше успешна
в 12 от пациентите (92%). В 10 от тях (83%)
процедурата бе завършена с поставяне на 1
до 3 стента. Единственото наблюдавано
усложнение беше ограничен непулсиращ хематом на дисталното пункционно място при
един пациент.
Изводи: Ретроградният достъп през дистална АФС в случаите на неуспешна антеградна реканализация е високо ефективен и
с нисък риск от сериозни усложнения.
Ключови думи: артерия феморалис суперфициалис, хронична пълна оклузия, ретрограден достъп
УВОД
Хроничните пълни оклузии на артерия феморалис суперфициалис (АФС) остават едно от
основните и ежедневни предизвикателства в ендоваскуларната практика въпреки усъвършенстването на катетрите, водачите и внедряването

(sheathless approach). Upon successful wiring,
the guide was externalized through the proximal
access and angioplasty with or without stenting
was performed from above. The distal sheath/
catheter was removed at the end of the procedure followed by a manual compression.
Results: Causes of failure in antegrade recanalization were inability to pass into the true
lumen distal to the occlusion in 10 cases (77%),
perforation of the artery in 2 (15%) and inability
to prograde with the wire in 1 (8%).The distal
SFA puncture was successful in all patients.
Sheathless approach was used in 11 cases (85%)
and 4F sheath was placed in 2 (15%). Recanalization was successful in 12 of the patients
(92%). In 10 of them (83%), angioplasty was
followed by stenting. The only perioperative
complication was a limited hematoma at the site
of the distal puncture in one patient.
Conclusion: Distal SFA retrograde access
is highly effective and safe in cases of failed antegrade approach.
Key words: superficial femoral artery,
chronic total occlusion, retrograde access

на специфични устройства и пособия. В над
25% от случаите стандартният антеграден подход е неуспешен поради невъзможност за преминаване през оклудираната артерия (5). Тук е
мястото на ре-ентри дивайсите, които обаче са
скъпи и не са приложими във всяка ситуация
(4). Много добра алтернатива в тези случаи е
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използването на допълнителен ретрограден
достъп с пункция на тибиален съд (7), артерия
поплитея (2,3) или дистална АФС (6). Представяме собствения си опит с по-рядко използваната техника на ретроградна реканализация
през дистална АФС, като анализирахме техническите аспекти и краткосрочните резултати от
проведените процедури.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проведохме ретроспективен анализ на
всички пациенти с хронични оклузии на АФС,
при които след неуспешна антеградна реканализация едноетапно по преценка на оператора
беше предприемана ретроградна пункция на
дистална АФС под нивото на оклузията.
За изследвания период от 3 години (април
2015 - март 2018 г.) подобен подход бе използван при 13 пациента ( 10 мъже, средна възраст
76 г.). Демографските данни са представени в
Табл. 1, а клиничният стадий и характеристи-

Табл. 1. Демографски данни

Табл. 2. Клиничен стадий и характеристики на лезиите
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ките на третираните лезии - в Табл. 2.
Техника на първичния и на ретроградния достъп през дистална АФС
Първоначалният антеграден опит за третиране на оклузията бе осъществяван през ипсилатерален антеграден феморален достъп с 6 F
дезиле или ретрограден контралатерален феморален достъп с 6 или 7 F контралатерално дезиле. При неуспех от преминаване на оклузията
с този достъп (Фиг. 1. а,б) се предприемаше ретрограден достъп през дистална АФС.
Необходимо условие за използването на
тази техника беше наличието на проходима дистална АФС под нивото на оклузията (поне няколко сантиметра в зоната на Хънтеровия
канал). Пункцията на последната беше осъществявана с локална анстезия под рентгенов
контрол с 30-40 градуса контралатерална странична позиция на С - рамото с 21G игла. В
някои случаи допълнително кракът се поставяше в лека флексия в коляното и външна ротация в тазобедрената става. Иглата се въвеждаше
медиално над коляното в една линия с изобразената под roadmap артерия (Фиг. 1. в).. При успешна пункция през иглата беше въвеждан
0.018“ водач (V-18 Control wire, Boston Scientific) (Фиг. 1. г), след което по водача се поставяше 4 F късо дезиле или директно
съпорт-катетър (Trailblazer, Medtronic) без дезиле (т.нар. “sheathless approach”). Ретроградно
преминаване през оклузията се извършваше със
същия V-18 водач и съпорт-катетър или с 0.035“
хидрофилен водач (Terumo), подкрепен с 4F диагностичен или съпорт-катетър. При затруднения в напредването на водача, извършвахме
манипулиране отгоре и отдолу, като за „освобождаване на място“ извършвахме ангиопластика с 4 мм или 5 мм балон в зоната на
оклузията през проксималния достъп. При успешно преминаване през оклузията водачът от
дисталния достъп беше извеждан през прокси-
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Фиг. 1.
а) хронична оклузия на
АФС синистра;

б) перфорация с водача
при антеградна реканализация;
в) пункция на дистална
АФС с 21G игла непосредстевно под дисталната шапка;

г) въвеждане на 0.018“
водач, подкрепен с микрокатетър;
д), е) ПТА отгоре след
извеждане на водача
през проксималното дезиле;
ж), з) краен резултат

малното дезиле и ангиопластиката и евентуалното стентиране се извършваха през антеградния достъп. За свързването на двата достъпа
обикновено върха на дисталния водач се насочваше и въвеждаше в поставен отгоре диагностичен 5F катетър (Judkins right). След извеждане
на върха на водача през проксималното дезиле
по него отгоре надолу се въвеждаше балон до

зоната между дисталния край на оклузията и
дисталната пункция. В редица случаи преминаването на балона през оклузията беше улеснено
от наличието на стабилно позициониран и опънат между двата достъпа водач. Следваше изваждане на водача отдолу и въвеждането му
отгоре подминавайки зоната на дисталната пункция. На този етап се отстраняваше съпорт-ка-
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тетъра/дезилето от дисталния достъп и се осъществяваше хемостаза с притискане за 3-5 минути, докато в същото време се осъществяваше
продължителна (поне 3 минути) балонна ангиопластика на оклузията. Процедурата завършваше със стандартна ангиопластика (Фиг. 1.
д,е), с такава с лекарство-излъчващ балон и/или
с имплантация на стент. Крайният резултат е
представен на Фиг. 1. ж,з.
Постпроцедурно пациентите получаваха
двойна антиагрегантна терапия за 1-3 месеца,
след което монотерапия. Всички пациенти бяха
оценявани с Ехо Доплер за проходимост на реконструкцията и усложнения от страна на достъпите на първи и на 30-ти пост процедурен
ден.
РЕзУЛТАТИ
Причина за неуспех от първичния антеграден подход в 2 случая беше перфориране на артерията в зоната на оклузията, в един –
невъзможност за напредване на водача поради
изразена калциноза на артерията и в останалите
10 случая - субинтимална реканализция с невъзможност за преминаване в истинския лумен
дистално от оклузията.
Ретроградният достъп през АФС беше успешно осъществен при всички пациенти, като
в 2 случая (15%) използвахме 4F дезиле, а в 11
случая (85%) – директно съпорт-катетър по
0.018“ водач (достъп без дезиле). Реканализиране на оклузията беше постигната при 12 от 13
пациенти (92%). Единственият неуспешен опит
се дължеше на изразена калциноза на АФС, съчетано с недостатъчно място за дистална пункция, поради което последната беше
осъществена релативно ниско (проксимална артерия поплитея), почти под прав ъгъл спрямо
артерията и не осигуряваше достатъчна стабил44

ност и опора за напредване през оклузията. В
случаите на успешно преминаване с водач, процедурата бе завършена с балонна ангиопластика
в 8%, лекарство-отделящи балони – в 33% и имплантиране на стент - в 83% (от 1 до 3 стента на
пациент).
Хемостаза в зоната на дисталния достъп бе
осъществена при всички с локална компресия в
края на процедурата за около 5 минути, като при
двама пациенти допълнително се наложи надуване на балон отвътре с ниско налягане за 3-4
минути. Доплер ехографското проследяване на
първия пост процедурен ден не установи усложнения от страна на достъпите, освен ограничен непулсиращ хематом на дисталното
пункционно място при един пациент. На 30-ти
ден всички реканализирани съдове бяха проходими, като не се установиха лезии свързани с
допълнителния дистален достъп (стенози, фалшиви аневризми, артерио-венозни фистули).
При еднинствения пациент с неуспешна ретроградна реканалазация, не се наблюдава клинично
влошаване след процедурата или усложнение от
дисталната пункция (оклузия на дисталния интервениран участък или хематом). Пациентът
остана на консервативна терапия поради отказ
от операция.
ДИСКУСИЯ
Използването на нови поколения стентове,
лекарство отделящи балони, устройства за атеректомия, лазери, интраартериален ултразвук и
т.н. имат потенциала значително да подобрят
близките и далечните резултати от ендоваскуларните интервенции в лечението на периферната артериална болест, включително за TASС
C и D лезии. Въпреки това, когато става дума за
хронични пълни оклузии, основен проблем остава трасирането на лезията с водач (интралуменно или субинтимално), което е необходимо
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и задължително условие за доставянето на специфичната терапия. Ре-ентри дивайсите безспорно биха могли да са много полезна добавка
в арсенала на ендоваскуларната хирургия, но за
съжаление, далеч не са решение за всяка ситуация (1,4). Те имат място при субинтимална реканализация в случаите, когато е затруднено
връщането на водача в истинския лумен, дистално от оклузията. В редица случаи на неуспешна антеградна реканализация обаче
причината е перфориране на съда от водача в
зоната на оклузията или ненапредване на водача
поради изразена калциноза, или невъзможност
за ангажиране на водача в устието на АФС поради липса на чукан. Тук ролята на ретроградните достъпи е съществена (2,3,6,7).
Стандартният транспоплитеален достъп
има някои особености и неудобства. От една
страна, изисква положение по корем, което е
доста трудно за пациенти със затлъстяване или
такива в напреднала възраст. От друга - положението по корем означава работа само отдолу,
без възможност за допълнителен антеграден
достъп. До голяма степен описаните проблеми
са преодолени с използването на достъп през
артерия поплитея с медиална ротация и флексия
в колянната става, при които пациентът остава
в положение по гръб (2). Все пак намираме този
достъп за релативно неудобен.
Използваната от нас техника за ретрограден
достъп през дистална АФС е описана за първи
път през 1991 г. от Muller, но е добре представена и разработена значително по-късно от
Schmidt (6). Тя има редица предимства. На
първо място пациентът остава в положение по
гръб. Това дава възможност след осъществяване
на дистален достъп да се манипулира едновременно от двете страни на оклузията - отдолу и
отгоре (т.нар. SAFARI техника) (7), което в редица случаи е решаващо за успешната реканализация.

Ние използвахме рентгенов контрол за пункцията, което е относително лесно и бързо. Въпреки това, използването на ултразвук за
дисталния достъп вероятно също е добра алтернатива с редица потенциални предимства: намаляване на количеството на използваното
контрастно вещество, намаляване на лъчевото
натоварване за ръцете на оператора (6), избягване едновременната пункция на феморалната
вена и риска от формиране на артерио-венозна
фистула (2).
В болшинството случаи предварителната
работа върху оклузията през антеградния дотъп
(най-често субинтимално дисециране в зоната
на оклузията) прави последващото насочване и
напредване на водача отдолу релативно лесно.
Необходимо е пробиване на дисталната шапка,
след което водачът често попада в създадения
отгоре субинтимален канал.
Липсата на сериозни усложнения от използвания от нас метод вероятно се дължи на ниския профил на използваните катетри и дезилета,
което не създава голяма лезия на артерията и
способства за бърза хемостаза, осигурена само
с краткотрайна компресия.
ИзВОДИ
Ретроградният достъп през дистална АФС
в случаите на неуспешна антеградна реканализация е високо ефективен и е с нисък риск от сериозни усложнения.
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СЪУСТИЕ И РОЛЯТА МУ зА РАННИТЕ РЕЦИДИВИ СЛЕД
ЛАзЕРНА АБЛАЦИЯ НА ВЕНА САФЕНА МАГНА
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ANAtOmiCAl vARiAtiONS OF tHE SAPHENO-FEmORAl
JUNCtiON AND itS ROlE iN EARly RECURRENCE AFtER lASER
ABlAtiON OF vENA SAPHENA mAGNA
Draganov, t.1, Zhelev, G.1, Nikolov, G.1, lozev, i.2, Zahariev, t.3
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РЕзЮМЕ

Лазерната аблация на вена сафена магна
/VSM/ е минимално инвазивен метод, получил широко приложение в лечението на варикозната болест поради малкия брой и
интермитентността на описаните следоперативни усложнения. Рядко се наблюдава
поява на рекурентна варикоза след нейното
прилагане. В тази дискусия споделяме
своите наблюдения и резултати при лечението на рекурентна варикоза след лазерна
аблация на VSM, дължаща се на вариации в
анатомията на сафено-феморалното съустие.
Обсъжда се ролята на високото вливане на
предната аксесорна сафенна вена /AASV/ заедно с някой от постоянните трибутарии,
оформящи сафено-феморалното съустие
/SFJ/ или нейното самостоятелно дрениране
директно във вена феморалис /VF/ за появата
на ранна рекурентна варикоза.
Ключови думи: сафено-феморално съустие, анатомични вариации, рекурентна варикоза, лазерна аблация, варикозна болест

SUmmARy

The laser ablation of vena saphena magna
/VSM/ is a minimally invasive method which
has become a common procedure in the treatment of varicose veins thanks to the fact that the
complications reported after its application are
rare and intermittent. Recurrence of varicose
veins after this procedure is quite infrequent. In
this discussion we will lay out our observations
and results from the treatment of recurrent varicose veins after laser ablation of VSM due to
variations in the anatomy of the saphenofemoral junction. We discuss the role of the high
entry point of the anterior accessory saphenous
vein /AASV/ along with some of the constant
tributaries forming the sapheno-femoral junction /SFJ/ or its autonomous drainage directly in
vena femoralis /VF/ in the manifestation of early
recurrence of varicose veins.
Key words: sapheno-femoral junction,
anatomical variations, recurrent varicose veins,
laser ablation.
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УВОД
Минимално инвазивните методи за лечение
на варикозната болест търпят бурно развитие
през последните години. От докладваното им за
пръв път през 1989 г. и публикуваните 10 години
по-късно резултати от лазерното лечение на варикозната болест /ВБ/, ендовенозната лазерна аблация се наложи като един от най-прилаганите
методи (7,18). За съжаление, все още не се дооценява значението на анатомичните вариации на
сафено-феморалното съустие за избягване на рекурентната варикоза.
Рекурентната варикоза, независимо от развитието на минимално инвазивните методи на лечение, остава сериозен проблем. Процентът на
изявата ѝ след корекция на венозния рефлукс при
лечението на варикозната болест варира от 13% 65% - до 20% -80% три години след оперативното лечение (12,17). В научната литература се
използват различни термини за нейното описание, което допълнително внася неяснота относно
етиология, патогенезата и клиничната ѝ изява.
През 1998 г. в Париж международна консенсусна
група дефинира и приема REVAS класификацията, която, съобразена със CEAP класификацията, има за цел детайлно да дефинира
етиологията, патогенезата и клиничната изява на
рекурентната варикоза (3).
Като рекурентна варикоза се означава наличието на варикозни вени на долните крайници
преди това лекувани по повод варикозна болест с
минимално инвазивни методи на лечение, включващи лазерна или радиофреквентна аблация,
склеротерапия или отворена хирургия със или без
адювантно лечение. Тя включва същински рекурентни вени, резидуални вени или нови варикозни вени в резултат на развитието на болестта
(17).
Описват се три типа на рекурентна варикоза:
• Първият тип са резидуалните вени. Това
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са вени, които са били налични при проследяване
един месец след операцията. Тези вени не са лекувани по време на операцята, защото не са открити предоперативно, не са установени по време
на операцията или умишлено са оставени нелекувани (8).
• Втория тип са истинските рекурентни
вени. Те не са регистрирани при едномесечното
проследяване и се появявят впоследствие в третираните по време на процедурата места (10).
• Третият тип на рекурентна варикоза са новопоявили се варикозни вени след едномесечно
проследяване на места, нетретирани по време на
процедурата.
Опит за задълбочен анализ на причините за
поява на рекурентната варикоза прави Kostas T. et
al, който опрeделя четири основни причини за
появата на рекурентната варикоза след хирургично лечение на ВБ (14).
1. Неоваскуларизация – поява на нови малокалибрени нагънати абнормни венозни съдове
най-често около SFJ, които възстановяват патологичния рефлукс между повърхностната венозна
мрежа и феморалната вена след предхождащо
ендоваскуларно или хирургично лечение на
VSM. Тя се явява един изключително труден за
преценка и анализ източник за рекурентна варикоза. Образуването на нови венозни съдове от
формираната гранулационна тъкан след извършен преди това стрипинг или лигиране на VSM
е докладван като причина в 8-60%. Ендовенозната лазерна и радиофреквентна аблация закономерно се докладват с по-нисък процент на поява
на рекурентна варикоза, дължаща се на неоваскуларизация и водеща до възстановяване на патологичния рефлукс в басейна на вече лекуваната
VSM. Клиничната изява може да бъде от няколко
месеца до години след проведеното лечение. Съобщават се различни данни - от 22.7% до 51.7%
след петгодишно проследяване (15).
2. Прогрес на заболяването – естествена ево-
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люция на съществуващото заболяване, водеща до
поява на рефлукс в нетретирани при лечението
участъци. Това е фактор, който, за съжаление, остава константна величина като причина за появата на рекурентна варикоза (4,5,12,19).
3. Техническа грешка, водеща до запазване на
венозния рефлукс поради неадекватна или недобра оперативна техника (21).
4. Тактическа грешка, водеща до запазване на
венозния рефлукс на VSM в резултат на неадекватна предоперативна преценка или неподходящо
избрано оперативно лечение.
Тактическите и технически грешки са докладвани като основна причина до 80% в случаите
на рекурентна варикоза (16). Тези данни трябва
да бъдат поставени на сериозна преоценка с навлязлото рутинно в клиничната практика предоперативно използване на доплеровата
сонография. Тя заема водещо място в предоперативната диагностика и спомага за значителното
намаляване на рецидивите, дължащи се на тактическа грешка в преценката на вида и обема на
плануваната оперативна интервенция (2). Наред
със стрипинга на VSM, варицектомията, ендовенозната лазерна и радиофреквентна аблация, в
практиката навлязоха и GHIVA и ASVAL методите, опиращи се изцяло на добрата преценка на

Фиг. 1. Анатомия на сафено-феморалното съустие

хемодинамиката и източниците на венозен рефлукс, за които доплеровата сонография е безценен
помощник (6). За съжаление, именно в групата на
тактическите грешки като причина за ранна поява
на рекурентна варикоза попада и пренебрегването на анатомичните вариации на SFJ. Анатомията му e обстойно разгледана и описана в
научната литература.
То има 5 значими клона, които се срещат найчесто в бедрения триъгълник - два медиални :
SEPV - суперфициална пудендална вена и PASV
- задна аксесорна сафенна вена; три латерални:
SEV - суперфициална епигастрална вена, SCIV суперфициална циркумфлексна вена и AASV предна аксесорна сафенна вена.
AASV се формира от супрапателарната
мрежа, приемайки клоновете от предната и латерална повърхност на бедрото. Тя се влива директно във VSM в 36% до 74% от случаите (9,11).
Описани са 8 варианта на вливане – самостоятелно или в общ ствол с VSM или друг неин трибутар като най-често 22.1 % е директното вливане
във VF при азиатци (15). Независимо че честотата
се разминава значително с представеното за англосаксонците, съществуването на тази анатомична вариация е факт, който изисква да бъде
взет под вниманиe при определяне на обема на
плануваната оперативна интервенция.
Важна роля във функционалната анатомия на
венозната система на долните крайници има мястото на вливане на постоянните клонове, формиращи SFJ и в частност AASV. От гледна точка на
хемодинамиката на венозния рефлукс високото
вливане на AASV над ESV в общ ствол с някой
от постоянните трибутари или самостоятелно във
VF над или под SFJ са предпоставка за формиране на нов венозен рефлукс, компрометиращ изцяло оперативното лечение.
Това се определя от факта, че принципна особеност на лазерната аблация се явява запазването
на SFJ и ESV, за да се даде възможност на образ-
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увалия се чукан на VSM да се дренира през нея
(1). В случай на кросектомия и стрипинг на VSM
незабелязването на самостоятелно вливане на
AASV във VF било над или под SFJ също би довело до рецидив на рефлукса и рекурентна варикоза.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ
„Дева Мария”- гр. Бургас за периода септември
2016 г. - октомври 2018 г. бяха извършени 87 оперативни интервенции на 85 пациенти по повод
рекурентна варикоза след лазерна аблация на
VSM. От пациентите 56 бяха жени и 29 - мъже.
Средната възраст на оперираните беше 51 г. (21
г.-74 г.) като те бяха определени в класове от 2 до
4 по CEAP. На всички пациенти беше проведено
предоперативно дуплекс ултрасонографско изследване. За оценка използвахме класификациите СЕАР и REVAS, както и ревизирания
VCSS. Пациентите бяха проследени постоперативно на 1-я , 6-я и 12-я месец. Проведеното предоперативно изследване даде възможност да бъдат
определени три групи от пациенти с рекурентна
варикоза след ендоваскуларно лазерно лечение на
варикозна болест (Диаграма 1).

Диаграма 1.

50

Първа група: 11 пациенти с реканализация
на VSM в отделни нейни сегменти, която беше
причина за изявата на рекурентната варикоза 12.64% от оперираните.
Втора група: 52 пациенти, при които се установи неоваскуларизация и/или резидуална варикоза в областта на бедрото, което представлява
59.77 % от претърпелите повторна операция.
Трета група: 24 пациенти, при които беше
регистрирана ранна рекурентна варикоза след
предхождащо
ендоваскуларно лечение по
предно-външната повърхност на бедрото, изявила се съответно на третия месец при 5 и до
първата година при 19 от пациентите, статистически представляващо 27.58% от оперираните от
нас.
РЕзУЛТАТИ
При двадесет и четирите пациенти с регистрирана ранна рекурентна варикоза по предновъншната повърхност на бедрото доплеровото
ултрасонографско изследване установи инсуфициентна варикозно променена AASV, торквирана
и с диаметър 0.5 - 0.7 см. Тя беше разположена
супрафасциално по предно-латералната повърхност на бедрото и се дренираше в латерален перфорант на подбедрицата. Това наложи повторно
оперативно лечение - кросектомия и варицектомия на рекурентните варикозни съдове след осигурен проксимален и дистален контрол на VF за
избягване на риска от интраоперативно кървене.
По време на кросектомията при пет от пациентите се откри разгледаната по горе анатомична вариация:
- при един - самостоятелно вливане на инсуфициентната AASV непосредсвено над SFJ по
предно-латералната повърхност на VF;
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- при четирима - високо вливане на AASV
в общ ствол със SEV и SCIV в сафено-феморалното съустие (Диаграма 2).

тните вени с добър постоперативен резултат. При
един от случаите - лазерна аблация на AASV и
варицектомия на рекурентните вени на подбедрицата.
Като алтернатива на повторната оперативна
интервенция може да се посочи първичната лазерна аблация на VSM, последвана от такава и на
AASV в един етап в случай на диагностирана
предоперативно анатомича вариация на SFJ .
ИзВОД

Това представлява 5.75 % от оперираните от
нас 85 пациенти с рекурентна варикоза след лазерна аблация на VSM. Следоперативният период
протече гладко и при петимата пациенти. На контролните прегледи на 1-я , 6-я и 12-я месец те
бяха без субективни оплаквания.

Лазерната аблация на VSM е метод на избор
при хирургичното лечение на варикозната болест.
Добрите ранни и късни резултати и ниската честота на настъпващите усложения я утвърждават
като златен стандарт сред минимално инвазивните методи. Необходимо е пълно предоперативно ултрасонографско картиране на венозната
система на засегнатия крайник. В случай на установяване на описаната анатомична вариация на
сафено-феморалното съустие прилагането на
кросектомия, съчетана с последователна лазерна
аблация на VSM и ААSV, са условие за избягване
на ранен рецидив и рекурентна варикоза .
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някой от постоянните трибутарии, формиращи
SFJ, води до ранна рекурентна варикоза, компрометираща лечението. При регистрираните в клиниката пет случая на раннен рецидив, дължащ се
на обсъдената по горе анатомична вариация на
AASV, при 4 от пациентите беше приложена кросектомия, съчетана с варицектомия на рекурен-
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С ВАРИКОЦЕЛЕ –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
С. Генадиев, И. Павлов, Л. Шкварла, С. Хамуде, А. Тонев
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище

ENDOvASCUlAR tREAtmENt OF A PAtiENt
WitH vARiCOCElE: CliNiCAl CASE

Genadiev S., Pavlov i., Shkvarla l., Hammoudeh S., tonev A.
Clinic of vascular surgery, MHAT Uni Hospital, Panagiurishte
РЕзЮМЕ

Представяме клиничен случай на пациент с варикоцеле, при който чрез имплантация на койлове бе емболизирана лявата вена
тестикуларис. Болният е на 34 години, без
придружаващи заболявания, с доказан стерилитет в семейството. Пациентът няма анамнеза
за
прекарани
операции
или
възпалителни остри и хронични заболявания
на половата система. Ехографски доказано е
разширение на лявата тестикуларна вена, а
чрез спермограма - астенотератозооспермия.
Извърши се ендоваскуларно лечение чрез
имплантация на койлове в лявата тестикуларна вена, водеща до тромбоза на същата и
клоновете ѝ.
Ключови думи: варикоцеле, ендоваскуларно лечение, койлове, стерилитет
УВОД
Варикоцелето представлява дилатация на вените на плексус пампиниформис. Това е добре изучено състояние, което може да доведе до болка,
тестикуларна атрофия и безплодие. Среща се при
16% от юношите (11), като при до 40% от мъжете

SUmmARy

We present a clinical case where a left-sided
varicocele was embolized by implanting embolization coils. A 34-year-old patient with no
known diseases and proven infertility in the
family. The patient has no history of surgery or
inflammatory acute and chronic diseases of the
reproductive system. An ultrasound study has
proven a dilatation of the left testicular vein, but
by spermogram - asthenoteratozoospermia. Endovascular treatment was performed by implantation of coils into the left testicular vein leading
to thrombosis of the same and its branches.
Key words: varicocele, endovascular treatment, coils, sterility

води до проблеми с плодовитостта (1). Патофизиологията на варикоцелето е свързана с венозна
недостатъчност и рефлукс, включващ вените,
които дренират кръвта от тестиса. Лявата тестикуларна вена се засяга по-често отколкото дясната, като причината за това е, че ъгълът на
вливането й е близък до 90 градуса, за разлика то
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дясната, при която е остър. Двустранната инсуфициенция се наблюдава при до 10% от клинично изявените варикоцелета (14). Въпреки че в
началните стадии заболяването протича асимптомно и може да се диагностицира само палпаторно, в по-напредналите стадии рискът е от
влошаване качествата на семенната течност и инфертилитет. В днешно време има многобройни
възможности за лечение, включително ендоваскуларни, отворени и лапароскопски хирургични
подходи.

Фиг. 1. Интрапроцедурна флебография на лява тестикуларна вена

54

КЛИНИЧЕН СЛУЧАй
Представяме клиничен случай на 34-годишен
мъж (И.Д.) с оплаквания от тежест, дискомфорт
и болка при продължително стоене и умерени до
тежки физически усилия в левия тестис. Оплакванията са с давност няколко месеца, като постепенното се засилват. Пациентът съобщава за
неуспешни опити да има дете повече от една година – безплодие в семейството. След консултация с уролог се извършва изследване на семенна
течност и се установява астенотератозооспермия.

Фиг. 2. Заключителна флебография на лява тестикуларна
вена
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Пациентът посещава съдовохиургичен кабинет,
където ехографски се установява дилатирана лява
тестикуларна вена с размер до 4 мм. Няма анамнеза за прекарани операции, травми или възпалителни заболявания, засягащи директно или
индиректно половата система. Пациентът се прецени като подходящ за транскатетерна емболизация на лява тестикуларна вена.
Десен феморален достъп. Пункционно се
канюлира вена феморалис декстра ретроградно.
С хидрофилен водач се премина в съдовия басейн
на лявата ренална вена. Прекара се катетър 4фр.
Флебография с данни за дилатирана и инсуфициентна вена тестикуларис синистра, с венозен конвулут проксимално (Фиг. 1). Имплантираха се два
койла дистално, от нивото на бедрената глава и
два койла проксимално към венозния конвулут.
Контролна флебография показва липса на кръвоток в целия третиран сегмент (Фиг. 2). Пациентът
бе изписан на 3-ти постпроцедурен ден, без оплаквания, без усложнения.
На контролния преглед 1 месец постпроцедурно пациентът съобщи за отзвучаване на оплакванията, но за наличие на търпима лека
тежест в лява илиачна област, независеща от положението на тялото или активност.
Спермограмата на 6-тия месец след процедурата показа увеличение на количеството на подвижните сперматозоиди и скоростта на
движението им в еякулата до нормални стойности.
Най-радостното в случая бе, че на 8-мия
месец след процедурата пациентът се обади да
съобщи, че съпругата му успешно е забременяла.
ДИСКУСИЯ
Индикациите за лечение на варикоцеле са
предмет на дебат. Някои индикации са получили
широко признание, докато други остават спорни.

Има ясни доказателства, че пациент с орхиалгия
и свързано ипсилатерално варикоцеле, се повлияват отлично от перкутанна емболизация. Лечението на варикоцелето е показано в случаи на
естетични проблеми (6), безплодие, тестикуларна
болка и атрофия на тестисите - в педиатричната
популация (4,12). В последния си преглед на литературата Холпен и сътр. заключават, че орхиалгията е показател за перкутанна емболизация на
варикоцелето (12).
Перкутанна емболизация е налична възможност за тази група пациенти, особено като се има
предвид възпалението и болката, свързана с хирургичната операция (5). Ретроспективен преглед
на 154 пациенти показва, че 86,9% от пациентите
са били без болка 39 месеца след перкутанната
ретроградна емболизация (10). Лечение на варикоцеле трябва да се предприема, когато се изключи причина за инфертилитет при жената и
спермограмата на мъжа е с патологични отклонения (9).
Други фактори, които трябва да се имат предвид при вземането на решение дали да се предложи лечение на варикоцеле включват възрастта
и времето за зачеване, тъй като може да отнеме
от 3 до 6 месеца след корекцията на варикоцелето, за да се подобрят параметрите на сперматозоидите.
Американският
комитет
по
репродуктивна медицина препоръчва лечение
при палпируемо варикоцеле при инфертилни
двойки, когато жената няма проблем с фертилитета, а мъжът има абнормна спермограма (9). Не
се препоръчва предприемане на интервенция при
асимптоматични пациенти (8,9).
Сигнификантна атрофия на единия тестис,
предизвикана от варикоцеле, заедно с абнормна
спермограма крие риск за тестиса и е индикация
за оперативно лечение (11).
Изолираното варикоцеле вляво е най-подходящо за ендоваскуларно лечение, докато пациентите с двустранно или локализирано вдясно
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варикоцеле, както и много големи варикоцелета
е по-добре да се оперират (6,13). Следоперативният рецидив на варикоцеле също е индикация за
перкутанна емболизация. Рецидиви се получават
заради невъзможност интраоперативно да се
оцени анатомията – вариабилност на вените, колатерални мрежи, дупликация на тестикуларната
вена. Резултатите при тази група пациенти са
много добри и доближават 100% (2,7).
В клиничната практика са се наложили хирургични и ендоваскуларни методи на лечение.
Хирургичните техники включват: отворен ингвинален, висок ретроперитонеален и субингвинален микрохирургичен достъп, както и
лапароскопска техника. Микрохирургичната ингвинална и субингвинална варикоцелектомия показват по-добри резултати за лечение на
стерилитета, по-малко рецидиви и по малко усложнения – най-честото от който е хидроцеле,
спрямо конвенционалната варикоцелектомия при
мъже с инфертилитет. В метаанализ от 2009 г.
Каян и сътр. сравнява 3,319 хирургично лекувани
пациенти с 314 пациенти, лекувани чрез перкутанна емболизация, всички с клинично палпируемо варикоцеле и инфертилитет (3). Честотата
на неуспеха и спонтанните бременности са съответно - 3,25% и 41,97%. при оперативно лечение
и 13,05% и 33,2%, съответно при ендоваскуларно
лечение, разликите от които са статистически значими. Тези резултати представят микроскопския
хирургичен подход пред перкутанната емболизация. След този метаанализ Касиди и сътр. (13)
публикуват голяма серия от пациенти с емболизация на варикоцеле (158 болни) от един център
и демонстрира, че докладвания 13% неуспех е до
голяма степен свързан с неуспех да се оклудира
дясната гонадална вена. Техният опит показава
19,3% неуспех при лечение на варикоцеле вдясно
и само 2,3% неуспех вляво, поради значително
по-голямата сложност да се катетеризира дясната
тестикуларна вена спрямо лявата (13).
56

Последният систематичен преглед на Кохрейн за лечение на варикоцеле през 2012 г. заключва, че хирургичното или ендоваскуларното
лечение на варикоцеле при субфертилни мъже с
клинично изявено варикоцеле и абнормална спермограма може да бъде от полза, но доказателствата не са убедителни. Смисълът за провеждане
на хирургично или перкутанно ендоваскуларно
лечение при субфертилни мъже с субклинично
вариколе и нормална спермограма е спорен на базата на този систематичен преглед, т.е. няма разлика между хирургично и ендоваскуларно
лечение (8).
зАКЛЮЧЕНИЕ
Ендоваскуларната транскатетерна техника
за емболизация на лявата тестикуларна вена при
варикоцеле може да се използва като минимално
инвазивна, безопасна и ефективна алтернатива на
хирургичното лечение, като осигурява облекчаване на болката и подобрява плодовитостта при
добре подбрана популация от пациенти.
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ЮБИЛЕй

През месец август тази година проф. Андрея Андреев навърши
80 години.

Роден в частната хирургична болница на баща си в Стара Загора,
той е хирург второ и лекар трето поколение. Завършил с отличие
МУ - София, става военен лекар и специализира хирургия във ВМА.
Седемнайсет години той е хирург в Клиниката по сърдечно-съдова
и гръдна хирургия при ВМА, където придобива огромен опит,
учейки се от водещи хирурзи от екипа на проф. Г. Кръстинов. Там
защитава дисертация, след което 10 г. е Началник на Отделението
по съдова хирургия. През 1987 г. проф. Андреев започва работа в
УБ в гр. Стара Загора. Избран е за доцент в МФ в родния си град.
Там основава клиника по Съдова хирургия и създава своя школа по
тази нова специалност. След 2005 г. той е консултант във ВМА, а
през 2005/2006 г. - и в Кувейт. Отново в Ст. Загора през 2009 г. проф.
Андреев завежда Отделение по съдова хирургия в болница „Тракия” и работи там до 2017 г., подкрепяйки
новия екип от съдови хирурзи. От 2018 г. той е консултант в Съдова хирургия при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” в Плевен, като продължава да оперира и консултира в София и днес, независимо от възрастта си.

Проф. Андреев е хирург с 50-годишен опит, с хиляди оперативни интревенции и десетки хиляди
пациенти. Специализирал в Дюселдорф, Лунд, Сейнт Мери Хоспитъл, ВМОЛА и Лонг Айлънд Васкюлър Сентър при водещи съдови хирурзи, той натрупва опит, който му позволява да внедри у нас нови
лечебни методи - „ин ситу” байпас, лечение на лимфедем и др. Проф. Андреев има оригинални постижения като създаване и внедряване на българска съдова протеза (диплом от ИНРА) и на съдов инструмент
(награда от СУБ).

Проф. Андреев е автор на 153 публикации. Представил е 14 доклада на международни конгреси в
Лондон, Сан Диего, Ню Йорк, Берлин, Кипър, Родос, Корфу. Той е участник в 40 световни научни срещи
(вкл. Чаринг Крос, Франк Виит), ръководил е научни сесии на конгреси в Лодз, Солун, Клуж, Пекин,
Корфу, Инсбрук. Проф. Андреев е организатор и Президент на „Първи Български симпозиум по Съдова
хирургия и Ангиология” през 1991 г. във ВМА и на „Първа Българска среща по Съдова и Ендоваскуларна
хирургия” през 2003 г. в НДК с участие на водещи съдови хирурзи от цял свят. С тези форуми бе поставено началото на широко международно сътрудничество.

Проф. Андреев е уважаван преподавател, чел лекции в Индианаполис, Кувейт, Пекин, София, Плевен, Ст. Загора и др. Той е участник и председател на изпитни комисии по съдова и по специална хирургия. Проф. Андреев е автор на 4 книги по специалността: „Съдови заболявания“ (1998), „Vascular
Diseases and Applied Vascular Surgery“ (2007) и „Съдови заболявания. Съдова и ендоваскуларна хирургия“
(2009, 2018). Автор е на първата програма по съдова хирургия, позволила регламентирането на тази нова
специалност у нас. Вече 16 г. е член на редколегията на сп. „International Angiology“. Проф. Андреев 10
г. е главен редактор на сп. „Ангиология и съдова хирургия”, което с много труд и упоритост издига сред
водещите журнали в България.
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Проф. Андреев е с голям международен авторитет. От 1988 г. е член на ESVS, в чийто борд участва
през 2003-2006 г. От 2003 г. той е Вицепрезидент на Международния Колеж по Ангиология, а през 20022006 г. е в борда на IUA. Почетен член е на Румънското ангиологично дружество. Проф. Андреев е членучредител на БНДСЕХА, председател на фондация „Съдови Заболявания” и „СССХБ”, съучредител на
БЛС. Бил е консултант на БЛС и НЗОК, награден е със звание „Български лекар”. На 19.10.2014 г. проф.
Андреев е награден с почетния знак на БЛС- сребърен „за особени заслуги към БЛС и за развитие на
българската школа по съдова хирургия”, а на 09.05.2016 г. е награден от Председателя на Народното събрание с почетен плакет „за половин век безупречна служба и за изключителен принос за специалността
съдова хирургия в страната ни“.
Пожелаваме на проф. Андреев крепко здраве и професионално дълголетие.
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ИзИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

За публикуване се приемат оригинални статии, обзори и описание на клинични случаи от
практиката в областта на ангиологията, съдовата и ендоваскуларната хирургия, както и съобщения за проведени и предстоящи научни
събития, рецензии на книги, критични бележки
и др.
Текстовете се предават в електронен ръкопис, изработен с програма Microsoft Word шрифт Times New Roman 12 с отстояние между
редовете 1,15.
Обемът на статиите не трябва да надхвърля
12 стандартни страници (до 30 реда, 60-66 знака
на ред, формат А4).
Начин на оформяне на статиите, подадени за печат:

1. Заглавие с инициалите и фамилните
имена на авторите, име на институцията, в
която работят – на български и английски език
(в съответния шрифт - само главни букви). Ако
авторският колектив е от повече от една институция, имената се маркират с цифров индекс.

2. Резюме – на български и английски език
в обем до 250 думи, завършващо с до 6 ключови
думи.
3. Оригиналните статии трябва да съдържат задължително 6 раздела: увод, цел, материал и методи, резултати, обсъждане и
заключение (изводи).

4. Фигурите и таблиците трябва да бъдат
номерирани и да има пояснителен текст на
български език към тях. Те трябва да са упоменати в текста, за който се отнасят. Таблиците
трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word,
а фигурите се подават в един от следните формати - .jpg, .pdf или .ppt.

реда на цитирането им в текста. В текста източникът се изписва със съответната цифра като
горен индекс. Заглавието на цитираната статия
или книга в литературата трябва да бъде изписано изцяло, а съкращенията след него се оформят задължително така, както се практикува в
Index Medicus. При цитиране на книга е задължително да се изпишат авторите, заглавието,
градът, издателството, годината на издаване и
общия брой страници или от-до.
Примери:
1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in
Europe after Chernobyl: 5 year followup. Br J
Cancer 1996;73:1006-12.
2. Braunwald E. Mechanisms of cardiac contraction and relaxation. In: Braunwald, E (ed) Heart
Diseases. Philadelphia: E. Saunders and Co;
1988;383-425.

10. Мерителните единици трябва да се изписват съгласно международните стандарти - на
латиница; а съкращенията трябва да бъдат
въведени в началото на текста.
12. Адрес за кореспонденция: име, служебен адрес, телефон, е-mail.

13. Научните съобщения, изпратени на главния редактор, които не отговарят на изискванията на списанието за съвременна и
качествена научна продукция, ще бъдат
връщани на авторите.

Материалите се изпращат на електронната
поща на главния редактор: detilu@abv.bg

5. Литературата към статиите не трябва да
съдържа повече от 40 заглавия. Източниците се
номерират с арабски цифри и се подреждат по
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