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Съвременните ендоваскуларни методи за лечение на къси участъци на 

повърхностната бедрена артерия показват все по-добри резултати. 

Предизвикателство остава дългата, тотална тромбоза на феморалната 

артерия. Един от основните и утвърдени в съдово-хирургичната практика 

методи за лечение на такива лезии, освен байпас хирургията, е 

полузакритата ендартеректомия на феморалната артерия. За нейното 

класическо изпълнение са необходими два артериални достъпа и съответно 

две зони на артериална реконструкция за фиксиране на интимата в 

проксималния и дисталния сегмент на ендартеректомирания участък. Това 

означава по-висока инвазивност, повече оперативни достъпи, по-дълго 

оперативно време и съответно повече усложнения. Вариант на този метод е 

закритата ендартеректомия със „сляпо” прекъсване на интимата в дисталния 

участък, без фиксация на последната, с повишен риск от ретромбоза поради 

продължаваща дисекация на дисталния интимален флеп. Опит за 

преодоляване на тези недостатъци на класическата закрита 

ендартеректомия на феморалната артерия е процедурата закрита 

ендартеректомия на повърхностната бедрена артерия (АФС), съчетана с 

дистална фиксация на интимата чрез стентиране на дисталния интимален 
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флеп, която се извършва с единствен феморален достъп и е хибридна 

процедура в най-тесен смисъл.  

Mножеството методи за лечение на стено-оклузивните заболявания 

във феморо-поплитеалния сегмент показват, че все още остава открит 

въпросът за оптимален метод на лечение. Засега с най-добри резултати 

остава надколенният автовенозен байпас, но негови недостатъци са по-

голямата инвазивност, нивото на периоперативни усложнения и честата 

липса на адекватен автовенозен кондюит. Повечето ендоваскуларни 

техники показват добри резултати при лечението на къси стенози или 

тромбози на АФС, и незадоволителни при лечение на лезии тип D. 

Основно предимство на процедурата закрита ендартеректомия на 

АФС с дистална фиксация на интимата е минималната й инвазивност- 

необходимостта само от феморален достъп за извършване на процедурата, 

липсата на нужда от използване на протезен материал, възможността за 

локална анестезия при увредени пациенти, намаленото оперативно време, а 

оттам и намаленото време на исхемия на крайника. Наличието само на един 

оперативен достъп намалява процента на раневите усложнения и обуславя 

скъсения болничен престой. Методът на закрита ендартеректомия не 

изисква употребата на кондюит и в повечето случаи не възпрепятства 

извършването на последващи процедури за реваскуларизация на крайника. 

Литературните данни досега не показват достатъчно убедителни данни за 

резултатите от приложението на тази техника. Опит за принос в тази насока 

е настоящият научен труд. 

Темата на дисертационния труд на д-р Александър Даскалов 

„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ЗАКРИТА ЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ С 

ДИСТАЛНА ФИКСАЦИЯ НА ИНТИМАТА ПРИ ТРОМБОЗА НА 

ФЕМОРАЛНАТА АРТЕРИЯ“ е актуална, полезна и много сполучливо 

избрана. Периферната артериална оклузивна болест ( ПАОБ) е значителен 

проблем в съвременната медицина и предизвикателство за търсене на 

оптимален метод на лечение. Честотата на заболяването е 3% - 10% в общата 

популация и нараства с напредване на възрастта. Най-често е засегната 

повърхностната бедрена артерия - при около 70% от случаите. 

Атеросклерозата е мултифокално заболяване с едновременна 

миокардна, каротидна и периферна локализация и това е причина за 

повишен оперативен риск при пациентите с ПАОБ. Ето защо приоритет в 

съвременното лечение на оклузивната атеросклероза е търсенето на все по-

щадящи методи за реваскуларизация. 
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Проучването на д-р Александър Даскалов, включва 137 пациенти с 

оперирани 141 крайника, разделени в две групи: 

основна група, включваща 65 пациенти (68 крайника), оперирани с 

техниката „закрита ендартеректомия с дистална фиксация на интимата” в 

клиниката по Съдова хирургия и ангиология на болница АДЖИБАДЕМ 

СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА за периода 01.01.2009 г. - 01.10.2017 г., и 

контролна група, включваща 72 пациенти (73 крайника), оперирани с 

техниката феморо-поплитеален проксимален (надколенен) байпас с е-PTFE 

ринг протеза в клиниката по Съдова хирургия и ангиология на болница 

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА за периода 01.01.2010 г. - 

31.12.2013г. 

За всеки пациент, включен в проучването, е създаден и попълнен 

протокол за наблюдение, заедно с всичката налична медицинска 

документация (епикриза, ангиологичен протокол при прием и изписване, 

оперативен протокол и други). Данните от фишовете са съхранявани в 

електронен вариант и след това са обработени статистически. 

Резултатите от сравнителния анализ между основната група със 

закрита ендартеректомия на АФС с дистална фиксация на интимата ( група 

ТЕА) и контролната група пациенти с надколенен протезен феморо-

поплитеален байпас с рингова PTFE протеза (група байпас, контролна 

група) показват първична проходимост на 18-тия месец 69,8% и 62,3% 

съответно за групите ТЕА и байпас. При анализа на проходимостта в двете 

групи е установено с около една година по-голяма преживяемост до загуба 

на първичната проходимост в групата ТЕА, но тази разлика е статистически 

незначима (p=0,267). 

Вторичната проходимост на 18-тия месец при двете изследвани групи 

в настоящето проучване е съответно 87% за пациентите с ТЕА и 84,1% за 

тези с байпас. Проведеният анализ на преживяемостта не показва 

статистически значима разлика в преживяемостта до възникване на загуба 

на вторична проходимост. В обзора на литературата са намерени сходни с 

резултати на автора данни от няколко изследвания, проведени върху 

проходимостта при пациенти с ендартеректомия с дистална фиксация на 

интимата. 

Въпреки липсата на статистически значими разлики в проходимостта 

между двете групи, изследвани в дисертационния труд на д-р Александър 

Даскалов, проведеният сравнителен анализ на кумулативната преживяемост 

до ретромбоза показа, че при пациентите от групата ТЕА тя намалява по-
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бавно и достига до по-високи стойности в сравнение с тази при контролите. 

Приложеният анализ на Kaplan-Meier е установил статистически значимa 

по-голяма средна преживяемост до реоклузия на пациентите в група ТЕА 

спрямо тези в контролната група, като при първите рискът от ретромбоза е 

с около 53% по-нисък (при пациентите с байпас рискът от възникване на 

ретромбоза е два пъти по-голям , p=0,034). 

Съгласно данните от литературата, засега феморо-поплитеалният 

надколенен байпас, извършен с автоложна v. saphena magna остава 

процедурата с най-добри резултати при лечение на тотална оклузия на 

феморалната артерия. Сравняването на резултатите от автовенозни и от 

протезни надколенни реконструкции показва статистически значима 

разлика в двата подхода по отношение на 5 - годишната вторична 

проходимост ( 70% - 80% при използване на автоложна вена и 50% - 55% 

при извършване на протезна байпас реконструкия). При наличие на 

подходяща автоложна v. saphema magna се препоръчва използването й, 

независимо от надколенната позиция на дисталната анастомоза. 

Появата на рестеноза е основен проблем при пациенти, при които е 

извършена закрита ендартеректомия, тъй като вероятността рестенозата да 

еволюира до тромбоза на артерията е голяма. Причина за възникване на 

рестеноза е засилената неоинтимална хиперплазия, развиваша се вследствие 

на голямата по площ съдова травма по време на ендартеректомията и 

активирането на пролиферативен отговор на гладко-мускулните клетки. 

Според данни от литературата, най-голяма честота на възникване на 

рестеноза се наблюдава през първата година на проследяване, след което 

честотата й намалява. В проучването на д-р Александър Даскалов тези 

данни се потвърждават, като честотата на установената рестеноза е най-

голяма през първите 6 месеца, следвана от периода 7-ми – 9-ти месец. 

Проученият материал е достатъчен по обем и позволява надеждна 

статистическа обработка с достоверни резултати. Подборът на пациентите 

и изследванията са реализирани по общоприетите стандартни методи. 

 Дисертационният труд е написан на 157 стандартни страници.  

Трудът е структуриран правилно и съдържа следните части: 

въведение, литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати и 

обсъждане, изводи, приноси, заключение, библиография. Направени са 8 

извода и са посочени 6 приноса. Библиографската справка съдържа 175 

литературни източника – 4 са на кирилица, 171 са на латиница. Основните 




