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7 ОКТОМВРИ 2022 ПЕТЪК 
 
07:55 – 08:00 ОТКРИВАНЕ 
 
08:00 – 08:50 Научна сесия ФЛЕБОЛОГИЯ  
Модератори: проф. Д. Луканова, проф. К. Гиров, доц. А. Ангелов 
 
Видове склеротерапии 
А. Ангелов., Г. Ангелов 
Медицински университет, Варна 
 
Повърхностен тромбофлебит и дълбока венозна тромбоза като симптоми на зло-
качествено новообразование - клинични случаи 
С. Караманова-Пиперкова, Р. Стойчев, Н. Белчев 
Клиника по съдова хирургия и ангиология, УМБАЛСМ Пирогов, София 
 
Начален опит при диагностиката и интервенционалното лечение на пациенти със 
синдром на Мей-Търнър 
С. Генадиев, П. Кашукеева, М. Томов, Б. Донев, Г. Георгиев 
Отделение по съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ Канев, Русе 
 
Ендоваскуларно лечение при обструкция на горна празна вена при онкологично 
болни пациенти 
Т. Самарджиев,  П. Павлов, В. Великов, И. Костадинова, Г. Войнов, О. Матков 
Клиника по Съдова хирургия, МБАЛ "Сърце и Мозък", Плевен 
 
Ендоваскуларно лечение при синдром на горна празна вена – клиничен случай 
М. Димова1, Н. Николов1, Л. Димитров2, А. Александров3, Д. Рунков4 
1. Клиника по Съдова хирургия 
2. Клиника по детска кардиология 
3. Отделение по инвазивна кардиология, МБАЛ НКБ ЕАД, София 
4. Клиника по Съдова хирургия МБАЛ „Сърце и мозък’’ Бургас 
 
08:50 – 09:50 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АРТЕ-
РИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК И КАРОТИДИ – ЧАСТ 1  
Модератори: проф. М. Станкев, проф. В. Червенков, проф. В. Петров 
 
Съдов достъп за хемодиализа – определящата роля на съдовия хирург 
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов,  Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров  
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София 
 
Long-term results with CorMatrix used for hemodialysis vascular access  
Bostjan Leskovar, Tjasa Furlan  
Vascular Access Unit, Internal Medicine Department,  
Trbovlje General Hospital, Trbovlje, Slovenia 
 
Мултидисциплинарна оперативна реконструкция на фрактура на клавикула с лезия 
на артерия субклавия 
Е. Йорданов,  В. Петров, П. Пенев, Св. Добрилов 
Клиника по Съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 
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Парадоксална брахиална артериална емболия с последваща усложнена белодорбна 
тромбоемболия – клиничен случай 
С. Димитров1, Е. Димитрова1, Е. Хаджиев1, В. Говедарски1, Р. Илиев2 
1. Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, УМБАЛ „Проф. Александър Чирков‘‘, 
София 
2. Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Проф. Александър Чирков‘‘, София 
 
Синдром на Пейджет-Шрьотер: има ли най-добро лечение? 
Д. Николов, П. Георгиев 
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ Софиямед, София 
 
Хирургия при гигантска интраторакална аневризма на лява подключична артерия с 
рядка етиология  
С. Стефанов, К. Каращранова 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София 
 
09:50 – 10:30 ПФАЙЗЕР СИМПОЗИУМ 
10:30 – 11:00 КАФЕ ПАУЗА 
11:00 – 11:50 СЕРВИЕ СИМПОЗИУМ 
 
11:50 – 12:40 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АРТЕ-
РИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК И КАРОТИДИ – ЧАСТ 2  
Модератори: проф. В. Говедарски, проф. В. Червенков, проф. В. Петров 
 
Епидемиологични характеристики на артериалният травматизъм за първото полу-
годие на 2022 година 
Б. Чешмеджиева, А. Чолаков, С. Станев 
Клиника по Съдова хирургия и ангиология 
УМБАЛ Свети Георги, Пловдив 
 
Каротидна дезоблитерация и експлантация след каротидни стентирания  
В. Галачев, С. Стефанов, С. Кирилов, С. Манасиев 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия 
Аджибадем Сити Клиника УМБАЛ София 
 
Псевдоаневризма на вътрешна каротидна артерия след имплантиране на централен 
венозен път 
П. Мърмъров, Н. Колев, М. Цеков, Р. Маринова*, Йо. Петрова*  
Клиника по съдова хирургия 
КАРИЛ* 
Военномедицинска академия, София 
 
Ендоваскуларен подход при неблагоприятен терен за каротидна ендартериектомия 
и симптоматична високостепенна каротидна стеноза – клинични случаи  
Н. Kолев , М. Цеков., С. Марангозов., Т. Найденова, П.  Мърмъров, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София 
 
Хибридна техника при тромбектомия на а.субклавия 
П. Георгиев, Д. Николов, Л. Донова  
Отделение по съдова хирургия 
УМБАЛ Софиямед София 
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12:40 – 13:20 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АОРТО-
ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ – ЧАСТ 1  
Модератори: доц. Ст. Стефанов, проф. К. Гиров, доц. Г. Георгиев 
 
Ендоваскуларно лечение на абдоминални аортни аневризми 
Д. Рунков, С. Жежовски, Д. Михалев, Р. Рунков, В. Петров 
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък“ Бургас 
 
Хирургичен подход при пациенти с инфекциозни усложнения в аорто-илиачния сег-
мент след артериални реконструкции   
П. Мърмъров, Н. Колев, М. Цеков, К. Гиров 
ВМА София, Клиника по съдова хирургия 
 
Ендоваскуларно менажиране на гигантска псевдоаневризма на артерия мезентерика 
супериор – клиничен случай 
П. Атанасов* , С. Бисеров, Д. Петков , М. Славова, А. Елкин, И. Тенев 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия,  
МБАЛ Тракия, Стара Загора 
 
Хирургично лечение на усложнеия след EVAR и Сardiatis 
С. Стефанов, В. Галачев, С. Кирилов   
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия 
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София 
 
13:20 – 14:15 ОБЯД 
14:15 – 14:55 БЕРЛИН ХЕМИ СИМПОЗИУМ 
 
14:55 – 15:35 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АОРТО-
ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ – ЧАСТ 2  
Модератори: проф. В. Говедарски, доц. Н. Николов, д-р О. Матков 
 
Аневризмална болест при гигантоклетъчен артериит (болест на Хортън) – изключи-
телно рядък клиничен случай 
Б. Стоянова1, Н. Николов1, А. Кънева2, Л. Димитров2, М. Иванов1 
1. Клиника по Съдова хирургия, 2.Клиника по детска кардиология 
МБАЛ НКБ София 
 
Синдром на Лериш, третиран с ендоваскуларна техника за реконструкция на 
аортната бифуркация с покрити стентове – клиничен случай 
С. Жежовски, И. Борисова, Д. Панчев Р. Рунков, В. Петров, Е. Домусчиева 
Клиника по съдова хирургия 
МБАЛ „Сърце и мозък’’ Бургас 
 
Хибридно лечение при дивертикул на Kommerell – клиничен случай 
В. Яръмова1, Н. Николов1, М. Иванов2, А. Александров3, Б. Стоянова1, Б. Бонева1 
1. Клиника по Съдова хирургия 
2. Клиника по Сърдечна хирургия 
3. Отделение по инвазивна кардиология 
МБАЛ НКБ ЕАД 
 
Два случая на симптоматични торако-абдоминални аневризми, третирани ендоваскуларно 
Д. Николов, П. Георгиев, Л. Добричков, Л. Донова 
Отделение по съдова хирургия 
УМБАЛ Софиямед София 
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15:35 – 15:50 ИНОТЕК ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
15:50 – 16:05 КАФЕ ПАУЗА 
16:05 – 16:35 БАЙЕР СИМПОЗИУМ 
 
16:45 – 17:15 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АОРТО-
ИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ – ЧАСТ 3  
Модератори: доц. Д. Петков, доц. Н. Николов, доц. А. Тонев 
  
Руптура на гигантска аневризма на абдоминалната аорта с диаметър 15сm 
Д. Котасов, Н. Михайлов, П. Славов, К. Костадинов 
УМБАЛ Пълмед, Пловдив – отделение по съдова хирургия 
 
Интересни усложнения при EVAR/TEVAR и как да се справим с тях 
Н. Николов1, А. Александров2, Л. Димитров3, С. Динева4 
1. Клиника по Съдова хирургия 
2. Отделение по инвазивна кардиология 
3. Клиника по детска кардиология 
4. Отделение по рентгенология 
МБАЛ НКБ ЕАД София 
 
Съдовохирургичен подход при злокачествени тумори, ангажиращи илиачни съдове 
Н. Колев1, М. Цеков1, С. Марангозов1, Т. Найденова1, П. Мърмъров1,  В. Михайлов2,  
Г. Попиванов3, К. Гиров1 
1. Kлиника по съдова хирургия 
2. Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология 
3. Клиника по ендоскопска хирургия и колопроктология 
Военномедицинска академия, София 
 
Клиничен случай на ятрогенна а-в фистула. Роля на ендоваскуларното лечение 
И. Костадинова, Т. Самарджиев, В. Великов, О. Матков  
Клиника по Съдова хирургия , МБАЛ „Сърце и мозък“,  Плевен 
 
17:15 – 17:30 БИОТРОНИК ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
17:30 – 18:30 УОРКШОП С БИОТРОНИК "Ендоваскуларно лечение на ПАБ" 
18:30 – 19:30 УОРКШОП С ИНФОМЕД "Ултразвукова диагностика на съдови за

болявания" 
 
20:00             ВЕЧЕРЯ 

 
8 ОКТОМВРИ 2022 СЪБОТА 

     
08:00 – 09:10 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРА-
ИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ – ЧАСТ 1 
Модератори: проф. В. Говедарски, доц. Ст. Стефанов, доц. Б. Чешмеджиева 
 
Supera при лезия на АФС, причинена от фрактура на стент 
С. Бисеров, И. Тенев, Д. Петков, П. Атанасов, А. Елкин, М. Славова 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия 
МБАЛ „Тракия“ Стара Загора 
 
Иновативен метод за лечение на пациенти с тежка артериална калциноза, неподле-
жащи на класическа балонна дилатация  
С. Жежовски, Е. Домусчиева, Р. Рунков, В. Петров    
Клиника по Съдова Хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък” Бургас  
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Приложение на транскатетърна тромболиза при пациенти с остра артериална тром-
боза – едноцентров опит 
П. Кашукеева, С. Генадиев, Б. Андреев, С. Йовчев, Г. Георгиев 
Отделение по съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ Канев Русе 
 
Приложение на говежди биологични пачове за артериални реконструкции 
Б. Илчев, В. Червенков 
Клиника по Съдова хирургия, УМБАЛ Токуда Аджибадем Сити Клиника София 
 
Катетър насочена фибринолиза при остра артериална недостатъчност на крайника 
– нашият опит 
И. Борисова, С. Жежовски, Д. Панчев, Р. Рунков, В. Петров 
Клиника по Съдова Хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък” Бургас  
 
Различия в подхода при интралуменна и субинтимална реканализация при лечение 
на атеросклеротични лезии на повърхностна бедрена артерия 
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия София 
 
Отворена срещу ендоваскуларна и хибридна хирургия при хронични тотални оклу-
зии на повърхностната бедрена артерия – едноцентров ретроспективен анализ 
Б. Стоянова, Н. Николов, М. Станкев, Г. Димитров, Н. Величков, Б. Бонева 
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ НКБ София 
 
09:10 – 09:30 ДЕБАТ 1 
Колко отворени и ендоваскуларни интервенции са необходими на специализантите 
по съдова хирургия? 
Модератори: Проф. М. Станкев, проф. В. Червенков,  проф. В. Петров, доц. Н. Николов, 
доц. Д. Петков 
 
Презентация, проф. В. Петров: 5 мин. 
Дискусия: 15 мин. 
 
09:30 – 10:00 ТЕВА СИМПОЗИУМ 
10:00 – 10:20 КАФЕ ПАУЗА 
10:20 – 11:05 НЕОФАРМ СИМПОЗИУМ 
 
11:05 – 12:05 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРА-
ИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ  – ЧАСТ 2  
Модератори: проф. В. Червенков, доц. Р. Стойчев, д-р Н. Михайлов 
 
Едноетапно хирургично лечение при многоетажни артериални поражения на паци-
енти с критична исхемия на долните крайници - клинични случаи 
Д. Борисов, В. Говедарски, Е. Димитрова, Д. Чернев 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия 
УМБАЛ „Проф. Александър Чирков‘‘ София 
 
Болест на Бехчет. Прогресия на макроангиопатията 
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София 
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Поплитео-тибио-педални артериални реконструкции при диабетици с хронична за-
страшаваща крайника исхемия. Случаи от практиката 
Е. Димитрова, В. Говедарски 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, УМБАЛ „Проф. Александър Чирков‘‘, София 
 
Литературен обзор и нашият опит с  интраартериална селективната катетърна тром-
болиза в лечението  на пациенти с ОАНК 
К. Грудков, Л. Шкварла 
МОБАЛ „ Д-р Стефан Черкезов“, Велико Търново 
 
Автовенозна дистална реконструкция в условията на локална инфилтрационна ане-
стезия 
Т. Найденова- Адем, Н. Колев, С. Марангозов, М. Цеков, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София 
 
Ендоваскуларно лечение на хронична посттравматична поплитеална артериове-
нозна фистула 
Найденова- Адем Т. 1, Колев Н.1, Марангозов С.1, Цеков М.1, Лилов М.1,Иванчев К.1 
Вогелцанг Р.2, Гиров К.1 
1. Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София, България 
2. Северозападна мемориална болница – Чикаго, Илиноис, САЩ 
 
12:05 – 12:35 ДЕБАТ 2 
Отворена срещу ендоваскуларна хирургия при аневризми на абдоминалната аорта 
(ААА). За и против 
Модератори: Проф. М. Станкев, проф. В. Червенков,  проф. В. Петров, доц. Н. Николов, 
доц. Д. Петков 
 
Презентации: 
1. Проф. В. Петров, Отворена хирургия при аневризми на абдоминална аорта (ААА) - 5 
мин. 
2. Доц. Н. Николов, Ендоваскуларна хирургия при аневризми на абдоминална аорта (ААА) 
- 5 мин. 
 
Дискусия 10 мин. 
3. Куиз с парична награда с участниците в дебата „Диагностика и лечение на ААА“? – 10 
мин. 
 
12:35 – 13:15 ВИАТРИС СИМПОЗИУМ 
13:15 – 14:15 ОБЯД 
14:15 – 14:45 МЕДТРОНИК СИМПОЗИУМ 
 
14:45 – 15:15 Научна сесия РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРА-
ИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ – ЧАСТ 3 
Модератори: проф. В. Василев, д-р Н. Михайлов, д-р Е. Йорданов 
 
Декомпенсирана ХАН на десен долен крайник при пациентка с Моrbus Alber-Schoen-
berg (Osteopetrosis) 
В. Йовчева ,Н. Михайлов, Н. Атанасов, Д. Котасов, Е. Порязова 
Отделение по Съдова хирургия, Отделение по Патоанатомия, УМБАЛ ,,Пълмед“, Пловдив 
 
Дълга поплитеална оклузия. Клиничен случай 
Л. Шкварла, К. Грудков 
МОБАЛ „ Д-р Ст. Черкезов “, Велико Търново 
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Интраартериална тромболиза - успешна стратегия за осигуряване на реципиентно 
русло при остра тромбоза на артерии на крайниците  
Д. Рухини, Н. Михайлов, П. Славов, Н. Атанасов 
Отделение по Съдова хирургия 
УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив 
 
15:15 – 16:05 Научна сесия ВАРИЯ 
Модератори: доц. Б. Чешмеджиева, доц. А. Тонев, д-р Р. Рунков 
 
Фондапаринукс при пациент с митрално клапно протезиране, аорто-коронарен         
байпас и следоперативна ХИТ – алтернатива за антикоагулантна профилактика  
Р. Николаева1, А. Драмов1, Д. Маджаров2 
1. Отделение по ангиология 
2. КССАИЛ – Клиника по кардиохирургия, Сектор сърдечна реанимация за възрастни 
МБАЛ НКБ, София 
 
The owls are not what they seem. Клиничен случай със спонтанен ретроперитонеален 
хематом, прикрил кървене от аортата  
Б. Киров, Б. Чешмежиева, Я. Захариев 
Клиника по Съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ Свети Георги, Пловдив 
Катедра по Сърдечно съдова хирургия, Медицински университет Пловдив 
 
Блудоп - дигитален СБИ в практиката 
Л. Шкварла, К. Грудков 
МОБАЛ „ Д-р Ст. Черкезов“, Велико Търново 
z 
Ятрогенни съдови травми на крайниците 
С. Караманова-Пиперкова, Р.Стойчев, Н. Белчев, Д. Терзиев 
Клиника по съдова хирургия и ангиология 
УМБАЛСМ Пирогов София 
 
Сложността на диагностичния процес - психологични акценти 
Р. Крумова-Пешева*, Х. Пешев**, К. Гиров** 
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
**Военномедицинска академия – София, България 
 
16:05 – 16:25 ХЕЛТКЕЪР ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
16:25 – 16:45 КАФЕ ПАУЗА 
 
16:45 – 17:45 УОРКШОП С ХАРТМАН "Вакуум терапия при хронични рани" за 

(лекари и сестри)  
17:45 – 18:45 УОРКШОП С МАКС МЕДИКАЛ "Съдов шев" 
 
20:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВЕЧЕРЯ 
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Флебология

ВИДОВЕ СКЛЕРОТЕРАПИИ 
 
А. Ангелов, Г. Ангелов 
Медицински университет – Варна 
 
 
TYPES OF SCLEROTHERAPIES 
 
Angelov A., Angelov G. 
Medical University Varna 

Увод 

Изминаха повече от 50 години, откакто осно-

вателят на швейцарската школа по склеротерапия 

Karl Sigg изказа крилатата  фраза “всяка вари-

козна вена може да бъде склерозирана“. През 

този период склеротерапията се утвърди като ми-

нимално инвазивен метод. Обект на настоящата 

презентация е активното й навлизане в редица 

области на хуманната медицина. 

 

Обсъждане 

Първо и основно приложение на лечебния 

метод склеротерапия е във флебологията. В на-

учната литература се описват близо 18 вида скле-

розиращо лечение според анатомичното 

разположение на разширените вени. Особено 

място заема така наречената спешна склерозация, 

която има за цел да предотврати масивна кръво-

загуба при спонтанно кървене от ерозирал вари-

козен възел. 

Други области на приложение са: гастроен-

терология (лечение на кървящи варици на храно-

провода при портална хипертония, като 

животоспасяващ метод както при възрастни, така 

и при деца); проктология (лечение на хеморои-

Introduction 

More than 50 years have passed since the 

founder of the Swiss school of sclerotherapy, Karl 

Sigg, uttered the catchphrase "every varicose vein 

can be sclerosed". During this period, sclerotherapy 

established itself as a minimally invasive method. 

The subject of the present presentation is its active 

entry into a number of areas of human medicine. 

 

Discussion 

First and main application it is in phlebology. In 

the scientific references, nearly 18 types of scleros-

ing treatment are described according to the anatom-

ical location of varicose veins. A special place is 

occupied by the so-called emergency sclerosing, 

which aims to prevent massive blood loss in case of 

spontaneous bleeding from an eroded varicose node. 

Other areas of application are: gastroenterology 

(treatment of bleeding esophageal varices by portal 

hypertension, as a life-saving method in both adults 

and children); proctology (treatment of hemor-

rhoids); congenital vascular malformations in both 

children and adults, including treatment of various 

types of hemangiomas; gynecology (obliteration of 

ovarian cysts); urology (varicocele); orthopedics 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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далната болест); вродени съдови малформации 

както при деца, така и при възрастна, включи-

телно и лечение на различните видове хеман-

гиоми; гинекология (облитерация на яйчникови 

кисти); урология (варикоцеле); ортопедия (Бейке-

рови кисти); онкология (селективна облитерация 

на хранещ артериален съд при застрашаващо жи-

вота кървене при масивна карциномна лезия на 

тъкан); нефрология (облитерация на бъбречни 

кисти); облитерация на абнормно големи венозни 

сегменти, развили се вторично супрапубично или 

след артерио-венозна фистула за хрониодиализа. 

 

Заключение: 

Cклеротерапията, извър-шена по вече утвър-

дени правила и според приетите до момента меж-

дународни консенсуси, е бърз, високоефективен 

и изключително евтин минимално инвазивен 

лечебен метод.    

 

Ключови думи: склеротерапия, склерози-

ращи агенти, варикозна болест 

(Baker cysts); oncology (selective obliteration of a 

feeding arterial vessel in life-threatening bleeding in 

a massive carcinoma tissue lesion); nephrology 

(obliteration of kidney cysts); obliteration of abnor-

mally large venous segments developed secondary 

to suprapubic or after arteriovenous fistula for 

chronic dialysis.  

 

Conclusion: 

The sclerotherapy, performed according to al-

ready established rules and according to interna-

tional consensus accepted so far, is a fast, highly 

effective and extremely cheap minimally invasive 

treatment method. 

 

Keywords: sclerotherapy, sclerosing agents, 

varicose disease 
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СИНДРОМ НА 
ГОРНА ПРАЗНА ВЕНА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 
М. Димова1, Н.Николов1, Л. Димитров2, А. Александров3, Д. Рунков4 
1.Клиника по Съдова Хирургия 
2.Клиника по Детска Кардиология 
3.Отделение по Инвазивна Кардиология, МБАЛ НКБ ЕАД, София, България  
4. Клиника по Съдова Хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък“ Бургас  
 
 
ENDOVASCULAR TREATMENT OF SUPERIOR VENA CAVA 
SYNDROME- CASE REPORT 
 
Dimova M.1, Nikolov N.1, Dimitrov L.2, Alexandrov A.3, Runkov D.4 
1. Vascular Surgery Department 
2.Pediatric Cardiology Department 
3.Invasive Cardiology Department, National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria 
4. Vascular Surgery Department “Heart and Brain”, Burgas, Bulgaria 

Въведение: Синдромът на горна празна вена 

(ГПВ)  възниква в резултат на обструкция на ГПВ 

и е свързан със значителна заболеваемост и 

смъртност. В съвременната практика ендоваску-

ларната хирургия се превърна в първи избор на 

терапевтична модалност. Представяме случай на 

73-годишна жена със синдром на ГПВ и нашия 

ендоваскуларен подход за лечение.  

 

Методи/Резултати: Касае се за жена на 73 

години с артериална хипертония, хиперлипиде-

мия, нефролитиаза, хеморагичен гастрит, пиело-

нефрит и терминална бъбречна недостатъчност 

(на хрониодиализа през дясна феморална вена 

два пъти седмично) се презентира в спешно от-

деление след синкоп. Клиничната картина 

включва хронични отоци на горните крайници, 

оток на лицето, дилатирани вени на шията и 

гърдите с развити венозни колатерали и орто-

пнея. Установени са вторична кардиомиопатия, 

смесена белодробна хипертония и десностранен 

Background: Superior vena cava (SVC) syn-

drome is caused by obstruction of the SVC and can 

result in significant morbidity and mortality. In 

contemporary practice endovascular therapy has 

become standard first-line treatment modality. We 

present a case of 73-year-old woman with SVC 

syndrome and our endovascular approach in this 

setting.  

 

Methods/Results: A 73-year-old woman with 

hypertension, hyperlipidemia, nephrolithiasis, he-

morrhagic gastritis, pyelonephritis and end-stage 

renal disease (on hemodialysis via right femoral 

vein twice a week) appeared to the emergency de-

partment after syncope with no memory of what 

happened. She presented with chronic upper ex-

tremities edema, facial edema, neck and chest vein 

distension with developed venous collaterals and 

orthopnea. Secondary cardiomyopathy, mixed pul-

monary hypertension and right-sided pleural effu-

sion were found. The CT scan showed stenosis of 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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плеврален излив. КТ данните показват стеноза на 

ГПВ и тотална оклузия на дясната югуларна вена 

(ДЮВ). Използвани са два пункционни достъпа 

- лява феморална вена и ДЮВ. Извърши се река-

нализация на ДЮВ и първично стентиране на 

ГПВ със стент графт 20/50mm. Стент-графтът не 

е напълно отворен, за да се постигне флеър - ре-

алният лумен на мястото на стенозата след им-

плантирането е 14 mm. Извърши се балонна 

дилатация на ДЮВ. На първия следоперативен 

ден се наблюдава драстично намаляване на отока 

и нормопнея. Пациентката е изписана на 4-тия 

постпроцедурен ден на терапия с Clopidogrel 75 mg. 

 

Заключение: Според метаанализите и систе-

матични прегледи ендоваскуларното лечение на 

синдрома на ГПВ е свързано с високи нива на 

технически успех, нисък процент на рестеноза и 

ниска честота на рецидиви. Тези данни подкрепят 

ендоваскуларната техника като първи избор на 

терапевтична модалност при лечение на син-

дрома на ГПВ.  

 

Ключови думи: Синдром на горна празна 

вена, ендоваскуларно лечение 

the SVC and total occlusion of the right jugular 

vein (RJV). Two puncture sites were used- left 

femoral vein and RJV. We performed recanaliza-

tion of RJV and primary stenting of the VCS with 

stent graft 20/50mm. The stent graft was not fully 

opened to achieve flair- the real lumen at stenosis 

site after implantation is 14mm. Dilatation of the 

RJV was completed with 10mm balloon without 

the need for stenting. On the first postoperative 

day we observed drastic reduction of edema and 

normopnea. The patient was discharged on 4th post 

procedural day on therapy with Clopidogrel 75mg 

QD.  

 

Conclusion: According to meta-analysis and 

systematic reviews the endovascular treatment of 

SVC syndrome demonstrate high technical success 

rates, low restenosis rates and low recurrence rates. 

This supports the paradigm of endovascular treat-

ment as a first-line treatment of SVC syndrome.  

 

Keywords: Superior Vena Cava Syndrome, 

endovascular treatment 
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Цел 

Аневризмата на абдоминалната (AAA) 

аорта е животозастрашаващо състояние, което с 

усъвършенстването на ендоваскуларното лече-

ние все по-често се третира чрез ендоваску-

ларно поставяне на стент-графт. Този метод се 

е превърнал в стандарт за лечение в много бол-

ници при пациенти с подходяща анатомия. По-

добрите периоперативни резултати и сходната 

преживяемост в сравнение с отвореното проте-

зиране на аортатa правят Endovascular Aneurysm 

Repair (EVAR)  предпочитан метод сред паци-

енти и съдови хирурзи за справяне с аневриз-

мите на абдоминалната аорта. 

 

Методи 

Представяме Ви няколко клинични случая 

на пациенти, пролежали в клиника по съдова 

хирургия на МБАЛ „Сърце и мозък“ гр. Бургас, 

България, с абдоминални аортни аневризми, 

които бяха преценени за подходящи и бяха тре-

тирани чрез методика EVAR. 

 

Objective 

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a life-

threatening condition that, with the improvement 

of endovascular treatment, is increasingly treated 

by endovascular stent-graft placement. This 

method has become the standard of care in many 

hospitals for patients with appropriate anatomy. 

Better perioperative outcomes and similar survival 

compared to open surgery makes the Endovascular 

Aneurysm Repair (EVAR) the preferred method 

among patients and vascular surgeons for the man-

agement of abdominal aortic aneurysms. 

 

Methods 

We present several clinical cases of patients 

underwent EVAR in the vascular surgery clinic of 

“Heart and Brain” Hospital, Bourgas, Bulgaria. 

These patients with abdominal aortic aneurysms 

were considered suitable and treated by EVAR 

technique. 

 

Results 

After the endovascular stenting of the aortas 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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Резултати 

След изпълнението на ендоваскуларното 

стентиране на аортите се установи оптимален 

ангиографски резултат. А месец по-късно се из-

вършиха контролни ангиографии, на които се 

потвърди добрият резултат без данни за en-

doleak. 

 

Заключение 

Ендоваскуларното стентиране на аортата 

със стент-графт е безопасен, ефективен и по-

щадящ метод за третиране на ААА и това го 

прави добър алтернативен метод спрямо отво-

реното протезиране. 

 

Ключови думи: EVAR, аневризма на абдо-

миналната аорта, ендоваскуларна хирургия, 

стент-графт 

was performed, an optimal angiographic result was 

obtained. A month later, control CTA were per-

formed to confirm the good result, with no evi-

dence of endoleak. 

 

Conclusion 

Endovascular aortic stenting with stent-graft is 

a safe, effective and more sparing method of AAA 

treatment and this makes it a good alternative 

method to open surgery. 

 

Keywords: EVAR, abdominal aortic 

aneurysm, endovascular surgery, Stent-graft 
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РУПТУРА НА ГИГАНТСКА АНЕВРИЗМА НА АБДОМИНАЛНАТА 
АОРТА С ДИАМЕТЪР 15cm 
 
Н. Михайлов, П. Славов, Д. Котасов, К. Костадинов 
Oтделение по съдова хирургия, УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив  
 
 
RUPTURE OF A GIANT ANEURYSM OF THE ABDOMINAL AORTA 
WITH A DIAMETER OF 15cm 
 
N. Mihaylov, P. Slavov, D. Kotasov, K. Kostadinov 
UMHAT Pulmed – Plovdiv 

Цел: Анализ на съвременните данни за скри-

нинг на ААА. Литературен обзор на докладваните 

случаи с ААА над 13cm. Представяне на клиничен 

случай, при който в хода на диагностициране и 

подготовка за оперативно лечение се проявява кли-

ника на руптура.  

 

Методи: За целта е използван показателен кли-

ничен случай при пациент с 15cm абдоминална 

аневризма, с внезапно настъпила руптура по време 

на болничния диагностичен процес. Случай, под-

чертаващ недостатъците в ранното откриване, про-

следяване, своевременно третиране на 

абдоминалните аневризми у нас.  

 

Резултати: Навременното оперативно лечение 

се оказа решаващо за благоприятния изход за па-

циента. Въпреки че рискът от руптура варира 

значително в зависимост от размера на аневриз-

мата, рискът от летален изход при руптура достига 

до 81%. Времето от момента на руптурата до ин-

тервенцията е от първостепенно значение.  

 

Заключение:Съвременни поплулационни про-

учвания при мъже над 60 г. са установили, че раз-

пространението на ААА варира от 1.2% до 3.3%. 

В предишни доклади за разпространението, опи-

Objective: Analysis of contemporary AAA 

screening data. Literature review of reported cases 

with AAA greater than 13cm. Presentation of clin-

ical case in which, in the course of diagnosis and 

preparation for operative treatment, a clinic of rup-

ture occurs.  

 

Methods: For this purpose and indicative clin-

ical case was used, in a patient with a 15cm ab-

dominal aneurysm, with a sudden rupture during 

the hospital diagnostic process. The case highlights 

the deficiencies in early detection, follow-up, 

timely treatment of abdominal aneurysm in our 

country. 

 

Results: Timely operative treatment proved to 

be decisive for the favorable outcome of the pa-

tient. Although the risk of rupture varies greatly 

depending on the size of the aneurysm, the fatal 

risk of rupture is as high as 81%. The time from 

the moment of the rupture to the intervention is of 

prime importance. 

 

Conclusion: Modern population studies in 

men over 60 y.o. found that prevalence of AAA 

varied from 1.2% to3.3%. Previous reports of 

prevalence described in popular screening studies 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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сани в популационни скринингови проучвания, то 

варира от 1.6% до 7.2%. Представеният клиничен 

случай е интересен и показателен, но не е едини-

чен. Той е пример за недостатъчно добро познаване 

на тази патология и липса на система от мерки за 

ранна диагностика, проследяване и лечение. ААА 

имат  нехарактерни симптоми, които лесно се про-

пускат в ежедневната практика и  често се откриват 

случайно при физикално или образно изследване 

по друг повод. Забавянето на лечението и допуска-

нето на руптура влошава значително преживаяе-

мостта. Нужна е ефективна система за скрининг на 

национално ниво, недопускаща случаи като този в 

съвременната медицинска практика.  

range from 1.6% to 7.2%. The presented clinical 

case is interesting and indicative, but not unique. 

It is an example of insufficient knowledge of the 

pathology and lack of a system of measures for 

early diagnosis, follow-up and treatment. AAA has 

non-characteristic symptoms that are easily missed 

in daily practice and are often discovered inciden-

tally on physical or imaging examination on an-

other occasion. Delaying treatment and allowing 

rupture significantly worsens survival. An effec-

tive screening system at the national level is 

needed, preventing cases like this from modern 

medical practice. 
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ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНФЕКЦИОЗНИ 
УСЛОЖНЕНИЯ В АОРТО-ИЛИАЧНИЯ СЕГМЕНТ СЛЕД 
АРТЕРИАЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ   
 
П. Мърмръров, Н. Колев, М. Цеков, К. Гиров, 
ВМА- София, Клиника по съдова хирургия 
 
 
SURGICAL APPROACH IN PATIENTS WITH INFECTIOUS 
COMPLICATIONS AFTER ARTERIAL RECONSTRUCTIONS IN 
THE AORTO-ILIAC SEGMENT 
 
P. Marmarov, N. Kolev, M. Tsekov, K. Guirov 
Military Medical Academy-Sofia, Department of vascular surgery 

Първото съобщение за използването на синте-

тичен материал за реконструктивна съдова хирур-

гия е през 1950 г.  

Оттогава инфекцията на съдовите графтове, 

макар и не често, остава тежко усложнение 

свързано в някои ситуации с летален изход. : Ин-

фекциите са много по-чести в слабинната област 

(60% от случаите), в субкутанния тунел и след 

спешни операции (напр. остра артериална исхе-

мия). Инфекция може да се развие и след ПТА, но 

при ниски нива (0,5%) За екстраанатомични бай-

паси процентът на инфекция е ≈1% до 5%. Проте-

зната инфекция е най-честа след спешни 

процедури и след реоперация. Ерозия на аортния 

трансплантат или фистулна комуникация в двана-

десетопръстника или други области на ГИТ се 

среща при 1% до 2% от пациентите след рекон-

струкция на аортата.  

  

Цел: Целта на настоящата презентация е да се 

представят алтернативни методи за съдова рекон-

струкця след екстирпация на синтетични графтове 

по повод на инфекция. 

 

Методи: Представяме четири клинични случая 

The first report of the use of synthetic material 

for reconstructive vascular surgery was in 1950. 

Since then, infection of the vascular grafts, al-

though not frequent, remains a serious complica-

tion associated in some situations with a fatal 

outcome. Infections are much more common in the 

groin area (60% of cases), in the subcutaneous tun-

nel and after emergency operations (eg, acute arte-

rial ischemia). Infection can also develop after 

PTA, but at low rates (0.5%). For extraanatomic 

bypasses, the infection rate is ≈1% to 5%. Pros-

thetic infection is most common after emergency 

procedures and after reoperation.  

 

 Aim: The purpose of this presentation is to 

present an alternative method for vascular recon-

struction after extirpation of synthetic grafts due 

to infection. 

 

Methods: We present four clinical cases of 

patients after vascular reconstruction in the aorto-

iliac segment, admitted in clinic of  vascular sur-

gery  of the Military Medical Academy due to graft 

infection. 

   

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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на пациенти след съдова реконструкция в аорто-

илиaчния сегмент, постъпили в клиниката по 

съдова хирургия на ВМА по повод на инфекция на 

графта. 

 

Резултати: И в четирите случая е осъществена 

екстирпация на синтетичните графтове и замяната 

им с автовена или дезоблитерирана АФС. 

 

Заключение: Инфекция, включваща съдовата 

протеза е трудна за лечение. Ако не се диагности-

цира и лекува навреме, води до катастрофални 

последици в резултат на сепсис, кръвоизлив или 

тромбоза с исхемия. Използването на автогенен ма-

териал, като графт остава най-добрият вариант за 

оперативно лечение в случаите на инфекциозни 

усложнения след артериални реконструкции. 

 

Ключови думи: инфекция, автовенозен графт, 

съдова реконструкция 

Results: In all four cases, extirpation of the 

synthetic grafts and their replacement with autove-

nous or desobliterated Superficial femoral artery 

was performed. 

Conclusion: Infection involving the vascu-

lar prosthesis is difficult to treat. If not diagnosed 

and treated in time, it leads to catastrophic conse-

quences as a result of sepsis, hemorrhage or throm-

bosis with ischemia. The use of autogenous 

material as a graft remains the best option for op-

erative treatment in cases of infectious complica-

tions after arterial reconstructions. 

 

Key words: infection, autovenous graft, 

vascular reconstruction 
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ДВА СЛУЧАЯ НА СИМПТОМАТИЧНИ ТОРАКО-АБДОМИНАЛНИ 
АНЕВРИЗМИ, ТРЕТИРАНИ ЕНДОВАСКУЛАРНО  
 
Д. Николов, П. Георгиев, Л. Добричков, Л. Донова 
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ “Софиямед”, София, България 
 
 
TWO CASES OF SYMPTOMATIC THORACOABDOMINAL ANEURYSM 
TREATED ENDOVASCULARLY 
 
D. Nikolov, P. Georgiev, L. Dobrichkov, L. Donova 
Department of Vascular Surgery, University Hospital Sofiamed, Sofia, Bulgaria

Въведение: Хирургичното лечение на симпто-

матичните торако-абдоминални аневризми (ТАА) 

представлява сериозно предизвикателство с висока 

болестност и смъртност. Прилагането на по-малко 

инвазивни ендоваскуларни техники в условията на 

спешност е единствената алтернатива, въпреки не-

ясните дългосрочни резултати. Представяме 2 слу-

чая на симптоматични ТАА. 

 

 Клиничен случай 1: 76-годишна жена със 

задържана руптура на ТАА тип V с диаметър 10 см. 

Поради съпътстващата коморбидност, включваща 

сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, хи-

потиреоидизъм и наскоро преживените лява хеми-

колектомия (преди 2 месеца) и ляв хемоторакс 

(преди 20 дни), извършихме изцяло ендоваскуларно 

изолиране на аневризмата, прилагайки „сандвич 

техника“ с 3 прави ендографта и един свързващ 

стентграгфт към а.мезентерика супериор.  При про-

следяването с КТ- ангиография на 4-тия следопера-

тивен ден беше отчетен малък ендолийк през т.нар. 

gutters, изчезнал напълно след един месец.  

  

Клиничен случай 2: 73-годишен мъж със 

симптоматична ТАА III тип, оклузия на лява или-

ачна артерия и съпътстващи исхемична болест на 

сърцето и мозъчно-съдова болест. Третирахме па-

 Introduction: Surgical treatment of sympto-

matic and ruptired thoraco-abdominal aneurysms 

poses a serious challenge with high morbidity and 

mortality. In this emergency settings the less inva-

sive endovascular technique is the only alternative, 

although the long-term results are unclear. 

 

 Case report 1: a 76-year-old woman pre-

sented with a contained rupture of Crawford type 

V thoracoabdominal aneurysm, 10cm in diameter. 

The patient was not suitable for standard open re-

pair due to significant comorbidities - heart failure, 

atrial fibrillation, hypothyroidism and recently sur-

vived left hemicolectomy (2 months ago) and left 

hemothorax (20 days ago). We performed endovas-

cular aneurysm repair, applying a "sandwich tech-

nique" with a total of 3 straight endografts and one 

chimney graft to superior mesenteric artery. On the 

follow-up, a small gutter related endoleak was 

present on postoperative day 4 on computer tomog-

raphy, but was completely resolved after a month.  

 

Case report 2: a 73-year-old man presented 

with symptomatic TAA type III, left iliac artery oc-

clusion and concomitant ischemic heart disease 

and cerebrovascular disease. We treated the patient 

with a bifurcated endograft, implanting in the con-

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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циента с основен бифуркационен ендографт, като 

в контралатералното краче имплантирахме 2 успо-

редни покрити стента към трункус целиакус и а.ме-

зентерика супериор, а в ипсилатералното краче - 

илиачно удължение към дясната илиачна артерия и 

успоредно на него - покрит стент към единствената 

лява бъбречна артерия. Интервенцията завърши с 

феморо-феморален кросовър байпас. При просле-

дяване в рамките на 1 месец се наблюдава редук-

ция на оплакванията въпреки персистиращ малък 

ендолийк между успоредните графтове към висце-

ралните клонове. Поради инфекция на кросовър 

байпаса се наложи експлантация и замяната му с 

биологична съдова протеза, понесенa добре от па-

циента. 

Заключение:  Описаните техники с успоредни 

графтове могат да бъдат решение за съхраняване 

на жизненоважните висцерални клонове при ендо-

васкуларното лечение на високорискови пациенти 

особено в условията на спешност и при недо-

стъпност на съвременни фенестрирани и разкло-

нени ендографтове. 

 

Ключови думи: торако-абдоминална анев-

ризма, руптура, ендоваскуларно лечение, успо-

редни графтове, сандвич техника       

tralateral leg 2 parallel covered stents to celiac 

trunc and superior mesenteric artery, and in the ip-

silateral leg- iliac extension to the right iliac artery 

and a parallel covered stent to the only left renal 

artery. The intervention was completed with a 

femoro-femoral crossover bypass. Reduction in 

complaints was observed on 1 month follow-up de-

spite persistent small endoleak betweenthe parallel 

grafts to the visceral branches was visible on CT. 

Because of infection of the crossover bypass, ex-

plantation and replacement with a biologic pros-

thesis was performed and it was well tolerated by 

the patient. 

Conclusion: The techniques with parallel 

grafts can be a solution for saving the visceral 

branches in the endovascular treatment of high-risk 

patients, especially in cases of urgency and inac-

cessibility of modern fenestrated and branched en-

dografts. 

Key words: Thoracoabdominal aneurysm, 

contained rupture, endovascular aneurysm repair, 

parallel grafts, sandwich technique 

 

Фиг. 1. Задържана руптура на аортата на нивото на 
трункус целиакус с дистална шийка непосредствено над 
бъбречните артерии     

                                    

Fig. 1. Contained rupture of the aorta at the level of 
coeliac trunk, with a distal neck just above the renal arteries
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ЕНДОВАСКУЛАРНО МЕНАЖИРАНЕ НА ГИГАНТСКА 
ПСЕВДОАНЕВРИЗМА НА АРТЕРИЯ МЕЗЕНТЕРИКА 
СУПЕРИОР – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 
П. Атанасов, С. Бисеров, Д. Петков, М. Славова, А. Елкин, И. Тенев 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ "Тракия", Ст. Загора, България 
 
 
ENDOVASCULAR MANAGEMENT OF GIANT PSEUDOANEURYSM OF 
THE SUPERIOR MESENTERIC ARTERY – 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,Bulgaria 

Въведение: Описва се клиничен случай на 

ендоваскуларно лечение на гигантска симптома-

тична псевдоаневризма на горната мезентериална 

артерия. 

 

Клиничен случай: Мъж, Ю. Я. на 57 г. хос-

питализиран по спешност в Отделението по Кли-

никата по съдова и ендоваскуларна хирургия, 

МБАЛ Тракия с тежък астено-адинамичен и кон-

сумативен синдром. След  проведени ЦКДСГ и 

КТ с контраст ангиодиагностика се извърши опе-

ративна намеса по витални индикации. 

През типичен ляв брахиален достъп с вери-

фициране на магистралните съдове се извърши 

имплантиране на Bentley's BeGraft Stent Graft 

System - 5mm/38mm и поетапна балонна ангио-

пластика ( 5mm/40mm ) в областта на псевдоанев-

ризмата на АМС. Без остатъчна хемодинамично 

значима патология. Гладък постоперативен период. 

Дехоспитализация на 5-и следоперативен ден с добър 

пулсативен ЦКДСГсигнал на горната мезентериална 

артерия, клоновете и, при проходима реконструкция 

с тромбозирал сак на псевдоаневризмата. Спокоен 

корем без болка, без дефанс, без перитонеално драз-

нене с възстановен пасаж. 

Introduction: We are presenting a clinical case 

of endovascular treatment of a giant symptomatic 

pseudoaneurysm of the superior mesenteric artery. 

 

Clinical case: Male, U. Y. 57 years old was hos-

pitalized in the Department of Vascular and En-

dovascular Surgery.  A patient was with severe 

astheno-adynamic and consumptive syndrome. Fol-

lowing a clinical examination, CCDSG and contrast-

enhanced CT, operative intervention was performed 

as a matter of urgency. 

The surgical intervention was performed 

through typical left brachial access. Implantation of 

Bentley's BeGraft Stent Graft System – 5mm/38mm 

and balloon angioplasty ( 5mm/40mm ) was per-

formed. After the procedure we did not find residual 

hemodynamically significant pathology. The patient 

was discharged on the 5th postoperative day with 

good CCDSG signal of the superior mesenteric ar-

tery, they branches. Ultrasound imaging found nor-

mal blood flow through the graft. The sac of the 

pseudoaneurysm was thrombosed. A calm abdomen 

without pain, without peritoneal irritation with a re-

stored passage. 

Conclusion: Pseudoaneurysms of the superior 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT



А Н Г И О Л О Г И Я   &   С Ъ Д О В А   Х И Р У Р Г И Я    1 / 2 0 2 2 27

ЛИТЕРАТУРА 

1. Wouter Hogendoorn, Felix J.V. Schlosser, and Bauer E. Sumpio. A Giant Superior Mesenteric Artery 

Aneurysm Mimicking an Abdominal Aortic Aneurysm. Aorta (Stamford). 2013 Jun; 1(1): 52–56. 

2. Ilker Murat Arer,1,A,B,E, Murat Gedikoglu,2,C,E, Hakan Yabanoglu,1,A,D and Mustafa Turgut 

Noyal,1,D,F. Rupture of an Aneurysm of a Small Branch of the Superior Mesenteric Artery: A Case Report. 

Pol J Radiol. 2016; 81: 354–356. 

3. Todd D. Reil, Samuel S. Ahn, et al. Superior Mesenteric Artery Aneurysm.  Endovascular Surgery 

(Fourth Edition), 2011 

4. Micah Girotti, Melina R. Kibbe et al. Aortoenteric Fistula and Visceral Artery Aneurysms.Shack-

elford`s Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volum Set (Eighth Edition) 2019. 

5. Li Zilun, Yin Henghui, Zhao Yang, Wang Mian, Chang Guangqi, Wang Shenming. The Management 

of Superior Mesenteric Artery Aneurysm: Experience with 16 Cases in a Single Center. March 21, 2017, 

j.avsg.2016.11.014 

Изводи: севдоаневризмите на горната мезен-

териална артерия са изключително рядко сре-

щана, животозастрашаваща патология при 

наличен висок риск от руптура. Своевременните 

съдово-хирургични мероприятия и извършването 

на реваскуларизация с възстановяване на магист-

ралната перфузия са решаващи. 

Ендоваскуларното лечение с използване на 

Stent Graft System е метод, който може да бъде ре-

шение на този проблем при екзактно прецезиране 

и правилно менажиране, притежаващо редица 

предимства пред отворената хирургия. 

 

Ключови думи: псевдоаневризма, горна ме-

зентериална артерия,  симптоматична, стент 

графт, ендоваскуларно лечение. 

mesenteric artery are an extremely rare life-threat-

ening pathology with a high risk of rupture. Timely 

endovascular-surgical interventions and the perform-

ance of revascularization with restoration of trunk 

perfusion are decisive. 

Endovascular treatment by Stent Graft System 

is a method that can be a good solution to this prob-

lem. With exact precision and proper management 

endovascular treatment has a lot of advantages com-

pared to open surgery. 

 

Keywords: pseudoaneurysm, superior mesen-

teric artery, symptomatic, stent graft, endovascular 

treatment. 
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СЪДОВОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ, 
АНГАЖИРАЩИ ИЛИАЧНИ СЪДОВЕ 
 
Н. Колев1, М. Цеков1, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров,  В. Михай-
лов2, Г. Попиванов3, К. Гиров1 
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VASCULAR SURGERY ASPECT OF THE APPROACH IN MALIGNANT 
TUMORS INVOLVING ILLIAC VESSELS 
 
N. Kolev1, M. Tsekov1, S. Marangozov, Т. Naydenova, P. Marmarov, V. Mihaylov2, G. 
Popivanov3, K. Girov1 
1. Clinic of vascular surgery 
2. Clinic of liver-pancreatic surgery and transplantology 
3. Clinic of endoscopic surgery and coloproctology, 
Military Medical Academy - Sofia

Въведение: Ангажирането на магистрални 

кръвоносни съдове в коремната кухина от туморни 

процеси непроизхождащи от кръвоносния съд (вто-

рично) е патология, която сама по себе си определя 

операбилността на първичния или метастатичен 

тумор. По съседство най-често се засяга АМС при 

карцином на главата на панкреаса, а. хепатика про-

прия при карцином на жлъчни пътища и глава на пан-

креаса, ВКИ при бъбречни тумори и супрареналната 

аорта при карциноми на надбъбречните жлези, АИИ 

при тазови тумори. АИЕ и ВИЕ най-често са засег-

нати от метастази в илиачни лимфни метастази или 

ретроперитонеални саркоми. 

Материал и методи: Представяме два случая на 

мъж и  жена с туморни формации, ангажиращи лява 

илиачна артерия и вена, при които се извърши ради-

кално отстраняваане на туморната формация с по-

следваща съдова реконструкция. Първият случай е на 

мъж с метастатичен тумор от герминативен произход 

с първично огнище ляв тестис. Вторият случай е на 

Introduction: The infiltration of main blood ves-

sels in the abdominal cavity by tumor processes not 

originating from the blood vessel (secondary) is a 

pathology that in itself determines the operability of the 

primary or metastatic tumor. SMA is most often affected 

in carcinoma of the head of the pancreas, a. hepatica 

propria in carcinoma of the biliary tract and head of the 

pancreas, IVC in renal carcinoma  and suprarenal aorta 

in carcinomas of the adrenal glands, IIA in pelvic tu-

mors. The externaliliac segment is most often affected 

by iliac lymphnode metastases or retroperitoneal sarco-

mas. 

Material and methods: We present two cases of a 

man and a woman with tumor formations involving the 

left iliac artery and vein, in which radical removal of 

the tumor formation with subsequent vascular recon-

struction was performed. The first case is of a man with 

a metastatic tumor of germinative origin with a primary 

focus in the left testicle. The second case is of a woman 

with colorectal carcinoma involving the left iliac artery 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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жена с колоректален карцином ангажиращ лява или-

ачна артерия и вена. Проведени са предоперативни 

МРТ, КТ-ангиография, конвенционална флебография. 

Резултати: В първия случай се проведе едное-

тапно радикална ексцизия на метастатичния тумор с 

последваща парциална ексцизия на лява ВИЕ и 

възстановяване на целостта на вената с венорафия. 

Във втория случай се извърши анблок ексцизия на ту-

мора заедно със лява АИЕ и ВИЕ  и последващо 

възстановяване на аксиален кръвоток посредством ин-

терпозиция с алотрансплантант. Пациентите са дехос-

питализирани в срок на терапия с НОАК без данни за 

артериална или венозна недостатъчност на долни 

крайници. 

Заключение: Представените случаи показват 

определящата роля на съдовата хирургия при лече-

нието на млади и перспективни пациенти. Високорис-

ковата зона - илиачна ямка,  особенно при случаи на 

колоректален карцином стеснява палитрата от граф-

тове, които могат да се използват при възстановяване 

на аксиалния кръвоток към крайниците. 

Ключови думи: герминативни тумори, алотранс-

плантант, илиачна артерия 

and vein. Preoperative MRI, CT-angiography, conven-

tional phlebography were performed. 

Results: In the first case, a one-stage radical exci-

sion of the metastatic tumor was performed with subse-

quent partial excision of the left EIV and restoration of 

the integrity of the vein with venorrhaphy. In the second 

case, anbloc excision of the tumor was performed to-

gether with left EIA and EIV and subsequent restoration 

of axial blood flow by means of interposition with an 

allograft. The patients were discharged within the period 

of NOAC therapy without evidence of arterial or venous 

insufficiency of the lower extremities. 

Conclusion: The presented cases demonstrate the 

defining role of vascular surgery in the treatment of 

young and prospective patients. The high-risk area of 

the iliac fossa, especially in cases of colorectal carci-

noma, restricts the types  of grafts that can be used to 

restore axial blood flow to the extremities. 

Key words: germinative tumors, allograft, iliac         

artery 
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА УСЛОЖНЕИЯ СЛЕД 
EVAR И CARDIATIS 
 
С. Стефанов, В. Галачев, С. Кирилов  
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – София 
 
SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER EVAR AND 
CARDIATIS 
 
S. Stefanov, V. Galachev, S. Kirilov  
Clinic of vascular and endovascular surgery, Acibadem City Clinic UMBAL- Sofia 

През последните десетилетия в световната 

практика навлязоха ендоваскуларните техники 

като метод за лечение на аневризмите на 

аортата. Натрупаният опит доведе до уточня-

ване на индикациите за извършване на тези про-

цедури, а също вида и честотата на техните 

усложненията. Тази тенденция, макар и с из-

вестно закъснение, се забелязва през послед-

ните години и в България. Наред със 

закономерното очакване за увеличение на слу-

чаите, лекувани чрез този метод в страната, е 

нужно да се има в предвид и повишаването на 

средносрочните и късни постпроцедурни 

усложнения на метода, както и възможностите 

за тяхното лечение.Представяме два случая на 

късни усложнения при пациенти след ендовас-

куларно лечение на аневризми на коремната 

аорта, при които по спешност имплантите бяха 

екстрахирани и хирургично заменени със 

съдови протези. Дискутират се клиничните 

изяви, диагностичните стъпки, приложените 

оперативни техники и следоперативните резул-

тати. 

 

Ключови думи: EVAR, Cardiatis, късни 

усложнения, хирургично лечение 

In recent decades, endovascular techniques 

have entered world practice as a method of treating 

aortic aneurysms. The accumulated experience has 

led to specifying the indications for performing 

these procedures, as well as the type and frequency 

of their complications. This trend, although with 

some delay, has been noticed in recent years in 

Bulgaria as well. Along with the legitimate expec-

tation of an increase in the number of cases treated 

by this method in the country, it is necessary to 

take into account an increase in the medium- and 

long term post-procedural complications of the 

method, as well as the possibilities for their treat-

ment. We present two cases of late complications 

in patients after endovascular treatment of abdom-

inal aortic aneurysms in which the implants were 

urgently extracted and surgically replaced with 

vascular prostheses. The clinical manifestations, 

diagnostic steps, applied operative techniques and 

postoperative results are discussed. 

 

Keywords: EVAR, Cardiatis, late complica-

tions, surgical treatment 
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Инфраингвинални реконструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГОВЕЖДИ БИОЛОГИЧНИ ПАЧОВЕ ЗА 
АРТЕРИАЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
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THE USE OF BOVINE PERICARDIAL PATCH FOR 
VASCULAR RECONSTRUCTIONS 
 
B. Ilchev, V. Chervenkov 
Clinic of vascular surgery, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital 

Идеалният материал предназначен за пач пла-

стика трябва да притежава дългосрочна издръжли-

вост, нисък процент на рестеноза, eластични 

качества близки до тези на нативната артерия, off-

the-shelf наличност, противосъсирваща функция и 

резистентност към инфекция. 

Говеждият перикард се използва все повече в 

хирургичната практика, като едно от най-честите 

му приложения е при затваряне на надлъжна арте-

риотомия в областта на съдовата хирургия. Биоло-

гичните пачове Biointegral NoReact отговарят на 

много от горепосочените изисквания като прите-

жават предимствата на по-добра биосъвместимост 

и ниска цитотоксичност, лесно боравене, намалено 

кървене от шевната линия и възможността да се 

проведе доплерсонографско изследване през за-

платката веднага след поставянето й. В допълнение 

материалът дава задоволителни резултати при из-

ползването му в инфектирана среда.  

Научните данни до момента не давaт ясни до-

казателства, които да напътстват хирурга в избора 

на оптимален материал. 

Вземайки предвид малкото публикации, отна-

The ideal graft material designed for patch an-

gioplasty should have the following characteris-

tics: long term durability, low rate of restenosis, to 

have elastic properties close to the normal arterial 

wall, off-the-shelf аvailability, antithrombogenic 

function and resistance to infection. 

Bovine pericardium is increasingly used in 

surgical practice. One of its most common appli-

cations is the closure a longitudinal arteriotomy in 

the field of vascular surgery. Biointegral NoReact 

bovine pericardium patches meet many of the 

aforementioned requirements by having the advan-

tages of better biocompatibility and low cytotoxi-

city, ease of handling, reduced bleeding from the 

suture line and the ability to perform Doppler 

sonography through the patch immediately after its 

placement. In addition, the material gives satisfac-

tory results when used in an infected environment. 

The scientific data to date does not provide re-

liable evidence to surgeons as to which material is 

optimal. Considering the few publications regard-

ing the use of xenografts and the lack of large ran-

domized trials, we present our experience and 
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сящи се до употребата на ксенографтове и липсата 

на големи рандомизирани проучвания Ви презен-

тираме нашия опит и ранните ни впечатления от 

използването на Biointegral NoReact биологичен 

патч на феморална и каротидна позиция. 

 

Ключови думи: биологичен пач, пач пластика, 

говежди перикард 

 

early impressions of the Biointegral NoReact bio-

logical patch in the femoral and carotid position. 

 

Keywords: biological patch, patch angio-

plasty, bovine pericardium 
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ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И НАШИЯТ ОПИТ С ИНТРААРТЕРИАЛНА 
СЕЛЕКТИВНА КАТЕТЪРНА ТРОМБОЛИЗА В ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ОСТРА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ДОЛНИТЕ 
КРАЙНИЦИ. 
  
К. Грудков, Л. Шкварла 
МОБАЛ „ Д-р Ст. Черкезов “, Велико Търново 
 
 
LITERATURE REVIEW AND OUR EXPERIENCE IN CATHETER-DI-
RECTED INTRA-ARTERIAL THROMBOLYSIS OF ACUTE LIMB IS-
CHEMIA OF LOWER EXTREMITIES 
 
K. Grudkov, L. Shkvarla 
MDHAT “Dr. S. Cherkezov“, Veliko Tarnovo 

Острата артериална недостатъчност на 

крайниците (ОАНК) е състояние, което за-

плашва виталността на крайниците и е потенци-

ално животозастрашаващо при ненавременно 

лечение. Най-честите причини, водещи до това 

състояние, са емболични инциденти, тромбоза 

ин ситу, оклузия на предхождаща артериална 

реконструкция(ендартеректомия с пач пластика, 

байпас хирургия или стентиране). Поведението 

при  пациентите с ОАНК зависи от клиничната 

находка, общото състояние на болния и придру-

жаващите  заболявания. Селективната интра-ар-

териална катърна тромболиза(СИАКТ) е 

индицирана при пациенти с лека до умерена 

ОАНК - стадий I и II по класификацията на 

Rutherford за ОАНК при липса на контраинди-

кации за приложение на тромболитичен агент. 

По - напредналите стадии (IIB) изискват неза-

бавна и бърза реваскуларизация, като в този 

случай СИАКТ влиза в съображение, ако риско-

вете от оперативна интервенция са много по-го-

леми от евентуалните ползи и няма 

контраиндикации за изшършването и. СИАКТ 

се е утвърдила като метод на избор  за реваску-

Acute limb ischemia (ALI) has been associated 

with threatening of vitality of the extremity and 

life especially in a case of improper treatment.  

Main conditions that cause arterial obstruction are 

acute arterial embolism, acute arterial thrombosis 

or occlusion of previous arterial reconstruction 

(bypass, patch plastic or stent impantation). The 

therapeutic options in the management of lower 

limbs acute ischemia depend on clinical findings  

of the patient and comorbidities. Indications for 

thrombolysis include Rutherford class I and IIa 

acute ischemia (if there are no contraindication of 

use of thrombolytic agent) as well as class IIb 

under circumstances. Current data indicate that 

thrombolysis is an effective and safe first-line 

treatment in many patients  with acute limb is-

chemia, althought of the  limitations of  its ineffec-

tiveness and  complications. 

 

Key words: acute limb ischemia, catheter-di-

rected thrombolysis, t-PA, revascularization 
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ларизация с отлични резултати при голяма 

група пациенти с ОАНК, въпреки ограниче-

нията, произтичащи от недостатъчна ефектив-

ност и съпътсващите усложнения. 

 

Ключови думи: ОАНК, селективна кате- 

търна тромболиза, t-PA, реваскуларизация 
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СУПЕРА  ПРИ  ЛЕЗИЯ НА АФС, ПРИЧИНЕНА ОТ ФРАКТУРА  НА 
СТЕНТ 
  
С. Бисеров , И. Тенев, Д. Петков , П. Атанасов А. Елкин, М. Славова, 
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ “Тракия”, Стара Загора, 
България 
 
 
SUPERA  AT AFS LESIONS CAUSED  BY STENT FRACTURE 
A CLINICAL CASE  
 
S. Biserov, I. Tenev, D. Petkov, A. Elkin, P. Atanasov, M. Slavova 
Department of Vascular and Endovascular Surgery, Trakia Hospital, Stara Zagora, Bulgaria 

Въведение: Клиничен случай на ендоваску-

ларно третиран бързо прогресиращ  голям пул-

сиращ хематом от лезии на АФСД, причинени 

от фрактура на предходно имплантирани стен-

тове в друго лечебно заведение. 

 

Клиничен случай: Мъж на 63 г., хоспита-

лизиран по спешност в Отделението по съдова 

и ендоваскуларна хирургия,  МБАЛ “Тракия” с 

бързо нарастваща пулсираща туморна формация 

на дясно бедро.  След  проведени ЦКДСГ и 

контрастна КАТ се установи фрактура на им-

плантираните  стентове, предизвикала  лезии на 

АФСД в средната и третата, комунициращи с 

голям пулсиращ хематом. Оперативна интервен-

ция по спешност- феморален достъп, импланти-

раха се един в друг два стента Supera. Предвид 

резидуален минимален кръвен ток към хема-

тома след стентирането последва инфлация на 

DEB Luminor с постигната пълна проходимост 

на стентирания участък и липса на кръвен ток 

към хематома след дефлацията Гладък постопе-

ративен период. На 24-ти час ЦКДСГ контрол  - 

потвърди се  ангиографският резултат от края 

на интервенцията. Пациентът се дехоспитали-

зира на 5-и следоперативен ден с наличен пулс 

Introduction: Clinical case of endovascular 

treatment of rapidly expanding large pulsatile 

hematoma is presented. The AFSD lesions have 

been caused by double fracture of previously im-

planted stents at another hospital. 

 

Clinical case: A 63-year-old man was urgently 

hospitalized with a fast-growing pulsating tumor 

formation on the right thigh. After CDUS  and  CT 

angiography fractures of the implanted stents were 

detected. They have been the reason for the AFSD 

lesions in the middle and distal segments, commu-

nicating with a large pulsating hematoma. Emer-

gency operative intervention - double Supera stents 

were implanted one into another with minimal 

residual blood flow to the hematoma after stenting 

followed by . inflation of a DEB Luminor. Com-

plete patency of the stented area and no blood flow 

to the hematoma after deflation. 

The CDUS on the 24th hour confirmed the 

final angiographic result of the intervention. 

The patient was discharged from the hospital 

on the 5th postoperative day with a palpable pulse 

of the crural arteries. Control CT angiography on 

the 90th day - complete patency of the stented area 

and lack of blood flow in the area of the 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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на стъпални артерии на ДДК. Контролна КАТ 

ангиография на 90-тия ден - пълна проходимост 

на стентирания участък и липса на кръвен ток в 

областта на хематома. 

 

Изводи: Компликациите, свързани с лезия 

на АФС от фрактура на стент са сравнително 

рядко срещани, но с голям риск от тежка хемо-

рагия  или  загуба на крайник при липсата на 

своевременна съдово-хирургична интервенция. 

Посочената методика с имплантиране на два 

стента Supera един в друг, създава  по-висока 

плътност на оплетката и би могла да бъде  адек-

ватна алтернатива на покритите стентове в този 

сегмент. 

 

Ключови думи:  фрактура на стент, ком-

пликация,  пулсиращ хематом, саморазгъващ се 

стент, покрит стент 

hematoma. 

 

Conclusion: Complications associated with 

the AFS lesions caused by a stent fracture are rel-

atively rare, but with a high risk of severe hemor-

rhage or limb loss in the absence of timely 

vascular-surgical intervention. The indicated tech-

nique with implantation of double Supera stents 

one into another creates a higher density of the 

struts and could be an adequate alternative to cov-

ered stents in this segment. 

 

Keywords: stent fracture, complication, pul-

satile hematoma, self-expanding stent, covered 

stent 
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РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДА ПРИ ИНТРАЛУМЕННА И СУБИНТИ-
МАЛНА РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АТЕРОСКЛЕРО-
ТИЧНИ ЛЕЗИИ НА ПОВЪРХНОСТНА БЕДРЕНА АРТЕРИЯ 
  
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София 
 
 
DIFFERENCES IN ENDOVASCULAR TREATMENT OF SUPERFICIAL 
FEMORAL ARTERY ATHEROSCLEROTIC LESIONS DEPENDING OF 
INTRALUMENAL OR SUBINTIMAL RECANALIZATION  
 
N. Kolev., M. Tsekov, S. Marangozov, T.  Naydenova, P. Marmarov, K. Guirov 
Department of Vascular Surgery, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria  

Въведение: Атеросклеротичните лезии на 

АФС под форма на хемодинамично значими сте-

нози или оклузии са най-честата форма на ХАНК, 

които се представят клинично като клаудикацио 

интермитенс (КИ) и критична исхемия на крайник 

(КИК). Представяме нашия опит в ендоваскуларно 

лечение на атеросклеротични лезии на АФС TASC 

А, B и C при пациенти с КИ и КИК. 

Материал и методи: Проведено е пилотно 

ретроспективно проучване на 83 пациенти с 103 

интервенци (53 мъже и 30 жени, във възрастов 

диапазон между 49 и 90 години, средна възраст 

69,8±8,6), извършени за периода от май 2020 г. до 

март 2022 г., с атеросклеротични лезии на АФС 

TASC А, B и C. Периодът на проследяване на бол-

ните е между 1 и 18 месеца след интервенцията. 

Проведен е статистически анализ (вариационен и 

корелационен) на типа на реканализацията (интра-

луменна или субинтимална), подготовката на съда, 

използваните методи за лечение (PTA, BMS, DCB, 

DES и съответно комбинации от тях),  методите  

DCB+стентиране на целия сегмент и DCB+фо-

кално стентиране.  

 

 

Introduction: Atherosclerotic lesions of AFS in 

the form of hemodynamically significant stenoses or 

occlusions are the most common form of PAD, which 

present clinically as intermittent claudication (IC) and 

critical limb ischemia (CLI). We present our experi-

ence in endovascular treatment of atherosclerotic le-

sions of SFA TASC A, B and C in patients with CI and 

CLI. 

 

Material and methods: A pilot retrospective 

study was conducted on 83 patients with 103 inter-

ventions (53 men and 30 women, in the age range be-

tween 49 and 90 years, mean age 69.8±8.6) performed 

in the period from May 2020 until March 2022, with 

atherosclerotic lesions of SFA TASC A, B and C. The 

follow-up period of the patients was between 1 and 

18 months after the intervention. A statistical analysis 

(variational and correlational) was performed on the 

type of recanalization (intralumenal or subintimal), 

vessel preparation, treatment methods used (PTA, 

BMS, DCB, DES and their combinations, respec-

tively), the methods DCB+stenting of the whole seg-

ment and DCB+focal stenting. 
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Резултати: Установява се статистически 

значима положителна корелация между наличието 

на калциева атероматоза и субинтималната река-

нализация (r=0,38, p<0,001), между субинтимална 

реканализация и използване на PTA+BMS (r=0,32, 

p<0,001), между дължината на атероматозната 

плака и наличието на клаудикацио 

интермитенс(r=0,59, p<0,001) и критична исхемия 

на крайника (r=0,57, p<0,001). Наблюдава се тен-

денция за положителна корелация между интралу-

менната реканализация и PTA+Focal stenting, 

между субинтималната реканализация и PTA+ 

цяло сегментно стентиране в случаите, в които се 

използва DCB за подготовка на съда.  

 

Заключение: Нашето пилотно проучване по-

казва съществената значимост на интралуменната 

и субинтималната реканализация като фактори за 

типа на реконструкцията.  

 

Ключови думи: атеросклероза, субинтимална 

реканализация, интралуменна реканализация 

Results: A statistically significant positive corre-

lation was found between the presence of calcium 

atheromatosis and subintimal recanalization (r=0.38, 

p<0.001), between subintimal recanalization and the 

use of PTA+BMS (r=0.32, p<0.001), between the 

length of the atheromatous plaque and the presence of 

intermittent claudication (r=0.59, p<0.001) and criti-

cal limb ischemia (r=0.57, p<0.001). A positive cor-

relation trend was observed between intraluminal 

recanalization and PTA+Focal stenting, between 

subintimal recanalization and PTA+whole segment 

stenting in cases where DCB was used for vessel 

preparation. 

 

Conclusion: Our pilot study shows the signifi-

cant importance of intraluminal and subintimal re-

canalization as factors for the type of reconstruction. 

 

Keywords: atherosclerosis, subintimal recanal-

ization, intraluminal recanalization 
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БОЛЕСТ НА БЕХЧЕТ. ПРОГРЕСИЯ НА МАКРОАНГИОПАТИЯТА 
  
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София 
 
 
BEHCET'S DISEASE. PROGRESSION OF MACROANGIOPATHY 
 
Kolev N., Tsekov M., Marangozov S., Naydenova T., Mаrmаrov P., Girov K. 
Vascular Surgery Clinic, Military Medical Academy - Sofoia 

Въведение: Болестта на Бехчет е рядък ав-

тоимунен васкулит, който засяга както микро-

циркулацията, така и магистрални артериални и 

венозни съдове. Най-често се проявява като аф-

тозен стоматит, язви по гениталиите,  кожни 

рани, увеит, артрит, диария и кървене от сто-

машно чревния тракт, засягане на нервната си-

стема и засягане на магистралните кръвоносни 

съдове под формата на тромбофлебит и артери-

ални аневризми.  

 

Материал и методи: Проследяваме прогре-

сията на макроангиопатията за 11 години и про-

веденото лечение за същия период от време. 

Късае се за  мъж понастоящем на 72 г.  с при-

дружаваща артериална хипертония с оптимален 

медикаментозен контрол. Посещава КСХ на 

ВМА през 2021г за първи път по спешност по 

повод руптура на аневризма на АФСС с кли-

нична картина на пулсиращ хематом на лявото 

бедро. Анамнеза за двукратно оперативно лече-

ние по повод руптура на феморална и поплите-

ална аневризма на ляв долен крайник. 

Прекарани многократни тромбофлебити на 

двата долни крайника и феморо поплитеални 

ДВТ двустранно в момента с картина на ХВБ C4 

CEAP.  За период от 1 година пациентът реали-

зира последователно руптура на аневризма на 

АФКД и руптура на ААА.  

Introduction: Behçet's disease is a rare au-

toimmune vasculitis that affects both the microcir-

culation and major arterial and venous vessels. It 

most commonly manifests as aphthous stomatitis, 

genital ulcers, skin wounds, uveitis, arthritis, diar-

rhea and bleeding from the gastrointestinal tract, 

involvement of the nervous system and involve-

ment of major blood vessels in the form of throm-

bophlebitis and arterial aneurysms. 

 

Material and methods: Ambispective obser-

vation of the progression of macroangiopathy for 

11 years and the treatment performed for the same 

period of time. A man is admitted, currently 72 

years old, with concomitant arterial hypertension 

(with optimal medical control). In 2021, he visited 

the clinic for the first time as an emergency due to 

the rupture of the aneurysm of the left SFA with a 

clinical presentation  of a pulsating hematoma of 

the left thigh. History of two-time surgical treat-

ment for the rupture of a femoral and popliteal 

aneurysm of the left lower limb in the past. 

Episodes of thrombophlebitis of both lower limbs 

and femoro-popliteal DVT bilaterally at present 

with CVI C4 CEAP . Over a period of 1 year, the 

patient consecutively realized rupture of the 

aneurysm of right CFA and rupture of AAA. 
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Резултати: В трите случая пациентът е ле-

куван оперативно с добър резултат. Следопера-

тивно с ПАБ II а ст по Фонтен. Среден 

болничен престос 14 дни. Изписан на вазодила-

татор и нов орален антикоагулант. 

 

Заключение: Представеното наблюдение на 

пациента показва  хронично-прогресиращия ход 

на болестта и тежките животозастрашаващи 

усложнения, до които може да доведе.  

 

Ключови думи: Болест на Бехчет, анев-

ризма, руптура на аневризма 

Results: In all three cases, the patient was 

treated operatively with a good result. Postopera-

tively with PAD grade II Fontene. Average hospital 

stay 14 days. Discharged on vasodilator and new 

oral anticoagulant. 

 

Conclusion: The presented observation of the 

patient shows the chronic-progressive course of the 

disease and the severe life-threatening complica-

tions it can lead to. 

 

Keywords: Behcet's disease, aneurysm, 

aneurysm rupture 
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АВТОВЕНОЗНА ДИСТАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА 
ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 
  
Т. Найденова- Адем, Н. Колев, С. Марангозов, М. Цеков, К. Гиров 
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София, България 
 
 
AUTOVENOUS FEMORAL TO POSTERIOR TIBIAL BYPASS 
PROCEDURE UNDER LOCAL INFILTRATORY ANESTHESIA 
 
T. Naydenova- Adem, N. Kolev, S. Marangozov, M. Tsekov, K. Guirov 
Department of Vascular Surgery, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria 

Въведение: Пациентите с периферна арте-

риална болест, често биват полиморбидни, в 

увредено общо състояние. Това налага особено 

внимание при избора на оперативна стратегия. 

 

Методи: 69-годишен мъж с ПАБ IV по Фон-

тен, с оплаквания от постоянни болки в дясно 

ходило и пръсти от два месеца, както и поява на 

сухи некрози на 3-ти и 5-ти пръст. 

Съпътстващи: бронхиална астма;  туморен про-

цес в десен бял дроб, суспектен за СА; тежък 

консумативен синдром; АХ и ЗД тип II на перо-

рална терапия и лош контрол; желязодефицитна 

анемия и тромбопения; с-е след неколкократни 

ендоваскуларни и отворени хирургични съдови 

реконструкции.  

Извърши се предоперативна доплер соно-

графия, периферна ангиография, допълнени от 

КТ ангиография, показващи проходим аорто-

илиачен сегмент вдясно и дистална АТПдекс от 

ниво средна към дистална трета на подбедри-

цата. На пациента е отказано извършване на фе-

моро-дистален автовенозен байпас в няколко 

лечебни заведения, поради тежката 

съпътстваща белодробна патология и тромбоци-

топения. 

 

Introduction: Patients who suffer from pe-

ripheral arterial disease (PAD), often are polymor-

bid, in severe general condition, making it 

challenge choosing the revascularization strategy. 

 

Methods: We present a case of 69-yeard-old 

male with PAD Fontaine IV stage, with rest pain 

and necrosis of III and V toes of the right foot from 

2 months. Several endovascular and open-surgical 

interventions were done in the right foot for the 

past 4 years, ending with thrombosis of femoro- 

popliteal prosthetic bypass. Concomitant diseases: 

Bronchial asthma; arterial hypertonia; diabetes; 

tumor process in the right lung, suspicious for can-

cer; anemia and thrombocytopenia.  

A preoperative duplex ultrasound and selective 

arteriography of the right lower extremity arteries 

were done, who showed no lesions in the aorto- 

iliac segment and good posterior tibial artery, start-

ing from the mid-calf.  

General and loco-regional anesthesia, needed 

for the femoro-distal bypass was denied in several 

hospitals, because of the severe pulmonary disease 

and the thrombocytopenia. 

 

Results: A common femoral to posterior tibial 

artery autovenous in-situ bypass was done under 
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Резултати: В условията на локална инфилт-

рационна анестезия с Лидокаин и Маркаин се 

извърши АФК-АТП автовенозен инситу байпас. 

Оперативно време - 4часа, кръвозагуба- 100мл, 

възстановен пулс на АТПдекс на нивото на гле-

зена. Изписан на 7-ми следоперативен ден, АБИ 

1,0 

 

Заключение: Невъзможността да се при-

ложи ендоваскуларно лечение при тежко бол-

ните пациенти с ПАБ, често насочва към 

консервативно лечение, чиито резултати в IV-ти 

стадии не винаги са удовлетворяващи. При ви-

сокорискови пациенти, автовенозна инситу бай-

пас техника с локална анестезия е щадящ метод 

на избор. 

 

local infiltratory anesthesia with Lidocain and 

Marcain. Operative time was 4 hours, with 100ml 

blood loss. No early postoperative complications. 

The patient left the hospital in the 7th postopera-

tive day, with no rest pain or claudication for right 

lower extremity, ABI 1,0 

 

Conclusion: The lack of endovascular treat-

ment opportunity in patients with severe general 

condition with critical limb ischemia, often drives 

specialists choosing conservative therapy, which 

results are not so satisfying. Revascularization via 

autogenous bypass technique under local anesthe-

sia is a method of choice in such patients. 
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ПОСТТРАВМАТИЧ-
НА ПОПЛИТЕАЛНА АРТЕРИО-ВЕНОЗНА ФИСТУЛА 
  
Т. Найденова-Адем1, Н. Колев1, С. Марангозов1, М. Цеков1, М. Лилов1,                
К. Иванчев1, Р. Вогелцанг2, К. Гиров1 
1. Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София, България 
2. Северозападна мемориална болница – Чикаго, Илиноис 
 
 
ENDOVASCULAR TREATMENT OF CHRONIC POST-TRAUMATIC 
POPLITEAL ARTERIOVENOUS FISTULA 
 
T. Naydenova- Adem1, N. Kolev1, S. Marangozov1, M. Tsekov1, M. Lilov1, 
K.  Ivancev1, R. Volgelzang2, K. Guirov 1 
1. Department of Vascular Surgery, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria 
2. Northwestern Memorial Hospital – Chicago, Illinois 

Въведение: Съдовите травматични наранява-

ния представляват хирургично предизвикателство. 

Едно от усложненията е артерио-венозната фистула 

(AVF) [1], която е резултат от директна комуникация 

между артерия и вена. Те обикновено са вторични 

(до 90% от случаите) след огнестрелно или про-

бодно нараняване. [2,3] При хронична AVF високото 

венознно налягане води до оформяне на големи ве-

нозни аневризми. 

 

Mетоди: Представяме случай на 40-годишен 

мъж без придружаващи заболявания, с клинична 

картина на хронична венозна недостатъчност С5 

CEAP. Анамнеза за прободна рана на лява подбед-

рица от 2008 г. По повод ХВБ C6 CEAP (2015 г.) се 

извършват инструментални изследвания, които до-

казват поплитеална AVF. Последователно е из-

вършен ендоваскуларен и отворен хирургичен опит 

за корекция – без успех. През 2020 г. е направен по-

реден безуспешен ендоваскуларен опит за корекция 

на фистулата. След инвазивна диагностика през 

2022 г. (ангиография, с последваща КТА) се  уста-

нови високодебитна AVF с аневризма от венозната 

Introduction: Vascular traumatic injuries are a sur-

gical challenge. One of the complications is arteriove-

nous fistula (AVF), which is the result of direct 

communication between an artery and a vein. They are 

usually secondary (up to 90% of cases) after a gunshot 

or stab wound. In chronic AVF, high venous pressure 

leads to the formation of large venous aneurysms. 

 

Methods: We present a case of a 40-year-old man 

without concomitant diseases with a clinical presence 

of chronic venous insufficiency C5 CEAP. History of a 

stab wound on the left  leg from 2008.  2015  instru-

mental studies are performed, which prove AVF be-

tween left popliteal artery and vein . Consecutive 

endovascular and open surgical attempts for correction 

were performed - without success. In 2020, another un-

successful endovascular attempt was made to correct 

the fistula. After an invasive diagnosis in 2022 (angiog-

raphy, followed by CTA), massive popliteal AVF with 

a venous aneurysm and ,,in Stent” thrombosis of 

popliteal artery. 

 

Results: Under general anesthesia and preliminary 
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страна и ин-стент тромбоза на а. поплитеа син.  

 

Резултати: Под обща анестезия и предвари-

телна артериография на ляв долен крайник се пунк-

тира аневризмално разширената ВП син и се 

извърши емболизация със спирали на аневризмал-

ния сак с последваща двукратна апликация на 3 мл 

95 % етилов алкохол през 10 минути при стриктен 

контрол на дихателните показатели. Контролната 

артериография показа силна редукция на кръвотока 

през AVF с дискретна остатъчна комуникация в 

късна фаза. На контролната доплерова сонография 

на 4-ти следоперативен ден – без данни за артериа-

лизация на кръвотока във ВП и ВФ син. На контрол-

ната артериография един месец след интервенцията 

без данни за АV комуникация на ляв долен крайник. 

 

Заключение: Представеният случай показва, че 

ендоваскуларното лечение е метод на избор при 

лечение на подобен тип заболявания, изискващи се-

риозна интердисиплинарна колаборация между 

съдови хирурзи, интервенционални радиолози, кар-

диолози и функционални диагностици на база на 

техния дългогодишен опит в лечението на AVF. 

arteriography of the left lower limb, the aneurysmally 

enlarged left popliteal vein was punctured and coil em-

bolization of the aneurysmal sac was performed, fol-

lowed by double application of 3 ml of 95% ethyl 

alcohol. Control arteriography showed a severe reduc-

tion in blood flow through the AVF with discrete resid-

ual communication in the late phase. On the control 

Doppler sonography on the 4th postoperative day - 

without data for arterialization of blood flow in left 

popliteal and femoral vein. On control arteriography 

one month after the intervention without data for AV 

communication of the left lower limb. 

 

Conclusion: The presented case shows that en-

dovascular treatment is the method of choice in the 

treatment of this type of disease, requiring serious in-

terdisciplinary collaboration between vascular surgeons, 

interventional radiologists, cardiologists and functional 

diagnosticians, based on their long-term of experience 

in AVF treatment. 
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ДЕКОМПЕНСИРАНА  ПАБ  НА ДЕСЕН ДОЛЕН КРАЙНИК ПРИ 
ПАЦИЕНТКА С МОRBUS ALBER-SCHOENBERG (OSTEOPETROSIS) 
  
В. Йовчева, Н. Михайлов, Н. Атанасов, Д. Котасов, Е. Порязова 
Отделение по Съдова хирургия, Отделение по патоанатомия,  
УМБАЛ ,,Пълмед“, Пловдив 
 
 
DECOMPENSATED PAD OF THE RIGHT LOWER LIMB IN A PATIENT 
WITH MORBUS ALBER-SCHOENBERG (OSTEOPETROSIS) 
 
V. Yovcheva, N. Mihaylov, N. Atanasov, D. Kotasov, E. Poryazova 
UMHAT Pulmed – Plovdiv 

Kaсае се за пациентка на 49 г. , постъпваща 

в отделението с изразена  исхемия на десен 

долен крайник. Подбедрицата и ходилото са 

студени,  бледоливидни, наличие на моторен и 

сензорен дефицит. Липсват пулсации на ЗКА и 

стъпални артерии. От направената КТ ангиогра-

фия се доказва   оклузия на феморо- поплитеал-

ната ос, както  и липсва контрастиране на 

подбедрените артерии. Като допълнителна на-

ходка се установява  тежка хиперосификация на 

тазовите кости и костите на долните крайници, 

както и изразената калциноза в субкутисното 

пространство. След ТЕА на задколянната арте-

рия, както и ревизия на подбедрените артерии 

при изразена тежка калциноза и вторична тром-

боза и след последваща медикаментозна тера-

пия с Prostavasin 2x20 mgr, исхемията на 

крайника бе преодоляна в значителна степен и 

същият се запази. Болната е с доказана авто-

зомно-доминантна форма на остеопетроза.  

 

Остеопетрозата, известна още като ,, мра-

морна болест на костите“ е описана от немския 

рентгенолог Heinrich Ernst Albers-Schoenberg 

през 1904 г. Известни са два типа на унаследя-

ване. Автозомно-рецесивен, протичащ малиг-

The case is about 49-year-old female patient 

admitted to the department with  ischemia of the 

right lower limb. The lower leg and foot were cold, 

pale- livid, presence of motor and sensory deficit. 

There are no pulsations of the left and right arter-

ies. The CT angiography showed occlusion of the 

femoro-popliteal axis, as well as lack of contrast 

of the femoral arteries. As an additional finding, 

severe hyperossification of the pelvic bones and 

the bones of the lower limbs and calcinosis in the 

subcutaneous space, was found. After TEA of the 

popliteal artery, as well as revision of the femoral 

arteries with severe calcinosis and secondary 

thrombosis, and after subsequent medical therapy 

with Prostavasin 2x20 mgr, the ischemia of the 

limb was overcome to a significant extent and the 

same was preserved. The patient has a proven au-

tosomal dominant form of osteopetrosis. 

 

Osteopetrosis, also known as "marble bone 

disease", was described by the German radiologist 

Heinrich Ernst Albers-Schoenberg in 1904. Two 

types of inheritance are known. Autosomal reces-

sive- malignant and autosomal dominant- benign. 

Hyperossification and increased bone fragility, 

anemia due to bone marrow involvement and sup-
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нено и автозомно-доминантен, протичащ бениг-

нено. Характерни са хиперосификацията и по-

вишената костна чупливост,  анемия поради  

засягане на костния мозък и супресия на хемо-

поезата и характерна рентгенова находка.   

 

Ние представяме случай с  декомпенсирана  

форма на ХАН, която се развива при пациентка 

с  рядко заболяване. От направеното хистоло-

гично изследване и от съобщенията в литерату-

рата не се установява пряка връзка между 

основната патология и артериалната калциноза, 

но ние описваме този казус като изключителна 

рядкост и възможност за дискусия.   

pression of hematopoiesis as well as typical radi-

ographic findings are distinctive. 

 

We present a case of a decompensated form of 

PAD that developed in a patient with a rare dis-

ease. From the histological examination performed 

and from the reports in the literature, no direct re-

lationship between the underlying pathology and 

arterial calcinosis can be established, but we de-

scribe this case as extremely rare and an opportu-

nity for discussion. 
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ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА         
АРТЕРИАЛНА КАЛЦИНОЗА, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИЧЕСКА 
БАЛОННА ДИЛАТАЦИЯ  
  
С. Жежовски, Е. Домусчиева, Р. Рунков, В. Петров    
Клиника по Съдова Хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък” – Бургас  
 
 
INNOVATIVE METHOD FOR TREATING PATIENTS WITH SEVERE 
ARTERIAL CALCINOSIS NOT SUITABLE FOR CLASSIC BALLOON 
DILATION  
 
S. Zhezhovski, E. Domuschieva, R. Runkov, V. Petrov    
Department of Vascular Surgery, “Heart and brain” Hospital, Burgas  

Цел: Периферната артериална болест 

(ПАБ) е една от най-честите прояви на атеро-

склероза в световен мащаб. Наличието на кал-

цирани лезии намалява следоперативния успех 

и дългосрочната проходимост от ендоваскулар-

ното лечение.   

Нашата цел е да изследваме резултата от 

прилагането на един специфичен метод - пери-

ферна интраваскуларна литотрипсия (S-IVL), 

прилаган при пациенти, иноперабилни с кон-

венционалната периферна балонна дилатация.  

 

Методи: Представяме два клинични случая 

на пациенти с хронични атеросклеротични 

лезии, в две специфични зони: 1) артерия фемо-

ралис комунис (АФК) и артерия поплитеа 

(АПо); 2) АФК и остиума на артерия профунда 

феморис. И двата не бяха подходящи за класи-

ческа перкутанна балонна ангиопластика 

(ПТА). Затова използвахме метода на интравас-

куларната литотрипсия с цел преодоляване на 

калция и осигуряване на таргет за последваща 

ПТА в зони, считани неподходящи за стенти-

ране.  

 

Aim: Peripheral arterial disease (PAD) is one 

of the most common manifestations of atheroscle-

rotic disease worldwide. Peripheral arterial calci-

fication reduces acute success rate and long-term 

patency after endovascular therapy for PAD.  

We aim to study the outcome after applying a 

specific method - shockwave intravascular 

lithotripsy (S-IVL), used for treating patients, not 

suitable for percutaneous balloon angioplasty 

(PTA).    

 

Methods: We present two clinical cases of pa-

tients with chronic atherosclerotic lesions, in two 

specific areas: 1) common femoral artery (CFA) 

and the popliteal artery (PA); 2) CFA and the os-

tium of the profunda femoris artery. Both were not 

suitable for classical PTA. То this end, we used the 

intravascular lithotripsy approach in order to over-

come the calcium and provide a target for subse-

quent PTA in areas considered no-stent zones.   

 

Results: After the application of S-IVL in both 

clinical cases, where the use of conventional PTA 

was not possible, the final result was more than 

satisfactory. Calcified lesions were overcome, PTA 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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Резултати: След прилагането на S-IVL и в 

двата клинични случая, при които бе не-

възможна употребата на конвенционална ПТА, 

крайният резултат бе повече от задоволителен. 

Калциевите плаки бяха преодолени, успешно се 

реализира ПТА и се постигна оптимален пост-

процедурен ангиографски резултат. Към днешна 

дата, проследяването на пациентите про-

дължава.      

 

Заключение: S-IVL е допълнителен инстру-

мент в арсенала на съвременния съдов хирург, 

целящ да преодолее тежко калцираните съдове 

и да осигури таргет за последваща периферна 

балонна дилатация. Резултатите от нашата прак-

тика показват, че използването на S-IVL при 

значително калцирани лезии във феморо-попли-

теалния сегмент, представлява едновременно 

ефективен и безопасен метод на лечение на 

ПАБ, но се налагат и допълнителни проучвания 

в бъдеще.  

   

Ключови думи: ПАБ, интраваскуларна ли-

тотрипсия, АФК, АПо, тежка калциноза. 

was successfully performed, and an optimal post-

procedural angiographic result was achieved. Fol-

low-up of the patients is being continued at 

present.  

 

Conclusion: The S-IVL system is an addi-

tional tool in the vascular surgeon's arsenal to ob-

tain large-bore access in these calcified vessels and 

to be used as a target for subsequent PTA.  

Our results indicate that using S-IVL in heav-

ily calcified lesions in the femoro-popliteal seg-

ment is an effective and safe treatment method for 

PAD, however further studies are needed.  

 

Keywords: PAD, intravascular lithotripsy, 

CFA, popliteal artery, severe calcinosis.  
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ЕДНОЕТАПНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МНОГОЕТАЖНИ АР-
ТЕРИАЛНИ ПОРАЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТИ С КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ 
НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 
  
В. Говедарски, Д. Борисов, Е. Димитрова, Д. Чернев 
УМБАЛ „Проф. Александър Чирков‘‘, София, България 
 
 
ONE-STAGE SURGICAL TREATMENT OF MULLEVEL ARTERIAL   
DISEASE IN PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISCHEMIA.             
CLINICAL CASES 
 
V. Govedarski, D. Borisov, E. Dimitrova, D. Chernev 
UMBAL ‘’Prof. A. Chirkov”, Sofia. Bulgaria

Периферната артериална болест /ПАБ/ най-

често се свързва с многоетажни артериални по-

ражения на крайниците, особено при пациенти 

с критична исхемия на крайника /КИК/. Нали-

чието на проксимални лезии в аорто-илиачен 

сегмент, намаляващи притока към конструиран 

феморо-поплителен графт или на дистални 

лезии, които да повишат резистентността може 

да са от решаващо значение за определяне оп-

тималната преживяемост на реконструкцията. 

Стратегиите за лечение на многоетажните ате-

росклеротични поражения на долните крайници 

включват обширни по обем оперативни интер-

венции в няколко сегмента или хибридно лече-

ние- конвенционална и ендоваскуларна 

хирургия. Горепосочените методи могат да се 

извършат едноетапно или на няколко етапа в за-

висимост от клиничната изява на заболяването.  

 

Представяме два клинични случая на едное-

тапно хирургично лечение на стенотично- оклу-

зивна артериална болест и засягане на 

аорто-илео-феморо-поплитеален сегмент при 

пациенти с КИК, неподходящи за хибридно 

лечение. При пациентите са извършени едное-

Peripheral arterial disease (PAD) is most often 

associated with multilevel arterial lesions of the 

limbs, especially in patients with critical limb is-

chemia (CLI). 

The presence of proximal lesions in the aorto-

iliac segment reducing the flow to a constructed 

femoropopliteal graft or distal lesions that increase 

resistance may be critical in determining optimal 

survival of the reconstruction. Strategies for the 

treatment of multilevel atherosclerotic lesions of 

the lower extremities include extensive surgical in-

terventions in several segments or hybrid treatment 

- conventional and endovascular surgery. The 

above methods can be performed in one stage or in 

several stages depending on the clinical manifes-

tation of the disease. 

 

We present two clinical cases of one-stage sur-

gical treatment of occlusive arterial disease and in-

volvement of the aorto-ileo-femoral-popliteal 

segment in patients with CLI not suitable for hy-

brid treatment. Patients underwent one-stage aorto-

femoral reconstructions followed by extension to 

the popliteal artery. 

 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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тапни аорто-феморални реконструкции, послед-

вани от пролонгация към поплитеалната арте-

рия. 

 

При пациенти с КИК и многоетажно арте-

риално засягане на крайника, при неподходящи 

за ендоваскуларно лечение аорто-илиачни 

лезии, едноетапната хирургична реконструкция 

в повече от един сегмент е с висока преживяе-

мост, т.к. значително намалява резистентността 

към проксималната рекострукция при решаване 

на феморо-поплитеалния сегмент. Поради аван-

сиралите исхемични промени за крайника при 

тази група пациенти едноетапния подход е пре-

поръчителен, намалява риска от ампутация с 

висока честота и подобрява качеството на 

живот.  

 

Ключови думи: многоетажни артериални 

поражения, критична исхемия на крайника, ед-

ноетапно оперативно лечение  

In patients with CLI and multilevel arterial in-

volvement of the limb, in aorto-iliac lesions un-

suitable for endovascular treatment, one-stage 

surgical reconstruction in more than one segment 

has a high survival rate reducing significantly the 

resistance to proximal reconstruction when solving 

the femoro-popliteal segment. Because of the ad-

vanced ischemic changes to the limb in this group 

of patients, a one-stage approach is recommended, 

reducing the risk of amputation with a high inci-

dence and improving quality of life. 

 

Keywords: multilevel arterial lesions, critical 

limb ischemia, one-stage surgical treatment 
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ПОПЛИТЕО-ТИБИО-ПЕДАЛНИ АРЕРИАЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРИ ДИАБЕТИЦИ С ХРОНИЧНА ЗАСТРАШАВАЩА КРАЙНИКА 
ИСХЕМИЯ. СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА 
  
Е. Димитрова, В. Говедарски 
УМБАЛ‘‘ Проф. Александър Чирков“, гр.София, България 
 
 
POPLITEO-TIBIO-PEDAL ARTERIAL RECONSTRUCTIONS IN DIA-
BETIC PATIENTS WITH CHRONIC LIMB-THRETENING ISHEMIA. 
CLINICAL CASES 
 
E. Dimitrova, V. Govedarski 
UMBAL ‘’Prof. A. Chirkov”, Sofia. Bulgaria

Хронична застрашаваща крайника исхемия 

/ХЗКИ/ е клиничен синдром, дефиниран от на-

личието на ПАБ в комбинация с болка в покой 

и загуба на периферна тъкан с давност повече 

от 2 седмици. Състоянието е свързано с висока 

степен на ампутация, смъртност и нарушено ка-

чество на живот. ХЗКИ най-често е резултат от 

многоетажни артериални поражения, като при 

диабетици се наблюдават дифузни пораженията 

на поплитео-тибио-педалния артериален сег-

мент. ‚No option’ ХЗКИ се наблюдава при значи-

телни поражения в инфрагеникуларния сегмент, 

липсата на адекватен аутфлоу и таргетна арте-

рия за дистална реконструкция. При невъзмож-

ност за ендоваскуларна и/или хирургична 

реваскуларизация , когато единствената оста-

ваща възможност е ампутация на крайника, дис-

талната венозна артериализация показва добри 

резултати в лечението на ХЗКИ. 

Представяме два клинични случая на паци-

енти от мъжки пол, със захарен диабет и гене-

рализирана атеросклероза. Хоспитализирани са 

в съдово-хирургично отделение с ХЗКИ, след 

извършване на необходимите диагностично-

консултативни изследвания се извършиха по-

Chronic limb-threatening ischemia CLTI is a 

clinical syndrome defined by the presence of pe-

ripheral arterial disease in combination with rest 

pain and loss of peripheral tissue of more than 2 

weeks' duration. The condition is associated with 

a high rate of amputation, mortality and impaired 

quality of life. CLTI is most often the result of 

multilevel arterial lesions, with diffuse lesions of 

the popliteo-tibio-pedal arterial segment being ob-

served in diabetics. ‚No option' CLTI is observed 

when there are significant lesions in the below the 

knee segment, lack of adequate outflow and target 

artery for distal reconstruction. When endovascular 

and/or surgical revascularization is not possible, 

when the only remaining option is amputation of 

the limb, distal venous arterialization shows good 

results in the treatment of CLTI. 

We present two clinical cases of male patients 

with diabetes mellitus and generalized atheroscle-

rosis. They were hospitalized in a vascular-surgical 

department with CLTI, after performing the neces-

sary diagnostic-consultative examinations, popli-

teo-tibio-pedal reconstructions were performed, 

and one patient had the need to perform distal ve-

nous arterialization. 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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плитео-тибио-педални реконструкции, като при 

единия пациент се наложи извършването на 

дистална венозна артериализация. 

ХЗКИ, която се асоциира с дифузно зася-

гане на тибиалните и педалните артерии се на-

блюдава все по-често, като се има предвид 

глобалната епидемиология на диабета, бъбреч-

ните и метаболитни заболявания, с които обик-

новено се свързва. Поплитео-педалните 

артериални реконструкции, въпреки високата 

степен на сложност, показват добри резултати в 

дългосрочен план. Подходящият подбор на па-

циенти, правилният и навременен терапевтичен 

подход са от решаващо значение за запазване 

виталността на крайника при ХЗКИ.  

 

Ключови думи: ХЗКИ, диабет, венозна ар-

териализация, педални реконструкции 

CLTI associated with diffuse involvement of 

the tibial and pedal arteries is increasingly seen 

given the global epidemiology of diabetes, renal 

and metabolic diseases with which it is commonly 

associated. Distal arterial reconstructions, despite 

the high degree of complexity, show good long-

term results.The appropriate selection of patients, 

the correct and timely therapeutic approach are 

crucial to preserve the vitality of the limb with 

CLTI. 

 

Keywords: CLTI, diabetes, venous arterializa-

tion, pedal reconstructions 
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ИНТРААРТЕРИАЛНА ТРОМБОЛИЗА - УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЦИПИЕНТНО РУСЛО ПРИ ОСТРА ТРОМ-
БОЗА НА АРТЕРИИ НА КРАЙНИЦИТЕ  
  
Д. Рухини, Н. Михайлов, П. Славов, Н. Атанасов 
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив 
 
 
INTRAARTERIAL THROMBOLYSIS - A SUCCESSFUL STRATEGY 
FOR PROVIDING A RECIPIENT VESSELS IN ACUTE THROMBOSIS 
OF THE ARTERIES 
 
D. Ruhini, N. Mihaylov, P. Slavov, N. Atanasov 
UMHAT Pulmed – Plovdiv 

Периферната артериална болест (ПАБ) се 

асоциира със значителна болестност и 

смъртност в световен мащаб, влошавайки каче-

ството на живот на милиони пациенти. Острата 

тромбоза с критична исхемия е идентифицирана 

като едно от най-тежките усложнения на ПАБ, 

въпреки прилаганите оперативни и ендоваску-

ларни интервенции. През последните десетиле-

тия тромболизата набира популярност като 

метод за третиране на острата тромбоза само-

стоятелно или като допълнение към оператив-

ната намеса. 

 

Цел: 

Целта на настоящото проучване е да се ана-

лизират резултатите от прилагането на тромбо-

лиза в съчетание с конвенционалните 

оперативни техники при пациенти с критична 

исхемия на крайниците. 

 

Методи: 

Разгледана е група от петима пациенти за 

периода от 2020 до 2022г, при които е из-

вършена локална тромболиза на дистален сег-

мент на артериите на горен или долен крайник 

Peripheral arterial disease (PAD) is associated 

with significant morbidity and mortality world-

wide, aggravating the quality of life of millions of 

patients. Acute thrombosis with critical ischemia 

has been identified as one of the most severe com-

plications of PAD, despite the applied operative 

and endovascular interventions. In recent decades, 

thrombolysis has gained popularity as a method for 

treatment acute thrombosis alone or as an addition 

to surgery. 

 

Objective: 

The aim of the present study is to analyze the 

results of thrombolysis combined with conven-

tional operative techniques in patients with critical 

limb ischemia. 

 

Methods: 

A group of five patients was examined for the 

period from 2020 to 2022, in which local throm-

bolysis was performed on the distal segment of the 

arteries of the upper or lower limb with adequate 

proximal blood flow and angiographically found 

thrombosis of the microcirculation of the limbs. 

Assessment of benefits and risks. 
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при осигурен адекватен проксимален кръвоток 

и ангиографски установена тромбоза на микро-

циркулацията на крайниците.  Оценка на пол-

зите и рисковете. 

 

Резултати: 

Прилагането на тромболиза като финална 

стъпка от оперативната техника при пациенти с 

тромбоза на дисталното съдово русло дава обе-

щаващи резултати и увеличава значително 

шанса за спасяване на засегнатия крайник. 

 

Заключение:  

Тромболизата, използвана за преодоляване 

на вече наличната или възникнала интраопера-

тивно или в ранния постоперативен период 

тромбоза, е метод с голяма значимост в съвре-

менната съдовата хирургия. Той носи добри ре-

зултати при правилна оценка на оперативния 

риск, както и при спазване на правилата за при-

ложението му. 

 

Ключови думи: тромболиза; остра тром-

боза; интраоперативна ретромбоза; критична 

исхемия; микроциркулация 

Results: 

The application of thrombolysis as the final 

step of the operative technique in patients with 

thrombosis of the distal arterial vessels gives 

promising results and significantly increases the 

chance of saving the affected limb. 

 

Conclusion: 

Thrombolysis, used to overcome pre-existing 

or intraoperative or early postoperative thrombo-

sis, is a method of great importance in modern vas-

cular surgery. It brings good results with proper 

assessment of operational risk, as well as with 

compliance with the rules for its application. 
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Аортна дъга и клоновете ѝ

ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИВЕРТИКУЛ НА КОМЕРЕЛ -  
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
 
В. Яръмова1, Н.Николов1, М. Иванов2, А. Александров3, Б. Стоянова1, Б. Бонева1 
1. Клиника по съдова хирургия, 2. Клиника по кардиохирургия, 3. Отделение по инва-
зивна кардиология -  МБАЛ Национална кардиологична болница, София, България  
 
 
HYBRID REPAIR OF KOMMERELL DIVERTICULUM – CASE REPORT 
 
V. Yaramova1, N. Nikolov1, M. Ivanov2, A. Alexandrov3, B. Stoyanova1, B. Boneva1 
1. Vascular Surgery Department 1, 2. Cardiac Surgery Department, 3. Invasive Cardiology 
Department - National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria 

Дивертикулът на Комерел е рядка вродена ано-

малия, изразяваща се в аневризмална аортна дила-

тация в началото на аберантна подключична 

артерия. Обикновено протича асимптомно, но крие 

висок риск от руптура и дисекация. През послед-

ното десетилетие хирургичните възможности се 

разшириха и включват ендоваскуларни и хибридни 

интервенции при това комплексно аортно заболя-

ване. Представяме клиничен случай на 50-годишен 

мъж с аберантна дясна подключична артерия 

(AДПА), дилатирана възходяща аорта и аортна 

дъга, при който бе приложено хибридно лечение. 

 

Касае се за 50-годишен мъж, постъпващ в 

спешно отделение с ретростернална гръдна болка. 

Пациентът има артериална хипертония и е активен 

пушач. КТ изследването показва дилатирана възхо-

дяща аорта, аортна дъга и АДПА. При пациента 

бяха осъществени поетапни оперативни интервен-

ции. Извърши се емболизация на артерия торацика 

интерна и трункус  костоцервикалис. На втори етап 

се извърши аорто-каротиден байпас двустранно с 

Kommerell diverticulum is a rare congenital 

anomaly described as aneurysmal aortic dilatation 

at the origin of aberrant subclavian artery. It car-

ries high risk of rupture and dissection. During the 

past decade surgical options have expanded to in-

clude endovascular and hybrid approaches as suit-

able operative strategies to manage complex aortic 

disease. We present a case of 50- year-old male 

with aberrant right subclavian artery (ARSA), di-

lated ascending aorta and aortic arch, who under-

went hybrid treatment.  

 

50-year-old male presented in the emergency 

department with retrosternal chest pain. He has ar-

terial hypertension and is an active smoker. CT 

scan revealed dilated ascending aorta, aortic arch 

and ARSA. He underwent staged procedures. Em-

bolization of right internal thoracic artery and cos-

tocervical trunk was comprised. Hence we 

performed aorto-carotid bypass to both common 

carotid arteries with synthetic grafts. Then a 

carotid-subclavian bypass on the right side was 
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протеза към двете общи каротидни артерии. На 

следващ етап се проведе каротидо-субклавиен бай-

пас вдясно и лигиране на АДПА. Последният етап 

включва TEVAR с имплантиране на два стент-

графта в асцендентната аорта и аортната дъга. По-

стоперативната компютърна томография показва 

тромбозирала АДПА. Пациентът бе изписан с пре-

поръка за двойна антиагрегантна терапия. 

 

Понастоящем няма добре установени пре-

поръки за лечение на АДПА  и едновременно ди-

латирана възходяща аорта и аортна дъга поради 

рядката им констелация. Независимо от това, по-

етапната реваскуларизация на каротидната и под-

ключичната артерия, последвана от TEVAR, е 

най-често използваната техника. 

completed along with excluding and ligation of the 

ARSA.  The third step consisted of TEVAR proce-

dure with implantation of two stent grafts in the as-

cending aorta and aortic arch. Postoperative CT 

scan showed thrombosed ARSA. He was dis-

charged with recommendation of taking dual an-

tiplatelet therapy.  

 

Currently, there are no well- established guide-

lines for the treatment of ARSA in the presence of 

dilated ascending aorta and aortic arch, limitations 

being the rare occurrence of disease. Nonetheless, 

staged carotid and subclavian artery revasculariza-

tion followed by TEVAR, has been the most com-

monly described technique.   
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ПСЕВДОАНЕВРИЗМА НА ВЪТРЕШНА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ 
СЛЕД ИМПЛАНТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ 
  
П. Мърмръров, Н. Колев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, К. Гиров,  
Р. Маринова*, Йо. Петрова* 
ВМА-София, Клиника по съдова хирургия 
*ВМА- София, КАРИЛ 
 
 
PSEUDOANURISM OF INTERNAL CAROTID ARTERY AFTER             
IMPLANTATION OF CENTRAL VENOUS CATHETER IN VENA       
JUGULARIS INTERNA  
 
P. Marmarov, N. Kolev M. Tsekov, S. Marangozov, T. Naydenova, K. Guirov,  
R.Marinova*, Jo. Petrova* ,  
Military Medical Academy-Sofia, Department of vascular surgery 
* Military Medical Academy-Sofia, Department of Anesthesiology and intensive care  

Фалшивите аневризми на каротидните арте-

рии са най-често посттравматични при тъпи или 

проникващи травми, ятрогенни след манипула-

ции в областта на шията. Усложненията, до които 

могат да доведат, са: остра хеморагия на шията и 

мозъчни инциденти.  

 

Цел: 

Представяне на нашия подход при рекон-

струкця на симптоматична псевдоаневризма, ан-

гажираща вътрешната каротидна артерия. 

 

Материали и методи: 

Представяме пациент на 75-годишна възраст, 

който постъпва в клиниката с анамнеза за реали-

зиран инсулт преди година и с оплакване от на-

растваща прогресивно подутина в дясна шийна 

област от 2 години. КТ на глава и шия без 

възможност за диференциране между аневризма 

на АКИ декс и тумор на каротидното телце. На-

прави се селективна каротидография, която по-

твърди диагнозата аневризма на АКИД. Извърши 

False aneurysms of the carotid arteries are most 

often post-traumatic in blunt or penetrating trauma, 

iatrogenic after neck manipulations. The complica-

tions they can lead to are: acute hemorrhage of the 

neck and brain accidents.  

 

Aim: 

To present our approach in the reconstruction of 

a symptomatic pseudoaneurysm involving the inter-

nal carotid artery.  

 

Materials and Methods: 

We present a 75-year-old patient who was ad-

mitted to the clinic with a history of a realized stroke 

a year ago and with a complaint of a progressively 

increasing swelling in the right cervical region for 2 

years. Head and neck CT scan unable to differentiate 

between ICA dex aneurysm and carotid body tumor. 

A selective carotidography was performed, which 

confirmed the diagnosis of ACID aneurysm. A resec-

tion of the pseudoaneurysm was performed upon 

opening, which revealed a punctiform lesion of the 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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се резекция на псевдоаневризма, при отваряне на 

която се видя пунктиформена лезия на интима и 

медия суспектна за ятрогенна травма. Извърши 

се интерпозиция на ВСМД в обърната позиция. 

 

Резултати: 

Без данни за неврологичен дефицит след ин-

тервенцията. Пациентът е вертикализиран на 2 

СОД. Контролно ЦКДС два и четири месеца след 

операцията потвърждават проходима реконн-

струкция без усложнения. 

 

Заключение: 

Причината за псевдоаневризмата на АКИД 

при този пациент най-вероятно е ятрогенно трав-

миране на съдовата стена при предшестваща им-

плантация на централен венозен катетър. Наред 

с различните хирургични подходи и използването 

на различни графтове за реконструкция автолож-

ните съдови заместители при такъв тип патоло-

гия на каротидните артерии остават метод на 

избор.   

 

Ключови думи: Каротидна псевдоаневризма, 

екстракраниални каротидни артерии, централен 

венозен катетър, автоложни заместители  

intima and media suspicious for iatrogenic trauma. 

Interposition of the VSMD in the inverted position 

was performed.  

  

Results: 

No evidence of neurological deficit after the in-

tervention. The patient is verticalized at 2 POD. 

Control CCDS 2 and 4 months after the operation 

confirm a passable reconstruction without complica-

tions.  

Conclusion: 

The cause of the ACID pseudoaneurysm in this 

patient is most likely iatrogenic trauma to the vessel 

wall during prior central venous catheter implanta-

tion. Along with different surgical approaches and 

the use of different grafts for reconstruction, autolo-

gous vascular substitutes in this type of carotid ar-

tery pathology remain the method of choice.  

 

Keywords: Carotid pseudoaneurysm, extracra-

nial carotid arteries, central venous catheter, autolo-

gous replacements  
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ХИБРИДНА ТЕХНИКА ПРИ ТРОМБЕКТОМИЯ НА А. СУБКЛАВИЯ 
  
П. Георгиев, Д. Николов, Л. Донова 
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ Софиямед 
 
 
HYBRID TECHNIQUE IN SUBCLAVIAN ARTERY THROMBECTOMY 
 
Georgiev P, Nikolov D, Donova L 
Vascular Surgery, “SofiaMed” University Hospital  

Въведение: 

Исхемия на горен крайник, причинена от 

тромбоза на а. субклавия е рядко срещана. 

Възможните необратими последици налагат 

бързо възстановяване на кръвоснябдяването, ко-

ригиране на основното заболяване и контрол на 

рисковите фактори. Подходът при лечение е 

различен в зависимост от тежестта на клинич-

ната картина. Хирургично лечение при острата 

тромбоза/емболия на а.субклавия може да до-

веде до сериозни усложнения както в крайника, 

така и до инциденти във вертебро-базиларната 

система, независимо от използваната техника. 

 

Случай: 

38-годишна пациентка с анамнеза за изблед-

няване и болка на пръстите на лявата ръка от 3 

дни. От КТ- ангиографията се доказа непрохо-

димост на артерия субклавия син. и дистална 

тромбоза на бифуркацията на артерия брахиа-

лис син. Не са открити данни за предсърдно 

мъждене. Извърши се тромбектомия с отворен 

брахиален достъп под локална анестезия. За на-

маляване риска от услежнения - емболизация 

във вертебро-базиларната система, се извърши 

интралуминална балонна оклузия на а.субкла-

вия. Тази маневра доведе до “обърнат” кръвоток 

във а.вертебралис син. На контролна ангиогра-

Introduction: 

Subclavian artery thrombosis is a rare cause of 

upper limb ischemia resulting from occlusion of 

the upper extremity blood supply. Possible cata-

strophic clinical consequences necessitate prompt 

rectification of the underlying disease and risk fac-

tors. Treatment modalities are often selected de-

pending on the severity of clinical presentation 

The surgical treatment of subclavian artery 

acute thrombosis/ embolism could lead to serious 

complications including thrombotic incidents in 

the vertebro-basilar system regardless of the tech-

nique used. 

 

Case report: 

38-year old female patient presented with 3-

day history of pale and painful fingers of the left 

hand. CT angiography revealed thrombotic occlu-

sion of the left subclavian artery at the level of the 

vertebral artery origin, and distal thrombosis of the 

brachial artery bifurcation. No data of atrial fibril-

lation or cardiac sours of emboli was detected. We 

performed open thrombectomy through the distal 

brachial artery under local anaesthesia. To control 

the risk of embolisation in the vertebral artery dur-

ing thrombectomy, it was done with a temporary 

proximal balloon occlusion of the subclavian os-

tium. This maneuver resulted in reversed blood 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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фия се визуализираха проходими артерии без 

дефекти и дистални емболизации, което поз-

воли премахването на балонния катетър. 

 

Дискусия: 

Брахиалната тромбектомия с балонна оклу-

зия на a.subclavia е безопасен и надежден метод, 

използващ само локална анестезия, показващ 

добри резултати. 

flow of vertebral artery. The proximal balloon was 

deflated after control angiography showing clear 

subclavian and vertebral artery without distal em-

bolisation. 

 

Discussion: 

The brachial thrombectomy with balloon oc-

clusion of the proximal part of a. subclavia is safe 

and reliable method using only local anesthesia 

showing good results. 
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ПАРАДОКСАЛНА БРАХИАЛНА АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ 
С ПОСЛЕДВАЩА УСЛОЖНЕНА БЕЛОДОРБНА ТРОМБЕМБОЛИЯ – 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
  
С. Димитров1, Е. Димитрова1, Е. Хаджиев1, В. Говедарски1, Р. Илиев2 
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DEEP VENOUS ARTERIALIZATION - A FEASIBLE 
ALTERNATIVE TO AMPUTATION 
 
Dimitrov S.1, Dimitrova E.1, Hadjiev E.1, Govedarski V.1, Iliev R2 
1. Clinic of Vascular and Endovascular Surgery, University Hospital “Saint Ekaterina” – Sofia, 
Bulgaria 
2. Clinic of Cardiosurgery, University Hospital “Saint Ekaterina” – Sofia, Bulgaria 

Парадоксалната емболия е рядка причина за 

артериална емболизация (рискът е <2% от 

всички артериални исхемии) и се дължи на ин-

тракардиален дефект, позволяващ тромботич-

ните материи да преминават в системното 

кръвообращение. Отвореният foramen ovale, де-

фекти или аневризма на междупредсърдната 

преграда, както и  артерио-венозна малформа-

ция в белодробното кръвообращение са сред 

причините за развитието й. Парадоксалната ар-

териална емболия трябва да бъде подозирана 

при всички пациенти без ясна причина за ембо-

лизацията и/или наличие на три важни елемента 

– венозен източник на тромб, белодробна тром-

бемболия (БТЕ) и дясно-ляв сърдечен шънт.  

 

Представяме клиничен случай на 50-го-

дишна пациентка с остра артериална емболия 

на ляв горен крайник без анамнеза за други 

съпътстващи заболявания. След проведената ре-

васкуларизация, в ранния постоперативен пе-

риод, се регистрира задух и силно понижен 

физически капацитет. Диагностицираха се ди-

Paradoxical embolism is a rare cause of arte-

rial embolization (reported <2% of all arterial is-

chemia) and is due to an intracardiac defect that 

allows thrombotic substances to pass into the sys-

temic circulation. Patient foramen ovale, atrial sep-

tal defects or aneurysms, as well as arteriovenous 

malformation in the pulmonary circulation are 

among the reasons for its development. Paradoxi-

cal arterial embolism should be suspected in all pa-

tients without a clear reason for embolization 

and/or the presence of three important elements – 

venous source of thrombus, pulmonary throm-

boembolism (PE) and right-to-left heart shunt.  

 

We present a case report of a 50-years-old fe-

male patient with acute arterial embolism of the 

left upper extremity without a history of other con-

comitant diseases. A suffocation and severely de-

creased physical capacity were registered in the 

early postoperative period after the revasculariza-

tion. A right ventricular and atrium dilatation, ex-

pressed tricuspid regurgitation and pulmonary 

hypertension were diagnosed as well as PE and 
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латирани дясна камера и дясно предсърдие, из-

разена трикуспидална инсуфициенция и пулмо-

нална хипертония на фона на БТЕ и аневризма 

на междупредсърдния септум с издуване към 

ляво предсърдие. Извърши се отворена кардио-

хирургична интервенция и тромбектомия на 

пулмоналните артерии, като при щателната ин-

спекция на сърдечните кухини се откри между-

предсърден дефект (ASD) тип secundum, който 

се затвори хирургично.  

 

Наличието на аневризма на междупресъ-

рдния септум, съчетан с дясно-ляв шънт и БТЕ, 

в отсъствието на ритъмно-проводни и клапни 

нарушения на сърцето, подкрепят нашето ста-

новище, че артериалната емболизация в левия 

горен крайник е парадоксална. Хирургичното 

лечение, съчетано с екстензивна антикоагу-

лантна терапия е най-добрият начин за пре-

късване на патологичния дефект и намаляване 

риска от рецидивна парадоксална емболизация. 

Мултидисциплинарният подход остава най-

ефективният метод за лечение на заболяването 

и неговите усложнения.  

 

Ключови думи: парадоксална брахиална 

артериална емболия, междупредсърден тип se-

cundum дефект, хирургично лечение, мултидис-

циплинарен подход 

atrial septal aneurysm with bulging into the left 

atrium. Open cardiac surgery and pulmonary arter-

ies thrombectomy were performed, as in during 

careful inspection of the cardiac cavities an atrial 

septal defect (ASD) types secundum was revealed 

and closed surgically. 

 

The presence of atrial septal aneurysm com-

bined with right-to-left shunt and PE, in the ab-

sence of heart rhythm and conduction or valvular 

disorders, support our opinion that arterial em-

bolization in the left upper extremity is paradoxi-

cal. Surgical treatment combined with extensive 

anticoagulant therapy is the best way to interrupt 

the pathological defect and reduce the risk of re-

current paradoxical embolization. A multidiscipli-

nary approach remains the most effective method 

of treating the disease and its complications.  

 

Keywords: paradoxical brachial arterial 

embolism, atrial septal defect type secundum, sur-

gical treatment, multidisciplinary approach 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРТЕРИАЛНИЯ 
ТРАВМАТИЗЪМ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА 
 
Б. Чешмеджиева, А. Чолаков, С. Станев 
Клиника по Съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ “Свети Георги”, Пловдив 
Катедра по Сърдечносъдова хирургия, Медицински университет – Пловдив,  България 
 
 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ARTERIAL TRAUMA 
FOR THE FIRST HALF OF 2022 
 
B. Chesmedzhieva, A. Cholakov, S. Stanev 
Clinic of Vascular Surgery and Angiology, St. George University Hospital, Plovdiv 
Department of Cardiovascular Surgery, Medical University – Plovdiv, Bulgaria 

Въведение: Лезията на магистрален артериален 

съд при различни видове травматизъм е сред основ-

ните причини за смъртност и инвалидизация. Раз-

лични автори съобщават, че засягане на голям съд 

се открива при 1- 4,4% от всички наранявания. Кар-

тината на хеморагичен шок може допълнително да 

задълбочи тежката исхемия, предизвикана от пре-

късването на магистрална артерия, увеличавайки 

риска от ампутация. 

 

Цел: Да се проследи характеристиката на арте-

риалния травматизъм за първото полугодие на 

2022г. 

 

Материали и методи: Проследени са пациенти 

с травматична увреда на магистрален съд, при които 

е било възможно извършване на съдова реконструк-

ция. Изключващи критерии са ятрогенни травми, 

пациенти с компенсирано колатерално кръво-

обръщение, при които не е извършвана реваскула-

ризация. 

 

Резултати: 

За първото полугодие на 2022г. са извършени 

реконструкции на 6 пациенти с лезия на една или 

Introduction: The lesion of a main arterial vessel 

in various types of trauma is among the main causes of 

mortality and disability. Various authors have reported 

that large vessel involvement is found in 1-4.4% of all 

injuries. The hemorrhagic shock can further aggravate 

the severe ischemia caused by the disruption of a major 

artery, increasing the risk of amputation. 

 

Aim: To study the characteristics of arterial trauma 

for the first half of 2022. 

 

Materials and methods: Patients with recon-

structable trauma of a major vessel were followed. Ex-

clusion criteria were iatrogenic trauma, patients with 

compensated collateral circulation in whom no revas-

cularization was performed. 

 

Results: For the first half of 2022 reconstructions 

were performed on 6 patients with a lesion of one or 

more arteries. For the same period in the previous 3 

years, they were respectively: 2019 – 7, 2020 – 7, 2021 

– 12 patients. Four of the patients had lacerations, 1 had 

a gunshot wound, and 1 had a concussion. One patient 

died, the remaining 5 were discharged without compli-

cations - patient reconstructions, without infectious 
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повече артерии. За същия период през предходните 

3 години те са били съответно: 2019 – 7, 2020 – 7, 

2021 – 12 пациениа. Четири от пациентите са били 

с порезни рани, 1 с огнестрелна и 1 с конквасация.  

Един пациент е завършил с летален изход, остана-

лите 5 са изписани без усложнения – проходими ре-

конструкции, без инфекциозни усложнения. При 2 

пациенти лезията е била в областта на илиачна или 

феморална артерия, а при останалите 4 е бил засег-

нат горен крайник. 

 

Заключение: Артериалният травматизъм е 

рядка, но важна нокса. Често пациентите са в хемо-

рагичен шок с тежка исхемия на засегнатия край-

ник, което увеличава риска от полиорганна 

недостатъчност, ампутация и смърт. 

  

Ключови думи: артериален травматизъм, кри-

тична исхемия, етиологичен агент на травмата 

complications. In 2 patients, the lesion was in the area 

of iliac or femoral arteries, and in the remaining 4, the 

upper limb was affected. 

 

Conclusion: Arterial trauma is a rare but important 

condition. Often, patients are in hemorrhagic shock with 

severe ischemia of the affected limb, which increases 

the risk of multiple organ failure, amputation, and death. 

 

Key words: arterial traumatism, critical ischemia, 

etiological agent of trauma 
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КАРОТИДНА ДЕЗОБЛИТЕРАЦИЯ И ЕКСПЛАНТАЦИЯ СЛЕД 
КАРОТИДНИ СТЕНТИРАНИЯ 
  
В. Галачев, С. Стефанов, С. Кирилов, С. Манасиев 
Отделение по съдова хирургия, Аджибадем Сити Клиник - Младост, София, България 
 
 
CAROTID ENDARTERECTOMY AND CAROTID STENT REMOVAL 
 
Galachev V., Stefanov S., Kirilov S., Manasiev S. 
Vascular surgery department, Acibadem City Clinic Mladost, Sofia, Bulgaria 

Цел: Да споделим нашия опит с експлантация 

на каротидните стентирания. Причините, довели до 

каротидна дезоблитерация с експлантация на каро-

тиден стент са в над 90% значими рестенози при па-

циенти с тежка каротидна калциноза. Редица 

проучвания показват равностойни резултати при 

двата метода в средносрочен план, но това не е така 

при пациенти с високостепенни стенози и калци-

нози. Представяме Ви два случая на каротидна дез-

облитерация с три експлантации на каротидни 

стентове. 

 

Методи: Каротидна дезоблитерация с експлан-

тация на каротидния стент и възстановяване на съда 

със синтетичен пач на вътрешната сънна артерия. 

При първия представен случай се касае за жена 

на 65-годишна възраст, с високостепенна асимп-

томна стеноза на LICA, причинена от груба кал-

циева плака и ин-стент стеноза на LICA. Вторият 

случай е на мъж на 73-годишна възраст, симптома-

тичен, с двустранни високостепенни ин-стент сте-

нози на вътрешните сънни артерии. 

 

Резултати: При първия случай рестенозата на 

каротидното стентиране се прояви на 10-ия месец, 

без отпадна неврологична симптоматика. Наложи се 

експлантация на стента и пач пластика на LICA. 

При втория случай пациентът e имал 2 ИМИ в ми-

Aim: To share our experience with CEA and ex-

plantation of a carotid stent. The reason for carotid stent 

removal, in an 90% of the patients with a carotid stent, 

is high-grade restenosis. A number of studies show 

equivalent results with both methods in medium term, 

but that is not the case in patients with high-grade cal-

cified stenosis. We present you two cases of carotid en-

darterectomy with three carotid stent removals. 

 

Methods: Carotid endarterectomy with carotid 

stent removal and patch of the internal carotid artery. 

The first case is 65 year old woman with a high-grade 

asymptomatic massive calcified in-stent stenosis of 

LICA. The second case is symptomatic 73 year old man 

with high high-grade in-stent stenosis of both internal 

carotid arteries. 

 

Results: The in-stent stenosis in the first case ap-

peared at the 10th month from the procedure, without 

any neurological complications. We performed carotid 

stent removal and patch of LICA. In the second case the 

patient had 2 stokes in the past which is the reason for 

stenting seven years ago. We performed bilateral carotid 

stent removals and patch for both internal carotid arter-

ies with one month apart. In both cases there weren’t 

periprocedural neurological disturbances. 

 

Conclusion: Despite excellent periopreative results 

РЕЗЮМЕ ABSTRACT
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налото, поради което е стентиран двустранно. Про-

ведоха се двустранни каротидни дезоблитерации, 

експлантация на стентовете двустранно и пач пла-

стика. В двата случая и 3-те експлантации не бяха 

регистрирани пероперативни и следоперативни нев-

рологични усложения. 

 

Заключение:Въпреки отличните перопера-

тивни резултати при експлантация на каротиден 

стент, пациентите остава да ги грозят късни невро-

логични събития1. Каротидната дезоблитерация с 

експлантация е разумно решение3 от опитна ръка 

със завишени, но приемливи рискове4. 

 

Ключови думи: експлантация на каротиден 

стент, премахване на каротиден стент, каротидна ин-

стент стеноза, каротидна рестеноза, каротидно стен-

тиране. 

after surgical explantation of carotid stent, the patients 

risk for late neurological events remains1. Carotid stent 

explantation is reasonable solution by high-skilled hand 

with higher but acceptable risks4. Calcified especially 

with circular stenosis carotid endarterectomy is the op-

timal solution. 

 

Keywords: carotid stent explantation, carotid stent 

removal, carotid in-stent stenosis, carotid restenosis, 

carotid stenting. 
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ЕНДОВАСКУЛАРЕН ПОДХОД ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТЕН ТЕРЕН ЗА 
КАРОТИДНА ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ И СИМПТОМАТИЧНА ВИСО-
КОСТЕПЕННА КАРОТИДНА СТЕНОЗА – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ  
  
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, К. Гиров  
Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия – София 
 
 
CAROTID STENTING IN HOSTILE NECK AND SYMPTOMATIC 
SEVERE CAROTID STENOSIS 
 
N. Kolev, M. Tsekov, S. Marangozov, T.  Naydenova, P. Marmarov, K. Guirov 
Department of Vascular Surgery, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria 

Въведение: Атеросклерозата на каротид-

ните артерии е основен рисков фактор за мозъ-

чно-съдови инциденти. Обстоятелства, 

дефиниращи „Hostile Neck” – пациенти с пред-

хождаща оперативна интервенция в зоната на 

каротидния триъгълник, след радиационна те-

рапия на шията, с ограничена подвижност на 

шията, с гнойносептични процеси или тумори в 

съседство. Ендоваскуларната ангиопластика и 

стентиране са метод на избор при лечение на 

тази патология поради високата ефикасност и 

неинвазивност, и наличие на неблагоприятен 

терен за класическа хирургия. 

 

Материал и методи: Представяме случаи 

на четирима болни със симптоматични  каро-

тидни стенози, лекувани ендоваскуларно по-

ради наличие на „Hostile Neck”.  Проведоха се 

предоперативно дуплекс сонография на екс-

тракраниални мозъчни артерии и КТ ангиогра-

фия или конвенционална ангиография.  

 

Резултати: При двама от пациентите се из-

върши едноетапно стентиране на вътрешна 

сънна артерия, при един от тях – едноетапно 

стентиране на обща и вътрешна сънна артерия, 

Introduction: Atherosclerosis of the carotid 

arteries is a major risk factor for cerebrovascular 

accidents. Circumstances defining "Hostile Neck" 

- patients with previous surgical intervention in the 

area of the carotid triangle, after radiation therapy 

of the neck, with limited mobility of the neck, with 

septic processes or adjacent tumors. Endovascular 

angioplasty and stenting are the method of choice 

in the treatment of this pathology, due to the high 

efficiency and non-invasiveness, and the presence 

of unfavorable terrain for classical surgery. 

 

Material and methods: We present cases of 

four patients with symptomatic carotid stenoses 

treated endovascularly due to the presence of 

"Hostile Neck". Duplex sonography of extracranial 

cerebral arteries and CT angiography or conven-

tional angiography were performed preoperatively. 

 

Results: In two of the patients, one-stage 

stenting of the internal carotid artery was per-

formed, in one of them - one-stage stenting of the 

common and internal carotid arteries, in one pa-

tient - two-stage stenting of the left and right com-

mon carotid artery with a good technical result. A 

filter-type protective system was used in all pa-
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при един пациент – двуетапно стентиране на 

лява и дясна обща сънна артерия с добър техни-

чески резултат. При всичките пациенти се из-

ползва протективна система от филтриращ тип. 

Пациентите са изписани средно на  3-ти следо-

процедурен ден на двойна антиагрегантна тера-

пия. 

 

Заключение: Въпреки че каротидната ен-

дартериектомия е златен стандарт при лече-

нието на екстракраниални каротидни 

атеросклеротични лезии има случаи, в които 

съотношението полза/риск е в полза на каротид-

ното стентиране. Каротидното стентиране като 

метод за  лечение на  екстракраниални каро-

тидни атеросклеротични лезии показва резул-

тати равни на каротидната ендартериектомия, 

особено в центровете, в които индикацията за 

оперативно или ендоваскуларно лечение се 

прави от колегиум от специалисти с дългогоди-

шен опит,  владеещи двата метода. 

 

Ключови думи: каротидно стентиране, ви-

сокостепенна каротидна стеноза, hostile neck 

tients. Patients were discharged on average on the 

3rd post-procedural day on dual antiplatelet ther-

apy. 

 

Conclusion: Although carotid endarterectomy 

is the gold standard in the treatment of extracranial 

carotid atherosclerotic lesions, there are cases in 

which the benefit/risk balance is in favor of carotid 

stenting. Carotid stenting as a method of treatment 

for extracranial carotid atherosclerotic lesions 

shows results equal to carotid endarterectomy, es-

pecially in centers where the indication for opera-

tive or endovascular treatment is made by a panel 

of specialists with long experience in both meth-

ods. 

 

Key words: carotid stenting, high-grade 

carotid stenosis, hostile neck 



А Н Г И О Л О Г И Я   &   С Ъ Д О В А   Х И Р У Р Г И Я    1 / 2 0 2 270

ХИРУРГИЯ ПРИ ГИГАНТСКА ИНТРАТОРАКАЛНА АНЕВРИЗМА НА 
ЛЯВА ПОДКЛЮЧИЧНА АРТЕРИЯ С РЯДКА ЕТИОЛОГИЯ  
  
С. Стефанов, К. Каращранова 
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия 
УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник - Младост, София, България  
 
 
SURGICAL TREATMENT OF GIANT INTRATHORACIC ANEURYSM 
OF  LEFT SUBCLAVIAN ARTERY OF A  RARE ETIOLOGY  
 
S. Stefanov, K. Karashtranova 
The department of vascular and endovascular surgery 
Acibadem City Clinic Mladost Hospital, Sofia 

Аневризмите на подключичната артерия са 

изключително рядка патология и представляват 

едва около 0.1% от всички аневризми. Най-чест 

етиологичен фактор е атеросклерозата. Много 

по-редки са травма в същата област, постстено-

тична дилатация, както и еластопатии. Услож-

ненията при този тип  аневризми се свързват с 

руптура, периферна емболизация и компресия 

на съседни структури. 

Представяме случай на 42 год. жена с пер-

систираща от години подутина в лява надклю-

чична област. Чрез КТ аортография бе доказана 

гигантска интраторакална аневризма на лява 

подключична артерия, както и аневризми на 

двете външни каротидни артерии. Поради голе-

мия размер, трудния хирургичен достъп и отде-

лянето на лява вертебрална артерия от 

аневризмата, бе изработен 3D модел на струк-

турите в изследваната зона. Избран бе хирур-

гичния метод на лечение посредством 

комбиниран супраклавикуларен достъп и мини-

стернотомия. Извърши се резекция на аневриз-

мата, имплантиране на протеза и вшиване на 

вертебралната артерия към нея. Операцията за-

върши успешно, без прояви на неврологични 

Aneurysms of the subclavian artery are ex-

tremely rare and represent only about 0.1% of all 

aneurysms. The most common etiological factor is 

atherosclerosis. Much less common are trauma in 

this area, poststenotic dilatation, and elastopathy. 

Complications in this type of aneurysms are 

associated with rupture, peripheral embolization 

and compression of adjacent structures. 

We present a case of a 42-year-old woman 

with a swelling in the left supraclavicular region 

that has persisted for years. CT aortography 

demonstrated a giant intrathoracic aneurysm of the 

left subclavian artery, as well as aneurysms of both 

external carotid arteries.Due to the large size, dif-

ficult surgical access and separation of the left ver-

tebral artery from the aneurysm, a 3D model of the 

structures in the studied area was made. The surgi-

cal method of treatment was chosen. We use a 

combined supraclavicular approach and minister-

notomy. The aneurysm was resected, a prosthesis 

was implanted and the vertebral artery was sutured 

to it. The operation was completed successfully, 

with no signs of neurological complications. From 

the histological examination - evidence of 

elastopathy. In conclusion, surgical treatment is the 
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усложнения. От хистологичното изследване – 

данни за еластопатия. 

В заключение хирургичното лечение е 

метод на първи избор, особено при доказана 

еластопатия. 

Коментират се рядката етиология, огромния 

размер на аневризмата, както и успешното из-

ползване на 3D моделирането, подобряващо 

възможностите за предоперативно планиране на 

хирургичната интервенция. 

 

Ключови думи: аневризма на подключична 

артерия, еластопатия, 3D моделиране, мини-

стернотомия. 

method of first choice, especially in proven 

elastopathy. 

The rare etiology, the enormous size of the 

aneurysm, as well as the successful use of 3D mod-

eling, which improves the possibilities of preoper-

ative planning of the surgical intervention, are 

commented on. 

 

Keywords: subclavian artery aneurysm, 

elastopathy, 3D modeling, ministernotomy. 
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СИНДРОМ НА ПЕЙДЖЕТ- ШРЬОТЕР: ИМА ЛИ НАЙ-ДОБРО 
ЛЕЧЕНИЕ? 
  
Д. Николов, П. Георгиев 
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ Софиямед 
 
 
PAGET-SCHROETTER SYNDROME: IS THERE A BEST TREATMENT? 
 
Nikolov D, Georgiev P. 
Vascular surgery department, UMBAL Sofiamed 

Въведение: Първичната венозна тромбоза на 

горните крайници (синдром на Пейджет- Шрьотер, 

тромбоза при усилие) е рядко състояние, засягащо 

предимно млади пациенти, с висок риск от реци-

диви и развитие на вторичен посттромбозен син-

дром. Все още е спорно кое е най-доброто лечение, 

въпреки различните терапевтични възможности, 

включващи антикоагулация, катетър насочена тром-

болиза (КНТ), хирургична декомпресия, венопла-

стика (ендоваскуларна или отворена) самостоятелно 

или в различни комбинации.  

 

Клинична серия: Представяме серия от 6 па-

циенти (двама мъже) с първична тромбоза на в. суб-

клавия с давност от 1 до 11 дни. При всички  

доплерсонографската диагноза бе потвърдена с фле-

бография, като едноетапно се премина към из-

вършване на КНТ за 24-48 часа, с бърз клиничен 

ефект. Контролната флебография демонстрира 

пълно или почти пълно възстановяване на лумена 

при 4 от случаите и около 50%  при един, като фле-

бографията в абдукция на крайника категорично до-

каза наличието на външна компресия при всички 

пациенти. След обсъждане на терапевтичните 

възможности при двама пациенти се извърши резек-

ция на първо ребро, при единия- съчетано с ендоф-

лебектомия и пач-пластика. При един се извърши 

торакоскопска парциална резекция на първо ребро. 

Introduction: Primary venous thrombosis of the 

upper extremities (Paget-Schroetter syndrome, primary 

effort thrombosis) is a rare condition affecting mainly 

young patients, with a high risk of relapses and devel-

opment of secondary postthrombotic syndrome. It is 

still controversial what is the best treatment, despite 

various therapeutic options including anticoagulation, 

catheter directed thrombolysis (CDT), surgical decom-

pression, venoplasty (endovascular or open) alone or 

in different combinations.  

 

Case series: We present 6 patients (two men) with 

a primary subclavian vein thrombosis with duration 

from 1 to 11 days. Doppler-sonographic diagnosis was 

confirmed by phlebography in all patients and CDT 

was performed for 24-48 hours, with quick symptom 

relief. Control phlebography demonstrated complete or 

almost complete thrombolysis  in 4 of the cases and 

about 50% in one. Phlebography in abducted arm po-

sition clearly proved the presence of external compres-

sion in all patients. After discussing the therapeutic 

options with the patients, resection of the first rib was 

performed in two cases, in one - combined with en-

dophlectomy and patch-plastic. Thoracoscopic first rib 

partial resection was carried out in another.The rest of 

the patients refused decompression. Anticoagulation 

therapy with rivaroxaban was carried out for at least 3 

months. All patients remained asymptomatic on follow-
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Останалите пациенти отказаха декомпресия. При 

всички се проведе антикоагулантна терапия с рива-

роксабан за поне 3 месеца. За периода на проследя-

ване всички останаха асимптомни, с изключение на 

един пациент, отказал извършване на декомпресия, 

при когото се наблюдава незадоволителна реканали-

зация и умерена клиника на венозна недостатъ-

чност. 

 

Заключение: Предвид липсата на категорични 

доказателства и ръководства за лечение на първич-

ната венозна тромбоза на горния крайник, смятаме, 

че е необходимо обсъждане на всички терапевтични 

възможности с пациента и индивидуален подход във 

всеки отделен случай. 

 

Ключови думи: синдром на Пейджет- Шрьо-

тер, лечение, тромболиза, хирургична декомпресия 

up except one, who denied decompression surgery and 

demonstrated unsatisfactory recanalization and moder-

ate signs of venous insufficiency. 

 

Conclusion: Given the lack of conclusive evi-

dence and guidelines for the treatment of primary ve-

nous thrombosis of the upper limb, we believe that a 

discussion of all therapeutic options with the patient 

and an individual approach in each case is needed. 

 

Keywords: Paget-Schroetter syndrome, treatment, 

thrombolysis, surgical decompression 
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СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХЕМОДИАЛИЗА – ОПРЕДЕЛЯЩА РОЛЯ НА 
СЪДОВИЯ ХИРУРГ  
  
Н. Kолев, М. Цеков, С. Марангозов, Т. Найденова, П. Мърмъров, Йo. Петрова*, 
Р. Маринова*, К. Гиров 
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VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS. DETERMINING ROLE OF 
THE VASCULAR SURGEON 
 
N. Kolev, M. Tsekov, S. Marangozov, T.  Naydenova, P. Marmarov, J. Petrova*, R. 
Marinova*, K. Guirov 
Department of Vascular Surgery, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria 
*Clinic of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care, Military Medical Academy - Sofia 

Въведение: Най-честите постоянни съдови 

достъпи за хемодиализа са: А-В фистула на край-

ници, А-В комуникация посредством протеза, им-

плантация на постоянен венозен катетър. С оглед 

полиморбидитетът на пациентите с хронична 

бъбречна недостатъчност (ХБН) често пъти се 

налага да се вземат компромисни решения, осо-

бенно след дискусия на подхода с лекуващите 

нефролози.  

 

Материал и методи: Представяме два кли-

нични случая - мъж на 77 години с ХБЗ с давност 

от 10 години, като последния 1 месец е на хро-

ниодиализа и жена на 46 години, от 10 години на 

хрониодилаиза. В първия случай е избран първи-

чен съдов достъп с постоянен катетър, импланти-

ран  в дясна вена югуларис интерна. Поради 

компрометиран достъп в седнало положение па-

циентът е насочен за образно изследване и евен-

туално за нов съдов достъп. Във втория случай 

след неколкократни катетърни съдови достъпи на 

петата година от началото на хрониодиализата се 

Introduction: The most common vascular ac-

cesses for hemodialysis are: A-V fistula of extremi-

ties, A-Vcommunication constructed with prosthesis, 

implantation of an permanent venous catheter. In 

view of the polymorbidity of patients with CRF, it is 

often necessary to make compromise decisions, es-

pecially after discussing the approach with treating 

nephrologists. 

 

Material and methods: We present two cases 

of a 77-year-old male patient with CRF of 10 years 

as the last 1 month on chroniodialysis and a 46-year-

old female patient with 10 years of chroniodialysis. 

In the first case, as a primary vascular access  was 

chosen permanent catheter implanted in the right JV 

. Due to compromised access in the sitting position, 

the patient is indicated for imaging and intraopera-

tive evaluation for new vascular access. In the sec-

ond case, after several catheter vascular accesses, a 

brachiocephalic a-v fistula was constructed in the 

fifth year from the start of chroniodialysis. Due to 

insufficientflow of the fistula, a new radio-cephalic 
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конструира брахиоцефалична А-В фистула. По-

ради хиподебит на фистулата се конструира нова 

радио-цефалична, без да се елиминира предход-

ната. Постъпва в клиниката поради изразен 

стийл-синдром. 

 

Резултати: В първия случай се проведе 

транскатетърна флебография на вена иномината 

и ВКС и се взе  интрапроцедурно решение за пре-

позициониране на катетъра. На втори етап е кон-

струирана брахиоцефалична А-В фистула на 

десен горен крайник със задоволителен дебит. 

Във втория случай се извърши селективна ангио-

графия, на която се установи тромбоза на ВКС. 

На пациентката бе предложено ликвидиране на 

А-В фистулите и конструкция на нов съдов 

достъп на долен крайник. 

 

Заключение: Двата случая показват услож-

нения, които могат да се появат в хода на кон-

струкция на съдовия достъп или в хода на 

неговата утилизация.  

 

Ключови думи: съдов достъп, стийл син-

дром, внезапен сърдечен арест, синдром на каро-

тидния синус. 

one is constructed without eliminating the previous 

one. The patient was hospitalized due to steal syn-

drome of the left upper limb. 

 

Results: In the first case, transcatheter phlebog-

raphy of the Inominate vein and SVC was performed 

and an intraprocedural decision was made to reposi-

tion the catheter. At the second stage, a brachio-

cephalic a-v fistula was constructed on the right 

upper limb with a satisfactory flow rate. In the sec-

ond case, a selective angiography was performed, 

which proves thrombosis of the SVC. The patient 

was offered liquidation of the a-v fistulas and con-

struction of a new vascular access of the lower limb. 

 

Conclusion: The two cases show complications 

that can occur during the construction of the vascular 

access or during its utilization.  

 

Keywords: vascular access, stеаl syndrome, 

sudden cardiac arrest, carotid sinus syndrome 
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LONG-TERM RESULTS WITH CORMATRIX USED FOR HEMODIALY-
SIS VASCULAR ACCESS 
  
Bostjan Leskovar, Tjasa Furlan. 
Vascular Access Unit, Internal Medicine Department, Trbovlje General Hospital, 
Trbovlje, Slovenia 

Introducton. 

Extracellular matrix derived from small intestnal submucosa (CorMatrix) is widely used in clinical ap-

plicatons as a scaffold for tssue repair. We present our long-term results with CorMatrix used for (re)con-

structon of arteriovenous fistula (AVF).  

 

Methods. 

We conducted a prospectve pilot study and used CorMatrix in 11 patents. The patents required vascular 

access reconstructon due to thrombosis, had high-flow AVF or required reconstructon with a graL due to 

non-maturaton. To use CorMatrix for AVF (re)constructon we sutured the CorMatrix plate into a tubular 

shape and then constructed arterial and venous anastomoses. 

 

Results. 

We observed no periprocedural complicatons, CorMatrix-related infectons, bleeding, or limb swelling 

aLer the procedures. We used CorMatrix as a bridge graL (3 patents), as an interpositon graL (RUDI) 

between distal radial artery and upper arm natve vein (5 patents), for reconstructon (PAVA) of high-flow 

or aneurismatc AVF (2 patents) and to lengthen the AVF puncture area (1 patent). CorMatrix was first 

punctured aLer 8–10 weeks. In six patents, a percutaneous angioplasty due to CorMatrix stenosis wasper-

formed; in one patent, a stent was placed due to refractory stenosis. We observed AVF 

thromboses in 6 patents; two patents had recidivant thromboses due to narrow tubular graL. Other causes 

of thrombosis were cephalic arch stenosis (1 patent), perianastomotc stenosis of CorMatrix (2 patents) 

and thromboembolism to the brachial artery and arteriovenous fistula (1 patent). Thrombendarteriectomy 

was successful in 83% of patents, and 2 patents required arteriovenous fistula reconstructon (both re-

constructons were made with CorMatrix). 

Secondary patency in mean observaton tme of 60 ± 9 months was 82%. 

 

Conclusions. 

Arteriovenous fistula (re)constructon with CorMatrix seems to be feasible and safe, but additonal clinical 

studies and pre-constructed tubular graL are needed. We observed relatvely high incidence of neointmal 

hyperplasia, predominantly at venous anastomosis which can be overcome by using wider tubular diam-

eter of CorMatrix and linear shape end to end anastomosis which offer longer patency aLer angioplasty.

ABSTRACT



А Н Г И О Л О Г И Я   &   С Ъ Д О В А   Х И Р У Р Г И Я    1 / 2 0 2 2 77

Вария

Представяме пациент, опериран в Клини-

ката по кардиохирургия с MVR – Pericarbon № 

27 + ACB x 2. Пациентът е полиморбиден с: тер-

минална ХБЗ на хрониодиализа, атрофия на 

зрителните нерви, язва на дуоденума, черно-

дробна стеатоза, хиатална херния, преживян ин-

трацеребрален хематом. Следоперативно се 

образува хематом в горния полюс на оператив-

ната рана от харвестинг на лявата в. сафена 

магна. Лабораторно се установи хепарин инду-

цирана тромбоцитопения (ХИТ). След спиране 

на хепариновата терапия и все още невъзмож-

ност за перорално лечение се обсъди приложе-

нието на фондапаринукс в доза 2,5mg 

субкутанно и клопидогрел 75mg през назогаст-

ралната сонда. След извеждане от реанимация 

пациентът беше превключен на аценокумарол 

We present a patient, operated in the Clinic of 

Heart Surgery – MVR + ACB x 2. The patient was 

polymorbid with chronic renal insufficiency, chro-

niodyalisis, atrophy of the optic nerves, duodenal 

ulcer, steatosis of the liver, hiatus hernia, varicose 

veins of the right leg, intracerebral hematoma in 

the past. Postoperative there was a hematoma in 

the proximal end of the operative wound from the 

harvesting of the left great saphenous vein in the 

left thigh. From the blood testing a constellation of 

heparin induced thrombocytopenia (HIT) was 

found. After stopping the heparin therapy and no 

possibility of applying an oral medication, a treat-

ment with subcutaneous application of fonda-

parinux 2,5 mg OD and clopidogrel 75 mg through 

the nasogastric tube was considered. After the 

treatment in the intensive care unit the patient was 
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по схема и клопидогрел 75 mg. 

В следоперативния период се наложи реви-

зия на хематома и дренаж. Болният е изписан 

със зарастваща вторично оперативна рана. Няма 

данни за дисфункция на митралната клапна 

протеза. 

Беше обсъдена терапията с фондапаринукс 

като единствена алтернатива за профилактика 

на митралната протеза при наличие на ХИТ в 

ранния следоперативен период. Изключи се как-

вато и да е терапия с нефракциониран или нис-

комолекулярен хепарин, както и приложението 

на ДОАК поради пероралния прием и противо-

показанието за клапно протезирани пациенти.  

 

Ключови думи: фондапаринукс, постопера-

тивна ХИТ, алтернатива за антикоагулантна 

профилактика  

switched to accenocumarol and clopidogrel 75 mg 

daily. 

In the postoperative period a revision of the 

hematoma and drainage was performed. The pa-

tient was sent home with secondary healed opera-

tive wound. There is no signs for malfunction of 

the mitral valve prosthesis. 

The therapy with fondaparinux is discussed as 

a unique alternative for anticoagulant prophylaxis 

of the mitral valve prosthesis by presence of HIT 

in the early postoperative period. Any therapy with 

heparin or LMH is totally excluded, the same with 

DOAC for the oral application and the contraindi-

cations for patients with valve prosthesis. 

 

Keywords: fondaparinux, postopperative he-

parin induced thrombocytopenia, fondaparinux as 

alternative for anticoagulant protection at cardiac 

surgery 
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Цел: Ретроперитонеалният хематом се опре-

деля като кървене в ретроперитонеалното простран-

ство,  често е с неясна генеза  и трудно  разпознавана 

от клиницистите и е причина за значителна заболе-

ваемост и смъртност. Пациентите не проявяват кли-

нично видими признаци и симптоми, докато не 

настъпи значително кървене. Не е необичайно па-

циентите да изпаднат в хеморагичен шок поради на-

предващ  ретроперитонеален хематом с всички 

последствия. По правило освен диагностичен про-

блем  този хематом представлява и предизвикател-

ство за овладяване от съдовия хирург. 

 

Методи: Представят се 2 клинични случая със 

спонтанен ретроперитонеален хематом с драмати-

чен ход и различен изход, представящи богат 

спектър от проблеми в диагностиката и терапията.  

 

Резултати: В единия случай пациентката по-

чина след две оперативни намеси във връзка с раз-

витие на шок, в другия се постигна добър ранен 

резултат след предприет EVAR. 

 

Purpose: Retroperitoneal hematoma is defined as 

bleeding in the retroperitoneal space, often with unclear 

genesis and difficult to recognize by clinicians and is 

the cause of significant morbidity and mortality. Patients 

do not exhibit clinically visible signs and symptoms 

until significant bleeding occurs. It is not uncommon 

for patients to fall into hemorrhagic shock due to an ad-

vancing retroperitoneal hematoma with all the conse-

quences. As a rule, besides a diagnostic problem, this 

hematoma also presents a challenge mastery by the vas-

cular surgeon. 

 

Methods: Presents 2 clinical cases with sponta-

neous retroperitoneal hematoma with dramatic course 

and different outcome representing a wide range of 

problems in diagnostics and therapy.  

 

Results: In one case, the patient died after two op-

erative interventions in connection with the develop-

ment of shock, in the other a good early result was 

achieved after an EVAR procedure was undertaken. 

 

Conclusion: Diagnosis of retroperitoneal 
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Заключение: Диагнозата ретроперитонеален 

хематом изисква висока степен на клинично подо-

зрение. В почти всички случаи се разчита на изпол-

зването на компютърна томография  с 

контрастиране, което често, но не винаги може да 

изяви източника на кървене. Възможностите за 

лечение според етиологията може да включват на-

блюдение, емболизация, ендоваскуларна процедура 

и най-сетне оперативно лечение като златен стан-

дарт за нестабилни пациенти,  като най-трудно си 

остава кога да се започне самото лечение. 

 

Ключови думи: коремна аорта , ретроперито-

нелаен хематом, кървене, КАТ 

hematoma requires a high degree of clinical suspicion. 

In almost all cases, the use of computed tomography 

with contrast material  is relied upon, which often but 

not always can manifest the source of bleeding. Treat-

ment options according to etiology may include obser-

vation, embolization, endovascular procedure and 

finally surgical treatment as the gold standard for unsta-

ble patients, and it remains difficult to start treatment it-

self. 

 

Keywords: abdominal aorta, retroperitoneal 

hematoma, bleeding, CT 
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Взаимодействието „лекар-пациент“ съдържа 

редица предизвикателства, които водят началото си 

от диагностичния процес. В този процес участват 

различни психологични фактори, които обуславят 

неговата ефективност и качество. Част от тези фак-

тори се отнасят до преноса и контрапреноса, до вза-

имните лични въздействия, до различни съзнателни 

и несъзнавани феномени. Особено важна роля иг-

раят съществуващите митове и версии на болния 

относно възникването на неговата болест и относно 

спецификите и измеренията на страданието му.  

Настоящото изследване обхваща 79 случая на 

пациенти (51 мъже и 28 жени) с разнородни съдови 

заболявания. С помощта на качествените подходи 

– полуструктурирано интервю и клинично наблю-

дение, са проучвани допусканията и съжденията на 

болните по отношение на причините, довели до 

конкретните симптоми. Резултатите показват ог-

ромно разнообразие от разминавания между нозо-

логичните класификации и индивидуалната 

„вътрешна“ картина на болестта, между дефини-

цията на пациента и диагнозата на лекаря. 

Ключови думи: диагностичен процес, 

„вътрешна“ картина на болестта, взаимоотношения 

„лекар-пациент“ 

The doctor-patient interaction has a number of 

challenges that originate in the diagnostic process. Var-

ious psychological factors are involved in this process 

and determine its effectiveness and quality. Some of 

these factors relate to transference and countertransfer-

ence, to mutual personal influences, to various con-

scious and unconscious phenomena. A major role in 

patients’ conscious take the myths and phantasies about 

the origin of his disease and the specifics and dimen-

sions of the suffering. 

The current study presents 79 cases of patients (51 

men and 28 women) with heterogeneous vascular dis-

ease. The assumptions and judgments of patients re-

garding the causes that led to the specific symptoms 

were studied via qualitative approaches - semi-struc-

tured interview and clinical observation. The results 

show a huge variety of discrepancies between the noso-

logical classifications and the subjective "internal" pic-

ture of the disease, between the definition of the patient 

and the diagnosis of the doctor. 

 

Key words: diagnostic process, "internal" picture 

of the disease, "doctor-patient" relationship 
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В списание „Ангиология и съдова хирур-
гия“ се приемат оригинални статии, обзори и 
описание на клинични случаи от практиката в 
областта на ангиологията, съдовата и ендовас-
куларната хирургия, както и съобщения за про-
ведени и предстоящи научни събития, рецензии 
на книги, рекламни публикации, критични бе-
лежки и др.  

Изискване на редакцията е представените 
работи да не са публикувани или представяни 
за печат в друго периодично научно издание. 
Ръкописите се рецензират от двама независими 
рецензенти, а при противоречиви мнения се из-
пращат на трети рецензент и/или стават пред-
мет на редакторска оценка. Всяка статия, приета 
за публикуване, се редактира езиково.  

Текстовете се предават в електронен ръко-
пис, изработен с програма Microsoft Word със 
стандартни страници (формат А4, 30 реда, 60-
65 знака на ред, шрифт 12, интервал 1,15). Ма-
териалите се изпращат на електронната поща на 
главния редактор: detilu@abv.bg 

 
 
Начин на оформяне на статиите:  

 

1. Заглавие, инициали и фамилии на ав-

торите, име на институцията, в която работят 
– на български и английски език. Ако автор-
ският колектив е от повече от една институция, 
имената се маркират с цифров индекс.  

 

2. Резюме – на български и на английски 
език, в обем до 250 думи, завършващо с до 5 
ключови думи.  

 

3. Текст: 
- Оригиналните статии не надвишават 15 

страници, включително библиография (до 20 
източника) и 9 фигури. Съдържат 6 раздела: 
въведение, цел, материал и методи, резултати, 
обсъждане и заключение. 

 
- Обзорите не надвишават 20 страници и до 

30 библиографски източника. 
- Клиничните случаи не надвишават 8 

страници и до 10 библиографски източника. 
Съдържат 4 раздела: въведение, представяне на 
случая, обсъждане и заключение. 

 
- Кратки научни съобщения – до 4 стра-

ници. 
 

- Редакционна статия – до 3 страници. 
Възлага се от редколегията. 

 
4. Фигурите и таблиците трябва да бъдат 

номерирани и да има пояснителен текст на 
български език към тях. Те трябва да са упоме-
нати в текста, за който се отнасят. Таблиците 
трябва да бъдат прeдоставени в Microsoft Word, 
а фигурите се подават в един от следните фор-
мати - .jpg, .pdf или .ppt.   

 

5. Мерните единици се изписват на      
латиница по Si-системата, а съкращенията се            
въвеждат при първото споменаване в текста. 

  
6. Литературата към статиите не трябва да 

съдържа повече от 30 заглавия. Източниците се 
номерират с арабски цифри и се подреждат по 
реда на цитирането им в текста. В текста източ-
никът се изписва със съответната цифра като 
горен индекс.  

При авторски колективи до шест човека се 
изписва фамилията, последвана от инициала на 
всеки автор без точки. При по-големи колективи 
след името на шестия автор се пише "et al."  

 
- Цитиране на статия в списание или при-

ложение - името трябва да бъде изписано из-
цяло, последвано от името на списанието 
(съкратено по Index Medicus), година на изда-
ване, том, брой, страници (от-до), DOI или 
PMID  (когато е наличен). 

 
- Цитиране на глава от книга, книга или 

сборник - автори, заглавие на главата, фамилия 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
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и инициал на редактора, заглавие на книгата, 
град, издателство, година на издаване, общ брой 
страници или от-до.  

 
- Препоръчва се значително цитиране на 

български източници. Цитираната литература 
към статиите на кирилица трябва да бъде пре-
ведена на английски език като имената на авто-
рите се транскрибират на латиница.        

 
- Цитиране на дигитални източници - URL 

адрес с дата на достъп (DOI).  
 
Примери:                                                                                                                              
 
1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer 

E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia 
in Europe after Chernobyl: 5 year followup. Br J 
Cancer 1996;73:1006-12.                 

2. Braunwald E. Mechanisms of cardiac con-
traction and relaxation. In: Braunwald, E (ed) Heart 
Diseases. Philadelphia: E. Saunders and Co; 1988; 
383-425.  

3. Tenev I, A.Elkin, S. Biserov, P. Penkov, D. 
Petkov. Еndovascular procedures in tromboangiitis 
obliterans. Аngiology & Vascular surgery. 2016; 
19(3):65-71. 

 
7. Адрес за кореспонденция: име, служе-

бен адрес, телефон, е-mail.  
 
Авторите носят отговорност за съдържа-

нието на статиите. Научните съобщения, изпра-
тени на главния редактор, които не отговарят на 
изискванията на списанието за съвременна и ка-
чествена научна продукция, ще бъдат връщани 
на авторите за корекции, съобразени с препоръ-
ките на рецензентите. 
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