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30 Септември 2021, четвъртък 
 
14:00 – 18:00 Регистрация и настаняване 
 
16:30 – 18:00 Заседание на УС на БНДСЕХА 
 
19:00 – 22:00 Коктейл и вечеря за Добре дошли 
 

 
1 Октомври 2021, петък 

 
07:55 – 08:00 Откриване на конференцията 
 
08:00 – 10:55 НАУЧНА СЕСИЯ – „ФЛЕБОЛОГИЯ“ 

Модератори: проф. Д. Луканова, проф. К. Гиров 
 
08:00 – 08:10 А. Ангелов, Г. Ангелов, В. Петров 

„Пяносклеротерапия на стволови разширени вени – мит или реалност?“  
- МУ, Варна 
- УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 

 
08:10 – 08:20 А. Анастасов, А. Драмов 

„Лазерна аблация без тумесцентна анестезия“ 
- МЦ „Римската стена“, София 

 
08:20 – 09:00 Сателитен симпозиум – Берлин Хеми 

Модератор: проф. Д. Луканова 
          „Мястото на edoxabаn при ВТЕ“ 
          Лектори: проф. Д. Луканова и д-р Б. Минкова 
 
09:00 – 09:10 И. Лозев, Г. Златанов,  С. Чернин  

„Предоперативната и интраоперативната сонография - незаменими средства 
за намаляване на вероятността за неврологична увреда по време на венозни 
процедури“ 
- МИ-МВР, София 

 
09:10– 09:20 С. Генадиев, Б. Андреев, М. Томов, Г. Георгиев 

„Приложение на тромболитично лечение при пациент с венозна  
мезентериална тромбоза - клиничен случай.“ 

- УМБАЛ „Канев“, Русе 
 
09:20 – 09:50 Сателитен симпозиум – Виатрис 

„Arixtra – синтетичен  селективен инхибитор на фактор Xa за паренте
рално приложение“ 
Лектор: проф. К. Гиров 

 
 
09:50 – 10:00 А. Анастасов 

„Практически аспекти на склеротерапията с пяна“ 
- МЦ „Римската стена“, София 

 
10:00 – 10:10 Л. Веселинова, К. Гиров 

„Мултидисциплинарен подход при пациети с лимфедем“ 
- ВМА, София 

 
10:10 – 10:15 Дискусия 
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10:15 – 10:55 Сателитен симпозиум - Пфайзер 
Модератор: проф. В. Червенков 
1. „ДОАК при лечение на ВТЕ, свързан с онкологично заболяване“ 
 – проф. В. Петров 
2. „Представяне на клиничен случай на пациент с ВТЕ, свързан с онколо
гично заболяване“ –  доц. Н. Николов 

 
10:55 – 11:15 Кафе пауза, посещение на изложение 
 
11:15 – 12:05 Сателитен симпозиум - Сервие 
` Модератор: проф. В. Петров 

“Новости в лечението на Хроничната венозна болест – акценти от 
EVF 2021“ 

 
12:05 – 13:10 НАУЧНА СЕСИЯ – „АОРТО-ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ“ – ЧАСТ 1 

Модератори: проф. Т. Захариев, проф. Т. Кавръков 
 
12:05 – 12:15 Е. Иванов, Кр. Вакрилов, Ст. Станев, Ст. Богоев, Б. Чешмеджиева 

„Руптура на аневризма на абдоминална аорта с пенетрация на долна куха 
вена – клиничен случай“ 
- УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив 

 
12:15 – 12:25 Д. Николов, П. Георгиев, И. Попова 

„Микотична аортна псевдоаневризма след имплантиране на стент при 
синдром на Лериш“ 
- УМБАЛ „Софиямед“, София 

 
12:25 – 12:35 Т. Самарджиев, В. Великов, Б. Цанков, Н. Димитров, О. Матков  

„Ранните резултати от ендоваскуларното лечение на аневризма на 
коремната аорта“ 
- УМБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен 

 
12:35 – 12:45 Д. Николов, П. Георгиев, Л. Добричков, Л. Донова 

„Хибридно лечение на пациент с торако-абдоминална аневризма и хронична  
мезентериална исхемия“ 
- УБАЛ „Софиямед“, София 

 
12:45 – 12:55 М. Димова,  Б. Стоянова, Н. Николов, , Р. Николаева, М. Станкев 

„Остра тромбоза на абдоминална аортна аневризма – рядък феномен.  
Доклад на два клинични случая и обзор на литературата“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
12:55 – 13:05 Н. Вълчев, А. Даскалов 

„Хирургично лечение на пациент с юкстаренална псевдоаневризма, 
причинена от пенетриращ аортен улкус“ 
- Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда, София 

13:05 – 13:10 Дискусия 
 
13:10 – 14:20 Обяд, посещение на изложение, обща снимка 

(стълбите на конферентния център) 
 
14:20 –15:05 НАУЧНА СЕСИЯ – „АОРТО-ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ“ – ЧАСТ 2 

Модератори: проф.Т. Захариев,  доц.Н. Николов 
 
14:20 – 14:30 Д. Чернев, Е. Димитрова, С. Димитров, В. Говедарски 

„Съдови реконструкции при пациенти с аорто-илиачна оклузивна болест и 
съпътстваща бъбречна ектопия. Клинични случаи“ 
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- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София 
 
14:30 – 14:40 Н. Вълчев, В. Червенков 

„Ендоваскуларно лечение при пациент с данни за остра мезентериална 
исхемия“ 
- Аджибадем Сити Клиник 
- УМБАЛ Токуда, София 

 
14:40 – 14:50 С. Антонова, С. Табакова , Е. Николова , Н. Николов , С. Стоянов ,  

И. Георгиев М.Антонова, Т. Захариев, В. Говедарски, З. Димитрова, Т. Иванов 
„Компютърно моделиране и клинични изследвания при хора (ДФНИ И-02/3)“ 
- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София 
- Институт по механика БАН 
- Институт по математика и информатика  БАН 
- Институт по невробиология БАН 

 
14:50 – 15:00 Н. Николов 

„Разпространение и лечение на аневризми на абдоминалната аорта в  
България – време ли е за единен регистър?“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
15:00 – 15:05 Дискусия 
 
15:05 –15:55 НАУЧНА СЕСИЯ – „ВАРИЯ“ – ЧАСТ 1 

Модератори: д-р Н. Михайлов, д-р Ст. Стефанов 
 
15:05 – 15:15 М. Цеков, К. Гиров, С. Марангозов, Н. Колев, М. Мирева 

„Алгоритъм за ранна рехабилитация при пациенти след ампутация по повод 
на съдови заболявания“ 
- ВМА, София 
- Медицински колеж „Й. Филаретова“, София 

 
15:15 – 15:25 С. Богоев, Б. Чешмеджиева, Б. Киров, Я. Захариев, А. Петков, Ст. Станев 

„Примерен алгоритъм за лечение на хронични рани в съдовата хирургия“ 
- УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 
- Медицински университет, Пловдив 

 
15:25 – 15:35 С. Станев, Б. Чешмеджиева, Д. Костова-Лефтерова 

„Сравнителен анализ на лъчевото и контрастно натоварване при пациенти, 
преминали концвенционална аорто-артериография и компютър-томографска 
ангиография“ 
- УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив 
- МБАЛ НКБ, София 

 
15:35 – 15:40 Дискусия 
15:40 – 15:55 Фирмена презентация - Лаборатоар Инотек Интернасионал 

„Комплексен подход в лечението на крайните стадии на Хронична венозна 
болест“. 
Лектор: доц. Н. Николов 

 
15:55 – 16:20 Кафе пауза, посещение на изложение 
 
16:20 – 16:50 Сателитен симпозиум - Байер 

Модератор: доц. Д. Петков 
„Терапевтични предизвикателства при пациенти с ВТЕ. Мястото на         
ривароксабан при тромбоза, свързана с карцином и ползите от удължено         
антикоагулантно лечение при комплексни пациенти“ 

8
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Лектори: д-р А. Елкин и д-р Р. Николаева 
 
16:50 –17:25 НАУЧНА СЕСИЯ – „ВАРИЯ“ – ЧАСТ 2 

Модератори: д-р Чешмеджиева, д-р О. Матков 
 
16:50 – 17:00 А. Петков, С. Станев, С. Богоев, Б. Чешмеджиева, Д. Костова-Лефтерова 

„Лъчево натоварване при имплантация и корекция на постоянни катетри за 
хемодиализа“ 
- УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 

-  МБАЛ НКБ, София 
 
17:00 – 17:10 Б. Киров, Б. Чешмеджиева, Я. Захариев, Б. Сакакушев 

„Поглед върху безопасността в хирургията. В съдовата хирургия проблемите 
са двойни“ 
- УМБАЛ Свети Георги, Пловдив 
- Медицински университет, Пловдив 

 
17:10 – 17:20 Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев, К. Гиров 

„Сложността на диагностичния процес, психологични акценти“ 
- СУ „Св. Кл. Охридски“, София 
- ВМА, София 

 
17:20 – 17:25 Дискусия 
 
17:25 – 18:25 Уоркшоп 1: „Ултразвукова диагностика на съдови заболявания“ 

Практическо обучение с ехографи 
Модератори: проф. Д. Луканова, д-р А. Драмов 

 
17:25 – 18:25 Уоркшоп 2: „Съдови анастомози“ 

Практическо обучение 
Модератори: проф. В. Петров, проф. М. Станкев 

 
20:00 – 22:30 Вечеря на бюфет 
 

 
2 Октомври 2021, събота 

 
08:25 – 10:00 НАУЧНА СЕСИЯ – „ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ“ – ЧАСТ 1 

Модератори: проф. В. Говедарски, д-р Ст. Стефанов  
 
08:25 – 08:35 С. Димитров, С. Антонова, Е. Димитрова, Е. Хаджиев, В. Говедарски 

„Ендоваскуларно лечение на артерио-венозна малформация – случай от 
практиката“ 
- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София 

 
08:35 – 08:45 Б. Бонева, Н. Николов, А. Александров, Х. Матеев 

„Дълбока венозна артериализация - възможна алтернатива на ампутацията“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
08:45 – 08:55 Л. Донова, Д. Николов 

„Приложение на PIERCE техника при предизвикателни калциеви лезии“ 
- УМБАЛ Софиямед, София 

 
08:55 – 09:05 П. Атанасов, С. Бисеров , Д. Петков , М. Славова, А. Елкин, И. Тенев 

„EPAR (Endovascular popliteal artery aneurysm repair) на две поплитеални 
аневризми, усложнени с масивен хематом и голяма псевдоаневризма –          
клиничен случай“ 
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- МБАЛ „Тракия“, Стара Загора 
 
09:05 – 09:15 Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров, В. Говедарски 

„Постпроцедурни ранни компликации при инвазивни процедури – клиничен 
случай“ 
- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София 

 
09:15 – 09:25 В. Петров, К. Тодоров. В. Петров 

„Усложнение след интервенционална радиология, третирано консервативно“ 
-  УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 
 
09:25 – 09:35 Д. Рухини, Н. Михайлов, П. Славов, Д. Котасов, Н. Атанасов 

„Периферни съдово-хирургични усложнения при процедури в инвазивната 
радиология. Представяне на клиничен случай завършил с ампутация на 
долен крайник“ 
- УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив 

 
09:35 – 09:45 С. Хамуде, А. Тонев, И. Павлов 

„Ендоваскуларен подход при пациент с аневризмална болест. 
Клиничен случай“ 
- МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище 

 
09:45 – 09:55 Е. Домусчиева, В. Петров, Б. Денчев 

„Мениджмънт на стенотично-оклузивни артериални лезии в илио-феморо-
поплитеалния сегмент“ 
- УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас 
- УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 

 
09:55 – 10:00 Дискусия 
 
10:00 – 10:40 Сателитен симпозиум - Тева 

Модератор: проф. В. Петров 
„Посоки в диагностиката и лечението на ПАБ 2021“ 
1. Новите стари предизвикателства -  проф. Детелина Луканова 
2. Избор на АТ терапия при пациенти с ПАБ, подлежащи на  
реваскуларизация. Клиничен опит - доц. Н. Николов 

 
10:40 – 11:10 Кафе пауза, посещение на изложение 
 
11:10 – 11:55 Сателитен симпозиум - Неофарм 
 
11:55 – 12:40 МЕЖДУНАРОДНА СЕСИЯ 

Модератори:  доц. Д. Петков, д-р Н. Михайлов 
 11:55 – 12:20 Prof. Philippe Kohl  

To be appointed 
 
12:20 – 12:40 Dr. Peter Metzger, Austria,  

“First experience with magic touch angioplasty. sirolimus coated balloon for          
peripheral vessels” 

- Department for general, visceral and vascular surgery, General hospital 
St. Johann in Tirol, Austria 

 
12:40 –13:20 НАУЧНА СЕСИЯ – „ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ“ – ЧАСТ 2 

Модератори: проф. Червенков, д-р Н. Михайлов 
 
12:40 – 12:50 Н. Колев, М. Цеков, С. Марангозов, К. Гиров 

„Съдови прояви при болест на Бехчет“ 
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- ВМА, София 
 
12:50 – 13:00 П. Кашукеева, С. Генадиев, С. Йовчев, Б. Донев, Г. Георгиев 

"Ендоваскуларен клампаж" при пациент с голяма анастомотична аневризма. 
Клиничен случай“ 
- УМБАЛ „Канев“, Русе 

 
13:00 – 13:05 Дискусия 
 
13:05 – 13:20 Фирмена презентация – Биотроник България 

„Нови решения и стари предизвикателства“ /„New solutions and old  
challenges“ 
Лектори: доц. Н. Николов и д-р Д. Николов 

 
13:20 – 14:30 Обяд, посещение на изложение 
 
14:30 – 15:50 НАУЧНА СЕСИЯ – ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19  

Модератори: проф. В. Василев, доц. Н. Николов 
 
14:30 – 14:40 Б. Стоянова, Б. Бонева, Г. Димитров, Н. Величков, Н. Николов 

„Остра артериална тромбоза и COVID-19.  Едноцентров опит“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
14:40 – 14:50 Р. Николаева, Д. Луканова, А. Драмов 

„Ковид-19 асоциирана дълбока венозна тромбоза“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
14:50 – 15:00 Б. Чешмеджиева, Б. Киров, С. Станев 

„Артериална тромбоза на горен крайник и нейните усложнения като            
 последица от COVID-19 - пилотно проучване“ 
- УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 

 
15:00 – 15:10 Б. Киров, Б. Чешмеджиева, Я. Захариев 

„Клиничен случай с 3 фалшиви аневризми на един крайник на един етап. 
КОВИД-19  решава накрая“ 
- УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 
- МУ, Пловдив 

 
15:10 – 15:20 С. Бисеров, П. Атанасов, А. Елкин, И. Тенев, М. Славова, Д. Петков 

„Артериални тромбози след COVID-19 – специфика и лечебни подходи“ 
- МБАЛ Тракия, Стара Загора 

 
15:20 – 15:30 Р. Рунков, Д. Рунков, Г. Стефанов, А. Мусиевски 

„Остра артериална недостатъчност на крайниците и COVID-19“  
- МБАЛ „Св. Пантелеймон“, Ямбол 

15:30 – 15:35 Дискусия 
 
15:35 – 15:50 Фирмена презентация – ББраун 

„Иновативни подходи при лечение на инфектирани рани“ 
Лектор: Александрос Лафчис 

 
15:50 – 16:20 Кафе пауза, посещение на изложение 
 
16:20 – 16:35 Фирмена презентация – Макс Медикал България 

„BioIntegral Surgical - нов биологичен материал за артериални 
 реконструкции” 
Лектор: проф. В. Червенков 
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16:35– 17:00 НАУЧНА СЕСИЯ – АОРТНА ДЪГА И КЛОНОВЕТЕ Ѝ 

Модератори: проф. М. Станкев,  проф. В. Петров, проф. В. Червенков 
 
 
16:35 – 16:45 П. Митков, В. Яръмова, Н. Николов, М. Станкев, Б. Стоянова, Г. Димитров                   

„Рядък случай на аневризма на артерия субклавия с хронична дистална ем
болизация“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
16:45 – 16:55 Г. Димитрова, Б. Минкова, В. Червенков, А. Даскалов 

„Клиничен опит при лечение на тандемни стенози на каротидни артерии“ 
- Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София 

 
16:55 – 17:05 Г. Димитров, Н. Николов 

„Тромбоза на артерия субклавия синистра, усложнена с дистална     
емболизация на брахиалната артерия, при пациентка с голяма     
интракраниална артерио-венозна малформация - клиничен случай“ 
- МБАЛ НКБ, София 

 
17:05 – 17:15 Л. Добричков, С. Дойчинова, Д. Николов 

„Роля на ендоваскуларното лечение за удължаване на проходимостта на 
съдовите достъпи за хемодиализа“  
- УМБАЛ „Софиямед“, София 

 
17:15 – 17:25 И. Лозев, Г. Златанов, С. Чернин 

„Има ли значение напредналата възраст върху клиничната преценка при         
 избора на съдов достъп“ 
- МИ-МВР, София 

 
17:25 – 17:35 Е. Йорданов, В. Петров, П. Панайотов, Ч. Бъчваров 

„Нашият опит в оперативното и интервенционално лечение на каротидните 
стенози“ 
- УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 

 
17:35 – 17:45 Д. Котасов, Д. Рухини, Н. Михайлов, П. Славов 

„Подходи в оперативното лечение на каротидни стенози. Шънтиране или 
клампаж. Собствени резултати и наблюдения“ 
- УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив 

 
17:45 – 17:50 Дискусия и закриване на конференцията 
 
17:50 ОТЧЕТНО–ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БНДСЕХА 

1. Отчет на Председателя на Управителния съвет на БНДСЕХА 
2. Отчет на Контролния съвет 
3. Избор на Управителен съвет 
4. Избор на Председател на Управителния съвет 
5. Избор на Контролен съвет 
6. Разни 

 
20:00 Заключителна вечеря 
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Флебология

ПЯНОСКЛЕРОТЕРАПИЯ НА СТВОЛОВИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ – 
МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ? 
 
А. Ангелов1,2, Г. Ангелов1,2, В. Петров1,2 
1. Медицински университет – Варна 
2. УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна 
 
 
FOAM SCLEROTHERAPY OF VARICOSE VEINS - MYTH OR 
REALITY? 
 
A. Angelov1,2, G. Angelov1,2, V. Petrov1,2 

1. Medical University - Varna 
2. University Hospital "St. Marina” EAD – Varna 

Увод 
Първичната варикоза на долните крайници 

обхваща основно басейните на голямата и на 
малката сафенни вени. Лечебната процедура за 
отстраняването им, така наречената радикална 
варикофлебектомия, може да се извърши чрез 
стандартната отворена техника – кросектомия и 
стрипинг, чрез минимално инвазивните методи 
– радиофрекветна и лазерна аблация, както и 
при интралуменно прилагане на склерозиращ 
агент – под формата на течност или на високо 
вискозна пяна. 

 
Материал и метод 
В настоящата публикация подробно се раз-

глеждат възможностите за получаване на високо 
вискозна пяна, начина на въвеждане на пяната 
в разширената вена и последващите допълни-
телни лечебни процедури. Подробно са описани 
правилата за лечение със склерозиращата ви-
соко вискозна пяна, които са утвърдени още 

Introduction 
Primary varicose veins of the lower extremi-

ties mainly cover the VSM and VSP pools. The 
treatment procedure for their removal (varicophle-
bectomy), can be performed by the standard open 
technique - crossectomy and stripping, or by min-
imally invasive methods - radiofrequency and laser 
ablation, as well as by intraluminal application of 
sclerosing agent - in the form of liquid or in highly 
viscous foam. 

 
Material and method 
This publication discusses the possibilities for 

obtaining highly viscous foam, the method of in-
troducing the foam into the varicose vein and the 
subsequent additional treatment procedures. The 
rules for treatment with sclerosing high-viscosity 
foam, which were approved in 2006 by over 30 
world phlebologists, are described in detail. The 
two ways of introducing the foam are discussed - 
by two or more transcutaneous punctures of the 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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през 2006 г. от над 30 световни флеболози. Об-
съдени са двата начина за въвеждане на пяната 
– чрез две или повече транскутанни пункции на 
вената или чрез интралуменно апликиране на 
катетър до нивото на съответното съустие под 
постоянен ехографски контрол. 

 
Дискусия 
Пяносклеротерапията на различните форми 

на разширени вени е добър и евтин метод за ра-
дикално лечение на повърхностната варикоза. 
Приложим е изцяло амбулаторно, трудоспособ-
ността на пациентите не е нарушена. Дори и 
процентът на рецидиви след пяносклеротера-
пията да е малко по-висок в сравнение с оста-
налите минимално инвазивни лечебни 
процедури, лечението с пяна е достъпен, евтин 
и високо ефективен метод, стига да е извършен 
по приетите правила. 

 
Заключение 
Настоящият материал обобщава положител-

ните резултати при проведено по ясно устано-
вените правила пяносклерозиращо лечение. 
Сравняват се постигнатите резултати с тези на 
водещи флеболози от европейските склерози-
ращи школи. 

 
Ключови думи: пяносклеротерапия, създа-

ване на пяна, химична аблация

vein or by intraluminal application of a catheter to 
the level of the respective anastomosis under con-
stant ultrasound control. 

 
Discussion 
Foam sclerotherapy of various forms of vari-

cose veins is a uniquely good and inexpensive 
method for radical treatment of superficial vari-
cose veins. It is applicable entirely on an outpatient 
basis, the working capacity of patients is not im-
paired. Even if the recurrence rate after foam scle-
rotherapy is slightly higher than other minimally 
invasive treatments, foam treatment is an afford-
able, inexpensive and highly effective method. 

 
Conclusion 
This material summarizes the positive results 

of foam sclerosing treatment performed according 
to clearly established rules. The achieved results 
are compared with those of leading phlebologists 
from the European sclerosing schools. 

 
Keywords: foam sclerotherapy, foaming, 

chemical ablation 



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я     Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  1 / 2 0 2 116

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СКЛЕРОТЕРАПИЯТА С ПЯНА  
 
А. Анастасов   
МЦ „Римската стена“, София 
 
 
PRACTICAL ASPECTS OF FOAM SCLEROTHERAPY 
 
А. Anastasov    
MC Rimscata stena, Sofia 

Цел 
Да обърне внимание на различните възмож-

ности за приготвяне на пяна и начините за 
склорзиране на различните по големина и 
дълбочина вени. 

 
Методи 
Описват се различните начини за пригот-

вяне на пяна и техниката на инжектирането ѝ в 
стволови, ретикуларни и метличковидни вени. 

 
Резултати 
Тази презентация е есенция на опита, на-

трупан от автора за повече от десетилетие лече-
ние на пациенти с варикоза с помощта на 
всички налични ендовенозни процедури. 

 
Заключение 
Склеротерапията, извършена по показания 

и с правилна техника е безценен метод  в ком-
плексното лечение на разширените вени. 

 
Ключови думи: разширени вени, склероте-

рапия с пяна ,  Вейнвюър, Вариксио, Вейнлайт 

Purpose 
To show the different ways of preparing the 

foam, and tips and tricks for treating different cal-
iber veins. 

 
Methods  
Describes the different ways to prepare foam 

and technique of puncture big, reticular and spider 
veins. 

 
Results  
This is the essence of my more than decade ex-

perience in treating patients with all kinds of en-
dovenous procedures. 

 
Conclusion  
Sclerotherapy performed according to the in-

dications and with proper technique is an invalu-
able method in the complex treatment of varicose 
veins. 

 
Keywords: varicose veins, foam sclerother-

apy, VeinViewer, VARIXIO, Veinlight 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ БЕЗ ТУМЕСЦЕНТНА АНЕСТЕЗИЯ 
 
А. Анастасов, А.Драмов  
МЦ „Римската стена“, София 
 
 
 
LASER ABLATION WITHOUT TUMESCENT ANAESTHESIA  
 
А. Anastasov, A. Dramov  
Medical Center Rimskata stena, Sofia 

Цел  
Да покаже предварителните резултати от из-

вършването на лазерна аблация без тумесцентна 
анестезия. 

  
Методи  
При 9 пациенти с инсуфициентна в. сафена 

магна (ВСМ) и 1 пациент с инсуфициентна 
предна акцесорна сафенна вена (ВСАА) беше 
извършена лазерна аблация, използвайки ради-
ално влакно с два ринга и дължина на вълната 
1940 nm. Диаметърът на вените беше между 3 и 
12 mm. Използвахме минимална енергия без 
анестезия и склеротерапия с пяна през дезилето 
преди аблацията. 

  
Резултати 
Всички пациенти бяха проследени с ду-

плекс сканиране на следващия ден и на всеки 3 
месеца след процедурата за период от 10 до 12 
месеца. 

  
Заключение  
Лазерната аблация без тумесцентна анесте-

зия при определени ситуации е възможна алтер-
натива на класическата техника. 

 

Purpose 
To shows preliminary results of performing 

Laser ablation without tumescent anaesthesia. 
 
Methods 
Incompetent GSV IN 10 patients were treated 

using radial 2 ring fibre with 1940 nm Biolitec 
Laser. The diameter  of the veins was between 3 
and 12 mm. We use minimal energy without anaes-
thesia and foam sclerotherapy through introducer 
before ablation. 

 
Results 
The occlusion of the treated GSV was evalu-

ated by duplex ultrasound over the next few days, 
as well as once a month after the procedure. For 
the period of 10 to 12 months no recanalizations of 
the treated segment were observed. 

 
Conclusion 
Laser ablation without tumescent anaesthesia 

is possible. Our intermediate results are very good. 
 
Keywords: Laser ablation, tumescent anaes-

thesia, sclerotherapy, varicose veins, ultrasound  

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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центна анестезия, склеротерапия, разширени 
вени, доплерова сонография 
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Аорто-илиачни реконструкции

МИКОТИЧНА АОРТНА ПСЕВДОАНЕВРИЗМА СЛЕД 
ИМПЛАНТИРАНЕ НА СТЕНТ ПРИ СИНДРОМ НА ЛЕРИШ 
 
Д. Николов, П. Георгиев, И. Попова 
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ „Софиямед“, София 
 
 
MYCOTIC AORTIC PSEUDOANEURYSM AS A RESULT OF BARE 
METAL STENT IMPLANTATION FOR LERICHE SYNDROME 
 
D. Nikolov, P.  Georgiev, I. Popova 
Department of Vascular surgery, University Hospital Sofiamed, Sofia

Въведение   
Артериалните инфекции, свързани с ендо-

васкуларни процедури и импланти представля-
ват сериозен проблем с висока смъртност. 
Представяме случай на инфектирана инфраренална 
псевдоаневризма след имплантиране на стент.  

 
Клиничен случай  
Мъж на 72 години бе хоспитализиран с 

болка в корема и кръста два месеца след ендо-
васкуларна интервенция за синдром на Лериш. 
Първичната процедура включва имплантиране 
на саморазгъвен стент от нивото на бъбречните 
артерии до дясната илиачна артерия. Компютър 
томографската ангиография установи псевдо-
аневризма (задържана руптура) на аортата не-
посредствено под дясната бъбречна артерия. 
При извършената спешна операция се намери 
псевдоаневризма на аортата, плътно сраснала с 
дуоденума и гноевиден секрет около аневриз-
малния сак. Директната микроскопия показа 
Грам-положителни коки, по-късно идентифици-
рани като коагулазонегативни стафилококи. 

Introduction 
Arterial infections associated with endovascu-

lar procedures and implants pose a serious problem 
with high mortality. We present a case of infected 
infrarenal pseudoaneurysm after implantation of a 
bare-metal stent.  

 
Clinical case 
A 72-year-old man was hospitalized with ab-

dominal and back pain two months after an en-
dovascular intervention for Leriche syndrome. The 
primary procedure included implantation of a self-
expandable stent from the renal level to the right 
iliac artery. Computed tomography angiography 
detected pseudoaneurysm (retained rupture) of the 
aorta right below the right renal artery. In the per-
formed emergency operation, pseudoaneurysm of 
the aorta was found with a densely conjoined duo-
denum and a pustulous secret around the sac. Di-
rect microscopy showed Gram-positive cocci, later 
identified as coagulase-negative staphylococci. 
After suprarenal clamping and opening of the sac, 
a defect was found along the aorta's front-right 
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След супраренален клампаж и отваряне на сака 
се откри дефект по предно-дясната стена на 
аортата, срещуположно на имплантирания 
стент, както и малка ерозия на дуоденума.  Екстра-
хиране на стента, дебридман на инфектираните 
тъкани, лигатура на аортата,  сутура на дуоденума и 
затваряне в корема, бяха последвани от екстраана-
томничен аксило-бифеморален байпас. След про-
дължителен реанимационен престой пациентът бе 
дехоспитализиран на 12-тия следоперативен ден. 

 
Дискусия  
Инфекциозните усложнения от ендоваску-

ларни импланти се свързват предимно със 
стентграфтове и изключително рядко с голи ме-
тални стентове. Обичайно аортните инфекции 
прогресират до формиране на аневризми с 
много висок риск от руптура. По тази причина 
ендоваскуларните процедури трябва да се из-
вършват при строги стерилни условия. Клинич-
ното съмнение за аортна инфекция е 
изключително важно за правилния избор на 
лечение. 

 
Ключови думи: аортна псевдоаневризма, 

аортит, метален стент, хирургично лечение 

wall opposite to the implanted stent, as well as a 
small erosion of the duodenum.  Extraction of the 
stent, debridement of infected tissues, ligature of 
the aorta, duodenum suture and closure in the ab-
domen were followed by an extraanatomical ax-
illo-bifemoral bypass. After a prolonged 
resuscitation period, the patient was discharged on 
postoperative day 12. 

 
Discussion  
Infectious complications from endovascular 

implants are mainly associated with stentgrafts and 
extremely rarely with bare metal stents. Usually, 
aortic infections progress to the formation of 
aneurysms with a very high risk of rupture. For this 
reason, endovascular procedures should be carried 
out under strict sterile conditions. Clinical suspi-
cion of aortic infection is extremely important for 
the correct choice of treatment. 

 
Keywords: aortic pseudoaneurysm, aortitis, 

bare-metal stent, surgical treatment 
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РАННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА  
ПАЦИЕНТИ С АНЕВРИЗМА НА КОРЕМНАТА АОРТА 
 
Т. Самарджив, В. Великов, Б. Цанков, Н. Димитров, О. Матков 
Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен 
 
 
ЕARLY OUTCOMES OF ENDOVASCULAR TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM 
 
T. Samardjiev, V. Velikov, B. Tsankov, N. Dimitrov, O.Matkov 
Vascular surgery clinic, Heart аnd Brain Center of Clinical Еxcellence, Pleven 

Цел 
Целта на настоящото проучване е да се ана-

лизират ранните резултати от ендоваскуларното 
лечение на пациенти с аневризма на коремната 
аорта (AAA) за период от една година. 

 
Методи 
Разгледана е група от 12 пациенти с ААА, 

при които е извършена планово ендоваскуларно 
ендопротезиране на аорта (EVAR) за периода 
2020 г.- 2021 г. Постоперативната смъртност, 
хирургичните усложнения (интра и постопера-
тивни) и реоперациите са събрани в два отделни 
периода от време - до 30 дни след операцията и 
от 30 дни до една година след операцията. На-
трупаните данни бяха оценени в краткосрочен 
план (до първия месец след операцията), сред-
носрочен план (до шестия месец) и предстои да 
бъдат оценени в дългосрочен план (от една до 
пет години след операцията). 

 
Резултати 
Средната възраст на пациентите е 70 го-

дини, а най-честите придружаващи заболявания 
са артериална хипертония (91%) и исхемична 
болест на сърцето (55%). Нивата на кратко-
срочна и средносрочна смъртност са съответно 

The aim of the present study was to analyze 
the early outcomes of endovascular treatment of 
patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) 
over a period of one year. 

 
Methods 
A group of 12 patients with AAA was consid-

ered, in whom planned planned endovascular 
aneurysm repair (EVAR) was performed for the pe-
riod 2020 - 2021. Postoperative mortality, surgical 
complications (intra and postoperative) and reop-
erations are collected in two separate periods from 
time to 30 days after surgery and from 30 days to 
one year after surgery. The accumulated data were 
evaluated in the short term (up to the first month 
of the operation), in the medium term (up to six 
months) and are expected to be evaluated in the 
long term. 

 
Results 
The median age of the patients was 70 years, 

and the most common comorbidities were hyper-
tension (91%) and ischemic heart disease (55%). 
The levels of short-term and medium-term mortal-
ity are 0% and 9%, respectively. Total rates of sur-
gical complications in short- and medium-term 
follow-up was 0% and 9%, respectively. The cu-
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0% и 9.%. Общият процент на хирургични 
усложнения при кратко- и средносрочно наблю-
дение е съответно 0% и 9%. Честотата на по-
вторни интервенции е  9%. 

 
Заключение 
EVAR като по-малко инвазивен метод за 

лечение на пациенти с аневризма на коремната 
аорта се превърна в алтернатива на конвенцио-
налната отворена хирургия. Посоченият анализ 
на група от пациенти с извършено ендоваску-
ларно ендопротезиране на аорта в краткосрочен 
и средносрочен план показва ниски нива на 
интра- и постоперативни усложнения и 
смъртност. Процентно тези данни не се раз-
личават от данните от световните доклади от-
носно използването на ендоваскуларната 
техника. 

 
Ключови думи: аневризма на коремната 

аорта (AAA); ендоваскуларно ендопротезиране 
(EVAR) 

mulative rate of re-interventions 9%. 
 
Conclusion 
EVAR as a less invasive method for the treat-

ment of patients with abdominal aortic aneurysm 
has become an alternative to conventional open 
surgery. This analysis of a group of patients with 
endovascular aortic endoprosthesis in the short and 
medium term shows low levels of intra- and post-
operative complications and mortality. As a per-
centage, there is no different from worldwide 
reports on the use of the endovascular technique 

 
Keywords: Abdominal aortic aneurysm 

(AAA); Endovascular aneurysm repair (EVAR) 
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ОСТРА ТРОМБОЗА НА АБДОМИНАЛНА АОРТНА АНЕВРИЗМА - 
РЯДЪК ФЕНОМЕН. ДОКЛАД НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ И 
ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА 
 
Б. Стоянова, Н. Николов, М. Димова, Р. Николаева, М. Станкев 
Клиника по съдова хирургия и ангиология 
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ACUTE THROMBOSIS OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM - RARE 
PHENOMENON. REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LIT-
ERATURE 
 
B. Stoyanova, N. Nikolov, M. Dimova, R. Nikolaeva, M. Stankev 
Clinic of Vascular Surgery and Angiology 
National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria 

Въведение 
Острата тромбоза на аневризма на абдоми-

налната аорта (AAA) е рядко и опустошително 
събитие с висока смъртност. Към днешна дата в 
литературата са съобщени около 52 случая. 
Представяме нашия опит с 2 клинични случая 
на остра и подостра тромбоза на ААА. 

 
Клинични случаи 
76-годишен мъж постъпва в нашето отделе-

ние с остра исхемия на двата долни крайника, 
придружени със сензорен и двигателен дефи-
цит. Проведената по спешност скенер-ангиогра-
фия показва остра тромбоза на инфраренална 72 
mm AAA и хронична тромбоза на двете по-
върхностни бедрени артерии. В условия на 
предхождаща лапаротомия и под обща анесте-
зия се извърши резекция на ААА и аорто-бифе-
морален байпас. Следоперативно са 
възстановени пулсациите на двете общи бед-
рени артерии и неврологичният дефицит е от-
шумял.  

56-годишен мъж съобщава за внезапна 

Background 
Thrombosis of an abdominal aortic aneurysm 

(AAA) is a rare and devastating event with high 
mortality rate. To date there have been around 52 
cases reported in the literature. We present our ex-
perience with 2 clinical cases of acute and suba-
cute thrombosis of AAA.  

 
Case reports 
76 years old male presented in our department 

with acute bilateral lower limb ischemia including 
sensory and motor loss. Urgent computed tomog-
raphy angiography (CTA) showed acute thrombo-
sis of infrarenal 72 mm AAA and chronic 
thrombosis of both superficial femoral arteries. 
Emergency open repair of AAA and aorto-
bifemoral bypass in the presence of hostile ab-
domen was successfully conducted under general 
anesthesia. Bilateral femoral pulses were present 
and the neurological deficits were completely re-
solved after operation.  

56 years old male had acute onset of bilateral 
leg pain and numbness. He was treated one-month 
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болка и изтръпване в двата долни крайника. 
Проведено е консервативно лечение за един 
месец. Проведеният скенер показа тромбози-
рала AAA с диаметър 40 mm и оклузия на двете 
общи илиачни артерии. Извърши се резекция на 
ААА и аорто-бифеморален байпас. Пациентът е 
изписан на 6-ия следоперативен ден с пулсации 
на всички стъпални артерии.  

 
Заключение 
Острата тромбоза на  ААА е рядко и ката-

строфално усложнение на аортните аневризми. 
Отвореното оперативно лечение е оптимално и 
включва резекция на ААА и аортна реконструк-
ция.  

 
Ключови думи: остра тромбоза, абдоми-

нална аорта аневризма 

conservatively. CTA showed chronically throm-
bosed AAA with diameter 40mm and occlusion of 
both common iliac arteries. We performed open re-
pair of AAA and aorto-bifemoral bypass. He was 
discharged on 6th postoperative day with pulsa-
tions of both tibal arteries. 

 
Conculsion  
Thrombosis of AAA is a rare and disastrous 

complication of aortic aneurysms. The optimal 
procedure for managing a thrombosed AAA is open 
repair and aortic reconstruction.  

 
Keywords: acute thrombosis, abdominal aor-

tic aneurysm 
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ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С ТОРАКОАБДОМИНАЛНА 
АНЕВРИЗМА И ХРОНИЧНА МЕЗЕНТЕРИАЛНА ИСХЕМИЯ  
 
Д. Николов, П. Георгиев, Л. Добричков, Л. Донова 
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HYBRID TREATMENT OF A PATIENT WITH THORACOABDOMINAL 
ANEURYSM AND CHRONIC MESENTERIC ISCHEMIA 
 
D. Nikolov, P. Georgiev, L.Dobrichkov, L. Donova 
Department of Vascular surgery, 
University Hospital Sofiamed, Sofia 

Въведение   
Лечението на торакоабдоминалните аортни 

аневризми (ТААА) има висока смъртност и че-
стота на параплегия въпреки усъвършенства-
нето на хирургичните техники, напредъка в 
съдовата анестезия и развитието на ендоваску-
ларните методи. Съчетанието с хронична мезен-
териална исхемия поставя допълнителни 
клинични и технически проблеми.  

 
Клиничен случай 
Представяме 47-годишен мъж с постпран-

диална болка и прогресивна загуба на тегло от 
една година. Компютъртомографската ангиогра-
фия установи ТААА тип 5 по Crawford, съче-
тана с оклузии на тр.целиакус и а. мезентерика 
супериор (АМС) (фиг. 1А). Проведе се двуе-
тапно лечение, включващо ретрограден аорто-
биренален и АМС байпас (реновисцерален 
дебранчинг) и ендопротезиране на аневризмата 
месец по-късно. За 6 месеца на проследяване 
пациентът е без прояви на мезентериална недо-
статъчност, с проходими графтове и напълно 
изолирана аневризма (фиг. 1Б). 

 

Introduction 
Treatment of thoracoabdominal aortic 

aneurysms (TАAA) carries high mortality and 
paraplegia risk despite the improvement of surgical 
techniques, advances in vascular anesthesia, and 
the development of endovascular methods. 

 
Clinical case  
We present a 47-year-old man with postpran-

dial pain and progressive weight loss for one year. 
Computed tomography angiography demonstrated 
Crawford type 5 TAAA and occluded coeliac and 
superior mesenteric arteries (Fig. 1А). Two-stage 
treatment was carried out, including retrograde 
aorto - birenal and superior mesenteric bypass 
(renovisceral debranching), and endovascular 
aneurysm repair a month later. For 6 months of fol-
low-up, the patient has no signs of mesenteric in-
sufficiency, the grafts are patent and the aneurysm 
is completely isolated (Fig. 1B). 

 
Conclusion: Hybrid methods present a feasi-

ble alternative in patients with combined pathology 
who are at high risk for both open and endovascu-
lar treatment. 
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Фиг. 1. Предоперативна КТ ангиография - ТААА тип 5 по  Crawford с диаметър 51 mm, 

оклузии на тр. целиакус и АМС (A); Контролна КТ ангиография на шести месец (Б)

Заключение 
Хибридните методи са възможна алтерна-

тива при пациенти с комбинирана патология, 
които са високорискови както за изцяло отво-
рено, така и за ендоваскуларно лечение. 

 
Ключови думи: торакоабдоминална анев-

ризма, хронична мезентериална исхемия, хиб-
ридно лечение,  реновисцерален дебранчинг  

Keywords: thoracoabdominal aortic 
aneurysm, chronic mesenteric ischemia, hybrid 
treatment, renovisceral debranching. 
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КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КЛИНИЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АРТЕРИАЛНИ АНЕВРИЗМИ 
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COMPUTATIONAL MODELING AND CLINICAL RESEARCH OF 
ARTERIAL ANEURYSMS IN HUMANS 
 
S. Tabakova2, E. Nikolova2, N. Nikolov2, S. Stoyanov2, I. Georgiev3, M. Antonova4,  
T. Zahariev1, Govedarski1 , S. Antonova1, Z. Dimitrova2, T. Ivanov3 
1. University hospital “St. Ekaterina” Sofia, Bulgaria 
2. Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences (BAS) 
3. Institute of Mathematics and Informatics, BAS 
4. Institute of Neurobiology, BAS 

Аневризмата е локално разширение на арте-
рия, превишаващо нормалния диаметър с най-
малко 50%. Аневризмата на абдоминална аорта 
(ААА) е сред най-често срещаните с висок риск 
от руптура, чиято оценка е обект на широки ин-
тердисциплинарни изследвания.  

Целта е чрез математическо моделиране и 
компютърни симулации да се осъществи пред-
виждането за конкретен пациент, поведението и 
риска от руптура на ААА, в помощ при взимане 
на клинични решения. 

Извършен е ретроспективен анализ на данни 
за 60 пациенти с ААА, подбрани са СТ-ангиогра-
фии и препарати от предно-латерална ААА стена 
на 7 пациенти за експерименталните изследвания.  

Публикуван е литературен обзор и анализ 
на максималното напрежение в стената, на ха-
рактера и влиянието на пулсиращото налягане 

An aneurism is defined as local dilation of at 
least 50% of the usual diameter of the vessel. Ab-
dominal aorta aneurisms (AAA) are among the 
most frequently appearing. AAAs have various 
rupture risks, which assessment is subject of inter-
disciplinary studies. The aim of the project was to 
use the mathematical modeling and computer sim-
ulation for prediction of the AAA behavior in a 
specific case and thus aiding the clinical planning 

A retrospective analysis of 60 patients with 
AAA was made. Seven cases of AAA were selected 
and CT-aortoarteriographies were collected as well 
as samples from antero-lateral AAA wall were ob-
tained intraoperatively for in vitro experiments. 

A review paper was published regarding the 
estimation of the maximal peak wall stress in 
AAA, the character of the blood flow and the in-
fluence of the pulsatile pressure and flow against 
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на кръвния поток върху аневризмалната стена.  
Създадени са апаратура и софтуер за експе-

риментално изследване на вискозо-еластичните 
характеристики на стената – собствена честота, 
динамичен и статичен модул на еластичност и 
коефициент на вискозитет. Експерименталните 
характеристики се използват за математическо 
моделиране на биомеханичното поведение на 
аневризмалната стена и определяне на пара-
метри за компютърните симулации. 

Проведени са моделни изследвания и симу-
лации на ААА в средата ANSYS/FLUENT и 
ANSYS/MECHANICAL.  

Чрез специализаран софтуер MEDVIS 3D са 
реконструирани ААА от компютърно-томограф-
ска ангиография и е извършен допълнителен 
анализ на различни характеристики.  

Получените резултати очертават насоката за 
мултидисциплинарно изследване и предвиж-
дане на руптура на реални аневризми, въпреки 
че на този етап не могат да се използват само-
стоятелно. За постигане на крайната цел е не-
обходимо натрупването на експериментални и 
статистически данни при продължителна мул-
тидисциплинарна колаборация. 

 
Ключови думи: аневризма, риск от руп-

тура, математическо моделиране

the aneurysmal wall.  
A specialized device and software wере made 

and implemented for experimental study of the vis-
coelastic properties of AAA wall - natural fre-
quency, static and dynamic elastic moduli and 
viscosity coefficient – used further in mathematical 
modeling.  

Simulations of the wall stresses and behavior 
of an idealized AAA geometry, using the 
ANSYS/MECHANICAL/FLUENT- software were 
performed.  

The real data for the blood vessel geometry, 
obtained by the image diagnostics of patients using 
the specialized MEDVIS 3D software, were used 
for further analyses and simulations. 

The obtained results set the trend for the mul-
tidisciplinary studies and for assessment the rup-
ture risk of real AAA. They could not be used 
independently at this early stage. To achieve the 
long-term goal, more experimental data needs to 
be collected in a multidisciplinary collaboration. 

 
Keywords: aneurism, rupture risk, mathemat-

ical modeling 
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СЪДОВИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АОРТО-ИЛИАЧНА 
ОКЛУЗИВНА БОЛЕСТ И СЪПЪТСТВАЩА БЪБРЕЧНА ЕКТОПИЯ. 
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 
  
Е. Димитрова, Д. Чернев, С. Димитров, В. Говедарски 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия  
УМБАЛ “Св. Екатерина“, София 
 
 
VASCULAR RECONSTRUCTIONS IN PATIENTS WITH AORTOILIAC 
OCCLUSSIVE DISEASE AND CONCOMITANT RENAL DYSTOPIA. 
CLINICAL CASES 
 
E. Dimitrova, D. Chernev, S. Dimitrov, V. Govedarski 
Department of vascular and endovascular surgery 
UHAT “St. Ekaterina” Sofia 

Подковообразният бъбрек е вродена 
бъбречна аномалия, дължаща се на фузията на 
двата бъбрека с честотата около 0.25%.  Анор-
малното асцендиране на метанефроса по време 
на ембриогенезата формира така наречената та-
зова ектопия. Тези вродени бъбречни аномалии 
най-често са без клинична изява. В представе-
ните от нас случаи бъбречната патология е 
окрита случайно при извършване на КАТ- ан-
гиография по повод стенотично-оклузивни 
лезии в аорто-илиачен сегмент. 

 
Първият случай е на пациент на 57г. с 

клаудикационни болки на късо разстояние, 
предхождащо стентиране на дясна обща или-
ачна артерия (дОИА) и лява феморална артерия 
(лОФА) с хронична инстент тромбоза. Случайна 
находка са подковообразен бъбрек с акцесорна 
ренална артерия. Извършихме ляв параректален 
достъп и аорто-бифеморален байпас с цел 
атравматичен достъп до инфраренална аорта и 
запазване както на истмуса на бъбрека, така и 
на акцесорната ренална артерия.  

The horseshoe kidney is a congenital kidney 
abnormality due to the fusion of the two kidneys 
with a frequency of about 0.25%. Abnormal as-
cending of metanephros during embryogenesis 
forms the so-called pelvic ectopia. These congeni-
tal renal abnormalities are most often without clin-
ical manifestation. In our cases, the renal 
pathology was discovered accidentally during CT-
angiography on the occasion of stenotic-occlusive 
lesions in the aorto-iliac segment. 

 
The first case is a 57-year-old patient with 

short-distance claudication pain and endovascular 
treatment in the past- stenting of the right common 
iliac artery (rCIA) and left femoral artery (lCFA) 
with chronic instent thrombosis Horseshoe kidney 
with accessory renal artery were accidentally dis-
covered. We performed left pararectal access and 
aorto-bifemoral bypass for the purpose of atrau-
matic access to the infrarenal aorta and preserva-
tion of both the isthmus of the kidney and the 
accessory renal artery. 
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Вторият случай е на пациент на 67г. с клу-
дикационни болки за десен долен крайник на 
100 метра и тромбоза на дОИА. КАТ- данни за 
тазова ектопия на ляв бъбрек /хилус и легенче 
насочени надясно/, ренална вена, минаваща 
пред дОИА, и ренална артерия, изхождаща от 
бифуркацията на аортата. След неуспешен опит 
за реканализация на дОИА при пациента е из-
вършен ретроперитонеален илео-феморален 
байпас.  

 
Заключение КАТ- ангиографията е златен 

стандарт за визуализиране на аорто-илиачни 
оклузивни лезии с възможност за адекватно 
изобразяване на съпътстващи бъбречни анома-
лии. Съдовата реконструкция е конвенционален 
метод за реваскуларизация при ектопия на 
бъбреции с възможност за запазване на парен-
хима при неуспех от ендоваскуларно лечение. 

 
Ключови думи: бъбречна дистопия, аорто-

илиачна стенотично- оклузивна болест, ретро-
перитонеален достъп, КАТ- ангиография 

The second case is of a 67-year-old patient 
with claudication pain for the right lower limb with 
distance 100 meters and thrombosis of rCIA. CT- 
angiography showed pelvic ectopia of the left kid-
ney / hilus and renal pelvis are directed to the right 
/, renal vein passing in front of rCIA and renal ar-
tery originating from the bifurcation of the aorta. 
After an unsuccessful attempt to revascularise of 
rCIA, the patient underwent retroperitoneal ileo-
femoral bypass. 

 
Conclusion CT-angiography is the gold stan-

dard for visualization of aorto-iliac occlusive le-
sions with the possibility of adequate imaging of 
concomitant renal abnormalities. Vascular recon-
struction is a conventional method of revascular-
ization in renal ectopia with the possibility of 
preserving the parenchyma in case of failure of en-
dovascular treatment. 

 
Keywords: renal dystopia, aorto-iliac 

stenotic-occlusive disease, retroperitoneal access, 
CT-angiography 
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С ДАННИ 
ЗА  ОСТРА МЕЗЕНТЕРИАЛНА ИСХЕМИЯ 
  
Н. Вълчев, В.Червенков 
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 
 
 
ENDOVASCULAR TREATMENT OF A PATIENT WITH SIGNS OF 
ACCUTE MESENTERIC ISCHEMIA 
 
N. Valchev, V. Chervenkov 
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia

Цел 
Целта на доклада е да се опише диагностич-

ния и терапевтичен алгоритъм при лечението на 
пациент с клинична картина на остър хирурги-
чен корем и данни от образните изследвания за 
мезентериална исхемия. 

 
Метод 
Клиничният случай описва пациент с мно-

жество съдови реконструкции по долни край-
ници с данни за мултифокална атеросклероза, 
който постъпва в клиниката с данни за болка в 
корема до невъзможност за приемане на храна. 
Пациентът е с поставен в миналото стент на а. 
мезентерика супериор (АМС). От проведените 
образни изследвания се установи къса остиална 
оклузия на трункус целиакус и критична ин-
стент стеноза на АМС. Взе се решение за едное-
тапно ендоваскуларно лечение на 
спланхникусовите артерии с поставяне на по-
крит балон-разгъвен стент в трункус цeлиакус 
и дилатация с медикамент излъчващ балон на 
инстент стенозата на а. мезентерика супериор. 

 
Резултати 
Пациентът почувства моментално подобре-

Aim 
 The purpose of this report is to describe the 

diagnostic and therapeutic algorithm of treating 
patients with signs of acute abdomen and diag-
nosed mesenteric ischemia. 

 
Method 
The clinical case describes a patient with mul-

tiple vascular procedures of the lower extremities 
and clear signs of multifocal atherosclerosis. He 
presents with severe abdominal pain and inability 
to digest any food. The patient has mesenteric self-
expandable stent implanted in the past. The diag-
nostic CT-angiography led us to the conclusion 
that the patient has short ostial occlusion of the 
celiac trunk and critical instent stenosis. We took 
the decision to pursue endovascular treatment and 
we implanted a covered balloon expandable stent 
in the celiac trunk as well as percutaneous balloon 
dilatation of the narrowed mesenteric stent. 

 
Results 
The patient felt immediate relief of the abdom-

inal pain after the procedure. He was gradually 
given food and no signs of abdominal angina. The 
patient was discharged on the third postoperative 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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ние след възстановяване на спланхникусовата 
циркулация. Беше постепенно захранен без 
данни за абдоминална ангина. Изписа се на 
трети постоперативен ден без оплаквания и с 
подобрение в биохимичните показатели. 

 
Заключние 
Острата мезентериална исхемия е критично 

състояние, което е свързано с висока смъртност 
дори и в съвременни условия, ако не се лекува 
бързо и агресивно. Лечението бива консерва-
тивно, ендоваскуларно и оперативно.  Ендовас-
куларната терапия се прилага все по-често като 
първи избор на лечение. Често мултидисципли-
нарният подход е от особено значение и изисква 
участието на съдов хирург, реаниматор и рент-
генолог. 

 
Ключови думи: мезентериална исхемия, 

ендоваскуларно лечение, трункус целиакус 

day with no complains and with improvement of 
all test results.  

 
Conclusion 
The acute mesenteric ischemia is a critical 

condition with high morbidity if left untreated. The 
possible treatments are conservative, endovascular 
and surgical. The endovascular approach is gaining 
popularity in the recent years. Very often the mul-
tidisciplinary team is crucial and it consists of a 
vascular surgeon, anesthesiologist and radiologist. 

 
Keywords: Mesenteric ischemia, endovascu-

lar treatment, celiac trunk 
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Инфраингвинални реконструкции

ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ  НА  АРТРИО-ВЕНОЗНА 
МАЛФОРМАЦИЯ – СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА 
 
С. Димитров, С. Антонова, Е. Димитрова, Е. Хаджиев, В. Говедарски 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия  
УМБАЛ “Света Екатерина”, София, България 
 
 
ENDOVASCULAR TREATMENT OF ARTERIOVENOUS 
MALFORMATION – CASE REPORT 
 
S. Dimitrov, S. Antonova, E. Dimitrova, E. Hadzhiev, V. Govedarski 
Clinic of Vascular and Endovascular Surgery, 
University Hospital “Saint Ekaterina”, Sofia, Bulgaria 

Артерио-венозните малформации (АВМ) са 
нарушения в образуването на съдовата система, во-
дещи до наличието на абнормна комуникация 
между артерия и вена, представляващи 10-20% от 
съдовите малформации, засягащи под 1% от об-
щата популация. Свързани са с висока заболевае-
мост, не търпят обратно развитие и обичайно се 
проявяват през 2-ро и 3-то десетилетие от живота.   

АВМ могат да се третират по много начини, но 
рядко се стига до окончателното им излекуване. В 
клиничната практика широко приложение намират 
различни емболизационни материали (алкохол, N-
бутил-цианоакрилат, Onyx - Етилен винил алкохо-
лен кополимер, койлове и др.). Целта е оклузия на 
аферентните и/или еферентните патологични 
съдове.  

Представяме клиничен случай на 18-годишнa 
пациентка с оплаквания от болка по медиална по-
върхност на дясна подбедрица, датираща 2 сед-
мици преди хоспитализацията и нараснала на 
размер формация с множество венозни сплетения 

Arteriovenous malformations (AVMs) are vas-
cular system’s disorders that lead to abnormal 
communication between an artery and a vein, rep-
resenting 10-20% of vascular malformations and 
affecting less than 1% of the general population. 
They are associated with high morbidity, do not 
undergo reversible development and usually ap-
pear in the 2nd and 3rd decade of life. 

AVMs can be treated in many ways, but cannot 
be cured. Various embolization materials are 
widely used in clinical practice (alcohol, N-butyl 
cyanoacrylate, Onyx - Ethylene vinyl alcohol 
copolymer, coils, etc.). Aim is occlusion of the af-
ferent and/or efferent pathological vessels. 

We present a clinical case of 18-years-old fe-
male patient with complaints of pain on the medial 
surface of the right lower leg, dating 2 weeks be-
fore hospitalization and an enlarged formation with 
multiple venous plexuses measuring about 10/3 
cm. CT angiography revealed that it was a periph-
eral AVM with a feeding vessel from the right fibu-
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с размери около 10/3 cm. От проведена КТ ангио-
графия се установи, че се касае за периферна АВМ 
с хранещ съд дясна перонеална артерия и конволут 
от дилатирани венозни каверни в задна мускулна 
група на подбедрицата. Проведе се емоболизация 
на АВМ с Onyx. В конкретния случай избрахме 
приложението на тази система поради малкия ка-
либър на захранващите АВМ съдове и предим-
ствата на агента – неадхезивност, прогресивно 
втвърдяване, кохезивност, добра съдова пенетрация 
и нисък инфламаторен ефект върху ендотела, като 
чрез него достигнахме максимално дистална 
eмболизация и избягване на странични ефекти – 
обтурация на катетъра, фрагментиране и трапинг-
ефект. Регистрира се добър постпроцедурен резул-
тат с деваскуларизация на третираните съдови 
сегменти. На 6-ия месец от проследяването паци-
ентката е без оплаквания и не се диагностицираха 
ехографски остатъчни АВ комуникации.  

 
Ключови думи: периферна артерио-венозна 

малформация, емболизация, Onyx 

lar artery and a convolute of dilated venous cavi-
ties in the posterior muscle group of the calf. Onyx 
embolization of the AVM was performed. In this 
case we chose the application of this system due to 
the small caliber of the AVM feeding vessels and 
the advantages of the agent – non-adhesiveness, 
progressive hardening, cohesiveness, good vascu-
lar penetration and low inflammatory effect on the 
endothelium, lack of side effects as catheter ob-
struction, fragmentation and trapping effect. Good 
post-procedure result with devascularization of the 
treated vascular segments was registered. At the 
sixth months of follow-up, patient had no com-
plaints and no ultrasound residual AV communica-
tions were diagnosed. 

 
Keywords: peripheral arteriovenous malfor-

mation, embolization, Onyx 
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ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ - ВЪЗМОЖНА 
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DEEP VENOUS ARTERIALIZATION - A FEASIBLE 
ALTERNATIVE TO AMPUTATION 
 
N. Nikolov1, A. Alexandrov2, H. Mateev2, B. Boneva1 
1. Department of Vascular Surgery 
2. Department of Invasive Cardiology 
National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria 

Общ преглед 
Хроничната исхемия, застрашаваща край-

ника (ХИЗК), е крайният стадий на периферната 
артериална болест, манифестиращ се с болка в 
покой, улцерация и гангрена. За съжаление, в 
някои случаи всички стратегии за реваскулари-
зация са изчерпани и загубата на крайника става 
неизбежна. Това доведе до необходимостта и 
проучването на нови възможности за лечение в 
тази подгрупа пациенти. Дълбока венозна арте-
риализация (ДВА) е една от тях и се докладва 
като безопасна и достъпна алтернатива на ампу-
тацията. 

 
Клични случаи 
55-годишен мъж с внезапна болка в левия 

крак от две седмици. Ангиографията показва 
проходими подбедрени съдове до нивото на гле-
зена, при липса на таргет в ходилото. Из-
вършена е перкутанна ДВА.  В резултат на 
процедурата, след  извършване на  малка мета-
тарзална ампутация, е съхранена петата  и ам-
путационната рана е заздравяла без усложнения 

Overview 
Critical limb ischemia (CLTI) is the presenta-

tion of end stage peripheral arterial disease and 
typically presents with rest pain, ulceration 

and gangrene. Unfortunately there is  a scenario 
when all revascularization strategies are depleted 
and limb loss is inevitable.This has led to the need 
and exploration of new treatment options in this no 
option subgroup. Deep venous 

arterialization (DVA) is one of them and has 
been reported as a safe and feasible alternative to 
amputation. 

 
Case reports 
A 55-year old male presenting with sudden 

onset pain in the left foot with a two week dura-
tion. A catheter DSA revealed desert foot and 
patent crural vessels at the level of the ankle. A 
percutaneous DVA was performed. The heel was 
saved and minor metatarsal amputation was per-
formed with successful wound healing. 

A 71-year old male with years of history for 
PAD and multiple peripheral endovascular inter-
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71-годишен мъж с дългогодишна ПАБ и 
множество периферни ендоваскуларни интер-
венции. През септември 2020 е извършен не-
успешен опит за ендоваскуларна реканализация 
на задната и предната тибиална артерия вдясно. 
През октомври 2020 г. поради болка в покой в 
дисталната част на дясното ходило и липса на 
подходящ целеви съд за байпасна процедура е 
извършен перкутанна ДВА със задоволителен 
технически резултат и съхраняване на край-
ника. 

 
Заключение 
Целта на ДВА е да осигури артериализи-

рана кръв в значителни обеми и налягане към 
плантарна венозна дъга и исхемичната 

тъкан, за да се даде възможност за зарастване 
на раните. Подборът на пациенти е изключи-
телно важен за успеха на ДВА като процедура. 
Оценяват се както артериалния и венозния 
съдов статус, така и всички характеристики на 
раните. 

ventions. An attempt for endovascular recanaliza-
tion of posterior and anterior tibial arteries on the 
right was performed in September 2020 and 
deemed unsuccessful. In October 2020 due to rest 
pain in the right toes and no suitable target vessel 
for bypass procedure a DVA was performed with a 
satisfactory technical result and limb salvage. 

 
Conclusion 
The goal of DVA is to provide arterialized 

blood in significant volumes and pressure to the 
plantar venous arch and ischemic tissue to en-

able wound healing. Selecting the right patients is 
critical for successful DVA and requires that 

extra attention is paid to the wounds as well as 
arterial and venous vascular status. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА PIERCE ТЕХНИКА ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ 
КАЛЦИЕВИ ЛЕЗИИ 
  
Д. Николов, Л. Донова  
Отделение по съдова хирургия, 
УМБАЛ “Софиямед”, София 
 
 
PIERCE TECHNIQUE IN CHALLENGING CALCIDIED LESIONS 
 
D. Nikolov, L. Donova 
Department of Vascular surgery 
University Hospital Sofiamed, Sofia 

Въпреки значителния прогрес в развитието 
на ендоваскуларните методи, масивната калци-
ноза на периферните съдове остава сериозно 
предизвикателство, в частност преминаването с 
водач и балон и ефективността на балонната ан-
гиопластика. 

Представяме ви нова техника за справяне с 
тези сложни за интервениране лезии - директна 
перкутанна пункция на калциевите плаки 
(PIERCE-percutaneous direct needle puncture of 
calcified plaques). 

Нашият опит вклюва трима пациенти с ти-
биални и педални лезии (двама-АДП и един - 
АТП), реканализирани успешно в периода 
април-юли 2021 г. Проучването има отворен 
проспективен дизайн и дългосрочните резул-
тати за първичната проходимост на интервени-
раните артерии подлежи на проследяване. 

 
Заключение 
Смятаме,че представената техника пред-

ставлява възможно решение за справяне с този 
специфичен технически проблем и дава обеща-
ващ краткосрочен резултат. 

Despite significant progress in the develop-
ment of endovascular methods, massive calcifica-
tion of peripheral vessels remains a serious 
challenge, in particular guide wire and balloon pas-
sage and the effectiveness of balloon angioplasty. 

We present a new technique for dealing with 
these complex lesions - PIERCE (percutaneous di-
rect needle puncture of calcified plaques) 

Our experience includes three patients with 
tibial and pedal lesions (two-ADP and one ATP), 
successfully recanalized in the period Apr-Jul 
2021. The study has open prospective design and 
the long-term results of their primary patency are 
subject to monitoring. 

 
Conclusion 
We believe that the presented technique is a 

possible solution to deal with a specific technical 
problem and gives promising short-term results. 
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EPAR (ENDOVASCULAR POPLITEAL ARTERY ANEURYSM REPAIR) 
НА ДВЕ ПОПЛИТЕАЛНИ АНЕВРИЗМИ, УСЛОЖНЕНИ С МАСИВЕН 
ХЕМАТОМ И ГОЛЯМА ПСЕВДОАНЕВРИЗМА –КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ  
  
П. Атанасов, С. Бисеров , Д. Петков , М. Славова, А. Елкин, И. Тенев 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ “Тракия”, Стара Загора 
 
 
EPAR (ENDOVASCULAR POPLITEAL ARTERY ANEURYSM REPAIR)  
OF TWO POPLITEAL ANEURYSMS COMPLICATED BY A MASSIVE 
HEMATOMA AND A LARGE PSEUDOANEURYSM - A CLINICAL 
CASE.  
 
P. Atanasov, S. Biserov, D. Petkov, M. Slavova, A. Elkin, I. Tenev  
Department of Vascular and Endovascular Surgery, Trakia Hospital, Stara Zagora

Въведение  
Описва се клиничен случай ЕPAR на две 

комплицирани поплитеални аневризми с голяма 
псевдоаневризма след ятрогенна лезия.Субто-
тални стенози с множество девиации на дис-
тална част на артерия поплитеа. 

 
Клиничен случай 
Мъж, А. А. на 63 г. хоспитализиран по 

спешност в Отделението по съдова и ендовас-
куларна хирургия, МБАЛ “Тракия”. След  про-
ведени ЦКДСГ и КТ с контраст се проведе 
оперативна намеса по витални индикации след 
предоперативна подготовка и съгласие.  

През типичен десен феморален достъп с ве-
рифициране и имобилизация на магистралните 
съдове се извърши поетапно ангиопластика с 
DCB Passeo-18 Lux 6mm/120mm и EPAR с им-
плантиране на Supera self-expanding stents-
6,5mm/150mm,6,5mm/120mm,7,5mm/60mm. Без 
налична и остатъчна хемодинамично значима 
патология . Гладък постоперативен период. Па-
циентът се дехоспитализира на 5-ия следопера-

Introduction: 
We are presenting a clinical case of EPAR of 

two popliteal aneurysms complicated by a large 
pseudoaneurysm after iatrogenic lesion and subto-
tal stenoses with multiple deviations of the distal 
part of the popliteal artery. 

 
Clinical case 
Male, A. A. 63 years old was hospitalized in 

the Department of Vascular and Endovascular Sur-
gery. Following a clinical examination, CCDSG 
and contrast-enhanced CT, operative intervention 
was performed as a matter of urgency, after preop-
erative preparation and consent.  

The surgical intervention was performed, 
through typical femoral access. Angioplasty was 
performed in stages with DCB Passeo-18 Lux 6mm 
/ 120mm and EPAR with implantation of Supera 
self-expanding stents-6,5mm / 150mm, 6,5mm / 
120mm, 7,5mm / 60mm. After the procedure we 
did not find available and residual hemodynami-
cally significant pathology. Smooth postoperative 
period. The patient was discharged on the 5th post-
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тивен ден с наличен пулс на артерия поплитеа 
на задна стъпална артерия и с добър пулсативен 
сигнал на предна стъпална артерия. Топъл край-
ник без болка, с възстановени в значителна сте-
пен сетивност и двигателен обем. Редукция на 
хематома в умерена степен. 

 
Изводи 
Комплицираните поплитеални аневризми са 

сравнително рядко срещана патология с нали-
чен голям риск от девитализация  и загуба на 
крайник при липса на своевременни съдово-хи-
рургични мероприятия и извършване на ревас-
куларизация с възстановяване на магистралната 
перфузия. EPAR с използване на двуслойна мо-
дификация на Supera стент с по-висока 
плътност на бримката без загуба на гъвкавост е 
обнадеждаващ метод, който може да бъде реше-
ние на този проблем. 

 
Ключови думи: EPAR, комплицирани по-

плитеални аневризми, псевдоаневризма, деви-
тализация. 

operative day with a pulse of the popliteal artery 
and the posterior tibial artery, with a good pulsat-
ing CCDSG signal of the anterior tibial artery. 
Warm limb without pain, with significantly re-
stored of the sensitivity and moving ability. Reduc-
tion of hematoma in moderate wall. 

 
Conclusions 
Complicated popliteal aneurysms are a rela-

tively rare pathology, with a high risk of devital-
ization and limb loss if timely vascular surgery 
absent. EPAR using dual layer modification of Su-
pera stent with higher density of mesh without loss 
of flexibility is a promising method that could be 
a solution of this problem. 

 
Keywords: EPAR, complicated, popliteal 

aneurysms, pseudoaneurysm, devitalization. 
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ПОСТПРОЦЕДУРНИ РАННИ КОМПЛИКАЦИИ ПРИ ИНВАЗИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 
  
Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров, В. Говедарски 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия  
УМБАЛ "Св. Екатерина", София 
 
 
EARLY COMPLICATIONS IN INVASIVE PROCEDURES. CLINICAL 
CASES 
 
Dimitrova E., Angelova M., Dimitrov S., Govedarski V. 
Department of vascular and endovascular surgery 
UHAT “St. Ekaterina”, Sofia 

В последните години възможностите на ен-
доваскуларната хирургия се развиват с из-
ключителна скорост, както и 
усъвършенстването на медицинските изделия и 
реимбурсирането им от здравната каса. Това 
прави този подход метод на избор при пациенти 
с периферна съдова патология в отделения по 
инвазивна кардиология, предоставящ нов таргет 
за действие и неизменна финансова облага. 

 Представяме родилка на 31 г. с установена 
плацента перкрета, на която е извършена ембо-
лизация на артерия утерина с геласпон в хода на 
родоразрешението. Гореспоменатата процедура 
е извършена от екип инвазивни кардиолози и 
акушер-гинеколози. В ранния следпроцедурен 
период се комплицира с остра исхемия на ляв 
долен крайник. Пациентката е интервенирана 
двукратно с опити за ПТА на тибиални артерии. 
Тези опити са неефективни и пациентката е 
транспортирана към клиника по съдова хирур-
гия. 

 Вторият случай е на пациентка с устано-
вена високостепенна стеноза на вътрешна каро-
тидна артерия, същата е тортуозна и с груби 
калцификати. Без интердисциплинарно об-

In recent years, the possibilities of endovascu-
lar surgery are developing at an extraordinary 
pace, as well as the improvement of medical de-
vices and their reimbursement by the health insur-
ance fund. This makes this approach a method of 
choice for the treatment of patients with peripheral 
vascular pathology in invasive cardiology depart-
ments, providing a new target for action and a con-
stant financial benefit. 

We present a 31-year-old woman with placenta 
percreta on which embolization of the uterine ar-
tery with gelaspon was performed. The above pro-
cedure was performed by a team of invasive 
cardiologists and obstetricians. In the early post-
procedure period complication of acute ischemia 
of the left lower limb is observed. The patient was 
intervened twice with PTA of the tibial arteries. 
These attempts were ineffective and the patient 
was transported to a vascular surgery department. 

The second case is a patient with established 
high-grade stenosis of the ICA, the same is tortu-
ous and with severe calcifications. Without inter-
disciplinary discussion CAS was performed by an 
invasive cardiologist. Intraprocedurally, the distal 
protecting device fractures and the stent remains 
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съждане е извършено стентиране от инвазивен 
кардиолог. Интрапроцедурно дисталният про-
тектиращ дивайс фрактурира и стентът остава 
неразгънат. След многократни неуспешни мань-
оври за приключване на интервенцията, паци-
ентката е транспортирана в отделението по 
съдова хирургия, където е оперирана в условия 
на спешност. 

Необходимо е да се спазват критерии, опре-
делящи ефективния метод на лечение, както и 
навременната и адекватна възможност за спра-
вяне с евентуално настъпилите усложнения.  
Нужно е да се установят мултидисциплинарни 
екипи от хирурзи и интервенционисти, така че 
пациентите да могат да бъдат лекувани ефек-
тивно и да няма финансово стимулиране, което 
да тласне лекарите да работят отвъд своите 
възможности. 

 
Ключови думи: инвазивна кардиология, 

ранни компликации, селективна емболизация, 
каротидно стентиране 

unfolded. After several unsuccessful maneuvers to 
complete the intervention, the patient was trans-
ported to the vascular surgery department. 

It is necessary to observe the criteria determin-
ing the effective methods of treatment, as well as 
the adequate ability to deal with possible compli-
cations. Еstablishing multidisciplinary teams of 
surgeons and interventionists is of great impor-
tance so that patients can be treated effectively and 
there is no financial benefit to push doctors beyond 
their means. 
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ПЕРИФЕРНИ СЪДОВО-ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ                 
ПРОЦЕДУРИ В ИНВАЗИВНАТА РАДИОЛОГИЯ. 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ, ЗАВЪРШИЛ 
С АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК 
  
Н. Михайлов, П. Славов, Д. Рухини, Д. Котасов, Н. Атанасов 
Отделение по съдова хирургия  
УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, Пловдив  
 
 
PERIPHERAL VASCULAR SURGERY COMPLICATIONS IN 
INTERVENTIONAL RADIOLOGY PROCEDURES. 
PRESENTATION OF A CLINICAL CASE ENDED WITH AMPUTATION 
OF THE LOWER LIMB 
 
N. Mihaylov, P. Slavov, D. Ruhini, D. Kotasov, N. Atanasov 
UMHAT Pulmed, Plovdiv

Емболизацията на церебрални артерио-ве-
нозни малформации чрез ендоваскуларен под-
ход е установен терапевтичен метод. 
Възможните рискове и усложнения, свързани с 
процедурата най- често засягат ЦНС, но в по-
редки случаи се наблюдават и периферни та-
кива. Целта на презентацията е да се  разгледат 
възможните периферно-съдови усложнения, на-
лагащи съдово-хирургично лечение. 

Представяме случй на 43-годишна паци-
ентка след двукратна емболизация по повод 
АВМ инфратенториално вдясно, развила впо-
следствие критична артериална недостатъчност 
на десен долен крайник. 

Два месеца след извършената интервенция 
пациентката постъпва в Отделение по съдова 
хирургия на УМБАЛ „Пълмед“ с критична ис-
хемия на крайника и прегангрена на стъпалото 
с давност над 1 месец. При извършена КТ ан-
гиография е установена пълна обтурация на а. 
феморалис суперфициалис и а . поплитеа  и ви-
сокостепенна стеноза на а. илиака екстерна на 

Embolization of cerebral AVM by endovascu-
lar approach is an established therapeutic method. 
The possible risks and complications associated 
with the procedure most often affect the CNS, but 
in rare cases peripheral ones are also observed. The 
purpose of the presentation is to consider the pos-
sible peripheral vascular complications requiring 
vascular surgery. 

We present a case of a 43-year-old patient who 
has undergone embolization twice due to AVM, 
and subsequently developed critical arterial insuf-
ficiency of the right lower limb.Two months after 
the intervention, the patient was admitted to the 
Department of Vascular Surgery at University Hos-
pital "Pulmed" with critical ischemia of the limb 
and pregangrene of the foot for more than 1 month. 
A complete obstruction of a. femoralis superficialis 
and a. poplitea and high-grade stenosis of a. iliaca 
externa were observed on CT angiography on the 
basis of two microcatheters located in the lumen, 
left there after the neurovascular procedure.After 
several surgical interventions resulted in amputa-
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базата на намиращите се в лумена два микрока-
тетъра, оставени там след невроваскуларната 
процедура. След неколкократни оперативни ин-
тервенции, включващи екстракция на чуждите 
тела през абдоминалната аорта, ТЕА на абдоми-
налната аорта, а. илиака, а. феморалис и а. по-
плитеа, конструиране на феморо-поплитеален 
бай-пас и неколкократни ретромбектомии се 
стигна до ампутация на десния крайник на ниво 
бедро. 

Литературните данни показват, че в 5-10 % 
от случаите на ендоваскуларно третиране на 
АВМ  използваните микрокатетри остават при-
крепени към дефекта и се налага да бъдат оста-
вени в артерията на съдовия достъп, което носи 
потенциален риск от късни периферни артери-
ални усложнения. 

Случаи като нашия потвърждават необходи-
мостта  от включване в екипа на съдов хирург 
за осигуряване на оптимален избор на съдов 
достъп, както и за предотвратяване и третиране 
на евентуалните постпроцедурни периферно-
съдови усложнения. 

 
Ключови думи: микрокатетърна фрагмен-

тация; задържан микрокатетър; дистална ембо-
лизация; ендоваскуларни усложнения 

tion of the right limb at the level of the thigh. 
Literature data shows that in 5-10% of the 

cases of AVM endovascular treatment, the micro-
catheters used remain attached to the defect and 
have to be left in the artery of the vascular access, 
which carries a potential risk of late peripheral ar-
terial complications. 

Cases like ours confirm the need to include a 
vascular surgeon in the team to ensure optimal 
choice of vascular access, as well as to prevent and 
treat possible post-procedure peripheral vascular 
complications. 

 
Keywords: Microcatheter fragmentation, de-

tained microcatheter, distal embolization, endovas-
cular complications 
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МЕНИДЖМЪНТ НА СТЕНОТИЧНО-ОКЛУЗИВНИ АРТЕРИАЛНИ 
ЛЕЗИИ В ИЛИО-ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ СЕГМЕНТ 
  
Е. Домусчиева¹, В. Петров², Б. Денчев¹    
1. Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Дева Мария” – Бургас  
2. Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна  
 
 
MANAGEMENT OF STENOTIC-OCCLUSIVE ARTERIAL LESIONS IN 
THE ILIO-FEMORO-POPLITEAL SEGMENT  
 
E. Domuschieva¹, V. Petrov², B. Denchev¹  
1. Virgin Mary University Hospital, Department of Vascular Surgery, Burgas, Bulgaria  
2. Saint Marina University Hospital, Department of Vascular Surgery, Varna, Bulgaria  

Цел  
През последните години се наблюдава чув-

ствително нарастване на честотата на стено-
тично-оклузивните лезии в 
илио-феморо-поплитеалния артериален басейн. 
Главната цел при третирането на пациенти с 
такъв тип лезии е да се редуцира сърдечно-
съдовия риск и да се подобри качеството на 
живот. Най-често прилаганите методи са едное-
тапен и многоетапен.    

 
Методи  
Извършихме сравнителен анализ на едное-

тапния и многоетапния хирургичен метод на 
лечение по отношение на безопасност, ефектив-
ност, ранни и късни усложнения. Изследването, 
което проведохме, е ретроспективно - тип “слу-
чай-контрола”. Извадката се състои от 299 па-
циенти, рандомизирани в две групи според 
метода: едноетапен - 135 пациенти и многоета-
пен - 164 пациенти.  

 
Резултати  
Прилагането на едноетапен метод във 

Fontaine IV е свързано с нисък риск за ретром-

Aim  
In recent years, there has been a significant in-

crease in the incidence of stenotic-occlusive le-
sions in the ilio-femoro-popliteal arterial segment. 
The main goal in treating patients with this type of 
lesion is to reduce the cardiovascular risk and im-
prove the quality of life. The most commonly used 
methods are - single-stage and multi-stage.   

 
Methods  
We performed a comparative analysis of the 

single-stage and multi-stage surgical method of 
treatment in terms of safety, efficacy, early and late 
complications. The study conducted is a retrospec-
tive, case-control type. The sample consists of 299 
patients randomized into two groups: single-stage 
method group - 135 patients and multi-stage 
method group - 164 patients.  

 
Results 
Usage of a single-step approach in Fontaine IV 

is associated with a low risk of rethrombosis and 
exitus, and high short-term (up to 1 year - 84.4%) 
and medium-term (up to 3 years - 69.6%) survival 
rate. The application of a multistage method in 
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боза и екзитус и висока краткосрочна (до 1г. - 
84.4%) и средносрочна (до 3г. - 69.6%) веро-
ятностна преживяемост. Прилагането на много-
етапен метод във Fontaine IIb-III е свързано с 
нисък риск за ретромбоза и екзитус и висока ве-
роятностна преживяемост: до 1г. - 91.4%; до 3г. 
- 78.1%; до 5г. - 69.2%; над 5г. - 65.6%, което е 
значителен постхирургичен клиничен резултат.  

 
Заключение  
Във връзка с менажирането на стенотично-

оклузивни лезии в илио-феморо-поплителания 
артериален сегмент от настоящото проучване се 
потвърди хипотезата, че многоетапният метод, 
приложен в клинични стадии Fontaine IIb и III, 
превъзхожа едноетапния, приложен във Fontaine 
III и IV.  

Ключови думи: сравнителен анализ, кли-
ничен стадий по Fontaine, едноетапен метод, 
многоетапен метод    

Fontaine IIb-III is associated with a low risk of 
rethrombosis and exitus and a high survival rate.  

  
Conclusion 
Regarding the management of stenotic-occlu-

sive lesions in the ilio-femoro-popliteal arterial 
segment, the current study confirmed the hypothe-
sis that the multistage method used in clinical 
stages Fontaine IIb and III is superior to the sin-
gle-stage one applied in Fontaine III and IV.  

 
Keywords: сomparative analysis, Fontaine 

clinical stage, single-stage method, multi-stage 
method.   
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СЪДОВИ ПРОЯВИ ПРИ БОЛЕСТ НА БЕХЧЕТ 
 
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия 
Военномедицинска академия, София 
  
 
VASCULAR MANIFESTATIONS IN BEHCHET'S DISEASE 
 
Kolev N., Tsekov M., Marangozov S., Guirov K. 
Department of Vascular Surgery 
Military Medical Academy, Sofia 

Въведение  
Болестта на Бехчет е рядък автоимунен вас-

кулит, който засяга както микроциркулацията, 
така и магистрални артериални и венозни 
съдове. Най-често се проявява като афтозен сто-
матит, язви по гениталиите,  кожни рани, увеит, 
артрит, диария и кървене от стомашно чревния 
тракт, засягане на нервната система и засягане 
на магистралните кръвоносни съдове под фор-
мата на тромбофлебит и артериални аневризми.  

 
Материал и методи 
Представяме случай на 71-годишен мъж с 

придружаваща артериална хипертония (с опти-
мален медикаментозен контрол) с клинична 
картина на пулсиращ хематом на лявото бедро. 
Анамнеза за двукратно оперативно лечение по 
повод руптура на феморална и поплитеална 
аневризма на ляв долен крайник. Анамнестични 
данни за прекарана двустранна феморо-попли-
теална дълбока венозна тромбоза. Съдов статус 
на пациента:  пулсиращи формации параумби-
ликално - с диаметър 7 сm, дясно феморално - 
с диаметър 5 сm и дясно задколянно - с диа-
метър 4 сm. Напрегнато ляво бедро, силно бо-
лезнено при палпация, с пулсиращ хематом в 
средна трета. При проведена КТ аортоартерио-

Introduction 
Behçet's disease is a rare autoimmune vasculi-

tis that affects both the microcirculation and the 
main arterial and venous vessels. It most com-
monly manifests itself as aphthous stomatitis, gen-
ital ulcers, skin wounds, uveitis, arthritis, diarrhea 
and bleeding from the gastrointestinal tract, affect-
ing the nervous system and affecting the main 
blood vessels in the form of thrombophlebitis and 
arterial aneurysms. 

 
Materials and methods 
We present a case of a 71-year-old man with 

concomitant arterial hypertension (with optimal 
drug control) with a clinical presentation of a pul-
sating hematoma of the left thigh. History of two 
surgical treatments for rupture of a femoral and 
popliteal aneurysm of the left lower limb. History 
of bilateral femoro-popliteal deep vein thrombosis. 
Angiological status of the patient: pulsating forma-
tions: paraumbilical with a diameter of 7 cm, right 
femoral with a diameter of 5 cm, right popliteal 
with a diameter of 4 cm. Tense left thigh, very 
painful during palpation, with pulsating hematoma 
in the middle third. When CT aortoarteriography 
was performed – there were data for multianeurys-
mal disease and rupture of the aneurysm of left su-

РЕЗЮМЕ ABSTRACT



А Н Г И ОЛ О Г И Я   &   С Ъ Д О ВА   Х И Р У Р Г И Я     Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  1 / 2 0 2 1 49

ЛИТЕРАТУРА 
1. Filali-Ansary N, Tazi-Mezalek Z, Mohattane A, et al. Behçet disease. 162 cases. Annales de Medecine 

Interne. 1999; 150(3):178-188.  
2. Yazici H, Yurdakul S, Hamuryudan V. Behçet disease. Current Opinion in Rheumatology 2001; 

13(1):18-22. 
3. Ideguchi H, Suda A, Takeno M, Ueda A, Ohno S, Ishigatsubo Y. Behçet Disease, Medicine 2011; 

90(2):125-132.  
4. Sakamoto M, Akazawa K, Nishioka Y, Sanui H, Inomata H, Nose Y. Prognostic Factors of Vision in 

Patients with Behcet Disease. Ophthalmology 1995; 102(2):317-321.

графия – данни за мултианевризмална болест и 
руптура на аневризма на а. феморалис суперфи-
циалис вляво. 

 
Резултати 
Извърши се оперативна интервенция – ре-

зекция на аневризма на а. феморалис суперфи-
циалис с интерпозиция. Пациентът е изписан на 
14-тия следоперативен ден на директен орален 
антикоагулант. 

 
Заключение 
Болестта на Бехчет може да протече като 

хронично заболяване, но и като остро живото-
застрашаващо заболяване, когато са обхванати 
магистрални артериални или венози съдове под 
формата на руптура на аневризма или масивна 
белодробна емболия.  

perficial femoral artery.  
 
Results 
Surgical intervention was performed - resec-

tion of the aneurysm of left superficial femoral ar-
tery with interposition. The patient was discharged 
on the 14th postoperative day with a direct oral an-
ticoagulant. 

 
Conclusion 
Behçet's disease can occur as a chronic dis-

ease, but also as an acute life-threatening disease 
when the main arterial or venous vessels are in-
volved in the form of a ruptured aneurysm or mas-
sive pulmonary embolism. 
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НАЧАЛЕН ОПИТ С MAGIC TOUCH - БАЛОН С ПОКРИТИЕ 
SIROLIMUS, ПРИ АНГИОПЛАСТИКА НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ  
 
П. Метзгер 
Отделение по обща, висцерална и съдова хирургия,  
Болница „Свети Йохан“,  Тирол, Австрия 
 
 
FIRST EXPERIENCE WITH MAGIC TOUCH ANGIOPLASTY, 
SIROLIMUS COATED BALLOON FOR PERIPHERAL VESSELS  
 
Peter Metzger 
Department for general, visceral and vascular surgery  
General hospital St. Johann, Tirol, Austria 

Цел 
Целта е да се запази анатомията на арте-

рията, да има хомогенен трансфер на лекарст-
вото към съдовата стена и да се избегне 
хронично възпаление поради липса на поли-
мери, да се намали продължителността на двой-
ната антиагрегантна терапия и да се поддържа 
лесно преминаване през лезията и доставяне на 
активното вещество чрез балон в съдове с 
малък калибър 

 
Методи 
Включените пациенти с периферна артери-

ална болест са 82.  
Според класификацията по Fontaine те са: 

62.5% - в III стадий и 37.5% - в IV стадий. 
56,1% от пациентите са с диабет, 3,6% - на 

диализа, 37% от пациентите са с коронарна бо-
лест на сърцето. 

Направени са 26 процедури по хибридна 
техника (комбинирани със стентиране или бай-
пас или TEA) и 56 процедури с ендоваскуларна 
техника. 

 
 

Goal 
The goal is to maintain the original artery 

anatomy, with homogenous drug transfer to the 
vessel wall, to avoid chronic inflammation because 
of absence of polymers, to reduce DAPT duration 
and to maintain an easy lesion crossing/deliver-
ability by balloon in small calibre vessels. 

 
Methods 
The included patients are 82. 
According to the Fontaine classification:  
62.5% - III and 37.5% - IV; 
56,1% -  diabetic patients 
3,6% - dialysis patients  
37% - patients with coronary heart disease 
26 procedures were made in hybrid-technique 

(combined with Stenting or bypass or TEA),  
56 procedures were made in endovascular-

technique. 
 
Results 
11 patients reached 12 month follow up, 10 pa-

tients with full patency after 12 mths (90.91%);  
32 patients reached 6 month follow up, 30 pa-

tients with full patency after 6 mths (93.75%); 
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Резултати 
11 пациенти са достигнали 12-месечно про-

следяване, 10 пациенти са с пълна проходимост 
след 12 месеца (90,91%); 32 пациенти са до-
стигнали 6-месечно проследяване, 30 пациенти 
с пълна проходимост след 6 месеца (93,75%); 12 
пациенти са достигнали 3-месечно проследя-
ване, 9 пациенти с пълна проходимост след 3 
месеца (75%) 

 
Заключение 
Този балон с покритие Sirolimus за пери-

ферни съдове показва високи непосредствени 
технически характеристики и адекватна кратко-
срочна ефикасност и безопасност.  

Следват допълнителни данни. 

12 patients reached 3 month follow up, 9 pa-
tients with full patency after 3 mths (75%) 

 
Conclusion 
This Sirolimus coated balloon for peripheral 

vessels shows high immediate technical perform-
ance and adequate short-term efficacy and safety. 
Further data will follow. 

Dr. med. univ. Peter Metzger 
Head of vascular surgery division 
Department for general, visceral and vascular surgery, General hospital St. Johann in Tirol, Austria 
A.ö. Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol, Bahnhofstraße 14, A-6380 St. Johann in Tirol, Austria 
Email: peter.metzger@sbg.at 
Phone +436649241421 
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Аортна дъга и клоновете ѝ

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА АНЕВРИЗМА НА АРТЕРИЯ СУБКЛАВИЯ С 
ХРОНИЧНА ДИСТАЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 
Г. Димитров, Б. Стоянова, П. Митков, В. Яръмова, Н. Николов, М. Станкев 
Клиника по съдова хирургия                                                                                                        
МБАЛ Национална кардиологична болница, София 
 
 
RARE CASE OF SUBCLAVIAN ARTERY ANEURYSM WITH CHRONIC 
DISTAL EMBOLIZATION - CASE REPORT 
 
G. Dimitrov, B. Stoyanova, P. Mitkov, V. Yarymova, N. Nikolov, M. Stankev 
Clinic of vascular surgery                                                                                                               
National Heart Hospital, Sofia 

Въведение 
Аневризмите на а. субклавия са редки и засягат 

по-малко от 1% от населението. Те често са 
свързани с усложнения като тромбоза или дистална 
емболизация. Рискът от исхемия на горния крайник 
налага срочно лечение на това заболяване. Доклад-
ваме случай на пациент с аневризма на а. субкла-
вия и хронична исхемия, застрашаваща лявата 
ръка. 

 
Клиничен случай 
47-годишен мъж с болка в покой и цианоза на 

лявата длан от шест месеца и липсващи брахиални 
и киткови пулсации се презентира в клиниката. 
Проведеното скенер ангиографско изследване от-
крива 15,9 mm аневризма на трети сегмент на ля-
вата а. субклавия, хронична оклузия на а. 
брахиалис, проходими съдове на предмишницата и 
липса на контрастиране на палмарната дъга. Пред-
приехме отворено хирургично лигиране на анев-
ризмата, синтетична интерпозия на сегмента (7 mm 

Introduction 
Subclavian artery aneurysms are rare and af-

fect less than 1% of the population. They are often 
associated with thrombosis or distal embolisation 
reinforcing the need to repair due to upper limb ex-
tremity ischaemia. We report a patient with subcla-
vian artery aneurysm and chronic limb threatening 
ischaemia of the left hand. 

 
Case report 
47 years old male presented with rest pain for 

the last six months, cyanosis of the left hand and 
absent brachial and distal pulsations. The emer-
gency CT scan revealed 15.9 mm aneurysm of the 
third segment of the left subclavian artery, chronic 
brachial occlusion, patent forearm vessels and no 
sign of the palmar arch. We performed open sur-
gery ligation of the aneurysm, prosthetic graft in-
terposition (7 mm ring), semi-closed Vollmar 
endarterectomy of the brachial artery and autove-
nous angioplasty. The patient was discharged on 
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рингова протеза), полузатворена ендартеректомия 
по Vollmar на брахиалната артерия и автовенозна 
ангиопластика. Пациентът е изписан на 4-ия сле-
доперативен ден с пулс на улнарната артерия и 
пълно облекчаване на симптомите на  дългосрочна 
терапия с Аценокумарол и Клопидогрел. Просле-
дяването на първия месец показа проходима рекон-
струкция. 

 
Заключение 
Аневризмата на а. субклавия е изключително 

рядко заболяване, но поради естествената си ево-
люция то има огромно клинично значение. Образ-
ните изследвания са от съществено значение за 
хирургичната подготовка на пациента. Отворената 
хирургия остава златният стандарт за лечението, 
въпреки напредъка в ендоваскуларните и хибрид-
ните стратегии. Дългосрочните резултати от раз-
личните терапевтични подходи трябва да бъдат 
потвърдени в по-нататъшни проучвания. 

 
Ключови думи: аневризма на а. субклавия, ис-

хемия на горните крайници 

4th postoperative day with ulnar artery pulsation 
and symptoms relieve. He was advised to take Ac-
cenocumarol and Clopidogrel for long term ther-
apy.  The follow up on the 1st month showed 
patent reconstruction. 

 
Conclusion   
Subclavian artery aneurysm is an extremely 

rare entity; however because of their natural his-
tory they have huge clinical significance. Imaging 
techniques are essential for the diagnosis and sur-
gical preparation of the patient. Open repair re-
mains the gold standard therapy for subclavian 
artery aneurysm, despite the improvements in en-
dovascular and hybrid strategies. Long-term re-
sults must still be confirmed in further studies. 

 
Keywords: subclavian artery aneurysm, upper 

extremity ischaemia 
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КЛИНИЧЕН ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 
ТАНДЕМНИ СТЕНОЗИ НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ 
 
Г. Димитрова, Б. Минкова, В. Червенков, А. Даскалов 
Клиника по съдова хирургия, 
„Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, София, България 
 
 
CLINICAL EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF TANDEM CAROTID 
STENOSES 
 
Dimitrova G., Minkova B., Chervenkoff V., Daskalov A. 
Clinic of Vascular Surgery, 
“Acibadem City Clinic Tokuda Hospital” Sofia, Bulgaria 

Увод 
Мозъчносъдовите инциденти (МСИ) представ-

ляват една от основните причини за инвалидизация 
и смъртност на населението. При 20% от пациен-
тите, преживели МСИ, се установява наличие на 
атеросклеротични плаки на сънните артерии. Тан-
демните лезии на каротидните артерии (наличие на 
стенози над 50% на общата сънна артерия (ОСА) 
или разположени дистално от вътрешната сънна 
артерия (ВСА) са редки и представляват терапев-
тична дилема за медицинския специалист. 

  
Цел 
В този доклад ще представим възможността за 

комбиниране на терапевтичните методи при лече-
нието на тандемни стенози. 

 
Материал и метод 
Представяме клиничен случай на 65-годишен 

пациент с преживени исхемични мозъчни инсулти 
в басейна на дясна и лява средна мозъчна артерия 
(СМА) и установени високостепенна стеноза на 
бифуркацията на ОСА и стеноза (70%) на ВСА. 

  
 

Introduction 
Cerebrovascular accidents (CVA) are one of 

the leading causes of morbidity and mortality. Ath-
erosclerotic carotid plaques are present in 20 % of 
patients who have survived CVA. 

Tandem carotid lesions are defined as signifi-
cant high-grade internal carotid artery (ICA) steno-
sis and ≥ 50% stenosis of the common carotid 
artery (CCA), or distal cranial artery. They are rare 
and usually are therapeutic dilemma for any treat-
ing physician. 

 
Aim 
This report presents our experience with treat-

ment strategies of  tandem carotid stenoses. 
Material and method 
Clinical case of 65-year-old man, who had sur-

vived ischemic strokes in the area of the left and 
the right middle cerebral artery (MCA) with high-
grade stenosis of the ostium of left CCA and 70% 
stenosis of ICA. 

 
Results 
The therapeutic strategy included carotid en-

darterectomy (CEA), followed by conservative 
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Резултати 
Терапевтичната стратегия включваше каро-

тидна ендартеректомия (КЕА), последвана от оп-
тимално медикаментозно лечение. Не се 
наблюдаваха неврологични усложнения в ранния 
следоперативен период. 

 
Заключение 
Адекватната диагностична оценка на тандем-

ните лезии на сънните артерии, съчетана с ком-
плексния терапевтичен подход (КЕА, хибридна 
процедура – съчетана КЕА с ендоваскуларни ме-
тоди, медикаментозна терапия) са най-добрият 
избор при тяхното лечение. 

 
Ключови думи: каротидни тандемни стенози, 

комплексен терапевтичен подход 

treatment. No further neurological symptoms were 
observed during the early postoperative period. 

 
Conclusion 
Our experience shows that adequate diagnostic 

assessment of the lesions, combined with a com-
plex therapeutic approach (CEA, hybrid proce-
dure- combined CEA with endovascular 
techniques, conservative therapy) are the best op-
tion in such cases. 

 
Keywords: tandem carotid stenoses, complex 

therapeutic approach 
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ТРОМБОЗА НА АРТЕРИЯ СУБКЛАВИЯ, УСЛОЖНЕНА С  
ДИСТАЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА БРАХИАЛНАТА АРТЕРИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТКА С ГОЛЯМА ИНТРАКРАНИАЛНА АРТЕРИО-ВЕНОЗНА 
МАЛФОРМАЦИЯ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 
Г. Димитров, Н. Николов 
Клиника по съдова хирургия 
МБАЛ Национална кардиологична болница, София 
 
 
SUBCLAVIAN ARTERY THROMBOSIS COMPLICATED WITH DISTAL 
EMBOLIZATION OF BRACHIAL ARTERY IN A PATIENT WITH 
LARGE INTRACRANIAL ARTERIOVENOUS MALFORMATION 
  - CLINICAL CASE 
 
G. Dimitrov, N. Nikolov 
Clinic of vascular surgery 
National Heart Hospital, Sofia

Увод 
Тромбозата на а. субклавия е състояние, при 

което се нарушава кръвоснабдяването на горния 
крайник и може да се наблюдават вариабилни про-
яви на subclavian steal syndrome. Често оклузията 
на подключичната артерия е последица от наруша-
ване на целостта на интималния слой на съда, 
вследствие на външна компресия, повтарящи се 
травми или атеросклеротични промени на съда.  

 
Клиничен случай  
 48-годишна жена, постъпила в клиниката по 

спешност с внезапно появило се изтръпване, болки 
и изстиване на лявата предмишница и ръка. Паци-
ентката е с известна от 2008 г. голяма артерио-ве-
нозна малформация фронто-базално в дясна 
хемисфера и симптоматична епилепсия. От прове-
дения клиничен преглед се установява липсващ 
пулс на китковите артерии, бледа ръка и пръсти с 
умерено намалена сетивност и подвижност. От 
проведения скенер се установи пристенен тромб в 

Introduction 
Subclavian artery’s thrombosis is a situation at 

which the blood supply of the upper limb is vio-
lated and variable behavior of subclavian steal syn-
drome can be observed. The occlusion of 
underclavicle artery is often a result of violation 
of the entirety of the intimal vascular layer in con-
sequence of exterior compression, repeated trau-
mas or atherosclerotic vascular changes. 

 
Clinical case 
A 48-year-old woman, hospitalized in the 

clinic as an emergency case with suddenly ap-
peared formication, aches and chill in the left fore-
armpit and arm. The patient is with front-basal 
great artery-venous malformation in the right 
hemisphere and symptomatic epilepsy. From the 
conducted clinical examination it is found lack of 
pulse in the wrist arteries, pale hand and fingers 
with moderately reduced sensuousness and mobil-
ity. From the conducted scanner it was found a 
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проксималния сегмент на а. субклавия и емболиза-
ция на дисталната брахиална артерия.  Поради на-
личието на интракраниална артерио-венозна 
малформация се прецени като неподходяща за из-
вършване на каротидо-субклавиен байпас. Под ло-
кална анестезия се извърши тромбемболектомия на 
а. брахиалис, радиалис и улнарис, след което се 
въведе дезиле ретроградно в а. субклавия, премина 
се тромбозата с твърд водач и се инсертира покрит 
стент в областта на тромбозата. Пациентката беше 
изписана на втори следоперативен ден с възстано-
вен пулс на китковите артерии. 

 
Заключение 
Възможностите за лечение на тромбозата на 

артерия субклавия включват както ендоваскуларни 
така и конвенционални хирургични методи. Стен-
тирането на а. субклавия би трябвало да е метод на 
избор при високорисковите пациенти, докато каро-
тидо-субклавиалният байпас има по-добри дълго-
срочни резултати. 

walled thrombus in the proximal segment of sub-
clavia and embolization of the distal brachial ar-
tery. Because of the presence of intracranial 
arter-venous malformation it was assessed as inad-
equate an accomplishment of carotid subclavian 
bypass.  With local anaesthesia it was accom-
plished thrombembolectomia of artery brachialis, 
radialis and ulnaris, after which retrograde sheath 
was brought in the subclavian artery, the thrombo-
sis was passed by a stiff guidewire and was in-
serted a covered stent in the thrombosis area. The 
patient was discharged from hospital on the second 
post-operating day with rehabilitated pulse of the 
wrist arteries. 

 
Conclusion  
The possibilities in thrombosis treatment of 

subclavian artery include endovascular as well as 
open-surgery methods. Inserting stents of the sub-
clavian artery should be a method by choice with 
high-risk patients as long as carotid subclavian by-
pass has better long-term results. 
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РОЛЯ НА ЕНДОВАСКУЛАРНОТО ЛЕЧЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА 
ПРОХОДИМОСТТА НА СЪДОВИТЕ ДОСТЪПИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 
 
Л. Добричков, С. Дойчинова, Д. Николов 
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ROLE OF ENDOVASCULAR TREATMENT TO PROLONG 
THE PATENCY OF VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS 
 
L. Dobrichkov, S. Doychinova, D. Nikolov 
Department of Vascular surgery, University Hospital Sofiamed, Sofia 

Увод 
Интимална хиперплазия във венозния участък е 

основна причина за тромбоза на артерио-венозните 
достъпи за хемодиализа. Поради ограничения брой на 
възможните съдови достъпи  удължаването на 
първично-асистираната и вторичната проходимост на 
съществуващите достъпи е с висок приоритет. 

 
Цели 
Студията сравнява ефикасността на хибридния 

подход спрямо тромбектомия при тромбозирали AVG 
и AVF и цели оценяване резултатите от PTA спрямо 
стентиране за лечение на дис- и нефункциониращи 
достъпи за хемодиализа.  

 
Методи 
За периода май 2018 - юли 2021 се проведе ото-

ворено проспективно проследяване с 51 пациенти с 
инсуфициенция (n=9) или тромбоза (n=42) на съдов 
достъп, разделени в три групи според процедурата: 
група А - тромбектомирани без интраоперативна ан-
гиография (n=20), група В - с ендоваскуларна корек-
ция на персистиращи достъпи с нисък дебит (n=9), 
група С - тромбектомирани с еднортапна ангиография 
и ендоваскуларна процедура. Резултатите бяха съпо-
ставени с тези от публикуваната по темата литература. 

 
Резултати 
На 12-ия месец загубата на вторична проходи-

мост (50%) и загубата на достъп (30%) в група А е 

Aims 
The study compares efficacy of hybrid approach 

to thrombectomy in thrombosed AVG and AVF and 
aims to evaluate results of PTA versus stenting for the 
treatment of dysfunctional dialysis accesses. 

 
Methods 
Between May 2018 and July 2021, an open 

prospective follow-up was performed with 51 patients 
with insufficiency (n = 9) or thrombosis (n = 42) of 
vascular access, divided into three groups according 
to the procedure - group A - thrombectomized without 
intraoperative angiography (n = 20), group B - with 
endovascular correction of patent stenosed AVF/AVG 
(n = 9), group C - hybrid procedure. The results were 
compared with those published on the topic. 

 
Results 
At 12 months, the loss of secondary patency 

(50%) and the loss of access (30%) in group A was sig-
nificantly higher than in groups B and C. Primary as-
sisted and secondary patency in patients with 
implanted BMS of groups B and C is better than pa-
tients with PTA. Patients who used DCB showed better 
results than regular PTA. The implantation of arterial 
stents in the venous part of the vascular access gives 
good results and does not lead to additional complica-
tions. Intervented AVFs had better secondary patency 
than AVGs, although the difference was not statisti-
cally significant. 
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значително по-висока спрямо групи В и С. Първично 
асистираната и вторичната проходимост при пациенти 
с имплантиран стент от групи В и С е по-добра 
спрямо пациентите с балонна ангиопластика. Паци-
енти, при които са използани медикамент покрити ба-
лони, показват по-добри резултати спрямо 
обикновената РТА. Имплантацията на артериални 
стентове във венозната част на съдовия достъп дава 
добри резултати и не води до допълнителни усложне-
ния. Интервенираните AVF имат по-добра вторична 
проходимост спрямо AVG, въпреки че разликата не е 
статистически значима. 

 
Дискусия 
Проследяването на съдовите достъпи и навре-

менното интервениране удължава първично-асисти-
раната проходимост. Хибридното лечение удължава 
вторичната проходимост спрямо обикновената тром-
бектомия и намалява риска от загуба на достъпа. При 
пациенти с остатъчна бъбречна функция или йодна 
алергия интервенцията може да бъде извършена с 
СО2 контрастиране или под ехографски контрол.  

 
Ключови думи: съдов достъп за хемодиализа, 

ендоваскуларно лечение, вторична проходимост, ве-
нозно стентиране, хибридна хирургия  

Discussion 
Follow-up of vascular accesses and timely inter-

vention prolongs primary assisted patency. Hybrid 
treatment prolongs secondary patency compared to 
conventional thrombectomy and reduces the risk of 
loss of access. In patients with residual renal function 
or iodine allergy, the intervention may be performed 
with ultrasound or CO2 enhanced.  

 
Keywords: vascular access for hemodialysis, en-

dovascular treatment, secondary patency, venous stent-
ing, hybrid surgery 
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ПОДХОДИ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КАРОТИДНИ 
СТЕНОЗИ. ШЪНТИРАНЕ ИЛИ КЛАМПАЖ? СОБСТВЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ И НАБЛЮДЕНИЯ 
 
Н. Михайлов, П. Славов, Д. Котасов, Д. Рухини 
Отделение по съдова хирургия  
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SURGICAL APPROACH IN THE TREATMENT OF CAROTID STENO-
SIS. SHUNTING OR CLAMPING? OWN RESULTS AND 
OBSERVATIONS 
 
N. Mihaylov, P. Slavov, D. Kotasov, D. Ruhini 
UMHAT Pulmed, Plovdiv 

Цели 
Настоящият доклад представя нашия подход в 

диагностиката и лечението на екстракраниалната 
съдова болест като се оценяват ефективността, без-
опасността и усложненията от интервенцията. 
Сравняват се собствените резултати с наличните 
доказателства в подкрепа на шънтирането по време 
на каротидна ендартериектомия (КEA). 

 
Материали и методи     
За 18 месеца е извършена ангиографска диаг-

ностика при 88 пациенти,  а 34 са оперирани по 
повод високостепенна стеноза на ВКА. При 33 от 
оперираните рутинно е използван шънт.  При 19 
(56%) пациенти е извършена пач пластика, а при 
15 (44%) артериотомията е затворена с директна 
артериорафия. Анализират се рисковите фактори, 
използваните оперативни методики, усложненията, 
ранните и късните следоперативни резултати, 
сравнени с наличната литература. 

 
Резултати 
Рутинното използване на шънт не е довело до 

увеличаване на периоперативния риск спрямо ре-

Objective 
This report presents our approach to the diag-

nosis and treatment of Extracranial Vascular Dis-
ease by assessing the effectiveness, complications  
and safety of the procedure. Own results are com-
pared with the available evidence to support shunt-
ing during carotid endarterectomy (CEA). 

 
Methods  
For 18 months, angiographic diagnosis was 

performed in 88 patients, 34 underwent surgery for 
high-grade stenosis of the ICA. A shunt was rou-
tinely used in 33 of the operated patients. Patch 
plasty was performed in 56% of the patients (n=19) 
and in 44%  of the patients (n=15) arteriotomy was 
closed with direct arteriorrhaphy. Risk factors, 
used surgical techiques, complications, early and 
late postoperative results were analyzed and com-
pared to the available literature. 

 
Results 
Routine shunting didn't lead to an increase in 

perioperative risk compared to the results of the 
available meta-analyzes. Of the operated patients, 
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зултатите от наличните метаанализи. От оперира-
ните пациенти, асимптоматични са 2.94% (n=1), с 
ТИА – 38% (n=13),а прекарали един - 41% (n=14), 
два - 12% (n=4) или три - 5.88% (n=2)  ИМИ в ми-
налото. При нито един пациент не се наблюдава 
усложнение, пряко свързано с шънтирането. 30-
дневната смъртност е 2.94% (n=1), а 6 месечната – 
5.88% (n=2). 

 
Заключение 
В наличната литература данните за рутинно 

използване на шънтиране при КЕА са неедно-
значни. Някои  хирурзи използват рутинно шънти-
ране, а други предпочитат селективното 
шънтиране. В нашата практика рутинното шънти-
ране не усложнява процедурата, не увеличава 
значително оперативното време, не води пряко до 
усложнения в периоперативния период и елими-
нира необходимостта от интраоперативно невро-
мониториране. 

 
Ключови думи: каротидна ендартеректомия, 

хирургични техники, ИМИ, шънтиране, синте-
тична пач пластика 

2.94%(n = 1) were asymptomatic, 38%(n = 13) was 
with TIA. Those who suffered one, two or three is-
chemic strokes in the past was 41%(n = 14), 12% 
(n = 4) and - 5.88 % (n = 2), respectively. No com-
plications directly related to shunting was observed 
in any of the patients. 30-day mortality was 
2.94%(n = 1), 6-month mortality was 5.88%(n = 2). 

 
Conclusion 
In the literature, the data on routine use of 

shunting in CEA are ambiguous. In our practice 
routine shunting does not complicate the proce-
dure, neither increase the operative time. It  elim-
inates the need for intraoperative neuromonitoring 
and does not lead to complications in the perioper-
ative period. 

 
Keywords: Carotid endarterectomy, surgical 

technique, ischemic stroke, shunting, PATCH an-
gioplasty 
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Пандемията Ковид-19

КОВИД-19 АСОЦИИРАНА ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА 
 
Р. Николаева, Д. Луканова, А. Драмов 
Отделение по ангиология 
МБАЛ Национална кардиологична болница, София, България 
 
 
COVID-19 ASSOCIATED DEEP VEIN THROMBOSIS 
 
R. Nikolaeva, D. Lukanova, A. Dramov 
Angiology Department 
National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria 

Коронавирусната инфекция 2019 г. (Ковид-19) 
причинява мощен клетъчно-медиран възпалителен 
отговор и хиперкоагулация, водещи до дифузна 
оклузивна тромботична микроангиопатия с алвео-
ларно увреждане и съдова ангиогенеза. Комбина-
цията му с традиционните рискови фактори за 
дълбока венозна тромбоза (ДВТ) се свързва с по-
високата ѝ честота при тези пациенти. 

 
Целта на проведеното проспективно про-

учване е да се оцени процентното съотношение на 
пациентите, потърсили лекарска помощ след пре-
карана Ковид-19 инфекция със симптоми, сходни 
на тези при ДВТ и пациентите с налична такава. 
Потърсена е връзка между тежестта на ДВТ, на ви-
русната инфекция и наличието или липсата на ан-
тикоагулантна профилактика. 

 
Материал и методи 
В проучването са включени 120 пациенти - 88 

жени и 32 мъже, на средна възраст 52,7 г. При 
всички е направен клиничен преглед и дуплекс улт-
расонография по повод новопоявила се симптома-

COVID-19 causes a potent cell-mediated in-
flammatory response that may lead to hypercoag-
ulation, causing diffuse occlusive thrombotic 
microangiopathy withprimary damage to alveolar 
vasculature and following vascular angiogenesis. 
In combination with other risk factors that predis-
pose to developing deep vein thrombosis (DVT), 
patients who were infected with the virus have a 
greater risk of developing DVT, compared to those 
who weren’t infected. 

 
The aim of this prospective study is to assess 

the percentage of patients presented with DVT 
compared to those who need medical attention 
after a COVID-19 infection with symptoms sug-
gesting DVT. A correlation was found between the 
severity of DVT, of the viral infection and the pres-
ence or absence of anticoagulant prophylaxis. 

 
Material and methods 
The study includes 120 patients - 88 women 

and 32 men, with a mean age of 52.7 years. Every 
one underwent medical examination including du-
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тика, наподобяваща ДВТ, след прекарана Ковид-19 
инфекция. Направен е сравнителен анализ на симп-
томите, ангиологичния статус, дуплекс ултрасоно-
графията и коморбидността на пациентите. 
Изследвана е и зависимостта между тежестта на 
инфекцията и избрания терапевтичен подход с ак-
цент върху антикоагулантната профилактика.  

 
Резултати 
ДВТ се среща при 100% от пациентите с тежка 

и при 2,78% от тези с лека до умерена степен на 
прекарана Ковид-19 инфекция без антикоагулантна 
профилактика. Наблюдавахме ДВТ при 6% от па-
циентите с прекаран Ковид-19 и с тежък коморби-
дитет, получили антикоагулантна профилактика. 

 
Заключение 
ДВТ се среща по-често при пациенти с тежко 

прекарана Ковид-19 инфекция и при такива без ан-
тикоагулантна профилактика. Стратификацията на 
риска за ДВТ е ключов момент за оптимизиране на 
профилактиката. 

 
Ключови думи: Ковид-19, дълбока венозна 

тромбоза, антикоагулантна профилактика 

plex ultrasonography. A comparative analysis 
which includes the symptoms, angiological status, 
duplex ultrasonography results and comorbidity of 
patients was performed. The correlation between 
the severity of the infection and the chosen thera-
peutic approach with an emphasis on prophylaxis 
was investigated. 

 
Results 
DVT occurred in 100% of patients with severe 

and in 2.78% of those with mild to moderate 
COVID-19 infection, who did not underwent anti-
coagulant treatment. We also found that 6% of the 
patients with multiple chronic comorbidities devel-
oped DVT despite the ongoing anticoagulant pro-
phylaxis. 

 
Conclusion 
DVT is found to occur with greater incidence 

in patients with severe COVID-19 infection and in 
those who did not underwent anticoagulant treat-
ment. Risk stratification for DVT is a milestone for 
optimizing prophylaxis. 

 
Keywords: COVID-19, deep vein thrombosis, 

anticoagulant prophylaxis 
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АРТЕРИАЛНА ТРОМБОЗА НА ГОРЕН КРАЙНИК И НЕЙНИТЕ 
УСЛОЖНЕНИЯ КАТО ПОСЛЕДИЦА ОТ КОВИД-19 – ПИЛОТНО 
ПРОУЧВАНЕ 
 
Б. Чешмеджиева, Б. Киров, С. Станев 
Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив    
 
 
ARTERIAL THROMBOSIS OF THE UPPER EXTREMITY AND IT'S 
COMPLICATIONS, AS A RESULT OF COVID-19 – PILOT STUDY 
 
B. Chesmedzhieva, B. Kirov, S. Stanev 
UMHAT St. Geogre - Clinic of Vascular surgery, Plovdiv 

Честотата на остра исхемия поради артери-
ална тромбоза на горен крайник е 5 пъти по-
ниска от тази на долен крайник. По литературни 
данни постоперативните усложнения достигат 
до 11% от оперираните, като при 2% се е нало-
жила ампутация на горен крайник поради дефи-
нитивна исхемия. С развитието на пандемията 
от КОВИД-19, наблюдаваме увеличване на слу-
чаите на артериални тромбози. По литературни 
данни острата исхемия на горен крайник при 
пациенти с КОВИД-19 се среща при 16,7% от 
случаите на исхемия на крайниците, а тази на 
долен - в 83,3% , като ампутациите, поради де-
финитивна исхемия на крайник достигат 18%. 

 
Материали 
Данните обхващат периода юли 2020 – 

април 2021. Случаите са разделени в две групи 
– пациенти без (обща популация) и с докумен-
тални данни за положителен PCR или антигенен 
тест за КОВИД-19 (изследвана група). Изслед-
вани са броят и процентното съотношение на 
регистрираните усложнения 

 
Резултати и обсъждане 
В настоящото проучване наблюдаваме по-

The prevalence of acute upper limb ischemia, 
due to arterial thrombosis is 5 times lower than that 
of lower extremity. According to the references 
postoperative complications can reach 11% of the 
cases, in 2% an amputation due to gangrene was 
required. In the course of COVID-19 pandemic we 
observe an increase of the cases with acute arterial 
thrombosis. According to the references acute 
upper limb ischemia in COVID-19 positive pa-
tients is 16,7%, and that of the lower extremity 
83,3% of the cases. Amputations due to gangrene 
can reach up to 18%. 

 
Materials 
Data are collected in the period July 2020-

April 2021. The cases are split in two groups – pa-
tients without (general population), and patients 
with positive PCR or antigen test for SARS-CoV-
2 (study group). We explore the count and the rel-
ative share of registered complications. 

 
Results and discussion 
In this study we observe higher prevalence of 

the acute upper limb ischemia, as well as higher in-
cidence of the postoperative complications. The 
postoperative rethrombosis occurred , despite of 
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висок относителен дял на артериална тромбоза 
на горен крайник в изследваната група, както и 
по-голям брой постоперативни усложнения в 
същата. Постоперативните ретромбози на-
стъпват на фона на адекватна антикоагулантна 
профилактика. 

Голямата честота на артериални и венозни 
тромботични усложнения се отдава на тежка об-
щовъзпалителна реакция, микроангиопатия, хи-
поксия и дифузна интравазална коагулопатия. 

 
Ключови думи: артериална тромбоза на 

горен крайник, исхемия, КОВИД-19 

optimal anticogaulation. 
The higher incidence of acute arterial and ve-

nous thrombosis is associated with severe inflama-
trory reaction, microagipathy, hypoxemia and 
diffuse intravasal coagulopathy. 

 
Keywords: arterial thrombosis of upper limb, 

ischemia, COVID-19 
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АРТЕРИАЛНИ ТРОМБОЗИ СЛЕД КОВИД-19 – СПЕЦИФИКА И         
ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ 
 
С. Бисеров , П. Атанасов, А. Елкин, И. Тенев, М. Славова, Д. Петков 
МБАЛ „Тракия“, Стара Загора 
 
 
ARTERIAL THROMBOSIS AFTER COVID 19 - SPECIFICS AND 
TREATMENT APPROACHES 
 
S. Biserov, P. Atanasov, A. Elkin, I. Tenev, M. Slavova  D. Petkov 
MНAТ Trakia, Stara Zagora 

Въведение 
Прицелни тъкани на новопоявилият се ко-

ронавирус 2 (SARS-CoV-2) са не само белодроб-
ният паренхим,  но и съдовият ендотел. По тази 
причина SARS-CoV-2 инфекцията се асоциира 
с артериални и венозни тромботични комплика-
ции, достигащи до 2.6 % при некритичните и до 
35.3% при критичните хоспитализирани паци-
енти в САЩ. 

 
Цел  
Ретроспективен анализ на артериални ин-

тервенции при КОВИД-19 асоциирани тромбо-
тични оклузии, настъпили на фона на 
нискомолекулна хепаринова профилактита при 
стационарно лекувани пациенти с тежко про-
текла инфекция и протрахирана реконвалесцен-
ция. 

 
Материали и методи 
При 5 пациенти (4 м:1 ж) на средна възраст 

69 г. (64-85) се извършиха хибридни реваскула-
ризации – тромбектомии с DEB ангиопластика 
и стентиране. Интервенциите се извършиха 
средно на 42-я.ден (36-68) след презентиране на 
исхемията. Регистрираха се завишени стойно-
сти на D-dimer предоперативно и значително 

Introduction 
Target tissues of the emerging coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) are not only the lung parenchyma, 
but also the vascular endothelium. Therefore, 
SARS-CoV-2 infection is associated with arterial 
and venous thrombotic complications, reaching up 
to 2.6% in non-critical and up to 35.3% in critical 
hospitalized patients in the United States. 

 
Purpose 
Retrospective analysis of arterial interventions 

in COVID-19 associated thrombotic occlusions oc-
curring against the background of low molecular 
weight heparin prophylaxis in inpatients with se-
vere infection and prolonged convalescence. 

 
Materials and method 
In 5 patients (4 m:1 w) with a mean age of 69 

years. (64-85) performed hybrid revascularizations 
- thrombectomies with DEB angioplasty and stent-
ing. Interventions were performed on average on 
day 42 (36-68) after ischemic presentation. Ele-
vated D-dimer values were reported preoperatively 
and significantly higher postoperative heparin re-
quirements in all patients. 
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по-високи следоперативни хепаринови нужди 
при всички пациенти. 

 
Резултати 
При всички пациенти се постигна 100% 

първична проходимост и преживяемост и липса 
на ретромбози в рамките на първите 6 месеца 
от проследяването. 

 
Изводи  
Патологичните ендотелна и миофибро-

бластна пролиферации с колагенова дисплазия 
при пациенти с КОВИД-19 са в основата на рет-
ромбозите, чиято превенция може да се дължи 
нe само на адекватната  високодозова хепари-
нова медикация периоепративно, но и на дълго-
срочния ефект на паклитаксела. 

Комплкесните грижи от високоспециализи-
ран и технологично окомплектован екип също 
способстват за положителните резултати при 
тези пациенти. 

 

Results 
All patients achieved 100% primary patency 

and survival, and no thrombosis within the first 6 
months of follow-up. 

 
Conclusions 
Pathological endothelial and myofibroblast 

proliferations with collagen dysplasia in patients 
with COVID-19 are at the heart of rethrombosis, 
the prevention of which may be due not only to ad-
equate high-dose heparin treatment periopera-
tively, but also to the long-term effect of 
paclitaxel. 

The complex care of a highly specialized and 
technologically equipped team also contributes to 
the positive results in these patients. 
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АЛГОРИТЪМ ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД 
АМПУТАЦИЯ ПО ПОВОД НА СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 
М. Цеков1, К. Гиров1, С. Марангозов1, Н. Колев1, М. Мирева2 
1. Клиника по съдова хирургия – ВМА, София 
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ALGORITHM FOR EARLY REHABILITATION IN PATIENTS AFTER 
AMPUTATION FOR VASCULAR DISEASES 
 
M. Tsekov1, K Guirov1, S. Marangozov1, N. Kolev1, M. Mireva2 
1. Clinik of Vascular Surgery – Military Medical Academy- Sofia 
2. Medical College “Jordanka Filaretova” Medicine University-Sofia 

За съжаление, въпреки напредъка на съдовата 
и ендоваскуларната хирургия през последното де-
сетилетие, в много от случаите ампутацията остава 
последната възможност в битката срещу атеро-
склерозата и диабета. 

Правилно и навременно изпълнената ампута-
ция води до облекчаване на болката при пациенти 
с напреднала исхемия и контрол на инфекцията в 
условията на сепсис. 

 
Целта на тази презентация е да се оцени ро-

лята на ранната рехабилитация при пациентите 
след ампутация по повод на съдови заболявания, 
както и съвременния алгоритъм за нейното про-
веждане. 

Материали и методи: 
Настоящият труд обхваща 13 случая на паци-

енти след ампутация на различни нива за период 
от две години. При всички тях имаме първично за-
здравяване на оперативните рани. Рехабилитацията 
е започната на първия следоперативен ден и е во-

Unfortunately, despite advances in vascular 
and endovascular surgery over the past decade, in 
many cases amputation remains the last solution in 
the fight against atherosclerosis and diabetes. 
Proper and timely amputation leads to pain relief 
in patients with advanced ischemia and infection 
control in sepsis. 

 
The purpose of this presentation is to eval-

uate the role of early rehabilitation in patients after 
amputation due to vascular diseases, as well as the 
modern algorithm for its implementation. 

 
Materials and methods: 

Тhe present work covers 13 cases of patients 
after amputation at different levels for a period of 
two years. In all of them we have primary healing 
of surgical wounds. Rehabilitation was started on 
the first postoperative day and was conducted daily 
until the patient was discharged. The process con-
tinues afterwards at home. 
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дена ежедневно до изписване на пациента. Про-
цесът продължава и след това в домашни условия.  

Резултати:  
При всички тези пациенти е постигнато ранно 

раздвижване и завръщане към обичайните еже-
дневни дейности, а при някои от тях дори за-
връщане към трудовия процес. Избегнато е 
продължителното залежаване, водещо до обез-
движване, затлъстяване, поява на декубитални 
рани и обостряне на хроничните заболявания. 

 
Заключение:  
Решението за извършване на ампутация е 

трудно за всеки хирург, но неизбежно при напред-
нала гангрена или в случаите, когато са изчерпани 
всички възможности за съдово-реконструктивна 
хирургия. Забавената ампутация и неправилно 
определеното ниво обричат интервенцията на не-
успех, а именно на реампутация или вторично за-
здравяване на оперативната рана. Това от своя 
страна отлага във времето възможностите за ранно 
протезиране и рехабилитация.  

 
Ключови думи: гангрена, диабет, ампутация, 

рехабилитация. 

Results:  
All of these patients achieved early mobilisa-

tion and return to normal daily activities, and some 
of them even a return to the work process. Pro-
longed lying down leading to immobility, obesity, 
decubitus ulcers and exacerbation of chronic dis-
eases is avoided. 

 
Conclusion:  
Тhe decision to perform amputation is difficult 

for any surgeon, but inevitably in advanced gan-
grene or in cases where all possibilities for vascu-
lar and reconstructive surgery have been 
exhausted. Delayed amputation and incorrectly de-
fined level doom the intervention to failure and 
leads to reamputation or secondary healing of the 
surgical wound. This in turn delays the possibili-
ties for early use of prosthetics and rehabilitation. 

 
 Keywords: gangrene, diabetes, amputation, 

rehabilitation. 
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ПРИМЕРЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ 
В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ 
 
С. Богоев, Б. Чешмеджиева, Б. Киров, Я. Захариев, А. Петков, Ст. Станев 
Клиника по съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД 
Медицински университет – Пловдив 
 
 
AN EXEMPLARY ALGORITHM FOR TREATMENT OF CHRONIC 
WOUNDS IN THE FIELD OF VASCULAR SURGERY 
 
S. Bogoev, B. Cheshmedjieva, B. Kirov, Y. Zahariev, A. Petkov, St. Stanev 
Department of Vascular surgery & Angiology - UMHAT “St. George” 
Medical University of Plovdiv  

Хроничните рани са значително бреме за 
пациентите, здравните работници и здравната 
система. Те могат да бъдат класифицирани като 
типични и нетипични. По-голямата част от ра-
ните (95%) са типични, които включват исхе-
мични, невротрофични и хипостатични язви и 
две отделни образувания: диабетно стъпало и 
декубитални язви. Осемдесет процента от хро-
ничните рани, локализирани на подбедрицата, 
са резултат от хронична венозна недостатъ-
чност, при 5-10 процента - артериална етиоло-
гия, докато останалите са предимно 
невропатични язви. Хроничните рани значи-
телно намаляват качеството на живот на паци-
ентите, като изискват непрекъснато локално 
лечение, причинявайки обездвижване и болка 
при висок процент от тях, като засягат по-често 
възрастното население. Трудно заздравяващите 
рани на краката засягат 0,6-3 процента от тези 
на възраст над 60 години, увеличавайки се до 
над 5%  от тези над 80 години. 

За лечението на незарастващи рани са оце-
нени множество конвенционални методи за за-
здравяване, но липсва многостранен подход. В 
допълнение - липсата на унифициран алгоритъм 

Chronic wounds compel a significant burden 
to the patients, healthcare providers, and the 
healthcare system. They can be classified as typi-
cal and atypical. The majority of wounds (95%) are 
typical ones, which include ischemic, neurotrophic 
and hypostatic ulcers and two separate entities: di-
abetic foot and decubital ulcers. Eighty percent of 
chronic wounds localized on lower leg are the re-
sult of chronic venous insufficiency, in 5-10 per-
cent the cause is of arterial etiology, whereas the 
rest are mostly neuropathic ulcers. Chronic wounds 
significantly decrease the quality of life of patients 
by requiring continuous topical treatment, causing 
immobility and pain in a high percentage of pa-
tients, the majority of which are the elderly. Leg 
ulcers affect 0.6-3 percent of those aged over 60, 
increasing to over 5 percent of those aged over 80.  

Numerous conventional wound-healing modal-
ities have been evaluated in the management of 
nonhealing wounds, but a multifaceted approach is 
lacking. In addition the lack of a unified algorithm 
for treatment and standartised forms for the gath-
ering of data, regarding the characteristics of the 
skin and the output level of the wound, which will 
be tracked while treatment ensues, further perplex 
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на поведение и стандартизирани формуляри за 
събиране на данни и документи, които да из-
брояват значимите характеристики на кожата и 
раните на изходно ниво, и които ще бъдат про-
следявани в хода на грижите, допълнително 
утежнява и без това сложния терапевтичен под-
ход. Необходимо е да бъдат въведени критерии 
за обективна оценка на състоянието и терапев-
тичното повлияване на раните при използването 
на определен метод.  

Използването на правилен терапевтичен ал-
горитъм , холистичен подход за ранева оценка и 
мултидисциплианрен екип осигуряват оптимал-
ното лечение на хронични рани.  

 
Ключови думи: Хронични рани, диабетно 

стъпало, терапевтичен алгоритъм. 

this complicated problem. Objective criteria for 
wound assessment and therapeutic response need 
to be introduced when a certain therapeutic modal-
ity is used.  

The use of the right therapeutic algorithm, a 
holistic approach to wound assessment and a mul-
tidisciplinary team ensure the optimal treatment of 
chronic wounds. 

 
Keywords: Chronic wounds, diabetic foot, 

therapeutic algorithm 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЛЪЧЕВОТО И КОНТРАСТНО 
НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПРЕМИНАЛИ 
КОНЦВЕНЦИОНАЛНА АОРТО-АРТЕРИОГРАФИЯ И 
КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКА АНГИОГРАФИЯ 
 
С. Станев1, Б. Чешмеджиева1, Д. Костова-Лефтерова2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATION EXPOSURE AND 
CONTRAST AGENT USED IN PATIENTS AFTER CONVENTIONAL 
AORTO-ARTERIOGRAPHY AND CT ANGIOGRAPHY 
 
S. Stanev1, B. Chesmedzhieva1, D. Kostova-Lefterovа2 
UMHAT St. Geogre - Clinic of Vascular surgery  
National Cardiology Hospital  

Въведение 
Аорто-артериографията е метод, чрез който 

детайлно се изобразяват артериалните съдове 
чрез въвеждането на контрастна материя в тях. 
Тя е приета за златен стандарт сред образните 
изследвания на артериални съдове. 

В последните години мултидетекторната 
компютър-томографска ангиография (МДКТА) 
заема все по-голям дял сред диагностичните ин-
вазивни изследвания на периферните артери-
ални съдове. 

 
Материали и методи 
Изследването е проведно в периода януари 

2020 – декември 2020. Включени са 50 случайно 
подбрани пациенти: при 25 от тях е проведена 
конвенционална аорто-артериография от спе-
циалисти по съдова хирургия в хибридна опера-
ционна зала с рентгенов апарат тип С-рамо с 
таванно окачване. 

На останалите 25 пациенти е извършена 
КТ-аортоартериография. Изследванията са про-
ведени на два компютър-томографски апарата 
от екип на клиника по образна диагностика, 

Introduction 
Aorto-arteriography is a method by which ar-

terial vessels are imaged in details by contrast agent 
administration. It is accepted as the Gold Standard 
among all type imaging modalities of the arterial 
vessels. 

In recent years, the use of multidetector com-
puted tomography angiography (MDCTA) as a di-
agnostic modality of peripheral arteries has 
increased. 

 
Materials and methods 
The study was performed in the period January 

2020 - December 2020. 50 randomly selected pa-
tients were included: 25 of them underwent conven-
tional aorto-arteriography by vascular surgery 
specialists in a hybrid operating room. A C-arm 
with ceiling suspension was used. 

The remaining 25 patients underwent MDCTA. 
The examinations were performed on two computed 
tomography machines in the medical imaging de-
partment, using a dedicated imaging protocol. 

Results 
Comparative analysis of patient dose data 
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чрез използването на предварително разработен 
протокол. 

 
Резултати 
Сравнителният анализ на данните относно 

дозата на пациента показа по-малко лъчево на-
товарване при пациенти, преминали на конвен-
ционалната ангиография в сравнение с МДКТА. 
Средното количество на използваното конт-
растно вещество при пациентите, на които е из-
вършена конвенционално ангиографско 
изследване, е значително по-малко. При двете 
група пациенти не са наблюдавани значими 
усложнения след извършването на образните 
изледвания. 

Заключение 
Конвенционалната аорто-артериография де-

монстрира по-ниско лъчево натоварване на па-
циента в сравнение с МДКТА. Предимства на 
конвенционалното изследване са оптимален 
контрол на използваното количество контраст, 
както и възможността за ендоваскуларна интер-
венция по време на изследването. Сериозно 
предимство на МДКТА е по-малката инвазив-
ност. 

 
Ключови думи: аорто-артериография, 

МКТА, радиационна доза, контрастно вщество 

showed less radiation exposure in patients under-
going conventional angiography compared to 
MDCTA. The mean amount of contrast agent used 
in patients who underwent conventional angiogra-
phy was significantly less. In both groups of pa-
tients, no significant complications were observed 
after the imaging procedure. 

 
Conclusion 
Conventional aorto-arteriography demonstrates 

a lower patient radiation exposure compared to 
MDCTA. Advantages of the conventional study are 
the optimal control of the amount of contrast agent 
used and the possibility of endovascular interven-
tion during the study. A major advantage of 
MDCTA is its lower invasiveness. 

 
Keywords:  Aorto-arteriography, MDCTA,  ra-

diation exposure, contrast agent 
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ЛЪЧЕВО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ИМПЛАНТАЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА 
ПОСТОЯННИ КАТЕТРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 
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RADIATION EXPOSURE DURING IMPLANTATION AND 
CORRECTION OF LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER 
 
A. Petkov1, S. Stanev1, S. Bogoev1, B. Cheshmedzhieva1, D. Kostova-Lefterova2 
1. UMHAT St. Geogre - Clinic of Vascular surgery 
2. National Cardiology Hospital 

Въведение 
Перманентните катетри (ПК) за хемодиа-

лиза са алтернатива за хрониодиализа при паци-
енти с изчерпани възможности за конструкция 
на артерио-венозни фистули (АВФ). Импланта-
цията и корекцията им се извършва под рентге-
нов контрол за прецизиране на позицията на 
върха на катетъра, което довежда до известно 
облъчване на пациентите. 

 
Материали и методи 
Изследването е проведено в периода май 

2019 – май 2020 при пациенти с изчерпани 
възможности за конструкция на АВФ или отка-
зващи такава. Имплантацията на ПК е из-
вършена най-често през вена югуларис, 
пункционно или оперативно, след доплерова 
оценка на проходимостта и диaметъра на ве-
ната. 

 
Резултати 
Имплантацията на ПК в дясна югуларна 

вена е по-честа поради анатомичните особено-
сти. 

Същата е свързана с по-ниска доза на паци-

Introduction 
Permanent catheters (PC) for hemodialysis are 

an alternative to chroniodialysis in patients with 
no possibilities for the construction of arteriove-
nous fistulas (AVF). Their implantation and correc-
tion is performed under X-ray control to refine the 
position of the catheter tip, which leads to some 
exposure of patients. 

 
Materials and methods 
The study was performed in the period May 

2019 - May 2020, in patients without any opportu-
nities for construction of AVF or refusing such. PC 
implantation is most often performed through the 
jugular vein, puncture or surgery, after Doppler as-
sessment of patency and vein diameter. 

 
Results 
PC implantation in the right jugular vein is 

more common procedure due to anatomical fea-
tures. 

It is associated with a lower patient dose com-
pared to implantation performed with access 
through the left jugular vein. PC implantation 
through the femoral vein is performed least fre-
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ента, спрямо достъп през лява вена югуларис. 
Имплантацията на ПК през вена феморалис се 
извършва най-рядко, поради повишен риск от 
катетър-асоциирана инфекция и сепсис, но от 
друга страна, е свързана със сравнително по-
ниско облъчване на пациента спрямо югулар-
ните достъпи. При репозицията на 
перманентния катетър се отбелязват големи 
флуктуации в дозите. 

 
Заключение 
Имплантацията и периодичната корекция на 

позицията, наложени от нефункционалност на 
постоянните катетри за хемодиализа могат до 
доведат до сравнително големи лъчеви натовар-
вания на пациентите. 

 
Ключови думи: Перм-катетър, 
Радиационна доза 

quently due to an increased risk of catheter-asso-
ciated infection and sepsis, but on the other hand 
is associated with relatively lower patient exposure 
compared to jugular accesses. During repositioning 
of the permanent catheter, large fluctuations in 
doses were estimated. 

 
Conclusion 
Implantation and periodic position correction, 

due to dysfunction of permanent hemodialysis 
catheters, can result in relatively high patient ex-
posure. 

 
Keywords: Perm-cath, radiation dose 
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