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Използвани съкращения: 

ВАТ – вакуум-асистирана терапия 

КЕАП – култивирани епителни автоприсадки 

ПКТ – пълнослоен кожен трансплантант 

ПЛБ – преднолатерално бедрено ламбо 

ПСБ – периферна съдова болест 

РКТ – разцепен кожен трансплантант 

РЛ – ротационно ламбо 

РП – радиално предмишнично ламбо 

СКАТ – свободна кожна автотрансплантация 

АР – a. peronea 

AP – arcus plantaris 

APL – a. plantaris lateralis 

APM – a. plantaris medialis 

АТА – a. tibialis anterior 

АТР –  a. tibialis posterior  

APM – aa. plantares metatarsaesl 

LD – latissimus dorsi 
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rl – ramus lateralis 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Подходът към пластично-възстановителното лечение на мекотъканни 
увреди от различно естество в дисталната трета на подбедрицата, глезена и 
ходилото е претърпял многократни метаморфози през годините и днес все 
още търси своето точно решение. Въпреки, че възможностите за лечебно 
повлияване на много от мекотъканните дефекти сега са несравнимо по-
големи, отколкото преди десетилетия, познанията ни относно етиологията 
и патофизиологичните механизми, предизвикващи появата им, на пръв 
поглед познати и ясни, са свързани със своите догадки. 

С технологичния прогрес и създаването на нови по-съвършени 
техники и апаратури, както и развитието на човешките виждания и 
действия за пластично-възстановителния подход при мекотъканни дефекти 
се постигат качествено нови резултати. 

Докато в миналото лечението в голям процент от случаите е водело до 
инвалидизация, в наши дни е възможно, чрез запазване на максимална част 
от съществуващите структури на глезена и стъпалото, възстановяване 
както на функциите, така и на естетичния вид на областта и социалната 
реализация на пациентите. 

Лечението на увредите в тези анатомични области представлява 
сериозно предизвикателство, което беше една от причините, подтикнала 
ни да изберем тази тема. Интересът се предизвика и от факта, че меките 
тъкани в областта на подбедрицата и ходилото са трудно подвижни, почти 
сраснали и не позволяват голямо напрежение в областта на раната. 
Допълнителна трудност представляват малкото количество и ограничената 
подвижност на кожата специфичните изисквания от носещата функция на 
стъпалото и сравнително слабата васкуларизация на кожата в областта на 
подбедрицата. 

Именно тези особености на подбедрицата и ходилото са в основата на 
динамиката в усъвършенстването на реконструктивната хирургия, целящо 
оптимално компенсиране на увредите. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Целта на настоящото проучване е да се определят възможностите и 
мястото на различните видове оперативни техники за дефинитивно 
пластично покриване на мекотъканните дефекти с различен етиологичен 
фактор в областта на дистална трета на подбедрицата, глезена и ходилото. 

За постигането на тази цел си поставихме за решаване следните 
задачи: 

• Извършване на проспективен анализ на пациенти с тъканни дефекти в 
дисталната трета на подбедрицата, глезена и ходилото 

• Оценка на ефективността на регионалните реконструктивни подходи 
при мекотъкани дефекти в областта на дисталната трета на 
подбедрицата, глезена и ходилото 

• Представяне на анатомичен модел в областта на подбедрицата и 
ходилото, показващ различните васкуларни модели в тази област и 
значението им за реконструктивните методи. 

• Изработване на скала за отчитане на резултатите от лечението на 
пациенти с тъканни дефекти в областта на подбедрицата и ходилото  

• Изготвяне на лечебен алгоритъм въз основа на направените конкретни 
изводи с оглед оптималното компенсиране на мекотъканните дефекти 
в областта на подбедрицата и ходилото. 
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3. АНАТОМИЧЕН МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
А. DORSALIS PEDIS И АА. PLANTARES MEDIALIS И 
LATERALIS И ТЯХНОТО КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Познаването на възникването, хода и клоновете на а. dorsalis pedis и 
aа. plantares medialis и lateralis е от съществено значение, тъй като те 
формират стволовете на основните кожномускулни ламба, използвани при 
реконструктивни операции на глезена и ходилото. 

С тази цел са изследвани 22 консервирани с 3% разтвор на формалин 
долни крайника. Изследването е проведено в дисекционните зали на 
Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Пловдив. 
Изследваните крайници са на възрастни индивиди с интактни a. dorsalis 
pedis и аa. plantares. Крайници, които са били дисецирани предварително, 
имат белези от травматичо увреждане или аномалии не са включени в 
изследването. Проучени са произхода, хода и клоновете на а. dorsalis pedis 
и на aа. plantares в областта на ходилото. Изработените препарати са 
фотографирани (iPhone 6S). 

В областта на стъпалото са проучени морфологията, произхода, хода, 
клоновете и вариациите на плантарните артерии. Разкрита е arcus plantaris 
profundus с нейните клонове и са определени топографските 
взаимоотношения.  

За да се определи местоположението на артериите, стъпалото е 
разделено на три области: предна; средна; и задния (по Ozer et al., 2005). 
Средната област е допълнително разделена на три части: средна, междинна 
и задна (фиг. 1а). Преобладаващото кръвоснабдяване на плантарната дъга 
се определя чрез измерване на всяка комисура по хода на дъгата (R. 
Bergman et al.). Големината на диаметъра определя коя най-близка 
доставяща артериядълбокият клон на a. dorsalis pedis, a. plantaris lateralis 
или и двете, е преобладаваща. 
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Фиг. 1а. Схематично представяне на участъците по плантарната повърхност на 
дясното ходило (Adapted from Ozer et al., 2005) 

A. dorsalis pedis 
В настоящото проучване нормален ход и модел на разклоняване на а. 

dorsalis pedis бе установен в 81%, вариации в модела на разклоняване в 9%, 
липса на артерия в 9% от изследваните случаи. 

Резултатите от настоящото изследване са групирани както следва: 
• Нормален ход на a. dorsalis pedis. 
• Вариация в модела на разклоняване на a. dorsalis pedis.  
• Промени в хода на a. dorsalis pedis. 
• Липса на a. arcuata. 

Нормален ход на a. dorsalis pedis 
A. dorsalis pedis е главната артерия на гърба на ходилото, и най-често е 

продължение на a. tibialis anterior. Последната навлиза на ходилото под 
retinaculum extensorum inferior и като a. dorsalis pedis преминава под 
сухожилието на m. extensor hallucis longus, насочвайки се дистално към 
първото междукостно пространство. (Фиг. 1.) 
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Фиг. 1. Ход на a. tibialis anterior и отделянето на a. dorsalis pedis (ADP) 

По своя ход a. dorsalis pedis отделя няколко клона: 
•  А. talaris medialis и a. talaris lateralis. 
• A. metatarsalis dorsalis  
• А. metatarsalis dorsalis prima е голям краен клон, който в първото 

междукостно пространство се разделя на две aa. digitales dorsales за 
срещулежащите повърхности на I и II пръст.  

• А. plantaris profunda е втория голям краен клон, който преминава на 
стъпалото на крака между двете глави на първия гръбен междукостен 
мускул. 

• А. arcuata е малка по размер, прекосява напречно гърба на ходилото 
и при латералния му ръб анастомозира с a. tarsalis lateralis. Дистално 
отделя aa. metatarsales dorsales II, III, IV, всяка от които отделя по един 
ramus perforans към стъпалото и при основите на пръстите завършва с две 
малки aa. digitales dorsales. (Фиг. 2.) 

ADP 
         L 

A               P 

         M 
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Фиг. 2. А. arcuata(AA) с оделящите се от нея  
aa. metatarsales dorsales II, III, IV 

От 22 долни крайника в 18 (81,8%) се откри нормален ход и клонове 
на a. dorsalis pedis, проилизаща от a. tibialis anterior.  

Вариация в хода на a. dorsalis pedis 
В два крайника (9,1%) a. dorsalis pedis заемаше странично положение 

от срединната линия. В тези случаи, a. dorsalis pedis се отклонява 
странично в проксималната си част, като дистално се разполага в първо 
гръбно метатарзално пространство.   

Вариация в разклоняването на a. dorsalis pedis 
В два крайника (9,1%) a. dorsalis pedis след кратък ход се разделя на 

медиален и латерален клон. Медиалният клон продължава като a. 
metatarsalis dorsalis prima и се влива в arcus plantaris. (Фиг. 3) 

 

Фиг. 3. Разделяне на a. dorsalis pedis на медиален (rm) и латерален клон (rl) 

AAA
 

rm 

rl 

         M 

A               P 

         L  
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Латералният клон върви косо към главите на другите метатарзални 
кости и отделя втората, третата и четвъртата метатарзални артерии, които 
се разполагат в междуметатарзалните пространства.  

Липса на дъгообразна артерия 
В два крайника (9,1%) a. dorsalis pedis не отделя a. arcuata. (Фиг. 4) 

 

Фиг. 4. Липса на а. arcuata. Личи отделянето на а. tarsalis lateralis (ATL) 

A. tibialis posterior 

Ход на артерията 
Върви между повърхностните и дълбоки мускули в задния отдел на 

долната част на подбедрицата. В нисходяща посока се измества медиално 
и може да се палпира зад медиалния малеол (Фиг. 5.). 

ATL 
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Фиг. 5. Нормален ход на a. tibialis posterior зад медиалния глезен 

Клонове в областта на глезена 
• a. malleolaris medialis posterior – образува артериална мрежа около 

медиалния глезен 
• rr. calcanei – артериална мрежа в областта на петата 
• a. canalis tarsi – кръвоснабдява на тялото на скочната кост (talus) 

Клонове на ходилото 
Под sustentaculum tali a. tibialis posterior се дели на a. plantaris lateralis 

и a. plantaris medialis (Фиг. 6) 

 

Фиг. 6. Разделяне на a. tibialis posterior на a. plantaris lateralis (APL) и  
a. plantaris medialis (APM)  

APM 

APL 
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a. plantaris lateralis отделя следните клонове (Фиг. 6): 
• ramus calcaneus medialis (първи клон) за подложката на петата  
• клон към m. аdductor digiti minimi (втори клон) 
• a. digiti minimi (трети клон) 
• arcus plantaris profundus – терминален клон (Фиг. 7) 

 

Фиг. 7. Arcus plantaris prfundus (АР) – терминален клон на  
a. plantaris lateralis 

А. plantaris medialis върви по медиалния ръб на ходилото и при 
ладиевидната /медиалната клиновидна/ кост се дели на r. superficialis и r. 
profundus. Дълбокият клон анастомозира с a. metatarsalis plantaris prima. 
Повърхностният клон е доста по-малък и върви по медиалния ръб ва 
ходилото. Повърхностни aa. digitales се присъединяват към aa. plantares 
metatarsales на първите три междуметатарзални пространства. 

Резултатите от настоящото изследване са групирани както следва: 
• Нормален ход на a. plantaris lateralis и a. plantaris medialis – 17 

случая (77.27%). (Фиг. 6) 
• Arcus plantaris profundus произхожда a. dorsalis pedis и частично от 

a. plantaris lateralis – 1 случая (9,09%). (Фиг. 8) 

AP 
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Фиг. 8. Arcus plantaris profundus (AP) формирана от a. dorsalis pedis и частично 

от a. plantaris lateralis 

 

Фиг. 9. Разделяне на a. tibialis posterior. AP = arcus plantaris;  
APM = a. plantaris medialis; ATP = a. tibialis posterior;  

APLM = aa. plantares metatarsaesl; APL = a. plantaris lateralis 

AP 
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• Латералната плантарна артерия на ходилото отделя третата и 
четвъртата метатарзални артерии 1 случай (4,54%). (Фиг. 9) 

• Аrcus plantaris profundus отделя втората, третата и четвъртата 
метатарзални артерии – 3 случая (13,63%) (Фиг. 10) 

 
Фиг. 10. Arcus plantaris profundus отделя втората, третата и четвъртата 

метатарзални артерии 

Заключение 
Познаването на анатомичните особености на артериите на ходилото е 

от съществено значение за мобилизирането и прилагането на ламба за 
възстановителни операции при мекотъканни увреди на ходилото в 
резултат на инфекциозни, травматични и исхемични заболявания или 
туморни резекции.  

С промяната на начина на живот и увеличаване на стреса, хората 
страдат по-често от заболявания като диабет и хипертония, засягащи 
сърдечно съдовата система. Диабетната невропатия води до исхемия и 
инфекции на ходилото, при които съществува опастност от ампутации. В 
усилията за спасяването на исхемичния крайник байпасът на a. dorsalis 
pedis играе основна роля. А. dorsalis pedis с основните ѝ клонове се 
използва предпочитано като реципиентен съд. Тази артерия осигурява 
анатомичната основа за оформянето на кожно ламбо по гърба на ходилото, 
което може да се използва, за покриване на други области на тялото.  

AP
 

AP 
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Кожномускулно артериализирано ламбо от a. dorsalis pedis може да се 
използва като островно ламбо, за покриване на дефекти на глезена или 
петата и като свободно ламбо за дефекти на дланта. Затова е проведено 
изследване на a. dorsalis pedis. 

Пулсациите на a. dorsalis са показател за нейната проходимост и са 
важен ориентир при микросъдови операции. Липсата на артериален пулс 
обаче не винаги означава наличие на заболяване, тъй като понякога a. 
dorsalis pedis може да липсва. Липсата на пулс предполага промяна на 
артериалния модел или малък съдов калибър. Поради това е 
препоръчително извършване на предоперативна ангиография при всяка 
аномалия, за да се избегнат рисковете по време на хирургическа 
интервенция. 

Вариациите в а. dorsalis pedis не са необичайни, поради което е важно 
да има задълбочени анатомични познания за артерията. A. arcuata отделя 
аa. metatarsalеs dorsales ІІ, III и IV, които при нейното отсъствието се 
отделят от a. tarsalis lateralis. Аa. metatarsalеs dorsales III и IV са с много 
малък калибър, като дори може да липсват. По тази причина латералната 
1/3 от гърба на ходилото има лошо кръвоснабдяване, което обуславя и 
възникването на трудно зарастващи, склонни към развитие на гангрена, 
рани особено при диабетно ходило. Присадките в тази област  също може 
да не са успешни. Това изисква задълбочено познаване на артериалния 
модел, изобразен чрез артериография, преди извършването на хирургични 
процедури. 

Познаването на кръвоснабдяването на ходилото е от значение за 
хирурзите при мобилизирането и прилагането на плантарни ламба. 
Настоящото проучване допълва съществуващите описания на плантарната 
дъга, по отношение на морфологията и вариациите във формирането на 
arcus plantaris. 

Данните от изследването сочат, че съществува асиметрия в arcus 
plantaris, която касае в голяма степен нейното формиране. От друга страна, 
разстоянията между aa. metatarsalеs plantares, възникващи от arcus plantaris 
са променливи. Някои отстоят близко, а други на по-голямо разстояние; 
някои артерии може да възникват дори от една и същата точка на дъгата. 
Предложеният анатомичен модел на изследване представя по-добро 
разбиране на плантарната артериална дъга и нейните вариации с отглед 
прилагането на плантарни ламба. 
  

16 



4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

4.1. КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ 

4.1.1. Обект на изследването 
Изследвани са пациенти с мекотъканни дефекти при откритите 

наранявания в областта на дистална трета на подбедрицата и ходилото.  
Използваният материал е клиничен. Епидемиологичното проучване е 

поведено при 123 (до 06. 2016) стационарно лекувани болни. Обект на 
хирургично лечение в настоящото проучване са 123 болни лекувани в 
Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия при 
УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив за период от 01.2014 до 06.2016 год. 
Пациентите са на възраст от 0 до 90 год. (65 мъже и 58 жени). Пациентите 
са разделени в следните групи съобразно етиологията на раневия дефект 
(Таблица 1): 

• Мекотъканни дефекти след травматични наранявания и операции – 
3 пациента 

• Мекотъканни дефекти при съдови заболявания – 14 пациента, от 
които с артериална недостатъчност – 5 и с венозна недостатъчност – 9 
пациента. 

• Мекотъканни увреди след изгаряния и измръзване – 80 пациента 
• Мекотъканни увреди при метаболитни заболявания – 17 пациента 
• Мекотъканни увреди след възпалителни заболявания и некротични 

процеси – 7 пациента. 

Таблица 1. Етиологични фактори на раневия дефект 

Етиология Брой пациенти Процент % 

Травматични увреди 3 2,43%  

Диабетно ходило 17 13,82% 

Възпалителни заболявания 7 5,69%  

Термични травми 81 65,85% 

Съдови заболявания 15 12,19% 

4.1.2. Признаци на единиците на наблюдението:  

4.1.2.1. ДЕМОГРАФСКИ признаци 

а. Пол. От всички пациента 65 бяха мъже и 58 жени 
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Фиг. 11. Разпределение на пациентите по пол 

б. Възраст. Лекуваните пациенти бяха на вързаст от 6 мес. до 90 год. 
с медианна възраст 60 год. 

 
Фиг. 12. Разпределение на пациентите по възраст 

4.1.2.2. КЛИНИЧНИ признаци: 
1. Етиология на дефекта: 

а. Пациенти с термична травма – 81 (66,7%) 
• Термични изгаряния – 74 
• Електрически изгаряния – 4  
• Химически изгаряния – 3  

б. Съдова етиология – 15 (11,7%) 
в. Метаболитна етиология – 17 (14,2%) 
г. Пациенти с травматични увреди – 3 (2,5%) 
е. Пациенти с туморни образувания – 1 (0,8%) 
ж. Други – 6 (5%) 

65 58 

Разпределение по пол 

Мъже 
Жени 
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Фиг. 13. Разпределение на пациентите според етиологията на раневия дефект 

2. Големина на дефекта:  
а. Малки тъканни дефекти < 100 см2 – 56 (42,8%) 
б. Средни тъканни дефекти 101 – 200 см2 – 41 (35,0%) 
в. Големи тъканни дефекти > 200 см2 – 26 (22,2%) 

 
Фиг. 14. Разпределение на пациентите според големината на тъканния дефект 

3. Местоположение на дефекта 
а. дистална трета на подбедрицата – 17 (13,82%) 
б. дорзалната повърхност на ходилото – 59 (47,96%) 
в. плантарната повърхност на стъпалото – 4 (3,25%) 
г. съчетани – 42 (34,95%) 
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4. Дълбочина на засегнатите структури 
а. Дефекти, засягащи кожата – 57 (46,34%) 
б. Дефекти, засягащи подкожната тъкан – 51 (41,46%) 
в. Дефекти, засягащи мускуло-апоневротичния слой – 4 (3,25%) 
г. Дефекти, засягащи кости – 11 (8,94%) 

5. Давност на дефекта: 
а. Пациенти, постъпили за лечение до 24 ч. след инцидента – 52 
(42,27%) пациента 
б. Пациенти, постъпили за лечение след 24 ч. след инцидента – 71 
(57,72%) пациента 

 
Фиг. 15. Разпределение на пациентите според давността от инцидента 

6. Наличие на инфекция в раната:  
а. С наличие на ранева инфекция бяха 57 (47,5%) пациента 
б. Без инфекция бяха 63 (52,5%) пациента 

 
Фиг. 16. Разпределение според наличието на инфекция 

7. Придружаващи заболявания при наблюдаваните случай: 
а. Артериална хипертония – 68 (45,3%) 
б. Съдови заболявания – 36 (24%) 
в. Захарен диабет – 44 (29,3%) 
г. Други – 2 (1,3%) 

42,27 

57,72 
до 24 ч. от 
инцидента 
след 24 ч. от 
инцидента 

46,34 

53,65 

Без инфекция 
С инфекция 
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Фиг. 17. Разпределение на пациентите според придружаващите заболявания 

4.1.3. Място на проучването – Клиника по пластично-възстановителна 
и естетична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив  

4.1.4. Време на проучването – тригодишен период (от 2014 до2016).  
4.1.5. Органи на наблюдение – събирането на първичната 

информация е извършено от дисертанта. 

Таблица 2. Анатомична локализация на тъканния дефектl 

Област Брой пациенти Процент, % 
Дистална трета на подбедрица 16 13% 
Глезен  1 0,8% 
Гръб на ходилото 59 47,96% 
Плантарна повърхност на стъпало  4 3,25% 
Съчетани 43 34,95% 

Таблица 3. Метод на лечение 

Метод на лечение Брой пациенти Процент 
Консервативно 32 26,01% 
Отрицателно налягане 3 2,43% 
Временна кожна алотрансплантация 1 0,8% 
Временна кожна ксенотрансплантация 1 0,8% 
Свободна кожна трансплантация 57 46,34% 
Самостоятелна 40 32,52% 
Комбинирана 17 13,82% 
Несвободна кожна трансплантация 20 16,26% 
Самостоятелна 6 4,88% 
Комбинирана 14 13,38% 
Ампутация 9 7,31% 

Артериална хипертония 

Съдово заболяване 

Диабет 

Други 

0 20 40 60 80 100 
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4.2. Методи  

• Диагностични 
 анамнеза и обективно физикално изследване 
 епидемиологично проучване – вида на травмата или заболяването, 

неговата давност, проведено лечение – общо и локално, 
продължителност на болничния престой, изход от заболяването и 
др. 

 лабораторни изследвания 
 микробиологични изследвания 
 инструментална диагностика (рентгенография, доплер) 

• Предоперативна подготовка 
При всички болни се проведе предоперативна подготовка на 

мекотъканния дефект включваща: 
 подготовка чрез система с негативно налягане се проведе при 3 

болни 
 приложение на различни синтетични превръзки 119 болни 

• Консервативни методи:   
а. Дирижирана спонтанна епителизация (контролирано вторично 

зарастване); 
б. Вакуум асистирано контролирано вторично зарастване. 

• Хирургични 
Оперативното лечение е проведено при 123 болни като на тях са 

извършени 147 оперативни интервенции. (Таблица 3) 
а. Временна кожна ало и ксенотрансплантация при 2 болни 
б. Поставяне на синтетични кожни заместители – 3 болни;  
в. Първично затваряне при 2 случая 
г. Пластика с местни тъкани при 4 болни 
д. Свободна пластика при 57 болни 
 Трансплантати (прости) – включващи само кожа. 

• Разцепен кожен присадък при 43 пациента 
• Цяла дебелина присадък – не съдържа сетивни качества, но с 

добра адаптация, добивайки почти същите функционални 
особености като липсващата тъкан – 14 болни 

е. Несвободна кожна пластика при 20 пациента 
 Ламба с временно хранещо краче.  
 Ламба с постоянно хранещо краче.  
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• Кожно педикулирани – улнарно, сафенно и т.н.  
• Островни – сурално, дорзалис педис и т.н.  
• Мускулни – гастрокнемиусни, солеусни и т.н. 
• Адипозофасциални  
• Фасциални – в постоянното краче на тези ламба може да се 

включат не само съдове, но и нерви, а при необходимост 
ламбото може да се повдигне и със сухожилие, кост (сложни 
ламба). 

ж. Тъканна експанзия; 
з. Съчетани методи. 

При всичките 123 болни оставащия мекотъканен дефект е затворен 
дефинитивно посредством следните методи: 

 самостоятелна свободна автоложна кожна трансплантация са 
оперирани 40 болни, в комбинации с други методики при 17 болни, 

 само с несвободна кожна автотрансплантация са проследени 6 
болни 

 комбинации с други методики 14 болни, 
 ампутации на различно ниво са проведени при 9 болни 

Използваха се следните оперативни техники: 
 различна по дълбочина хирургична ексцизия на девитализираните 

тъкани 
 използване на враменни биосинтетични и биологични покрития – 

ало или ксенотрансплантати 
 използване на цял, разцепен или пълнослоен кожен 

автотрансплантат 
 използване на несвободна кожна автопластика по съседство 
 комбинирани методи на свободна и несвободна кожна авто-

трансплантация 
 комбинирани методи на ало/ксено/ и автотрансплантация 
 използваха се ампутации на различно ниво 
 други оперативни методи 
Подготовката и провеждането на хирургичното лечение при повечето 

пациенти е провеждано комплексно като в зависимост от заболяването 
предизвикало раневите дефекти в него са участвали специалисти по 
съдови, метаболитни заболявания, травмотолози, хирурзи и реаниматори. 
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Използвани са данни от болничната документация  на които е 
извършена статистическа обработка с оглед достоверност на получените 
резултати. 

Оперативно лечение започва след необходимата предоперативна 
подготовка, включваща анализ на общото състояние на пациента според 
възраста, придружаващите заболявания, засягане на жизнено важни 
структури, проведена радиационна терапия, вредни навици. Прави се и 
анализ на тъканния дефект, в зависимост от изброените по-горе признаци. 
Големината, дълбочината, формата  и мястото на дефекта,  наличието на 
инфекция и възможността за използване на надеждни тъкани в съседство, 
са основни фактори, играещи роля при предоперативното ни планиране. 
Сроковете за извършване на оперативната интервенция съобразяваме и със 
способността за епителизация на тъканите в областта на подбедрицата и 
ходилото. Оперативното лечение на първо място включва премахване на 
нектротичните тъкани с тангенциална или тотална хирургична ексцизия 
или кюретиране на гранулациите от раневата повърхност. 
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5. СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

За статистическа обработка на данните бе използван статистическия 
пакет SPSS 17.0.  

Параметрични анализи 

 Дескриптивен анализ в табличен вид е представено честотното 
разпределение на разглежданите признаци 

 Вариационен анализ изчисляване оценките на централната 
тенденция и разсейване. 

 Графичен анализ за визуализация на получените резултати. 

 Т-критерий на Student Fisher за проверка на хипотези за различие 
между две независими извадки.  

Непараметрични анализи 

 Кростабулация. 

 Тест χ2  

 Екзактен тест на Фишер  

 Едноизвадков непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов 
Непараметричен тест на Kruskal Wallis  

 Непараметричен тест на Man-Whitney   
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6. РЕЗУЛТАТИ  

А. Резултати от демографската характеристика на изследвания 
контингент 

Разпределението по пол показа, че 65 (52,8%) са мъже и 58 (47,1%) – 
жени, като не бе установена разлика между двата пола (Р > 0,05). 
Направено бе и разпределение по възраст. Най-голям дял от изследваните 
попадат във възрастовия диапазон 21 – 60 год. Няма статистическа значима 
зависимост между възрастта и пола на изследваните (Р > 0,05). 

Б. Резултати според основните характеристики на изследваните 
тъканни дефекти 

Мекотъканните дефекти бяха анализирани въз основа на някои 
основни критерии. На първо място поставихме етиологичния произход на 
дефекта. Като установихме, че най-честата причина за меко-тъканни 
дефекти на подбедрицата и ходилото са термичните травми (Р < 0,001) (u = 
5.45), което свързвахме с естеството на работата ни. На второ и трето 
място са дефекти причинени от метаболитни или съдови нарушения, те 
заемат общо 25,9% (съответно 14,2% и 11,7%) (диагр. 4). Не бе намерена 
статистически значима зависимост между етиологията на дефекта и 
демографските характеристики пол и възраст (Р > 0,05).  

Друга съществена характеристика, която повлия върху избора на 
хирургическа интервенция, бе е големината на дефекта. Взависимост от 
това бяха обособени три  групи както следва: първа група – до 100 см2, 
втора – от 101 до 200 см и трета над 200 см2. 

Най-често срещани са средните по големина мекотъканните дефекти, 
като те заемат приблизително половината от изследваните случаи (Р < 
0,05) (u = 2.01). 

Установена бе зависимост между големината на дефекта и възрастта 
на пациентите (Р < 0,01) (χ2 = 13,77) (табл. 4). Големите дефекти (над 200 
см2) засягат по-голям процент от  пациенти до 60 г. (общо 57,7%), докато 
при по-възрастните над 61 г. преобладавашата големината е до 100 см2. Не 
бе намерена зависимост на големината на дефекта от пола на пациента и 
етиологията (Р > 0,005). 
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Таблица 4. Зависимост на големината на дефекта от възрастта 

 Възраст 
Общо 

Под 20 г. 21 – 60 г. Над 60 г. 
Големина на 
дефекта 

< 100 см2 Брой 8 18 24 50 
% 16,0% 36,0% 48,0% 100% 

101 – 200 см2 Брой 5 14 22 41 
% 12,2% 34,1% 53,7% 100% 

>200 см2 Брой 6 9 11 26 
% 23,1% 34,6% 42,3% 100% 

Общо Брой 19 41 57 117 
% 16,2% 35,0% 48,7% 100% 

Намерена бе и зависимост между големината и местоположението на 
дефекта (Р < 0,01) (χ2 = 10,03). Големите дефекти най-често обхващат 
няколко области (подбедрица и ходило) (76,9%), като от тях 11,5% са 
разположени по дистална трета на подбедрицата, докато по-малките 
дефекти главно са локализирани по дорзалната (60,0%) и само (8,0%) по 
плантарната повърхност на ходилото (табл. 5).  

Таблица 5. Зависимост между големината и местоположението на дефекта 

  Местоположение 

Общо Дистална 1/3 
на подбед- 

рицата 

Гърба на 
ходилото 

Плантарна 
повърхност 

Съче- 
тани 

Големина 
на дефекта 

< 100 
см2 

Брой 8 30 4 8 50 
% 16,0% 60,0% 8,0% 16,0% 100% 

101 –  
200 см2 

Брой 5 21 2 13 41 
% 12,2% 51,2% 4,9% 31,7% 100% 

> 200 
см2 

Брой 3 2 1 20 26 
% 11,5% 7,7% 3,8% 76,9% 100% 

Общо Брой 16 53 7 41 117 
% 13,7% 45,3% 6,0% 35,0% 100% 

Ангажирането на структурите в дълбочина, показа следните 
зависимости в зависимост от възрастта на пациентите и анатомичната 
локализация на мекотъканните увреди: 
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Таблица. 6. Зависимост между анатомична локализация  
на дефекта и възрастта на пациента 

  Възраст Общо Под 20 г. 21 – 60 г. Над 60 г. 
Местопо- 
ложение  
на 
дефекта 

Дистална 1/3 на 
подбедрицата 

Брой 3 5 8 16 
% 18,8% 31,3% 50,0% 100% 

Дорзална 
повърхност на 
стъпалото 

Брой 14 16 27 57 

% 24,6% 28,1% 47,4% 100% 

Плантарна 
повърхност 

Брой 0 2 5 7 
% 0% 28,6% 71,4% 100% 

Съчетани Брой 6 18 19 44 
% 13,6% 43,2% 43,2% 100% 

Общо   Брой 23 41 59 123 
% 18,5% 33,9% 47,6% 100% 

От наблюдаваните случай установихме статистически значима 
зависимост между дълбочината на мекотъканната увреда и възрастта на 
пациентите (Р < 0,035) (χ2 = 7,71). Засягането на структурите в дълбочина 
зависи от възрастта на пострадалите. При пациентите над 60 г. в голям 
процент от случаите (64,8%) мекотъканната увреда задължително 
обхващаше и подкожието (табл. 7). 

Таблица 7. Зависимост между дълбочината  
на дефекта и възрастта на пациентите 

  Възраст 
Общо 

Под 20 г. 21 – 60 г. Над 60 г. 
Дълбочина 
на дефекта 

Кожа Брой 15 21 19 55 
% 27,3% 38,2% 34,5% 100% 

Кожа с 
подкожна тъкан 

Брой 4 15 35 54 
% 7,4% 27,8% 64,8% 100% 

Мускуло-
апоневротичен 
слой 

Брой 0 2 1 3 

% ,0% 66,7% 33,3% 100% 

Кости Брой 3 4 4 11 
% 27,3% 36,4% 36,4% 100% 

Общо Брой 22 42 59 123 
% 17,9% 34,1% 48,0% 100% 

Не бе намерена статистическо значима зависимост между големината 
на дефекта и дълбочината (Р < 0,05) (χ2 = 8,24). 

Колкото е по-ограничен по размер е дефекта, толкова по-рядко са 
засегнати тъканите в дълбочина (табл. 8). 
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Таблица 8. Зависимост между големината и дълбочината на дефекта  
  Дълбочина 

Общо Кожа Кожа с 
подкожна 

тъкан 

Мускуло- 
апоневро- 
тичен слой 

Кости 

Големина 
на дефекта 

< 100 см2 Брой 25 22 2 1 50 
% 50,0% 44,0% 4,0% 2,0% 100% 

101 – 200 см2 Брой 22 15 1 3 41 
% 53,7% 36,6% 2,4% 7,3% 100% 

> 200 см2 Брой 8 16 0 2 26 
% 30,8% 61,5% ,0% 7,7% 100% 

Общо Брой 55 53 3 6 117 
% 47% 45,3% 2,6% 5,1% 100% 

От наблюдаваните случаи бяха обособени две групи в зависимост от 
това дали дефектите са били инфектирани при постъпването или не. При 
64 (54,7%) беше установено инфектиране на раната, а при 53 (45,3%) 
липсваше такова (табл. 9).  

Таблица 9. Зависимост между големината на дефекта и наличието на инфекция 
 Инфекция Общо Без инфекция С инфекция 

Големина 
на дефекта 

< 100 см2 Брой 27 23 50 
%  54,0% 46,0% 100,0% 

101 – 200 см2 Брой 18 23 41 
%  43,9% 56,1% 100,0% 

> 200 см2 Брой 8 18 26 
%  30,8% 69,2% 100,0% 

Общо Брой 53 64 117 
%  45,3% 54,7% 100,0% 

Таблица 10. Зависимост между възрастта и метода на лечение на дефекта 
 Лечение Общо Консервативно Оперативно 
Под 18 г. 7 14 21 

% 36,4% 63,6% 100,0% 
Над 18 г. 19 83 102 

% 18,6% 81,4% 100,0% 
Общо 27 97 123 

% 21,8% 78,2% 100,0% 

В. Резулати от приложените методи на лечениe 
Бяха оперирани 123 пациенти, 101 от тях в планов порядък, 22 – в 

план отложена спешност.  
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Бяха извършени общо 147 оперативни намеси при 123 болни, като 117 
(75,9%) от тях на един етап, 30 (20,4%) – двуетапни. 

Пластика в областта на дистална трета на подбедрицата: 
Въпреки, че за дефекти в дисталната трета на подбедрицата са 

предложени различни методи, тази зона е трудна за покриване. Ламбата, 
които се прилагат тук са преди всичко с дистални педикулуми, използващи 
проксимални тъкани. Те се селектират съобразно големината на дефекта и 
характера му. Приложените оперативни техники са представени на 
таблица 7. 

Таблица 11. Приложените оперативни техники в областта  
на дистална трета на подбедрицата 

Вид Брой Процент, % 
Дирижирана спонтанна епителизация 6 37,5% 
VAC 0 0% 
Свободна кожна пластика 7 43,7% 
СКАТ+ местна пластика 2 12,5% 
Мускулни 1 6,25% 
Общо 16 100% 

При предно латералните дефекти без експозиция на участъци от 
тибията (Фиг. 17) се използвахме като оперативен метод свободна 
автоложна кожна пластика и специфични превръзки подпомагащи 
епителизационните процеси. 

 

 
Фиг. 18. Покриване на мекотъканния дефект по предно латералната повърхност 

на подбедрицата със свободен кожен автотрансплантат 
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Фиг. 19. Труднозаздравяваща трофична рана. Ексцизия на девитализираните 
тъкани, покриване на част от дефекта с местна пластика, а останалата част с РКТ 

  
Фиг. 20. Труднозаздравяваща рана в областта на Ахилесовото сухожилие на 

десен крайник, вследствие травматично разкъсване и последващото му 
оперативно възстановяване 
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Фиг. 21. Некротичен фасциит. Част от дефекта затворен с местна пластика, а 
останалата със РКТ 

 

Фиг. 22. Трудно заздравяващи рани с открити участъци от тибията, периодично 
контаминирани са покривани с дистално базирано хемисолеусно ламбо. 

Медиалният хемисолеус се отпрепарирва до втория „важен“ перфоратор на a. 
tibialis posterior – на граница средна долна трета на подбедрицата. Последният е 

точка на ротация на ламбото при повдигането, като след ротация покрива 
откритата кост. Върху мускулния присадък се поставя свободен кожен 

трансплантат, а при късния резултат е налице добра протекция над оголената кост 
(Фиг. 21). 
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Фиг. 23. При сравнително повърхностни дефекти с оголени малки участъци от 
тибията е прилагано дистално базирано латерално кожнофасциално ламбо. 
Ламбото покрива дефекта (Фиг. 22.), а върху оставащия дефект се поставя 

свободен присадък. По-късно е налице добро покритие над тибията, изравняване 
на присадъка с околните тъкани. 
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Обсъждане и резултати: 
Поради липсата на достатъчно меки тъкани в дисталната трета на 

подбедрицата тя е проблемна зона. В нашата практика с приоритет при 
ограничени и сравнително повърхностни дефекти изпозвахме сребро 
носещите системи и СКАТ. Въпреки, че са налице няколко 
локорегионални ламба, те не винаги са подходящи поради зависимоста им 
от увреденото локално кръвоснабдяване или са твърде малки за покриване 
на дефекта. Мускулното ламбо (на това ниво m.soleus с дистално краче) е 
метод на избор за много хирурзи, поради богатото си кръвоснабдяване и 
високия си толеранс и резистентност към инфекция. Russell (1998) доказа, 
че антибиотичния капацитет на мускулното ламбо намалява с времето, 
може би поради увеличаващата се фиброза около мускула. Все пак 
регионалните кожно фасциални и фасциални ламба запазват популярноста 
си на отлична алтернатива за покриване на дефектите на подберицата. 
Медиалното адипозофасциално ламбо може да осигури по добра 
алтернатива за покриване на оголена кост с по малко компликации и по-
добри козметични резултати, поради това че при тежки травми 
регионалните мускулни маси са с променен виталитет което ги прави не 
винаги приложими. Освен това преместването на мускул може да доведе 
до морбидност в донорната област. Въпреки, че може да се загуби 
свободния присадък върху субкутанното фасциално ламбо, когато 
прехвърлянето на ламбото се последва веднага от кожна пластика, 
повечето автори постигат оцеляване на присадъка от 95%. 

Пластика в областа на глезенната става: 
Липсата на добре структурирани меки тъкани в областта на глезенната 

става не дават възможности за приложението на локални ламба, освен при 
по-малки дефекти. Разчита се на регионални ламба, с проксимален или 
дистален педикулум, които съдържат по-мащабни ресурси.  

На таблица 8 са представени видовете методики при дефекти на 
малеолите. 

Таблица 12. Оперативни методи в областта на глезенната става 

Вид  Брой Процент,% 
VAC 0 0 
СКАТ  2 66,6 
Несвободна кожна пластика 1 33,3 
Общо 3 100 
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Фиг. 24. Термична травма след ексцизия и поставяне на СКАТ.  
Добре фиксирани присадки с частична краева епидермолиза и хематом. 

 

 

Фиг. 25. Посттравматичен мекотъканен дефект без костна експозиция. 
След хирургическа ексцизия дефекта се покри със СКАТ. 
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Обсъждане и резултати: 
Успешното покритие на дефектите в областа на глезенната става е от 

най-съществено значение за функцията на ставата. Най-добрата процедура 
е използването на ламбата които имат собствено кръвоснабдяване. 
Сравнително тънките „дорзалис педис” островни ламба с проксимален 
педикулум и дистално педикулираните адипозофасциални ламба са 
надеждни способи за покриването на малеолите и преминаващите около 
тях сухожилия. След тяхното реализиране с последваща активна 
рехабилитация функцията на ставата се възстановява. От приложените 21 
ламба в областа на глезените, загуба на ламба не бе наблюдавана, при едно 
дорзалис педис островно ламбо се разви маргинална некроза, която след 
отстраняването и настъпи вторично зарастван. 

Пластика в областта на ходилото 
По дорзалната повърхност на ходилото кожата е тънка и гъвкава, но 

подкожна мастна тъкан липсва. Плюс или минус е че сухожилията на 
мускулните екстензори са разположени непосредствено под кожата. Това 
са и именно рисковите фактори свързани с реконструкцията на областта. 
За да могат пациентите не само да носят обувки, но и да получат 
задоволителни трайни резултати, трябва да се мобилизират тънки 
присадки и ламба. В случаи на малки дефекти по гръба на ходилото, 
основно използвахме дирижираната спонтанна епителизация и СКАТ 
(ПКТ или РКТ). При по-големи дефекти, използвахме различни 
локорегионални ламба.  

 

Фиг. 26. Термична травма при дете на 1 г. Извършен дебридман и поставена 
сребро носеща система за 10 дни. След сваляне на препарата се наблюдава 

епителизирала ранева повърхност без остатъчни некрози. 
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Фиг. 27. Термична травма след извършена ексцизия на девитализираните тъкани 
и поставена сребро носеща система за 7-дневен период. След този период се 

наблюдава добра епителизация на раневата повърхност. 

 

Фиг. 28. Термична травма и придружаващо неконтролирано метаболитно 
заболяване. На първи етап извършен дебридман и поставен препарат с 

антисептично и епителотонично действие. На втори етап поради прогресираща 
некроза се пристъпи към ексцизия и ампутация на I пръст. Покриване на дефекта 
с местна пластика. На трети етап – допълнителна ампутация и покриване на част 

от дефекта с плантарно ламбо, а другата част – РКТ. 
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Фиг. 29. Труднозаздравяваща метаболитна рана. На първи етап извършена 
ексцизия и допълнителна ампутация на метатарзалната кост на IV пръст. След 

образуване на гранулации се пристъпи към СКАТ и местна пластика плантарно. 
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Пластика в областа на стъпалото 
Кожата на стъпалото има твърде особена механична специфика, която 

осигурява голямо аксиално натоварване без латерална мобилност. 
Плантарната кожа е най-дебелата в сравнение с други области на тялото. 
Механичните особености играят съществена роля в способноста на 
ходилата да издържа тежести. Опорни зони на стъпалото са петата, 
латералната част на ходилото и метатарзофалангеалните стави. Тези зони 
трябва да се компенсирват с тъканни присадъци, които са устойчиви на 
натоварването. При петата ламбата трябва да позволяват абсорбирането на 
натоварването, но съществременно и да не са с голяма мобилност, която 
ще пречи на стабилноста на опорните зони на стъпалото. 

За възстановяване на дефекти на петата и предната част на стъпалото, 
които са носещи тежестта области, може да се използва медиално 
плантарно сетивно ламбо, което осигурява идентичен тъканен материал и 
сетивна функция. При по-големи дефекти може да се извърши 
реконструкция с помощта на свободно мускулно ламбо и разцепена/цяла 
кожа.  

Таблица 13. Приложени реконструктивни методи при дефекти на стъпалото 

Вид  Брой Процент, % 
Синтетични кожни заместители 5 7,4% 
VAC 1 1,4% 
СКАТ 37 55,2% 
СКАТ + ксенотрансплантат 1 1,4% 
СКАТ + местна пластика 7 10,4% 
СКАТ + несвободна кожна пластика  16 23,8% 
Общо  67 100% 

 
Фиг. 30. Диабетна гангрена. Извършена ампутация и ексцизия на 

девитализираните тъкани. Покриване на дефекта със синтетичен кожен 
заместител и след образуване на гранулационна тъкан, последва дефинитивно 

покритие със СКАТ. 

39 



 

 

 
Фиг. 31. Трудно заздравяваща метаболитна рана преди и след приложението на 

VAC техниката.След саниране на раната и появата на свежи гранулации се 
пристъпи към затваряне на дефекта с несвободна кожна пластика. 
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Фиг. 32. Труднозаздравяваща метаболитна рана със засягане на костните 

структури. На първи етап се извърши ексция на раневата повърхност и поставяне 
на ксенотрансплантат. След образуване на гранулационна тъкан се пристъпи към 

СКАТ и трайно покриване на дефекта. 

 
Фиг. 33. Мекотъканен дефект без засягане на костните структури от 

високоволтово електрическо изгаряне (изходно отвърстие).  
Покриване на дефекта със СКАТ.  

След частична лиза на присадката се покри с местна пластика. 
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Фиг. 34. Термична травма и придружаващо метаболитно заболяване след СКАТ 
и дирижирана спонтанна епителизация по плантарната повърхност. 
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Фиг. 35. Труднозаздравяща посттравматична рана.  
Част от дефекта се покри с латерално кожно ламбо, а оставащата част – със РКТ. 
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Фиг. 36. При трудно заздравяващи, трофични, декубитални рани в областа на 

петата е било повдигано сурално ламбо с дистален педикулум, включващ 
n.suralis lateralis. Присадъкът се завъртва на 180° покрива дефекта. Постига се 

добра протекция върху петата. 

Обсъждане и резултати: 
При покриването на дефектите на стъпалото трябва да се държи 

сметка за особеностите на локализациите: Различават се следните зони: 
1. Дорзална страна на стъпалото, характеризираща се с тънка покривка, 
уязвимост на подлежащите екстензорни сухожилия, остео-артикуларни 
структури. 2. Плантарна страна, обхващата опорната зона на предната 
частна стъпалото, областа на свода и носещата зона на петата. 3. Задната 
част на стъпалото, която обхваща области силно различаващи се във 
функционален план – долната част на Ахилесовото сухожилие, инсерцията 
на сухожилието върху tuber calcanein задната страна на петата. В нашата 
практика ние използвахме приоритетно VAC терапията, СКАТ съчетана 
или не с несвободна пластика, островните фасциокутанни ламба с 
дистален педикулум при по ограничени размери на дефектите (пета, глави 
на метатарзални кости). Добрите резултати, при това без усложнения, ни 
стимулираха в прилагането на тези ламба. Сред фасциокутанните ламба, 
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дистално базираните сурални ламба имат някои незаменими предимства. 
Въпреки, че за първи път това ламбо е представено от Masquelet като 
кожно-нервно, то може да бъде повдигано без да се жертва суралния нерв, 
като се редуцира донорното място. Това ламбо има най-голям радиус на 
ротация всред ламбата, които са описани при подбедрицата и то може да 
бъде повдигано в случаи с периферни съдови заболявания или увредени от 
травмата големи съдове, само ако е запазена перонеалната артерия.  

Г. Резултати от настъпилите усложнения 
Както Martin I. Newman и съавтори  и ние разделихме усложненията 

на две категории: големи и малки (Newman M et al, 2004). Основните 
усложнения включват смърт, необходимост от реоперация или 
следоперативни заболявания, изискващи медицинска намеса. 
Незначителните усложнения са предимно свързани с въпроси, успешно 
решавани с консервативна терапия. Усложнения са разгледани и като 
функция на реконструктивната методика и съпътстващи фактори, 
включително диабет, употребата на стероиди, тютюнопушене, 
предхождаща операция на  подбедрицата и ходилото, химиотерапия и 
предоперативна радиационна терапия. Отчетохме усложнения при 37% от 
пациентите, както следва: 

Таблица 14. Резултати от настъпилите големи усложнения 

 Големи усложнения Процент,% 
Периоперативен екзитус (pneumonia) 0% 
Хематом 4,2% 
Дехисценция 0,8% 
Тотална лиза на СКАТ 0,8% 
Маргинална некроза на ламбо 7,3% 
Загуба на ламбо 0,8% 
Системни усложнения 0% 

Таблица 15. Резултати от наблюдаваните малки усложнения 

Малки усложнения Процент, % 
Хематом 13% 
Инфекция/Дехисценция 2% 
Частична загуба на СКАТ 8,1% 

45 



Усложненията са разгледани като функция на реконструктивната 
методика, както следва:   

• при 6 от 32 случая с първично зарастване; 
• при 13 от 57 случая с кожни присадки;  
• при 5 от 20 пациенти лекувани с местни ламба.  
Усложненията също са разгледани като функция на демографските 

показатели (възраст и пол), стадия на заболяването и независими рискови 
фактори, като се използва унивариантен анализ. Най-честото усложнение 
при реконструкция в областта на подбедрицата и ходилото е образуването 
на хематом, което подчертава значението на предоперативно спиране на 
всички антикоагулантни лекарства, както и значението на щателената 
хемостаза по време на операцията. Частично (т.е. епидермолиза) или 
загубата в пълна дебелина на присадка или ламбо може да бъде избегнато 
чрез правилното предоперативно планиране и подбор на пациентите. 
Идентификация и отстраняване на рискови за пациентите фактори са от 
решаващо значение за успех. Отчетохме също и други потенциални 
фактори, допринасящи за усложнения, като предоперативно облъчване, 
инфекция, предхождащи хирургични операции. 

Наличието на хематоми се дължи на недостатъчната хемостаза. 
Тяхното присъствие затруднява циркулацията и преди всичко венозния 
дренаж. Малките хематоми се резорбират, но по масивните водят до 
маргинална и частична некроза на присадките и ламбата. След 
отстраняването й се стига до вторично затваряне или настъпва вторично 
гранулиране с прилагане на свободна присадка. 

Инфекцията е била повърхностна и дълбока. Повърхностната протича 
с явления на инфламация и необилна гноевидна секреция, прорязване на 
конците. Гъстата и обилна секреция е характерна за дълбоката инфекция. 
Процентът на инфекция при ранно покритие (до 7-я ден) беше значително 
по-малък, отколкото при приложените по късно присадъци. Щателният 
дебридман и адекватното антибиотично лечение са от решаващо значение 
за борбата с инфекцията. Ръбцовата некроза настъпва след прекалено 
напрежение от ръбовете на раната или на ламбата от конците, 
недооценяване на храненето на раневите повърхности след травмата, 
недостатъчната ексцизия на раневите повърхности. След като 
отстранявахме на некрозата дефекта, бе оставен за спонтанно 
изгранулирване или се затваряня с друг вид пластика – свободна или 
локална. Причините и поведението при частична некроза на ламбото или 
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загуба на свободен кожен присадък са почти същите, както при 
маргиналната. Въпреки, че част от кожата е увредена, подлежащата 
субдермална и фасциална тъкан е витална. Частичната загуба на свободен 
присадък не представлява сериозен проблем, поради което много автори не 
я включват в групата на усложненията. Тотална некроза настъпва, когато 
не е осигурено достатъчно хранене на присадъка или е налице 
недостатъчен венозен дренаж. Причините са притискане, прегъване на 
съдовото краче, масивен хематом. След своевременното отстраняване на 
некротизиралия присадък запълвахме дефекта с нов свободен кожен 
трансплантат. Така се избягва опасноста от инфекция, която се развива при 
оставяне на некротичната маса по продължително време. 
Цикатрикциалните промени около присадката/ламбото и донорната зона, 
както и периодични улцерации понякога водят до известни функционални 
и естетически затруднения.  

Д. Оценка на резултатите от лечението 
Направихме ранно и късно проследяване за оценка на резултатите от 

лечението. Обект на ранно проследяване бяха 78 (63.41%) пациенти, като 
при 45 (36,58%) от тях се извърши и късна оценка на резултата от 
лечението (след шестия месец)  

Една от задачите, които си поставихме и като резултат от сблъсъка ни 
с тъканните дефекти в дисталната трета на подбедрицата и ходилото, 
изготвихме алгоритъм на поведение, целящ да оптимизиране етапите при 
лечението и да диференцира  оперативния подход (Приложение 3).  
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7. ОБСЪЖДАНЕ 

Решението за затваряне на мекотъканния дефект в областта на 
подбедрицата и ходилото зависи от местоположението на раната и 
локалните фактори (разтегливост на тъканите и възстановителния 
потенциал на индивида). При увеличаваща се сложност,  трябва да се 
ръководим от стъпковия алгоритъм за реконструкция  посочен от Attinger 
и Janis (Janis JE et al., 2011). Според този алгоритъм затварянето на раната 
трябва да се извършва чрез (1) първично затваряне; (2) вторично затваряне, 
включващо прилагане на различни продукти за лечение на рани; (3) 
прилагане на вакуумна система с отрицателно налягане; (4) свободна 
кожна пластика; (5) прилагането на дермални матрици; (6) местни ламба; 
(7) отдалечени ламба; (8) процедури за тъканна експанзия; и (9) местни 
кожнофасциални или кожномускулнофасциални ламба, островни ламба, 
или свободна тъканна присадка. За съжаление, всяка една от тези методики 
е ограничена в собственото си съдържание и само правилната 
предоперативна оценка и индивидуално плануване, могат да доведат  до 
желаните реконструктивни резултати. 

Напълно сме съгласни с правилото въведено от Декар винаги да се 
започва от простите към сложните и от повърхностните към дълбоките 
оперативни методи за реконструкция на подбедрицата и ходилото. 

При операциите в областта на подбедрицата и ходилото задължително 
проследяваме предоперативно хематологичните показатели и, ако е 
необходимо, правим корекция на получените резултати, както и 
предоперативна подготовка (набавяне на биопродукти), с цел корекция на 
евентуална голяма интраоперативна кръвозагуба. По време на операция 
използваме своевременно методите за временно и трайно хемостазиране, 
съобразявайки се с анатомичните особености на областта, мнение 
споделено и от García del Campo (García del Campo, 2008). 

Най-често започваме предоперативно антибиотична терапия с 
широкоспектърен антибиотик, последвана от прилагането на антибиотик 
по антибиограма и динамично проследяване на раневия статус. Само в 
случаите, при които дефектът е малък и/или не засяга в дълбочина 
подлежащите структури, прилагаме единствено еднократна 
интраоперативна болусна антибиотична профилактика. 

И ние като Byers (Byers J.F. et al, 2001), сме съгласни, че Acticoat 
значително намалява времето за експозицията на раната, води до 
намаляване на болката и инфектирането на мекотъканните дефекти, като 
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още един път подчертахме мощният ефект на наноктисталното сребро 
съдържащо се в структурата му. Именно поради тези си качества, а 
другите сребро носещи системи, използваме като предпочитани средства 
за диририжирана спонтанна епителизация при деца. 

Използвахме биосинтезирана превръзка Биобран (Biobrane) при някой 
от случаите. Съгласни сме с Gerding (Gerding et al, 1988), Lal (Lal, 2000), че 
Биобран намира широко приложение в лечението на повърхностните 
изгаряния, като намалява значително болката и използването на 
аналгетици, времето за лечение и, съответно – болничния престой, в 
сравнение с други превръзки. Поради тези причини, както и авторите, 
предпочитаме да използваме Биобран при деца. Използването на Биобран 
ни улеснява и в това, че се прилага само веднъж, а не в ежедневните или 
през ден превръзки, както се прилагат, например при работа със сребърен 
сулфадиазин, мнение изказано и от Rogers (122). Както Lal (Lal, 2000) 
използваме Биобран като окончателена превръзка за повърхностни и 
обширни изгаряния, след хирургична ексцизия на дълбоки изгаряния, 
когато не са на разположение авто или ксенотрансплантати. Не смятаме за 
рационално използването на Биобран за намаляване площтта на 
присадката, мнение изказано от същите автори, както и за покриване на 
донорен участък или присадка. Препоръчваме поставянето на Биобран в 
първите 48 часа след травмата, предвид това, че честотата на инфекция 
драстично ескалира след това, мнение изказано от Rogers. Напълно сме 
съгласни с мнението на (О. Хаджийски, 2005), че Биобран няма 
антибактериални свойства и не е поджодящ за лечение на инфектирани 
рани. Някои автори, като Solanki и Whitaker споделят за четири основни 
начина, за да се фиксира Биобран – скоби, лепило, лепенки, и превръзки. 
В нашата практика за фиксирането на препарата използвахме титаниеви 
скоби, като отчетохме добри козметични резултати. Отчитаме 
предимствата за незабавна и неограничена наличност, простотата на 
техниката, неограничаване на бъдещите реконструктивни опции, но 
смятаме, че синтетичните кожни заместители са изключително 
чуствителни към инфекция, което налага ежедневен контрол и грижи за 
раните. Една от основните пречки в използването на синтетичните кожни 
заместители е високата цена на продуктите.  

Избора на най-подходящ реконструктивен вариант отнасяме към 
оптимизиране на лечението на мекотъканните дефекти на подбедрицата и 
ходилото, което свързваме с подобряване на следоперативните резултати.  
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Приемаме вторичното зарастване, спонтанна или „дирижирана” 
епителизация, за приложим метод само в случаите на повърхностни 
мекотъканни дефекти. Приемаме мнението на Hoffmann (Hoffmann,2001), 
че основен терапевтичен недостатък на вторичното зарастване е времето за 
епителизация и необходимостта от повишено внимание и грижи за раната 
през това време. Макар, че свиването на раната и намаляване на площта за 
епителизация смятаме за безспорен факт помагащ при налагането на 
извършване на реконструктивни операции. 

Приемаме мнението на Seline (Seline, 2005), че спонтанната 
епителизация е метод на избор при повърхностни тъканни дефекти и при 
пациенти със съпътстващи заболявания, водещи до  противопоказания за 
оперативно лечение. Във всички останали случаи смятаме, че спонтанната 
епителизация и свързаните с нея незадоволителни естетични резултати, 
може да бъде метод само за временна реконструкция.  

Както и Mc Callon SK et al (Mc Callon SK et al 2000), поддържаме 
мнението, че вакуум асистираното вторично затваряне намалява 
болничния престой, макар че броят случаи, при които го приложихме не е 
толкова голям. Той е сравнително нов метод при лечението на трудно 
зарастващите рани (най-вече при диабет и хронична артериална/венозна 
недостатъчност), но благодарение на добрите резултати, които очетохме 
при използването му, намира все по широко приложение в нашата 
практика. Доказано намалява бактериалната колонизация в раната и така се 
възпрепятствува развитието на инфекция. Чрез този метод  съкратихме 
сроковете за лечение на раните при диабетното стъпало и спомогна за 
извършването на органосъхраняващи операции. Всичко това доведе и до 
значително намаляване на разходите за лечението на раните при 
диабетното стъпало. Именно и затова го включихме в протокола за 
реконструкция на дефектите в областта на подбедрицата и ходилото. 

Считаме, че първичното затваряне трябва да е пръв метод на избор в 
реконструктивната стълбица при операциите на подбедрицата и ходилото, 
когато това е възможно. Споделяме мнението на Seline (Seline, 2005), че 
замяната на загубена тъкан с подобна прави първичното затваряне идеален 
вариант за реконструкция. Както повечето автори смятаме, че първичното 
затваряне доставя еднакви по произход, цвят и текстура тъкани, които най-
пълно отговарят на анатомофизиологичните особености на областта. 

Приемаме мнението на Babak (Babak, 2006) и Hoffmann (Hoffmann, 
2001), че първичното затваряне може да е приложим метод за затваряне на 
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дефекти, не по големи от 5 cm в диаметър, като това е свързано и с мястото 
на дефекта. 

Използваните от нас титаниеви аграфи за приближаване ръбовете на 
раната и затварянето ѝ, както и фиксирането на свободните присадките, 
намаляват интраоперативното време, рисковете от инфекция, 
следоперативни грижи за раната са по-малко и, според нас, е уместно 
използването им при всички случаи.  

Съгласни сме с мнение изказано и от Seline (Seline, 2005), че СКАТ е 
лесен, бърз, финансово изгоден метод за реконструкция на тъканни 
дефекти на подбедрицата и ходилото с различна форма и размери. 
Намалява средствата и времето за грижи за раната и съкращава времето на 
оздравявителния процес. РКТ успешно използваме на първо място за 
покриване на сравнително големи тъканни дефекти със запазени костни 
структури, и много често в комбинация с единични РЛ, за покриване на 
донорния участък след ротация на ламбото. Подкрепяме и мнението на 
Melissinos (Melissinos, 1989) за успеваемостта на приложение на СКАТ при 
дефекти на долните крайници. 

Споделяме, че поставянето на свободен кожен транспалантант 
директно върху костта води до отпадането му, освен в случаите, когато 
площта на оголената кост е малка и трансплантанта бива „захранен” от 
околните на оголената кост тъкани. Като се присъединяваме към мнението 
на О. Хаджийски (О. Хаджийски, 2005), в случаите на девитализиран 
периост, предпочетохме да отстраним повърхностния слой на костта до 
получаване на кървене и тогава да поставим РКТ. При такива дефекти, 
смятаме че най-уместно е изчакване на изгранулиране дъното на раната и 
покриване на дефекта със СКАТ на втори етап. 

ПКТ е свързан с по-добро козметично приемане и предпочитаме да го 
използваме, когато това е възможно. Съгласни сме с Bedy Lau (Bedy L, 
2011) и Seline (Seline, 2005), че ПКТ е по-издържан естетично и 
функционално вариант, предлагащ по-качествено и близко до 
анатомичната структура заместване, поради по-пълния си тъканен състав, 
по-естествен цвят и устойчивост на инфекции и контрактури. 
Ограниченията в размера му, свързани с донорния участък и с 
реваскуларизацията на трансплантанта, приемаме като причина за 
ограниченото му  прилагане, мнение споделяно и от Bedy Lau (Bedy L, 
2011). ПКТ използваме предимно при деца именно поради положителните 
му ефект върху крайният  резултат от лечението. 
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Споделяме мнението и на В. Кавракиров (В. Кавракиров, 1998), че 
реконструкцията с местни тъкани осигурява добре кръвоснабдени тъкани с 
еднакъв цвят, тургор, състав което е важно предимство при 
реконструкцията, именно и заради това го използвахме като първи избор 
при дефектите на подбедрицата и ходилото. Съгласни сме, че формата, 
големината, дълбочината и мястото на дефекта, наличието на надеждни 
тъкани в съседство, са основни фактори, играещи роля при 
предоперативното ни планиране. 

Убедени сме че, когато използваме РЛ в подбедрицата и ходилото, 
задължително трябва да избягваме прекомерното напрежение в ръбовете 
на раната, тъй като това ще доведе до локална исхемия, имаща като 
последствие дехисценция и частична загуба на ламбото. Това е една от 
причините за използваните от нас съчетани методи за реконструкция. 
Добавянето на СКАТ към ротацията на тъканите, особено когато дефектът 
се покрива с единични ламба, намалява горепосочените рискове. 
Доказателство е съобщавано от някои автори, като Newman (Newman, 
2004) нисък процент усложнения (3,4%) при средните и големи по размер 
дефекти, използвайки съчетаните методи на реконструкция, резултати, 
корелиращи с получените  при нашето проучване. Поддържаме Newman 
(Newman, 2004) и в това, че ключът към надеждната реконструкция с 
местни тъкани е конструиране на достатъчно голямо ламбо, за да може да 
покрие изцяло дефекта и всички протезни материали; намаляване на броя 
на ламбата и  избягване използването на шевни линии в критичните 
области. Съгласни сме, че при по-големи дефекти реконструкцията е по-
претенциозна. Напълно споделяме мнението на Jakubietz et al. за мястото 
на ротационните ламба при реконструкцията на подбедрицата и ходилото. 
Дългият m. soleus може да покрива горната част на дисталната трета на 
подбедрицата. Добри възможности предоставя хемисолеусното ламбо, 
дистално разположен и кръвоснабден от най-ниските съдови педикули. В 
тази зона добра ефективност показват и педикулираните присадки с 
дистален педикулум – суралните островни ламба, адипозофасциалните 
ламба. При приложението на ламбото с a. suralis, отчетохме и 
предимствата му, лесното му дисециране, големият ресурс който дава 
възможност за използване и широката му дъга на ротация, мнение 
споделяно и от Masquelet (Masquelet, 1990). Кожата и подкожната тъкан на 
петата и плантарната повърхност на стъпалото, като различни от другите 
части на тялото, имат по специфични изисквания към ламбата. Последните 
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трябва да бъдат стабилни, сравнително тънки с добра мекотъканна 
фиксация, за да не позволяват мобилност на присадките и да не са 
податливи на нараняване, предизвикано от тежестта на тялото.  

Предпочетохме планирането и извършването на операциите да се 
осъществи на един етап. Нещо което Fincher (Fincher, 2009) подчертава и 
ние смятаме за задължителен етап при всяка операция е подкопаването и 
отпрепарирането на околните тъкани, с цел да се повиши мобилността им 
и да се намали напрежението. Както повечето автори споделят тежките, 
най-често съчетани травми ни поставят пред предизвикателство по 
отношение сроковете за третирането им, нуждата понякога от многоетапни 
реконструкции, необходимостта от лекари от различни специалности, не 
рядко и тежко общо състояние на пациентите. Прилагането на различни 
методи за реконструкция в срокове по спешност или отложена спешност, 
правилните реанимационни мероприятия преди и следоперативно смятаме 
за ключови фактори при лечението на тези травми. Вярваме, че 
предоперативната консултация и установяването на диалог между хирурга 
и пациента осигурява по-добро разбиране на вида предстоящата 
реконструкция и дава възможност за обсъждане на ограниченията и 
предимства на различните реконструктивни опции. Предоставя 
възможност на хирурга да разбере характера на съпътстващите 
заболявания и рискови фактори, ако има такива. Това, от своя страна, 
поставя началото на една успешна реконструкция.  
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реконструкцията на дефекти на меките тъкани върху дисталната трета 
на подбедрицата и ходилото продължава да бъде една от най-трудните 
задачи за всяка реконструктивна хирургия, поради множеството 
ограничения, които трябва да бъдат преодолени за да се постигне успешно 
лечение, а именно това са честото засягане на сухожилията и костите, 
дължащо се на тънката и недобре кръвоснабдена кожа, която ги покрива. 
От ключово значение за екзактната реконструкция са внимателният анализ 
на раната и общото състояние на пациента, подробната оценка на 
физиологията и анатомията на кожата (козметични субединици, линии на 
повърхностно напрежение, подлежащи невроваскуларни структури в риск, 
потенциал за функционален компромис, характер на прилежащата кожа), 
както и правилният избор на оперативни техники. 
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9. ИЗВОДИ  

• При пластичното възстановяване трябва да се изхожда от причината и 
локализацията на дефекта, повърхноста която трябва да се покрива, 
професията, възрастта. 

• Изходът от всеки реконструктивен вариант зависи до голяма степен от 
давността на травмата, вида на агента, местоположението, големината 
и дълбочината на засегнатите структури, наличието на инфекция. 
Влияе се също и от общото състояние, придружаващите заболявания, 
вредните навици и социалната принадлежност.  

• При операциите в областтта на подбедрицата и ходилото трябва да се 
следват принципите на реконструктивната стълбица, като се започва с 
най-достъпния, технически изпълним и икономически изгоден 
реконструктивен вариант за постигане на трайно покритие на дефекта.  

• Доплеровото изследване, евентуална артериография са задължителни 
диагностични процедури, за да се уточни локалния васкуларен статус 
и възможностите за приложението на ламба 

• Подходяща при контаминирани дълбоки дефекти е VAC системата 
(Vacuum Assisted Closure), водеща до саниране на инфекцията и 
образуване на гранулации, с последващи процедури с свободна или 
несвободна кожна пластика.  

• Първичното затваряне се прилага като самостоятелен метод при 
дефекти, които са по-малки от 5 cm в диаметър. 

• СКАТ предоставя лесен и бърз метод за реконструкция на големи 
дефекти, без костна експозиция, като значително намалява времето и 
средствата, и грижи за раната, скъсява оздравявителния  процес, но 
един от недостатъците й е незадоволителните естетични резултати.  

• Регионалните ламба са основен метод на избор при реконструкцията 
на средни и големи тъканни дефекти с костна експозиция в областта 
на подбедрицата и ходилото. 
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• Дисталното медиално хемисолеусно ламбо е един интересен и 
успешен метод за покриване на трудни зони, каквито са средната и 
дистална трета на подбедрицата и петата. 

• Дистално базираните адипозофасциални и островни фасциокутанни 
ламба със своите дълги васкуларни педикулуми, позволяват успешно 
покриване на дефекта на петата и стъпалото 

• Мускулните ламба, прилагани дори при контаминирани рани с 
оголени костни участъци, са ефективни поради доброто им 
кръвоснабдяване и високия толеранс към инфекциите. 

• Съчетаването на няколко реконструктивни метода при големите 
тъканни дефекти води до по-добър краен резултат от лечението.   
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10. ПРИНОСИ 

• За първи път се прави комплексно епидемиологично проучване върху 
мекотъканните дефекти в областта на подбедрицата и ходилото и се 
обсъжда значимосттта на проблема, обхващащо 123 пациенти, за три 
годишен период лекувани в Клиника по пластично-възстановителна и 
естетична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги”. 

• Изготвена е карта за наблюдение на случаите, в зависимост от 
давността на травмата, вида на агента, местоположението, големината 
и дълбочината на засегнатите структури, наличието на инфекция, 
общото състояние, придружаващите заболявания, вредните навици и 
социалната принадлежност. 

• Изработен е анатомичен модел в областта на ходилото, показващ 
различните васкуларни модели в областта на ходилото и значението 
им за реконструктивните методи. 

• Осъществено е обстойно разглеждане на различни възможности за 
покриване на мекотъканни дефекти на подбедрицата и ходилото с 
прецизиране на индикациите на използваните методи. 

• Предложен е лечебен протокол за лечение на мекотъканните увреди 
на подбедрицата и ходилото. 

• Изработен алгоритъм на лечение при мекотъканните дефекти на 
крайниците, на база собствен опит и принципите на пластичното им 
възстановяване. 

• Анализират се усложненията с оглед тяхната превенция, настъпили 
след пластичното възстановяване на травматичните дефекти на 
крайниците. 

• Изготвена е скала за отчитане ранните и късни резултати от 
лечението. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С МЕКОТЪКАННИ 
ДЕФЕКТИ НА ПОДБЕДРИЦАТА И ХОДИЛОТО 

• Име:...................................................................................................................  
/собствено, бащино, фамилно име/ 

• Пол:  □ ♀ /женски/ □ ♂ /мъжки/ 

• Възраст:   □ /0 – 20 г./ □ /21 – 60 г./  □ /над 60 г./ 

• Етиология на дефекта:  □ /термична травма/                           
   □ /трофична травма/ 
   □ /метаболитна травма /  

                                                □  /механична травма/ 
   □ /туморни образования/  
   □ /други/                  

• Големина на дефекта:   □ /< 100 см2 /  
                                      □ /101 – 200 см2/  
                                      □ /> 200 см2/  

• Местоположение на дефекта:   □ /дистална трета на подбедрицата/         
                              □ /дорзална повърхност на стъпалото/                                                                           
      □ /плантарна повърхност/                                                     

                          □ /съчетани/                 

• Дълбочина на мекотъканната увреда:  □ /кожа/  
                                                                  □ /подкожна тъкан/ 
 □ /мускулно-апоневротичен слой/  

                                                           □ /кост/   

• Давност на дефекта по време на хоспитализацията: □ /до 24 ч./         
                                                                                □ /след 24 ч./    

• Наличие на инфекция:    □ /със инфекция/      
                            □ /без инфекция/    

• Придружаващи заболявания: □ /артериална хипертония/   
                                         □ /захарен диабет/                         

                                      □ /съдово заболяване /  
                                       □ /други/      

• Прием на антикоагуланти   □ /да/ □ /не/    

• Вредни навици:   □ /да/ □ /не/   
/вид/                     ……………………………………….. 

• Съгласие за многоетапно лечение: □ /да/ □ /не/    

60 



СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА РАННИТЕ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО 

Успех на покритието  
• надежно покритие на 100% от дефекта  – □ 2 точки  
• надежно покритие <100% от дефекта,    – □ 1 точка 

неналагащо реоперация                  
• надежно покритие <100% от дефекта,   – □ 0 точки 

налагащо повторна оперативна интервенция                            

Състоянието на донорния участък  
• епителизираща в срок донорна повърхност – □ 2 точки  
• донорен участък, нуждаещ се от допълнителни  – □ 1 точка 
 консервативни грижи за епителизация                                         
• донорна зона, нуждаеща се от допълнителни  – □ 0 точки 

оперативни интервенции                                                                

Настъпили усложнения  
• без усложнения                                          – □ 2 точки  
• усложнения, неналагащи реоперация    – □ 1 точка 
• усложнения, налагащи реоперация       – □ 0 точки  

Болничен престой 
• в рамките на първично заздравяване на  – □ 1 точка 

реконструираните участъци  
• надхвърлящ рамките на първично заздравяване на  – □ 0 точки 

реконструираните участъци   
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СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА КЪСНИТЕ  РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ЛЕЧЕНИЕТО 

Трайност  на покритието 
• трайно, надежно покритие  – □ 2 точки 
• покритие  със хипо или   – □ 1 точка 
 хипертрофични зони                                                            
• покритие със зони на       – □ 0 точки 
 деепителизация и/или разязвявания  

Състоянието на донорния участък   
• нормотрофичен донорен участък – □ 2 точки 
• хипотрофичен, хипертрофичен или    – □ 0 точки 
 донорен участък с наличие на  

деепителизирани зони                            

Рецидив на дефекта, на ТУ, настъпили следоперативни      
усложнения, или смърт 

• без усложнения                                 – □ 2 точки  
• усложнения, неналагащи реоперация             – □ 1 точка  
• усложнения, налагащи реоперация              – □ 0 точки 
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