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Каротидна патология
КАРОТИДНА ЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ – С ИЛИ БЕз ШЪНТ?

С. Бисеров, И. Тенев, А. Елкин, Г. Димитров, П. Атанасов, Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора
РЕзЮМЕ
Каротидната ендартеректомия (СЕА) продължава да бъде утвърдена интервенция („златен стан-

дарт”) в хирургията на екстракраниалните мозъчни съдове. Тя винаги е свързана с временно изключване на част от магистралното мозъчно кръвоснабдяване. Доброто ѝ техническо планиране и
изпълнение свежда до минимум ранните постоперативни усложнения (ИМИ).

Материал и методи: Представени са случаи на пациенти със значими каротидни стенози на

булбуса и ВСА, доказани ангиографски и оперирани в отделението по съдова хирургия за период
от две години. Всички пациенти бяха без преживени до момента на интервенциите ИМИ или ТИА.

В проучването включихме 24 болни, всички с унилатерална високостепенна стеноза (над 75%),

без значима такава на контралатералната каротидна артерия, проходим Вилизиев кръг и без
значими увреждания на вертебралните артерии. Пациентите бяха на възраст между 55 и 75 години,

мъже с ПАБ IIA-IIБ ст., която беше и поводът за откриване на каротидната патология. След об-

съждане на случаите се взе решение при болните да бъдат извършени каротидни ендартеректомии
без шънт.

Резултати: След проведените интервенции при 23-ма от пациентите не регистрирахме услож-

нения от страна на ЦНС в ранния или късния следоперативен период. При един от болните наблюдавахме епизод на ТИА в ранния следоперативен период без данни за патологични промени от
проведената СТ на глава и без остатъчна неврологична симптоматика при проследяването.

Заключение: Представените резултати от проведените каротидни ендартеректомии без шънти-

ране ни карат да ги препоръчаме като метод на избор при изолирана унилатерална високостепенна
каротидна стеноза.

Ключови думи: каротидна стеноза, ендартеректомия, шънтиране
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КОЕКзИСТЕНЦИЯ НА ИНТРАКРАНИАЛНИ АНЕВРИзМИ С
ПЕРИФЕРНА СТЕНОзА И ОКЛУзИЯ НА КАРОТИДНАТА АРТЕРИЯ
¹Георгиева В., ¹Кръстев Е., ¹Хинкова В., ¹Бюлбюлева Ст., ²Чупетловски Пл.,
²Петков Р., ² Ал-Амин М.
1 - Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Софиямед“, София
2 - Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Софиямед“, София
РЕзЮМЕ
В 5 % от случаите стенозите и оклузиите на каротидните артерии се придружават от наличие

на мозъчни аневризми. Представяме хирургичния подход при два случая на коротидна
стеноза/оклузия в съчетание с интракраниални аневризми.
Първи случай

45-годишна жена с оплаквания от слабост в левите крайници от два месеца. Поради трикратни

рецидивиращи исхемични инсулти е диагностицирана тромбоза на дясна каротидна артерия. От
проведеното КТ ангиографско изследване се намери “border zone” инфаркт при пълна оклузия на

дясна вътрешна сънна артерия и аневризма на А1- сегмента на дясна предна мозъчна артерия. Хи-

рургичното поведение включи: изграждане на двуклонов мозъчно-съдов байпас между дясната артерия темпоралис суперфициалис и М3-М4 сегмента на дясната средна мозъчна артерия.

Мозъчната аневризма беше изолирана чрез клипсиране. Наблюдавахме обратно развитие на дефицита в левите крайници.
Втори случай

35-годишна жена, постъпила в клиниката след внезапна загуба на съзнание и генерализирани

тонично-клонични гърчове. Проведените КТ и КТ ангиография на главен мозък диагностицираха

спонтанен субарахноиден кръвоизлив и гигантска руптурирала аневризма на офталмичния сегмент

на лявата вътрешна сънна артерия. На извършената КТ каротидограма се намери тежка стенотична

двустранна дисекация на каротидните артерии. Извърши се високопоточен байпас с интерпозиционен графт (от артерия радиалис) между лявата обща сънна артерия и М2 сегмента на лявата

средна мозъчна артерия. Аневризмата беше изключена от мозъчното кръвообращение чрез трапинг

на лявата вътрешна сънна артерия. Наблюдавахме бързо възстановяване на двигателния дефицит
в десните крайници.

Заключение: Съчетанието на мозъчни аневризми с каротидни оклузии и стенози изисква по-

специфично хирургично поведение. Мозъчно-съдовият байпас е необходимо умение за оптимално

справяне при някои пациенти с подобна патология.

Ключови думи: мозъчни аневризми, стеноза на каротидна артерия, мозъчно-съдов байпас
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДВУСТРАННИ
КАРОТИДНИ СТЕНОзИ
Бъчваров Ч., Тодоров Г., Петров, В., Йорданов, Е., Панайотов, П.
УМБАЛ «Св.Марина» Варна, МУ-Варна

РЕзЮМЕ
Стенозиращите плаки в областта на каротидните артерии са локална проява на системна ате-

росклероза и често са причина за исхемични мозъчни инциденти.

Прогресията на находките води в някои случаи до пълна оклузия на вътрешната каротидна ар-

терия, което представлява сериозен стрес за интракраниалната циркулация.

Исхемичният мозъчен инсулт е свързан с тежка инвалидизация и е втората по честота причина

за смърт в световен мащаб. При такива пациенти наличието на единствена проходима каротидна

артерия с наличие на критична стеноза представлява предизвикателство за ендовскауларното лечение.

В тази публикация авторите представят своя опит при ендовсакуларното лечение на пациенти

с напреднали атеросклеротични промени в предната циркулация с оклузия на една от вътрешните
каротидни артерии.
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МЯСТОТО НА КАРОТИДНОТО СТЕНТИРАНЕ В ДЕЙНОСТТА
НА СЪВРЕМЕННИЯ СЪДОВ ХИРУРГ

Н. Николов, М. Станкев, Б. Стоянова, Д. Луканова, А. Драмов, С. Станев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ “Национална Кардиологична Болница“, София
РЕзЮМЕ
Въведение: При заболяванията на аортната дъга, аневризми или дисекации, като метод на

първи избор през последните години се утвърди ендоваскуларното лечение или TEVAR. Този метод

се оказа осъществима стратегия при високорискови пациенти.В случаите, когато началото на аневризмалната или дисекирана аорта отстои на по-малко от 1.5см от остиум на клон на аортната дъга,

е нужно преди стентирането извършване на т.нар. debranching – преместване на една, две или всич-

ките артерии на аортната дъга в проксимална посока по хирургичен път за осигуравяне на достатъ-

чна лендинг зона за стент-графта. Така няма риск от исхемия на мозъка или горните крайници

или следоперативен ендолиик. По същество този метод е хибриден – комбинация от отворена хирургия и ендоваскуларна процедура. Успешното извършване на т.нар. aortic debranching увеличава

възможностите за прилагане на TEVAR във всички участъци на аортната дъга и десцендентната

аорта. В тази връзка умението на съдовия хирург успешно да прилага цялата гама от съдово-реконструктивни операции на клоновете на аортната дъга е крайъгълният камък на тази процедура.

Целта на презентацията е съобщаване на нашия опит при извършване на дебранчинг на аортната

дъга при аортна дисекация или аневризми при пациенти, трудни за отворени хирургични про-

цедури.

Пациенти и методи: Ние анализираме 9 пациенти, лекувани чрез хибридни TAAA реконструк-

ции за период от 4 години в нашето отделение. При тях бяха приложени вариабилни дебранчинг -

процедури и TEVAR. Извършени бяха 6 процедури на дебранчинг на 1 артерия, 2 на 2 артерии и 1

на 3 артерии на клонове на аортната дъга. Осем пациенти бяха оперирани поради дисекация на торакалната аорта и един поради руптурирала аневризма на аортната дъга.

Резултати: Технически успех се отчете при 100% от оперираните болни. Няма случай на сле-

доперативна смърт на пациент при нашата серия. Не бяха отбелязани случаи на тежки неврологични компликации. Не бяха отбелязани оклузии на съдовете на аортната дъга през целия период

на наблюдение. Не възникна ендолиик след поставянето на аортните стент-графтове. При 2 паци-

енти се отбеляза едем на шията, който беше временен. При пациентът с тотален дебранчинг
възникна инфекция на стернотомията, която бе успешно излекувана.

Ключови думи: хибридно лечение, аневризми на аортната дъга, дебранчинг на аортната дъга
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Аорто-илиачни реконструкции
ЕНДОВАСКУЛАРНОТО ЛЕЧЕНИЕ КАТО ПЪРВИ МЕТОД НА
ИзБОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ДВУСТРАННА ИЛИАЧНА
ТРОМБОзА И СИНДРОМ НА ЛЕРИШ – РЕТРОСПЕКТИВЕН
МОНОЦЕНТРИЧЕН АНАЛИз
Марков Д., Тодоров А., Добричков Л., Георгиев П.
Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Софиямед“ АД
РЕзЮМЕ
Цели: Да се опишат краткосрочните резултати и да се обсъди ролята на ендоваскуларния под-

ход при лечението на тотална двустранна аортно-илиачна оклузия.

Пациенти и методи: Пациенти с тотална двустранна аорто-илиачна оклузия бяха реваскула-

ризирани ендоваскуларно и проследени за срок от 1 година. Документира се артериалната проходимост на 12-ти месец от интервенцията. Отчетени бяха допълнителни променливи като дължина

на лезията, уни- и билатерална тромбоза на външните илиачни артерии, вид на използваните импланти, наличие на други периферни тромбози или стенози. Получените резултати бяха сравнени
с данни от литературата за златния стандарт в лечението - аорто-бифеморален байпас.

Резултати: Двадесет и девет пациенти (n=29) бяха лекувани и проследени. Техническият успех

бе постигнат във всички случаи (100%). Има един случай на ранна смъртност. Първичната проходимост на 12-ти месец е 100%. 16 пациенти са проследени за срок от 18 месеца, като първичната
проходимост е 96,9% (31 от 32 крайника. При двама от пациентите (6,9%) се наблюдаваха ин-стент

рестенози на 12-ти месец и бяха реинтервенирани. Периоперативно не възникнаха усложнения, на-

лагащи трансабдоминална или ретроперитонеална оперативна намеса.

Заключение: При сравняване на степента на проходимост след ЕЛ и отворена хирургия не се

наблюдава статистически значима разлика. След ЕЛ е възможна повторна интервенция със значи-

телно понижен периоперативен риск. Първичната проходимост на 12-ти месец след ендоваскуларно

лечение е по-висока или равна в сравнение с отворената хирургия, осигурявайки по-бърз възста-

новителен период, по-ниска периоперативна смъртност, удовлетвореност на пациента и по-малко

разходи за болничен престой. Предполагаемите дългосрочни резултати (след 36 месеца) са съпо-

ставими с аорто-бифеморалния байпас.

Ключови думи: аорто-илиачна оклузивна болест, ендоваскуларна реканализация, артериална

проходимост, първично стентиране, удовлетвореност на пациентите
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ЕНДОВАСКУЛАРНО РЕШЕНИЕ ПРИ ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА
СЛЕД ТРОМБЕКТОМИЯ НА ИЛИАЧНА АРТЕРИЯ ПОРАДИ
ХРОНИЧНА ТРОМБОзА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
С. Хамуде, А. Тонев, Л. Шкварла, С. Генадиев, И. Павлов
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище
РЕзЮМЕ
Представяме клиничен случай на дисекация на абдоминалната аорта и а. илиака синистра

след тромбектомия на илачната артерия на фона на хронична тромбоза. Дисекацията на аоратата
се реши с поставянето на покрит стент, а тази на илиачната артерия - с поставянето на метални
стентове. Касае се за мъж на 53-годишна възраст (И.И.К) със следните придружаващи заболявания

и рискови фактори: инсулинозависим захарен диабет с усложнения (диабетна ретинопатия и полиневропатия) и есенциална хипертония. Пациентът е дългогодишен пушач. Постъпва в Клиниката

по съдова хирургия по повод оплаквания от клаудикационна болка на 200 метра за двата долни

крайника повече вляво с давност от една година. От около месец е със силна болка за лява пета,
която ограничава силно ходенето му.

От извършеното КТ-ангиографско изследване се установиха масивни калциеви плаки по абдо-

миналната аорта над бифуркацията, оклузия на а. илиака комунис и екстерна вляво, както и тромбоза на а. феморалис суперфициалис двустранно.

Извърши се тромбектомия на а. илиака вляво с Фогарти катетър и Фолмар. След незадоволи-

телен антеграден кръвен ток се извърши ангиография, на която се видя дисекация на илиачната

артерия, която продължава към аортния сегмент. Имплантира се покрит стент на абдоминалната
аорта над бифуркацията, поставиха се два „hugging” балонни стента в двете общи илиачни артерии

и се имплантираха два саморазгъващи се стента на външната илиачна артерия вляво.

Ключови думи: хронична тромбоза, тромбектомия, дисекация, ендоваскуларно решение
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АОРТО-БИФЕМОРАЛЕН БАЙПАС С РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН
ДОСТЪП – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Хаджиев, В. Говедарски, П. Рана, М. Ангелова, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия,
УМБАЛ „Света Екатерина”, София, България
РЕзЮМЕ
Увод: Оклузивните заболявания на аорто-илиачния сегмент са сравнително чести. Известни

са различни хирургични достъпи до аорто-илиачния сегмент. Ние проследихме следоперативните

рузултати на пациенти, на които бяха извършени екстраанатомични аорто-бифеморални байпаси с

ретроперитонеален достъп. Представяме и един клиничен случай на аорто-бифеморален байпас с
ретроперитонеален достъп.

Цел: Да покажем предимствата на ретроперитонеалния достъп при пациенти с оклузивно за-

боляване на аорто-илиачния сегмент.

Материал и методи: За период от две години през Клиниката по съдова и ендоваскуларна хи-

рургия при УМБАЛ „Св. Екатерина“ са преминали на лечение 10 болни, при които е извършен

аорто-бифеморален байпас с ретроперитонеален достъп. Представяме един клиничен случай със
синдром на Лериш с предишна срединна лапаротомия, опериран по повод нео на пикочен мехур,
на който ретроперитонеално извършихме екстраанатомичен аорто-бифеморален байпас.

Резултати: Проследихме резултатите в продължение на 1 година. Пациентът е с възстановен

пасаж на втори постоперативен ден. Изведен от реанимация на втори следоперативен ден. Изписан
от клиниката в добро общо състояние с пулс на стъпални артерии.

Заключение: Екстраанатомичният аорто-бифеморален байпас с ретроперитонеален достъп се

оказа благоприятен избор при пациенти с предишни лапаротомии, онкологични заболявания на ко-

ремна кухина и малък таз.

Пациентитите с ретроперитонеален достъп са с по-кратък болничен престой.

Ключови думи: аорто-бифеморален байпас, ретроперитонеален достъп, аорта.
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РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ДОСТЪП ПРИ ОПЕРАЦИИ НА ТОРАКО АБДОМИНАЛНИ И АБДОМИНАЛНИ АОРТНИ АНЕВРИзМИ
Стефанов С., Николов Д., Галачев В., Чакъров С.,
Самарджиев Т., Найденова Т.
Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов център, София
РЕзЮМЕ
Eндоваскуларният подход все по-често се приема като метод на първи избор за лечение на

аортни аневризми. Съществуват обаче немалко фактори: анатомични, финансови и чисто времеви,
които го правят невинаги приложим.

Целта на тази презентация е да се оцени мястото на ретроперитонеалния достъп в ендоваску-

ларната ера при хирургия на аневризми на аортата - абдоминални и торако-абдоминални, както и
да се сравнят предимствата на този достъп пред по-традиционния трансперитонеален достъп.

Материали и методи: за период от 18 месеца бяха оперирани 10 пациенти с аневризми на

аортата чрез ретроперитонеален достъп към коремната аорта. Бяха извършени 4 операции за лече-

ние на торако-абдоминални аневризми, 5 -за супраренални аневризми на коремната аорта и 1 операция при юкстаренална аневризма.

Резултати: При всички пациенти този подход даде добри възможности за достъп към цялата

коремна аорта без особени технически трудности, по-голяма кръвозагуба или удължено оперативно

време. При аневризмите на коремната аорта реанимационният престой бе значително по-скъсен

от този при обичайния трансперитонеален достъп.

В заключение, екстраперитонеалният достъп към коремната аорта е с редица хирургични пре-

димства пред трансперитонеалния и при определени случаи е препоръчителен поради скъсен последващ реанимационен период и бързо възстановяване на оперираните пациенти.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМА НА
ЛЯВА РЕНАЛНА АРТЕРИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
И. Павлов, А. Тонев, Л. Шкварла, С. Генадиев, С. Хамуде
Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище

РЕзЮМЕ
Представяме клиничен случай, при който чрез имплантация на покрит стент бе изолирана анев-

ризма на лявата ренална артерия. Пациентката - Н.П.Н., на 72-годишна възраст, с придружаващи

заболявания - артериална хипертония и исхемична болест на сърцето, постъпва в Клиниката по

урология по повод периодична тъпа болка в лява поясна област и интермитентна хематурия. Пациентката няма анамнеза за прекарани операции, но съобщава за многократни епизоди от възпалителни заболявания на бъбреците през годините. Ехографски доказана е голяма киста в долния

полюс на левия бъбрек. КТ ангиографията установява аневризма на лявата ренална артерия в
областта на нейната бифуркация. Извърши се ендоваскуларно лечение чрез стентиране с покрит
стент на лява ренална артерия.

Ключови думи: ренална аневризма, ендоваскуларно лечение, покрит стент
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ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С ОГНЕСТРЕЛНО НАРАНЯВАНЕ В
КОРЕМНАТА ОБЛАСТ И ДИСТАЛНА ЕМБОЛИзАЦИЯ ОТ
ПРОЕКТИЛ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Б. Стоянова, Н. Николов, Г. Димитров, С. Станев, Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ “Национална Кардиологична Болница“, София
РЕзЮМЕ
Цел: Да се представят възможностите, с които разполага съвременната съдова хирургия, при

лечение на пациент с огнестрелно нараняване и комбинирани съдови лезии.

Методи: Мъж на 37 години с огнестрелно нараняване в коремната област.
Резултати: Касае се за пациент, хоспитализиран по спешност в областен град. Поради раз-

гърната клинична картина на хеморагичен шок е извършена експлоративна лапаротомия, обективизираща лезия на а. илиака синистра. При невъзможност за сутура на дефекта (от коремни

хирурзи ) е сформиран мултидисциплинарен екип и проведено ендоваскуларно лечение – имплантация на стент-графт на а. илиака. След стабилизиране на състоянието пациентът е транспортиран

в специализиран център. От проведените изследвания – данни за дистална емболизация на а. поплитея синистра от проектил без исхемия на крайника. В планов порядък е извършено оперативно

лечение – екстирпация на чуждото тяло и автовенозна интерпозиция на а. поплитея със заден
достъп. Пациентът е проследен в срок от година и половина – с пулс на стъпални артерии, без

данни за ендолийк и/или стенози на реконструираните сегменти.

Заключение: Към днешно време съдовите травми с огнестрелен произход са изключително

редки. Това обаче са животозастрашаващи състояния, характеризиращи се с висока смъртност и

инвалидизация. Безспорна е необходимостта от опитен специалист - съдов хирург. Едноваскуларното лечение е първи метод на избор, осигуряващ своевременно и ефективно решение с висока

успеваемост и много добри дългосрочни резултати, особено при лезии на големи артериални

съдове. Що се касае до травматична увреда на артериални сегменти инфраингвинално, оперативното лечение с автовенозна реконструкция остава златен стандарт. Независимо от всичко обаче,

най-важен остава индивидуалният подход при всеки един пациент.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРУПТУРИРАЛИ АНЕВРИзМИ
НА ИЛИАЧНИ АРТЕРИИ С ПОКРИТИ ГРАФТОВЕ
Бъчваров Ч., Тодоров Г., Петров, В., Йорданов, Е., Панайотов, П.
УМБАЛ «Св.Марина» Варна, МУ-Варна

РЕзЮМЕ
Аневризмалните образувания на илиачните артерии са сравтелно редки и в повечето случаи са

без симптоми. Обикновено тяхното откриване става случайно при провеждане на образни изследвания на долния абдомен поради други оплаквания или заболявания. Лечението на тези находки

предполага класическа хирургическа реконструкция, която представлява интревенция в голям обем

и е свързана с относително дълъг болничен престой. Развитието на стентовете с покртие превръща
ендоваскуларното лечение в атрактивна алтернатива, която предлага минимална инвазивност и

ниски процедурни рискове.

Авторите представят своя начален опит в ендоваскуларното лечение на неруптурирали

аневризми с покрит стент графт.
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ТЕХНИКИ зА СЪХРАНЯВАНЕ НА А. ИЛИАКА ИНТЕРНА
ПРИ EvAR – ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ

Н. Николов1, А. Александров2, Х. Матеев2, Б. Стоянова1, Д. Луканова1, М. Станкев1
1. Клиника по съдова хирургия и ангиология
2. Отделение по инвазивна кардиология
МБАЛ “Национална Кардиологична Болница“, София
РЕзЮМЕ
Цел: Да се направи обзор на съвременните техники за запазване на вътрешната илиачна арте-

рия след ендоваскуларна корекция на аневризма на коремната аорта и общите илиачни артерии.

Методи: За целта са използвани няколко клинични случая, представящи тези техники (bell-

bottom, parallel grafts, iliac side branch), като един от тях демонстрира имплантация на първия в

България “e - iliac endoprosthesis” на фирмата Jotec.

Резултати: Всяка една от представените техники е с много добри непосредствени резултати,

като все пак най-лесна за изпълнение и най-физиологична е техниката с “ïliac branch device”.

Заключение: Понякога при EVAR се налага да се жертва едната или двете вътрешни илиачни

артерии, за да се постигне добра дистална зона за крачето на ендографта. За да се изключи II тип

ендолийк, такава артерия най-често се емболизира с койлове или плъгове. Оклузията на вътрешната илиачна артерия може да доведе до хълбочно клаудиакцио, еректилна дисфункция и много

рядко -тазова или глутеална некроза, чревна или спинална исхемия. Доказано е, че тези усложнения

са много по-чести при билатерално, отколкото при унилатерално покриване на артерията. Именно

затова винаги, когато е възможно, трябва да се търси начин за запазване на поне едната вътрешна

илиачна артерия. Посочените по-горе техники са доказали своята ефективност, като всяка има
както предимства, така и недостатъци, но най-важното е, че ни трябват повече данни и дългосрочни
резултати.
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ХИБРИДНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ИНФРАРЕНАЛНАТА АОРТА
Бъчваров Ч., Тодоров Г., Петров, В., Йорданов, Е., Панайотов, П.
УМБАЛ „Св.Марина” Варна, МУ-Варна

РЕзЮМЕ
Атеросклерозата е системен процес с ангажиране на различни артериални територии. Съвре-

менните образни методи позволяват детайлно представяне на промените в засегнатите артерии,

особено по отношение на абдоминалната аорта. Големината и структурата на плаките, както и диаметърът на инфрареналната аорта са от първостепенно значение за оценка на съдовата стена. От

друга страна, решаването на проблемите в инфрареналната аорта са от стратегическо значение за
запазване на проходимостта на артериите на долните крайници.

Авторите представят съвместния опит на съдови хирурзи и ендоваскуларни специалисти в

лечението на стенози и оклузии на инфрареналната аорта и илиачните артерии.
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Инфраингвинални реконструкции
КСТРААНАТОМИЧНА АВТОВЕНОзНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ
ЕРОзИОННО КЪРВЕНЕ ОТ БЕДРЕНИЯ ТРИЪГЪЛНИК ПРИ НАРКОзАВИСИМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Л. Бешев, Г. Ахмедова, М. Маринов, Б. Цанков
Съдово хирургично отделение - УМБАЛ „Др. Георги Странски“- Плевен
РЕзЮМЕ
Въведение: Апликацията на наркотични вещества по инжекционен път от зависими пациенти

обикновено води до нагнояване, последващо формиране на абсцес и ерозионно кървене в критична зона на артериалното дърво. Опитите за реваскуларизация “in line” обикновено са обречени

на неуспех, поради наличието на тежък инфекциозен процес в същата зона, независимо от използването на автовена.

Цел: Представяме Ви случай, при който екстраанатомичният байпас е извършен с VFS от

контаралатералната страна и ирадикацията на инфекциозния причинител е постигната с вакуум
терапия и локално приложение на АБ – Vancomycine.

Материали и методи: ЕКГ, ПКК, УЗД, артериография, микробиологична диагностика.
Резулатати: Постигнат е отличен резултат, изразяващ се в запазването на магистралния кръво-

ток на крайника и ерадикация на инфекцията, както и превенция на повторно кървене.

Заключение: Добри резултати могат да бъдат постигнати само при екстраанатомична рекон-

струкция с цел избягване на инфектираната зона и сигурна ерадикация на инфекциозния причинител в първичната рана.
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ИНВАзИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЛИТЕРИРАЩ
ТРОМБАНГИИТ
Н. Николов, Г. Димитров, Б. Стоянова
Клиника по съдова хирургия
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София
РЕзЮМЕ
Увод: Облитериращият тромбоангиит (ТАО) е рядък идиопатичен оклузивен васкулит, засягащ

предимно млади мъже пушачи – на възраст под 45 години. Ендоваскуларните и хибридни методи
за лечение са добра терапевтична алтернатива при някои от пациентите с това заболяване.

Клинични случаи: Представяме двама пациенти - 46 и 36-годишен мъж, с ТАО. От проведе-

ните доплерови и ангиографски изследвания при първия пациент се установи оклузия на подбедричните артерии вляво и давностна тромбоза на конструирания през 2003 г. илио-феморален
байпас. Предприе се хибридно лечение с конструиране на артерио-венозна фистула между артерия

(АТП) и вена тибиалис постериор (ВТП) с балонна клапна деструкция на вената. Поради ретром-

боза на АТП се извърши автовенозен in-situ байпас от АП към ВТП. Контролна ангиография - проходим байпас и слабо колатерално контастиране на леви плантарни вени.

При втория пациент ангиографски се намери олузия на артерия поплитея (АП) и колатерално

контрастиране на артерия тибиалис антериор (АТА) вляво и се предприе тромбаспирация и локална
катетърна тромболиза с възстановяване на пулсации на АТА вляво. След спиране на фибринолизата

последва ранна ретромбоза на АП, наложила оперативна ревизия на артерията. Интраоперативната

находка до голяма степен потвърди, че се касае за ТАО. При проследяване на деветия месец се извърши ендоваскуларна механична тромбектомия на АП и балонна ангиопластика на оклудираните
сегменти на АП и АТА вляво. Изписан е с възстановен пулс на АТА.

Заключение: Прилагането на ендоваскуларни и хибридни методи на лечение може да бъде

ефективно при лечение на пациенти с ТАО и алтернативна възможност за спасяване на крайника
при неуспех на другите терапевтични методи.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДЪЛГИ СТЕНОзИ НА
СУПЕРФИЦИАЛНИТЕ БЕДРЕНИ АРТЕРИИ

Бъчваров Ч., Тодоров Г., Петров, В., Йорданов, Е., Панайотов, П.
УМБАЛ «Св.Марина» Варна, МУ-Варна

РЕзЮМЕ
Периферната артериална болест е свързана с множествено ангажиране на артериите на дол-

ните крайници и е причина за тежка инвалидизация в много от случаите. При късното установяване

на промените често се наблюдават дълги оклузии на суперфициалната бедрена артерия, което кли-

нично се проявява с късо клаудикационно разстояние или болка в покой. Хирургичното лечение

при тези пациенти включва класическата реконструкция с байпас или ендовскуларно реканализиране на засегнатия артериален сегмент.

В тази публикация авторите представят своя опит в селектирането на пациентите, подхо-

дящи за ендоваскуларно лечение, както и различните техники при проведените процедури.
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РЕТРОГРАДЕН ДОСТЪП зА РЕКАНАЛИзАЦИЯ ПРЕз ДИСТАЛНА
ПОВЪРХНОСТНА БЕДРЕНАТА АРТЕРИЯ

Д. Николов, Т. Самарджиев, Н. Колев, С. Чакъров, Т. Найденова,
В. Галачев, С. Стефанов
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София
РЕзЮМЕ

Цел: Да опишем рядко използвана техника за ретроградна реканализация на хронични оклу-

зии на артерия феморалис суперфициалис (АФС) при неуспех със стандартен антеграден подход.

Методи: Проведохме ретроспективно проучване върху 13 пациенти (10 мъже, средна възраст

76 г.), при които след неуспешен опит за антеградна реканализация на хронично оклудирана АФС
по преценка на оператора е предприемана едноетапно ретроградна реканализация с достъп през

дистална АФС / проксимална артерия поплитея (АП). Причина за неуспех при антеградната реканализия са били невъзможност за преминаване в истинския лумен дистално от оклузията (77%)

или перфорация на артерията (23%). При наличие на достъпна проходима дистална АФС е предприемана пункция на последната под ангиографски контрол с 21G игла, последвана от въвеждане
на 0.018“ водач. В част от случаите е поставяно дезиле, а в други реканализацията е извършвана

директно само с подкрепата на подходящ микрокатетър (т.нар. sheathless approach). При успешно

трасиране на оклузията водачът е извеждан през проксималния достъп, след което е извършвана
ангиопластика и евентуално стентиране антеградно.

Резултати: Пункцията на дистална АФС / проксимална АП беше успешна при всички паци-

енти. Само в 2 от случаите (15%) използвахме интродюсер, а в останалите 11 - достъп без дезиле.

Реканализацията беше успешна при 12 от пациентите (92%), като в 10 от тях (83%) ангиопластиката беше последвана от стентиране. Единственото отчетено периоперативно усложнение беше

малък непулсиращ хематом в областта на дисталната пункция при един пациент.

Заключение: В случаите на неуспешна антеградна реканализация при оклузии на АФС из-

ползването на проходимата дистална АФС за допълнителен ретрограден достъп е високо ефективно

и с нисък риск от сериозни периоперативни усложнения.
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УСЛОЖНЕНИЯ И ГРЕШКИ ПРИ ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ. ИНСТЕНТ ТРОМБОзИ.
Т. Найденова, Д. Николов, В. Галачев, Н. Колев, Т. Самарджиев,
С. Чакъров, С. Стефанов
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София, България
РЕзЮМЕ
Увод: Ендоваскуларното лечение на периферната артериална болест навлиза все повече в

съвременната медицина. Тези процедури се извършват от различни медицински специалисти:

съдови хирурзи, кардиолози и инвазивни рентгенолози. Това не винаги е свързано с добро познаване на патологията на периферните артериални заболявания. Недоброто познаване на патогенезата

и клиничното протичане на ПАБ нерядко води до погрешни индикации и впоследствие до лоши

постпроцедурни резултати. В отделни случаи последвалата критична исхемия, след остра ретромбоза, води до риск от загуба на интервенирания крайник.

Представяме 4 клинични случая на пациенти, първично показани за отворено оперативно лече-

ние, при които поради непознаване на патологията на периферните съдови заболявания или пропускане на някои от диагностичните стъпки е извършено първично ендоваскуларно лечение.

Заключение: Съдовите хирурзи, владеещи както хирургичните, така и ендоваскуларните тех-

ники, имат предимството да избират оптималните методи за лечение при дългосегментни оклузии

в подингвиналния регион. Дори в съвременната ендоваскуларна ера, при остра конкуренция между

различни специалности, отново съдовите хирурзи са специалистите, които единствено умеят да

коригират последствията от неправилно индицирани интервенции на съдови пациенти.
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ИНФРАМАЛЕОЛАРНИ БАЙПАСИ КЪМ АРТЕРИАЛНИ КЛОНОВЕ
НА ХОДИЛОТО КАТО ДОБРА ВЪзМОЖНОСТ зА СПАСЯВАНЕ НА
КРАЙНИКА ОТ АМПУТАЦИЯ – РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ

Марков Д., Добричков Л., Тодоров А., Дойчинова С., Герова Е.
Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Софиямед“ АД
РЕзЮМЕ

Цел: Обзор на опита ни с байпас реконструкции към артериални клонове на ходилото с цел

потвърждаване на значимостта на тези таргетни съдове за спасяване на долни крайници в критична

исхемия.

Методи: В ретроспективното проучване са анализирани 12 (n=12) инфрамалеоларни байпаса

(ИМБ) към артериални клонове на ходиото от 2014 г. до 2018 г. при пациенти, които нямат възмож-

ност за ендоваскуларна реканализация или подходящи таргетни подбедрени артерии. Проходимостта на реконструкциите и спасяването на крайника бяха сравнени с резултатите от

супрамалеоларните тибиални/перонеални байпаси (СМБ). При анализа на резултатите бе изпол-

звана таблица на Kaplan-Meier.

Резултати: Извършените ИМБ представляват под 2% от всички инфраингвинални реваскула-

ризации при критична исхемия на крайниците. От пациентите с ИМБ, 75% са мъже (n=9), с по-

ниска честота на коронарна болест (33% спрямо 50%) и преживян ИМИ и по-висока честота на

ХБН (21% спрямо 8%), отколкото тези, които са преживели СМБ. Два от ИМБ са конструирани

към латералната плантарна артерия, два - към медиалната плантарна артерия и 8 - към a. dorsalis

pedis. Двугодишната първична проходимост и спасяването на крайника за ИМБ спрямо перималеоларните байпаси е съответно 70% спрямо 80% и 78% спрямо 91%.

Заключение: Автовенозните байпаси към плантарни артерии осигуряват първична проходи-

мост и спасяване на крайника, когато няма възможност за ендоваскуларна реканализация или попроксимална таргетна артерия. Проходимостта на графта при реконструкции към медиалната и

латералната плантарна атерия е по-ниска в сравнение с байпас към a. dorsalis pedis. Детайлното

предоперативно планиране и прецизната оперативна техника играят ключова роля за тези рекон-

струкции.

Ключови думи: критична исхемия на крайниците, плантарни автовенозни реконструкции, спа-

сяване на крайника от ампутация, дистален байпас, периферна артериална недостатъчност на край-

ниците
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ВЛИЯНИЕ НА КОМОРБИДИТЕТА ВЪРХУ ИзБОРА НА
СЪДОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС
СЪДОВИ ТРАВМИ НА КРАЙНИЦИТЕ
С. Караманова, Р. Стойчев
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

РЕзЮМЕ
Цел: Определяне на влиянието на коморбидитета върху избора на съдова реконструкция при

пациенти с травми на магистралните съдове на крайниците.

Методи: Наблюдение на 93 пациенти (76 мъже и 13 жени) за периода - март 2013 г. - март

2018 г., като от тях: с травми на горните крайници – 49, с травми на долните крайници – 44, с едновременно засягане на горни и долни крайници – 4, със съчетани травми - 6.

Придружаващите заболявания, които влияеха на оперативната тактика и следоперативните ре-

зултати бяха: ХАНК, ХВБ, ендартериит, захарен диабет и др.. Установени бяха още артериална

хипертония, ИБС, МСБ, ХОББ и др., които нямаха пряко отношение към техниката за реваскуларизация на крайника, но повишаваха общия риск.

Резултати: Пациентите с травматични лезии на магистралните артерии на крайниците с кли-

нично изявена атеросклероза показаха по-голяма толерантност към исхемията, удължавайки времето за успешна реваскуларизация (28%). Спасяването на крайника често изискваше прилагането

на техники за дезоблитерация (14%) или конструирането на байпас (19%). При диабетиците често
се използваха и алтернативни техники.

При използването на автовенозен графт, вариците и постфлебитният синдром бяха относително

противопоказание за използването му. С ХВН на долните крайници бяха 24 % .

Нарушеният коагулационен статус при онкоболни (4%) и анамнезата за ДВТ на долните край-

ници (9%) оказаха влияние върху избора на хирургична техника.

Заключение: При съдовите травми на крайниците от съществено значение е факторът време,

включващ периода от възникване на инцидента до възстановяване на съдовата проходимост. Оцен-

ката на придружаващите заболявания има ключова роля при избора на хирургична тактика и крайния резултат.
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ХИБРИДЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТ С КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ И
ЯТРОГЕННА А-В ФИСТУЛА НА ПОДБЕДРИЦАТА

Н. Колев, Д. Николов, В. Галачев, Т. Самарджиев,
Т. Найденова, С. Чакъров, С. Стефанов
Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София
РЕзЮМЕ

Увод: Развитието на ендоваскуларните техники, съчетани с възможностите на класическата

съдова хирургия, дава възможност за едноетапно решаване на комплицирани клинични случаи.

Клиничен случай: Представяме пациент на 73 г. с няколкомесечна критична исхемия на ляв

долен крайник с атипична обширна некротична рана на подбедрицата, при който в миналото сa из-

вършени няколко съдовохирургични интервенции, включващи феморо-поплитеален байпас и последващи тромбектомии.

Компютъртомографската ангиография потвърди многоетажна оклузивна болест, обхващаща

аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент. Kато допълнителна находка се демонстрира А-В
фистула между артерия и вена перонея с масивно контрастиране на дълбоката венозна система.

Извърши се едноетапна хибридна реваскуларизация, включваща закрита ендартериектомия на

артерия илиака екстерна, имплантиране на стент в артерия илиака комунис, директна ендартериектомия и пачпластика на артерия феморалис комунис и профунда феморис, феморо-поплитеален

проксимален автовенозен ребайпас, реканализация на а. перонеа и имплантиране на стентграфт с
пълно изолиране на А-В комуникацията.

Следоперативният период протече без усложнения и пациентът бе изписан на антикоагулантна

и антиагрегантна терапия.

Три месеца след интервенцията пациентът е със съхранени стъпални пулсации, без болки и

оток на крайника и с 80% епителизация на трофичната язва.

Заключение: Представеният случай демонстрира рядко срещано състояние на периферна ар-

териална болест, утежнена от ятрогенна А-В фистула, което бе успешно диагностицирано и ин-

тервенирано в един етап, благодарение на съвременните терапевтични възможности.
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МЕХАНИЧНА АСПИРАЦИОННА ТРОМБЕКТОМИЯ НА A. POPlitEA
С ROtAREX И СИНХРОННО СТЕНТИРАНЕ НА AFS Х 2

Е. Домусчиева, Б. Денчев, Т. захариев
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
УМБАЛ „Дева Мария“ - Бургас
РЕзЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Механичната аспирационна тромбектомия, посредством системата Rotarex, е

ефективен метод за артериална реканализация, който се използва в случаи на остра, подостра или

хронична тромбоза или стеноза на периферните съдове. Представлява полезен хирургичен метод

при лечението на остри и хронични оклузии на arteria femoralis superficialis (AFS) и arteria poplitea

(АPо) на къса и дълга дистанция, както и в случай на “ин-стент” рестенози.

ЦЕЛТА на този доклад е да оцени ефикасността на механичната тромбектомия посредством

апарата Rotarex при периферни артериални облитеративни лезии, както и да онагледи дългосрочната прогноза на случая.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме клиничния случай на 62-годишна пациентка с остро

развила се критична исхемия на десен (единствен) долен крайник, с впоследствие установени под
ангиографски контрол множество стенотично-оклузивни лезии на AFS и АРо.

РЕЗУЛТАТ: Извършена механична аспирационна тромбектомия посредством апарата Rotarex

с последващо синхронно стентиране на AFS х 2. Проходими AFS и APo dextra за тригодишен период на проследяване

ОБСЪЖДАНЕ: Перкутанната механична тромбектомия при пациенти с критична исхемия на

долните крайници намалява значително времето, прекарано в интензивния сектор, редуцира рисковете от кървене като постоперативно усложнение и превръща ендоваскуларната хирургия при
исхемични съдови инциденти в едноетапна симултанна артериална процедура.

ИЗВОДИ: Механичната аспирационна тромбектомия е безопасен, бърз и ефективен метод на

избор за минимално инвазивно лечение при инфраингвинални аретриални лезии и крайният ре-

зултат в повечето случаи превъзхожда конвенционалната отворено-хирургична алтернативна тех-

ника.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: A. poplitea, Rotarex, AFS, механична тромбектомия
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Флебология
СТЕНТИРАНЕ НА ВЕНА ИЛИАКА ПРИ ХВН

Л. Бешев, Ахмедова Г., Маринов М., Цанков Б., Вътева Я.
Отделение по съдова хирургия
Катедра „Анестезиология и реанимация“
УМБАЛ „Георги Странски“ - гр. Плевен
РЕзЮМЕ
Въведение: Терапията на острите дълбоки венозни тромбози на долните крайници е насочена

към ограничаването на апозиционната тромбоза, превенция на БТЕ и рецидив. Резултатът от консервативното лечение е недостатъчна или липсваща реканализация и формиране на ПТС, като
пълен лизис на тромба е наблюдаван при не повече от 20% от случаите.

Цел: Представяме инвазивен метод за лечение на хронични стенотични лезии на илиачен сег-

мент след преживана ДВТ.

Материали и методи: Предоставяме 13 случая на стентиране на хронична венозна стеноза

след преживяване на ДВТ. Коментират се методите на диагностика, избора на стент и методите на
инсерция на стента. Коментират се възникналите компликации при изпълнението на процедурата.

Резулатати: Отчетени са добри следоперативни резултати за срок на наблюдение от 1 до 6 ме-

сеца.

Заключение: Методът за стентиране на илиачния сегмент е малко травматичен и високо ефек-

тивен при лечението на хронични стенотични лезии.

28

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

2/2018

МОДЕЛИ НА РЕФЛУКС ПРИ РЕЦИДИВНИ ВАРИКОзНИ ВЕНИ,
ПОЯВИЛИ СЕ 10 ГОДИНИ СЛЕД ИНВЕРТИРАЩ СТРИПИНГ
И. Лозев, И. Пидакев, Г. златанов, С. Чернин, В. Иванова,
П. Лозев, Н. Смилов
Клиниката по обща, коремна и съдова хирургия при МИ – МВР
РЕзЮМЕ
Хирургичното отстраняване на варикозно променените повърхностни вени се характери-

зира с висок процент на рецидиви - от 20% до 60% (според различните автори), след 5 – 10-го-

дишно проследяване, което е разочароващ резултат както за пациентите така и за хирурга.

Цел: Да се определи процента на рецидивите, моделите на рефлукс и причините, отговорни за

рецидива на варикозните вени (ВВ) при пациенти, оперирани с помощта на интраоперативна дуплекс доплерова сонография и инвертиращ стрипинг.

Материал и метод: Около десет години след хирургичното отстраняване на варикозно проме-

нините VSM и/или VSP се проследиха, чрез дуплекс доплерова сонография на двата долни крайника, 93 пациенти (69 жени и 24 мъже, на средна възраст 48 години). При всички пациенти е
използвана интраоперативна сонография и инвертиращ стрипинг.

Резултати: От оперираните 95 долни крайника е установено, че 28 (25%) имат рецидив, 20 от

които са симптоматични (20/28, 72%). При 8/28, 29% от крайниците се намериха истински реци-

дивни варици, дължащи се предимно на неоваскуларизация; при 7/28, 25% от крайниците се откриха новопоявили се ВВ като следствие на прогресиращия ход на заболяването; при 3/28, 11% се
намериха неотстранени и варикозно променини сегменти от VSM и/или VSP; множество фактори

се намериха като причина за рецидив при 10 от крайниците (10/28, 36%). В крайниците с рецидивни ВВ се откриха 42 източника на венозен рефлукс: 19 от рефлуксните точки се дължат на прогресиране на заболяването (15% от оперираните крайници); 13 са причинени от неоваскуларизация

(11.5%); шест са резултат от тактически грешки (5.3% от оперираните крайници) и четири са причинени от технически грешки (3.5% от оперираните крайници).

Заключение: Това проучване показа, че рецидивните ВВ след стрипинг на VSM и/или VSP

са често срещани. Въпреки това, обективната находка и субективните оплаквания на болните значително са намалели. Прогресирането на заболяването и неоваскуларизацията са причина за реци-

дивните ВВ при повече от половината от рецидивите. Предоперативната и интраоперативната

дуплекс доплерова сонография и прецизната хирургична техника могат да намалят процента на
рецидивните ВВ, дължащи се на технически и тактически грешки.

Ключови думи: рецидивни варици, интраоперативна дуплекс доплерова сонография
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ЕНДОФЛЕБЕКТОМИЯ И АВТОВЕНОзНА ВЕНОПЛАСТИКА НА
ОБЩАТА ФЕМОРАЛНА ВЕНА ПРИ ХРОНИЧНА ДИСТАЛНА
ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА – СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

В. Говедарски, С. Димитров, Е. Димитрова, И. Петров, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
УМБАЛ „Света Екатерина“ – София
РЕзЮМЕ
Честотата на венозния тромбемолизъм, включващ дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и бело-

дробната тромбемболия (БТЕ), е 1/1000 във възрастната популация. Заболеваемостта е малко по-

висока при мъжете отколкото при жените, като около 2/3 от епизодите на заболяването се
манифестират като ДВТ, а 1/3 – като БТЕ с или без ДВТ. Основните усложнения, които могат да
настъпят в резултат на венозната тромбоза са смърт, рецидив, посттромбозен синдром и значимо

кървене в резултат на антикоагулантното лечение. Заболяването е свързано с нарушаване на качеството на живот, особено при развитието на посттромбозен синдром.

Хирургичното лечение на ДВТ е запазено за случаите с тежки клинични симптоми и признаци,

както и в случаите, в които не може да бъде приложена ендоваскуларна реканализация. Подобно
на венозното стентиране е необходимо да се осигури адекватен приток и отток на кръвния ток в

третираните зони. Частичната обструкция на посттромботичните венозни участъци е причинена

от развитието на съединителна тъкан, която създава синехии и септи, които нарушават, а понякога
и изцяло запушват венозния лумен. Хирургичната дезоблитерация (ендофлебектомия) на хронично

оклудираните венозни сегменти може да увеличи кръвния ток в тези нарушени участъци.

Представяме комбинирана техника на ендофлебектомия и автовенозна венопластика на общата

бедрена вена за възстановяване на свободния венозен дренаж от инфраингвиналната венозна система към вена кава инфериор, при пациент с хронична дистална ДВТ и предхождащ стрипинг на
вена сафена магна с клинично манифестиран посттромбозен синдром.

Ключови думи: хронична дистална ДВТ, посттромбозен синдром, ендофлебектомия, автове-

нозна венопластика
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ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА, УСЛОЖНЕНА С БЕЛОДРОБЕН
ТРОМБОЕМБОЛИзЪМ И ПАРАДОКСАЛНА ЕМБОЛИЯ НА
ИЛИАЧНА АРТЕРИЯ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Д. Луканова, Н. Николов, Б. Стоянова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“ София, България
РЕзЮМЕ
Увод: Парадоксална емболия се получава, когато поради наличие на патологични отвърстия

между големия и малкия кръг на кръвообращението има преминаване на ембола от единия в другия

кръг. Тя може да възникне при вродени сърдечни пороци, при които има дефект на междупредсърд-

ната или междукамерната преграда.

Клиничен случай: Касае се за жена на 42 г. с анамнеза за хипертония, захарен диабет и поли-

кистоза на яйчниците на хормонална терапия, с оплаквания от лесна умора, задух и сърцебиене от

3 седмици. По повод на остра исхемия на десен долен крайник насочена за консулт със съдов хирург, който диагностицира емболия на дясна илиачна артерия и феморо-поплитеална ДВТ на ляв

долен крайник. Поради висока клинична суспекция за БТЕ пациентката е хоспитализирана в Отделение по спешна кардиология, където диагнозата е потвърдена с КТ пулмоангиография и е проведена локална фибринолиза. Седмица по-късно в Клиника по съдова хирургия и ангиология –

късна емболектомия на дясна илиачна артерия. Едновременното наличие на артериален и венозен

тромбоемболизъм породи предположение за парадоксална емболия. Проведената ТЕЕ доказва персистиращ форамен овале, който е коригиран транскатетърно чрез септален оклудер 2,5 месеца по-

късно. На контролните прегледи на първия и третия месец пациентката е без оплаквания. Установи
се пълна реканализация на засегнатия венозен сегмент, наличие на пулс на стъпалните артерии и
добре фиксирано ДДД устройство с нормални размери и налягания в сърдечните кухини.

Заключение: Честотата на персистиращ форамен овале в общата популация варира от 20% до

26%. За тази патология трябва да се мисли и тя трябва да бъде коригирана след лечението на
острите, заплашващи живота и крайника на пациента, състояния.
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АЛГОРИТЪМ зА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНА ДЪЛБОКА ВЕНОзНА
ТРОМБОзА
Н. Николов1, Б. Стоянова1, Д. Луканова1, Х. Матеев2, М. Станкев1
1. Клиника по съдова хирургия и ангиология
2. Отделение по инвазивна кардиология
МБАЛ “Национална Кардиологична Болница“, София
РЕзЮМЕ
Цел: Да се представи съвременен алгоритъм за лечение при хронични оклузии на дълбоките

вени в илиачния сегмент.

Методи: За целта е използван клиничен случай на млада жена, претърпяла три епизода на про-

ксимална дълбока венозна тромбоза. Настоящите оплаквания се изразяват в тежко венозно клаудикацио на няколко метра и начални кожни промени в областта на подбедрицата.

Резултати: Ендоваскуларното лечение беше проведено при спазване на специален алгоритъм

за третиране на подобни пациенти, като резултатът се изразява в пълна реканализация на илио-кавалния сегмент и тотална редукция на симптоматиката на пациентката.

Заключение: Постромбозният синдром е може би най-честото усложнение след илио-фемо-

рална дълбока венозна тромбоза. Това е социално значимо заболяване, което до голяма степен влошава качеството на живот на пациента. Клиничните симптоми включват оток, венозно клаудикацио,

липодерматосклероза, хиперпигментация и в нередки случаи - улцерации. Основният патофизиологичен механизъм при това заболяване е венозна обструкция, която впоследствие може да доведе
до клапна увреда и инсуфициенция. Докато преди десетина години лечението на постромбозния

синдром беше главно консервативно, то понастоящем, с бурното развитие на ендоваскуларната хи-

рургия, все по-често е инвазивно. Все още обаче, нямаме ясно установени гайдлайни и дългосрочни резултати при този вид лечение.
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НОВ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКАТА
ВЕНОзНА ТРОМБОзА

И. Петров, В. Говедарски, С. Димитров, Т. захариев, Г. Начев
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, София, България
РЕзЮМЕ
Увод: Конвенционалната терапия при илио-феморална ДВТ е системна хепаринизация, послед-

вана от орални антикоагуланти. Въпреки това тя не води до бърза редукция на симптомите или реканализация на дългите венозни оклузии и е свързана с дългосрочна инвалидизация и вторична

хронична венозна болест. Обструкциите на венозната циркулация са били коригирани чрез хирур-

гичен байпас преди развитието на аспирационната ротаблаторна техника, временната профилактика на БТЕ с кавафилтър, венозната балонна дилатация и стентиране.

Цел:Представяме нашия опит в ендоваскуларно лечение на остри и подостри форми на ДВТ,

без наличие на Мей-Търнър синдром.

Материал и методи: Представяме пациенти с ДВТ, обособени в четири групи спрямо вида на

приложената интервенция. Всички са диагностицирани с цветно кодирана дуплекс доплер соно-

графия и компютър томографска ангиография при необходимост. В едни от случаите е извършена

перкутанна механична тромбектомия с Аспирекс с или без профилактика на БТЕ с временен кавафилтър – Капчорекс. В други случаи е използвана венозна балонна ангиопластика и стентиране,

при четвърти - хибриден подход; хирургична тромбектомия, последвана от стентиране на илиачния
сегмент. Постпроцедурно наблюдавахме добър ангиографски резултат в областта на засегнатия

сегмент. Продължена е терапията с еластични бинтове, венотоници и антикоагуланти. В хода на
проследяването на 3-я месец от процедурата не бе регистрирана ретромбоза.

Заключение:Ендоваскуларното лечение на венозните лезии е минимално инвазивен подход с

висок процент на техническия успех и приемлив профил на усложнения. Аспирационната венозна

тромбектомия, балонната дилатация и стентиране все още се нуждаят от дългосрочно проследя-

ване, но тези процедури са безопасни и ефективни за лечение на ДВТ, което изисква минимален

болничен престой и бързо възстановяване на пациента.
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СЛУЧАЙ НА ТРОМБЕКТОМИЯ НА ВЕНА ИЛИАКА ПРИ
АСЦЕНДИРАЩ ВАРИКОФЛЕБИТ

Т. Самарджиев, Д. Николов, В. Галачев, Н. Колев, Т. Найденова,
С. Чакъров, С. Стефанов
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София
РЕзЮМЕ

Клиничен случай:Представяме 63-годишна жена с дългогодишна варикозна болест с оплак-

вания от болка, зачервяване и шнуровидно уплътнение по вътрешната страна на лявото бедро с

давност 7 дни. Доплер сонографското изследване установи асцендиращ тромбофлебит на разширена вена сафена магна (ВСМ), с пропагация на нефиксиран тромб в дълбоката вена над нивото

на ингвиналния лигамент, без ясна визуализация на края на опашката. По спешност се извърши

хибридна хирургична интервенция. Флебография с пункция на в. феморалис суперфициалис под

ехографски контрол доказа непълна оклузия на вена феморалис комунис и вена илиака екстерна

от пропагиращ тромб от устието на ВСМ. Премина се към оперативно лечение със стандартен кос

разрез в ингвиналната зона. Под рентгенов контрол се пласира оклузивен катетър на Фогарти проксимално от тромбозата и след осъществяване на допълнителен хирургичен контрол се извърши

тромбектомия на дълбоката вена през устието на ВСМ и стандартна висока лигатура на последната.

Интраоперативната финална флебография и доплер ехографското проследяване за 3 месеца установиха напълно проходима дълбока венозна система.

Заключение: Представеният случай демонстрира един нискорисков радикален и бързо осъще-

ствим хибриден метод за лечение на този труден клиничен проблем с потенциално висока опасност
от фатални усложнения.
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СПОНТАННА ТРОМБОзА НА АКСИЛАРНАТА И ПОДКЛЮЧИЧНАТА ВЕНА ПРИ ЖЕНИ И Xa-ИНХИБИТОР
А. Елкин, И. Тенев, П. Атанасов, С. Бисеров, Д. Петков
Отделение по Съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ „Тракия“, Стара Загора
РЕзЮМЕ
Тромбозата на аксиларната и/или подключичната вена е рядко срещана патология при млади

жени. Основните етиопатогенетични механизми се дължат на компресионен синдром (тумори на

медиастинум и аксила, добавъчно шийно ребро, синдром на Peget-von-Schroetter и др.). Най-често
проявяващите се симптоми са оток на горния крайник, ливидно мармориране на кожата, видими
колатерали, чувство на тежест и липса на сила в ръката.

Цел: Представяме 3-годишно проследяване на тромбоза на аксиларна и подключична вена на

доминантен крайник (2д / 1л) при 3 млади жени (18-39 г.) без придружаваща патология, пушачки
и без предхождащ травматичен момент.

Метод: Диагнозата е доказана в острата фаза - до 48-я час с ЦКДС и лабораторен скрининг на

D-dimmer. При трите пациентки се приложи Ривароксабан по схема - 21 дни 2х15 мг, последван от
20 мг/дн. като се постигна пълна регресия на клиничната симптоматика.

Реканализацията се оценяваше с ЦКДС по протокол - 0. ден - диагноза, 14., 30., 90 и 180. ден

- проследяване.

Резултат: Продължителността на терапията /170 (21+(140-168))/ се определяше съобразно на-

стъпилата рекализация, а ефективността на лечението се проследи в продължение на 36 месеца с

ЦКДС на всеки 6 месеца. Генетичната обремененост за хиперкоагулабилитет и хемофилии бяха
негативни и при трите пациентки.

Профилактиката на постигнатите резултати - възстановена проходимост със съхранена ела-

стичност, пресоруемост и без постфлебитни фиброза, стеноза и рефлукс се профилактира с вено-

тоник - 8 месеца през първата година и 6 месеца през следващите ежегодно.

Заключение: Постигнатата пълна реканализация и липсата на рецидиви показват приложе-

нието на Ривароксабан като адекватна алтернатива на класическата антикоагулантна медикация
при идиопатични тромбози на аксиларната и на подключичната вена.

Ключови думи: венозна тромбоза, реканализация, ЦКДС, антикоагулантна терапия
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Вария
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАСЦИОКУТАННО СУРАЛНО ЛАМБО ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ В iv СТАДИЙ
ПО FONtAiNE
Марков Д.1, Лафчис А.2, Тодоров А.1, Добричков Л.1, Герова Е.1
1. Клиника по Съдова Хирургия, УМБАЛ „Софиямед“ АД
2. Клиника по Изгаряния и Пластична Хирургия, УМБАЛСМ „Пирогов“ ЕАД
РЕзЮМЕ
Увод:
Лечението на мекотъканите дефекти в областта на дисталната трета на подбедрицата и ходилото
винаги e представлявало хирургично предизвикателство. При пациенти с периферна артериална
болест, диабет и наличие на инфекция тази задача става изключително трудна за лекуващия екип.
Суралното фасциокутанно ламбо е опция за покриване на тези дефекти с незадоволителната 50%
успеваемост по данни на световната литература. Като основна причина за неуспеха се посочва венозната конгесция на ламбото.
Цел: Да се представи модифицираната хирургична техника и интердисциплинарният алгоритъм
за подобряване на преживяемостта на ламбото.
Методи: Проведе се ретроспективна студия със 7 пациенти (n=7), оперирани в клиниката за
периода - януари 2016 г. - май 2018 г. (29 месеца) с дефекти на подбедрицата, затворени с венозно
super charged фасциокутанно сурално ламбо. Пациентите бяха проследени до пълното затваряне
на раните, разпределени според рамера и локацията на дефекта, беше оценена преживяемостта на
ламбото. Получените резултати бяха сравнени с литературата.
Резултати: Дефектите варираха от 10 до 50 cm2 , 2 - в областта на ахилесовото сухожилие, 3
- след трансметатарзална ампутация, 1 - непосредствено над медиалния малеол, 1 - в областта на
калканеуса. Установихме пълна загуба на 1 ламбо в областта на каланеуса, частична загуба на кожата при 1 ламбо и пълна преживяемост на 5 ламба.
Заключение: Изборът на а. рeronea като таргетен съд за дистален bypass, широчина на педикула над 4 см и/или венозен super-charge значително увеличават преживяемостта на суралното фасциокутанно ламбо. Това е надежден метод за лечение на големи мекотъканни дефекти при пациенти
с периферна артериална болест в IV стадии по Fontaine с предварително проведена дистална съдова
реконструкция.
Ключови думи: периферна артериална болест, дистални реконструкции, мекотъканен дефект,
фасциокутанно ламбо, интердисциплинарен подход
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ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ (vAC) ПРИ ПАЦИЕНТИ
ПРЕЖИВЕЛИ АМПУТАЦИЯ ПО ПОВОД КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ НА
КРАЙНИЦИТЕ И ВЛИЯНИЕТО НА ПРОСТАГЛАНДИНИtЕ В
ОзДРАВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Св. Марангозов1, М. Цеков1, Л. Желев1, Х. Пешев1, К. Гиров1
1. Клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия, София
2. Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет, София
РЕзЮМЕ
ЦЕЛ: Целта на това изследване е да се анализират възможностите за запазване на оптималното

ниво на ампутация след вакуумно асистирано затваряне (VAC) на усложнени рани на долния край-

ник при пациенти с критична исхемия и влиянието на простагландините в ускоряването на оздравителния процес.

МЕТОДИ: Тридесет и двама пациенти бяха лекувани и проследени в продължение на 24 ме-

сеца в Клиниката по съдова хирургия на ВМА - София. Болните бяха разделени на две групи.
Първата група беше лекувана с простагландини интервенозно, а върху раната се приложи VAC

терапия при локално отрицателно налягане от 125 mmHg. Във втората група от пациенти беше използвана само VAC терапия.

РЕЗУЛТАТИ:Средната възраст на пациентите е 63 години, а критична исхемия на крайниците

е налице при 93% от пациентите. В 70% от раните се изолира Е.Coli, в 40% - S.Aureus и в 9% -

А.Baumannii. Пълното заздравяване на раните при групата с простагландини е в 81%, а във втората

група е 69%. При групата с простагландините само 1 пациент е реампутиран на по-високо ниво,

смъртен случай не е регистриран, а средното време за пълно затваряне на раната е 21 дни. При

групата без приложение на простагландини четирима са реампутирани на по-високо ниво, а средният болничен престой е 28 дни .

ИЗВОДИ: VAC терапията, в комбинация с простагландини, при пациенти с усложнения след

ампутация по повод критична исхемия на крайниците значително ускорява времето за зарастването

им. При пациентите, нелекувани по този начин, значително се увеличават случаите, в които се
стига до реампутация на по-високо ниво или смърт.
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ЛИПОЕДЕМ, ФЛЕБОЕДЕМ И ЛИМФЕДЕМ:
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ
А. Aнгелов, В. Петров, Г. Aнгелов
Медицински университет – Варна
Университетска болница УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Варна
РЕзЮМЕ
Увод: В настоящото съобщение се представят трите патологични състояния, свързани със за-

стой на тъканна течност в крайниците: чист лимфедем, комбиниран лимфедем и флебоедем, както
и липоедем.

Материал и метод: С подробен снимков материал и няколко таблици са представени разликите

между трите патологични състояния, които водят до оточност на горен и долен крайник. Показани

се стадиите на развитие на заболяването, както и лечебните процедури за всеки един отделен ста-

дий. Специално внимание е отделено на качеството и вида на ексцентричната и циркулярна компресия на крайниците, вида на плетката на компресионните артикули, както и на необходимостта

за третиране на увредената кожа със съответните медицински продукти. Показват се и лечебните

възможности на новата саморегулираща циркулярната нееластична компресия със системата CircAid.

Резултати и дискусия: Със съответния снимков материал и с кратки видео прожекции са пред-

ставени положителните резултати от проведеното лечение при болните с липо-, флебо-лимф- и

лимфедем. Набляга се на два основни момента: на заинтересоваността от страна на пациента за

провеждане на лечебните процедури и на необходимостта лечението да е последователно и продължително до постигане на желаното подобрение.

Досегашните резултати показват, че при подобни болни е напълно оправдано прилагането на

комбинирано минимално инвазивно лечение.

Ключови думи: лимфедем, липоедем, флебо-лимфедем
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КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАСИВНИ
ПОДБЕДРЕНИ ТЪКАННИ ДЕФЕКТИ И СТЪПАЛНИ ОКЛУзИИ
В. Галачев, Д. Николов, Т. Самарджиев, Н. Колев,
Т. Найденова, С. Чакъров, С. Стефанов
Отделение по съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-Съдов център, София
РЕзЮМЕ
Въведение: Пациенти с масивни подбедрени тъканни загуби и неработещи реконструкции имат

ограничени възможности за възстановяване. Именно затова комплексният подход е единствената
възможност.

Цел: Да споделим нашия опит при определяне на лечебната стратегия при пациенти с масивни

тъканни дефекти, бедрени и подбедрени артериални оклузии, неработещи предишни подбедрени
съдови рекнструкции и отказани за последваща такава.

Пациенти и Методи: Комплексно лекувани са 4 болни за период от 3 г. с бедрени и подбедрени

артериални оклузии, неработещи предишни съдови реконструкции, отказани за последваща такава

и масивни тъканни дефекти. Всичките са жени на средна възраст 71 г. При пациентите беше извършена дистална съдова реконструкция след ангиографско определяне на правилния аутфлоу тар-

гет, начална емперична и последваща прицелна антибиотична терапия, хирургична обработка на

раните - дебридман, рентгенова верификация за липса на остеомиелит, вакуум терапия на тъканните дефекти и кожна пластика за фотофиниш.

Резултати: Отбелязваме технически успех 100% за комплексно реконструираните болни, про-

следени 1,5 г. При двама от пациентите дисталната реконструкция е към предната тибиална артерия, при другите двама - към а. перонеа, като едната е с медиален достъп, а втората - с латерален

достъп и резекция на фибулата. Вакуум терапия бе проведена при двама от пациентите, последвана

от кожна пластика, а при другите двама тъканните дефекти зараснаха вторично в комбинация с

дебридман и ампутация на пръсти. При всичките пациенти има пълно затваряне на тъканните дефекти и възстановяване на функционалноста на крайника.

Заключение: Комплексният подход изисква задълбочено възприятие за актуалния статус на

болния, детайлен анализ и приоритизиране на лечебните стъпки с цел бенифит за пациента под

формата на максимална спасяемост на тъкани и функционалност на крайника.
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ИМИДЖЪТ НА ХИРУРГА В ТРИИзМЕРНА
ПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Крумова-Пешева Р.*, Пешев Х.**, Гиров К.**
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
** Военно-медицинска академия – София
РЕзЮМЕ
Целта на настоящия доклад е да представи едно пилотно проучване върху психологичния

имидж на хирурга в триизмерна перспектива - от гледна точка на неговото възприемане от страна

на пациентите, на медицинските сестри и на самите хирурзи. Методът е специално конструирана
анкетна форма, включваща 40 айтема, оценяващи различни качества и особености на хирургичната

практика и на хирургичната роля. Резултатите от проведеното изследване показват редица сходства,

но и различия между трите изследвани групи. Хирургичната работа се приема предимно като прекомерно отговорна, високо хуманна, но и сериозно натоварваща и стресогенна. Изследваните лица

предлагат някои препоръки към професионалистите-хирурзи. В заключение: на основата на на-

стоящото проучване се осъществява среща между три разнородни нагласи спрямо конкретната про-

фесия.

Ключови думи: хирург, психологичен имидж
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СЪДОВА ХИРУРГИЯ
ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКТИРАНИ АОРТНИ ПРОТЕзИ –
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧНИ ПРЕДИзВИКАТЕЛСТВА
С. Стефанов
Отделение по съдова хирургия
Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център - София

tREAtmENt OF iNFECtED AORtiC
PROStHESES – DiAGNOStiCS AND SURGiCAl CHAllENGES
S. Stefanov
Department of Vascular Surgery
Acibadem City Clinic Cardiological Center – Sofia

РЕзЮМЕ

Инфекциите на аортните протези датират
от зората на съдовата хирургия. Макар и с
различна честота, те се срещат и в съвременната практика. Дори и в ендоваскуларната
ера, тяхната актуалност не е загубила своята
значимост. Представени са три клинични
случая на инфекция на аортния графт с различно клинично протичане и оперативно
лечение според спецификата на развитие на
патологичния процес.
УВОД

SUmmARy

Infections of the aortic prostheses are
known from the beginning of vascular surgery.
Although with different frequency, they are also
found in current surgical practice. Even in the
endovascular era, the problem with these infections is still a question of present interest and
significance. In this article three clinical cases
of aortic graft infection with a different clinical
course and surgical treatment according to the
specificity of the development of the pathological process are presented..
инфекции е еднаква - 0.44% (1,5,6).

Инфекците на аортните протези продължават да бъдат най-тежкият проблем в съдовата хирургия с драматично протичане и застрашаващи
живота усложнения. Надеждата, че инфекциите
на графта ще изчезнат с въвеждането на ендоваскуларните техники при лечение на аортни аневризми не се реализира. По данни на скорошно
мултицентрово проучване върху пациенти, лекувани за аортни аневризми по двата метода (отворен и ендоваскуларен), докладваната честота на

Клинични случаи
Представяме три клинични случая на пациенти с настъпили късни усложнения на базата на
инфекция на аортната протеза, довели до спешна
операция по витални индикации. Пациентите са
оперирани за период от 10 години – между 2009
г. и 2018 г. Диагностичният подход както и проведеното оперативно лечение е в съответствие с
разбиранията за конкретния времеви период,
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както и според възможностите, продиктувани от
съответната спешна ситуация. Различията в подхода демонстрират промените във вижданията,
нарастването на практическите знания, оперативните умения и диагностичните възможности за
изминалия период от време.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ii
Пациент на 66 г., постъпил по спешност в
клиника по коремна хирургия на столична многопрофилна болница. Оплакванията започват
един месец преди хоспитализацията и се изявяват
с дифузна болезненост в корема, сомнолентност,
хипотония, фебрилитет. С тези оплаквания пациентът е консултиран последователно в две столични болници, където е провеждано
антибиотично лечение и е изписван за домашно
лечение. При третата хоспитализация, отново в
коремна хирургия, е консултиран със съдов хирург поради съмнение за връзка със съдова интервенция в миналото. Предшестваща анамнеза
за резекция на коремна аортна аневризма и аортобифеморален байпас преди 15 г. Няколко реоперации поради запушване на десен и ляв бранш,
финално завършили с аксило-феморален и кросовър байпас, функциониращ при приема.
Параклинични данни за сепсис, КАТ данни за
А

дуодено-протезна фистула и съмнение за протезокавална лезия, данни за наличие на газова колекция в тромбозиралата аорто-бифеморална
протеза (Фиг. 1 ).
Пациентът бе опериран по спешност – експлантация на аорто-бифеморалната протеза, сутура на дуоденалната и кавалната лезии, лаваж на
коремната кухина, дренаж. Поради генерализиран сепсис, разгърнат дифузен перитонит и полиорганна недостатъчност при пациента настъпи
exitus letalis на втори следоперативен ден.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ii
Пациент на 56 г., постъпил по спешност в
отделение по съдова хирургия с оплаквания от
няколко седмици от фебрилитет, втрисане и неясна болезненост в корема. Преди 10 години опериран в друго лечебно заведение – резекция на
аневризма на коремната аорта и аорто–бифеморален байпас. Извършени са поредица тромбектомии с финална нова ретромбоза и двустранни
бедрени ампутации. В миналото е извършена
стомашна резекция поради перфорация на язва.
От параклиничните изследвания – повишени
маркери на възпалението. От КАТ – данни за
аневризма на аортата, започваща над нивото на
бъбречните артерии, изхождаща дорзално на аор-

B

C

Фиг. 1. Предоперативна КАТ (A. Протезо-дуоденална фистула с газ в протезата, B. Лезия на вена кава,
C. Аксило-фем. и cross-over байпас)
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B

C

Фиг. 2. Предоперативна КАТ (A,B) и следоперативен ЯМР ( C )

тата и проксимално от аортната анастомоза (Фиг.
2. А,В).
Пациентът бе опериран по спешност. Отпрепарира се трудно супрареналната аорта непосредствено под общия ствол на трункус целиакус
и а. мезентерика супериор над бъбречните артерии. При резекцията на аортната аневризма се
оказа, че стената на аортата над нея е тежко променена от инфекция и е невъзможна пластика за
съхранение на бъбречните артерии, въпреки опитите за спасяването им. След надхвърлянето на
максималното време на клампаж от 40 мин., допустимо за топла исхемия на бъреците, голямата
кръвозагуба и преценката на риска за пациента се
предприе прошиване на супрареналната аорта и
прекъсване на храненето на бъбреците. Намери
се тежка инфекция на аорто-бифеморалната протеза и лезия на дуоденума с оформена протезодуоденална фистула дистално от аневризмата.
Извърши се експлантация на протезата, сутура на
дуоденалната лезия, корема се лаважира многократно и се затвори първично. След затегнат следоперативне период с включване пациента на
хемодиализа се възстанови чревната перисталтика. Извършен бе контролен ЯМР – проходими
висцерални артерии (Фиг. 2. C). При нормализи-

ране на общото състояние и на параклиничните
показатели пациентът се изписа на 14 следоперативне ден с насочване към център за хемодиализа по местоживеене. Пациентът бе проследен
до третия месец след операцията и бе без данни
за реинфекция.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ iii
Пациент на 74 г., постъпил по спешност от
гастроентерологично отделение на друго лечебно заведение. Оплаквания от болки в корема,
меленозни изхождания, анемия, сомнолентност
и адинамия. Преди 7 г. е опериран в столична
съдова хирургия по повод аневризма на коремната аорта, извършена резекция и интерпозиция
на аорто-бифеморална протеза. При фиброгастроскопското изследване е открита дуоденална
фистула с кървене. От КАТ с контраст – данни
за фалшива аневризма на проксималната анастомоза на аорто-бифеморалната реконструкция
и фистула към дуоденума. От PET Скен – данни
за инфектни огнища около проксималната анастомоза и по хода на протезните браншове.
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Фиг. 3. Предоперативна (A,B) и следоперативна (C) КАТ

Болният бе опериран по спешност с биспинална лапаротомия по Шеврон. След клампаж
на аортата над фалшивата аневризма се експлантира аортната протеза. Аортния чукан се
затвори на глухо, като се използва fascia lata за
подсигуряване на шева. Извърши се сутура на
дуоденалната лезия. След затваряне на коремната кухина операцията продължи с извършване на аксило-феморален байпас вляво и
cross-over феморо-феморален байпас от ляво на
дясно с импрегнирани с антисептик протези.
Пациентът бе изписан след дълъг реанимационен период в добро общо състояние на перорални антибиотици. След два месеца бе
извършен контролен скенер – без патологични
находки в зоната на операцията. На третия следоперативен месец пациентът постъпи отново с
фебрилитет, болки в кръста, адинамия и дезориентираност. Бе извършен нов PET скен, от
който се откриха нови фокуси на инфекция - паравертебрално и в гръбначния канал. Намерени
бяха стари лезии на телата на прешлените,
които най-вероятно са инфектирани по съседство от предшестващото в зоната възпаление. Наложи се нова операция с ревизия на
протезното ложе, дебридман на видимо инфек44

тирани тъкани, лаваж и дренаж. В следоперативния период пациентът разви картина на
гноен менингит, което наложи продължителна
парентерална антибиотична терапия. Реанимационният период продължи двайсет и пет дни,
след което пациентът бе стабилизиран и преведен в рехабилитационен център за възстановяване. На контролен преглед след два месеца от
повторната дехоспитализация пациентът бе напълно възстановен, без неврологичен дефицит,
с нормализирани лабораторни показатели.
ИзВОДИ
Според литературните данни, както и при
цитираните от нас случаи, късните инфекции на
аортните протези е възможно да възникнат след
повече от 10 години от имплантацията им
(1,2,3,5,7). Това поставя под потенциален риск
всяка една съдова реконструкция в този сегмент, извършена в миналото. Дори и предварително тромбозиралите аорто-бифеморални
протези не са предпазени от късни инфекции.
Една от предполагаемите причини са предшестващи реинтервенции върху аортните браншове.
Друг общ извод е, че пациентите с инфек-
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тирани графтове на аортата са трудни за ранна
диагностика извън отделения по съдова хирургия (4). Това води до закъснение при поставяне
на точната диагноза, разгръщане на клиничната
картина на обща инфекция, задълбочаване на
анемичния синдром, риск от увреда на важни
органи и системи. При разгледаните от нас случаи именно забавената диагноза на първия пациент намали шанса му за успех. Във втория
случай отново напредналите във времето възпалителни процеси бяха причина за интраоперативните усложнения.
Оперативната намеса при тези пациенти
има следните основни задачи: овладяване на хеморагията, когато е налична, саниране на инфекцията,
третиране
при
нужда
на
висцералната лезия и съхраняване на перфузията на долните крайници. От основно значение за избора на лечение е степента на
спешност при конкретния случай. Изграждането на тактическия подход за лечение е на базата на оценка на водещия фактор, който
застрашава живота на пациента, общото състояние и наличните коморбидности. Експлантацията на инфектираната протеза с последващ
аксило-бифеморален байпас е може би методът
с най-успешно приложение при тези пациенти.
зАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденциите на развитие в ендоваскуларната ера могат да доведат до по-нататъшни промени в честотата на инфекциите на аортните
гафтове. Развитието на образната диагностика
позволява по-ранно откриване на протезните
инфекции на аортата. В последните години все
повече внимание се отделя на перипроцедурната превенция на протезните инфекции. Използването на антибиотично импрегнирани или
протези със сребърно покритие профилактира
развитието на това усложнение при високорис-

кови пациенти. Съществува тенденция за напредък в познанията ни относно микроорганизмите, причиняващи ранни и късни инфекции на
графтовете, както и за оптимизиране на периоперативната антибиотична профилактика
(5,7,8,9). Липсата на единствен метод, приложим при всяка ситуация, прави индивидуалния
подход и прецизния избор на подходяща стратегия ключа към решението на всеки един подобен случай.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
ХИБРИДЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТРОМБОзА НА АОРТАТА
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HyBRiD APPROACH FOR tREAtmENt OF AORtiC tHROmBOSiS

Donchev N. 1, Petrov v. 1,2, Bachvarov Ch. 1,2, todorov G. 1,2, Panayotov Pl. 1,2, Jordanov Е.2, Sapundjieva m3.
Medical University-Varna1, University Hospital “St. Marina”-Varna2,
University Hospital “St. Anna”-Varna3

РЕзЮМЕ

Аортната тромбоза е описана за първи
път от Weismann и Tobin през 1958 г. Тромбозата е локализирана обикновено в абдоминалната аорта, но нерядко - и в торакалната.
Повечето случаи са свързани с атеросклероза, но са описани и други етиологични
фактори като аневризма, аортна дисекация,
травма, малигнен процес, хиперкоагулабилитет (полицитемия, дефицит на антитромбин
III и протеин С, хиперхолестеролемия, високи нива на фибриноген, мутации на фактор
V Leiden, прием на стероиди). Пристенната
тромбоза на аортата може да бъде асимптоматична и симптоматична. Най-честите
усложнения, които се наблюдават, са пълна
тромбоза на аортата или дистална емболизация (в периферното или висцерално съдово
русло). Няма приет консенсус относно терапевтичното поведение. Прилагат се три терапевтични подхода: самостоятелно антикоагулантно лечение, ендоваскуларно и хирургично.
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SUmmARy

The aortic thrombosis is described for the
first time in 1958 by Weismann and Tobin. It
usually engages the abdominal aorta, but not seldom and the thoracic. Most cases due to the
ateroscleroris process, although other ethiologycal reasons are described: aneurysma, aortic dissection,
trauma,
malignant
process,
hypercoagulability (polycythaemia, lack of antithrombin III, protein C, homocysteinaemia,
high levels of fibrinogen, disorders in factor V
Leiden, steroids acception). Mural aortic thrombosis can be asymptomatic and symptomatic.
The most often complications that occur are
total thrombosis of the aorta and distal embolization /in limb or visceral vessels/.There is
not an accepted guideline about the therapeutical
behavior. Three methods are applied: alone anticoagulant treatment, endovascular and open
surgery.
The case presents a 52 years old woman,
hospitalized in clinic because of pain and cooling of the left lower limb with prescription 4-5
days. The CT angiography demonstrated ulcer-
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Ключови думи: тромбоза на аортата,
хибриден подход, ендоваскуларно лечение

УВОД

ated atherosclerosis plaques and an adherent
thrombosis in the infrarenal aorta, and a periferal limb embolization /a.poplitea, a.femoris
profunda/. The patient underwent a hybrid procedure: embolectomy of the AFS and AFP, and
a following aortic stenting.
The aortic thrombosis is a rare pathology,
which effective treatment requires an overview
the risk factors, precise diagnostic and surgical
approach.
Кey words: aortic thrombosis, hybrid approach, treatment
чава.

Тромбозата на аортата е описана за първи
път от Weismann и Tobin през 1958 г. Пристенният тромб обикновено е локализиран в абдоминалната аорта, но понякога може да се
образува и в торакалната. Честотата на базата
на аутопсионен материал е 0,45%3 .
Заболяването се свързва основно с атеросклерозата – най-често тромбът се образува
върху разязвена атеросклеротична плака с напредване на възрастта. Други предразполагащи
фактори са аневризмата на аортата, травмата,
онкологичните заболявания, хиперкоагулабилитет или тромбофилия, микотична инфекция,
употребата на кортикостероиди и естрогени1.
Триадата на Вирхов е в основата на това
заболяване. Появата на тромб в здрава аорта е
малко вероятно, тъй като скоростта на кръвния
ток е голяма.
Пристенната тромбоза на аортата може да
бъде симтоматична и асимптоматична. Най-честите усложнения, които се наблюдават, са пълна
тромбоза на аортата или дистална емболизация,
вкл. висцерална6. С навлизането на новите техники и по-специално на КАТ ангиографията
броят на диагностицираните случаи се увели-

Няколко терапевтични подхода се наблюдават при лечението на това заболяване – от антикоагулантна терапия, през тромболиза, до
тромбоаспирация и оперативно лечение (тромбектомия на аортата, стент графт). В литературата няма консенсус как да се лекува това
страдание4.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за пациентка на 52 г., постъпила по
спешност в Клиниката по Съдова хирургия на
УМБАЛ „Св. Марина“- Варна по повод на
болки и изстиване на лява подбедрица от 4-5
дни. Пушач.
От статуса – заадоволително ОС, стабилна
ХД, параклиника - в норма, имунология - в
норма. Aнгиологичен статус – термоасиметрия
за сметка на ляво ходило, запазен пулс само на
общите бедрени артерии и липсва дистално двустранно, ABI вляво – под 0,1; вдясно 0,83.
От изследванията: КАТ ангиографията показа интересна находка - абдоминалната аорта
бе с две улцерирали плаки на около 14 мм дистално от дясната ренална артерия; масивни пристенни тромби над бифуркацията на аортата,
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Фиг. 1. КАТ ангиография

стенозиращи критично лумена до около 92%; a.
profunda femoris – oклузия в среден сегмент, AP
– оклузия на ниво P2 и P3 сегменти, оклузия на
тибио-перонеален трункус (фиг. 1).
ЛЕЧЕНИЕ
Взе се решение за хибридна интервенция.
Извърши се емболектомия от AFS еt APF sin.
през ляв бедрен достъп. Контралатерално се
постави обтуриращ балон 8x15 mm. перкутанно. Извърши се ТЕА на абдоминална аорта
с последващо стентиране 18х40 Wallstent – Uni
Endoprosthesis (фиг. 2). Отчете се добър ангиографски резултат.

Фиг. 2. Стентиране на абдоминалната аорта

ОБСЪЖДАНЕ

Представеният случай изискваше комбиниран хибриден подход, като това позволи с един
хирургичен достъп да бъдат коригирани всички
лезии – както на абдоминалнатa аорта (без да се
получи емболизация на дясната илиачна артерия), така и на периферните артерии вляво, с
което се реваскуларизира цялото артериално

ИзХОД ОТ зАБОЛЯВАНЕТО
Гладък следоперативен период. Реваскуларизиран ляв долен крайник с пулс на AP, ABI –
0,85. Непроменен ангиологичен статус вдясно.
Хистологичен резултат – смесен тромб.
Фиг. 3. Контролна ангиография
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дърво на болната.
За успеха на демонстрирания случай найважен е предварително изграденият правилен
подход. В съдовите хирургии, където такъв подход липсва, на подобен пациент трябва да бъде
извършен аорто-бифеморален байпас или поне
тромбектомия на аортата през двустранни бедрени достъпа и тромбектомия на ляв долен
крайник. Желателно е при такива случаи екстензивната коремно-хирургична намеса да се
избягва.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА НА
ГОРЕН КРАЙНИК И НА ЮГУЛАРНИ ВЕНИ
Л. Кацарска, Д. Луканова, Н. Николов, Б. Стоянова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

CASE REPORt OF DEEP vEiN tHROmBOSiS OF UPPER EXtREmity AND JUGUlAR vEiNS
l. Katsarska, D. lukanova, N. Nikolov, B. Stoyanova, m. Stankev
Department of Vascular Surgery and Angiology
National Cardiology Hospital, Sofia
РЕзЮМЕ

Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е заболяване, при което се формира тромб в лумена на вена на дълбоката венозна система
на крайника. Честотата е около 1,5 на 1000
души, а честотата на ДВТ на горните крайници е 4% - 11% от всички случаи.
Клиничният случай представя пациент
на 65 г. със следните оплаквания: болка, подутина в лява шийна област и оток на ляв
горен крайник. При постъпването се установи масивен оток на целия ляв горен крайник с белези на лимфангит по медиалната му
повърхност. От дуплекс ултрасонографията
се установи тромбоза на двете югуларните
вени и подключичната вена, както и изразен
лимфедем в подкожието на ниво мишница
вляво. СТ флебографията потвърди 100%
този резултат. Беше проведено лечение с директен орален антикоагулант. Един месец покъсно пациентът беше без оплаквания и
общия статус беше в норма. Проведеното
ултразвуково изследване обективизира
пълна реканализация на засегнатите сегменти.
Антикоагулантната терапия при пациенти с ДВТ на горен крайник се води с нискомолекулни хепарини (НМХ) предвид
удобствата на тяхното подкожно приложение
и липсата на нужда от лабораторен контрол.
52

SUmmARy

Deep vein thrombosis (DVT) is a disease
in which a thrombus is formed in the vein lumen
of the deep venous system of the limb. The incidence is about 1.5 per 1000 people and the incidence of upper extremity DVT is 4% - 11% of
all cases.
The clinical case presents a 65-year-old
patient with the following complaints: pain, left
neck area swelling and left upper extremity
edema. Upon examination, a massive swelling
of the entire left upper limb with scarring of
lymphangitis on its medial surface was noted.
Duplex ultrasonography found a thrombosis of
both jugular veins and of the subclavian vein, as
well as pronounced subcutaneous lymphoma in
the left arm. CT phlebography confirmed 100%
of this result. Direct oral anticoagulant treatment
was carried out. One month later the patient was
without complaints and the overall status was in
the norms. The conducted ultrasound examination objectivizes a complete recanalization of
the affected segments.
The anticoagulant therapy of patients with
Upper Extremity Deep Vein Thrombosis is effectuated with low molecular weight heparins
(LHMWs), due to the convenience of their subcutaneous application and the lack of need for
laboratory control. Recently, new direct anticoagulants with the advantage of oral use have
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В последно време навлязоха нови директни
антикоагуланти, които имат и предимството
на пероралната употреба. Това осигурява подобро придържане към терапията в острата
фаза и за продължителното лечение на ДВТ
с прием на един медикамент и с потенциал за
подобряване на профила полза - риск на антикоагулацията.

Ключови думи: дълбока венозна тромбоза, директни орални антикоагуланти, антикоагулантна терапия.
УВОД

Терминът дълбоката венозна тромбоза
(ДВT) на горен крайник се отнася до тромбоза
на вътрешните югуларни вени, брахиоцефални,
брахиални, субклавийни и/или аксиларни вени
(1-4). Обикновено тромботичният процес
включва повече от един венозен сегмент, като
най-често засяга подключичната вена (5). Честотата на ДВТ на горните крайници е 4% - 11%
от всички случаи.
Тромбозата на вътрешната югуларна вена,
описана за първи път през 1912 г. от Long, може
да бъде фатална. Най-сериозните усложнения
са септична емболия, септицемия и белодробна
емболия, като последната има честота около 5%
(10).
Тромбозата на вътрешната югуларна вена е
съдово разстройство, което се дължи на различни клинични състояния. Обикновено възниква след травма на вътрешната югуларна
вена, но може да бъде и във връзка с коагулопатии и напреднали злокачествени заболявания
като част от пара-неопластичния синдром. Поголямата част от от тези тромбози се считат за
усложнения на централна венозна катетеризация. В литературата има малко случаи, свързани

been introduced. This provides better adherence
to the acute phase therapy and continued treatment of DVT with a single drug and potential to
improve the benefit-risk profile of anticoagulation.
Key words: deep vein thrombosis, direct
oral anticoagulants, anticoagulant therapy.

със спонтанна тромбоза на вътрешната югуларна вена. Тя може да възникне, когато няма
видими предразполагащи механични или възпалителни причини, въпреки че някои от тези
пациенти може да имат окултна неоплазма.
Преди въвеждането на антибиотиците, найчестата причина за тромбоза на вътрешната
югуларна вена е орофарингеалната инфекция.
Понастоящем интравенозната злоупотреба с
наркотици и централната венозна катетеризация
са най-често срещаните причини (4, 5).
Случаите на двустранна тромбоза на вътрешните югуларни вени са редки. Съобщените
случаи са настъпили при пациенти с анамнеза
за множествена перкутанна катетеризация, интравенозна апликация на наркотици, травма, инфекция
или
синдром
на
овариална
хиперстимулация (7-9).
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за мъж на 65 г. в добро общо състояние, който постъпва по спешност за първи
път в клиниката на 14.02.2018 г. с оплаквания
от болка, подутина в лява шийна област и оток
на ляв горен крайник с давност от около 20 дни
след ОВИ и лечение с антибиотик. Има анам-

А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

2/2018

53

Фиг. 1. Изгладена лява супраклавикуларна ямка

Фиг. 2. Лимфангит на лява мишница

Фиг. 3. Тромбоза на в. югуларис интерна вляво

Фиг. 4. Тромбоза на в. субклавия вляво
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нестични данни за тежък физичиски труд преди
това. Пациентът е консултиран с хематолог в
амбулаторни условия – не е установена патология. От обективното изследване: без отклонения
в органи и системи. От ангиологичния статус:
подутина в лява шийна област и изгладена супраклавикуларна ямка вляво (фиг. 1). Налице е
масивен оток на целия ляв горен крайник, който
е с белези на лимфангит по медиалната повърхност (фиг. 2).
От дуплекс ултрасонографията - данни за
тромбоза на дисталната част на в. югуларис интерна вдясно, тромбоза на проксималната половина на в. югуларис интерна синистра (фиг. 3)
и в. субклавия вляво (фиг. 4). Проходими са в.
аксиларис, в. брахиалис (фиг. 5) и предмишнични вени вляво. Изразен лимфедем в подкожието на ниво мишница и предмишница вляво
(фиг. 6).
На извършената КТ флебография се обективизираха дефекти в контрастирането по хода на
дясната югуларна вена (фиг.7). Контрастирани
са десните в. субклавия и в. аксиларис без категорични данни за дефекти по хода им. Дефекти
има в изобразяването на левите: брахиоцефална
вена, в. югуларис (фиг. 8), в. субклавия и в. аксиларис. Хомогенно контрастирани са трункус
пулмоналис, белодробните артерии и сегментните клонове двустранно. Не личат огнища на
консолидация в обхванатите сегменти на белодробния паренхим. Без данни за перикарден
излив, както и дефекти в контрастирането на
сърдечните кухини. Заличена е мастната тъкан
в областта на лявата аксила.
Лабораторните изследвания са в норма при
креатининов клирънс (формула на CockroftGault) – 93.3 ml/min. Предвид анамнестичните
данни за артериална хипертония и установеното
след консултация с кардиолог АН 160/100
mmHg е назначена двойна антихипертензивна
терапия - Concor x 2,5 mg cутрин и Vivace 2 x
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5 mg. Терапията в клиниката включва и:
• Декливно положение на крайника.
• Медикаментозно лечение:
- от 14.02.2018 г. - НМХ в терапевтична

Фиг. 5. В. брахиалис вляво

Фиг. 6. Лимфедем на лява мишница

доза (Fraxiparine 2 x 0,6 ml s.c. за 24 часа), Kefurox – 2 x 1.5 g i.v.;
- от 19.02.2018г. - Xarelto – 2 x 15 mg за
21 дни, след което - 20 mg дневно;
- венотоник - Detralex 2 х 1 т.

• Еластокомпресия - ластичен ръкав за
ляв горен крайник.
Пациентът беше дехоспитализиран на
22.02.2018 г. с дуплекс Доплер данни за минимална начална реканализация на в. югуларис
интерна вляво (фиг.9), без реканализация на в.
югуларис вдясно (фиг. 10) и на останалите
тромбозирали венозни сегменти вляво, но с редуциран обем на ляв горен крайник като болките и еритемът значително намаляха.

Фиг. 7. Тромбоза на дясна югуларна вена

Фиг. 8. Тромбоза на лява югуларна вена

Фиг. 9. В. югуларис интерна вляво - 22.02.18 г.

Фиг. 10. В. югуларис интерна вдясно - 22.02.18 г.
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Фиг. 11. Лява шийна област - дехоспитализация

Назначената терапия за дома включва:
o Xarelto – 2 x 15 mg за 17 дни, след което
- 20 mg дневно.
o Detralex - 2 x 500 mg за 3 месеца.
o Еластокомпресия.
o Антихипертензина терапия.
Пациентът е насочен за провеждане на генетичен анализ за тромбофилия в амбулаторни
условия.
КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД

Фиг. 12. Ляв горен крайник - дехоспитализация

Фиг. 13. В. югуларис интерна вдяснo - контрола

Фиг. 14. В. югуларис интерна вляво - контрола
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Едни месец по-късно пациентът е без оплаквания, няма подутина в лявата шийна област
(фиг. 11), без оток на левия горен крайник и без
белези на лимфангит по медиалната повърхност
на същия (фиг. 12).
От извършения венозен дуплекс Доплер на
горните крайници и югуларните вени - данни за
пълна реканализация на в. югуларис интерна
вдясно (фиг. 13). В. югуларис интерна вляво е с
уплътнени стени и пълна реканализация (фиг.
14). Налице е пълна реканализация и на в. субклавия вляво (фиг. 15). В. аксиларис вляво е с остатъчна минимална пристенна тромбоза на
много къс участък, като в останалите сегменти
е с пълна реканализация (фиг. 16).
На пациента беше препоръчано да продължи терапията с Xarelto - 20 mg дневно, Detralex 2 x 500 mg за още два месеца и
еластокомпресия. Насрочен беше контролен
преглед с ултразвуково доплерово изследване
на горните крайници и югуларните вени за след
два месеца.
На 29.05.2018 г. е проведен втори контролен
преглед – два месеца след диагностицираната
ДВТ. Пациентът е без оплаквания към момента
на прегледа. От генетичното изследване е установено хомозиготно носителство по мутация
MTHFR, което не е свързано с повишен риск за
дълбока венозна тромбоза.
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Фиг. 15. В. субклавия вляво - контрола

Фиг. 16. В. аксиларис вляво - контрола

Обективното състояние показва липса на
оток на левия горен крайник. УЗДИ на югуларни вени и горни крайници – без промяна от
предходното изследване.
Дадохме препоръка за продължаване на терапията с Xarelto - 20 mg дневно и го насочихме
за изследване на мутация PAI-I 4G/5G, антитромбин III, протеини C и S, антифосфолипидни
антитела, както и извършване на рентгенография на косто-клавикуларно дефиле .
Насрочен беше контролен преглед след
един месец.
ОБСЪЖДАНЕ И ИзВОДИ
Представеният случай е особено интересен
с това, че пациентът е в добро общо състояние
и няма рисков фактор (личен или фамилен) за
венозна тромбоза. Той илюстрира необичайно
представяне на рядко състояние, което остава

неясно по отношение на точната етиология на
тромбозата. Пациентът се повлия благоприятно
от първоначалната перорална антикоагулантна
терапия с Xarelto, инхибитор на фактор Ха, с
пълна реканализация на засегнатите венозни
сегменти.
В заключение, тромбозата на вътрешните
югуларни вени е необичаен и понякога животозастрашаващ проблем. Ранната диагноза и подходящото лечение са важни за предотвратяване
на потенциално фатални усложнения на това
състояние
Единственият, доказал ефективността си,
подход за лечение и понижаване на риска от рецидив на ВТЕ е адекватната антитромбозна
профилактика като много важни са оптималната
доза и продължителност. Пациентите, преживели епизод на повърхностен варикофлебит,
ДВТ или нефатална БТЕ, са високорискови за
възникване на рецидиви, въпреки приложението на оптимална терапия и вторична профилактика с антикоагуланти.
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ДВУЕТАПНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГИГАНТСКА А-v МАЛФОРМАЦИЯ В
РАМЕННАТА ОБЛАСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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tWO-StEPS tREAtmENt OF GiANt A-v mAlFORmAtiON iN tHE
SHOUlDER REGiON - CliNiCAl CASE
Stefanov S.¹, tasheva i.², Nikolov D.¹
¹ Department of Vascular Surgery, ² Department of Cardiology
Acibadem City Clinic Cardiovascular Center - Sofia
РЕзЮМЕ

Артерио-венозните малформации (AVM)
представляват едни от най-трудните предизвикателства в практиката на съвременната
медицина. Поради редкостта на тези лезии
(честота 1/10000 души) опитът на повечето
лекари в диагностиката и лечението им е
ограничен. Това увеличава сложността на
проблема и може да доведе до грешни диагнози, неадекватно лечение, високо ниво на
усложнения и лоши резултати за пациентите.
УВОД
Артерио-венозните малформации са обект
на практическо и научно търсене в медицината
далеч преди обособяването на съдовата хирургия като специалност. В настоящия момент съществуват множество класификации според
клиничното им протичане, ангиографския
образ, доминиращата артериална или венозна
компонента и скорост на кръвотока в тях. За
практическо приложение най-подходяща е класификацията на Schobinger. Тя очертава клиничното развитие на AVM, ако не се лекува.
Прогресията на лезиите е от етап I (безсимптомен) до етап II (на експанзия) с усилващ се пулс
и доловим трил. Етап III се характеризира с локална тъканна деструкция с болка, исхемия и

SUmmARy

Arterio-venous malformations (VMs) pose
some of the most difficult challenges in the practice of medicine today. Because of the rarity of
these lesions (frequency 1/10,000 people), experience in their diagnosis and management by
most clinicians is limited. This augments the
enormity of the problem and can lead to misdiagnoses, inadequate treatment, high complication rates and poor patient outcomes.
некроза. Ако не се лекуват, AVM могат да преминат в етап IV ( на декомпенсация) с чести
прояви на сърдечна недостатъчност.
Диагностицирането на съдовата малформация може да бъде извършено вярно само въз
основа на клиничната картина и на прецизно
образно изследване. Първият метод, който
обикновено се прилага, е ултразвуковата доплерова сонография. Чрез нея се изяснява големината, формата и локализацията на формацията,
както и незабавно се разграничават малформации с ниска скорост на тока (венозни или лимфни) от такива с висока скорост (AVM).
Въпреки че CT сканирането може да осигури
отлично изобразяване на малформациите и да
очертае топографо-анатомичната локализация,
то не винаги може да различи AVM от венозна
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малформация (4). Ядрено-магнитният резонанс
притежава също много модалности, които предлагат предимства пред други форми на изображения.
Обичайно използваните начини на лечение
включват емболизация, склеротерапия, лазер
терапия и хирургическа ексцизия (2,3,5). Според някои автори хирургията е може би найефективен метод за лечение на вродените
съдови малформации (1,3). Преди планирането
на всяка намеса с пациента трябва да бъдат обсъдени естеството на лезията, нейното влияние
върху качеството на живот, възможните усложнения при лечение , проценти на успех и неуспех.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациент от мъжки пол на 39 години постъпва в отделението с оплаквания от дискомфорт и лека подутина в областта на лявото рамо.
От предшестващо CT изследване – данни за окръглена формация с размери 10/8 сm в областта
над ключицата и под скапулата с множество
атипични артериални съдове, изпълващи с контраст формацията. Изобразяват се и дилатирани
венозни съдове, излизащи от нея и вливащи се
в дълбоката венозна система на ръката и към
60

B

Фиг. 1.
A,B Контролна КАТ

югуларните вени. От дуплекс доплеровата сонография се потвърди диагнозата А-V малформация – I-II стадий по Schobinger с висока
скорост на кръвотока. Поради олигосимптомното протичане, липсата на прояви на сърдечна
недостатъчност, множеството атипични съдове
в зоната и трудния хирургичен достъп до формацията с вероятно голям риск от кървене, се
взе решение за първоначално ендоваскуларно
лечение. От екип на клиниката по инвазивна
кардиология като първи етап се интерпонираха
два стент графта в подкключичната артерия,
покриващи остиумите на най-големите пълнещи формацията съдове и чувствително намаляващи артериалното пълнене. На следващ
контролен преглед след КАТ се прецени, че след
постигнатата сериозна редукция на пълнещото
формацията артериално русло може да се пристъпи към радикална хирургична интервенция
(Фиг. 1).
Операцията започна с надлъжна кожна инцизия в супраклавикуларната зона, успоредна
на ключицата. Достигна се в дълбочина на раменната мускулатура до туморната формация.
Поставен бе оклузивен балонен катетър в подключичната артерия, чрез който се редуцира интраоперативната хеморагия. Лигираха се
последователно няколко огромни дилатирани
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венозни съда, вливащи се към югуларните вени,
както и множество среднокалибрени аберантни
артерии, вливащи се във формацията. Ексцизира се изцяло туморната формация след внимателно отпрепариране от нервния плексус и
околната мускулатура. Следоперативният период протече гладко, крайникът бе раздвижен в
пълен обем преди дехоспитализацията. На контролен преглед след 6 месеца пациентът бе без
оплаквания, Дуплекс доплеровото изследване,
потвърдено от СТ скенирането, показа липса на
рецидив на малформацията (Фиг. 2).
Представеният случай на артерио-венозна
малформация е рядък поради специфичната си
локализация и огромния си размер. Радикалната
ексцизия на масата е хирургично предизвикателство поради големите рискове от лезия на
нерви или съдова увреда с голяма интраоперативна кръвозагуба. С оглед превенция на кървенето някои автори препоръчват двуетапна
намеса (3,4), каквато бе приложена успешно в
нашия случай. Чрез мултидисциплинарния двуетапен подход, приложен от нас, се постигна радикално лечение с минимализиране на
посочените интраоперативни рискове.
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