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Инфекциите на хирургичните рани пред-
ставляват голям терапевтичен проблем. Най-
често изолираните бактерии при пациенти
със сърдечно-съдови заболявания са S. aureus
и коагулаза негативните стафилококи, във
връзка с което първа генерация цефалоспо-
рини са предпочитаните антибиотици за про-
филактика. Нозокомиалните инфекции
изискват бърза промяна на терапевтичния
подход при тези пациенти. Скорошни про-
учвания предлагат ванкомицин като избор на
медикамент и представят отлични резултати,
независимо от стандартите за приложение.
Профилактиката и лечението са  високо
ефективни при постоперативни инфек-
циозни компликации при пациенти със
съдови реконструкции със синтетични про-
тези. Ванкомицин е обещаваща алтернатива
за всички стандартни терапевтични схеми,

РЕзЮМЕ

Surgical wound infections are serious ther-
apeutic problem. The most commonly isolated
bacteria in cardiovascular patients are S. aureus
and coagulase negative staphylococci in relation
to which first generation cephalosporin are the
preferable medication for prophylaxis. Nosoco-
mial infections require a rapid change in the
therapeutic approach to those patients. Recent
randomized studies suggest Vancomycin as a
drug of choice which presents excellent results
despite of distinct standards for administration
and application. It could be highly effective for
prophylaxis as well as for treatment of postop-
erative infectious complications in patients with
vascular reconstructions with synthetic prosthe-
sis. Vancomycin is a promising alternative to all
standard therapeutical schemes showing high ef-
fectiveness in patients with surgical wound in-
fections.

SUmmARy

BЪзМОЖНОСТИ зА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАНКОМИЦИН
В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ

Л. Бешев1, Г. Ахмедова1, М. Маринов1, В. Едрева2
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POSSiBilitiES FOR ADmiNiStERiNG OF vANCOmyCiN
iN vASCUlAR SURGERy
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показващ висока ефективност при пациенти
с инфекция на хирургичните рани.

ключови думи: ванкомицин, инфекции,
съдова хирургия

Key words: Vancomycin, infection, vascu-
lar surgery

УВОД

Инфекциите на хирургичното място (ИХМ)
са сериозен проблем във всички клонове на хи-
рургията поради това, че увеличават заболевае-
мостта, удължават болничния престой,
увеличават броя на рехоспитализациите, влоша-
ват качеството на живот и изхода за пациента и
оскъпяват лечението. Годишно в САЩ се регис-
трират 300 000 – 500 000 ИХМ и те представля-
ват втората по честота група вътреболнични
инфекции след пневмониите. Двете най-важни
стратегии за профилактика на ИХМ са асепти-
ката и антисептиката, от една страна, и перио-
перативното приложение на системни
антибиотици, от друга1 .

В сърдечната, съдовата, гръдната хирургия,
както и в ортопедията и неврохирургията
Staphylococcus aureus и коагулаза-негативните
стафилококи (KНC), в частност S. epidermidis
причиняват 70 – 90% от постоперативните ин-
фекции. Други микроорганизми – дифтероиди,
аеробни и анаеробни стрептококи, ентерококи
и грам-отрицателни чревни бактерии имат по-
малък относителен дял2, 3. Поради това в тези
клонове на хирургията и специално в съдовата
хирургия цефазолин е препоръчителният анти-
биотик за профилактика на ИХМ. Напоследък
обаче, се наблюдава промяна в етиологията на
ИХМ, като метицилин-резистентните S. aureus
(MRSA) и метицилин-резистентните коагулаза-
негативни  стафилококи (MRCNS) са главните
патогени, асоциирани с ИХМ при сърдечни, съ-
дови, торакални, ортопедични и неврохирур-
гични операции1. Едновременно с това се

наблюдава и увеличение на MRSA и МRCNS,
изолирани в обществото, т.е. при първично
здрави хора. Причиняваните от тях инфекции се
свързват с удължаване на болничния престой и
оскъпяване на лечението в сравнение с ИХМ,
причинявани от други микроорганизми, вклю-
чително и метицилин-чувствителни S. aureus1, 3.
Тези данни придобиват особено голямо значе-
ние, когато се касае за пациенти, на които пред-
стоят реконструктивни съдови операции,
процедури изискващи стернотомия, поставяне
на изкуствена става или други чужди приспо-
собления, поради голямата тежест на дълбоките
инфекции при тях. Поради това се търсят  ал-
тернативи на цефазолин за профилактика на
ИХМ – ванкомицин, тейкопланин, даптомицин,
линезолид, рифампин и др. като сред тях най-
голям е интересът към ванкомицин. Въпреки че
общоприето е становището, че ванкомицин не
бива да бъде приеман за антибиотик на първи
избор за рутинна профилактика на ИХМ, вече
има данни за използването му като алтернатива на
бета-лактамните антибиотици, както и за различ-
ните начини за приложението му.

Ванкомицин – характеристики
Антибиотикът, познат сега като ванкомицин

е изолиран за първи път през 1953 г. от сътруд-
ници на  Eli Lilly от почва от остров Борнео4.
Първоначално е означен като „съединение
05865“, но по-късно е преименуван на ванкоми-
цин (от vanquish - побеждавам, англ.) заради
способността му да убива пеницилин-резистен-
тните стафилококи5. Ванкомицин е гликопептид
с високо молекулно тегло, продуциран от Strep-
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tomyces orientalis. Механизмът му на действие
се състои в потискане на финалния етап от син-
теза на клетъчната стена на бактериите6. Има
бактерициден ефект срещу повечето грам-поло-
жителни бактерии1, 6. Активен е срещу стафи-
лококи включително пеницилин и
метицилин-резистентни, стрептококи, Strepto-
coccus pneumoniae, някои ентерококи, клостри-
дии, анаеробни грам-положителни коки,
Propionibacterium acnes, Corynebacterium
jeikeium и актиномицети. Комбинацията с ами-
ногликозид увеличава бактерицидния му ефект.
При стандартно използване се прилага паренте-
рално като бавна венозна инфузия5, 6. След нея
се наблюдава триекспоненциална крива на вре-
мето му на полуживот с първа, втора и трета
фаза на  седмата минута, 0.5 – 1 час и 3 – 9  часа
след инфузията, съответно. Неговата втора фаза
на полуживот обуславя и препоръките за пре-
оперативното му приложение – 1 до 2 часа
преди инцизията1, 7.  Инфузията на 1 g ванкоми-
цин интравенозно  създава серумни нива, които
достигат терапевтичния прозорец от 15 до 30
µg/ml5, 8. Приблизително 80% от лекарството се
екскретира през бъбреците в рамките на 1 ден.
За поддържане на стабилни концентрации в ор-
ганизма и достигане на  ефективни минимални
потискащи концентрации ( МПК) е необходимо
прилагането му през 12-часови интервали1,5, 7. 

Ексцесивните серумни концентрации са
токсични за 8-ми краниален нерв и бъбреците.
Токсичността му може да се увеличи при при-
ложение в комбинация с аминогликозиди. Тера-
певтичните курсове трябва да са кратки6. Към
проявите на системна токсичност се отнася и
„Red man syndrome“ или „Red person syndrome“,
който представлява неимунна реакция на свръх-
чувствителност, медиирана от директното осво-
бождаване на хистамин5,7. Наблюдава се минути
след приложението му. Проявява се с генерали-
зирана еритема, тахикардия, пруритус и макуло-

папулозен обрив. В редки случаи може да се
стигне до хипотензивен шок5. Въпреки, че ван-
комицин е на разположение за клинично прило-
жение от повече от 60 години, след 80-те години
на ХХ-ти век се наблюдава постоянно нараст-
ване на използването му, главно поради увели-
чаване на честотата на инфекциите,
причинявани от MRSA и MRCNS1. Към настоя-
щия момент ванкомицин се прилага  за лечение
и профилактика на ИХМ.

Приложение на Ванкомицин
за системна Профилактика

Антибиотичната профилактика в хирур-
гията е въведена преди повече от 60 години. Ан-
тибиотиците се приемат за профилактично
приложени, когато се прилагат преди началото
на операцията, интраоперативно или до 24 часа
след края на интервенцията9. Според най-ранни
проучвания,  мерките, които могат да повлияят
върху развитието на експерименталната инфек-
ция са ефективни само през първите 3 – 4 часа
след контаминацията на раната с микроорга-
низми9, 10.  По-късно Classen и съавт. намират,че
най-добри резултати при сърдечни операции се
постигат, когато профилактиката започва 1 час
преди инцизията11. Bratzler и съавт. правят об-
стоен анализ на 34 133 пациенти в американски
болници, претърпели големи хирургични ин-
тервенции, в това число съдови – интерпозиция
на протеза, аневризми, ТЕА и венозни байпаси
по отношение на три критерия – брой болни с
профилактично приложени антибиотици, съот-
ветствие на приложения антибиотик с препо-
ръчваните в гайдлайните  и продължителност
на профилактиката. Авторите установяват, че
антибиотична профилактика е прилагана при
55.7% от пациентите, в 92.6% антибиотикът е
съобразен с препоръките, но профилактиката е
продължавала до 24 часа само при 40.7%. Те
правят заключението, че съществуват реални
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възможности за усъвършенстване на антибио-
тичната профилактика в голямата хирургия9.

Критериите за използване на един антибио-
тик за профилактика са: да е бактерициден; да
не е скъп; да има дълъг полуживот; да е съоб-
разен с типа на операцията11. Най-често се пре-
поръчват цефалоспорини І и ІІ генерация 7, 9, 12,

13. Според Gilbert и съавт7 актуалните препо-
ръки за профилактика в сърдечно-съдовата хи-
рургия включват: реконструкции на
абдоминална аорта; процедури върху долен
крайник, включващи инцизия в бедрения три-
ъгълник;  всяка съдова процедура, която
включва протеза или чуждо тяло; ампутация на
долен крайник поради исхемия; сърдечна хи-
рургия; сърдечна трансплантация; перманентни
пейсмейкъри; имплантация на сърдечни дефиб-
рилатори.

Тя рутинно трябва да се извършва с цефа-
золин 1 – 2 g (при тегло на пациента < 120 кg)
или 3 g (при тегло >120 кg) i.v. като еднократна
доза или 3 пъти през 8 часа за 1 – 2 дни или с
цефуроксим 1.5 g еднократно i.v. или през 12
часа с обща доза 6 g. 

В сърдечната и в съдовата хирургия, както
и в ортопедията, антибиотикът, който най-често
се определя като неподходящ за профилактика,
когато няма основателни причини за това е ван-
комицин9. Той обаче може да бъде антибиотик
на избор за профилактика в определени случаи:
документирана застрашаваща живота алергия
към бета-лактамни антибиотици1, 7, 9; болници с
висока честота на инфекции, причинени от
МRSA и МRCNS9 или при пациенти с висок
риск за развитие на такава инфекция7; доказана
колонизация на пациента с МRSA1, 7, 12; рутинно
при хирургични процедури, включващи им-
плантация на съдова протеза, стернотомия или
поставяне на изкуствена става1.

Още през 1992 г. Маki и съавт. намират, че
приложението на ванкомицин (15 мg/кg тегло)

незабавно преди операцията осигурява терапев-
тични кръвни нива за хирургична профилактика
при повечето съдови и сърдечни операции, като
има за резултат по-добра протекция срещу пос-
топеративни инфекции от други антибиотици.
Според авторите показанията за приложението
му са: смяна на съдови протези и сърдечни
клапи; при всички сърдечно-съдови операции,
ако преди това пациентът е бил на широкоспек-
търна антибиотична терапия; за всички сър-
дечно-съдови операции в центрове с висок
процент на инфекции от метицилин-резистен-
тни стафилококи (МРС) и ентерококи14.

В режим на профилактично приложение по-
вечето изследователи препоръчват 1 грам ван-
комицин еднократно в бавна венозна инфузия
или през 12 часа за 1 – 2 дни. За пациенти с
тегло >90 кg се прилага по 1.5 g i.v. еднократно
или през 12 часа за 1 – 2 дни7. Има противоре-
чия относно продължителността на профилак-
тиката, специално в сърдечно-съдовата и
ортопедичната хирургия, където много хирурзи
предпочитат да продължат профилактиката до-
като бъдат отстранени всички дренажи. Има
проучвания обаче, които доказват, че еднократ-
ната профилактична доза е еднакво ефективна
с продължителното приложение на антибиотика15.
Още повече, че удължената профилактика може
да се окаже вредна поради опасност от колони-
зация на пациента с резистентни на ванкомицин
бактерии9.

Прецизирането на показанията за профи-
лактично системно приложение на ванкомицин
се затруднява и от факта, че в много от проуч-
ванията се посочва, че приложението му е ос-
нователно в болници с висока честота на
инфекции причинявани от МРС, без да се уточ-
нява какво трябва да се разбира под „висока
честота на инфекции“. Само в проучване на Mu-
ralidhar се приема, че когато MRSA са до 10% е
препоръчително използването на други анти-
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биотици, а ванкомицин би трябвало да се при-
лага както при спешни, така и при планови
болни само в случаите, когато МRSA са повече
от 50% от изолатите16.

Приложение на Ванкомицин 
за лечение на Вече Възникнала
инфекция
Парентерално приложен, ванкомицин е по-

казан за лечение на вече възникнала (съществу-
ваща) инфекция в следните случаи: лечение на
некротизиращи инфекции в комбинация с кар-
бапенеми в доза 1 g i.v. през 12 часа; за лечение
на ранна и късна протезна инфекция в комби-
нация с цефепим, левофлоксацин или тазоцин
също по 1 g i.v. на всеки 12 часа; инфекции на
съдови протези, причинявани от биофилм-про-
дуциращи бактерии, специално коагулаза-нега-
тивни стафилококи - в същите дозировки12. При
вече възникнала протезна инфекция емпирич-
ната  широкоспектърна парентерална терапия,
трябва да започне незабавно. Поради опас-
ността от МRSA авторите препоръчват ванко-
мицин 1 g на всеки 12 часа за покриване на
всички грам-положителни бактерии в комбина-
ция с бета-лактамни антибиотици или флуоро-
хинолони за покриване на грам-отрицателните
бактерии13. Работната група по вътреболнични
инфекции към Британската асоциация по анти-
микробна химиотерапия (BSAC) препоръчва
различни схеми за лечение на вече възникнала
ранна протезна инфекция: стандартна терапия
– цефуроксим + метронидазол с или без амок-
сицилин; за пациенти алергични към пеници-
лин – ципрофлоксацин + клиндамицин. Имайки
предвид, че S. aureus е най-често изолираният
патоген при ранна инфекция и че резистен-
тността към метицилин се увеличава, емпирич-
ната терапия трябва да включва гликопептидни
антибиотици, в частност ванкомицин, където
МRSA са доминиращи3.

В случаи на  доказани биофилм-продуци-
ращи бактерии (S. aureus и S. epidermidis), пре-
поръката е:  парентерален ванкомицин в
комбинация с перорален или интравенозен ри-
фампин. Парентералните антибиотици трябва
да се прилагат минимум 2 седмици. При паци-
енти с инвазивни или кавитарни инфекции или
такива, които претърпяват in situ  заместване с
протеза или алографт, както и при  техники,
съхраняващи протезата, се изисква терапията да
продължи 4 до 6 седмици с парентерални анти-
биотици13. 

Като обобщение, ванкомицин към момента
е „златен стандарт“ за лечение на вече възник-
нала инфекция, причинена от МRSA или
МRCNS3. Парентералното приложение на ван-
комицин има и своите недостатъци. В сравне-
ние с цефалоспорините той има по-бавен
бактерициден ефект и по-тесен антимикробен
спектър, който не включва грам-отрицателни
бактерии. В случаи на инфекции, причинени от
S. aureus с МИК >1 µg/ml се налага завишаване
на дозата, което може да доведе до тежки стра-
нични ефекти. При различни групи пациенти
ванкомицин показва индивидуални особености
във фармакокинетиката. Свързването му с бел-
тъците при здрави индивиди е около 55% и на-
малява при болни с хипоалбуминемия. Въпреки
че  прониква в повечето тъкани и телесни теч-
ности, концентрацията му в оперативната рана
показва големи вариации в зависимост от стадия
на заболяването и степента на възпаление 1. Тъ-
канната му концентрация в интерстициума е
сигнификантно по-ниска при диабетици
(средно 3.7 mg/l) в сравнение с пациенти без
диабет (средно 11.9 mg/l), претърпели сърдечни
операции17. Тъканната му пенетрация  в маст-
ните тъкани при парентерално приложение  е
много вариабилна (от 0.32 до 7.35 mg/кg) и сиг-
нификантно по-ниска (средно 1.8 mg/кg) в срав-
нение с концентрацията му в плазмата (средно
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11.0 mg/l) и съдовата стена (средно 5.07 mg/кg)
при пациенти, претърпели съдови операции18.
Тези данни до голяма степен обясняват и все по-
широкото му локално приложение.

локално Приложение на
Ванкомицин
За първи път локално приложение на анти-

биотици в хирургията е извършено през 1958 г.
от английския неврохирург Gibson 5. Локалното
приложение на прахообразни антибиотици е по-
пуляризирано в края на 60-те години на ХХ-ти
век за превенция на раневата инфекция в абдо-
миналната хирургия още преди съще- ствува-
нето на ефективна системна профилактика [19].
Локалните  антибиотици в хирургията се при-
лагат под различни форми. Falagas и Vergidis
анализират данни от различни експеримен-
тални и клинични проучвания и показват, че
този метод изглежда полезен в предпазването и
лечението на инфекции в определени контин-
генти пациенти, но не могат да се направят ба-
зирани на доказателства препоръки за
прилагането му. Изключения от това общо за-
ключение са само емпием след лобектомия или
пневмонектомия, при които иригацията с раз-
твори, съдържащи антибиотици е критичен
компонент в лечението20. По-нови проучвания
обаче намират, че приложението на прахооб-
разни антибиотици е атрактивен метод, който
осигурява изключително висока доза антибио-
тик в хирургичното място с по-малко странични
ефекти в сравнение със системното им прило-
жение21.  

Локалното приложение на ванкомицин ди-
ректно в рани е една добра възможност за до-
пълнителна профилактика на ИХМ. Повечето
първоначални проучвания подкрепят добавя-
нето на прахообразен ванкомицин, съобща-
вайки за намаляване на честотата на
постоперативните инфекции без странични

ефекти22. В кристалната му форма ванкомицин
съществува като ванкомицин хидрохлорид.
Този „прах“ се предлага от фармацевтичните
компании в стерилни флакони и има консистен-
цията на сода бикарбонат. Локално е използван
за първи път от сърдечни хирурзи през 1989 г.
Те го прилагат чрез нанасяне по срезните по-
върхности на костта след стернотомия и  нами-
рат сигнификантно редуциране на инфекциите
в сравнение с плацебо23. Към момента се при-
лага по различни начини и с известни вариации
в дозировката. В ортопедията  е прилаган в ко-
личество 500 – 1000 mg  като е разпръскван в
дълбоките и подкожните тъкани преди кожния
шев10. При хирургия на гръбначния стълб – 2 g
директно в спиналната рана21. В неврохирур-
гията се прилага директно върху костта или им-
плантите преди затварянето5, 22. В кардио-
хирургията – под формата на  каша от 2.5 g, раз-
творени в 2 ml стерилен физиологичен разтвор
и нанесени по двете страни на стерналния раз-
рез24.

Съобщенията за локалното му приложение
в съдовата хирургия са малко, като  част от тях
са експериментални върху опитни животни, а
други са клинични. Мuhl  и съавт. изпитват на
животински модели (прасета) 6 различни вида
дакронови протезни материали, като инкубират
протезите в разтвор на ванкомицин в концен-
трация 20 g/l. Инкубацията продължава раз-
лично време, до 24 часа. Намират, че
освобождаването на ванкомицин от протезата
варира от 775 µg/сm2 до 3691 µg/сm2 след 1 час
инкубация, като тези нива са 4 пъти по-високи
при протези, покрити с желатин в сравнение с
такива, покрити с колаген или без никакво пок-
ритие.  Освобождаването на ванкомицин е по-
високо при протезите, които са инкубирани в
продължение на 24 часа25. За възпроизвеждане
на експериментална инфекция авторите  конта-
минират  протезите, поставяни за заместване на
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общата феморална артерия с микробни култури
с висока концентрация на бактерии – 2х107
КОЕ S. aureus. Четири седмици по-късно е ус-
тановено инфектиране на всички протези, които
не са импрегнирани с ванкомицин , като във
всички случаи от протезите е изолиран S. au-
reus. В групата на обработваните с ванкомицин
протези не са открити инфекции. Авторите пра-
вят заключението, че локалният ванкомицин
може да бъде ефективен за предпазване от про-
тезна инфекция при in situ заместване  на ин-
фектирана с грам-положителни бактерии
протеза . Sakaguchi и съавт.  в експериментален
модел на мишки изпитват ефекта на ванкоми-
цин локално като имплантират 1.5 mm2 парче
от протеза PTFE на предната стена на инцизи-
рана абдоминална аорта на мишка, след което
контаминират парчето протеза с MRSA с ино-
кулум 1.0х103 КОЕ.  След това формират три
подгрупи животни – едната без третиране на
протезата с ванкомицин, втората – с третиране
на протезата локално чрез инжектиране на
воден разтвор на ванкомицин и третата – чрез
покриване на протезата със специално израбо-
тено платно, съдържащо ванкомицин с удъл-
жено освобождаване. Намират,че платната
импрегнирани с ванкомицин за удължено осво-
бождаване редуцират количеството на МRSA в
инфектирани съдови протези и пречат на разви-
тието на бактериемия у животните26. Прави впе-
чатление голямата разлика в инокулума при
двете цитирани проучвания. Според  Fleishman
и съавт. инфекциозната доза на бактериите
може да бъде различна в зависимост от типа хи-
рургия и наличието на чуждо тяло –  докато 103
– 105 бактериални клетки са достатъчни за ини-
цииране на инфекция на костта, по-малко от 10
микробни клетки може да са достатъчни при
наличието на имплант21. Ozcan и съавт. изпол-
зват  модел на плъхове за изследване на инфек-
ции с МRSA след стернотомия като прилагат

ванкомицин локално и интравенозно на плъхове
с дълбоки стернални рани, инокулирани с
МRSA. Авторите съобщават за сигнификантно
редуциране на МRSA в раните в трите трети-
рани групи животни – само локално, само ин-
травенозно и локално плюс интравенозно, като
в групата с комбинирано приложение редук-
цията е най-голяма27.

При провежданите клинични проучвания с
локално приложение на ванкомицин различните
колективи получават различни резултати, които
в част от случаите са противоречиви. В сляпо
рандомизирано проучване, включващо 416 па-
циенти, Van der Salm и съавт. съобщават за сиг-
нификантно редуциране на стерналната
инфекция (3.6% срещу 0.45%; р=0.02) чрез ван-
комицин, приложен локално  по срезната повър-
хност на стерналната рана23. По-късно Lazar и
съавт. съобщават за отсъствие на постопера-
тивни стернални инфекции и на нефротоксич-
ност при 36 пациенти с 12-месечен период на
проследяване. Авторите измерват серумните
нива след всеки постоперативен ден и намират
сигнификантно намаляване на нивата му в се-
рума от деня на операцията до 6-ия постопера-
тивен ден (р<0.001)24. Тези резултати се
подкрепят и от по-ново проучване, което на-
мира, че след приложение на 2 g ванкомицин
при гръбначна хирургия  концентрацията на ан-
тибиотик в раната прeз първите 24 часа след
операцията е около 1500 mg/l и остава високa -
над 100 mg/l през третия ден. Противно на ви-
соките локални концентрации, серумните нива
са незначителни (под 0.6 mg/l) при 80% от па-
циентите. Wukich и съавт. прилагат ванкомицин
прах в количество 500 - 1000 mg на 81 пациенти
с диабет, претърпели реконструктивни опера-
ции на ходилото и глезена и ги сравняват с кон-
тролна група от 81 пациенти със същите
проблеми, на които не е прилаган прахообразен
ванкомицин. Намират статистически значимо

10
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намаляване на честотата на ИХМ при пациен-
тите от първата група (73%), като при това не са
наблюдавани съществени различия в честотата
на повърхностните инфекции, но дълбоките ин-
фекции са с 80% по-малко при пациентите, по-
лучавали ванкомицин28. Lazar и съавт. сравняват
две групи пациенти, претърпели отворена сър-
дечна операция. Първата включва 2190 паци-
енти, на които е провеждана периоперативна
интравенозна профилактика с цефазолин (2 g на
8 часа) и ванкомицин (1 g на 12 часа), продъл-
жаваща 48 часа. Втората група включва 1075
пациенти, на които освен посочената системна
профилактика е добавена и локална апликация
на 2.5 g ванкомицин. При пациентите с локално
прилаган ванкомицин не са регистрирани нито
повърхностни, нито дълбоки стернални инфек-
ции, нито какъвто и да било друг вид инфекции
в сравнение с контролната група, в която са ре-
гистрирани 1.6% повърхностни, 0.7% дълбоки
и 2.3% други стернални инфекции. Тези резул-
тати са особено изразителни при пациенти с
диабет, при които в групата без локално прило-
жение са регистрирани 3.3% инфекции, а в гру-
пата с локално приложение – 0% (p<0.02) [24].

В проучване на Mohammed, включващо 454
пациенти, претърпели аорто-феморална или ин-
фраингвинална процедура, пациентите са раз-
делени на две групи като на едната ванкомицин
е прилаган само системно, а на другата – в ком-
бинация с локална апликация под формата на
прах или иригация на раната интраоперативно.
Авторите намират общо намаляване на често-
тата на раневите инфекции в ранния постопера-
тивен период главно за сметка на
повърхностните инфекции, но не намират ста-
тистически значимо намаляване в честотата на
дълбоките инфекции и дехисценциите29. Други
автори също не намират значимо редуциране на
дълбоките постоперативни инфекции22.

Макар и оскъдни, интерес представляват

данните относно ефекта върху тъканите при ло-
кално приложение. Дакронови протези, импре-
гнирани с ванкомицин, са имплантирани на
прасета за подмяна на общата феморална арте-
рия. Четири седмици по-късно хистологичното
изследване показва нормално развитие на не-
оинтималната и перипротезната съединителна
тъкан25. Ванкомицин действа като остеоактивен
протеин, който стимулира растежа на фиброб-
ластите при стернални разрези и по този начин
подобрява зарастването на костта и редуцира
риска от развитие на остеомиелит24. Поради
това, че е хидрохлорид при разтваряне в телес-
ните течности или във физиологичен разтвор би
могъл да промени рН в раната, но Аbdullah и
съавт. при изследване на рН на раневия секрет
намират, че е в рамките на физиологичното5.
Chu и съавт. изследват ефектите на локално
приложен ванкомицин върху мезенхимни ство-
лови клетки и намират, че съществува дозо-за-
висима токсичност. При концентрация от 400
µg/ml умират 9.43% от стволовите клетки, при
1600 µg/ml – 13.79%, при 3200 µg/ml – 19.35%,
при 6400 µg/ml – 24.82%, а при 12 800 µg/ml –
25.83% от клетките.  При приложение на 2 g ло-
кално в раната локалната концентрация на ан-
тибиотика варира между 260 и 2 900 µg/ml в
незабавния следоперативен период и между 50
и 730 µg/ml през втория следоперативен ден. Го-
лемите вариации в концентрацията вероятно се
дължат на вариации в големината на раната. Ло-
калната концентрация остава между 2 и 200
пъти по-висока от концентрацията, която се
препоръчва за лечение на тежки, застрашаващи
живота инфекции, като ендокардит и некроти-
зиращ фасциит (15 – 20 µg/ml). Авторите правят
заключението, че приложението на ванкомицин
локално трябва стриктно да се прецизира и на
него не би следвало да се гледа като на „маги-
чески вълшебен прах“ поради дозо-зависимата
токсичност8. 
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Данните относно приложението на ванко-
мицин локално за лечение на вече възникнала
инфекция са оскъдни. Според Lipsky и съавт.
при рани, които са лекувани адекватно, но не се
повлияват от лечението, може да се обмисли и
локално приложение на антимикробни средства
поради следните предимства: висока поддър-
жаща концентрация в мястото на инфекцията,
ограничено количество антибиотик, ограничена
възможност за системна абсорбция и токсич-
ност и лесно приложение, но в представения
набор от антибиотици за локално приложение в
САЩ не се посочват лекарствени форми на ван-
комицин за локално приложение30.

Локалното приложение на ванкомицин има
своите предимства и недостатъци. Главните
предимства са: ниска честота на компликации
след приложението му22, 24, 28, 29, лесен за прило-
жение24, липса на локални и системни стра-
нични ефекти5, 24, не се установява нарастване
на резистентността към него21. Локалното му
използване има и важен финансов и социално-
икономически ефект5, 24, 28. Един флакон ванко-
мицин от 1 g може да струва между 2 и 12$, а
цената на лечението на една възникнала инфек-
ция е неизмеримо по-висока и може да достигне
до 500 000 $5.  Ванкомицин  осигурява  ефек-
тивна хемостаза, тъй като незабавно адхерира
към срезната повърхност на костта при стерно-
томии24. Като главен недостатък на локалното
му приложение се посочва отсъствието на стан-
дартна доза и възможността за дозо-зависима
токсичност, макар че в проучване върху 2000
пациенти с локално приложен ванкомицин са
регистрирани само два случая на системна ток-
сичност5. Еdmiston и съавт., анализирайки голям
брой проучвания върху локалното приложение
на ванкомицин, правят заключение, че въпреки
че тази практика е широко разпространена сред
хирурзите, данните относно положителния ѝ
ефект са противоречиви и неубедителни, тъй

като проучванията не са стандартизирани или
не обхващат достатъчен брой случаи. Авторите
смятат, че локалното приложение на антибио-
тици, в частност на ванкомицин, крие риск от
развитие на полимикробни инфекции и увели-
чаване на резистентността31. Различни проучва-
ния са фокусирани върху добавянето на
ванкомицин прах към стандартната системна
профилактика, както и върху сравняването на
ефекта с този при използване на други антибио-
тици. В сравнително проучване на възможнос-
тите и ефекта на цефазолин, цефамандол и
ванкомицин за профилактика в сърдечната и в
съдовата хирургия, което включва 321 паци-
енти, претърпели сърдечна или голяма съдова
операция е установено най-ниско ниво на ИХМ
в групата, профилактирана с ванкомицин  –
3.7%, срещу 12.3% за цефазолин и 11.5% за це-
фамандол, като  при профилактираната с ванко-
мицин група хоспитализацията е била
най-кратка14. Сравняването на ефективността на
ванкомицин, рифампин и амикацин показва
най-добри резултати с рифампин, следван от
ванкомицин и амикацин32. Аtahan и съавт. срав-
няват ефекта на цефазолин, тeйкопланин и ван-
комицин за профилактика на инфекции,
причинени от МRSA и МSSA, при плъхове като
използват различни профилактични режими.
Според тях най-ефикасен е тейкопланин в три-
дневен режим, следван от ванкомицин в двудне-
вен и тридневен режим, т.е. ванкомицин е
по-малко ефективен от тейкопланин, но по-ефи-
касен от цефазолин15. Според Stone и съавт. до-
бавянето на агент срещу МRSA към
стандартната профилактика не редуцира инци-
дентите с МRSA инфекции при пациенти с
нисък риск 33.

В заключение, ванкомицин не се препо-
ръчва за рутинно използване в хирургичната
практика. Той обаче може да се разглежда като
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компонент от пакета мерки за превенция на ин-
фекциите, причинявани от МRSA и МRCNS и
други високо резистентни грам-положителни
бактерии при определени обстоятелства и при
пациенти с висок риск. Наличието на противо-
речиви резултати в много от проучванията и не-
достатъчно големият обем от натрупани и
съпоставими данни подсказват необходимостта
от внимателно преценяване на случаите, в които
е удачно приложението му за профилактика и
лечение в съдовата хирургия, както и провеж-
дане на допълнителни проучвания с по-дълги
периоди на проследяване на пациентите.
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АНГИОЛОГИЯ

Изборът на оптимална антикагулантна
терапия и нейната продължителност като
вторична профилактика при пациенти с ве-
нозен тромбоемболизъм (ВТЕ) все още е се-
риозно предизвикателство в ежедневната
практика, въпреки препоръките на клинич-
ните ръководства. Резидуалната венозна об-
струкция, рисковете от рецидив на ВТЕ и от
хеморагични усложнения са само част от
факторите, които вземаме предвид при този
избор. 

цел: да представим нашият опит в лече-
нието и проследяването на пациенти с вено-
зен тромбоемболизъм, като се оценят
ефективността, безопасността и оптималната
продължителност на антикоагулантната те-
рапия, оценявайки риска за нова тромбоем-
болия или поява на кървене. 

материал и методи
Проучването стартира през 2016 г. и има

РЕзЮМЕ

The choice of optimal anticoagulant therapy
and its duration as a secondary prophylaxis in
patients with venous thromboembolism (VTE)
is still a serious challenge in daily practice, de-
spite the recommendations of clinical guide-
lines. Residual venous obstruction, the risks for
recurrence of VTE and hemorrhagic complica-
tions are only some of the factors we take into
account in this choice.

The aim is to present our experience in the
treatment and follow-up of patients with venous
thromboembolism, evaluating the effectiveness,
safety and optimal duration of anticoagulant
therapy, assessing the risk for new thromboem-
bolism or bleeding.

Material and methods
The study started in 2016 and featured a

combined retrospective and prospective design.
115 patients (55 men and 60 women) at average
age of 57 were included. They were treated at
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комбиниран ретроспективен и проспективен
дизайн. Включени са 115 пациенти (55 мъже
и 60 жени) на средна възраст 57 г., лекувани
в Клиниката по съдова хирургия в МБАЛ
„НКБ“ и такива, лекувани стационарно в
други болници и амбулаторно. Всички те са
проследявани в Отделението по ангиология.
Сравнителен анализ е извършен по отноше-
ние на типа на ВТЕ, вида на антикоагулан-
тата терапия, резултата от нея,
продължителността на лечението и настъпи-
лите усложнения. Беше изследвана и зависи-
мостта между продължителността на
лечението и наличните рискови фактори за
ВТЕ и за кървене при проследените паци-
енти.

резултати и изводи
Лечението с директни орални антикоагу-

ланти е не по-малко ефективно и с по-добър
профил на безопасност от стандартните те-
рапевтични схеми. Индивидуалният подход
в определяне на вида и на продължител-
ността на антикоагулацията е от изключи-
телно значение за постигане на оптимални
резултати. Необходимо е стриктно проследя-
ване на ефективността на терапията, като се
отчита нейната приложимост спрямо състоя-
нието на пациента и неговите придружаващи
заболявания.

ключови думи: венозен тромбоембо-
лизъм, модели на антикоагулантна терапия,
рецидив, кървене

the Vascular Surgery Clinic at MHAT “National
Cardiology Hospital”, in other hospitals and as
outpatients. They're all being followed-up in the
Angiology Department. Comparative analysis
was carried out with regard to the type of VTE,
the type of anticoagulant therapy, the result of
it, the duration of treatment and the complica-
tions that occurred. The relationship between
treatment duration and risk factors for VTE and
bleeding in followed patients was also investi-
gated. 

Results and conclusions
Treatment with direct oral anticoagulants is

as effective as a standard treatment and has a
better safety profile. The individual approach in
determining the type and duration of anticoagu-
lation is essential for optimal results. Strict mon-
itoring of the effectiveness of therapy is
necessary, taking into account its applicability
to the patient's condition and its accompanying
diseases.

Key words: venous thromboembolism,
models of anticoagulant therapy, recurrence,
bleeding

УВОД

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е се-
риозен здравен и социално-икономически про-
блем в света поради високия процент на
смъртност и морбидитет, свързан с него1. Той е
третото най-често срещано сърдечно-съдово за-

боляване в развитите страни2,3 и е на четвърто
място като причина за смърт1 след исхемичната
болест на сърцето, мозъчния инсулт и онколо-
гичните заболявания. Честотата на ВТЕ в Съе-
динените щати е приблизително 300 000 случая
годишно4, а в Европейския съюз - 684 0003 слу-
чая. За България няма проведени епидемиоло-



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

гични проучвания, но се предполага, че има над
15 000 пациенти с ДВТ годишно5.

Повече от пет десетилетия антикоагулан-
тите са се наложили като средство на избор за
лечение и за профилактика на симптоматичен
ВТЕ. Хепаринът и антагонистите на витамин К
имат доказана инхибиторна ефективност по от-
ношение на коагулационния процес, но и мно-
жество ограничения, което стимулира
разработването на нови медикаменти. Те отго-
варят на профила на „идеалния” антикоагулант
и целят повлияването на различни етапи от коа-
гулационната каскада чрез директно инхиби-
ране на тромбина и на фактор Ха. Това са
ривароксабан, апиксабан, дабигатран етексилат
и едоксабан. Клиничните данни с тези медика-
менти, набрани в големи рандомизирани кли-
нични проучвания, доведоха до разработването
на терапевтични препоръки, базирани на дока-
зателства6-8. Независимо от множеството публи-
кувани метаанализи, ретро- и проспективни
мултицентрови проучвания, изследващи стра-
тегиите за лечение и профилактика на ВТЕ, все
още съществува несигурност за оптималната
антикоагулантна терапия и нейната продължи-
телност в ежедневната клинична практика. 

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е прослед-
яване на ефективността, безопасността и опти-
малната продължителност на различните
модели на антикоагулантна терапия при паци-
енти с ВТЕ, оценявайки рисковете за рецидив и
за кървене.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването е проведено в периода от май
2016 г. до декември 2019 г. Има ретро- и про-
спективен дизайн. В проучването включихме

115 пациенти на средна възраст 57 г. (между 18
и 90 години) с ДВТ с или без белодробен ембо-
лизъм (БЕ). Всички са проследени, а 58 (50,43
%) от тях са хоспитализирани и лекувани в
МБАЛ „НКБ“, София – Клиника по съдова хи-
рургия и ангиология. ДВТ е диагностицирана с
анамнеза, клиничен статус и цветно кодирано
дуплекс сканиране (ЦКДС). То е и основен
метод за проследяване и оценка на реканализа-
цията на засегнатия венозен сегмент. Всеки па-
циент е проследен на 1-вия, на 3-тия, на 6-тия,
на 9-тия и на 12-тия месец от лечението. Селек-
цията на пациентите, включени в проучването,
се проведе по предварително зададени крите-
рии:

Критерии за включване:
- възраст ≥ 18 години;
- установена ДВТ или ДВТ с БЕ.
Критерии за изключване:
- изолирана БЕ;
- тежка бъбречна недостатъчност - CrCL

< 30 ml/min;
- тежко чернодробно заболяване;
- диагностициран БЕ с хемодинамична

нестабилност. 
Критериите за безопасност са: голямо кър-

вене, клинично значимо неголямо кървене и фа-
тално кървене.

Има различни класификации за ДВТ, но за
целите на настоящото проучване използвахме
тази в зависимост от нивото на засягане на дъл-
боката венозна система на долните крайници
(т.е. според локализацията). Проксималната
ДВТ е най-честият източник на БЕ, докато дис-
талната води до по-тежки форми на посттром-
бозен синдром (ПТС).

За улеснение на статистическите данни на
засягане на ДВТ в различните възрастови групи
разделихме пациентите на четири групи. Пър-
вата група (млада възраст) включва пациенти на
възраст между 18 и 44 г. (27 - 23.48 %). Втората
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група (средна възраст) е между 45 и 59 г. (22 -
19,13 %). Третата група (възрастни/зряла въз-
раст) е между 60 и 74 г. (50 - 43,48 %). Четвър-
тата група (старческа) е между 75 – 89 г. (16 -
13,91 %). По отношение на разпределението на
пациентите по пол от цялата кофорта 60 са
жени, а 55 са мъже. 

При 28 % от пациентите се наблюдават рис-
кови фактори за кървене и по отношение на тях
ги разделихме на три групи. Първата група (Са)
включва пациенти с онкологично заболяване,
след операция по повод такова, преминали или
към момента на диагностициране на ДВТ на
курс с химио-, лъче- или хормонотерапия или
пациенти с метастази. Втората група (кървене),
включва пациенти с анамнестични данни за
предходно кървене, язва в ремисия, анемичен
синдром. Третата група (други), включва паци-
енти с бъбречна и чернодробна недостатъчност,
скорошна хирургия, сериозна коморбидност и
чести падания. 

Използваните от нас антикоагуланти за ле-
чение на ДВТ са нефракциониран хепарин
(НФХ) и нискомолекулен хепарин (НМХ), при-
лагани парентерално, антагонисти на витамин
К (ВКА) – аценокумарол, и директни орални ан-

тикоагуланти (ДОАК). Оптималната антикоагу-
лантна терапия се определя в зависимост от три
основни групи фактори – фактори, свързани с
пациента, коморбидност и фактори, свързани
със заболяването (табл. 1)6. За лечение и вто-
рична профилактика на ВТЕ следвахме терапев-
тични антикоагулантни схеми на лечение в
ръководството на American College of Chest
Physicians, публикувано в CHEST през 2016 г.
(табл. 2).

Проведохме сравнителен анализ по отноше-
ние на типа на избраната антикоагулантна тера-
пия, резултата от нея, продължителността на
лечение и настъпилите усложнения. Допълни-
телно беше изследвана зависимостта между
продължителността на лечението и наличните
рискови фактори за развитие на ВТЕ при про-
следените пациенти.

РЕзУЛТАТИ

От статистическия анализ по отношение на
разпределението на пациентите с ДВТ по пол и
възраст и тяхното процентно съотношение
стана ясно, че в млада възраст жените са с по-
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Фактори, свързани с пациента:
Предпочитание на пациента
Обезитас
Непридържане към терапията

Цена;
Еднократен прием и наличен антидот;
Без изискване за рутинно наблюдение;
По-малко лекарствени взаимодействия.

Коморбидност:
Бъбречна и чернодробна недостатъчност
Кървене от ГИТ или язва
Резекция на черва или коремна операция

Предпочита се ВKA или Аpixaban, които не са зави-
сими или минимално зависими от бъбречната или
чернодробната функция;
ДОАК – не са добър вариант, поради непредска-
зуемоусвояване;
ВKA е силно предпочитан.

Фактори, свързани със заболяването:
ВТЕ, свързан с рак
Тромбози на спланничните вени
Антифосфолипиден синдром

Предпочитат се нискомолекулен хепарин;
Има ограничени данни за използването на ДОАК
или ВKA.

Таблица 1. Фактори, влияещи върху избора на антикоагулант според спецификата на пациента
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Таблица 2.
Одобрени антикоагулантни
медикаменти за лечение на
ВTE, доза и корекция на до-
зата при бъбречна недостатъ-
чност

вишен риск от ДВТ за сметка на мъжете, дъл-
жащ се на бременност и пуерпериум, орална
контрацепция и хормонотерапия. В по-зряла
възраст съотношението мъже/жени се израв-
нява поради комбинирането на провокиращите
и предразполагащите рискови фактори за ДВТ
(фиг. 1).

Разпределението по вид и брой на риско-

вите фактори при пациентите, включени в про-
учването е представено на фигура 2. При 72 %
от тях са налични поне два, при 20% - три и по-
вече, а при 8 % не се установи рисков фактор.

От проведеното изследване изведохме след-
ните данни за ефекта на антикоагулантното ле-
чение при тримесечно проследяване (табл. 3).

Фиг 1. Разпределение на пациентите с ДВТ по пол и възрастови групи



По отношение на засегнатите от тромбоза
сегменти на дълбоката венозна система изслед-
ването показва, че 70 % от пациентите са с про-
ксимална, а 28 % - с дистална ДВТ (фиг. 3).

По отношение на рисковите фактори за кър-
вене разпределихме пациентите в три групи
(фиг. 4). В първата група (Са) с антикоагулантна
терапия с НФХ и с ривароксабан не се наблю-
дава кървене. При втората група използвахме

НМХ, НФХ, ривароксабан, апиксабан, аценоку-
марол и дабигатран етексилат. При прилагане
на последния медикамент при един от пациен-
тите наблюдавахме хематурия и се наложи за-
мяната му с ривароксабан. В последната група
с антикоагулантна терапия НФХ, ривариксабан
и дабигатран етексилат при един пациент на-
блюдавахме хематурия след прилагане на НФХ,
което наложи намаляване на дозата. Същият па-
циент е с тежка бъбречна недостатъчност на
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Фиг 2. Вид и брой на рисковите фактори за ВТЕ при пациентите

Фиг 3. Разпределение на ДВТ по сегменти, процентно отношение и брой засегнати пациенти
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хрониодиализа и с тежка коморбидност. 

ОБСЪЖДАНЕ

ВТЕ може да бъде фатален за пациента, по-
ради което лечението му е спешно и агресивно
и цели предотвратяване на смърт и инвализа-
ция. С оглед на това, терапевтичните цели на ле-
чението и на вторичната профилактика на ВТЕ
са максимално бързо спиране на прогресията на
образувалия се тромб и неговото лизиране и
превенция на емболизацията в белодробна ар-
терия. При наличие на непровокирана ДВТ при
пациенти в напреднала възраст не трябва да за-

бравяме да търсим окултен малигнен процес. 
Резултатите от проучванията RE-COVER

(2009) и RE-COVER II (2014), сравняващи ефи-
касността на дабигатран спрямо НМХ/ВКА по-
казаха, че дабигатран е не по-малко ефикасен от
аценокумарол за намаляване на рецидивите на
ВТЕ и с по-добър профил на безопасност. Ре-
зултатите от RE-SONATE и RE-MEDY (2015),
сравняващи ефикасността на дабигатран
спрямо плацебо и ВКА, съответно, за вторична
профилактика на ВТЕ, показаха, че дабигатран
е не по-малко ефикасен от ВКА и много по-ефи-
касен от плацебо.

Резултатите от проучването AMPLIFY
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Таблица 3. Ефект на антикоагулантното лечение при тримесечно проследяване

Фиг 4. . Разпределение на пациентите според рисковите фактори за кървене



(2013), сравняващо ефекта на апиксабан спрямо
НМХ/варфарин, показаха сходна ефикасност и
по-ниска честота на кървене при терапия с
апиксабан спрямо стандартната антикоагула-
ция. През същата година излязоха резултатите
от проучването AMPLIFY-EХТ, сравняващо
ефекта на апиксабан спрямо плацебо за превен-
ция на рецидив на ВТЕ и риска от кървене при
удължена терапия. То показа, че при апиксабан
в доза два пъти дневно по 2,5 mg за вторична
профилактика на ВТЕ се наблюдава значително
намаляване на рецидивите на ВТЕ спрямо пла-
цебо със сходен профил на безопасност.

Проучването EINSTEIN-DVT (2010), срав-
няващо ефикасността на ривароксабан спрямо
еноксапарин/ВКА, показа, че ривароксабан е
алтернативна на стандартнта антикоагулантна
терапия при остра ДВТ и не отстъпва пред нея
по отношение на ефикасност и е със сравним
профил на безопасност. Резултатите от проуч-
ването EINSTEIN-EXT (2010), сравняващо ефи-
касността на ривароксабан спрямо плацебо при
приложението им за вторична профилактика на
ВТЕ, показа, че ривариксабан значително нама-
лява инцидентите на рецидивиращ ВТЕ, но е с
по-висок риск от голямо кървене спрямо пла-
цебо. Предимствата тук са перорален прием,
фиксирана еднократна дневна доза и липса на
необходимост от лабораторен контрол11,12.

През 2015 г. бяха публикувани резултатите
от първото по рода си “real life”, неинтервен-
ционално проучване XALIA. То сравнява
ефекта на ривароксабан със стандартна анти-
коагулантна терапия за начално и продължи-
телно лечение на ДВТ при хетерогенна
неподбрана популация с ДВТ, която е прослед-
явана в рутинната клинична практика. Резулта-
тите от него още веднъж показват, че
ривароксабан е със сравним профил на ефикас-
ност и безопасност спрямо стандартната анти-
коагулантна терапия13. 

Големите клинични проучвания с ДОАК за
лечение на остър ВТЕ и вторична профилактика
на рецидивираща ДВТ/БЕ се различават по ди-
зайн, особено в първоначалната парентерална
антикоагулация. Те доказват, че ДОАК са не по-
малко ефикасни и със сравним или по-добър
профил на безопасност спрямо терапията с
НМХ/ВКА.

Без да имаме претенции за мащабността,
постигната в гореописаните проучвания, на-
шето комбинирано ретроспективно и проспек-
тивно изследване потвърди тази теза. 

зАКЛЮЧЕНИЕ

Насоките в лечението на ВТЕ продължават
да се развиват. Става ясно, че монотерапията с
един перорален антикоагулант предоставя мак-
симално удобство и сигурност както за лекаря,
така и за пациента при лечение и проследяване
в амбулаторни условия. Все още съществува не-
сигурност в продължителността на терапията
на непровокирана ДВТ/БЕ.
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Въведение: Хроничните рани на крайни-
ците винаги са голям проблем, което е истин-
ско предизвикателство за всяка една
съдово-хирургична и ангиологична практика.
И сега има пациенти, при които съществуват
от дълги години рани по крайниците. Болшин-
ството са лекувани при различни колеги, като
разходите за мехлеми и други консумативи по-
някога са значителни за продължилото с го-
дини лечение.

материал и метод: Съществува метод за
по-евтино и успешно лечение на раните. В еже-
дневната ни практика използваме диодов лазер
генератор на Biolitec с дължина на вълната от
980 nm. Лазерната енергия се апликира с лине-
ално лазерно влакно върху раната. Всеки квад-
ратен сантиметър от повърхността на раната се
обработва с около 60 J енергия. Положителните
свойства на лазерната енергия са представени
за обсъждане.

резултати: Чрез прилагане на лазерна
енергия през последните 10 години повече от

РЕзЮМЕ

Introduction: The chronic wounds are al-
ways a big problem, which is a real challenge
for any vascular surgery and angiology practice.
There are patients who have had chronic
wounds treated by various colleagues for many
years, although the costs of various plasters
were sometimes enormous.

Material and method: That is a method for
cheaper and successful wound healing. The laser
energy of a Biolitec diode laser 980 nm device
is used, whereby laser energy is used to treat
every chronic wound with an output of approx.
60 J/cm2 of the wound surface. The positive
properties of laser energy are brought up for dis-
cussion.

Results: Over the past 10 years, more than
100 chronic wounds have been successfully
brought to a definitive epithelialization by using
laser energy, together with the leg compression
with medical stockings from second compres-
sion class. Consumables are on a very low cost.

Conclusion: A great patient satisfaction
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УВОД

Ендолуменното приложение на лазерна
енергия с дължина на вълната от 980 nm за ра-
дикално премахване на стволови разширени
вени е въведено в България от началото на 2007 г.

По време на нашата теоретична подго-
товка, още преди започване на лечението на па-
циентите, попадахме на изключително
интересна публикация „Podiatry management“
от 2001 г. В резюме: „Новият лазер генератор на
Biolitec 980 nm diode (фиг. 1 и 2) е обещаващо
добър да се използва при лечение на хронични
рани на крайниците. Всички проведени досега
клинични изпитания са показали, че лазерната

енергия е изключително ефективна за ускорено
зарастване на хроничните язви на крайниците.
Апаратурата не е тежка и е лесна за транспор-
тиране2,8.

От 1985 г. насам се публикувани редица ста-
тии1,3,4-7,9. Различни авторски колективи диску-
тират положителната роля на лазерната енергия
при стимулиране на заздравителния процес на
раните:

• Доказано е, че чрез апликация на лазерна
енергия се стимулира бактерицидната функция
на левкоцитите; а това води до сравнително сте-
рилна ранева повърхност.

• Лазерната енергия подобрява каталазната

100 хронични рани бяха успешно доведени до
окончателна епителизация. Това се съчетава с
циркулярна компресия на крака с медицински
чорапи от втори компресионен клас. Стой-
ността на консумативите е достатъчно ниска.

изводи: Доказана е изключително голяма
удовлетвореност от страна на пациентите след
прилагане на лазерна енергия върху по-
върхността на хроничната рана. При всички
пациенти качеството на живот е покачено
значително.

ключови думи: хронични рани, лазерна
енергия, еластично бандажиране

after the laser treatment of the chronic wounds
is shown. All patients state that their quality of
life is significantly increased.

Key words: chronic wounds, laser energy,
elastic bandaging

Фиг. 1. Вiolitec 980 nm diode Фиг. 2. Лазер генератор на Вiolitec с отчетени по-
казатели на дисплея
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активност на левкоцитите – този процес стиму-
лира по-бързото зарастване на раните.

• Установено е, че аплицираната лазерна
енергия – средно по 26 J/cm2, убедително сти-
мулира синтезата на глобинови и хемоглоби-
нови молекули.

• Лазерната енергия стимулира синтезата на
ензими върху раневата повърхност, което също
допринася за по-бързото затваряне на раните.

• Доказана е положителната роля на апли-
цираната лазерна енергия за подтикване към по-
интензивен растеж на макромолекули и
фибробласти, които имат важно значение за ус-
коряване епителизацията на раните.

• Чрез лазерната енергия се увеличава син-
тезата на простагландинови молекули от тип F,
които имат доказано важна роля за ускореното
затваряне на раните.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През изминалите 12 години сме прилагали
лазерна енергия при повече от сто крайника с
хронични рани с доказано голям успех. Прила-
гани са единствено линеарни лазерни влакна с
дължина на вълната от 980 nm. Процедурата е
принципно еднократна. Лечебната процедура не
изисква анестезия – както обща, така и локална.

Според нашия работен протокол ние рабо-
тим по правилото на цифрата 6:

• Мощност на лазерния генератор – 6 W. По
изключение може да се увеличи до 7 или 8 W.

• Средно разстояние на върха на лазерната
сонда от раневата повърхност – около 6 cm.

• Дебелината на влакното – 0,6 mm.
• Средно количество на аплицираната енер-

гия – около 60 J/cm2.
• Средна продължителност на аплициране

на лазерна енергия – около 6 s/cm2.
След облъчване на раневата повърхност се

установява веднага намаляване на секрецията.
Върху така подсушената рана ние поставяме
най-често хидроколоидни пластири, които под-
меняме на 4-5 дни до пълната епителизация.
Накрая крайникът се бандажира с цял чорап със
степен на компресия – преход от втори към
трети компресионен клас, като се гарантира
циркулярна компресия на подбедрицата с наля-
гане от 35 mm/Hg.

Разходите по това лечение не са високи. Ли-
неалните влакна от 980 нанометра, които се из-
ползват, са за многократна употреба, защото
приложението е извън човешкото тяло и ресте-
рилизация не е необходима.

РЕзУЛТАТИ

Първи пример: пациентка с шестгодишна
анамнеза за стволови разширени вени дву-
странно с тотален рефлукс по хода на в. сафена
магна. Водещият крак за момента беше левият.
Пациентката се яви на преглед с типичната хро-
нична венозна недостатъчност - VI стадий по
Kistner. Изразеният венозен рефлукс беше довел
до изключително високо интравенозно наля-
гане, което от своя страна беше причина за нек-
розата на кожни клетки и поява на незарастваща
рана на типично място. На 22.01.2007 г. след из-
вършване на ендоваскуларното лечение със съ-
щото влакно бе обработена външно и
повърхността на раната. Апликираната външно
лазерна енергия доведе до потискане на секре-
цията от раневата повърхност, както и до сани-
рането ѝ. Окончателната епителизация е
документирана за по-малко от месец (фиг. 3 и
4). Пациентката продължава да се проследява и
в момента няма клинични и ехографски данни
за рецидив на заболяването. Не е получавала
нова рана на подбедрицата. Персистира един-
ствено хиперпигментацията. Пациентката е по-
съветвана винаги, особено през летните месеци
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да носи поне до колената медицински елас-
тични чорапи от втори компресионен клас по
индивидуален размер. 

Втори пример: болна с изключително
висок BMI (Body mass index). При първоначал-
ния преглед болната бе 132 kg и 1,61 m висока
(BMI над 50 kg/m2) и с анамнеза за наличие на
варикозна рана вляво на типично място с дав-
ност над 7 години. Многократно е търсена ле-
карска помощ в различни здравни заведения в
България, но без резултат. Поради високосте-
пенното затлъстяване и невъзможността да се
осигури еластичен чорап, отговарящ на  конфи-
гурацията на крака,  се премина към външно
бандажиране с еластични бинтове с ниска сте-
пен на разтегливост и със съответните под-
ложки: памучна и дунапренова. И в този случай
първо се извърши лазерна аблация на инсуфи-

циентната ВСМ вляво, след което се обработи
повърхността на раната със същото влакно от
980 nm (фиг. 5 и 6). 

трети пример: третиране на рани на под-
бедриците без наличие на варикозно променена
стволова в. сафена магна. Пациентката е с
дългогодишен захарен диабет, но все още без
развитие на типична диабетна ангиопатия на
долните крайници. Преди седмици получила
битова травма с лезия на кожата и субепидер-
миса на едната подбедрица. При прегледа се до-
кументираха три разнокалибрени секретиращи
кожни лезии със сравнително добре изразена
гранулационна тъкан, но без епителизация през
последните седмици. Проведено е консерва-
тивно лечение в други лечебни заведения с раз-
лични медицински продукти за локално
приложение, но без ефект. Еднократната обра-

Фиг. 3. Статус на крайника - 22.01.07 г. Фиг. 4. Постигната епителизация - 15.02.07 г.

Фиг. 5. Първо посещение - 27.11.18 г.    Фиг. 6. Изцяло епителизирала рана - 12.04.19 г.
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ботка на трите раневи повърхности с лазерна
енергия и използването само на хидроколоидни
пластири без еластокомпресия доведе до окон-
чателна епителизация на раната за малко повече
от месец (фиг. 7 и 8).

ИзВОДИ

Пациентите са изключително доволни по-
ради:

• пълно и трайно отзвучаване на болковия
синдром;

• пълна епителизация на хроничната рана;
• връщане към нормалния начин на живот в

семейството;
• значително повишаване на качеството на

живот. 
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целта на настоящото изследване бе да се
проучат хибридните методи за реваскулариза-
ция на многоетажните атеросклеротичните
лезии на артериите на долните крайници.

материал и методи 
За период от 10 месеца (май 2019 – фе-

вруари 2020 г.) в Клиниката по съдова и ендо-
васкуларна хирургия на УМБАЛ „Света
Екатерина“ – София бе проведено проспек-
тивно проучване върху 60 болни с периферна
артериална болест (ПАБ) и многоетажност на
атеросклеротичния процес, диагностицирани
и лекувани чрез хибридни методи за реваску-
ларизация на крайниците. Анализирани бяха
рисковите фактори, вида на лезиите, използва-
ните методи и ефекта от лечението. Резултатът
от процедурата бе оценен технически (ангио-

РЕзЮМЕ

Aim of this study was to investigate hybrid
methods for revascularization of multilevel ath-
erosclerotic arteries lesions of the lower limbs. 

Material and methods: 
From May 2019 to February 2020 at the

Clinic of vascular and endovascular surgery of
“Saint Ekaterina” – University Hospital, a
prospective study was conducted on 60 patients
with peripheral arterial disease (PAD) and mul-
tilevel atherosclerotic pathology, diagnosed and
treated by hybrid methods for legs’ revascular-
ization. Risks factors, type of lesions, methods
and effect of treatment were analyzed. Proce-
dures’ results were evaluated technically (an-
giography), hemodynamically (ankle-brachial
index – ABI value) and clinically. Patients were
followed up to 30th postoperative day. 

SUmmARy

ХИБРИДНИ МЕТОДИ зА ЛЕЧЕНИЕ НА МНОГОЕТАЖНИТЕ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИ ЛЕзИИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ

В. Говедарски1, С. Димитров1, Б. Ацев2, П. Симеонов2

1. Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия 
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HyBRiD mEtHODS FOR tREAtmENt OF mUltilEvEl
AtHEROSClEROtiC lESiONS OF tHE lOWER limBS

Govedarski v.1, Dimitrov S.1, Atzev B.2, Simeonov P.2
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графски), хемодинамично (чрез изследване на
стъпално-брахиалния индекс - ABI) и кли-
нично. Пациентите бяха проследени до 30-ия
ден от процедурата. 

резултати
Регистрира се разнороден коморбидитет и

висок дял на рисковите фактори за атероскле-
роза/ПАБ: АХ – 93,3%, дислипидемия –
56,7%, захарен диабет – 43,3%, ИБС – 33,3% и
ХБН – 15%. В над 1/3 от случаите атероскле-
розата има мултифокален характер с каро-
тидна (26,7%) и коронарна (11,7%) патология.
55% от болните са с предходна реваскулариза-
ция на крайниците, а 66,7% – с двустранни
лезии. 

Най-използваната хирургична техника бе
тромбендартеректомията в аорто-илио-фемо-
ралния и феморо-поплитеалния сегмент (с по
58,3%), а най-използваната  ендоваскуларна –
ангиопластиката във феморо-поплитеалния
сегмент (38,3%). Най-често хирургични интер-
венции бяха извършвани при лезиите с
дължина >20 cm, а ендоваскуларните – при 4-
10 cm. 

Регистрира се 100% технически и 96,7%
хемодинамичен успех. Следоперативно бяха
диагностицирани 3 (5%) усложнения – ревас-
куларизационен оток при 2 (3,3%) пациенти и
хематом – при 1 (1,7%). 

заключение
Хибридните процедури осигуряват ефек-

тивно лечение на многоетажните атеросклеро-
тични лезии на долните крайници,
позволявайки едноетапната пълна реваскула-
ризация. Те са особено подходящи при поли-
морбидни болни с висок риск при провеждане
на конвенционална хирургия. 

ключови думи: ПАБ, многоетажни арте-
риални лезии, хибридни методи

Results: 
Heterogeneous comorbidity and risk factors

for atherosclerosis/PAD were recorded: hyper-
tension (93.3%), dyslipidemia (56.7%), diabetes
mellitus (43.3%), ischemic heart disease
(33.3%), chronic kidney disease (15%). In more
than 1/3 of the cases, atherosclerosis was multi-
focal accompanied with carotid (26.7%) and
coronary (11.7%) pathology. 55% of patients
had undergone previous revascularization of
lower limbs and 66.7% of them were diagnosed
with bilateral lesions. 

Most commonly used surgical technique
was thrombendarterectomy of the aorto-ilio-
femoral and femoropopliteal segment (58.3%
each), as for the endovascular technique was
femoropopliteal angioplasty (38.3%). Surgery
was performed mostly for lesions with length
>20 cm and endovascular treatment for 4-10 cm.

100% technical and 96.7% hemodynamical
success was recorded. Postoperatively, 3 (5%)
complications were diagnosed - revasculariza-
tion edema in 2 patients, hematoma - in 1.

Conclusion:
Hybrid procedures provided effective treat-

ment for multilevel atherosclerotic lesions of the
lower limbs’ arteries, allowing simultaneously
complete revascularization. They were particu-
larly suitable for polymorbid patients with high
risk during conventional surgery.

Key words: PAD, multilevel atherosclerotic
lesions, hybrid methods
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УВОД

Доказано е, че атеросклеротичния процес
на артериите на долните крайници при пери-
ферна артериална болест (ПАБ) има многоета-
жен характер, като ангажира повече от един
съдов сегмент, компрометирайки съдовия кръ-
воток на различни нива (1,2). Проучване от 2010
г. показва, че повече от 200 милиона души по
света живеят с ПАБ, което е с 23,5% повече
сравнено с 2000 г. Това увеличение се дължи до
голяма степен на застаряващото население и на
нарастващото разпространение на рисковите
фактори и основно - на захарния диабет11.
Всички тези данни допринасят за социално-
икономическото значение на заболяването. 

Опциите за лечението на пациентите с ПАБ
включват медикаментозни, хирургични, ендо-
васкуларни или хибридни методи16. Възмож-
ността за работа в хибридни зали със съдови
екипи с утвърден опит в областите на едновас-
куларните процедури и оперативните съдови
техники е ключов момент в реваскуларизацията
на различни съдови басейни 6,12. 

цел на настоящото проучване бе да се ана-
лизират хибридните методи за реваскулариза-
ция на многоетажните атеросклеротичните
лезии на артериите на долните крайници.

За реализирането на поставената цел фор-
мулирахме следните задачи:

1) Да се изследват пациентите с налични
многоетажни лезии на артериите на долните
крайници (илиачни, феморални, поплитеални,
тибиални), които са във II – IV стадий на ПАБ
по Фонтен или са в остра исхемия на крайни-
ците по демографски и епидемиологични пока-
затели; 

2) Да се оцени рисковия прифил на изслед-
вания клиничен контингент; 

3) Да се извърши предоперативна оценка на

атеросклеротичните лезии – локализация (хомо-
и контралатерално), вид (меки, смесени, твърди
плаки), дължина на лезиите, оценка на колате-
ралната мрежа, на проксималния и на дистал-
ния кръвоток; 

4) Да се изследват различните видове ревас-
куларизационни методики; 

5) Да се оцени ефекта от предложеното хиб-
ридно лечение. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

За период от 10 месеца (май 2019 – фев-
руари 2020 год.) в Клиниката по съдова и ендо-
васкуларна хирургия на УМБАЛ „Света
Екатерина“ – София бе проведено проспек-
тивно проучване върху 60 болни с периферна
артериална болест (ПАБ) и многоетажност на
атеросклеротичния процес, диагностицирани и
лекувани чрез хибридни методи (едноетапно из-
вършване на хирургични и ендоваскуларни тех-
ники) за реваскуларизация на крайниците. 

Пациентите, включени в проучването, отго-
варяха на следните критерии: 

а) критерии за включване :
- пациенти с налични многоетажни лезии на

артериите на долните крайници (илиачни, фе-
морални, поплитеални, тибиални), които са във
II – IV стадий на ПАБ по Фонтен или са в остра
исхемия на крайниците. За многоетажни се при-
емат лезии в повече от една локализация в ма-
гистралните артерии на един и същ крайник
(унилатерална). 

б) критерии за изключване:
- пациенти с: изолирани лезии на магист-

ралните артерии на долните крайници; дву-
странни лезии на магистралните артерии на
долните крайници (независимо от тяхната ло-
кализиция) без наличие на етажност на една и
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съща страна; аневризма на абдоминалната
аорта, остра и хронична тромбоза на висцерал-
ните съдове; наличие на венозна патология –
дълбока венозна тромбоза, повърхностен тром-
бофлебит, хронична венозна болест; заболява-
ния на малките съдове – артериити, васкулити;
вродени заболявания на магистралните съдове. 

Пациентите бяха оценени клинично чрез
щателна анамнеза и подробен физикален пре-
глед за определяне на стадия на ПАБ, коморби-
дитет и рискови фактори, предходна
реваскуларизация на крайниците. Извърши се
функционална съдова диагностика на крайни-
ците чрез доплерова сонография (ДС) и цветно-
кодирана доплерова сонография (ЦКДС) за
изследване и определяне на стъпално-брахиал-
ния индекс (ABI) и таргетните лезии. 

Проведоха се преоперативни лабораторни
изследвания – кръв, урина, рентгенография на
бял дроб и сърце, микробиологични и хистоло-
гични изследвания – при нужда, компютърна
томография и/или КТ–ангиография. 

Протоколът, приет в нашата институция за
провеждане на хибридни интервенции, включва
едноетапното извършване на хирургична и ен-
доваскуларна интервенция с цел реваскулариза-
ция на крайника. При пациентите с хронична
ПАБ - давност на оплакванията над 15 дни, ал-
горитъмът на диагностика и лечение включва
предоперативно провеждане на КТ-ангиогра-
фия на долните крайници за определяне на
вида, локализацията и дължината на лезиите. В
тези случаи ендоваскуларната част от хибрид-
ната процедура може да предхожда хирургич-
ната и обратно. При пациентите с остра и
подостра симптоматика на ПАБ - давност на оп-
лакванията под 15 дни, хирургичната част от
хибридната процедура във всички случаи пред-
хожда ендоваскуларната част, което позволява
постоперативна оценка на извършената хирур-
гична корекция и третиране на остатъчни лезии,

които не могат да бъдат отстранени хирургично
(сигнификантни стенози, плаки, дисекация на
съда).

Хирургичните методи включваха тромбек-
томия/ тромбендартеректомия  (ТЕА) с дирек-
тен шев за възстановяване на целостта на съда
или чрез използване на синтетична заплатка
(пач пластика) или байпас хирургична интер-
венция в различни съдови сегменти – феморо-
поплитеален или аорто-илио-феморален
байпас.

Ендоваскуларните методи, използвани в
проучването, включваха катетърна реканализа-
ция с последваща ангиопластика и стентиране
на артериалните лезии;  балонна ангиопластика
и механична ендоваскуларна тромбектомия (ро-
таблация) – приложена като разновидност на
метод за реканализация при един пациент. 

Резултатът от проведената хибридна проце-
дура бе оценен по три начина: технически успех
(ангиографски метод) – липса или наличие на
остатъчна стеноза под 30% на контролната ин-
траоперативна ангиография, хемодинамичен
успех (чрез стойностите на ABI) и чрез наличие
на клинично подобрение. Промяната в стойнос-
тите на ABI с 0,1 спрямо изходните стойности
се приема за подобрение в показателя5. 

Пациентите бяха дехоспитализирани от
клиниката на антиагрегантна и/или антикоагу-
лантна терапия, статин и оптимална антихипер-
тензивна терапия. Постоперативно ДС, а при
нужда и ЦКДС изследване, бяха извършени в
ранния постоперативен период и на 30-я ден от
хибридната интервенция. 

Данните са въведени и обработени със ста-
тистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0. и
MedCalc Version 14.8.1. За ниво на значимост,
при което се отхвърля нулевата хипотеза бе при-
ето p<0.05.



А Н Г И О Л О Г И Я &   С Ъ Д О В А Х И Р У Р Г И Я   1 / 2 0 2 032

РЕзУЛТАТИ

Проведено бе проспективно клинико-епи-
демиологично проучване, обхващащо 60 паци-
енти на средна възраст 67,359,12 г. в

диапазона 50–80 г.. От включените в извадката
пациенти 45 (75%) са мъже и 15 (25%) жени. 

Регистрира се разнороден коморбидитет и
висок дял на рисковите фактори за атероскле-

роза/ПАБ: артериална хипертония (АХ) –
93,3%, дислипидемия – 56,7%, захарен диабет
– 43,3%, исхемична болест на сърцето (ИБС) –
33,3% и хронична бъбречна недостатъчност
(ХБН) – 15%. В над 1/3 от случаите атероскле-
розата има мултифокален характер с каротидна
(26,7%) и коронарна (11,7%) патология (Фиг. 1
и 2). 

Според стадия на ПАБ най-голям относите-

Фиг. 1. Честотно разпределение на пациентите по коморбидитет и рискови фактори

Фиг. 2. Честотно разпределение на пациентите по коморбидитет и рискови фактори (продължение)
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лен дял заемаха пациентите във II-ри стадий на
заболяването - 37 (61,7%), следвани от тези в
IV-ти стадий – 15 (25%) и III-ти стадий – 8
(13,3%). Асимптоматични пациенти и такива в
I-ви стадий на заболяването не бяха регистри-
рани (Фиг. 3).

По показател изминато клаудикационно раз-
стояние в метри най-голям относителен дял
(55,0%) заемат пациентите с калудикацио до
100 метра, следвани от тези (33,3%) в тежък
стадий на ПАБ – болка в покой (0 метра), а най-

мълък дял (1,7%) - един пациент с клаудикацио
>200 метра (Фиг 4). 

Пациентите с хронично настъпила симпто-
матика заемат сигнификантен дял (70%) от про-
учваната група, спрямо тези с остро настъпила
– 30%. 55% от болните бяха с предходна ревас-
куларизация на крайниците, а 40 (66,7%) – с
двустранни атеросклеротични лезии на долните
крайници. Средната стойност на стъпално-бра-
хиалния индекс преди проведената хибридна
процедура (ABIопп_преди) е 0,29±0,27 в интер-

Фиг. 3.
Разпределение на 
пациентите според
стадия на ПАБ

Фиг. 4.
Разпределение на
пациентите според
клаудикационното
разстояние
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Вид
оперативна
процедура

Статистика
Дължина на оперираната лезия

Общо

< 3 cm 4-10 cm 11-20 cm > 20 cm

Аорто-илио-
феморален бай-

пас

n 0 3 0 2 5

% 0* 17,6* 0* 5,1* 8,3

ТЕА в аорто-
илио-феморален

сегмент

n 0 7 1 27 35

% 0* 41,2a 33,3* 69,2* 58,3

Феморо – 
поплитеален

байпас

n 0 1 1 6 8

% 0* 5,9a 33,3* 15,4* 13,3

ТЕА във феморо –
поплитеален

сегмент

n 0 2 1 32 35

% 0** 11,8a 33,3** 82,1** 58,3

Пластика на ПФ,
АФС, АП

n 1 10 1 3 15

% 100,0** 58,8* 33,3** 7,7** 25,0

Общо
n 1 17 3 39 60

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, а различните  – наличие на такава (p <0,05).
** сумата от процентите надхвърля 100, тъй като някои от пациентите имат по повече от една ендоваскуларна процедура

Таблица 1. Честотно разпределение на пациентите по вид оперативна процедура и дължина на опери-
раната лезия

Вид
ендоваскуларна

процедура
Статистика

Дължина на ендоваскуларната лезия
Общо

<3 cm 4-10 cm 11-20 cm >20 cm

ПТА на илиачни
артерии

n 2 6 0 1 9

% 15,4a 18,8a 0a 33,3a 15,0

Стент на или-
ачни артерии

n 8 8 1 2 19

% 61,5a 25,0bc 8,3bc 66,7ac 31,7

ПТА във феморо
– поплитеален

сегмент

n 3 9 10 1 23

% 23,1a 28,1a 83,3bc 33,3ac 38,3

Стент във
феморо –

поплитеален
сегмент

n 1 9 2 2 14

% 7,7a 28,1a 16,7a 66,7a 23,3

Общо
n 13 32 12 3 60

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, а различните  – наличие на
такава (p <0,05).
** сумата от процентите надхвърля 100, тъй като някои от пациентите имат по повече от една ендоваскуларна
процедура

Таблица 2. Честотно разпределение на пациентите по вид ендоваскуларна процедура и дължина на ен-
доваскуларната лезия
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вала 0,00-0,83.
Сред проведените хирургични интервенция

най-голям относителен дял заемат пациентите
с ТЕА в аорто-илио-феморалния и феморо-поп-
литеалния сегмент – с по  5 8,3%, а с най-малък
(8,3%) – тези с аорто- или илио-феморален бай-
пас. При изследването на показателя дължина
на лезията спрямо приложеното хирургично ле-
чение, най-голям относителен дял (65%), заемат
процедурите, приложени при лезии с дължина
над 20 cm, а с най-малък (1,7%) – тези при
лезии <3 cm ( Табл. 1).

Трябва да се отбележи, че общия брой както
на хирургичните, така и на ендоваскуларните
процедури надхвърля 100%, тъй като при някой
от пациентите са провеждани повече от една хи-
рургична или ендоваскуларна интервенция с
цел пълна реваскуларизация на крайника.

Между пациентите от цялата извадка с най-
голям относителен дял (46,7%) са тези с им-
плантирани два импланта, следвани от тези с
един (43,3%) и на последно място – с три (10%).
Средният брой приложени импланти е
1,67±0,66 в интервала 1-3.

Във всички проведени хибридни процедури
постигнахме максимална реваскуларизация в
третираните сегменти. В хода на процедурата
бе извършена заключителна ангиография за
оценка на етажността на атеросклеротичния
процес. С най-голям относителен дял бяха па-
циентите с атеросклеротични лезии (стенози
и/или тромбози), разположени дистално от тре-
тирания участък с добре развито колатерално
кръвообращение – 53,3%, следвани от тези без

дистални лезии от интервенирания сегмент
(46,7%). Общо при 37 пациента (61,7%) се
откри наличие на колатерално развит кръвоток
в областта на таргетните лезии.

Средната стойност на стъпално-брахиалния
индекс след проведената хибридна процедура
(ABIопп_след) е 0,87±0,21 в интервала 0,27-1,30. 

Следоперативно бяха диагностицирани услож-
нения при 3 пациенти (5%) – реваскуларизационен
оток при 2 (3,3%) и хематом – при 1 (1,7%). Посто-
перативни ампутации не бяха отчетени.  

В хода на проследяването в 19 от слу-
чаите (31,7%) се установи персистиране на
клаудикациото, но също и неговото увеличаване
в метри. Сред продължаващите постоперативни
оплаквания с най-голям относителен дял бяха
парестезиите в третирания крайник (46,7%), а с
най-малък – постоперативният оток (11,7%). В
17 от случаите (28,3%) не бяха регистрирани
постоперативни усложнения на първия месец
от интервенцията. Средната стойност на
стъпално-брахиалния индекс един месец
след проведената хибридна процедура
(ABIопп_1_месец)  бе 0,88±0,21 в интервала
0,25-1,14.

Проведеният анализ на стойностите на по-
казателя стъпално-брахиален индекс на опери-
рания крайник (ABIопп) показа повишение на
стойността на ABIопп спрямо предоператив-
ната ( =0,290) както след провеждане на хиб-
ридната процедура ( =0,872), така и на 30-я ден
от проследяването на пациента ( =0,881) (Табл.
3). Установи се и сигнификантно повишение на
следоперативната стойност на ABIопп в хода на

Показател
Време на измерване

Преди След 1 Месец
n X SD X SD X SD

ABIопп 60 0,290* 0,271 0,872b 0,206 0,881* 0,206

* еднаквите букви по хоризонталите означават липса на сигнификантна разлика, 
а различните  – наличие на такава (p <0,05).

Таблица 3. Динамика на показателя ABIопп
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последващото 30-дневно проследяване.
Динамика в ABIопп показа сигнификантен

дял от пациентите (96,7%), при който се реги-
стрира повишение на индекса спрямо изходния
в ранния постпроцедурен период и на първия
месец от проследяването, като само в 2 от слу-
чаите (3,3%) се отчита спад. На първия месец
от проследяването с най-голям дял са пациен-
тите, при които ABIопп се запазва спрямо този,
измерен в ранния постпроцедурен период
(58,3%), в 26,7% се отчита повишение в индекса
и в 15% спад (Фиг. 5). 

ОБСЪЖДАНЕ

Модифицируемите рискови фактори за ПАБ
са много добре известни и включват тютюнопу-
шене, захарен диабет, АХ, дислипидемия3. Това
се потвърди и в нашето изследване, доказвайки,
че пациентите с ПАБ са полиморбидни (имат
повече от едно придружаващо заболяване),
което още повече повишава риска от големи
съдови реконструкции. 

Оптимални резултати могат да бъдат по-

стигнати както при реконструкция на възходя-
щия, така и на низходящия артериален поток.
Преди усъвършенстване на ендоваскуларните
техники, стратегиите за лечение на многоетаж-
ното заболяване включваха обширни опера-
тивни процедури или комбинация от
ендоваскуларни техники и отворена съдова хи-
рургия, но извършени последователно. Хибрид-
ните процедури имат предимството да се
избегне необходимостта от голяма операция и
отделни поетапни интервенции, както и свърза-
нита с тях заболеваемост и смъртност. Поради
това те могат да разширят потенциала на двата
подхода за лечение на исхемичния крайник5.
Публикувани са добри постоперативни резул-
тати от голямо разнообразие на различни мо-
дели на комбинирано лечение на илиачни,
феморални и инфрапоплитеални лезии 4,7,8,14,15,19.

Както и при други автори (5), в приетия от
нас протокол на лечение илиачните и феморо-
поплитеалните лезии са дефинирани съгласно
TASC II класификацията на лезиите (Trans At-
lantic Inter-Society Consensus II)17. В областта на
илиачните артерии TASC A лезиите са лекувани
само с ангиопластика, докато TASC B и TASC
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Фиг. 5. Честотно разпределение на пациентите по динамика на ABI опп спрямо проведената хибридна
процедура



C, както и тези със сложна или усложнена ана-
томия (най-често дисекация на съда след ангио-
пластика) – със стентиране. Откритата
артериална реконструкция бе използвана при
наличие на TASC D илиачни лезии, при които
ендоваскуларната корекция не е дала задоволи-
телен резултат. Във феморо-поплитеалния сег-
мент ендоваскуларна корекция бе извършвана
при лезиите TASC A-C. В тези случаи се пред-
почита ангиопластиката, като стентирането е за-
пазено за случаите на незадоволителен
ангиографски резултат като дисекация на съда,
остатъчна стеноза, стеноза над 50%, неподда-
ваща се на ангиопластика. TASC D лезиите са
лекувани с ендартеректомия или байпас про-
цедура5.  

В нашето проучване нивата на техниче-
ски и хемодинамичен успех са съответно 100%
и 96,7%, които са съпоставими с други автори
4,5,7-9,13,18,19. Те са резултат от реваскуларцията на
еднотапно третираните лезии в повече от един
артериален сегмент.

Ниските стойности на постоперативни
компликации и липсата на смъртност, доклад-
вани и от други автори, показват превъзход-
ството на хибридните процедури в хода на
лечението на ПАБ (10).

ИзВОДИ

Хибридните процедури за лечение на мно-
гоетажни артериални лезии на долните край-
ници е сбор от оперативни и ендоваскуларни
техники. Те имат сумарен положителен ефект
върху реваскуларизацията на съответния трети-
ран артериален сегмент. Нашите резултати под-
крепят приетото в практиката становище, че
хибридните процедури са ключов момент в ед-
ноетапната тотална реваскуларизация на засег-
натия крайник. Те са особено подходящи при
високорискови пациенти. Ендоваскуларната

техника може да коригира хирургичната интер-
венция и обратно. Имат ниски нива на постопе-
ративни усложнения и смъртност, позволяват
редуциране на общия брой на интервенциите
(хирургични и ендоваскуларни) за реваскулари-
зация на крайника и са с по-къс болничен пре-
стой. 

конфликт на интереси
Статията е по проект на Медицински уни-

верситет – София по Програма Грант 2019 с до-
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крайници“.
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КЛИНИНИ СЛУЧАИ

Първичната аорто-ентерална фистула
(ПАЕФ) е рядко заболяване с честота от
0,007% на 1 милион жители и 100%
смъртност, ако не бъде лекувано навреме. На
свой ред смърт ността след оперативно лече-
ние е между 18% и 90% през годините и че-
стота на усложненията - от 30% до 50%. Към
2017 г. е имало под 350 публикации по въпроса
с около 750 пациенти. Представен е собствен
клиничен случай с ПАЕФ и е проведено де-
тайлно проучване на литературата към мо-
мента с обзор на литературата. Посочва се че
е нужно да се мисли за това страдание, за да
бъде открито навреме, ранно извършване на
КТ с контраст като средство на избор и ранно
извършване на оперативно лечение с цел за-
тваряне на дефекта на чревната стена и избор
на метод за възстановяване на  кръвоснабдява-
нето след резекция на аневризмата - най често
графт на място или екстраанатомичен графт.
Широко се обсъждат възможните усложнения.

ключови думи: аорта, аневризма, фи-
стула, усложнения в съдовата хирургия

РЕзЮМЕ

Primary aortic enteric fistula (PAEF) is a
rare disease with a frequency of 0.007% per 1
million inhabitants and 100% mortality if left
untreated. In turn, the mortality rate after sur-
gery for is between 18% and 90% over the years
and the incidence of complications is 30-50%.
As of 2017, there were less than 350 publica-
tions on that issue with about 750 patients. A
clinical cases with PAEF is presented and a de-
tailed overview of the literature. It is stated that
one needs to think about this possibility in order
to find out in time, the early execution of a CT
with contrast as a method of choice and the early
surgical treatment in order to close the defect of
the intestinal wall and to choose a method for
restoring blood supply is the best approach after
resection of the aneurysm - most often on place
or extra anatomic graft. The possible complica-
tions are widely discussed.

Key words: aorta, aneurysm, fistula, com-
plications in vascular surgery
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УВОД

Съдовият достъп е основа за извършване на
дългосрочна диализа при пациенти с терми-
нална бъбречна недостатъчност. Няколко са въз-
можноститеВ хода на развитието и клиничното
протичане на абдоминалната аортна аневризма
(ААА) са възможни редки отклонения които са
още по-драматични  и поставят на още по-го-
лямо изпитание всеки съдов хирург. Едно та-
кова усложнение е аорто-ентералната фистула,
която може да бъде първична (ПАЕФ) и вто-
рична (ВАЕФ), развиваща се след предходна
операция  на аортата. Под ПАЕФ се разбира
възникване на патологична комуникация между
сака на аортната аневризма и лумена на даден
сегмент на червата, като може да бъде ангажи-
ран сегмент на дуоденума, тънкото или дебе-
лото черво. Клиниката  включва  наличие на
аортна аневризма и кървене в гастроинтести-
налния тракт с или без инфекция. Нелекуваните
пациенти обикновено загиват.  

Често неясната клинична картина, усложне-
ната оперативна намеса, многото и атипичните
усложнения затрудняват и без това сложното и
трудно лечение на пациенти с ААА, което на-
лага познаване на възможните сценарии на про-
тичане, широко клинично мислене и владеене
на  ситуацията. Тук излагаме натрупаният опит
при лечение на пациент с ПАЕФ и ААА, услож-
нен с рядко атипично септично усложнение, ле-
куван в клиниката през 2019 г.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

На Таблица 1 са представени по-важните
етапи в развитието на този клиничен случай.
Пациентът пролежа повече от 80 дена в нашата
болница поради изключително усложнено про-
тичане и развитието на няколко тежки усложне-
ния. Накратко той би могъл да се опише така -

абдоминална аортна аневризма с пробив към
дуоденума -неразпозната клинично и образно,
опериран по спешност на трети ден с извър-
шване на лигатура на абдоминалната аорта под
бъбречни артерии, шев на 2 етажа в трети сег-
мент на дуоденума, създаване на субклавийно-
бифеморален байпас с гладко протичане. Това,
което прави случая много интересен и труден е
развитие и късно разпознаване на огромен
гноен процес на левия глутеус в хода на сепсис
и развитие на плегия на долната половина на тя-
лото. Успешното лечение бе възможно поради
мултиклиничен подход и използване на всички
възможни актуални методи в съответната об-
ласт.

ОБСЪЖДАНЕ

Според някои автори, по данни от аутопсии,
ПАЕФ се среща  в 0,04% до 0,07% от случаите
(20, 36), а ВАЕФ - в 0,5% до 2,3%  след пред-
ходно оперативно лечение (17). В съвременните
държави се откриват честоти от порядъка на
0,007% на 1 милион жители (3). В обширно
ревю Rodrigues dos Santos27 et al. (2014), обеди-
няват данни за 791 първични и вторични фис-
тули.

Първото известно описание  на подобно
състояние е на Sir Astley Cooper, 1829 г.6, а
Salmon го последва през 1848 г.30. Според Yao
et al. са известни под 200 случая с ПАЕФ41 до
1996 г. В англоезичната литература към 2010 г.
са известни 250 публикации по въпроса (31),
единични клинични случаи в до 85% от слу-
чаите, а към 2019 г. броят на публикациите е ве-
роятно близо до 300. Посочената честота на
изява на ПАЕФ означава, че средният съдов хи-
рург би срещнал под един случай в практиката
си и само много  големи центрове биха натру-
пали опит за разумен срок от време с по няколко
подобни клинични случая. В нашата клиника,
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която е с най голям обем в страната, случаи с
ПАЕФ има преди 17 г. Този факт налага още по-
добра познаване на съдовата патология в цялата
сложност и многообразие и поддържане на

добро клинично мислене. 
На Таблица 2 са показани най честите етио-

логични фактори за развитие на ПАЕФ според
Behrendt et al.2, към тях следва обаче да се при-

Ден 1
Начало: Мъж на 58 г. с поява на силни болки в корема, няколкократни изхождания на кървави и
тъмни изпражнения, отпадане и влошаване на общото състояние, съпътстващи заболявания: ИБС с
ЛПХБ, хипертония, диабет на перорална терапия, в добро състояние до този момент

Ден 2 
Посещение в районния спешен център и извършване на КТ без контраст, изява на ААА и насочване към
клиника по съдова хирургия, междувременно стабилизиране на състоянието и редукция на оплаква-
нията, липсва мелена

Ден 3-4
Прием в КСХ, провеждане на ред консултации, пациентът е в задоволително общо състояние, липсва
мелена, умерена редукция на хемоглобина, КТ с контраст, фиброгастроскопия

Ден 5

Оперативно лечение за ААА: Влошаване на общото състояние, поява на силни болки в корема, редукция на хе-
моглобина, еднократно изхождане на кървави маси, смяна на спешния екип, нова КТ с контраст - изява на ААА
с газ около стената и за първи път поставяне на диагноза аорто-ентералната фистула, оперативно лечение по
спешност от екип, включващ и общ хирург, лигатура на аортата, шев на дуоденума, създаване на субклавийно-
бифеморален байпас, гладко протичане без прекомерна кръвозагуба, извеждане в КАРИТ

Ден 6-19
Лечение в КАРИТ, установяване на субтотална плегия на долна половина на тялото. Постепенна изява
на фебрилитет, първично зарастване на оперативните рани

Ден 20-25
Хемокултура с резултат Klebsiella от катетър в югуларна вена,  разтрисане, пикове до 39 градуса, пер-
систиране на плегията

Ден 28-32 Премахване на наличниа катетър, нацелена антибиточна  терапия.

Ден 33
Афебрилен, превеждане в КСХ, установяване на декубитални рани по двете глутеални зони с размер
до 10 см

Ден 34-44
Редуване на периоди с и без фебрилитет, първично зарастване на оперативните рани, свалени конци,
борба с декубиталните рани, опити за физиотерапия, корекция на развиващата се анемия

Ден 45
Констатиране на спонтанна  обилна гнойна секреция от ляв глутеус, оперативна ревизия - намиране на
гноен процес, обхващаш цялата глутеална мускулатура с евакуация на огромно количество гной, сфа-
цели, некротични материи, дрениране в няколко направления

Ден 45-50
Изолиране на Acinetobacter, масивна нацелена антибиотична терапия, ежедневни превръзки под ане-
стезия, редукция на секрецията, оформяне на гигантска кухина с дъно кости на таза и покриване само
от кожа.

Ден 51-60
Включване на вакуумна терапия на гнойния процес, трайно афебрилен, редукция на декубиталните
рани

Ден 61-70
Вторичен шев на раните на левия глутеус,  редукция на декубиталните рани, опит за физиотерапия,
трайно афебрилен, превеждане в отделение за физиотерапия

Ден 71-80   Лечение в отделение за физиотерапия с трудно вертикализиране на пациента до леглото, изписване в дома

Преглед
двустранно

около 3 месеца след началото: движещ се с помощни средства, спокойни рани, пулсиращ ток по бай-
паса с коленни пулсации 

Таблица 1. Клинично протичане на пациент с първична аорто-енетерална фистула
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бавят и радиационни облъчвания и жлъчни  ка-
мъни1,10,16,30,37. Най честата причина все пак си
остава налична аортна аневризма особено в
комбинация с възпалителен процес в 60 - 83%
от сериите29,30. Gad докладва 73% честота на
аортна аневризма при развитие на ПАЕФ11.
Описан е при животни модел, при който в ре-
зултат на притискане от аортната стена с фиб-
розна реакция по отношение на чревната стена
и в условията на микотична инфекция се стига
до ПАЕФ5.

Дуоденумът (60%), йеюнумът (30%) и дебе-
лото черво (5%) са най-честите локализации
според Voorhoeve et al.36. В третия или четвър-
тия сегмент на дуоденума се локализират 70-
80% от всички ПАЕФ1,19. Налице са и
съобщения за много редки други локализации в
съответните серии като хранопровод - 2%, сто-
мах - 2%, до 15 % - дебело черво и няколко
бройки ПАЕФ в сигмата28,37. В почти всички
случаи на ПАЕФ е бил изолиран някакъв бакте-
риален щам като най често това са Salmonella и
Klebsiella, но са възможни Staphylococcus, Strep-
tococcus и дори днес сифилис и туберкулоза 24,26. 

От Cooper е формиран принципa за триада
от симптоми, характерни за ПАЕФ - кървене от
стомашно чревният тракт - 65%, болка в корема
- 35% и пулсираща маса - 25% (14,15,34). Sears28

и Lozano20 обаче посочват, че трите симптома
могат да се срещат само в 11% от случаите.
Други симптоми, които могат да бъдат изявени,

са болка в гърба, гадене и повръщане, шок, феб-
рилитет, прояви на сепсис. В английската лите-
ратура съществува термин „Herald bleeding“ или
предупредително кървене от гастро-интести-
налния тракт, което се явява като единствен и
ранен симптом при повечето пациенти  и според
повечето автори. Механизмът зад този симптом
предполага пробив на стената на дуоденума и
последващ спазъм с тромбоза на комуника-
цията. То не е в голям обем, обикновено бързо
спира и рядко е свързано с тежко общо състоя-
ние. Времето между него и следващите прояви
на развитие на ПАЕФ варира от часове до ме-
сеци, като в 30% от случаите е под 6 часа, в 50%
- под 24 часа от началото, под седмица е в 71%
от случаите1. За някои този период може да е от
порядъка на 1-2 месеца26. Steffes и O’Leary по-
сочват, че времето между първата хематемеза и
смъртта в 29% от случаите е над седмица32.
Според обобщени  данни от 44 случая, Tareen et
al.35 установява, че хеметамезис се среща в
78% от случаите, мелена и/или ректорагия се
срещат в 50%, а признаци на кървене от горния
и  долен чревен тракт се наблюдават в 28% от
случаите. 

В представеният тук клиничен случай е на-
лице начало на оплакванията с класическите
симптоми от болка в корема и кървене от  сто-
машно-чревния  тракт с последвало стабилизи-
ране за 2 дни без тревожно снижение на
хемоглобина и завръщане на симптомите към 4-

Таблица 2. Най-чести етиологични фактори за развитие на ПАЕФ2

Гастроинтестинални фактори Аортни фактори

Гастро-интестинална язва Пулсова вълна и напрежение на съдовата стена

Чуждо тяло Голяма аневризма

Дивертикулит Руптура

Тумори Микотична аневризма

Ятрогения Аневризма с възп. генеза

Травма

Проникваща язва на аортната стена
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5 ден. Извършената томография в районната
болница без контраст изявява налична ААА, но
нито там, нито в спешното отделение  на нашата
болница се прави връзка между клиничните
изяви и наличието на ААА, и това да направи
възможно поне съмнението за ПАЕФ. 

Очевидно е, че водещият симптом кървене
предполага извършване на фиброгастроскопия
при стабилно състояние на пациента и такава бе
направена в нашия случай на 2-я ден от постъп-
ването с липса на източник на кървене във  ви-
димата част на стомаха и  дуоденума. Saers et
al.29 съобщават за положителен тест в само
25% от случаите. Въпреки че може да не бъде
открито директно кървене, наличието на язвени
промени на лигавицата с прилежащи тромби  и
пулсираща маса, избутваща стената, може да се
приемат за положителен тест4, 8.  

Доминира мнението1,29, че тестът на избор
е компютърната томография с контраст, като ав-
торите даже предполагат, че липсата на находка
за кървене при фиброгастроскопия в съчетание
с ААА и нестабилна  хемодинамика прави КТ
изследване ненужно и забавящо. Томографската
диагноза се базира на откриване на газ в стената
на аневризмата, около нея или стената на дуо-
денума в различни количества14. Друга изява е от-
криване на контрастна материя  в дуоденума39,
както и изтъняването на мастния слой между
дуоденума и аортата, най сетне и тук може да
липсват данни3, потвърждаващи диагнозата
ПАЕФ. За разлика от фиброгастроскопията то-
мографското изследване с контраст има чувст-
вителност 94% и специфичност 85% според
няколко обзора8,21.

Ангиографията до неотдавна е била ос-
новно диагностично средство, тя обаче предпо-
лага пациент в по-добро състояние,
хемодинамично стабилен, по-висока доза кон-
траст и е по-натоварваща и времеконсумираща,
има особено значение при показване на анато-

мията и  планиране на бъдещата  оперативна на-
меса. Томографията днес е изместила ангиогра-
фията като по-бърза, евтина и щадяща про-
цедура с достатъчна диагностична стойност.
Yamashita  et al.40 2001 г. в ретроспективен
обзор посочват, че само при 13 от 36 случая е
била използвана ангиография преди операция.
Независимо от съвременното развитие на об-
разното изследване все още има случаи на
ПАЕФ, при които не може да се документира
източник на кървене в съчетание с наличната
абдоминална аортна аневризма при прогреси-
ращо и ексцесивно  анемизиране на пациента.
Предвид тежката прогноза - 100% смъртност
при  развитие без лечение, в такива случаи ред
автори препоръчват смело преминаване към
експлоративна лапаротмия23,24,35.

Другите възможности за диагностиране не
са от висока стойност като изключим, разбира
се, оценката на анемията. Sаеrs et al. откриват
че C-реактивният протеин и СУЕ са повишени
при техните болни в сравнение с болни, преми-
наващи планово оперативно лечение за аортна
аневризма29. Karthaus et al., от своя страна, не
подкрепят такива находки14.

В представеният клиничен случай е извър-
шен скенер без контраст и поради тази причина
е изгубена възможността за демонстрация на
евентуален излив на контраст в дуоденума и по-
вече детайли на структурите (фиг. 1). Очевидно
не е била пропусната наличната аневризма, но
и не е била свързана тази находка с наличието
на газ в допирното място към дуоденума и на-
личната тогава клинична картина. В нашата
практика се сблъскваме с масово провеждане на
томографско изследване без контраст при паци-
енти с клинични данни, даващи оправдано под-
озиране на съдова патология в корема, което
затруднява диагностиката, свързано е със загуба
на време за повторно изследване на пациента в
нашата база с покачващи се рискове. Би след-



А Н Г И О Л О Г И Я &   С Ъ Д О В А Х И Р У Р Г И Я   1 / 2 0 2 044

вало да се вмени извършване именно на томог-
рафия с контраст при всеки пациент с някакво
съмнение за съдова патология особено от типа
на остър аортен синдром.

При приемането на пациента е извършено
второ изследване с контраст, срезове от него са
показани на Фигура 2. Следва да се отбележи,
че отново не е свързанa находката на газ с на-
личието на ААА и клиника на кървене, като в
описанието се споменава за  абдоминална анев-
ризма 3-ти тип по DeВakey (!?). 

Известното стабилизиране на общото със-
тояние, липсата  на продължаващо кървене и се-
риозна анемия, както и липсата на коректна

диагноза или поне съмнение при разчитане на
томографската находка, както и негативната
фиброскопия тикат текущият състав на спеш-
ният екип на клиниката към липса на ориента-
ция в комплексната клинична картина и
задържат поставяне на вярната диагноза с 1-2
дни. На третия ден от постъпването и на петия
от началото на заболяването бяха отчетени вло-
шаване на общото състояние, спадане на хемог-
лобина, мелена, ретрорагия и хематемезис,
извършена бе трета томография с контраст
(Фиг. 3).

Новият спешен екип анализира детайлно
натрупаните данни и оценява критично извър-

Фиг. 1. Трансверзални срезове от първоначалната томография без контраст; cъс стрелка е посочено на-
личието на газ в структурите; неразпозната ПАЕФ

Фиг. 2. Трансверзални срезове от втора томография с контраст; показани са находките от газ, но нераз-
позната ПАЕФ
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шените образни изследвания. Съвместен с рен-
тгенолозите, внимателният преглед на резулта-
тите от това изследване не показва особено
драматични промени в сравнение с предход-
ното, този път обаче е оценена най-сетне  ин-
формация в разчитането за данни за газ около
аневризмата и в стената ù и се поставя вярната
диагноза.

Смъртността при естествения ход на разви-
тие на ПАЕФ без лечение е 100%. При подхо-
дящо оперативно лечение са съобщавани данни
за преживяемост от  18% до 93% (7,9,24). Като
цяло, Sweeney et al. обединяват  данните от 118
ПАЕФ до 1980-те години  и показват 21 прежи-
вели пациенти от 33 оперирани и 100% смър-
тност за неоперираните 33. Средното време при
70% от пациентите между първо кървене и опе-
рация или смърт е било над 6 часа. Авторите
считат, че смъртността е поне 30% при опери-
раните пациенти, а в 40 % има  сериозни услож-
нения. От своя страна  Steffes et al.32 съобщават
за поне седмица интервал между първо кървене
и смърт при 29%  от пациентите.

Лечението на ПАЕФ е оперативно или ен-
доваскуларно и има за цел затваряне на комуни-
кацията между кухия коремен орган - най често
дуоденум  и аортата и от друга страна корекция
на наличната ААА. По отношение на дуоденума
се препоръчва проста намеса в обем шев на
един или най-добре на два етажа на дефекта в

стената, което най-често е напълно достатъчно
и безопасно. От множество автори е възприета
тезата, че интерпониране  на оментум между
дуоденума и аортата осигурява избягване на ре-
цидив7,17. В анализа си на 791 случая с АЕФ, Ro-
drigues dos Santos et al.27 показват, че след
мултивариатен анализ използването на омен-
тума e най-мощният фактор за оцеляване на
болния, като най честата причина за смърт е
именно поява на фистула наново. Далеч по-
рядко са извършвани по-сложни резекционни
техники от арсенала на коремната хирургия. 

По-сложно стои въпроса при справянето с
наличната ААА. Ако липсват признаци за ин-
фекция на място, което е значително по-рядко,
е допустимо стандартна резекция на аневриз-
малният сак и заместване със синтетична про-
теза. Описвани са по-прости методи като
синтетичен пач или дори шев на аортната стена
при липса на аневризма. В голям дял от слу-
чаите обаче е налице локална  инфекция, което
налага изключване на полагане на синтетичен
графт и преминаване към екстраантомични бай-
паси като аорто-бифеморален например. Рядко
са използвани extempore приготвени   автове-
нозни графтове или такива от биоматериали27. 

Днес допълнителни възможности предста-
вят ендоваскуларните техники - към 2017 г.
поне в 5% според Behrendt2. Menezes et al.22 де-
монстрират, че липсва разлика в смъртността

Фиг. 3. Трансверзални срезове от трета томография с контраст, показани са находките от газ без осо-
бена динамика в сравнение с предходната
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между ендоваскуларно или стандартно хирур-
гично лечение - 7.69%  срещу 11.89%, P=0.263,
но тук са изключени случаи с локална инфек-
ция. Въпросът дали и кога да се извърши  на-
меса върху дуоденума в съчетание към
ендоваскуларна техника също не е решен едно-
значно и днес. Обобщавайки резултатите от ле-
чението на 81 ПАЕФ от 1818 г. до 1998 г., Lee
et al.16 съобщават преживяване в 77% от слу-
чаите с графт на място, в 12% - за екстраанто-
мични графтове, 100% - при аневризморафия и
63% - при изполване на пач, напоен с Ri-
fampicin. Ред автори съобщават за значително
по висока смътност при пациентите с извър-
шени екстра антомични графтове - 15% прежи-
вели  срещу 50% с in situ графт35, както и други
13,20, което насочва вниманието към придържане
към по-прости техники. Наличието на локална
инфекция или сепсис предполага заедно с пред-
почитане на екстраанатомични графтове и
включване на антибиотици за период от 4 до 6
седмици27,35, при липса на доказан бактериален
причинител антибиотици следва да се дават до
8-10 дена от лечението.

На петия ден от началото на оплакванията
при нашия болен бе поставена диагнозата
ПАЕФ и бе предприето незабавно оперативно
лечение, което включваше стандартна срединна
лапаротомия. На Фигура 4 са представени някои

етапи по-нататък. Бе констатирано обилно  из-
пълване с кръв на чревни бримки, мобилизира
се сака на аортната аневризма с размер около 65
mm и се намери до 2 сm белезникава фиброзна
тъкан около него с налична гнойна колекция със
зловонна миризма, като по-късно бе изолирана
Klebsiella. Намери се прохода към дуоденума  с
размер около 1,5 сm и се извърши стандартен
шев на два етажа. Тази находка предреши вида
на аортна реконструкция - на около 3 сm под ре-
налните артерии се лигира аортата както и или-
ачните артерии непосредствено под аортната
бифуркация. На следващ етап се премина към
стандартен субклавиен-бифеморален байпас с
проксимална анастомоза в дисталната част  на
лявата а. субклавия. До тук процедурата бе
близка до съобщаваната от множество автори.
Това, което прави този случай различен и инте-
ресен е развитието на септично усложнение
след 3-4 следоперативен ден - изолирани Kleb-
siella, а по късно и Acinetobacter и локализиран
в левия глутеус огромен гноен процес с изкон-
сумиране на мускулната маса.

Лечението на абцеса изискваше многосед-
мично широко дрениране и евакуации на нек-
ротични материи, антибиотици, използване на
вакуум помпа и най сетне вторично затваряне
на раните. Налице е закъсняла диагноза с откри-
ване на абцеса чак след неговата спонтанна пер-

Фиг. 4. Етапи от оперативното лечение

Доминиране на изпълнени с кръв чревни бримки Общ поглед към части от сака, дуоденума и
самата фистула
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форация и гнойна секреция в обем от стотици
милилитри дневно. С принос за закъснялото
разпознаване са фактите, че този процес се раз-
вива на фона на многоседмична терапия с анти-
биотици, сепсис, свързан с венозен централен
катетър, наличните декубитални рани, с които
болният се завърна от лечение в централна
следоперативна зала, които маскираха подлежа-
щият процес и отклоняваха вниманието и на-
личната плегия на долна половина на тялото.

Yeager42 et al. съобщават за 7% невроло-
гични усложнения при намеси по повод инфек-
ция на аортен графт като свързват това тежкo и
нежелано усложнение с исхемия на тъкани при
дълга оперативна намеса или увреждане на
гръбначен мозък след лигиране на коремната
аорта. Други автори съобщават за случаи на па-
циенти с ПАЕФ и последваща параплегия 12,25.
В докладвания случай оперативното време бе
6,5 часа, но все пак параплегията като усложне-
ние  остана с неясен произход, като към 60-70
ден пациентът бе в състояние да започне и про-
веде комплексна физиотерапия, а след третия
месец бе в състояние да се движи с помощни
средства.

Въпреки неголемия брой публикации съ-
ществуват данни за резултати от лечението при
тези болни от няколко години в последвалия пе-
риод. Tareen35 et al. през 1996 г. успява да
обобщи данни за 41 болни и съобщава за смър-
тност от 35%  на 30-и ден (95% СI.18%-48%),
на първата и третата година преживяемостта е
била съответно 58% и 52% (фиг. 6).

ИзВОДИ

ПАЕФ е рядко страдание със 100% смър-
тност, ако не бъде разпознато и лекувано на-

Фиг. 5. Етапи от лечението на гнойния процес на левия глутеус

Състояние след многократни дебридмани с фор-
миране на огромна кухина и прекратяване на
гнойна секреция

Междинен етап от лечение с вакуум помпа и ре-
дукция на кухината с последващи вторични ше-
вове

Фиг. 6. . Преживяване на 41 пациенти с ПАЕФ за
тригодишен период35.
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време. Доколкото при ПАЕФ нито в диагности-
чен нито в терапевтичен план не съществуват
уникални особености, за нейното разпознаване
и лечение е от огромна важност да се помни за
съществуването й и да се свържат в едно кър-
вене от стомашно-чревен тракт и наличие на
ААА, особено при пациенти над 55 г., както и
извършване на томография с контраст. Следва
ясно да се осъзнае важността на това изслед-
ване и то да се прилага в пълен обем при всяко
съмнение за съдова патология в корема изобщо. 

Оперативното лечение и днес изглежда е
основно и би следвало да включва лапаротомия,
шев на дуоденума, интерпониране на тъкани
или оментум между него и аортата. Дали ендо-
васкуларното лечение ще доминира и тук, ще се
изясни в следващите 5-10 години чрез данни от
големи световни центрове. При наличие на при-
знаци на инфекция следва да се предпочита екс-
траанатомичен байпас при по- висока
смъртност спрямо конвенционален  in situ
графт и липса на инфекция. Следва да се очаква
сравнително висока смъртност и значителна
честота на усложнения, основно от септичен
тип, кървене, неврологични усложнения и др.

В нашата литература представеният клини-
чен случай е рядко описание на ПАЕФ с две
тежки усложнения, които го отличават от ти-
пичното протичане и представлява особен кли-
ничен интерес.

За разпознаването и лечението на ПАЕФ от
голямо значение си остава ролята на съдовия
хирург с голям практически опит, творческо
клинично мислене, дързък подход в лечебния
процес и  широк  диапазон на хирургически
умения.
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Постоянният съдов достъп позволява из-
вършване на дългосрочна хемодиализа при
пациенти с терминална бъбречна недостатъ-
чност. Възможностите за осигуряване на
съдов достъп са различни: поставяне на вре-
менни или постоянни катетри, създаване на
артерио-венозна фистула с използване на ав-
толожен материал (АВФ) или имплантиране
на синтетичен такъв – артерио-венозна про-
теза (АВП). Изборът на съдов достъп зависи
от щателната предоперативна преценка на
пациента, от придружаващите му заболява-
ния, както и от извършването на цветно ко-
дирана дуплекс сонография на таргетните
артериален и венозен съдове. Използването
на вече осигурения съдов достъп изисква
спазване на строги правила за асептика и ан-
тисептика. По този начин се намалява често-
тата на нежеланите усложнения като
инфекция, която води след себе си инсуфи-
циенция на съдовия шев при AВФ, както и
живозастрашаваща хеморагия. Навремен-
ното установяване и оперативното лечение

РЕзЮМЕ

The vascular access allows long-term
haemodialysis procedudes in patients with ter-
minal renal insufficiency. There are different
ways for vascular access: temporary or perma-
nent catheter, arterio-venous fistula (AVF) with
autologous material or synthetic material
(AVG). The way of vascular access depends on
meticulous preoperative patient evaluation, as-
sociated comorbidity, colour duplex sonography
of target arterial and venous vessels. The apli-
cation of already created vascular access re-
quires strict septic and antiseptic rules. When
these rules are not performed, this leads to a life-
threatening haemorrhage. The on time manage-
ment of complication and operative treatment
allows a long-term patency of vascular access.

Key words: color-coded duplex ultrasonog-
raphy, infection, arterio-venous fistula 
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на усложненията позволява удължаване на
преживяемостта на вече създадения съдов
достъп.

ключови думи: цветно кодирано ду-
плекс скениране, инфекция, артерио-венозна
фистула

УВОД

Съдовият достъп е основа за извършване на
дългосрочна диализа при пациенти с терми-
нална бъбречна недостатъчност. Няколко са въз-
можностите за осигуряване на съдов достъп за
хемодиализа: поставяне на временни или пос-
тоянни катетри, конструиране на артерио-ве-
нозна фистула (AВФ) и артерио-венозна
протеза (AВП). Изборът на достъп зависи от ко-
морбидността икoмплайънса на пациента, както
и от съдовия му ресурс1. С най-добра преживяе-
мост във времето са конструираните артерио-
венозни шънтове.  Пациенти с хронична
бъбречна недостатъчност (ХБН) и креатининов
клирънс под 25 ml/min са показани за създаване
на постоянен съдов достъп2.

ИзЛОЖЕНИЕ

Хирургичният съдов достъп с автоложен
материал е първи избор при пациенти на хемо-
диализа. Дългосрочните резултати показват
първична проходимост на реконструкцията
между 52% и 83% за срок от една година. Спо-
ред препоръките на Европейското дружество по
съдова хирургия (ESVS) е желателно да бъде
конструирана AВФ възможно най-дистално на
съответния горен крайник, като се предпочита
първоначално недоминантната ръка. В групата
на съдовите достъпи с автоложен материал се
включват радио-цефална киткова и брахио-це-
фална (радио-цефална в областта на лакътя)

фистули. При неподходяща за реконструкция в.
цефалика е възможна транспозиция или тран-
слокация на в. базилика към а. брахиалис за съз-
даване на радио/брахио-базиличнаAВФ.
Изчерпаните венозни ресурси, както и необхо-
димостта от срочна диализа са основание за им-
плантиране на синтетичен или автоложен (в.
сафена магна) графт1. За избор на съдов достъп
е от изключително значение предоперативната
преценка на общото състояние на пациента, ко-
морбидността, ресурсът на артериалната и ве-
нозната системи. 

Предоперативната подготовка включва из-
вършване на цветно кодирано дуплекс скени-
ране (ЦКДС) на таргетните артерия и вена. При
избора на донорска артерия същата трябва да е
свободна от калцификати, с нормални размери
и показатели на кръвния ток. От голямо значе-
ние е и напречният диаметър на съответната ар-
терия, като за а. радиалис минималният
напречен размер трябва да бъде повече от 2mm.
При ЦКДС на таргетната вена има следните из-
исквания: диаметърът на реципиентната в.це-
фалика в областта на китката трябва да еповече
от 3mm, а за в.базилика  – 5mm. Препоръчите-
лен е флоумепингът с цел откриване на обтура-
ционно-стенотични промени от предходни
пункции или катетри, които могат да опорочат
правилната функция на AВФ3.

Най-типична е т.нар. радио-цефалична фис-
тула на лява ръка. Следващ избор е брахио-це-
фалична AВФ от същата страна, а след
компрометиране на съществуващите фистули се



преминава в същия ред на дясна ръка.
Технически анастомозата извършваме по

схемата T-L (термино-латерално в. цефалика
към а. радиалис без лигатура на последната). В
миналото много от хирурзите лигираха радиал-
ната артерия и анастомозата се извършваше
край в край. Това се оказа неудачно, поради раз-
виване на исхемия на китката. При извършване
на брахио-цефалична AВФ след лигатура на ра-
диалната артерия много често се развива тежък
стил синдром на китката.

При неадекватна предоперативна преценка,
техника и експлоатация на конструирания съдов
достъп се развиват локални или системни ус-
ложнения. Това най-често са ранна ретромбоза

на реконструкцията, дължаща се на увреда на
стената на в. цефалика или стенотични промени
на артериалната и венозната стени4, 7. Не са
редки и аневризмалните дилатации на веноз-
ното рамо вследствие на постоянната меха-
нична травма от пунктиране на венозната стена
и повишеното налягане във вената (фиг. 1 и 2). 

При нашите пациенти с посочените по-горе ус-
ложнения предприемаме оперативни интервенции.
Увреденият участък от АВФ се резецира и се ин-
терпонира сегмент от в. сафена магна (ВСМ).
Целта на предприетата интервенция е възстановя-
ване на проходимостта на AВФ (фиг. 4 и 5), запаз-
ване на виталността на крайника (фиг. 6),
предотвратяване на развитието на хеморагия и шок.
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Фиг. 1. Радио-цефалична AВФ с аневризмални
промени на в. цефалика, локално възпаление на
венозното рамо и хеморагия

Фиг. 2. Аневризмални разширения на венозното
рамо след дългосрочна хемодиализа

Фиг. 3 Съдов достъп с PTFE графт на долен край-
ник с инфекция на протезата, инсуфициенция на
артериалната анастомоза и пулсиращ хематом

Фиг. 4. Брахио-цефална AВФ с ранна ретромбоза
на реконструкцията. Направи се нова артерио-
венозна анастомоза като се интерпонира сегмент
от ВСМ
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зАКЛЮЧЕНИЕ

Създаването на съдов достъп изисква ща-
телна оценка на общото състояние на пациента
в терминален стадий на ХБН, на придружаващите
му заболявания и на кооперативността му 5, 6.
Предоперативната ЦКДС е задължителен еле-
мент от подготовката, като с нейна помощ се
прецизират таргетните артерия и вена за създа-
ване на AВФ, както и качествените параметри
на артериалната и венозната стена. Техничес-
кото изпълнение, спазването на правилата за
асептика и антисептика са важни за редуциране
на постоперативните усложнения. Правилната
експлоатация на достъпа в хемодиализните цен-
трове има не по-малко значение за редуциране
на нежеланите усложнения. Добрата колабора-
ция между съдови хирурзи и нефролози е важна
за подбор на пациентите, подходящи за кон-
струиране на съдов достъп, както и за прослед-
яване на вече създадения съдов достъп и
своевременно решаване на настъпилите услож-
нения5, 7, 8. При пациентите с посочените услож-
нения предприетата повторна интервенция
елиминира нуждата от създаване на нови арте-
рио-венозни реконструкции в други анато-
мични области и позволява използване на вече
създадения съдов достъп.
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Eмболизацията на реналната артерия
преди нефректомия е безопасен минимално
инвазивен метод, улесняващ радикалната
нефректомия. Негови предимства са намаля-
ването на интраоперативното кървене и
скъсяване на оперативното време, поради по-
стемболизационен оток на бъбрека. Предста-
вяме литературен обзор и клиничен случай
на емболизация на ренални артерии преди
нефректомия, при който не се наложи посто-
перативна хемотрансфузия поради незначи-
телна кръвозагуба.

ключови думи: бъбречен карцином, ем-
болизация, нефректомия 

РЕзЮМЕ

Renal artery embolization before nephrec-
tomy is a minimally invasive, effective and safe
method that facilitates dissection of gross renal
neoplasms. The benefits include reduction of in-
traoperative blood loss and operative time, due
to kidney postemobolizational oedema. We re-
port literaure review and a case of left renal neo-
plasm in a patient that underwent renal artery
embolization 24 hours before nephrectomy. The
patient didn’t require postoperative blood trans-
fusion, due to insignificant intraoperative blood
loss.

Key words: embolization, nephrectomy,
renal carcinoma
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УВОД

Бъбречно-клетъчният карцином представ-
лява 2-3% от всички случаи на рак при хората в

зряла възраст и обхваща 90-95% от всички бъб-
речни неоплазии7. Златен стандарт при лечение
на тумори по-големи от 70 mm е радикалната
нефректомия. Предоперативната емболизация
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на ренална артерия (ЕРА) е минимално инвази-
вен метод, който намалява оперативното време,
кръвозагубата и улеснява дисекцията при из-
вършване на радикална нефректомия, поради
постемболизационния оток на бъбрека.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме клиничен случай на предопе-
ративна емболизация на ренална артерия преди
нефректомия по повод на бъбречно-клетъчен
карцином. Касае се за жена на 74 години с при-
дружаващи заболявания неинсулинозависим за-
харен диабет и хипертонична болест. Съобщава
за оплаквания от тежест и болка в лява лум-
бална област. Налице са лабораторни данни за вто-
рична анемия (Хб - 88 g/l) и азотна задръжка
(креатинин - 125 μmol/l, урея - 10.2 mmol/l). При
извършения нативен скенер на корем е установена
мекотъканна лобулирана туморна формация с раз-
мер 76/59 mm, изхождаща от бъбречния паренхим,
предимно в долния полюс (Фиг. 1).

След мултидисциплинарно клинично об-
съждане се взе решение пациентката да се хос-
питализара в Отделение по съдова хирургия за
емболизация на лява ренална артерия. При из-
вършената предпроцедурна КТ-ангиография се
установи наличието на  две ренални артерии
вляво с каудален ход в проксималната си част
(Фиг. 2). Именно тази особеност ни накара да
извършим емболизационната процедура пос-
редством трансрадиален достъп. Въведе се 6F
радиален интродюсер в лявата а. радиалис. По-
следователно се канюлираха двете ренални ар-
терии с диагностичен катетър Multipurpose 4F
и се имплантираха 2 емболизационни койла –
5mm/5сm и 6mm/5сm (MReye, Cook Medical).
Контролната ангиография обективизира опти-
мален постемболизационен резултат (Фиг. 3 и
4).

Фиг. 1. Нативен скенер на абдомен, демонстри-
ращ тумора на лявия бъбрек

Фиг. 3. Начална ангиография

Фиг. 2. KT-ангиография с 3D реконструкция
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ДИСКУСИЯ

ЕРА е минимално инвазивен метод, въведен
през 1972 г. от Алмгард и колеги за палиативно
лечение на големи бъбречни тумори1. Методът
се прилага успешно за намаляване на интраопе-
ративното кървене и улеснява дисекцията при
нефректомия поради постемболизационен оток
на бъбрека2 ,3 ,4. 

Според Schwarz и съавт. ЕРА е удачно да се
извърши 24-72 часа преди нефректомията като
по този начин се постига:

• намаляване на интраоперативната кръ-
возагуба;

• в този период бъбречният постемболиза-
ционен оток е най-изразен и улеснява дисек-
цията на бъбрека.

• Липса на постемоблизацинен синдром,
обикновено развиващ се около 48-72 ч. след
ЕРА. Синдромът се характеризира с болка лум-
бално, фебрилитет, гадене и повръщане. Лече-
нието му е симптоматично6.

Литературната справка демонстрира зна-
чима редукция на необходимостта от хемотран-

сфузия в постоперативния период, както и скъ-
сяване на оперативното време за нефректомия.
В ретроспективния си анализ Luo и колеги срав-
няват 113 пациенти с ЕРА преди нефректомия с
124 пациента без ЕРА5. Интраоперативната
кръвозагуба на първата група е 242±98 ml, а за
контролата – 1431±865 ml. Средното опера-
тивно време за първата група е 2,4 часа а за кон-
тролата - 3,6 часа. Curtis и колеги сравняват 24
пациенти с извършвена ЕРА преди нефректомия
с 32 пациенти, при които е извършена само неф-
ректомия. В първата група пациенти средната
кръвозагуба е 250 ml (50-500 ml), а при втората
– 750 ml 50-1000 ml). Продължителността на
операциите е съответно 200 минути за първата
група и 240 минути за втората2. 

Усложнения като субтотална емболизация,
хематом на пункционното място и миграция на
емболизационния агент са редки - до 2% по ли-
тературни данни5.

зАКЛЮЧЕНИЕ

Eмболизацията на реналната артерия преди
нефректомия е безопасен минимално инвазивен
метод, улесняващ радикалната нефректомия.
Негови предимства са намаляването на интрао-
перативното кървене и скъсяване на оператив-
ното време. При представения от нас клиничен
случай не се наложи извършване на постопера-
тивна хемотрансфузия поради незначителната
интраоперативна кръвозагуба.
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Аневризмите на а. поплитеа са най-често
срещаните периферни аневризми – около 70%
от всички периферни аневризми. При 35-40%
от пациентите с поплитеална аневризма се
установява съпътстваща аорта аневризма, а в
50% - и контралатерална поплитеална анев-
ризма. Много често диагностицирането на по-
плитеална аневризма е факт едва когато са
налице клинични симптоми или усложнения.
Лечението при този тип патология има за цел
превенция и справяне с усложненията. То
включва ендоваскуларно и отворено хирур-
гично лечение. Изборът на достъп при отворе-
ната хирургия зависи от локализацията,
големината на аневризмалния сак, както и от
анатомичните особености на пациента. Пред-
ставеният клиничен случай има за цел да ак-
центира върху избора на заден оперативен
достъп при резекция на поплитеална анев-
ризма, изолирана в П2 сегмент.

ключови думи: поплитеална аневризма,
задколенен достъп

РЕзЮМЕ

The popliteal artery aneurysm is the most
frequent localization of the peripheral
aneurysms-about 70%. Very often the diagnosis
is a fact only when there are clinical symptoms
or complications. Treatment for that pathology
aims to prevent and deal with complications.
Endovascular or open surgery management are
available. The choice of vascular access in the
open surgery depends on the size of the aneurys-
mal sac, as well as the anatomical features of the
patient. The clinical case that we present aims
to emphasize the choice of posterior access for
treatment of popliteal aneurysm, localized in P2.  

Key words: рopliteal aneurysm, posterior
approach 
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УВОД

Аневризмите на артерия поплитеа (ПАА) се
нареждат на второ място по честота след аор-
тните аневрзими. Тяхната етиология е мулти-
факторна като водещо значение има
атеросклерозата. Не по-малко важни са други
причини като ентрапмент синдром, кистична
адвентициална дегенерация, остеохондром и, не
на последно място, травма.  Често ПАА се ус-
тановяват при вече изявена клинична картина –
симптоматика вследствие на компресия на съ-
седните на а. поплитеа венозни и нервни струк-
тури, тромбоза на аневризмалния сак или при
развитие на усложнения – руптура или дис-
тална емболизация1, 2, 4.

Лечението на ПАА представлява интерес от
хилядолетия. Антилус описва метод, при който
налага проксимална и дистална лигатури на
поплитеалната аневризма. Лечението на попли-
теалните аневризми преминава през различни
етапи на развитие като основната му цел е пред-
отвратяване на усложненията и запазване на ви-
талността на засегнатия крайник3,5. От 1950 г.
първи метод на избор е оперативното лечение,
състоящо се в резекция на аневризмалния сак и
възстановяване на артерията чрез интерпони-
ране на автовенозен материал. Изборът на дос-
тъп при оперативното лечение се определя от
големината на аневризмалния сак, неговата ло-
кализация и анатомичните особености на инди-
вида.Задният хирургичен достъп е представен
още през 1947 г. от Блякмор4. Неговото предим-

ство е възможността за цялостно представяне
на аневризмалния сак, резекцията му, извър-
шване на по-малка по обем и времетраене арте-
риална реконструкция6. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В клиниката по съдова хирургия при
УМБАЛ „Св.Марина“ постъпи за оперативно
лечение пациентът И.С. на 63 години. Оплаква-
нията му са болка в десен долен крайник при
изминаване на минимално разстояние 10-15
метра с давност 2 седмици и парестезии в ходи-
лото. Ангиологичен статус: температурна аси-
метрия на ходилата като дясното е с намалена
кожна температура, по-бледо, с повърхностна и
дълбока хипестезия, без съхранена аквтивна
подвижност на пръстите и предностъпието. При
палпация се намериха пулсации на стъпалните
артерии вдясно, запазен пулс и на а. поплитеа
вляво и липсващ дистално. Палпира се туморна
маса с големина на яйце в областта на лява поп-
литеална ямка, пулсираща синхронно със сър-
дечната дейност. Доплеровата сонография
показа следните периферни артериални наляга-
ния и стъпално-брахиални индекси, отразени в
таблица 1.

Ехо доплеровото изследване показа сакци-
формена аневризма на а. поплитеа (Р2 сегмент)
с напречен размер 4 сm, както и липсващ кръ-
воток в а. тибиалис постериор (ATP) и а. тибиа-
лис антериор (ATA). 

CT-ангиографията показа сакциформена

ADP dex 0 mmHg ABI dex – 0,36

ATP dex 50 mmHg

ADP sin 130 mmHg АBI sin – 1

ATP sin 140  mmHg

A.brachialis dex. – 140mmHg;   A.brachialis sin. – 140mmHg

Таблица 1. Резултати от доплеровата сонография.



аневризма, ангажираща Р2 сегмента на а. поп-
литеа вдясно с аксиални размери 39/32 mm и
размери на контрастирания лумен 27/24 mm
(Фиг.1).

ОБСЪЖДАНЕ

След извършване на всички горепосочени
изследвания се прецени, че пациентът е показан
за оперативно лечение на аневризмата. Предвид
локализацията (Р2 сегмент на а. поплитеа) се

прецени, че не е уместно извършване на интер-
венционална процедура. Пациентът беше опе-
риран в неотложен порядък, предвид изразената
исхемия на крайника. 

Интраоперативно болният беше поставен в
положение по корем и се извърши задколенен
достъп до а. поплитеа. Извърши се затруднено
отпрепариране на аневризмалния сак поради
изразените перианевризмални сраствания. След
осигуряване на проксимален и дистален конт-
рол се отвори аневризмалния сак. Намериха се
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Фиг. 1. СТ-ангиография, показваща сакциформена поплитеална аневризма
А. Напречен срез на аневризмалния сак с размер 4 сm и пристенно тромбозиране;
Б. Сакциформена аневризма, локализирана на ниво П2 сегмент

Фиг. 2 А. Заден S-образен достъп, сакциформена
поплитеална аневризма (П2) 

Фиг. 2 Б. Двукамерен аневризмален сак



уплътнени стени по типа на лъжлива аневризма
след травма на артерията в миналото (Фиг. 2).
Липсваха тромботични маси в сака. Дистално в
тр. тибиоперонеалис се проникна до 40 cm.
Извадиха се стари тромботични маси, след
което се появи добър ретрограден кръвоток. Ар-
терията се възстанови чрез мобилизиране на
проксималния и дистален сегмент по типа Т-Т
анастомоза без използване на синтетичен мате-
риал (Фиг. 3 и 4).

Следоперативният период протече гладко с
възстановяване на пулсациите на двете
стъпални артерии. Оплакванията от клаудика-
ционна болка и тръпнене на предностъпието от-
звучаха. Оперативната рана зарастна първично
със слаб парамалеоларен реваскуларизационен
оток. Болният беше изписан с двойна антиагре-
гантна терапия, статин и хигиенно-диетичен
режим. На контролния преглед на 14-я следопе-
ративен ден се установи липса на кладика-
ционни оплаквания, но персистиращ
парамалеоларен оток и налични пулсации на
стъпалните артерии. 

зАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният случай илюстрира сравни-

телно рядко използван хирургичен достъп до а.
поплитеа. При конкретния пациент се извърши
гореописаната операция поради специфичната
локализация на аневризмалния сак – точно в Р2
сегмент, както и сакциформената форма на сака,
която позволява възстановяване на артерията
без синтетичен материал. Недостатък на метода
е невъзможността за директно извършване на
тромбектомия и на двете стъпални артерии.
Ползата от задколенния достъп е в редуцирания
обем на интервенцията (само един оперативен
достъп). Извършването на тази интервенция се
препоръчва при строго преценени индикации. 
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Фиг. 3. Проскимален и дистален артериален сег-
мент след резекция на аневризмалния сак

Фиг. 4. Възстановена а.поплитеа посредстом
край-в-край анастомоза
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Доброкачествената простатна хиперпла-
зия засяга предимно мъжете след 40-годишна
възраст и е най-честата причина за оплаква-
ния, свързани с долните пикочни пътища. С
увеличаване на възрастта клиничните изяви
зачествяват. За „златен стандарт” на лечение
се счита трансуретралната резекция на про-
статата. От началото на новия век в практи-
ката започват да се прилагат и постепенно
навлизат широко интервенционалните ме-
тоди, а именно емболизацията на простат-
ните артерии. Особено подходящи са
пациенти в напреднала възраст, с тежки при-
дружаващи заболявания, с голяма по обем
простатна жлеза и с данни за сигнификантна
хематурия.  

ключови думи: доброкачествена про-
статна хиперплазия, емболизация, хематурия 

РЕзЮМЕ

Benign prostatic hyperplasia is one of the
most common diseases in ageing men after the
age of 40 years and the most common cause of
lower urinary tract symptoms. The prevalence
of the disease increases with age. “Golden stan-
dard” of treatment is considered the
transurethral resection of the prostate. Since the
beginning of the new century interventional
methods of treatment have emerged and spread
widely, namely the prostatic artery emboliza-
tion. The procedure is strongly indicated in eld-
erly patients with severe comorbidities, large
prostatic glands and significant hematuria.

Key words: benign prostate hyperplasia,
embolization, hematuria
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УВОД

Доброкачествената простатна хиперплазия
(ДПХ) засяга предимно мъже след 40-годишна
възраст и е най-честата причина за оплаквания
от страна на долните пикочни пътища. С увели-
чаване на възрастта клиничните изяви зачествя-
ват. Лечението следва да започне меди-
каментозно, като при неповлияване се при-
стъпва към оперативна простатектомия или раз-
лични миниинвазивни трансуретрални методи.
За „златен стандарт” се счита трансуретралната
резекция на простатата (ТУР). От началото на
новия век в практиката започват да се прилагат
и постепенно навлизат широко интервенцио-
налните методи, а именно емболизацията на
простатните артерии (ЕПА).

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Касае се за мъж на 82 г. с придружаващи забо-
лявания: хипертонична болест III ст., пароксиз-
мално предсърдно трептене, ляв бедрен блок,
имплантиран ДДД кардиостимулатор, исхемична
болест на сърцето, имплантиран стент на лява ко-
ронарна артерия през 2019 г, захарен диабет – 2
тип, хронична обструктивна белодробна болест.
Пациентът е на постоянна антикоагулантна тера-
пия. През януари 2020 г. той постъпва по спешност
в Отделението по урология при УМБАЛ „Канев”
с оплаквания от трудно уриниране и наличие на
кръв в урината. Извършена ТУР на простатата и
изпратен материал за хистологично изследване,
който показва доброкачествена хиперплазия. Две
седмици след изписването отново приет по спеш-
ност със същите оплаквания и стойност на хемог-
лобина 64 g/l. След кръвопреливане извършена
цистоскопия с екстракция на обилно количество
коагулуми и поставяне на уретрален катетер. Въ-
преки предприетото кръвоспиращо медикамен-
тозно лечение и приложената тракция на катетъра

не бе възможно овладяване на състоянието. Пред-
вид увреденото общо състояние на пациента, на-
предналата възраст, анемията и големите размери
на простатната жлеза (150 ml) на мултидисципли-
нарна среща се взе решение да се пристъпи към
емболизация на простатните артерии. 

Пациентът беше преведен в Отделението по
съдова хирургия при УМБАЛ „Канев” и бе извър-
шена КТ-ангиография (Фиг. 1 и 2). Прави впечат-
ление силната елонгация и атеросклеротичните
промени на артериите в малкия таз.

Фиг. 1. КТ-ангиографска 3D реконструкция на
лявата простатна артерия

Фиг. 2. КТ-ангиографска 3D реконструкция на дяс-
ната простатна артерия
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Процедурата се извърши перкутанно чрез
десен феморален достъп. За канюлиране на тар-
гетните съдове бе използвана коаксиална тех-
ника с 5F Cobra диагностичен и 2,8F
микрокатетер (Progreat, Terumo). Точната пози-
ция се верифицираше ангиографски при съот-
ветната ангулация, като за ориентир
използвахме предварително запълнен с кон-
трастна материя балон на уретралния катетер (Фиг.
3 и 4). Във всяка от двете простатни артерии бяха
инжектирани по половин флакон емболизационни
полиетиленгликолови хидропер- ли с размери 

В следпроцедурния период пациентът ос-
тана асимптомен, като на 12-тия час след про-

цедурата урината се избистри и до изписването
на 3-тия ден не се отбеляза епизод на хемару-
тия. Без провеждане на кръвопреливане стой-
ностите на хемоглобина се повишиха и при
изписването той беше 87 g/l.

Перипроцедурно и до 14-тия постпроце-
дурен ден при пациента се прилагаха нестеро-
идни противовъзпалителни средства, блокери
на протонната помпа, антибиотик и нискомоле-
куларен хепарин. Уретралният катетър беше
свален на 28-мия постпроцедурен ден, след
което при проследяването пациентът остана без
оплаквания. Беше възстановен приемът на пе-
роралния антикоагунант.

ДИСКУСИЯ

През 1976 г. Mitchell и сътр. за пръв път съоб-
щават за двустранна емболизация на а. илиака ин-
терна при четирима пациенти с тежка хематурия в
резултат на простатна хиперплазия1. През 2000 г.
DeMeritt и сътр. описват за пръв път успешен ре-
зултат след селективна транскатетерна ЕПА при
пациент с доброкачествена простатна хиперпла-
зия2. През 2018 г. английският институт NICE (Na-
tional Institute for Health and Care Excellence)
включва ЕПА като метод за лечение със сходни ре-
зултати, но с по-бързо възстановяване и с по-малко
усложнения в сравнение с хирургичните и мини-
инвазивните методи на лечение3.

Литературен обзор от 2019 г. на Malling
включва 13 проучвания между 2014 г. и 2017 г. и
общо 1,254 пациента след ЕПА4. Основната цел
на лечението е облекчаване на симптомите, които
са вследствие на ДПХ, като напоследък лечението
се фокусира допълнително към забавяне на про-
гресията на заболяването и превенция на услож-
ненията. На 12-тия месец от проследяването се
отчита статистически значимо подобрение в сим-
птоматиката и качеството на живот на пациентите,
както и намаляване на простатния обем с 26%. Ко-

Фиг. 3. Селективна ангиография на дясната про-
статна артерия

Фиг. 4. Селективна ангиография на лявата про-
статна артерия
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хортните проучвания заключват, че ЕПА е пока-
зана при пациенти, които имат висок оперативен
риск, голяма по обем простатна жлеза (>80 ml), хе-
матурия – повлияване на 24-тия час, ретенция на
урина, налагаща постоянен катетер – първи опит
за сваляне най-рано след 15-тия постпроцедурен
ден. Абсолютните противопоказания включват:

• Активна инфекция на долните пикочни 
пътища или простатит

• Карцином на простата или пикочния 
мехур

• Мехурна атония
• Неврогенен мехур
• Калкулоза на мехура
• Обструкция на различно ниво от простата
• Тежки атеросклеротични промени на

артериите

От гледна точка на усложненията най-харак-
терно е възникването на т.нар. емболизационен
синдром, който може да включва един или няколко
от следните симптоми: болка, гадене, повръщане,
диария, фебрилитет, дизурични смущения. Най-
често оплакванията не продължават повече от 7
дни и се повлияват добре медикаментозно.

При възникване на рефлукс на емболизаци-
онни частици при тяхното инжектиране може да
се предизвика емболизация на съседни органи и
тъкани – най-често пикочен мехур, ректум, пенис.
Мета-анализ на Wang и сътрудници от 2016 г.,
включващ 840 пациенти, докладват честота на
тежки усложнения по-ниска от  0,1%5. Кумула-
тивно при <1% от пациентите след ЕПА се налага
оперативно лечение за спряване с настъпилите ус-
ложнения, най-вече заради доброто колатерално
кръвообръщение.

зАКЛЮЧЕНИЕ

Eмболизацията на простатните артерии при
пациенти с ДПХ е безопасен, минимално инвази-
вен метод, който дава много добри резултати при
правилно подбрани пациенти. Неговите предим-
ства са ниската травматичност и високата ефектив-
ност, особено при повлияване на сигнификантната
хематурия. При представения от нас клиничен слу-
чай ЕПА беше единствената възможна терапев-
тична алтернатива, предвид увреденото общо
състояние, тежките придружаващи заболявания и
непосредствената опасност за живота на пациента.
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За публикуване се приемат оригинални ста-
тии, обзори и описание на клинични случаи от
практиката в областта на ангиологията, съдо-
вата и ендоваскуларната хирургия, както и съоб-
щения за проведени и предстоящи научни
събития, рецензии на книги, критични бележки
и др. 

Текстовете се предават в електронен ръко-
пис, 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). 
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