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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

AБИ–анкиал брахиален индекс 

АИК-артериа илиака комунис 

AИЕ-артериа илиака екстерна 

AФК-артериа феморалис комунис 

AФС –артериа феморалис суперфициалис  

AИИ-артериа илиака интерна 

AПФ-артерия профунда феморис 

АПД – артерия поплитеа декстра 

АХ – артериална хипертония 

БАП – балонна ангиопластика 

ДС–дуплекссонография 

ИБС-исхемична болест на сърцето  

КТ-компютърна томография  

ОИ – остра исхемия 

ОМСБ-остра мозъчно-съдова болест 

СН – сърдечна недостатъчност 

TAСК(TASC)-Inter Society Consensus for the Management  of Peripheral      

ArterialDisease 

УЗДС - ултразвукова  доплер сонография 

ФП бай-пас – феморо-поплитеален бай-пас 

ХАНК-хронична артериална недостатъчност на долните крайници 

ХБН – хронична бъбречна недостътъчност 

ХОББ – хронична обструктивна белодробна боллест 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Стремежът на съдовите хирурзи да намерят оптималните 

варианти за лечение при болни с мултифокални поражения на 

магистралните артерии на крайниците, с оглед на намаляване на 

оперативния риск, травматичността и продължителността на 

намесата, доведе до идеята за комбиниране на традиционните 

хирургически методики с ендоваскуларните процедури. До 

настоящия момент основен метод за лечение на 

атеросклеротичните поражения на аортата,илиачните артерии и 

артериите на долните крайници се явяваше откритата хирургия.В 

последно време, наред с откритите реконструктивни операции 

широко разпространение получиха и ендоваскуларните методики  

на лечение. 

Съчетаването на ендоваскуларните методики за 

възстановяване на кръвния ток с откритата реконструктивна 

хирургия (нареченахибридна хирургия), позволява да се получат 

максимално добри хемодинамични резултати при лечението на 

болни с мултифокални поражения,които представляват 91% от 

всички случаи при болни с периферна атеросклероза. 

Оформянето на хибридната хирургия като методика в 

съдовата хирургия,основаваща се на разумното използване на 

синтеза от знания,натрупан с години от практиката на съдовите 

хирурзи и ендоваскуларните интервенционалисти,има една 

основна цел и един ключов аргумент. Основната цел е 

подобряване на резултатите от реконструктивната хирургия в 

резултат от максималното използване на преимуществата на двете 

хирургически методики. Основният аргумент е чувствителното 

подобряване на качеството на живот на пациентите.  
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В дисертационния труд, под хибриднасъдова операцияще се 

разбират методики,изпълнявани едномоментно в хибридна 

операционна и в рамките на една хоспитализация.Някои автори 

допускат съчетаното  изпълнение на етапите на откритата 

реконструкция на артериалното съдово русло и ендоваскуларните 

интервенции снеголям времеви интервал. 

В проучената литература, голяма част от информацията  за  

хибридните операции е представена едностранно - или от гледна 

точка на разглежданата ендоваскуларна методика, или от гледна 

точка на реконструктивната хирургия. 

Съвременното състояние на проблема налага в неотложен 

порядък необходимостта от: 

- провеждане на изследвания и интерпретация на 

резултатите от хибридните операции; 

- дефиниране на пътищата за подобряване както на 

непосредствените,така и на отдалечените резултати. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Цел 

Основна цел на настоящия дисертационен труд е въз основа 

на събран, анализиран и обработенклиничен материал да се 

демонстрират различията на динамичните показатели и да се 

направи анализ както на непосредствените, така и на отдалечените 

резултати от едномоментните ендоваскуларни интервенции и 

откритите реконструктивни операции при етажни поражения на 

аорто-илиачните и бедрено-подколенни артерии. 

 

2. Задачи 

За постигане на набелязаната цел, бяха поставени следните 

основни задачи: 

 1.Разработване на техника за изпълнение на хибридните 

операции и определяне напоследователността на етапите. 

 2.Анализ на непосредствените резултати от хибридната 

методика и на възникналите усложнения на различните етапи от 

работата. 

3.Определяне на показанията за провеждане на хибридни 

операции при поражения на илиачните артерии, като се проследят 

различията  на пациентите в  групите TASC C иD. 

 

3. Методи на статистическа обработка на изследваня 

материал 

 

Статистическият анализ е направен  на основата на 

предоставените анкетни данни за всеки един болен,събрани в единна 

база. Анализите оформиха окончателните данни за определяне на 
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количеството заболеваемост за всеки един болен и наличните 

усложнения. 

За оценка на степента на промяна  на параметрите на  

показатели по групи бе използвана описателната статистика  по 

метода на Mann Whutney между двойките групи и Kruskal-Wollis за 

всички групи. Оценка на статистическата значимост за анкетите се 

осъществяви на основата на Хи–квадрат.Тя бе изчислена по групи и 

по типа на илиачните артерии според класификацията ТАSCC и D . 

Направен е и корелационен анализ (рангов коефициент на 

корелация на Spirman) между числото на заболеваемост и числото на 

усложнения като цяло и вътре във всяка група. Данните са обработени 

статистически, като за ниво на значимост,при което нулевата хипотеза 

се отхвърля,е избрано р<0,05.Статистическата обработка на данните 

се осъществи с помощта на статистическия пакет Statistika 10. 
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КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Клинична характеристика на болните 

 

Всички операции бяха направени в клиниката по съдова 

хирургия УМБАЛ „Св. Георги”, в хибридната операционна в 

периода юни 2013 година–юни 2015 година. 

За този период броят на болните с хибридни операции при 

многоетажно атеросклеротично засягане на артериите на долните 

крайници е 222 човека. 

При всички пациенти причина за развитие на 

облитериращите поражения на илиачните артерии и артериите на 

долните крайници се явява атеросклерозата. 

По-голямата част от изследваната популация - 210 от 222 

пациенти (95,0%) са мъже.Възрастта на болните варира в 

интервала от 49 до 88 години, със средна стойност 67,5±6,5 

години.Давността на оплакванията е от 3месеца до 15 години- 

средно 3,4±3,87 години.Използвана е класификацията застадиите 

на хроничната артериална недостатъчност на Fontaine. 

Практически всички пациенти са имали различни стадии на 

хронична исхемия на долните крайници: 11 болни (4,98%) бяха с 2 

А стадий, 160 (72,40%)–с 2Б стадий, 19 болни (8,60%)с 3-ти 

стадий, 28 болни (13,12%)-с4-ти стадий и 4-ма болни (0,90%) бяха 

с остра исхемия.Общо болните с критична исхемия бяха 50 

(22,5%). 
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Таблица 1. Разпределение на болните с различни стадии  

наисхемия в изследваните групи 

 

Характер на 

исхемията 
1 група 2 група 3 група Всичко 

ХАНК II А стадии 3 7 1 11 

ХАНК IIВ стадии 23 103 34 160 

ХАНК III  стадии 2 17 0 19 

ХАНК IV стадии 3 21 4 28 

ОИ 0 4 0 4 

Всичко 31 152 39 222 

 

Болните бяха разделени на три групи в зависимост от 

характера на намесата  на артериите в аорто-илиачния сегмент. 

I-ва група: 31 болни, при които е направена балонна 

ангиопластика в съчетание с открита дистална реконструкция. 

II-ра група: 152 болни, при които е направено илиачно 

стентиране в съчетание с открита дистална реконструкция. 

III-та група: 39 болни, при които е направена  

дезоблитерация на илиачните артерии с последваща имплантация 

на стент в зоната на манипулацията в съчетание с открита дистална 

реконструкция. 

 

Таблица 2.Съотношение на исхемиятаи АБИ 

Стадии на исхемия 

Среден 

АБИ 
Пациенти 

% брой % 

ХАНК  II А стадии 70,8±12,5 11 4,98 

ХАНК  II В стадии 58,2±11,3 160 72,40 

ХАНК III-IV стадии 34,7±14,1 47 21,72 

 

В работата е използвана класификацията за пораженията на 

аорто-илиачния сегмент и бедрено-подколенния сегмент в 

съгласие с TASC II(Inter-
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societyConsensusfortheManagementofPeripheralArterialDisease 

2007).Разпределението на болните по характера на пораженията в 

аорто-илиачния сегмент е представено в таблица 3. 

 

 

Таблица 3. Разпределение на болните по характера на 

поражение в аорто-илиачния сегмент според класификацията 

TASC II 

Характер на 

пораженията 

1 група 2 група 3 група Всичко 

Брой % брой % брой % Брой % 

TASC A 21 67,7 42 28 0 0 63 28,5 

TASCB 9 29,1 95 63,3 0 0 104 47,1 

TASCC 1 0,3 13 8,7 23 57,5 37 16,7 

TASCD 0 0 2 0 16 42,5 18 7,7 

Всичко 31  -  152  -  39  -  222  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Разпределението на болните по характера на 

поражението в бедрено-подколенния сегмент според 

класификацията TASC II в изследваните групи 

 

Характер на 

пораженията 

1 група 2 група 3 група Всичко 

брой % брой % брой % брой % 

TASCA 6 19,4 20 13,3 6 15,0 32 14,5 

TASCB 7 22,5 46 30,7 14 35,0 67 30,3 

TASCC 12 38,7 67 44,7 16 42,5 95 43,4 

TASCD 6 19,4 19 11,3 3 7,5 28 11,8 

Всичко 31 - 152 - 39 - 222 - 

 

В първата група пораженията на аорто-илиачния сегмент в 

по-голямата част от случаите са класифицирани като TASC 
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A(67,7%) –единични кратки стенози на общата илиачна артерия 

(AИК) или на артерия илиака екстерна (AИЕ).Поражения TASC B 

се срещат в 29,0%. 

При втората група по-голяма част от пораженията на 

артериите в проксималнитеим сегментиса класифицирани 

катоTASC A (28,0%) и TASC B (63,3%) – къса или множествена 

стеноза на илиачните артерии от 3 до 10 см, въвличаща артерия 

илиака екстерна (AИЕ) и не разпространяваща се върху артерия 

феморалис комунис(AФК), асъщо и оклузия на AИЕ,не 

обхващаAФК иустието на артерия илиака интерна (АИИ). 

В третата група всички поражения се оказаха TASC C 

(57,5%), със стеноза или оклузия на AИЕ, като е въвлечена и AФК, 

и TASC D (42,5%)- дифузни множествени стенози с въвличане на  

AИК, AИЕ, и AФК или оклузия на AИК и AИЕ.Отличителна 

особеност на тази група се явява съчетаването на поражения на 

илиачните артерии съсзначителни стенози на AФК и/или артерия 

профунда феморис (AПФ). 

Пораженията на бедрено-подколенния сегмент във всички 

групи  бяха представени основно като поражения TASC B (30,3% 

от общото число на болните в изследването)–множествени 

поражения, всяко по-малко от 5см,единични стенози/оклузии, по-

малки от 15 см, не въвличащи поплитеалните артерии и поражения 

TASC C (43,4% от общото число на болни в изследването) – 

множествени стенози или оклузии общо повече от 15 см. 

Придружаващи заболявания имаше изявени при 206 

пациенти от 222 (92,3%).В структурата на придружаващите 

заболявания основно бяха представени исхемичната болест на 

сърцето и хипертоничната болест.При 150 болни беизявена 

исхемичната болестна сърцето (67,9%).От тях стенокардия 1-ви 
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функционален клас имаше у 51 болни (34,0%), 2-ФК- 80 (53,3%), 

3-то ФК 19 (12,7%). Анамнестично 53 човека (24% от общото 

число на болните в изследването) са прекарали инфаркт на 

миокарда.Различните ритъмни нарушения (фибрилацио,различни 

видове тахикардии и екстрасистолии) бяха изявени при 35 (15,8% 

от общото число болни в изследването) болни. 

Хипертонията беше проявена при 152 болни (70,6%).От тях 

1-ва степен при 12 болни (7,7%), 2-ра степен –при 98 болни 

(62,8%), 3-та степен –при 42 болни (29,5%). 

Хроничната белодробна патология (представенаосновно от 

хроничната обструктивна белодробна болест,емфизем на белите 

дробове или пневмосклероза)беше диагностицирана при 28 болни 

(12,8%).От другите придружаващи заболявания трябва да се 

отбележат: язвената болест на стомаха или дванайстопръстника 

при 42 болни –(19,0%), диабет при 37 (16,7%), хронични 

заболявания на бъбречната система 30 (13,6%), понесен мозъчен 

инсулт в анамнезата имаше при 27 болни (12,2%).Само при 17 

болни (7,7%) не се съобщава и установява съпътстваща патология. 

Болнитесамо с едно придружаващо заболяване бяха 

18,6%.Наличие на две и повече придружаващи заболявания  имаше 

при 163 болни (73,8%). 

 

2. Методи на изследване 

Методите на изследване на болните с комбинирани 

поражения на аорто-илиачния и бедрено-подколенния сегмент 

беше комплексно и включваше: първичен преглед на 

пациента,анамнеза, локален статус. 

За решаване на въпроса относно обема на оперативното 

лечение исроковете за тази намеса се провеждаше комплексно 
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инструментално изследване, включващоултразвук,дуплекс 

скениране и рентгеноконтрастна артериография,КТ.Всеки един 

метод притежава специфична информация, даваща възможност на 

хирурга да получи цялостна картина както от гледна точка на 

характера на поражение на артериите, така и за функционалното 

състояние на хемодинамиката в съответния крайник. 

По установения в клиниката протокол изследването се 

започва с неинвазивни методи (доплерсонография и дуплекс 

скениране).Впоследствие се провежда и артериография и КТ. 

Доплерсонографията е проведена на 100%от болните,дуплекс 

скениране – при 144 болни (62,7%),артериография –при 201 болни 

(91%).Статистически анализ на методите на изследване не е 

правен, тъй като те се допълват и нямат конкуриращ се характер. 

Интраоперативно е използвана артериография, а 

постоперативно е използвано ултразвуковото изследване за 

преценка на хемодинамичното състояние на крайника и 

техническите резултати от операцията. 

Лабораторната диагностика включва биохимия,ПКК,пред- и 

следоперативен коагулационен статус. 

Измерването на АБИ предоперативно позволява да се оцени 

изходното функционално състояние на регионалната 

хемодинамика в засегнатия крайник, да се прецени тежестта на 

нарушението и да се обективизира стадия на хроничната 

артериална недостатъчност. 

Цветното дуплекс скениране на артериите надолните 

крайници се провежда по стандартната методика.Общото 

използване на различни режими на работа позволява обективно да 

се оценят следните параметри:състояние на съдовата 

стена,проходимост на съда,състояние на лумена на съда,състояние 
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на околните тъкани.За по добри резултати се използва скенирането 

на съда в две равнини  по отношение на съда-надлъжна и напречна 

ос.Основно качествен параметър се явява формата на доплеровата 

крива.При норма и при стеноза по–малко от 50% тя е трифазна и 

съотвествана магистралния кръвоток.При наличие на стеноза по-

голяма от 50% се наблюдават изменеиня в магистралния кръвоток 

и двуфазна амплитуда на доплеровия сигнал.При наличие на 

оклузия на артерията в зона по високо от мястото на изследване се 

регистрира колатералeн кръвоток във вид на еднофазна крива. 

Дуплекс сканирането на артериите проксималное направено 

в 144 (65,2%) от случаите предоперативно. 

Наблюдението след изписването от стационара се проведе на 

3, 6, 12 месеца. 

Артериографията беше направена преди операцията при по–

голямата част на болните - в 201 случая (90,95%).При останалите 

случаи показанията и обемът на операцията се определяха по 

данните на цветното дуплекс скениране. 

Стандартната артериография предоперативно включва в себе 

си ангиография на коремната аорта, артериите на таза и долните 

крайници.Снимките на илиачните артерии и общите бедрени 

артерии се правят в три равнини. Този подход позволява добре да 

се визуализира анатомията на зоната на предстоящата  оперативна 

интервенция и да секонстатират пораженията,които могат да бъдат 

невидими при двуизмерно ангиографско изследване. 

 

3. Характеристика на извършените операции. 

Характерът на извършваните операции се определя от типа 

на поражение на аорто-илиачния и бедрено-подколенния сегмент. 
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В първоначалния етап от работата, при поражение на 

артериите TASC A(унилатерални кратки стенозина AИК или AИЕ 

по-малко от 3 см)и някои поражения TASC B(с изключение на 

стенози на инфрареналния отдел на аортата и оклузия на AИК или 

AИЕ) се прилагаше балонна ангиопластика,допълнена от 

имплантиране на стент само при възникване на хемодинамично 

значими дисекации или остатъчни стенози. 

Впоследствие се имплантираха стентове при всички 

болни,като на ендоваскуларни корекции започнаха да се подлагат 

болни с всички разновидности на поражение,отнасящи се към тип 

TASC A и B, включително и оклузия на AИК и AИЕ, а също и 

някои видове поражения TASC C -билатерални оклузии на AИК и 

стенози на AИЕ, необхващащи AФК. 

Друг подход от гледна точка на обема на операцията се 

прилагаше по отношение на болните от 3-та група.Тази група 

пациенти бяха с поражения на илиачните артерии TASC C (57,5%) 

и D(42,5%0).По данни на TASCII, метод на избор при тези болни 

се явява реконструктивната хирургия. 

Восновата на неудовлетвореността от резултатите на 

ендоваскуларната лечение при поражение TASC C и D има две 

причини; продължителността на поражение на илиачните артерии 

и стенозата на общата бедрена артерия.Решаването на тези 

проблеми ни позволи ендартериектомията или дезоблитерацията 

на илиачната артерия.В тези случаи принципно определящ момент 

за извършване на операцията се явява именно наличието на 
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поражения на общата бедрена артерия.При поражения на 

илиачните артерии TASC C и D операции не се извършваха в 

случай на дифузни поражения,обхващащи аортата и двете илиачни 

артерии,оклузия на инфрареналния сегмент на аортата,а също и 

при стеноза на илиачните артерии в комбинация с аневризма на 

инфрареналния сегмент на аортата,изискващ открито оперативно  

лечение. 

 

 

 

 

Таблица 5. Разпределение на намесите върху илиачните 

артерии 

 

Вид на операцията Брой операции 
% от всички 

операции в групата 

% от всички 

операции 

ПЪРВА ГРУПА 

БАП НА AИК 4 12,9 1,8 

БАП НА AИЕ 17 54,8 7,7 

БАП НА AИК+AИЕ 10 32,3 4,5 

ВТОРА ГРУПА 

Стентиране на AИК 45 30 20,4 

Стентиране на AИЕ 79 51,3 34,8 

Стентиране на AИК+AИЕ 28 18,7 12,7 

ТРЕТА ГРУПА 

Дезоблитерация + стент AИК 3 7,5 1,3 

Дезоблитерация + стент AИЕ 24 60 10,9 

Дезоблитерация + стент AИК+AИЕ 12 32,5 5,9 

ВСИЧКО 222  100,0 

 

При всички групи най-често пораженията бяха локализирани 

във външната илиачна артерия (54,8%, 51,3% и 60% съответно в 1-

ва,2-ра и 3-та група).Изолирани поражения на общата илиачна 
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артерия в съчетание с поражения на двете илиачни артерии се 

срещаха малко по–рядко. 

 

Таблица 6. Подобно разпределение на операциите в 

инфраингвиналния артериален сегмент 

 

Вид операция 
1 група 2 група 3 група Всичко 

брой % брой % брой % брой % 

Дезоблитерация на 

AФК + с пач 
7 22,6 26 17,3 14 35 47 21,3 

Профундопластика 3 19,7 27 18,0 13 32,5 43 19,4 

Феморо-поплитеален 

проксимален бай-пас 
13 41,9 67 43,3 10 27,5 89 40,3 

Феморо-поплитеален 

дистален бай-пас 
8 15,8 32 21,4 2 5,0 41 19,0 

ВСИЧКО 31 100,0 152 100,0 39 100,0 222 100,0 

 

От реконструкциите вбедрено-подколенния сегмент най-

често се извършваше феморо-поплитеално проксимално 

шънтиране.В тази група са включени пациенти,при които е 

направено шънтиране както със синтетична протеза,така и с 

автовена,като не бяха разделени в различни групи.На всички 

пациенти от трите групи с направен бедрено-подколенен бай-пас 

също бе извършена ендартериектомия на AФК,което се 

определяше отразпространението на атеросклеротичния процес от 

илиачната на бедрената артерия.Към другите често прилагани 

операции на дисталното русло се явява дезоблитерацията на AФК 

с пач и профундопластика. 

Обемът на хибридните операции се определя в 

зависимост от: 

 Степента на поражение на илиачната артерия и 

артериите на бедрено–подколенния сегмент. 

В работата са използвани препоръките описани в TASCII. 

Съответните препоръки разглеждат изолираните поражения на 



18 

 

отделните сегменти,затова при изпълнение на хибридните 

операции,видът на намесата на всеки сегмент поотделно се 

определяше по препоръките за реваскуларизация на определения 

тип поражение по TASCII.  

 Състоянието на дълбоката бедрена артерия. 

Считаме,че при изразени хемодинамично значими 

поражения на артериите в аорто-илиачния сегмент,адекватна, 

добре развита дълбока бедрена артерия е достатъчна за намаляване 

на исхемията. 

 Обхваната от пораженията обща бедрена артерия и 

като следствие,възможност за извършване на ендартериектомия 

на  илиачните артерии. 

 Стадиите на хронична артериална недостатъчност на 

долните крайници.С това се обяснява по-голямата честота на 

направените бедрено-подколенни  шънтирания при 3-ти и 4-ти 

стадий на ХАНК. 

 Значението на анкиал-брахиалния индекс на регионалното 

систолично налягане.При АБИ по-малък от 0,5,даже при наличие 

на непоразена дълбока бедрена артерия се извършваше феморо-

поплитеален бай-пас,при условия на техническа възможност.При 

определени случаи на един и същи болен се извършваха няколко 

вида дистални реконструкции.Понастоящем, в повечето случаи 

това е съчетаване на дезоблитерация на общата бедрена артерия и 

бедрено-подколянно шънтиране.Болните с подобни съчетания на 

няколко вида дистални реконструкции сме причислили към 

групата на различните разновидности на шънтиранията. 

4. Техника на извършване на операцията. 

При операциите от първа и втора група първоначално се 

извършва етапътна откритата реконструкция на артериите в 
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бедрено-подколенния сегмент,след което се извършва 

ендоваскуларната намеса на артериите в аорто-илиачния 

сегмент.Този подход има редица преимущества: 

А. При наличие на пряк достъп до просвета на бедрената 

артерия несе налага пунктиране на последната и като следствие се 

намалява травматана стената на съда и свързаните с това 

усложнения. 

Б. Намалява се вероятността от тромбоза в зоната на 

ангиопластиката, поради отсъствие на необходимостта от 

продължително притискане на бедрената артерия, която би била 

необходимав случай на по-нататъшна реконструкция на артериите 

в инфраингвиналния сегмент. 

Имплантация на стент се осъществява при остатъчна стеноза 

повече от 30%, дисекация, след балонна ангиопластика,а също и 

при разслояване на интимата след ентартериектомия. 

Последователността на операциите в третата групаса обратни 

на тази впървите две.Първоначалната намеса върху аортно–

илиачния сегмент се обуславяот комбинираното поражение на 

илиачните  артерии и общата бедрена артерия, а също и от 

повишения риск от конверсия при възникване на усложнения от 

ендоваскуларния етап. След реканализация на оклудирания 

сегмент задължително се прави ангиографияс цел установяване на 

остатъчните поражения и се имплантира стентпо стандартната 

методика. 
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След контролната ангиография, намесата върху илиачните 

артерии езавършенаи се пристъпва към откритата хирургична 

реконструкция върху бедрено-подколенния сегмент. 

Етапи от така проведените операции върхуилиачните 

артерии и бедрено-подколенния сегмент са представени на  

следните снимки: 

 

 

 

Снимка 1.Изходна артериогрфияTASC C 
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Снимка 2. Изходна артериогрфияTASC D 

 

 

 

 

Снимка 3. Изходна артериогрфияTASC B 
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Снимка 4. Изходна артериогрфияTASC A 

 

 

Снимка 5.Реканализация на АИЕ. Водачът е в просветa 

 на АИК и АИЕ 
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Снимка 6. Полагане на стент на АИЕ 

 

Снимка 7. Възстановен артериален кръвоток в AПД 
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Снимка 8.Възстановен артериален кръвоток в AФС 

 

Снимка9.Финална артериография-бифуркацията на AПС 
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Снимка 10. Пач на AФСД 

 

 

Снимка 11. Профундопластика на AФД 
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В заключение трябва да се отбележи,че само комплексното 

предоперативно изследване на болните може да гарантира 

намаляване на честотата на тактически и технически грешки при 

операциите. Подобен подход позволява да се избегнеголямото 

количество усложнения,както местни,така и общи в 

непосредствения постоперативен период.Отговорността при  

изпълнението на всеки един етап от хибридните операции се 

определя от това,че дори само при един от реконструктивните 

етапи да има неудовлетворителни резултати,това неизбежно влияе 

на общата проходимост на артериалното русло в проксимално и 

дистално ниво. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Резултатите от операциите се оценяват по степента на 

изменение на клиничния статус в постоперативния период в 

сравнение с предоперативния период.За основана анализа е 

използвана скалата на изменение на клиничния статус по 

Rutherfordetal.. При 125(56,1%) пациенти резултатите от 

хибридните операции са оценени на значително подобрение +3; 

78(35,3%) болни-умерено подобрение +2; 17(8,1%)-минимално 

подобрение; 1(0,5%)-без изменение.За оценката на 

непосредствените и на отдалечените резултати се вземат под 

внимание както интраоперативните усложнения,така и 

постоперативните усложнения по време на болничния престой. 

Очакваните малки ампутации не бяха включени в 

усложненията.Големиампутации за проследявания период 

също.Такива имаше само на 5 болни. 

1. Интраоперативни усложнения. 

От 222 хибридни операции технически успех бе постигнат 

при 99,1% случая. Интраоперативните усложнения, изискващи 

конверсия, бяха 2 случая.Още в 6 случая (2,7%),се появиха 

интраоперативни усложнения, довели до промяна в първоначалния 

оперативен план.Общото число на интраоперативните усложнения 

е при 8 болни (3,6%). 

Летални случаи не бяха отбелязани. 
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Таблица 7. Интраоперативни усложнения 

 

Усложнения 
Действия за 

отстраняването 
Количество Изход 

Ендоваскуларен етап 

Дислокация на 

неразтворен стент 

в AИЕ 

Остраняване по 

хирургичен начин, с 

ретроперитонеален 

достъп 

2 (0,9%) 
Преминаване 

към конверсия 

Обширна 

дисекация на AИЕ 

с преход към AФК 

Илео-феморално 

протезиране 

4 (1,8%) 

Отстранено 

хирургично и 

или 

еноваскуларно 

Обширна 

дисекация на AИК 

и дисталните 

отдели на аортата 

Аорто-феморално 

шънтиране 

Продължителна 

оклудираща 

дисекация на AИЕ 

Стентиране на AIE 

Перфорация на 

AИЕ 
Шънтиране 

Хирургичен етап 

Тромбоза на ФП 

бай-пас 

Дистално 

шънтиране 
1 (0,45%) 

Отстранено 

хирургично 

Тромбоза на ФП 

бай-пас 

Тромбектомия при 

повторна тромбоза 

на шънта, 

косервативно 

лечение при липса 

на достатъчно 

добър дистален 

отток 

1(0,45%) 
Консервативно 

лечение 

 

 

2. Усложнения на ендоваскуларния етап 

Интраоперативни усложнения при провеждането на 

ендоваскуларния етапбяха отбелязани при 6 болни (2,7% от всички 

болни в изследването).В 4 случая (1,8%) развиващите се 

усложнения бяха успешно коригирани с помощта на 
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ендоваскуларните методики,а още в 2(0,9%) случая се наложи 

конверсия. 

Всички усложнения на ендоваскуларния етап се проявиха 

при продължителни поражения на артериите в аорто-илиачния 

сегмент,ригидни субтотални стенозии калцинозни поражения на 

илиачните артерии. 

Нямаше изявени статистическиразличия при проявените 

интраоперативни усложнения в зависимост от групата. 

Всички усложнения, възникнали на ендоваскуларния етап 

напроведените операции, бяха успешно решени.При всички 

пациенти преживелиинтраоперативни усложнения 

непосредствените резултати от хибридните операции са 

оценени като +3 и +2. 

 

3. Усложнения на хирургичния етап 

Интраоперативни усложненияна открития хирургичен етап 

се появиха при 2 болни (0,9% от всички болни в изследването).И в 

двата случая се касаеше за болни от 2-та група (1,3% от всички 

болни в групата). 

Както и повечето автори,считаме,че адекватният кръвоток по 

дълбоката бедрена артерия е достатъчен за отшумяването на 

исхемията при едномоментно отстраняване на препятствието в 

проксималните сегменти т.е.илиачните артерии. При наличие на 

нестенозиран ствол итри добри клона на AПФ,тя може да бъде 

призната за адекватна в качеството си на дистално русло.Под 

внимание също се взема и общата бедрена артерия. 
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4. Следоперативни усложнения 

Всички усложнения в ранния следоперативен период 

разделихме на три групи: 

 първа група: усложнения, влияещи на проходимостта 

на реконструкцията,  изискащи  както ранни операции, така и не; 

 втора група:местни усложнения, свързани с 

изпълнението на операцията,но невлияещи на проходимостта на 

направената реконструкция; 

 трета група: общи постоперативни усложнения. 

Постоперативни усложнения от различен характер бяха 

отбелязани при 33 пациенти (14,9%). 

5. Усложнения, влияещи на проходимостта на 

направената реконструкция. 

В ранния следоперативен период бяха отбелязани 10 

подобни усложнения  при 9 пациента (4,1% от всички болни в 

изследването).Усложнения на ендоваскуларния етап бяха 

отбелязани при 5(2,3%)човека,а от реконструктивния етап при 

4(1,8%). 

Характер,брой и време на възникване на усложненията са 

представени в таблица 10 
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Таблица 8. Постоперативни усложнения, влияещи на 

проходимостта на извършените реконструкции 

 

Усложнение 
Действие за 

остраняването им 
Количество Общ% 

Срок на 

възникване в 

денонощието 

Изход 

Ендоваскуларен етап 

Тромбоза на 

илиачните артерии 

Илео-феморално 

протезиране 
1 

3 

(1,3%) 

6 

Отстранено 

хирургически 
Дисекация на AИЕ 

към прехода с AФК 

Илио-феморално 

протезиране или  

ендартериектомия с 

пач 

1 1 - 5 

Флотация на 

интимата на  AИЕ 

Имплантация на 

стент 
2 

2 

(0,9%) 
1 - 5 

Отстранено 

ендоваскуларно 

Хирургичен етап 

Тромбоза на ФПбай-

пас 

Тромбектомия, 

пластика на 

анастомозата 

2 

4 

(1,8%) 

1 

Отстранено 

хирургически 

Стеноза в зоната 

проксималната 

анастомоза на ФП 

бай-пас 

Пластика на  

анастомозата 
1 2 

Тромбоза на 

подколянната 

артерия 

Тромбектомия 1 5 

Тромбоза на ФП бай-

пас 

Тромбектомия, 

повторна тромбоза, 

консервативна 

терапия 

1 1 (0,45) 8 
Консервативна 

терапия 

 

Общо, проходимостта на болничен етап е 97,8%. 

Усложненията на открития етап на операциите също бяха 

успешно коригирани. 

Притромбоза на бедрено-поплитеалното шънтиране се 

направи тромбектомия с пластика на дисталната анастомоза.При 

тромбоза и стеноза на проксималната анастомоза на феморо-

поплитеалния бай-пас се извършитромбектомия с пластика на 

проксималната анастомоза.При всичкиболни след повторно 
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направените операции се отбеляза положителна промяна в 

клиничния статус. 

Общото количество болни с настъпили интраоперативни 

усложнения,както и усложнения, влияещи на проходимостта в 

ранния следопертивен периоде 17 (7,7%).При 6(2,7%) пациенти 

усложненията бяха коригирани ендоваскуларно,при 9(4,3%)–

хирургически и при 2(0,9%)-с помощта на консервативна 

терапия,без повторни намеси. 

6. Постоперативни усложнения, невлияещи нa 

проходимостта на извършената реконструкция 

 

Таблица 9. Характер и брой на усложненията, невлияещи на 

проходимостта на реконструкциите  

 

Характер на усложненията Брой случаи 

Местни усложнения, невлияещи на проходимостта 

Лимфорея 9 

Некроза на кожата на оперативната рана 5 

Кръвотечение на оперативната рана 7 

Повърхностна инфекция на раната 1 

Всичко 22 (9,9%) 

Постоперативни усложнения 

Нестабилна стенокардия 1 

ОМСБ 1 

Всичко 2 (0,9%) 

 

Общ брой на усложненията в двете 

групи 

24 (10,9%) 

  

 

Направените малки ампутации не бяха включени в 

усложненията. 
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Не бяха получени и достоверни различия в честотата на 

възникналите усложнения в зависимост от груповата 

принадлежност. 

За намаляване на честотата на интраоперативните 

усложнения, на първо място има значение правилният избор на 

обема на оперативна намеса,при условие,че всички етапи са 

изпълнени без технически грешки.Основната причина за 

усложненията както на ендоваскуларните,така и на  откритите 

реконструкциисе явява недооценяването на тежестта 

напораженията, констатирани в  предоперативните изследвания. 

След анализа на всички усложнения от ранния 

следоперативен период се подхождаше по-внимателно към избора 

на обема на операция, благодарение и надоплер сонографията и 

КТ-ангиографията, които позволиха достатъчно добре да се 

преценят артериалните поражения. Не без значение е и 

обстоятелството, че не са имплантирани стентове на общата 

бедрена артерия. 

ДС в ранния следоперативен период позволява ранно 

диагностициране на усложненията и определяне показанията за 

реоперация. 

В заключение може да се отбележи: 

 Познаването на усложненията и своевременното им 

диагностициране при по-голямата част от болните позволява и по-

добрата им корекция.Потвърждават го показателите за 

техническия успех (99,1%),за проходимост на болничен етап 

(97,8%),за обща леталност (0%). 

 По степен на подобряване на клиничния статус по 

скалата на Rutherford, хибридните операции бяха отбелязани със 

степен отлично и добро при 91,4% отболните. 



34 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИБРИДНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С  ТАSC C И D 

1. Сравнение на пациентите по групи и по ТАSC C И D. 

Задача 3 на дисертационното изследване бе:на основата на 

събранияклиниченматериал за болните (анкетните данни),  да се 

демонстрират статистически  значимите различия на динамичните 

показатели, на получените усложнения и да се направи анализ на 

резултатите от хибридните операции при болни TASC C и D, като се 

пределят показанията за провеждането им  при поражения на 

илиачните артерии в  групите TASC C иD. 

Целта на този етап е да се установи разликата между 3-те групи 

болни.Проверката на различията между групите се направи с метода 

Mann Whitney и Хи – квадрат. 

При сравнение на 3-те групи пациенти по придружаващи 

заболявания се наблюдаваха статистически значими различия само в 

4 от 11-те показатели:  

Таблица 10. Сравнение на групите по бинарни показатели 

Категория Показатели 

Група 1. N = 

31 бр. 

Група 2. N = 152 

бр. 

Група 3. N = 

39 бр. Хи-

квадрат 
 Ниво на  Р 

I, %  II, % III, % 

Придружаващи заболявания АХ 0 (0%) 11 (7,2%) 3 (7,7%) 2,436 0,2958 

Придружаващи заболявания ИБС 26 (83,9%) 126 (82,9%) 32 (82,1%) 0,040 0,9800 

Придружаващи заболявания СН 9 (29%) 45 (29,6%) 4 (10,3%) 6,178 0,0455 

Придружаващи заболявания Диабетес мелитус 6 (19,4%) 43 (28,3%) 13 (33,3%) 1,708 0,4257 

Придружаващи заболявания ХОББ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,000 1,0000 

Придружаващи заболявания ХБН 6 (19,4%) 6 (3,9%) 0 (0%) 14,658 0,0007 

Придружаващи заболявания 
прекаран 

инсулт/инфаркт 
7 (22,6%) 42 (27,6%) 9 (23,1%) 0,568 0,7527 

Придружаващи заболявания МСБ 5 (16,1%) 33 (21,7%) 4 (10,3%) 2,837 0,2420 

Придружаващи заболявания 
язна на 

дванадесетопръсника 
0 (0%) 5 (3,3%) 1 (2,6%) 1,063 0,5877 

Придружаващи заболявания Карцином 2 (6,5%) 7 (4,6%) 3 (7,7%) 0,656 0,7205 

Придружаващи заболявания АХ – 2 8 (25,8%) 75 (49,3%) 11 (28,2%) 9,715 0,0078 

Придружаващи заболявания АХ – 3 20 (64,5%) 58 (38,2%) 22 (56,4%) 9,695 0,0078 

 

Наличие на 

усложнения 
30 (96,8%) 100 (65,8%) 27 (69,2%) 11,989 0,0025 
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Графика 1. Разпределение по   Графика 2. Разпределение  

заболяване  СН         по заболяване ХБН 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Графика 3. Разпределение    Графика 4. Разпределение по наличие на 

по АХ-2 и АХ-3       усложнения 

 

 

Може да се  направи следния извод: 

1. 1-ва група преобладава над другите групи по следните 

показатели: ИБС (с 1% над 2-ра група и с 1,8% над 3-та група; ХБН 

(с15,5% над 2-ра група); АХ-3 (с 26,3% над 2-ра група и с 8,1% над 3-
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та група); налични усложнения(с 31% над 2-ра група и с 27,6 над 3-та 

група); 

2. 2-ра група преобладава над другите групи по следните 

показатели: СН (с по-малко от 1% над 1-ва група и с повече от 2 пъти 

над 3-та група); прекаран инсулт /инфаркт (с 5% над 1-ва група и с 

4,5% над 3-та група); МСБ (с повече от 5,6% над 1-ва група и 2 пъти 

повече над 3-та група);язва на дванадетопръстника (с 0,7% над 3-та 

група); АХ-2 (2 пъти над 1-ва и 3-та групи). 

3. 3-та група преобладава над другите групи по следните 

показатели: диабет (с 5% над 2-ра група и с13,9% над 1-ва група); 

карцином (с 3,1% над 2-ра група и с 1,2% над 1-ва група). 

Представяне настатистическите характеристики на 

номиналните показатели. Статистически значиими различия се 

наблюдават по следните номинални показатели: 

Анамнеза на болния - от колко време са 

оплакванията(p=0,00000). В зависимост от периодана оплакванията 

съобщени от пациентите при снемане на анамнезата, различията 

между групите са различни. Динамиката не е равномерна - ако за 3-те 

месеца първата група е преобладавала над останалите (2-3 пъти), то 

при полугодието  2-рата група преобладава над останалите, а при 

оплаквания от година- третата група преобладава над останалите. 

Анамнезата от три месеца за първата група е максимална,на 

полугодието има рязък спад и към края на годината постепенно се 

увеличава до 22,6 %. Анамнезата на 2-рата група при трите месецае 

минималнаи съставлява 14%, като при шестте месеца достига 

максимума от 60,7%, на една година рязко пада на 25,3%. Анамнезата 

за 3-тата група е 20,5% и след една година се увеличава2 пъти. 
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Графика 5. Разпределение на болните по анамнеза 

 

Разпределение на болните по ТАSC  в аорто-илиачния 

сегмент(р = 0,00000). В ТАSC А и В са предимно пациенти от 1-ва и 

2-ра група.Така в ТАSC А67,7% съставляват пациентите от 1-ва група, 

те са 2,5 пъти повече от 2-ра група,а в ТАSC В  е обратно: пациентите 

от 2-ра група са повече от 2,2 пъти в сравнение с 1-вата група. В ТАSC  

С попадат повече от половината пациенти от 3-тагрупа (56,4%), по- 

малко от 10% от 2-рата група и едва 3% от 1-ва група. ТАSC Dса 

пациенти само от 3-та група. 

 

 
 

Графика 6. Разпределение на болните по ТАSC  в аорто-илиачния 

сегмент 

Разпределение на операците в аорто-илиачния сегментпо 

групи (p=0,00000). С балонна ангиопластика са предимно болните от 

1-вата група,с дезоблитерация и стент -1 пациент от 2-рагрупаивсички 
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останали от 3-та група, а със стент  на АИЕ са само пациенти от 2-ра 

група. 

 
 

Графика 7. Разпределение на операциите в аорто–илиачния 

сегмент 

 

Скала на измененията в клиничния статус по 

Ръдърфорд(р=0,00000). По-голямата част от болните в трите групи се 

отнасят към плюс +2– умерено подобрение и плюс +3-значително 

подобрение. При това в +2– умерено подобрение основно са 

пациенти от 1-ва група, със 7,3% са по-малко пациентите от втора 

група и със 17,7% са по-малко пациентите от 3-та група. В+3 –

значително подобрение преобладават пациентите от 2-ра група, 

18,9% са по-малко пациентите от 1-ва и 3-та група. В +1 –минимално 

подобрение преобладават болните от 3-та група, с 14,9%  по–малко са 

болните  от 1-ва група и с 26,2% по-малко са  пациентите от 2-ра 

група. 

 
 

Графика  8. Скала на измененията в клиничния статус по 

Ръдърфорд 
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Местни усложнения (р=0,01720). 1-ва група преобладава над 2-

ра група по лимфореи инекроза накожата на оперативната рана, 

съответно с  5,5% и 12,7%. Кръвотечение от оперативната рана 

сесреща само във 2-ра и 3-та група - 83,3% в 3-та група срещу само 

18,2% във 2-ра група. Повърхностна супурация на раната има само 

при 16,7% от болните в 3-та група. 

 

 

 

Графика9. Разпределение на пациентите по усложнения 

 

 

Проходимост на 6-тия месец (р=0,00000). Повече от 

половината от пациентите в 1-вата група имат рестеноза в зоната 

на БАП,рестеноза на 6-тия месец иматпациентите от 1-ва и 3-ра 

групи почти по равно (27,3% и  28,6% ), тромбоза на артериа 

илиака имат пациентите от трите групи: основно от 2-ра група, два 

пъти по-малко в 3-та група и с 12,6%повече в сравнение с 

пациентите от 1-ва група.Флотация на интимата има само при 

57,1% болни от 3-та група.Инстент-стенозата се намира в 38,5% 

пациенти от 2-ра група и образуване на де ново стенозав 30,8%от 

пациентите на 2-ра група. 
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4.  

 

 

 

 

 

Графика 10. Проходимост на 6-тия месец 

 

 

Проходимост на 12-тия месец (р=0,04304). Всички болни от 1-

ва и 2-ра група имат рестеноза в зоната на балонната ангиопластика. 

Важно е да се отбележи, че в края  на 6-тия месец при пациентите от 

2-ра група нямаше рестеноза. При 40% от болните в  3-та група имаше 

флотация на интимата (в сравнение с проходимостта на 6-тиямесец се 

е намалила с 30%), 40% от пациентите в 3-та група иматрестеноза на 

12-тия месец (в сравнение с проходимостта на 6-ямесец се е 

увеличила с 28,5%) и 20% от болните в 3-та групаимат тромбоза на 

артерия илиака(в сравнение с проходимостта на шестия месец се е 

увеличила с 28,5%). 

 

Графика 11. Проходимост на 12-тия месец 

 

При всички останали номинални показатели статистически 
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значими различия между отделните групи несе наблюдават. 

 

 
Графика 12. Разпределение на пациентите по количество 

усложнения 

 

При сравнение на 3-те групи по обобщаващи покозатели може 

да се направи следният извод: и при трите групи средно 2пъти по-

често се среща заболяване на сърцето,по-малко от 0,5 пъти се срещат 

други болести. Честотата на усложнения е по-голяма при пациенти от 

1-ва група,а 2 пъти по-малко са усложненията при пациенти от 2-раи 

3-та групи. 

 

Разпределение на болните по групи(р = 0,00847). Повече от 

половината (59,5%) от болните тип С и всички пациенти тип D се 

отнасят към подгрупа Болни с дезоблитерация/стент и открита 

дистална реконструкция, към Болни със стент на артерия илиака и 

открита дистална реконструкция са 37,8% от пациентите тип С и 

само 2,7%  - Болни с БАП и открита дистална реконструкция. 
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Графика 13. Разпределение на болните по групи 

 

Разпределение на операциите в аорто-илиачния сегмент по 

групи(p=0,00235). 70,6% от пациентите тип ТАSC D и едва по-малко 

от половината пациенти тип ТАSC Ссе отнасят към групата с 

дезоблитерация/стент;повече от половината пациенти тип ТАSC С 

(54,2%) се отнасят към дезоблитерация/стент,по-малко от 5% към 

БАПна АИК и АИЕ, и към дезоблитерация  на АИК (29,4%)- 

пациентите тип ТАSC D 

 

Графика 14. Разпределение на операциите  в аорто-илиачния 

сегмен 
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Операции на бедрено-подколенния сегмент(p= 0,00000). По-

голямата част от пациентите (76,5%) от типа ТАSC D се отнасят към 

профундопластиката и само 2,7 % към типа ТАSC С. В останалите 

подгрупи преобладават пациентите групи ТАSC  С (повече от 

половината са с проксимален феморо-поплитеален бай-пас (със 39,2% 

по-малко пациенти тип ТАSCD); 35,1% от  пациентите тип ТАSC С са 

с дезоблитерация  на АФС + пач(с29,2% по-малко са пациентите тип 

ТАSC D) и оставащите 5,4% пациенти тип ТАSC С се отнасят към 

дистален  феморо-поплитеален бай-пас. 

 

 
Графика 15. Операциина феморо-поплитеалния сегмент 

 

Скала на измененията в клиничния статус по Rutherford 

(p=0,00016). Към +3 и към +1 се отнасят пациенти предимно от тип 

ТАSC  С, отколкото пациенти тип ТАSC D -съответно 29%  и 18%. В 

+2 е обратно -повече от половината пациенти са от тип ТАSC 

D(52,9%) и само 2,7 са тип ТАSC  С. В групата 0 са само пациенти 

ТАSC  С. 
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Графика 16. Скала на изменения в клиничниястатус 

 

Местни усложнения (p=0,04601). Ясно разпределение 

наместните усложнения по типове.Към тип ТАSC С се отнасят 

лимфореята и кръвоизливите, при това у голяма част от болните 

(85,7%) се появяват постоперативни хеморагии, асамо при 

14,3%от пациентите -лимфорея.Всички пациенти тип ТАSCD са 

с повърхностна(надфасциална) супурацияна раната. 

 

 

Графика 17.Местни усложнения 
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2. Корелационен анализ 

Корелационния анализ (рангов коефициент на Спирман) е 

направен за цялата извадка за определяне на взаимозависимостта 

между заболяването и числото усложнения.Бяха идентифицирани в 

различна степен връзки между показателите.  

Таблица 11. Корелационен анализ на цялата извадка 

Показатели 

Количе

ство 

заболявания 

на сърцето 

Колич

ество на 

другите 

заболявания 

+диабет 

Колич

ество 

усложнения 

Количество 

заболяванияна сърцето 
1,00 0,38 -0,03 

Количество други 

заболявания +диабет 
0,38 1,00 -0,09 

Количество 

усложнения 
-0,03 -0,09 1,00 

 

Значимият коефициент на корелация е само положителен,което 

показва,че показателите се намират в пряка зависимост един с друг. В 

случай,че един от показателите се увеличи,се увеличава и вторият 

показател. Ако се увеличава числото на пациентите със сърдечни 

заболявания, то с 38% расте числото и на другите заболявания, 

включително и на диабета. Ако общо анализираме таблицата,може да 

се каже,че  се наблюдават тесни  връзки. 

3. Дърво на решението 

Прогнозирането и вероятността от усложненията ни дава т. 

нар.дърво на решението, което представлява и визуализира 

диагностиката на пациентите, въз основа на коятода се определи кое 

повишава и кое понижава усложненията. В така получената 
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класификация на пациентите по наличните усложнения, усложненията 

се обозначават с червен цвят, а липсата на усложнения – със син. 

Всеки елемент на информация се отразява на дървото на 

решението. То помага да се прогнозират вероятните усложнения в 

графична форма на различните алтернативи. Ето защо, преди да се 

направи дървото, трябва да се посочат показателите,които могат да 

повлияят на риска от възникване на усложнения. 

 

Графика 18.ROC – крива 

 

Задачата на ROC анализа –да се намери оптималната точка на 

кривата,за която ще има висок дял на вероятност на разпознати 

„положителни„ случаи (оста Y) и приемливо ниво на разпознати 

„отрицателни” случаи (оста X). 
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Алгоритъм на построяване на дървото на решенията: 

 

1. На входа на модела се подават всички интересуващи ни 

показатели за разпознаване на „положителните случаи“. 

2. Алгоритъмът избира най-добрия показател и намира за него 

най-добрата точка за разделяне на две множества (максимално 

значение на  LogWorth). 

3. Процедурата се повтаря за всяко разклонение на дървотодо 

момента, когато обемът на новата група не е прекалено малък, или 

разклонението не дава значителен резултат (ниско значение 

LogWorth). 

Важните показатели, влияещи на възникването на риска от 

усложненията, е представен в модела.В качеството на главен 

показател е взета дадена група, после са показани връзките с другите 

влияещи показатели,показан е техният риск в %и обемът на групата. 

Например, ако пациентът е от 1-ва група, то рискът от поява на 

усложнения е 96,8%. 

Разпространението на атеросклерозата води до увеличаване 

на броя болни, в това число и с поражение на аортата, илиачните 

артерии и артериите на долните крайници. Съчетаното поражение 

на артериите в аорто–илиачния и бедрено–подколенниясегмент 

предствляват по данни на различните автори до 91% от всички 

случаи на заболявания с периферна атеросклероза. Именно 

мултисегментното поражение на артериите на долните крайници 

максимално редуцира кръвотока и е честа причина за критичната 

исхемия на долните крайници, а лечението на пациентите с 

многоетажни атеросклеротични поражения понастоящем се явява 

един от най-сложните в тактическо отношение проблем в 

ангиологията и съдовата хирургия. Фактът, че до 90% от 
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пациентите с облитериращи заболявания на артериите на долните 

крайници са с повишен риск за оперативна намеса, обусловен от 

придружаващата патология така, че прилагането на 

мултисегментни открити хирургически реконструкции е 

съществено ограничено. При това периоперативната смъртност 

при шънтиращи операции само на аорто–илиачния сегмент е 2–

4%, а количеството на усложненията достига до 25%. При 

едномоментното съчетаване на хирургичната корекция на аорто–

илиачния и бедрено–подколенниясегменти смъртността през 

първия месец след операцията достига 18,5%, при ниво на 

усложненията 62%, от които повече от 38% са класифицирани като 

големи усложнения. 

Прилагането на ендоваскуларните методи за корекция на 

артериалните проблеми в аорто–илиачния сегмент позволява да се 

избегнат голямо количество усложнения и в редица случаи се 

отбелязва отдалечена проходимост, съпоставима с откритите 

хирургични реконструкции. От друга страна, прилагането на 

подобни методики за лечение на пораженията на бедрено–

подколенниясегмент значително отстъпва пред шънтиращите 

операции по отдалечени резултати. 

Съчетаването на ендоваскуларните методики за 

възстановяване на кръвния ток с открити реконструктивни 

операции, получило названието хибридна хирургия, позволява да се 

получат максимално добри хемодинамично значими резултати при 

лечение на болни с мултисегментни атеросклеротични поражения. 

Едновременно с това, понастоящем в хибридната хирургия 

при многоетажни атеросклеротични поражения на артериите на 

долните крайници остават редица нерешени въпроси, като 

например:1)показания за провеждане на хибридни 
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операции,2)времето и последователността на извършване на 

различните етапи, отдалечените резултати. Важен момент се явява 

и ограничението за извършване на ендоваскуларния етап при 

болни с тежки поражения на артериите от проксималния отдел 

TАSC Cи D, което съществено затруднява лечението при тази 

категория болни. 

Групите бяха съпоствими по характер и съотношение на 

направените дистални реконструкции. От реконструкциите в 

бедрено–подколенниясегмент бяха направени: дезоблитерация на 

общата бедрена артерия с пач при 49 болни, профундопластика 

при 43 болни, бедрено-проксималноподколянно шънтиране при 89 

болни и бедрено-дисталноподколянно шънтиране при 41 болни.  

Пораженията на аорто–илиачния сегмент бяха разпределени 

в следните групи: TASC А–63, TASC В–104, TASC C–37, TASC D–

18. 

При това в първата група в по-голямата част от случаите – 

67. 7% се наблюдаваха поражения тип А, във втората група в 

63,3% от случаите бяха болни с поражения тип В, а в третата група 

в 100% от случаите пораженията бяха класифицирани като C и D. 

Разпределението в бедрено–подколенниясегмент беше 

съпоставимо във всички три групи, като разпределението беше по 

следния начин: TASC А–32, TASC  В–67, TASC C–95 и TASC D–

28 болни.  

Основен хирургичен въпрос се явява определянето на 

показанията за операции. В работата са използвани  препоръките, 

описани в Трансатлантическия Международен Консенсус (TASCII 

–Inter-SocietyConsensusfortheManagement 

ofPeripheralArterialDisease 2007).В литературата въпросът за 

едномоментното провеждане на етапите на операцията остава 
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открит  до момента. В това изследване всички пациенти бяха 

оперирани едномоментно от екип хирурзи в условията на 

хибридна операционна. Един от основните аргументи на 

противниците на едномоментните хибридни операции се състои в 

по-голяма възможност за настъпване на усложнения от страна на 

ендоваскуларния етап на илиачните артерии. Опитът показва, че 

адекватното изпълнение на ендоваскуларната намеса обезпечава 

надежден функционален резултат в дадената зона,както и 

внаправените дистални реконструкции.  

Редица автори също потвърждават този факт, т.е. че 

максимално високи резултати могат да бъдат получени при 

едномоментно изпълнени етапи. Въпросът за последователността и 

редът на изпълнение на хибридните операции и досега се явява 

предмет на дискусия. При поражения в аорто–илиачната зона 

TASC А и В, в първа и втора група от изследването в началото се 

извършваше откритият реконструктивен етап на артериите в 

бедрено–подколенниясегмент, след което се извършваше 

ендоваскуларната процедура на артериите на аорто–илиачния 

сегмент. 

Ендоваскуларната намеса се състоеше или в стентиране на 

илиачните артерии, или в балонна дилатация и се изпълняваше по 

стандартната методика. Такъв подход има редица преимущества: 

при наличие на пряк достъп към лумена на бедрената артерия не е 

необходимо последната да се пунктира и като следствие се 

намалява травмата на стената на съда и свързаните с това 

усложнения. Намалява се  и вероятността за тромбоза в зоната на 

ангиопластиката за сметка на липсата на необходимост от дълго 

притискане на бедрената артерия, което би се наложилов случаи на 
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извършване на реконструктивна интервенция на артериите в  

инфраингвиналната зона.  

Друг подход от гледна точка на обема, а също и на 

последователността на хибридните операции, е приложен към 

третата група болни. Дадената група е представена от пациенти с 

поражения на илиачните артерии TASC C (57,5%) и D (42,5%). По 

данни на TASC II,метод на избор се явяват реконструктивните 

операции. В основата на незадоволителните резултати от 

ендоваскуларното лечение при поражения TASC C и Dстоят две 

причини: продължителността на пораженията на илиачните 

артерии и стенозите на общата бедрена артерия. Решаването на 

тези проблеми бе чрез прилагането на дезоблитерация на 

илиачните артерии.  

При тази категория болни за лечение на пораженията в 

аорто–илиачния сегмент се прилагаше дезоблитерация на 

илиачните артерии с последваща имплантация на стент в 

съчетание с открита дистална реконструкция. Последователността 

на изпълнение на етапите на операция в трета група бяха обратни 

на първите две групи. Първо се извършваше намеса в артериите на 

аорто-иличания сегмент, обуславяща се от съчетаването на 

пораженията на илиачните артерии и общата бедрена артерия, от 

техническите особености на самата намеса и от повишения риск за 

конверсия при възникване на усложнения на ендоваскуларния 

етап. Методиката включва в себе си преминаване през стенотично-

оклузивните поражения на илиачните артерии с катетър и 

извършване на ТЕА, след което се имплантира стент. 

Вторият етап е извършване на реконструктивна операция на 

инфраингвиналните артерии. 
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От 222 хибридни операции технически успех бе достигнат в 

99. 1% от случаите. Непосредствените оперативни резултати при 

219 болни бяха оценени като + 2 и + 3 и трима болни с 0 по скалата 

на изменение в клиничния статус по Ръдърфорд. 

Постоперативните усложнения от различен характер по 

време на болничния престой бяха отбелязани у 33 болни (14,9%). 

От тях усложнения, влияещи на проходимостта на намесата, се 

изявиха при 9 болни (4,1%), местни усложнения, невлияещи на 

проходимостта на реконструкцията - при 22 болни (9. 9%), и общи 

постоперативни усложнения при 2 болни (0,9%). От усложненията 

влияещи на проходимостта: при 5 болни (2,3%) те са възникнали в 

областта на ендоваскуларната намеса на илиачните артерии (при 3 

болни усложненията са отстранени по хирургичен път, при 2 

болни са използвани ендовазални техники), в 4 случая (1,8%) 

усложнения имаше при провеждането на открития 

реконструктивен етап на инфраингвиналните артерии (при 3 болни 

са отстранени по хирургичен път, при 1 болен е проведен курс на 

консервативна терапия). Не беше проявено статистическо различие 

в количеството на усложненията в зависимост от групите.  

От усложненията, невлияещи на проходимостта, могат да се 

отбележат: лимфорея, некроза на кожата на оперативната рана, 

кръвотечение от оперативната рана, повърхностна инфекция на 

раната, нестабилна стенокардия. Всички усложнения бяха успешно 

коригирани в стационара. Не бе получена достоверна разлика в 

честотата на възникване на дадените усложнения в зависимост от 

груповата принадлежност. 

Получените малки ампутации не бяха включени в 

усложненията. Големи ампутации на първия етап нямаше.  
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Проходимостта на болничния етап беше 97,8%. Леталност на 

болничния етап – 0,00%. 

Високото ниво на първичен успех в третата група в 

съчетание с ниското число на интраоперативни усложнения (2,5% 

от всички болни в групата) потвърждава правилността на 

прилагания модифициран метод за дезоблитерация от илиачните 

артерии при TASC C и D като етап от хибридните операции.  

Отдалечените резултати са проследени при 76,5% болни (169 

човека). Средният срок на наблюдение е 6 месеца.  

Достатъчно нагледно е извършването на дезоблитерация от 

илиачните артерии, допълнена от стентиране, което показва по-

добри резултати на първична проходимост в сравнение с другите 

две групи (62% в групата с дезоблитерация срещу 57,2% в групата 

със стентирането). 

Основно влияние за намаляване на първичната проходимост 

има инстент рестенозата на илиачните артерии, а в случаите на 

балонна ангиопластика - рестеноза в зоната на направената такава 

При статистическия анализ, балонната ангиопластика 

(Ігрупа) показа достоверно по-лоши резултати по честота на 

рестенозите в зоната на първичната намеса в сравнение с методите, 

използващи имплантацията на стент (ІІ и ІІІ група). 

Не беше проявено статистичско значимо различие в 

първичната и вторичната проходимост при реконструкция в 

бедрено–подколенниясегмент в зависимост от вида на намесата в 

аорто–илиачния сегмент, което говори за това, че адекватната 

корекция на проксималния артериален кръвоток обезпечава 

нормалното функциониране на дисталната реконструкция.  

По този начин се стигна до извода, че хибридните операции 

при етажно поражение в аорто–илиачния и бедрено–
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подколенниясегменти позволяват да се достигнат оптимални 

резултати в реваскуларизацията на крайника. Едновременното 

отстраняване на няколко хемодинамични блокажи на различни 

нива практически у всички болни позволява да се намали 

исхемията,за което не без значение се оказа факторът време 

итраоперативно.Всъщност, ендоваскуларния етап позволява да се 

скъси  клампажният период,което е от изключително значение за 

постоперативното състояние на дисталното русло.От друга 

страна,спестяването на отварянето на коремаводи до по-бързото 

възстановяване на пациента и по-лек следоперативен период. 

Прилагането на дезоблитерация на илиачните артерии с 

допълнително стентиране позволява да се направи едномоментна 

хибридна реконструкция при болни с поражения тип TASC C и D, 

а получените резултати са съпоставими и в редица случаи 

превъзхождат аналогичните при поражения тип TASC А и В. 

Голямо значение има  намаляването на оперативната травма при 

изпълнение на хибридните операции в сравнение с 

едномоментната хирургична реконструкция на две анатомични 

нива. Не е за пренебрегване и възможността за извършване на 

намеса под регионална анестезия, особено важна в групата болни с 

висок оперативен риск, поради съпътстващи придружаващи 

заболявания. Правилните показания, коректното използване на 

всяка една от методиките и адекватният обем операции се съчетава 

с добри непосредствени и отдалечени резултати. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Считам, че показанията за извършване на хибридни 

операции при атеросклеротични поражения на илиачните артерии 

тип TASCC и D са болните с многоетажна атеросклероза, с 

изключение на  тези с оклузия на инфрареналните отдели на 

аортата, дифузни поражения, въвличащи аортата и двете илиачни 

артерии, а също и болни с аневризма на коремната аорта, с 

хемодинамично значими поражения на артериите в 

инфраингвиналната зона. 

2. При болните с поражения на илиачните артерии TASC C и 

D извършването на дезоблитерация на илиачните артерии и 

допълнителното им стентиране се явява метод на избор. При 

поражение на илиачните артерии TASC А и В първи етап е 

извършването на открита реконструктивна операция на артериите 

в инфраингвиналния сегмент, а втори – ендоваскуларната намеса 

на илиачните артерии. 

3.Непосредствените и отдалечените резултати от 

дезоблитерацията на илиачните артерии, допълнени със 

стентиране при болни с поражение TASC C и D, са съпоставими, а 

в редица случаи превъзхождат аналогичните при пораженията на 

TASC А и В. Използването на балонната ангиопластика TASC C и 

D без имплантиране на стентове показва по-лоши резултати в 

сравнение с методиките, при които се използва стентиране на 

илиачните артерии. 

4. Намаляването на оперативната травма при изпълнението 

на хибридните операции, в сравнение с едномоментната 
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двукомпонентна хирургична реконструкция,а също и 

възможността за изпълнение на интервенцията под регионална 

анестезия, позволяват да се намали оперативният риск в групата 

болни с висок риск по съпътстващата патология, при запазване на 

оптимален резултат. 

5. Най-важно и основно е дървото на решението като 

прогностичен алгоритъм,който ще позволи въз основа на стадия на 

атеросклерозата според TASC системата (особено при случаите C 

и D) и на вида итежестта на придружаващите заболяванияи на 

базата на прогнозираните усложнения да се прецени рискът от 

прилагането на хибридните операции в тези случаи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение трябва дасе отбележи, че само комплексното 

предоперативно изследване на болните може да гарантира 

намаляване на честотата на тактически и технически грешки при 

операциите. Подобен подход позволява да се избегне голямото 

количество усложнения, както местни, така и общи, в 

непосредствения постоперативен период. Отговорността при 

изпълнението на всеки един етап от хибридните операции се 

определя от това, че дори само при един от реконструктивните 

етапи да има неудовлетворителни резултати, то неизбежно влияе 

на общата проходимост на артериалното русло в проксимално и 

дистално ниво.  

Познаването на усложненията и своевременното им 

диагностициране при по-голямата част от болните позволява и по-

добрата им корекция. В потвърждение на това заключение са: 

 показателите от техническия успех (99,1%); 

 проходимост на болничен престой (97,8%); 

 обща леталитет (0%).  

Хибридните операции по степента на подобряване на 

клиничния статус по скалата на Rutherford като отлично +3 и 

добро +2 беше отбелязяно при 91,4% отболните. 

Според резултатите от корелационния анализ се забелязва 

зависимост вътре между количествените показатели за 

заболяваниятана сърцето и количеството други заболявания, 

включително и диабет.  

Важните елементи като тежестта на атеросклерозата според 



59 

 

ТАSC II, придружаващитте заболявания и давността на 

оплакванията,влияещи на възникването на риска от усложнения, е 

представен в модела на дървото на решенията, чрез който биха могли 

да се прогнозират усложненията от хибридните операции и 

различните им  алтернативи. 
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ПРИНОСИ 

 

1. За първи път у нас се разглежда темата за хибридно лечение 

на полиморбидни болни с многоетажна атеросклероза. 

Медицинската,социална и икономическа значимост на това 

заболяване в световен мащаб,нерешените въпроси свързани с избора 

на хирургична техника и последователността на извършване на 

различните етапи на реваскуларизащия,определят актуалността на 

темата и получените резултати. 

2.Аргументиране на хибриднатасъдова операция, 

изпълнявана едномоментно в хибридна операционна и в рамките 

на една хоспитализация, като метод на избор при пациенти с 

облитерираща атеросклероза със съчетани поражения на аорто-

илиачния и бедрено-подколенния сегменти. 

3. Беше разработена техника за изпълнение на хибридните 

операции и определяне на оптималния времеви интервал за 

провеждане на интервенцията и последователността на етапите 

при различните ТАSC - групи пациенти. 

4. Съставени са поредица от препоръки и практически 

указания за профилактика на интраоперативните усложнения и за 

добра хирургическа практика, които да се съблюдават при 

извършване на хибридна съдова операция. 

5. Анализирани са постоперативните усложнения, влияещи и 

невлияещи на проходимостта на извършената реконструкция 

6. Прецизирани са показанията за провеждане на хибридни 

операции въз основа на динамични показатели, свързани със 

съпътстваща патология и влиянието им върху клиничния статус на 
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пациенти с операции в аорто-илиачния и бедрено-подколенния 

сегмент. 

7. Състави се прогностичен алгоритъм, подпомагащ 

вземането на решение за метод на избор на хирургическа методика 

при пациенти с облитерираща атеросклероза със съчетани 

поражения на аорто-илиачния и бедрено-подколенния сегмент при 

пациенти TASC Cи D 
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