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XXiv НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
БНДСЕХА - ПРОГРАМА
XXiv NAtiONAl CONFERENCE OF BNSvESA - PROGRAm
08:50 – 09:00
09:00 – 09:50

09 октомври 2020 /петък/

Oткриване на конференцията
проф. В. Петров, Председател на БНДСЕХА

Сателитен симпозиум Диамант спонсор - Сервие
Модератор: проф. М. Станкев, проф. В. Червенков

1. Сервие и БНДСЕХА – общи цели и общи успехи в лечението
на ХВБ /хроничната венозна болест/
Лектор: проф. В. Петров. Св. Марина, Варна

2. Нови акценти в международните препоръки за лечение на хроничната венозна
болест на долните крайници от 2020 г. – мястото на Детралекс.
Лектор: проф. В.Червенков, Аджибадем Токуда, София

09:50 – 09:55
09:55 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:15

3. Връзка между захарния диабет и хроничната венозна болест
Лектор: доц. В. Василев, УМБАЛ Бургас, Бургас
БНДСЕХА игра, време за отговори 5 мин

Представяне на конкурса „Най-добър клиничен случай на млад специалист
във венозната патология“, съвместно с фирма Сервие
Модератор: проф. В. Петров
Виртуална кафе пауза / Посещение на виртуалните фирмени щандове
време за Q&A
Сателитен симпозиум Платина спонсор – Пфайзер
Модератор: проф. В. Петров

1. Доказателства от реалната клинична практика при пациенти от ВТЕ
Лектор: проф. Ал. Коен, Великобритания
2. Клиничен случай от практиката на пациент с ВТЕ
Лектор: проф. Д. Луканова, НКБ, София
11:15 - 12:00

3. Дискусия

Сателитен симпозиум Платина спонсор – Актавис компания на ТЕВА
“Инди видуален подход и придържане към терапия при пациенти с ПАБ”
Модератор: проф. В. Петров
1. ПАБ - кoмплайънс и придържане към терапията
Лектор: Проф. Д.Луканова, НКБ, София
2. Клинични случаи при пациент с ПАБ
Лектор: Д-р Н. Николов, НКБ, София
3. Дискусия
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12:00 – 12:05

12:05 – 13:15

13:15 – 13:50

БНДСЕХА игра, време за отговори 5 мин

Виртуален обяд / Посещение на виртуалните фирмени щандове, време за Q&A

Сателитен симпозиум Злато спонсор - Байер
„Антикоагулантна терапия при предиз викателни пациентски популации с ВТЕ“
Модератор: проф. В. Червенков

1. Идентифициране на пациенти, отговарящи на условията за удължено лечение на ВТЕ
Лектор: проф. В. Червенков

13:50 – 14:10

14:10 – 14:25
14:25 – 14:30

14:25 – 14:30

14:45 – 14:50

2. Тълкуване на доказателствената база за ривароксабан при лечението на
тромбоза, свързана с карцином
Лектор: д-р А. Драмов

Сателитен симпозиум Сребро спонсор – Абът
“Abbott Satelite Symposium - “Steps towards successful lower limb revascularization”
“Steps towards successful lower limb revascularization”
Лектор: Dr Bashar Z. Ghosheh

Презентация – Инотек Лаборатоар
Venasilk крем гел (2% Диосмин) - експериментално и клинично приложение
Лектор: Проф.К. Гиров
БНДСЕХА игра, време за отговори 5 мин 14:30 – 14:45

Презентация – ББраун

1. Съвременни тенденции за лечение на инфектирани рани
Лектор: Владимир Недев

2. Новости в хирургичен шевен материал за сърдечно - съдова хирургия
Лектор: д-р Мая Христова
БНДСЕХА игра, време за отговори 5 мин

14:50 – 15:20

Виртуална кафе пауза / Посещение на виртуалните фирмени щандове, време за Q&A

15:20 – 15:30

Следоперативни усложнения при пациенти, оперирани по повод каротидна патология.
Е. Йорданов, Кр. Тодоров, М. Сапунджиева, В. Петров, Г. Ангелов, А. Трифонова,
А. Ангелов, В. Петров -УМБАЛ „Света Марина”, Варна.

15:20 – 16:00

15.30 – 15.40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10

16:10

16:30 – 17:30

Научна сесия „Реваскуларизация при патология на каротидни артерии”
Модератори: проф. М. Станкев, проф. В. Червенков, проф. В. Петров

Гигантски каротиден параганглиом - клиничен случай и литературен обзор
М. Димова, Н. Николов, Б. Бонева, В. Яръмова, Д. Луканова, М. Станкев.
- МБАЛ „НКБ“, София.

Микотична аневризма на трункус целиакус, третирана с покрит стент
Д. Николов, Д. Еврев, В. Козаров - МБАЛ „Лозенец“, София.
Комбиниран подход и поведение при етажни каротидни стенози
В. Говедарски, Д. Чернев, Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров
- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София
Дискусия

Закриване на първи конферентен ден
Заседание на УС на БНДСЕХА
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08:30 – 09:20
08:30 – 08:40
08:40 – 08:50
08:50 – 09:00

09:00 – 09:10
09:10 – 09:20
09:20 – 09:30

09:30 – 09:50
09:30 – 09:40
09:40 – 09:50
09:50 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:10
10:30 – 11:00

11:00 – 11:10

11:10 – 12:00

6

10 октомври 2020 /събота/

Научна сесия „Флебология”
Модератори: проф. Д. Луканова, проф. К. Гиров

Стеноза на вена кава инфериор след чернодробна трансплантация от жив донор
Д. Николов, M. Перухова, Д. Еврев, В. Козаров - МБАЛ „Лозенец“, София

Двустранна дълбока венозна тромбоза на долните крайници, вследствие на
агенезия на вена кава инфериор
Б. Чешмеджиева, С. Богоев, А. Петков, С. Станев -УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Палиативна илио-феморална лимфаденектомия с декомпресия на дълбоката венозна
система при пациент с авансирал иноперабилен карцином
Е. Домусчиева, М. Сапунджиева, В. Петров, А. Ангелов, Б. Денчев, Т. Захариев.
УМБАЛ „Дева Мария” – Бургас и УМБАЛ „Света Марина” - Варна
Рецидиви след лазерна аблация – видове, причини, третиране. Обзор
А. Ангелов, В. Петров, Г. Ангелов - Медицински университет, Варна

Съвременни миниинвазивни процедури във флебологията
Доц. А. Ангелов - Медицински Университет Варна
Дискусия

Научна сесия „Реваскуларизация при патология на аорто-илиачен
сегмент” - част i
Модератори: проф. Т. Захариев, доц. Георгиев

Остра артериална непроходимост на абдоминалната аорта – десетгодишен опит
Б. Стоянова, В. Яръмова, Н. Николов, Г. Димитров, М. Станкев.
- МБАЛ „НКБ“, София
Ендоваскуларно лечение на аневризми в илиачния сегмент
С. Бисеров, А. Елкин, И. Тенев, П. Атанасов, М. Славова, Д. Петков.
- МБАЛ “Тракия”, Стара Загора
Дискусия

Виртуална кафе пауза / Посещение на виртуалните фирмени щандове, време за Q&A

Международна сесия / international session
Модератори: проф. В. Червенков, доц. Д. Петков

Проучването Караваджо
Caravaggio case
Проф. Александър Коен, Великобритания
Рrof. Alexander Cohen, UK

Конвенционалната артериография все още е златният стандарт за вземане на
решение за дистална реваскуларизация /
Conventional arteriography is still the gold standard for deciding a distal revascularization
Д-р Малай Пател, Индия
Dr malay Patel, india
Научна сесия „Реваскуларизация при патология на аорто-илиачен
сегмент” - част ii
Модератори: проф. Т. Захариев, доц. Г. Георгиев
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11:10 – 11:20

11:20 – 11:30
11:30 – 11:40

11:40 – 11:50
11:50 – 12:00

12:00 – 12:10

12:10 – 13:20
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:55
12:55 – 13:00

13:00 – 13:10

13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

13:30 – 14:30

14:30 – 15:00

Интервенционално лечение при жена с миомен възел и анемичен синдром.
Случай от практиката
С. Генадиев, П. Кашукеева, С. Йовчев, Б. Донев, И. Граматикова, Г. Георгиев.
- УМБАЛ „Канев”, Русе
Диагностични проблеми в пред- и следоперативния период на ААА
Е. Йорданов, М. Сапунджиева-Николова, Кр. Тодоров, В. Петров
- УМБАЛ „Света Марина” - Варна

Оперативно лечение при пациент с тромбоза на низходящата част на торакалната
аорта – клиничен случай
О. Матков О, Вл. Данов, В. Великов, Б. Цанков.
МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

Аорто-дуоденална фистула – клиничен случай
В. Червенков, Е. Белински, Д. Горчева, Г. Овчарова, К. Драганов.
- Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Изолирана абдоминална аортна дисекция с рядка клинична изява, случай
от практиката
В. Говедарски, Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров
- УМБАЛ „Св. Екатерина“, София

Дискусия

Научна сесия „Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии“
Модератори: доц. В. Говедарски, д-р С. Стефанов
Злокачествени тумори от несъдов произход, ангажиращи магистрални кръвоносни
съдове – оперативно лечение
Н. Колев, М. Цеков, И. Такоров, Н. Цачев, К. Гиров - ВМА, София
Приложение на биологични протези при пациенти с предходни съдови реконструкции
Г. Димитров, Н. Николов, Б. Стоянова - МБАЛ „НКБ“, София

Клиничен опит при пациент с периферна артериална болест и диабетно стъпало
А. Даскалов, Е. Белински, В. Червенков, Г. Димитрова.
- Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Презентация - Биотроник
Ендоваскуларно лечение на дълга феморо-поплитеална оклузия
Лектор: д-р Н. Николов
БНДСЕХА игра, време за отговори 5 мин

Поплитеална адвентициална кистична болест - клиничен случай
В. Червенков, Н. Вълчев, Г. Кирова, А. Даскалов
- Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Съдова ехография в България - история, развитие консенсус,
секция към дружеството.
Проф. Д. Луканова - МБАЛ „НКБ“, София
Дискусия

Виртуален обяд / Посещение на виртуалните фирмени щандове, време за Q&A

Научна сесия „Съдов достъп за хемодиализа“
Модератори: проф. В. Петров, проф. В. Червенков, д-р О. Матков
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14:30 – 14:40
14:40 – 14:50
14:50 – 15:00
15:00 – 15:10

15:10 – 15:50
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40

15:40 – 15:50

16:00 – 16:10

16:10 – 16:40
16:40 – 17:00

17:00

8

Съвременен хирургичен съдов достъп за хемодиализа
проф. В. Петров - УМБАЛ „Света Марина” - Варна

Поведение при исхемия на ръка при високодебитна брахио-цефалична
артерио-венозна фистула.
Д. Еврев, Д. Николов - МБАЛ „Лозенец“, София
Съдов достъп за хемодиализа чрез министернотомия
М. Сапунджиева, В. Петров, П. Панайотов, В. Петров, Г. Тодоров
- УМБАЛ „Света Марина” - Варна

Дискусия

Научна сесия „Вария“
Модератори доц. А. Тонев, д-р Б. Чешмеджиева

Психосоматика и съдова патология
Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев, К. Гиров - ВМА, София

Мястото на склеротерапията при постоперативна лимфорея
М. Цеков, С. Марангозов, Н. Колев, К. Гиров - ВМА, София

Клиничен подход при пациент с множество периферно съдови тромбо-емболични
усложнения
Б. Цанков, О. Матков, А. Маринов, В. Великов, Д. Бояджиева.
- МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

Първоначален опит при интервенционално лечение на пациенти с доброкачествена
простатна хиперплазия
С. Генадиев, П. Кашукеева, Б. Андреев¹, М. Томов, В. Георгиев, Г. Георгиев.
- УМБАЛ „Канев”, Русе
Дискусия

Виртуална кафе пауза / Посещение на виртуалните фирмени щандове, време за Q&A

Обявяване резултатите от гласуването в конкурса „Най-добър клиничен случай на
млад специалист във венозната патология“, съвместно с фирма Сервие и
спечелилитеот БНДСЕХА игрите
Модератор: проф. В. Петров
1. Обявяване на резултатите от конкурса с анонимно гласуване
2. Обявяване на резултатите от БНДСЕХА игрите в онлайн конференцията
Закриване на Конференцията
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Каротидна патология
СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ НА
КЛИНИКАТА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ –
ВАРНА, ОПЕРИРАНИ ПО ПОВОД КАРОТИДНА ПАТОЛОГИЯ зА
ПЕРИОДА 2012 – 2020
Е. Йорданов, Кр. Тодоров, М. Сапунджиева, В. Петров, Г. Ангелов,
А. Трифонова, А. Ангелов, В. Петров
Клиника по съдова хирургия УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

ПOStOPERAtivE COmPliCAtiONS iN PAtiENSt OF tHE CliNiC
OF vASCUlAR SURGERy At St. mARiNA UNivERSity HOSPitAl,
vARNA, UNDERGONE OPERAtiONS FOR CAROtiD PAtHOlOGy
FOR tHE PERiOD 2012-2020
E. Jordanov, Kr. todorov, m. Sapundzhieva, v. Petrov, G. Angelov,
A. trifonova, A. Angelov, v. Petrov
Clinic of Vascular Surgery, St. Marina University Hospital, Varna
РЕзЮМЕ
В периода 2012 – 2020 в Клиниката по

съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД,

Варна, са извършени 107 каротидни интервен-

ции.

ABStRACt
For the period 2012-2020 in the Clinic of Vas-

cular Surgery at St. Marina University Hospital,
Varna 107 carotic interventions were carried on.

In the group of patients with postoperative

В групата на пациентите със следопера-

complications were registered 1 major stroke and

султ и 2 малки инсулта – общо 3 инсулта с

of the brain with residual neurological defficiency,

тивни усложнения са регистрирани 1 голям ин-

two minor strokes – overall 3 ischaemic incidents

остатъчен неврологичен дефицит, които в рам-

which were almost completely recovered in 9

пълно възстановяване; 3 случая на кървене,

which were resolved by wound revisions, one case

ките на 9 месеца следопративно имат почти
които наложиха оперативна ревизия, и по един

случай на увреда на фациалния нерв и на н. хи-

поглосус.

При 89% от случаите е извършена каро-

months. Three cases of postoperative bleeding,

of facial nerve impairment and one case of hypoglosal nerve impairment.

In 89% carotic endarterectomy and subse-

quent plasty of the internal carotic artery with syn-

тидна ендартеректомия и последващо пла-

thetic polyurethane patch was performed. In 11%

полиуретанов пач. При 11% от случаите е била

without endartherectomy.

стично възстановяване на съда със синтетичен

10

only polyurethane patch-plasty was performed
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осъществена пач пластика с полиуретанов пач,

All patients were followed up for 30 post-

без предходна ендартеректомия.

operative days. 6% of the patients were subjected

дни следоперативно. 6% от пациентите са под-

manner.

Пациентите са проследени за срок от 30

ложени на оперативна интервенция и от контра-

to contralateral carotic intervention in elective
In three cases due to elongation of the in-

латералната страна отсрочено във времето.

ternal carotic artery, resection of the artery and

на вътрешната каротидна артерия е извършена

formed.

При трима пациенти по повод елонгация

резекция на съда с анастомоза край-в-край.

Ключови думи: каротидна ендартеректо-

мия, усложнения.

subsequent end-to-end anastomosys were perKeywords: Сarotic encarterectomy, complica-

tions
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ГИГАНТСКИ КАРОТИДЕН ПАРАГАНГЛИОМ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
И ЛИТЕРАТУРЕН ОБзОР

М. Димова, Н. Николов, Б. Бонева, В. Яръмова, Д. Луканова, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
УМБАЛ „Национална кардиологична болница“, София, България

GiANt CAROtiD PARAGANGliOmA - CASE REPORt AND REviEW
OF tHE CURRENt litERAtURE

m. Dimova, N. Nikolov, B. Boneva, v. yaramova, D. lukanova, m. Stankev
Clinic of vascular surgery and angiology
UMHAT National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Каротидните параганглиоми (КП), известни

ABStRACt
Carotid paragangliomas (CP), commonly known as

oще като тумори на каротидното тяло, са най-често

carotid body tumors, are the most commonly reported

шията. Те рядко са злокачествени, бавно растящи са

nant, slow growing and always associated with the

лежащите нерви. Целта на този клиничен доклад е

this clinical report is to present our experience with sur-

разпространените параганглиоми на главата и

и винаги са свързани с каротидните артерии и при-

да представи нашия опит с хирургичното лечение
на КП.

head and neck paragangliomas. They are rarely malig-

carotid arteries and adjacent nerves. The objective of

gical treatment of CP.
Clinical case

Клиничен случай

Мъж на 58-годишна възраст е диагностициран

A 58 years old male patient was diagnosed with

giant nonmalignant, non-biochemically active, non-fa-

с гигантски немалигнен, небиохимично активен, не-

milial CP in 2016. The tumor size was 10/6/4 cm,

10/6/4 сm, Shamblin клас III. Извръшени са редица

dures in other hospitals. In 2016 an embolization of

вършена емболизация на външната каротидна арте-

by stent graft implantation in the common carotid artery

графт в общата каротидна артерия (ОКА) към

coverage of ECA. The MRI follow up showed no de-

фамилен КП през 2016 г. Размерът на тумора е
процедури в други болници. През 2016 г. е из-

рия (ВънКА), последвана от имплантиране на стент

Shamblin grade III. He underwent number of proceECA (external carotid artery) was performed, followed

(CCA) to the internal carotid artery (ICA), with total

вътрешната каротидна артерия (ВътКА), с пълно по-

crease in the size of the tumor. Later an attempt for re-

маляване на размера на тумора. По-късно е

latter was not successful. In 2019 the patient devel-

кървене, последната е неуспешна. През 2019 г. па-

our hospital. We performed total resection of the CP, to-

блеми и е насочен към нашата клиника. Извърши се

ligation of the ECA. An autologus vein interposition

критие на ВънКА. Контролният ЯМР не показва на-

извършен опит за резекция, но поради обилно

циентът развива функционални дихателни про-

12

section was performed, but due to severe bleedeing, the

opped functional breathing problems, so he was sent to

gether with resection of the biffurcation of the CCA and
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тотална резекция на КП, заедно с резекция на би-

from CCA to ICA was accomplished. The histology re-

фуркацията на ОКА и лигиране на ВънКА. Интер-

sult confirmed the diagnosis. The first month follow up

Резултатът от хистологията потвърждава диагно-

confirmed with CT angiography. Due to absence of neu-

понира се автоложна вена от ОКА към ВътКА.

зата. Проследяването на първия месец показа рет-

ромбоза на реконструкцията, потвърдена с КТ

ангиография. Поради липса на неврологична симп-

томатика не бяха предприети повече интервенции.
Заключение

Към момента в ръководствата няма категорични

индикации за резекция на КП. Хирургичното лече-

ние е единственият терапевтичен метод, който може

showed thrombosis of the reconstruction, the last was

rological symptoms no more interventions have been
undertaken.

Conclusion

There are no accepted definite indications for CP

resection. Surgical treatment is the only therapeutic op-

tion that can offer immediate and complete tumor elim-

ination. Altough the goal of surgery is total resection,
because of their vascularity and the involvment of crit-

да предложи незабавно и пълно елиминиране на ту-

ical vascular and neural structures, the total removal of

зекция, поради доброто кръвоснабдяване на тумора

bidity.

мора. Въпреки че целта на операцията е тотална реи участието на важни съдови и нервни структури

these lesions may be accompanied by significant mor-

пълното отстраняване на тези лезии може да бъде
придружено от значителна заболеваемост.
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МИКОТИЧНА АНЕВРИзМА НА ТРУНКУС ЦЕЛИАКУС,
ТРЕТИРАНА С ПОКРИТ СТЕНТ
Д. Николов, Д. Еврев, В. Козаров
Отделение по съдова хирургия
МБАЛ „Лозенец“, София, България

myCOtiC CEliAC ARtERy ANEURySm tREAtED WitH
A COvERED StENt
D. Nikolov, D. Evrev, v. Kozarov
Department of Vascular Surgery, MBAL “Lozenetz”, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Въведение

Аневризмите на трункус целиакус са из-

ключително редки, а тези с инфекциозна етиология са документирани при само 11 случая в

света.

Introduction: Celiac artery aneurysms are very rare;

hence, infective etiology is documented in only 11 cases
worldwide.

Case report: A 84-year old female with a 6.5 cm

pseudoaneurysm of the coeliac artery presented with an

Клиничен случай

Представяме 84-годишна жена, постъпила с

болки в епигастриума и гърба на фона на феб-

epigastric and back pain in the course of fever. The
emergent situation was managed with endovascular im-

plantation of a balloon-expandable covered stent. The

рилно състояние. Проведената компютърна то-

blood cultures were positive for Staphylococcus aureus

псевдоаневризма на трункус целиакус с диа-

proximal type 1 endoleak was detected on control CT

мография

(КТ)

с

контраст

установи

метър 6.5 cm. Спешната ситуация бе разрешена

and a long-term antibiotic treatment was introduced. A

angiography and additional proximal flare of the stent

с ендоваскуларно имплантиране на покрит

with a 12mm balloon was performed on day 8. The

се проведе продължителен антибиотичен курс в

failure and left hydrothorax, treated by temporary he-

стент. От хемокултурите се изолира S. aureus и

съответствие с антибиограмите. На контролната

КТ-ангиография се установи проксимален ендо-

postoperative course was complicated by acute renal
modialysis and pleural puncture. The patient recovered

and was discharged on postoperative day 21. She re-

лийк и на осмия ден се извърши допълнителна

mained asymptomatic with a completely isolated

mm балон. Последващият период бе усложнен с

angiography for 9 months of follow-up.

дилатация на проксималната част на стента с 12

остра бъбречна недостатъчност и левостранен

хидроторакс, третирани с временна хемодиализа и плеврална пункция. Пациентката се

възстанови и дехоспитализира на 21-ия ден,

като остана асимптомна, с напълно изолирана

14

aneurysm and a patent stent on computed tomography

Discussion: Isolated infective celiac artery

aneurysms have life threatening potential due to ex-

tremely high risk of rupture. Most of the previously re-

ported endovascular treated cases were managed with
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аневризма и проходим стент при проследяване
от 9 месеца.

aneurysm embolization. One used a stent-graft implan-

tation in the visceral aorta and a chimney for the celiac

artery. We directly implanted a covered stent in the

Дискусия

Изолираните инфектирани аневризми на

трункус целиакус са животозастрашаващи по-

ради изключително високия риск от руптура.

Повечето от досега докладваните ендоваску-

ларно третирани случаи са разрешени с емболи-

зация на аневризмата. В един случай е

имплантиран стент-графт в аортата и chimney

към трункус целиакус. Ние директно импланти-

рахме покрит стент в трункус целиакус, за да

изключим аневризмата и да запазим проходи-

мостта на клоновете му.

celiac artery to exclude the aneurysm and preserve the
patency of its branches.

Conclusion: Implantation of a covered stent for

mycotic visceral aneurysms is a feasible solution for

high-risk patients in emergency settings, although long

term antibiotic treatment and longer follow-up are
needed.

Keywords: Inflammatory aneurysm, coeliac artery,

endovascular treatment, covered stent

Заключение

Имплантацията на покрит стент за мико-

тични висцерални аневризми е възможно решение при високорискови пациенти в спешна

ситуация, въпреки необходимостта от продължително антибиотично лечение и по-дълго
проследяване.

Ключови думи: инфламаторна аневризма,

трункус целиакус, ендоваскуларно лечение, покрит стент
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КОМБИНИРАН ПОДХОД И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАСКАДНИ
КАРОТИДНИ СТЕНОзИ
В. Говедарски, Д. Чернев, Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров
Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
УМБАЛ „Св. Екатерина“- София, България

COmBiNED APPROACH AND tHERAPEUtiC OPtiON iN
mUltilEvEl CAROtiD StENOSiS

Govedarski v., Chernev D., Dimitrova E., Angelova m., Dimitrov S.
Department of vascular and endovascular surgery UHAT “St. Ekaterina”, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Увод

Мозъчно-съдовата болест /МСБ/ е водеща

Introduction

Cerebrovascular disease (CVD) is the leading

причина за инвалидизиране и смъртност в све-

cause of disability and mortality worldwide. The mor-

мъжете и 265.1/100 000 за жените. Скринингът,

100,000 for women. Screening, diagnosis and choosing

товен мащаб. Смъртността е 270.1/100 000 за

диагностиката и изборът на правилен подход

при лечението са от съществено значение за редуциране на честотата на МСБ.

tality rate is 270.1 / 100,000 for men and 265.1 /
the right therapeutic approach are essential to reducing

the incidence of CVD.
Clinical case

Клиничен случай

We present a case of 79 years old man with a his-

Представяме случай на мъж на 79 г. с анам-

tory of vertigo and several consecutive syncopes. Co-

синкопа. Полиморбиден. След извършване на

sonography of carotid arteries, high-grade 70% stenosis

неза за световъртеж и няколко последователни

morbidity.

After

color-coded

duplex

Doppler

цветно-кодирана дуплекс доплерсонография на

of the left internal carotid artery (ICA) with a peak sys-

70% стеноза на лява вътрешна каротидна арте-

unstable type II plaque was established. CT angiogra-

каротидни артерии се установи високостепенна

рия (ВКА) с пикова систолна скорост 250 cm/sec

tolic velocity of 250 cm / sec with the character of an

phy of the carotid arteries was performed, where multi-

с характер на нестабилна II-ри тип плака. Из-

level high-grade ostial stenosis of the left common

рии,

тандемни

established. A decision for a single-stage carotid en-

каротидна артерия (OKA) и 80% стеноза на

rograde artery stenting (CAS) of the ostial stenosis of

върши се КТ ангиография на каротидни артекъдето

се

установиха

високостепенна остиална стеноза на лява обща

ВКИ. След консилиум се взе решение за едное-

тапна каротидна ендартериектомия (КЕА) на
ВКА с пач пластика и ретроградно стентиране

на остиалната стеноза на ОКА.
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carotid artery (CCA) and 80% stenosis of the ICA were
darterectomy (CEA) of ICA with patch plasty and retthe CCA was made.
Discussion

The present case demonstrates that the combined
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Заключение

approach (CEA with CAS) can be an effective therapeu-

Представеният случай демонстрира, че ком-

tic option in multilevel high-grade ostial carotid stenosis

тидно стентиране) може да бъде ефективен

vantage of direct surgical control of distal embolization.

бинираният подход (КЕА с ретроградно каротерапевтичен метод при тандемни високостепенни остиални каротидни стенози дори и при

пациенти с тежък коморбидитет, имайки предимството на директен хирургичен контрол от

even in patients with severe comorbidity, with the adKeywords: Multilevel carotid stenosis, combined

approach, retrograde CCA stenting

дистална емболизация.

Ключови думи: каскадни каротидни сте-

нози, комбиниран подход, ретроградно стентиране на обща каротидна артерия
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Аорто-илиачни реконструкции
ОСТРА АРТЕРИАЛНА НЕПРОХОДИМОСТ НА АБДОМИНАЛНАТА
АОРТА – ДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ

Б. Стоянова, В. Яръмова, Н. Николов, Г. Димитров, М. Станкев
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ "Национална кардиологична болница", София, България

ACUtE ARtERiAl OBStRUCtiON OF tHE ABDOmiNAl AORtA tEN yEARS OF EXPERiENCE

Stoyanova B., yaramova v., Nikolov N., Dimitrov G., Stankev m.
Clinic of Vascular Surgery and Angiology
National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Цел

Да покажем своя опит при лечение на пациенти

с емболия или остра тромбоза на абдоминалната

аорта.

Материали и методи

За период от десет години в Клиниката по

ABStRACt
Aim

Show our experience in the treatment of pa-

tients with embolism or acute thrombosis of the
abdominal aorta.

Materials and methods

For a period of ten years in the Clinic of Vas-

съдова хирургия и ангиология са хоспитализи-

cular Surgery and Angiology at the National Car-

на абдоминалната аорта. При всички клиничната

with embolism or acute thrombosis of the abdom-

рани 54 пациенти с емболия или остра тромбоза

картина протича сходно – внезапно настъпила

болка в двата долни крайника, придружена от за-

губа на активни движения и сетивност. От физи-

калния преглед са налице липсващи пулсации на

феморалните артерии и дистално, мармориране,

обхващащо дисталната половина на корема. В

diology Hospital were hospitalized 54 patients
inal aorta. In all, the clinical picture is similar -

sudden pain in both lower limbs, accompanied by

loss of active movements and sensation. From the
physical examination there are missing pulsations

of the femoral arteries, marbling reaching the distal half of the abdomen. In over 90% of cases,

над 90 % от случаите се установява перманентно

chronic atrial fibrillation is detected without anti-

лактика. Всички пациенти са оперирани по ви-

gery for vital signs.

предсърдно мъждене без антикоагулантна профи-

тални показания.

18

coagulant prophylaxis. All patients underwent sur-
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Резултати

При всички пациенти е извършена ретро-

Results

All patients underwent retrograde thromboem-

градна тромбемболектомия на абдоминална

bolectomy of the abdominal aorta and iliac arter-

риод е затегнат с голяма продължителност. До-

long time. While local complications from opera-

аорта и илиачни артерии. Следоперативният пекато локалните усложнения от страна на
оперативните достъпи са изключително редки, то

с изключително висока честота се наблюдават:

остра бъбречна недостатъчност, дихателна и чер-

нодробна недостатъчност, плегия на долни крайници, понякога и остър хирургичен корем. При

по-голяма част от пациентите се наблюдава лета-

ies. The postoperative period is tightened for a

tive approaches are extremely rare, they are observed with extremely high frequency: acute renal

failure, respiratory and liver failure, plegia of the

lower extremities, and sometimes acute surgical

abdomen. Most of the patients have lethal outcome.

Conclusion

лен изход.

Acute thrombosis or embolism of the abdomi-

Заключение

Острата тромбоза или емболия на абдоми-

nal aorta is a life-threatening condition characterized by high mortality and disability. In the

налната аорта е животозастрашаващо състояние,

postoperative period, the role of the anesthesiolo-

лидизация. В следоперативния период ролята на

continuous monitoring of both general and angio-

характеризиращо се с висока смъртност и инваанестезиолога-реаниматор е от основно значе-

ние. Необходими са активни реанимационни дей-

ности, непрекъснато мониториране както на

общия, така и на ангиологичния статус и адек-

ватна медикация, включваща антикоагулантна терапия. От изключително голямо значение е

навременната диагностика и оперативното лечение.

gist is essential. Active resuscitation activities,
logical status, and adequate medication, including

anticoagulant therapy, are required. Timely diagnosis and surgical treatment are extremely important.

Keywords: Embolism, aortic thrombosis,

mortality, disability, anticoagulant therapy

Ключови думи: емболия и тромбоза на

аортата, смъртност, антикоагулантна терапия ин-

валидизация
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМИ В ИЛИАЧНИЯ
СЕГМЕНТ
С. Бисеров, А. Елкин, И. Тенев, П. Атанасов, М. Славова, Д. Петков
Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия
МБАЛ “Тракия”, Стара Загора

ENDOvASCUlAR tREAtmENt OF ARtERiAl ANUERySm
iN tHE iliAC SEGmENt

S. Biserov, A. Elkin, i. tenev, P. Atanasov, m. Slavova, D. Petkov
Clinic of vascular and endovascular surgery, “Trakia” Hospital, Stara Zagora, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Цел

Да представим ретроспективен анализ на

ефективността на ендовскуларното лечение на

артериални аневризми в илиачен сегмент при

високорискови пациенти със сериозен коморби-

дитет.

Материал и методи

ABStRACt
Objective

Retrospective study and analysis of effectiveness,

survival and patency after endovascular treatment of

aneurysms involving the iliac arteries in cases with high

risk elderly patients with serious comorbidity.
Methods

According to the pathological presentation the pa-

Според патологичната находка пациентите

tients were divided into three groups - with solitary iliac

литарна илиачна аневризма, пациенти с високо-

combined with iliac aneurysms, and AAA with

бяха разпределени в три групи - болни със состепенни стенози и/или къси тромбози в

комбинация с аневризма на илиачна ос и такива

aneurysms, high grade stenosis and/or short occlusions

aneurysm of the iliac artery. All patient were with seri-

ous comorbidity at average age 78,7 years. The indica-

с ААА и аневризма на илиачна артерия. Всички

tion for angiography in the group was PAOD, with the

възраст 78,7 г.) и със значима коморбидност.

sound scan diagnosis AAA.

изследване и откриването на аневризмите в или-

solitary iliac aneurysms with balloon expandable cov-

пациенти бяха в напреднала възраст (средна
Индикацията за извършване на ангиографско

exception of one patient who was with primary ultra-

The performed procedures included treatment of

ачният сегмент беше ПАБ, с изключение на

ered stent (AdvantaV12) or covered stent combined

изследване беше открило ААА.

thrombosis. The iliac aneurysm of the patient with AAA

един болен, при който първичното ехографско
Процедурите включваха третиране на соли-

with bare stents for the segments with stenosis and/or
was excluded with the one of the branches of the En-

тарните илиачни аневризми с покрит стент (Ad-

durant II devise during EVAR. The segments with short

стандартни стентове при налични илиачна анев-

arteries who was situated very close to the inguinal re-

vantaV12) и съчетаване на покрит стент със

ризма, стенози и къси тромбози. При един па-

20

thrombosis and high grade stenosis of the external iliac
gion were treated with DEB.
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циент с ААА и аневризма на обща илиачна артерия извършихме EVAR (Endurant II), като с

Results

All patients tolerated the interventions satisfacto-

единия бранш на устройството беше изключена

rily and were discharged in а good general

сокостепенни стенози на а. илиака екстерна,

cluded ultrasound scan on the third and sixth month

и илиачната аневризма. Късите тромбози и виразположени непосредствено над ингвиналния

лигамент, бяха третирани с медикамент излъчващ балон.

condition.The follow up protocol of all patients in-

after the interventions and additional CT angiography

by necessity.

Conclusion

Резултати

Всички пациенти понесоха задоволително

интервенциите и бяха в добро общо състояние

при изписването. Болните бяха проследени по

протокол, включващ ДСГ (ПАН) и ЦКДСГ на

трети и шести месец, а при необходимост и КАТ
с контраст.

According to the achieved results we would like to

recommend endovascular treatment of aneurysms involving the iliac arteries at high risk elderly patients

with serious comorbidity.

Keywords: iliac aneurysms, AAA, covered stent,

high grade stenosis and thrombosis of the iliac artery

Заключение

Изхождайки от нашите позитивни резул-

тати, бихме искали да препоръчаме ендоваскуларното лечение на артериалните аневризми в

илиачния сегмент при коморбидни възрастни
пациенти.

Ключови думи: ендопротезиране, анев-

ризми в аорто-илиачен сегмент; високостепенни
стенози и тромбози на а. илиака

ЛИТЕРАТУРА

1. Петров В. Абдоминални аортни аневризми. Хирургично лечение. Стено, Варна, 2015, 160.

2. Kumar A, K. Ouriel Ed, Handbook of endovascular interventions. Springer, 2013, 603 p.

3. Mueller-Huelsbeck S, T. Jahnke. Complications in Vascular interventional therapy: Case based solu-

tions. Thieme, 2016, 270 p.

4. Schroeder J, Peripheral vascular interventions. Thieme, 2013, 230 p.

5. Speciale F. Ed, Management of Abdominal Aortic Aneurysms. Minerva Medica, 2017, 138 p.

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

2/2020

21

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЖЕНА С МИОМЕН ВЪзЕЛ
И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ. СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА
С. Генадиев¹, П. Кашукеева¹, С. Йовчев¹, Б. Донев¹, И. Граматикова²,
Г. Георгиев¹
1.Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ „Канев” - Русе
2.Отделение по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Канев” - Русе

iNtERvENtiONAl tREAtmENt iN A WOmAN WitH A FiBROiD
AND ANAEmiA. A CASE REPORt

Genadiev S.¹, Kashukeeva P.¹, yovchev S.¹, Donev B.¹, Gramatikova i.², Georgiev G.¹
1. Vascular surgery department, Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria
2. Obstetrics and gynecology department, Kaneff University Hospital, Ruse, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Миомните възли се считат за най-честия

ABStRACt
Uterine fibroids are considered to be the most com-

доброкачествен карцином при жените. По-го-

mon benign tumours in females. The vast majority of

чайно при рутинни изследвания и тогава не се

any treatment. Symptomatic fibroids, with ailments

лямата част от тези тумори се откриват слуналага лечение. Симптоматичните случаи,

свързани с абнормално кървене, дисменорея,

болка в малкия таз, проблеми с уринирането

these tumours are incidental findings and do not require
such as abnormal uterine bleeding, dysmenorrhoea,

pelvic pain, impaired urination, bowel dysfunction, in-

fertility, and recurrent pregnancy loss, are indicated for

или чревната функция, стерилитет и спонтанни

medical treatment. Surgery remains a first-line treat-

стандарт” на лечение при симптоматичните па-

mally invasive techniques and pharmacological

От началото на новия век в практиката започват

Among minimally invasive techniques uterine artery

интервенционалните методи, а именно - ембо-

preserving treatment. We present a case of a 44-year-

клиничен случай на 44-годишна жена с миома-

anemia.

аборти са показани за третиране. За „златен
циенти се счита оперативното им премахване.

да се прилагат и постепенно навлизат широко

лизацията на маточните артерии. Представяме
тоза на матката, активно кървене и анемичен
синдром.

ment of symptomatic uterine fibroids; however, mini-

management have become more available and popular.

embolization (UAE) is the most well-established uterine

old woman with uterine fibroids, active bleeding and
Keywords: Embolization, uterine fibroid, anemia

Ключови думи: емболизация, миома, анемия
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ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ПРЕД - И СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ
ПЕРИОД НА ААА

Е. Йорданов, М. Сапунджиева-Николова, Кр. Тодоров, В. Петров
Клиника по съдова хирургия
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

DiAGNOStiC PROBlEmS iN PRE- AND POStOPERAtivE PERiOD
OF ABDOmiNAl AORtiC ANEURySm

Jordanov E., Sapundzhieva-Nikolova m., todorov Kr., Petrov v.
Clinic of Vascular surgery, St. Marina University Hospital, Varna
РЕзЮМЕ

ABStRACt

В КСХ на УМБАЛ „Св. Марина“, Варна,

In the Clinic of Vascular surgery in St. Marina

бяха оперирани 4 случая на аневризми на абдо-

University Hospital four patients with aneurysms

виха

tic problems in pre- and postoperative periods were

миналната аорта (ААА), при които се устанодиагностични

проблеми

пред-

и

постоперативно. При двама от болните при опе-

of abdominal aorta were operated, where diagnos-

found. In two patients during the operation, a com-

реативното лечение се установи пробив на ААА

munication of the aneurysmal body and the adja-

(ГИТ). При един от болните се установи кому-

patient a communication of the aortic aneurysm

При един болен клиничното протичане на по-

tient the clinical course of disease in the postoper-

в съседен орган от гастро-интестиналния тракт

никация на аневризмата с долна празна вена.

стоперативния период не кореспондираше с находката от образната диагностика, при което

cent organ of the intestninal tract was found. In one

and the inferior vena cava was found. In one paative period was not corresponding with the
findings of the CT scan, in which case priority of

приоритет бе даден на клиничната находка и не

the clinical findgs was given and no operative in-

смятаме, че е необходимо клиничното об-

important to perform clinical discussions in the

се предприе оперативна ревизия. В заключение

съждане да се провежда със специалисти по об-

разна диагностика.

Ключови думи: аневризма, комуникация,

ГИТ

tervention was performed. In conclusion we find

presence of radiologist.
Keywords:

Аneurysm,

gastro-intestinal tract
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АОРТО-ДУОДЕНАЛНА ФИСТУЛА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Червенков1, Е. Белински1, Д. Горчева1, Г. Овчарова1, К. Драганов2
1. Клиника по съдова хирургия
2. Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

AORtODUODENiC FiStUlA - CASE REPORt

v. Chervenkoff1, E. Belinski1, D. Gorcheva1, G. Ovcharova1, K. Draganov2
1. Vascular surgery department, Acibadem City Clinic, Tokuda Hospital Sofia
2. Hepatobiliary, Pancreatic and General Surgery department, Acibadem City Clinic,
Tokuda Hospital Sofia
РЕзЮМЕ
Цел:

Представяме клиничен случай на пациент

ABStRACt
Aim:

We present a case of a patient with aortoen-

с аорто-дуоденална фистула (АДФ) след много-

teric fistula(AEF) after several endovascular inter-

Ключови моменти са диагностичните процедури

intraoperative decision-making.

кратни опити за ендоваскуларно третиране.
и вземането на интраоперативни решения.
Методи:

Касае се за 79-годишен мъж, с преживяни

ventions. Key points are the diagnostics and
Methods:

A 79-year old man, who had undergone mul-

tiple implantations of stent-grafts in the abdominal

неколкократни опити за имплантация на фене-

aorta for treatment of TAAA and was diagnosed

диагностициран с аорто-дуоденална фистула.

ation was performed due to acute bleeding and part

стрирани и покрити стентове е ТААА, който бе

with anaortoduodenal fistula. An emergency oper-

Предприе се спешна отворена операция по повод

of the duodenum was resected. There was no pus

надесетопръстника. Не се видя гной или при-

fected. The decision was made to suture the defect

решение да се затвори дефекта в аортната стена

shortens the overall operative time and is less in-

активно кървене, където се резецира част от двазнаци за възпаление на аневризмалния сак. Взе се

с биологичен пач от говежди перикард. Това

скъси общото оперативно време и драстично на-

мали травматизма от оперативната интервенция.
Резултат:

Следоперативният период бе дълъг, но спо-

коен и без особености. На третия месец се про-

веде компютърна томография, на която не се видя

рецидив на АДФ. Без клинични и/или паракли-
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found and the aneurysm sack did not seemed inin-sito with biological pericardial patch. This
vasive and traumatic.
Results

Postoperative course was long but uneventful.

No recurrence of fistulation or infection was confirmed with computed tomography and laboratory

testing three months after the intervention. No enlargement of the aneurysmal sack was registered.
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нични данни за инфекция на имплантираните

стентове. Не се наблюдава уголемяване на аневризмата.

Conclusion: EVAR and the complications fol-

lowing it are a new frontier in treatment of aortic

aneurysms. This presents a new challenge in decision making. Stent-graft removals should be

Заключение:

EVAR и усложненията, последващи тези ин-

тервенции са ново направление в аортната хирур-

гия. Това предполага сблъскването с нови

предизвикателства в изграждането на терапевти-

чен план. Физическото премахване на импланти-

avoided if no definitive signs for infection are presented.

Keywords: Aortic aneurysm, EVAR, open sur-

gery, digestive track fistula

рани покрити стентове за лечение на ААА трябва

да се избягва при липса на сигурни данни за инфекция.

Ключови думи: аортна аневризма, отворена

хирургия, EVAR, аорто-чревна фистула
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ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С ТРОМБОзА НА НИзХОДЯЩАТА ЧАСТ НА ТОРАКАЛНАТА АОРТА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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SURGiCAl tREAtmENt iN A PAtiENt WitH DESCENDiNG AORtA
tHROmBOSiS - CliNiCAl CASE
matkov O.1, Danov vl.2, velikov v.1, tsankov B.1
1. Vascular surgery clinic, University hospital “Heart and brain” Pleven, Bulgaria
2. Cardiac surgery clinic, University hospital “Heart and brain” Pleven, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Въведение

Тромбозата на аортата е най-често последица

ABStRACt
Introduction

Aortic thrombosis is most often a consequence

от атеросклеротична болест. Други причини

of atherosclerotic disease. Other causes can be in-

както и туморни заболявания на аортата (аортен

the aorta (aortic angiosarcoma). Thrombotic for-

могат да бъдат инфекция, аневризмална болест,

ангиосарком). Тромботичните формации в нор-

мално изглеждаща аорта са рядкост.
Цел

Да се представи лечебно-диагностичният

подход при пациент със стенотична лезия на десцендентната аорта.

Материали и методи

fection, aneurysmal disease, and tumor diseases of
mations in a normal-looking aorta are rare.
Aim

To present the treatment-diagnostic approach

in a patient with a stenotic lesion of the descending

aorta.

Materials and methods

We present a 36-year-old patient who was ad-

Представяме пациент на 36 години, който по-

mitted to the Heart and Brain Hospital in Pleven

- ангиографски данни за стенотична лезия на низ-

of the descending aorta, diagnosed in another med-

стъпва в МБАЛ „Сърце и мозък” – Плевен със CT

ходящата аорта, диагностициран в друго лечебно

заведение, където е отказано оперативно лечение.

with CT - angiographic data for a stenotic lesion

ical institution, where surgical treatment was re-

fused. After discussion with a cardio team - cardiac

След обсъждане с кардио тим – кардиохирург и

surgeon and vascular surgeon, the patient was op-

на ЕКК с предна лява торакотомия. Направена е

An extirpation of the thrombotic lesion with angio-

съдов хирург, болният бе опериран в условията

erated on in ECC with an anterior left thoracotomy.

екстирпация на на тромботичната лезия с пла-

plasty of the descending aorta was performed. No

тивен период не се наблюдаваха усложнения и

erative period and the patient was discharged on

стика на низходящата аорта. В ранния постопера-
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complications were observed in the early postop-
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пациентът бе изписан на 6-ти постоперативен

ден.

the 6th postoperative day.
Duscussion

Multidetector CT angiography has a leading

Дискусия

Мултидетекторната CT ангиография има во-

role in specifying stenotic lesions and their relationship to the organs in the thorax, having a lead-

деща роля при уточняването на стенотичните

ing role in planning surgical interventions to

ната келтка, което е от водеща роля в планира-

planning of surgical interventions by cardiovascu-

лезии и отношението им към органите в гръдането

на

оперативните

интервенции

за

коригирането им. Мултидисциплинарният подход
и планирането на оперативните намеси от
сърдечно-съдови хирурзи е предпочитан в нашата

практика за постигане на висока успеваемост в

лечението
аортата.

на

оклузивните

заболявания

на

correct them. The multidisciplinary approach and

lar surgeons is preferred in our practice to achieve
high success in the treatment of occlusive aortic

diseases.

Keywords: Аortic stenosis, thoracotomy,

thrombus

Ключови думи: стеноза на аортата, торако-

томия, тромб
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ИзОЛИРАНА АБДОМИНАЛНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ С РЯДКА
КЛИНИЧНА ИзЯВА. СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

В. Говедарски, Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров
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iSOlAtED ABDOmiNAl AORtiC DiSSECtiON WitH RARE
CliNiCAl PRESENtAtiON. CliNiCAl CASE

Govedarski v., Dimitrova E., Angelova m., Dimitrov S.
Department of vascular and endovascular surgery UHAT “St. Ekaterina” Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Увод

Изолираната абдоминална аортна дисекация

ABStRACt
Introduction

Isolated abdominal aortic dissection (IAAD) is

(ИААД) е изключително рядко срещано заболя-

exceedingly rare condition characterized by dis-

абдоминалната аорта, без да се засяга торакал-

out affecting the thoracic aorta. The estimated

ване, харектаризиращо се с флеп, локализиран в

ният сегмент. Според литературни данни честотата на заболяването е около 5.1/1.000.000
пациенти годишно.

Най-често пациентите са

secting flap localized in the abdominal aorta withannual incidence is 5.1 per million population1.
Patients are mostly asymptomatic. The symptoms

are abdominal pain, back pain, chest pain, while

асимптоматични. Симптомите могат да бъдат

lower limb ischemia is a rare presentation. The

долен крайник е изключително рядка проява на

conservative.

болка в корема или гърба, като исхемията на
заболяването. Лечението може да бъде оператвивно, ендоваскуларно или консервативно.
Клиничен случай

Представяме рядък случай на спонтанна

симптоматична ИААД с исхемия на десен долен

крайник. Дисекационният флеп е локализиран не-

treatment is open surgical, endovascular and/or
Clinical case

We present a rare case of spontaneous sympto-

matic IAAD with acute right leg claudication pain

at 50 m. The dissecting flap is localized right
below the ostium of the left renal artery, with spiral

course distally reaching the bifurcation of the right

посредствено под остиума на лява ренална арте-

common iliac artery (CIA). Two aberrant right

бифуркацията на дясна а. илиака комунис (АИК).

surgical fenestration of the dissecting flap exit

рия, спираловиден ход дистално, достигащ до

Две акцесорни ренални артерии вдясно. След не-

успешен опит за отворена хирургична фенестра-

ция на exit-а на дисекационния флеп се пристъпи

към аорто-илео-феморален байпас вдясно с лига-

30

renal arteries. After unsuccessful attempt for open

through right femoral access we opted for aortoile-

ofemoreal bypass on the right side with ligation of
the lower right accessory renal artery.

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

2/2020

тура на каудално разположената дясна акцесорна
ренална артерия.

Discussion

The presented case demonstrates that this is a

feasible therapeutic approach for IAAD providing

Заключение

Представеният случай показва, че приложе-

ният подход при ИААД дава възможност за манипулиране на нивото на проксималния клампаж,

балансирайки между фиксацията на entry-то, запазване на адекватна перфузия на бъбреците и

възстановяване на кръвотока към десен долен
крайник.

the possibility for manipulating with the level of
proximal clamping balancing between fixation of

the entry and preserving renal blood supply as well
as ensuring recovery of lower limb perfusion.

Kewwords: Isolated abdominal aortic dissec-

tion, lower leg ischemia, accessory renal arteries

Ключови думи: изолирана абдоминална

аортна дисекация, исхемия на долен крайник, акцесорни ренални артерии
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Инфраингвинални реконструкции
зЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ ОТ НЕСЪДОВ ПРОИзХОД,
АНГАЖИРАЩИ МАГИСТРАЛНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ –
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Н. Колев1, М. Цеков1, И. Такоров2, Н. Цачев3, К. Гиров1
1. Kлиника по съдова хирургия;
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mAliGNANt tUmORS OF NON-vASCUlAR ORiGiN iNvOlviNG
mAGiStRAl BlOOD vESSElS – SURGiCAl tREAtmENt
N. Kolev1, М. tsekov1, i. takorov2, N. tsachev3, К. Girov1
1. Clinic of Vascular Surgery
2. First Clinic of General Surgery
3. Department of Orthopedics, Traumatology and Reconstructive Surgery,
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РЕзЮМЕ
Въведение

Злокачествените тумори от несъдов про-

изход са под 1% от всички малигнени заболявания при възрастни.

Материал и методи

Представяме три случая (двама мъже и една

жена) на тумори от несъдов произход, ангажи-

ABStRACt
Introduction

Malignant tumors of non-vascular origin are

less than 1% of all malignancies in adults.
‘

Material and methods

We present three cases (two men and one

woman) of tumors of non-vascular origin involving

main blood vessels. The first case is a man with di-

ращи магистрални кръвоносни съдове. Първият

agnosed liposarcoma of the thigh, with involve-

бедро с ангажиране на съдово-нервния сноп,

operated on this occasion. The second case is a

случай е на мъж с установен липосарком на

многократно опериран по този повод. Вторият

ment of the vascular-nervous bundle, previously

woman with primary liposarcoma involving the an-

случай е на жена с първичен липосарком, обхва-

terior vascular bundle of the lower limb. The third

тият случай е мъж с рецидив на невробластом с

renal origin involving the abdominal aorta in the

коремната аорта в зоната на висцералните

angiography and preoperative embolization of ar-

щащ предния съдов сноп на подбедрицата. Тре-

произход от надбъбречната жлеза, ангажиращ

32

case is a man with a recurrent neuroblastoma of adzone of the visceral arteries. Preoperative MRI, CT
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съдове. Проведени са предоперативни МРТ, КТ-

ангиография и предоперативна емболизация на
артериални клонове, хранещи тумора (при един

от случаите).

terial branches feeding the tumor were performed
(in one case).
Results

The three patients underwent radical excision

Резултати

При тримата пациента се проведе радикална

ексцизия на малигнената формация със запазване на нативните кръвоносни съдове при

пълна готовност за интраоперативна съдова реконструкция.

of the malignant formation with preservation of the

native blood vessels in full capacity for intraoperative vascular reconstruction.
Conclusions

Adequate preoperative imaging makes possi-

ble to plan the operative technique for tumors in

Заключение

Адекватната предоперативна образна диаг-

ностика дава възможност за плануване на оперативния подход при тумори в труднодостъпни

зони. При тумори, ангажиращи магистрални

кръвоносни съдове предоперативното емболи-

зиране на хранещите тумора артерии редуцира

максимално интраоперативното кървене. Ин-

areas with difficult approach. In tumors involving

major blood vessels, preoperative embolization of

the tumor-feeding arteries minimizes intraoperative bleeding. The interdisciplinary approach in
such cases allows for radical excision of the tumor

while preserving the functions of the affected or-

gans.

тердисциплинарният подход при подобни слу-

чаи дава възможност за радикална ексцизия на

тумора при запазване на функциите на засегнатите органи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Karakousis CP, Emrich LJ, Rao U, Khalil M. Limb salvage in soft tissue sarcomas with selective combination

of modalities. Eur J Surg Oncol. 1991;17:71–80.

2. Kraybill WG, Emami B, Lyss AP. Management of soft tissue sarcomas of the extremities Surgery.

1991;109:233–5.

3. Popov P, Tukiainen E, Asko-Seljaavaara S, Huuhtanen R, Virolainen M, Virkkunen P, et al. Soft tissue sar-

comas of the lower extremity: surgical treatment and outcome. Eur J Surg Oncol. 2000;26:679–85.

4. Sharp SE, Trout AT, Weiss BD, et al. MIBG in neuroblastoma diagnostic imaging and therapy. Radiographics.

2016;36:258-78. 10.1148/rg.2016150099

5. Monclair T, Mosseri V, Cecchetto G, De Bernardi B, Michon J, Holmes K, et al. Influence of image-defined

risk factors on the outcome of patients with localised neuroblastoma. A report from the LNESG1 study of the Eu-

ropean International Society of Paediatric Oncology Neuroblastoma Group. Pediatr Blood Cancer. 2015;62:1536–

42.

6. Pinto NR, Applebaum MA, Volchenboum SL, Matthay KK, London WB, Ambros PF, et al. Advances in

risk classification and treatment strategies for neuroblastoma. J Clin Oncol. 2015;33:3008–17.
А Н Г И ОЛ О Г И Я & СЪ Д О ВА Х И РУ Р Г И Я

2/2020

33

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОТЕзИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ПРЕДХОДНИ СЪДОВИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Г. Димитров, Н. Николов, Б. Стоянова
Клиника по съдова хирургия и ангиология
МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София

APPliCAtiON OF BiOlOGiCAl PROStHESES tO PAtiENtS
WitH PRECEDiNG vASCUlAR RECONStRUCtiONS
G. Dimitrov, N. Nikolov, B. Stoyanova
Clinic of vascular surgery and angiology
UMHAT National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Увод

Осъществяването на redo bypass при паци-

енти с хронично оклудирали байпаси или инфекции на графта често налага използването на
автоложна вена. При липсата на aвтовенозен

трансплантат в избрани случаи подходяща ал-

тернатива са биологичните съдови протези (ксе-

ногрaфтове).

Случай 1 - 58-годишна жена, постъпила по

повод тромбоза на феморо-поплитеален (подко-

ленен) синтетичен байпас, със стъпално-бра-

ABStRACt
Introduction

Making redo bypass in patients with chroni-

cally occluded bypasses or graft infections often

requires the use of an autologous vein. In the ab-

sence of an autologous transplant in selected cases,

a suitable alternative is biological vascular prostheses (xenografts).
Clinical case 1

A 58-year-old woman who was admitted on

the occasion of thrombosis of a femoro-popliteal

synthetic bypass, with foot-brachial index (ABI)

хиален индекс (СБИ) 0,28. След проведено

0,28. After conducted angiographic check-up, it

от а. феморалис суперфициалис към тр. тибио-

tery to truncus tibio-peronealis and to the tibialis

вата реконструкция се осъществи с биологична

done with a biological vascular prosthesis of beef

ангиографско изследване се извърши ребайпас

перонеалис и към а. тибиалис антериор. Съдо-

съдова протеза от говежди перикард. Скенер ан-

гиогарфията на втори месец верифицира проходима реконструкция.

Случай 2 - 81-годишен мъж, след много-

was done a re-bypass from superfitial femoral aranterior artery. The vascular reconstruction was

pericard. The CT angiography verified a passable
reconstruction on the second month.
Clinical case 2

An 81-year-old man, after repeated vascular

кратни съдови реконструкции на долните край-

reconstructions of the lower extremities, with clin-

инфрагеникуларния достъп от извършена резек-

access from performed resection of popleal

ници, с клинични данни за късна инфекция на
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ция на поплитеална аневризма и синтетична ин-

aneurysm and synthetic intervention. Due to a

няване

situ femoro-popliteal bypass with biological pros-

терпозиция. Поради неуспешен опит за съхрана

реконструкцията

се

предприе

извършването на in-situ феморо-поплитеален

ребайпас с биологична протеза. В хода на проследяването - проходима реконструкция на
трети месец.

failed attempt to preserve the reconstruction, in-

thesis was undertaken. At the follow up – a
passable reconstruction on the third month.
Clinical case 3

A man, 57, entered the emergency clinic with

Случай 3 - Мъж на 57 г. постъпва в клини-

thrombosis of repeated interventional ilio-femoral

кратно интервениран илио-феморален байпас и

There are instrumental data on thrombosis

ката по спешност с ретромбоза на неколкосубкомпенсирана исхемия на крайника. Налице

са инструментални данни за тромбозирала псев-

доаневризма на дисталната анастомоза. Двуетапно се извърши първоначално резекция на

аневризмата, след което аорто-феморален ре-

байпас с биологична протеза.

При пациенти с критична исхемия на край-

ника или протезна инфекция и липса на подхоавтовенозен

графт,

използването

pseudoaneurism of distal anastomosis. A two-stage
initial resection of the aneurysm was performed,

after which aorto-femoral re-bypass with a biolog-

ical prosthesis.

Conclusion

In patients with critical ischemia of the limb

Заключение

дящ

bypass and subcompensated ischemia of the limb.

на

or a prosthesis infection and lack of suitable autovenous graft, the use of biological vascular torture could be an appropriate alternative.

биологична съдова протеза би могло да бъде
подходяща алтернатива.
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АДВЕНТИЦИАЛНА КИСТА НА зАДКОЛЯННА АРТЕРИЯ –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Червенков 1, Н. Вълчев1, Г. Кирова2, А. Даскалов1, Е. Белински1
1. Клиника по Съдова Хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
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ADvENtitiAl CyStiC DiSEASE OF POPlitEAl ARtERy CASE REPORt
v. Chervenkoff1, N. valchev1, G. Kirova2, A. Daskalov1, E. Belinski1
1. Vascular surgery department, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia
2. Radiology department, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia
РЕзЮМЕ
Цел:

Представяме клиничният случай на пациент

ABStRACt
Aim:

We present a case of a patient with adventitial

с адвентициална кистична болест (АКБ) на за-

cystic disease(CAD) of popliteal artery. Diagnostic

ния

chosen operative technique are discussed.

дколянна артерия. Фокусът е върху диагностичпроцес, диференциалните диагнози и

опциите и изборът на оперативно лечение.

Метод: Касае се за 51-а годишна жена с

algorithm, the decision-making process and the
Methods:

A 51-year old female who is complaining of

оплаквания от бързо прогресиращо клаудикацио

rapidly progressing claudication involving the

кови фактори, параклинични и клинични данни

factors for atherosclerotic disease were observed.

на дясна подбедрица,. Не се установяват рисза атеросклеротична болест. Бяха извършени

ехографска, ангиографска, скенер-ангиографска

и ЯМР диагностика с цел диференциално уточняване и предоперативно планиране.Подходи се

right calf during physical exercise. No signs or risk

USD, angiography, CT-scan and MRI were used
for the right diagnosis and preoperative planning.

Open surgery was performed with additional samples for pathoanatomical diagnosis. The adventitial

към отворена, конвенционална хирургия, по

cyst was fully excised and no adventitial sutures

за патоанатомични изследвания. Адвентициал-

needed due to healthy and presumably strong arte-

време на която се взеха допълнителни материли

ната киста се ексцизира в пълен обем, без необходимост от адвентициален шев на артерията.

Понататъшни съдови реокнструкции не бяха не-

обходими поради привидно здравите подлежащи артериални слоеве и доброто изпълване
на дистални артериални съдове.
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were applied. No further reconstruction was

rial wall and adequate blood flow to run off vessels.

Results:

Postoperative course was uneventful. The cyst

was histologically similar to a ganglion. The patient was discharged on second postoperative day
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Резултат: Спокоен постоперативен период

с ранна вертикализация и рехабилитация. Кистата бе хистологично оприличена на ганглион.

Пациентът бе изписан на втори постоперативен

ден, без оплаквания от артериална исхемия и
палпаторни пулсации на стъпални артерии.

Заключение: АКБ е диференциална диаг-

ноза при относително здрави пациенти без

данни за системна атеросклероза. Извършва-

нето на интерпозиционни съдови реконструкции трябва да бъде избягвано при пациенти без
подходящ автовенозен графт.

Ключови думи: клаудикацио, адвентици-

with palpable distal pulses and no signs of right
lower limb ischemia.
Conclusion:

We believe that CAD is a differential in rela-

tively healthy patients with no signs of multilevel
atherosclerosis . Avoiding arterial reconstructions
especially in patients without appropriate venous

conduit should always be considered as first line

treatment if possible.
Keywords:

Popliteal adventitial cystic disease, open sur-

gery, claudication

ална киста, задколянна артерия, отворена хирургия
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КЛИНИЧЕН ОПИТ ПРИ ПАЦИЕНТ С ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА
БОЛЕСТ И ДИАБЕТНО СТЪПАЛО
А. Даскалов, Е. Белински, В. Червенков, Г. Димитрова
Клиника по съдова хирургия, Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

CliNiCAl EXPERiENCE iN tHE tREAtmENt OF PAtiENt WitH
PERiPHERAl ARtERiAl DiSEASE AND DiABEtiC FOOt
A. Daskalov, E. Belinski, v. Chervenkoff, G. Dimitrova
Department of Vascular Surgery, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Цел:

Предствяме клиничния случай на пациент с

периферна артериална болест и диабетно
стъпало. Фокус е проследяването и лечението

на отворена рана на стъпалото.
Метод:

ABStRACt
Aim:

We present a case report of patient with pe-

ripheral arterial disease and diabetic foot. We focus

on treatment and follow up of open foot ulcer.
Methods:

Case of a 71 years old patient, male, with

Касае се за 71-годишен мъж с оплаквания от

complains of fatigue, pain, oedema of left foot and

и влажна гангрена на първи пръст на ляво

puls was registered on popliteal level. Endovascu-

рия. Възстанови се адекватен артериален кръво-

drug coated ballons was performend. This was fol-

болка, лесна уморяемост, оток на ляво стъпало

стъпало. Установи се пулс на задколянна арте-

wet gangrenous necrosis on the first toe. Arterial

lar revasularization of infrapopliteal region with

ток в стъпалните артерии, чрез ендоваскуларна

lowed by multiple debridement and amputation of

вата реконструкция бе последвана от неколко-

marcation line was observed. Negative Pressure

ампутация на 1-ви, 2-ри пръст и метатарзални

healing. Quality of life and infection signs were

балонна дилатация на тибиални артерии. Съдо-

кратни хирургични обработки на стъпалото с

кости до отдифернецирането с демаркационна
линия. Последващото лечение на стъпалото се

извърши със система за отрицателно налягане в

амбулаторни условия. Проследи се активността

на инфекцията и качеството на живот.
Резултат:

Постигна се пълна епителизация на рана-

тата и ерадикиране на инфекцията. По време на

the first and second metatarsal bone, until clear de-

Wound Therapy was used to accelerate the wound
monitored.

Results:

Complete wound epithelialization and infec-

tion eradication was achived. We observed an even

growth of granulation and adequate control of the

wound exudate. No sistemic dissemination of the
infection after the revascularisation was registered.

терапията се наблюдава равномерно изпълване
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с гранулационна тъкан и адекватен контрол на

раневата секреция в домашни условия. Избегна

се десиминирането на инфекцията в кръвотока
след реваскуларизацията на стъпалото.
Заключение:

Терапията с отрицателно налягане ускорява

зарастването на диабетно стъпало след реваску-

ларизация. Прилагането на този метод подпомага прорастването на гранулационна тъкан по

раневата повърхност, дори в условия на видима

Conclusion:

Negative pressure wound therapy accelerates

the healing of diabetic foot after revascularisation.

Applying this method helps the growth of granu-

lating tissue over the wound area, even when in-

fection is present and/or there is visible bone
tissue.

Keywords: Diabetic foot, revascularisation,

negative pressure wound therapy

кост, сухожилие и/или активна инфекция.

Ключови думи: диабетно стъпало, реваску-

ларизация, терапия с отрицателно налягане
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Флебология
СТЕНОзА НА ВЕНА КАВА ИНФЕРИОР СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ ЖИВ ДОНОР
Д. Николов1, m. Перухова2, Д. Еврев1, В. Козаров1
1. Отделение по съдова хирургия
2. Отделение по гастроентерология
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iNFERiOR vENA CAvA StENOSiS AFtER liviNG DONOR livER
tRANSPlANtAtiON
D. Nikolov1, m. Peruhova2, D. Evrev1, v. Kozarov1
1. Department of Vascular Surgery
2. Department of Gastroenterology,
MHAT “Lozenetz”, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Въведение

Прилагането на чернодробни транспланта-

Background

The introduction of living donor liver trans-

ции от жив донор (ЧТЖД) е едно от най-

plantation (LDLT) has been one of the most re-

трансплантология.

значителните

However despite the astonishing benefit, the over-

ния остава значителен. Обструкцията на хепа-

Hepatic venous outflow stenosis is uncommon but

съществените постижения в съвременната
Въпреки

ползи, процентът на следоперативни усложне-

талния венозен отток е рядко, но сериозно
усложнение след ЧТЖД, възникващо при 1-4%

markable steps in the field of liver transplantation.

all postoperative complications rate is significant.

serious complication after LDLT that occurs in 14% of the cases. Failure to recognize and treat this

от случаите. Ако не бъде открито и третирано,

condition can lead to graft failure and even death.

трансплантата и дори до летален изход.

ascites related to IVC stenosis after right lobe

това състояние може да доведе до загуба на
Представяме случай на пациент с рефракте-

рен асцит, свързан със стеноза на вена кава ин-

фериор (ВКИ) след ЧТЖД на десен лоб,

третиран ендоваскуларно с имплантиране на
стент.

Клиничен случай

LDLT, treated by endovascular stent placement.
Case report

A 61-year-old female with end-stage alcoholic

liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma under-

went right lobe LDLT. Postoperatively her liver

Представяме 61-годишна жена, преживяла

40

We report a case of a patient with refractory

function deteriorated and she developed ascites,

requiring frequent paracenteses, despite high dose
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ЧТЖД на десен лоб по повод краен стадий на

diuretics. Doppler ultrasound revealed flat wave

рен карцином. Следоперативно чернодробната

strated high grade inferior vena cava(IVC) stenosis

алкохолна чернодробна цироза и хепатоцелула-

forms in right hepatic vein. Phlebography demon-

функция се влошава. Пациентката развива

just above the hepatic vein confluence. We per-

диуретици, което налага чести парацентези. До-

plasty with 12 mm balloon, but this was not

асцит, въпреки приложението на високи дози

плер сонографията установява плоски криви в

дясната чернодробна вена. Флебографията де-

formed percutaneous transfemoral balloon angioeffective. 4 weeks later the stenosis was success-

fully treated by insertion of 24×40mm self-expand-

монстрира виокостепенна стеноза на ВКИ непо-

able metallic stent. It was deployed across the

чернодробна вена. Извършихме балонна ангио-

the right atrium entrance. After the procedure, the

средствено

над

конфлуенса

на

дясната

пластика с 12 мм балон, което не беше ефек-

тивно. Четири седмици по-късно стенозата

беше успешно третирана с имплантиране на

24х40 мм саморазгъващ се стент, покриващ зо-

entire IVC stenosis from the hepatic vein orifice to
patient condition improved.
Conclusions

Post-liver transplantation IVC anastomotic

ната от устието на дясната чернодробна вена до

complications are extremely rare and may be

нието на пациентката се подобри значително.

methods. Our case demonstrates that IVC stenting

дясното предсърдие. След процедурата състояЗаключение

Анастомотичните усложнения на ВКИ след

чернодробна трансплантация са много редки и

могат да бъдат третирани хирургично или ендо-

васкуларно. Нашият случай демонстрира, че

treated via surgical or percutaneous endovascular

is safe and feasible option, but long-term followup is needed.

Keywords: Liver transplantation, ascites, in-

ferior vena cava, stenosis, endovascular treatment

стентирането на ВКИ е безопасно и възможно

решение. Преценката на дълготрайните резул-

тати изисква по-продължително проследяване.

Ключови думи: чернодробна транспланта-

ция, асцит, вена кава инфериор, стеноза, ендоваскуларно лечение
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ПОВЪРХНОСТЕН ТРОМБОФЛЕБИТ И ДЪЛБОКА ВЕНОзНА
ТРОМБОзА КАТО СИМПТОМ НА зЛОКАЧЕСТВЕНО
НОВООБРАзОВАНИЕ. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
С. Караманова, Р. Стойчев, Н. Белчев
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

tHE SUPERFiCiAl tHROmBOPHlEBitiS AND DEEP vENOUS
tHROmBOSiS AS A SymPtOm OF A mAliGNANt PROCESS.
CliNiCAl CASES

S. Karamanova, R. Stoytchev, N. Belchev
Vascular Surgery Department, UMHATEM “N.I.Pirogov”
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Всеизвестен е фактът, че повърхностният

It is well known that superficial throm-

тромбофлебит, в частност мигриращият такъв,

bophlebitis, phlebitis migrans, in particular and

са първа обективна проява или дори да замас-

jective symptom and even to camouflage a malig-

ване.

DVT have malignant process with different local-

и дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) могат да

кират едно злокачествено подлежащо заболяПри

30%

от

възрастните

с

диагностицирана ДВТ се наблюдава злокаче-

ствен процес с различна локализация и произход.

Целта на нашата презентация е да акцен-

тира върху тези заболявания като симптоми на
основната диагноза - онкологична нозология,

за да може пациентите навреме да бъдат насочени за уточняване на диагнозата и провеж-

дането на адекватна терапия. Ще представим
два илюстративни клинични случая.

Пациентите са мъже, съответно на 54 г. и на

60 г., без анамнеза за придружаващи заболява-

ния. И при двата случая първият обективен

deep venous thrombosis (DVT) can be the first ob-

nant tumor. 30% of grown-ups with the diagnose
ization and origin.

The aim of our presentation is to focus on

these diseases as symptoms of the main diagnose

– oncological nosology, in order to send the patients to appropriate specialist to make the most
exact diagnose and prescribe therapy. We are going

to present two illustrative clinical cases.

The patients were men, respectively of 54 and

60 years old, without anamnesis for concomitant

diseases. In both cases, the first objective symptom
was non-provoked superficial thrombophlebitis of

great saphenous vein on restricted area and DVT

on the contralateral limb. Moreover, the 60 year-

симптом е непровокиран повърхностен тромбо-

old patient had DVT on both lower extremities at

и дълбока венозна тромбоза на срещуположния

laboratory results were normal. In the second one

флебит на в. сафена магна на ограничен участък
крак, а при 60-годишния пациент - и на двата
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the same time with no oedema. In the first case the
thrombocytopenia and high level of transaminases

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

2/2020

долни крайника едновременно и без поява на

were detected. Imaging studies such as abdominal

ката беше без отклонения. При втория пациент

taken. Both patients were diagnosed with pancre-

трансаминази. Последваха образни изследвания

man had also pulmonary embolism and moving

оточен синдром. В първия случай параклинибе регистрирана тромбоцитопения и завишени

(коремна ехография, ехокардиография, компютърна томография). И при двамата пациенти

беше диагностициран карцином на панкреаса с

метастази. При 60-годишния пациент бяха уста-

новени още белодробен емболизъм и подвижна

тромботична маса в дясна камера. Според ос-

новната диагноза беше коригирана антикоагу-

echography, echocardiography and CT were underatic carcinoma with metastasis. The 60 year-old

thrombotic mass in the right ventricular. The anticoagulant therapy was corrected in accordance to

the main diagnosis and the patients were sent to

other specialists to make complex treatment strategy.

In

conclusion,

non-provoked

superficial

лантната терапия и пациентите бяха насочени

thrombophlebitis and DVT should be considered

комплексна стратегия на лечение.

will help the patients to be treated in time, com-

към съответните специалисти за изготвяне на
В

заключение,

непровокираните

по-

not only as a diagnose, but as a symptom too. That

pletely and adequately by different specialists.

върхностнен тромбофлебит и ДВТ трябва да се
разглеждат като симптом, освен като диагноза,
за да може пациентите своевременно, пълно и

адекватно да бъдат лекувани от различните специалисти.
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ДВУСТРАННА ДЪЛБОКА ВЕНОзНА ТРОМБОзА НА ДОЛНИТЕ
КРАЙНИЦИ, ВСЛЕДВСТВИЕ НА ВРОДЕНА ТРОМБОФИЛИЯ И
АГЕНЕзИЯ НА ДОЛНА ПРАзНА ВЕНА
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BilAtERAl lOWER EXtREmity DEEP vEiN tHROmBOSiS DUE tO
CONGENitAl tHROmBOPHiliA AND vENA CAvA iNFERiOR AGENESiA
B. Cheshmedjieva1,2, S. Bogoev1,2, A. Petkov1,2, S. Stanev1,2
1. Medical University – Plovdiv
2. Vascular surgery clinic, UMHAT “St. George”, Plovdiv
РЕзЮМЕ
Въведение

Дълбоката венозна тромбоза е рядко сре-

щано състояние при деца. Според Канадския регистър честотата е 0.7-1.0/10 000 с пик в
кърмаческа възраст и при юноши.
Клиничен случай

Представяме клиничен случай на 14-го-

дишна пациентка, която в рамките на 2 години
се лекува за ДВТ три пъти.

ABStRACt
Introduction

Deep Vein Thrombosis is a rare condition in

children. In the Canadian Registry, the incidence

of DVT is 0.07 – 1.0/10 000, with peaks in infancy

and adolescence.
Case report

We present a case of a 14 year old girl, treated

3 times for DVT within 2 years.

The patient presented with fever, pain and

Първата проява на заболяването се манифе-

oedema of the right leg. After admission, she was

крайник. След хоспитализация пациентката е

right-sided iliofemoral phlebothrombosis was con-

установена

covered mutation in 3 genes.

стира с фебрилитет, болка и оток на десен долен

консултирана със съдов хирург. Чрез ДУС е
илио-феморална флеботромбоза

вдясно. Проведена е медико-генетична консултация, която установява дефект в гените за ф-

consulted with a vascular surgeon. Using DUS a

firmed. A genetic study was performed which disThe girl was treated according to a protocol of

the pediatric oncohaematology. At discharge she

рV Leiden, PAI–1 и MTHFR. Лекувана е по

was included in a clinical trial for treatment with

сването е включена в клинично пручване с

tion of right iliofemoral veins was verified.

протокол на детска онкохематология. При изпиEdoxaban. В края на същото е верифицирана

50% проходимост на дясна външна илиачна
вена и на феморалните вени, както и проходима
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Edoxaban. At the end of the trial 50% recanalizaAn year later the patient was admitted with

similar complaints in the left leg. She was treated
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in the pediatric ward according to the same proto-

в. поплитея.
Година по-късно пациентката е хоспитали-

зирана с подобни оплаквания от левия долен

крайник. Лекувана в детска клиника по идентичен протокол. При изписване е с обратно разви-

тие на субективните оплаквания.

Два месеца след това пациентката е хоспи-

тализирана в КСХ с рецидив на симптомите за

col. On discharge the patient had complete reversal

of subjective complaints.

Two months after the discharge, the patient

was admitted in the vascular surgery with a recurrence of the symptoms for the left leg.

A CT-angiography revealed an anomaly - age-

nesia of inferior vena cava

After a concilium it was decided that the pa-

ляв долен крайник. Чрез КТ-ангиография се

tient should be treated with LMWH, antiagregant,

долна празна вена.След интердисциплинарен

Four months later, using DUS, a complete re-

установи вариант в разивитието с агенезия на

консилиум се взе решение да се проведе тера-

пия с НМХ, АА, еластокомпресия и флебото-

ници.

Четири месеца по-късно чрез ДУС се уста-

нови пълна реканализация на в. илиака комунис
и 50% рекнализация на в. феморалис вляво.
Заключение

Все още няма достатъчно изследвания за те-

рапия с ДОАК при деца.

Необходима е добра колаборация между ле-

elastocompression and phlebotonics.

canalization of left common iliac vein and 50% recanalization of the left femoral vein was found.
Conculusion

There is still insufficient evidence on using

DOACs in children.

Good collaboration between doctors of differ-

ent specialties is needed to achieve optimal results

for the diagnosis and treatment of patients with
DVT in childhood.

кари от различни специалности за постигане на
оптимални резултати за диагностициране и
лечение на пациенти с ДВТ в детска възраст.

ЛИТЕРАТУРА

1. Aabideen K, Ogendele M, Ahmad I, Amegavie L. Deep vein thrombosis in children. Pediatr Rep.

2013;5(2):48-49. Published 2013 Jun 19. doi:10.4081/pr.2013.e12

2. Jung HL. Venous thromboembolism in children and adolescents. Blood Res. 2016; 51(3):149-151.

doi:10.5045/br.2016.51.3.149

3. Malec L, Young G. Treatment of Venous Thromboembolism in Pediatric Patients. Front Pediatr. 2017;5:26.

Published 2017 Feb 28. doi:10.3389/fped.2017.00026

4. Nair AS, Kamtikar S. A Brief Review of Deep Vein Thrombosis in Pediatric Patients. Indian J Vasc En-

dovasc Surg 2015; 2:101-4.

5. Rutherford's vascular surgery and endovascular therapy 9th edition: Chapter 163 Congenital Occlusion/Ab-

sence of Inferior Vena Cava.

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

2/2020

45

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА БТЕ СЛЕД СКЛЕРОТЕРАПИЯ НА
ВАРИКОзНИ ВЕНИ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ

Хр. Георгиев1, К. Йорданова1, Ил. Георгиев1, К. Узунов1, Ел. Вълчева2
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CliNiCAl CASE OF PUlmONARy tHROmBOEmBOliSm AFtER A
SClEROtHERAPy OF vARiCOSE vEiNS OF tHE lOWER
EXtREmitiES
Hr. Georgiev1, Kr. Jordanova1, il. Georgiev1, K. Uzunov1, El. valcheva2
1. Department of Vascular syrgery, UMBAL Medika Ruse
2. Departement of Radiology UMBAL Medika Ruse
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Склеротерпията е минимално инвазивна

Sclerotherapy is minimal invasive technique

техника за лечение на варикозни вени, телеан-

for treating varicose veins, telangiectasia and ve-

редките усложнения на тази процедура е

tions of this procedure is the pulmonary embolism

гиектазии и венозни малформации. Едно от найбелодробна тромбоемболия (БТЕ) - 0,02%.

nous malformation. One of the rarest complica(PE) – 0,02%

We introduce a case of pulmonary embolism

Представяме случай на белодробна емболия

after sclerotherapy of varicose veins of the lower

вени на долния крайник. Жена на 48 г., без

dence of concomitant pathology is admitted to the

след склеротерапия на клончести варикозни

данни за съпътстваща патология, постъпва по

спешност в интензивното отделение с оплаквания от внезапно настъппил задух, диспнея и

болка в гръдния кош. Пациентката съобщава за

извършена преди три дни, в амбулаторни усло-

extremity. A woman, 48 years old, with no eviIntensive care unit, as a matter of emergency, with

complaints of sudden breath shortage, dyspnea and
chest pain. The patient reports to have performed

a sclerotherapy three days ago due to varicose
veins of the left lower limb. Doppler sonography

вия, склеротерапия по повод клончести вари-

reveals deep venous thrombosis. Computer tomog-

Склеротерапията е извършена с етоксисклерол

on the left.

козни

вени

на

левия

долен

крайник.

2% пяна. Доплер соногрофията установява

raphy data confirms central pulmonary embolism
Eight years later, the patient is admitted in to

дълбока венозна тромбоза. КТ данните по-

the Vascular Surgery Department with complaints

ляво. Пациентката остава на терапия с антикоа-

saphenous vein on the left thigh for 2-3 days. A

стицирането на БТЕ. Осем години след този

formed: Ligation of great saphenous vein on the

твърждават централен белодробен емболизъм в

гулант аценокумарол една година след диагно-
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of pain, tightness and redness on the way of great

phlebography on the left lower limb was per-
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инцидент, пациентката постъпва в Отделението

left was undertaken as well as femoral vein

уплътнение и зачервяване по хода на в. сафена

embolism.

по съдова хирургия с оплаквания от болка,
магна (ВСМ) на ляво бедро с давност 2-3 дни.

Извърши се флебография на ляв долен крайник.

Предприе се лигиране на ВСМ и тромбектомия

на в. феморалис вляво с цел превенция на реци-

thrombectomy to prevent recurrence of pulmonary

The patient was given follow up treatment

with rivaroxaban for three months, phlebotonic and

elastic compression.

див на БТЕ. На пациентака бе назначено последващо лечение с ривароксабан за три месеца,

венотоник и еластокомпесия.
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ПАЛИАТИВНА ИЛИО-ФЕМОРАЛНА ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯ С
ДЕКОМПРЕСИЯ НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОзНА СИСТЕМА ПРИ
ПАЦИЕНТ С АВАНСИРАЛ ИНОПЕРАБИЛЕН КАРЦИНОМ
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PAlliAtivE SURGiCAl mANAGEmENt OF mEtAStAtiC iNGUiNAl
lymPHADENOPAtHy WitH DECOmPRESSiON OF tHE DEEP vENOUS SyStEm iN A PAtiENt WitH ADvANCED UNRESECtABlE
CANCER
E. Domuschieva1, m. Sapundzhieva2, v. Petrov2, A. Angelov2, B. Denchev1,
t. Zahariev1
1. Department of Vascular Surgery, Virgin Mary University Hospital, Bourgas
2. Department of Vascular Surgery, St. Marina University Hospital, Varna
РЕзЮМЕ
Въведение

Компресията на дълбоката венозна система

ABStRACt
Introduction

The compression of the deep venous system

(ДВС) от регионални метастази в лимфните

(DVS) by regional lymph node metastases may

ните крайници, което на свой ред в перспектива

in term may result in deep vein thrombosis (DVT).

възли може да доведе до хроничен оток на долможе да доведе до дълбока венозна тромбоза

lead to chronic oedema of the lower limbs, which
Metastatic involvement of inguinal lymph nodes

(ДВТ). Метастатичното засягане на ингвиналните

(ILN) from rectal adenocarcinoma is unusual, par-

е рядко срещано, особено без признаци на да-

organ sites. However, detecting inguinal metas-

нето на ингвинални метастази от колоректален

mon even in patients with advanced-stage cancer.

лимфни възли (ИЛВ) от ректален аденокарцином

лечно разпространение. Въпреки това, откривакарцином е изключително нечесто срещано, дори

при пациенти в напреднал стадий.
Клиничен случай

ticularly without signs of distant spread to other

tases from a colorectal carcinoma is quite uncomClinical case

We present the clinical case of a 58-year-old

male, with advanced unresectable colorectal can-

Представяме случай на 58-годишен пациент

cer. A previous stenting of the left external iliac

карцином в аноректалната област. Преди това

bosis (DVT). The patient had considerable pain

с авансирал иноперабилен сквамозно клетъчен

поставен стент на лявата в. илиака екстерна

(ВИЕ) поради ДВТ. От клиничния преглед: с
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vein (EIV) was performed due to deep vein thromwith massive oedema of the left thigh. The CT-angiography revealed a large soft-tissue formation
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болки и с масивен оток в ляво бедро. Впослед-

92/110 mm in size – most probably a lymphonodu-

мекотъканна формация с размери 92/110 mm –

pression of both left external iliac artery (EIA) and

ствие установени от СТ-ангиографията: голяма

lar bundle with necrotic alterations. Massive com-

вероятно лимфонодулен пакет с некротични

EIV as well as the neighboring soft tissues. Pallia-

терна и ВИЕ вляво и околните тъкани. Из-

formed via a longitudinal Duken incision, followed

промени, с масивна компресия на а.илиака ексвършена

палиативна

феморална

лимфа-

денектомия с лонгитудинален разрез по Дюкен
и декомпресия на ДВС.
Резултат

От хистологията: високодиференциран вро-

говяващ сквамозноклетъчен карцином с обширни некрози – с характер на метастатичен

карцином в лимфен възел. Пациентът се възста-

нови в рамките на следващите 14 дни, като

отокът на лявото бедро бе значително редуци-

ран. При проследяването без данни за рецидив

от проведения контролен скенер и без наличие
за компресия върху ДВС.
Изводи

При напреднал колоректален карцином с

ИЛВ метастазиране дългосрочната преживяемост и излекуването могат да бъдат постигнати

при близо 50% от пациентите с N2-N3 лезии. С

цел спасяване на живота и на крайника на паци-

ента, декомпресията на ДВС е от първостепенно
значение.

tive inguinofemoral lymphadenectomy was perby decompression of the deep venous system.
Results

Histological result showed high grade squa-

mous cell carcinoma with vast necrotic fields –

most probably a case of a metastasized carcinoma
inside a lymph node. The patient recovered within
the next 14 days, the oedema of his left thigh was

reduced considerably. During follow-up, a control

CT-scan was done and no signs of recurrence wеre
found. The DVS was without compression.
Conclusion

In the case of advanced unresectable colorectal

cancer, with inguinal involvement, long-term survival and recovery can be achieved in close to 50%

of patients with N2-N3 tumors. In order to bridge
the gap between not only saving the life but also

saving the leg, decompression of the DVS is of
paramount importance.

Keywords: Palliative care, colorectal neo-

plasms, lymph nodes, deep venous system

Ключови думи: палиативни грижи, коло-

ректален карцином, лимфни възли, ДВС
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Съдов достъп за хемодиализа
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИСХЕМИЯ НА РЪКА ПРИ ВИСОКОДЕБИТНА
БРАХИО-ЦЕФАЛИЧНА АРТЕРИО-ВЕНОзНА ФИСТУЛА
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mANAGEmENt OF HAND iSCHEmiA iN HiGH FlOW
BRACHiOCEPHAliC ARtERiOvENOUS FiStUlA
D. Evrev, D. Nikolov
Department of Vascular Surgery, MBAL “Lozenetz”, Sofia, Bulgaria
РЕзЮМЕ

ABStRACt

Въведение

Третирането на артерио-венозни фистули с

Introduction

Management of arteriovenous fistulas in case

данни за дистална исхемия на горния крайник е

of distal ischemia of the arm is a challenge espe-

възможностите за достъп за хемодиализа са из-

absent or quite limited.

предизвикателство, особено в случаите, когато
черпани или силно лимитирани.
Клиничен случай

cially when the possibilities for dialysis access are
Clinical case

A 38-year-old liver transplanted patient who

чернодробно

developed renal failure as a complication of the

статъчност като усложнение от имуносупреси-

In the last two years the dialysis was performed

хемодиализа. От две години се диализира през

constructed after exhausted possibilities on the left

Представяме

38-годишен

трансплантиран пациент, развил бъбречна недо-

ращата терапия, който от 7 години е на

immunosuppressants was on dialysis for 7 years.

through right brachiocephalic arteriovenous fistula

дясна брахио-цефалична фистула, създадена

arm and periods of complicated permanent

достъп на левия горен крайник и периоди на по-

patient has severe pain and necrotic wounds on the

след напълно изчерпани възможности за съдов

стоянни катетри с няколко усложнения, включи-

catheters, including aortic valve endocarditis. The

fingers of the right hand for months. Doppler ul-

телно ендокардит на аортната клапа. От няколко

trasound found flow of 1200 ml/min through the

на некротични рани на пръстите на дясната

angiogram showed occlusion of ulnar and radial ar-

месеца пациентът е с изразени болки и развитие

fistula and heavily calcified forearm arteries. The

ръка. Доплер ехографски се установи дебит от

teries and patent small interosseous artery. Angio-

предмишнични артерии. Ангиографията показа

denial of the patient to ligate the fistula, banding

1200 ml/min през фистулата и силно калцирани
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plasty of radial artery was unsuccessful. After a
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оклузия на а. улнарис и а. радиалис и проходима

with controlled reduction of the flow with intraop-

пластика на а. радиалис беше неуспешен. След

surgery re-banding was performed because of flow

вършихме бендинг с контролирана редукция на

the follow-up the complaints and wounds disap-

малокалибрена а. интеросея. Опитът за ангиоотказ на пациента за лигиране на фистулата, издебита с интраоперативен ултразвуков доплер.

Един месец след операцията поради нарастване

на дебита и недобро повлияване на симптомите

извършихме ребендинг. При проследяването
оплакванията отшумяха и раните зараснаха при

компетентна и добре функционираща артерио-

венозна фистула.

erative ultrasound was performed. One month after

increase and no improvement in the symptoms. In

peared with competent and well-functioning fistula.

Discussion

Peripheral artery disease is a challenge in pa-

tients with terminal renal failure. Together with a
dialysis fistula on the same limb the decision for

the type of intervention which preserve both the

Дискусия

Периферната артериална болест на крайни-

ците представлява особено предизвикателство

при пациенти с терминална бъбречна недо-

статъчност. В съчетание с фистула за диализа

на същия крайник, решението за вида на интер-

венцията, която би съхранила и крайника и достъпа, става още по-комплицирано. В нашия

limb and fistula is even more complicated. In our

case the use of intraoperative ultrasound during the

banding made us accurate in determining the flow
and performing both objectives.

Keywords: Arteriovenous fistula, distal is-

chemia, banding

случай интраоперативното изполване на доплеровата сонография при бендинг процедурата ни

даде възможност за точно определяне на дебита

и изпълнението и на двете цели.

Ключови думи: артерио-венозна фистула,

дистална исхемия, бендинг
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МИНИСТЕРНОТОМИЯ
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РЕзЮМЕ
Пациентите на хемодиализа се нуждаят от

ABStRACt
Patients on hemodialysis need constant and se-

постоянен и сигурен съдов достъп, който да

cure vascular access to provide long-term life-sup-

щите диализни процедури. Вариантите за оси-

vascular access are: placing temporary or perma-

осигури в дългосрочен план животоподдържа-

port dialysis procedures. The options for providing

гуряване на съдов достъп са: поставяне на

nent catheters, arranging AVF or AVG. Usually, the

на AVF или AVG. Обикновено вените на гор-

vein, innominate vein or superior cava vein)

временни или постоянни катетри, конструиране

ните крайници (в. субклавия, в. иномината и

горна празна вена) твърде бързо тромбозират и

това води до канюлиране на вените на долните

крайници (феморална, илиачна вени). Пациен-

тите с тромбоза на вените на долните и на горните крайници не могат да бъдат канюлирани по

стандартния начин. Ето защо при тях се налага

като животоспасяваща интервенция достъп до
долна празна вена чрез ретроперитонеален или

стернален достъп.

Докладваме случай на имплантация на ка-

deep veins of the upper extremities (subclavia
thrombosis in short time, that leads to cannulation

of the lower extremities deep veins (femoral vein,

iliac vein). Patients with clogged veins of the
lower and upper extremities cannot be cannulated

in standart way. Therefore, they are required as a

life-saving intervention access to the inferior cava
vein through retroperitoneal or sternal approach.

We report a case of catheter implantation

through the right atrium in the inferior cava vein
in conditions of extreme urgency.

A 46-year-old woman with end-stage renal dis-

тетър за хемодиализа през дясно предсърдие до

ease who has been on permanent haemodialysis

спешност.

vascular accesses on the upper and lower extremi-

постоянна хемодиализа от 9 години поради тер-

proach to the inferior cava vein (in November 2016

долна празна вена в условията на екстремална
Касае се за 46-годишна жена, поставена на
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for nine years, with exhausted through the years

ties, as well as it is depleted the retroperitoneal ap-

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

2/2020

минална бъбречна недостатъчност, с изчерпани

with primary patency until 31th of March 2017).

през годините възможности за съдов достъп на

In context of extreme azotemia and hyperkaliemia

пан и ретроперитонеалния достъп до долна

haemodialysis catheter is implanted in inferior

горни и на долни крайници, при която е изчерпразна вена, извършен през ноември 2016 г. и

работил до 31.03.2017 г. В условията на ектремна азотемия и хиперкалиемия се предприе

оперативна интервенция за осигураваме на

съдов достъп за хемодиализа. Посредстом ми-

the surgical intervation is undertaken. The
cava vein through right atrium, as the surgical access is ministernotomy.

The use of open surgical access and implanta-

tion of a haemodialysis catheter in the inferior cava

нистернотомия постоянен катетър се пласира

vein through the right atrium can be discussed as

празна вена.

sis with exacerbated uremic syndrome and with de-

през дясно предсърдие и позиционира в долна
Използването на отворен хирургичен

достъп и имплантацията на хемодиализен ка-

тетър в долна празна вена през дясно предсърдие може да бъде обсъдено като спасяваща

живота процедура при пациенти на хемодиализа

a life-saving procedure in patients on haemodialypleted vascular access options.

Keywords: Haemodialysis, ministernotomy,

vascular access failure, inferior cava vein cannu-

lation

с изострен уремичен синдром и с изчерпани
възможности за съдов достъп.

Ключови думи: хемодиализа, министерно-

томия, изчерпан съдов достъп, канюлация на
долна празна вена
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PSyCHOSOmAtiCS AND vASCUlAR PAtHOlOGy
Krumowa-Pesheva R.1, Peshev H.2, Guirov K.2
1. Sofia university Sv. Kliment Ohridski
2. Military-medical academy - Sofia
РЕзЮМЕ
Психогенните фактори са сериозен етиопа-

ABStRACt
Psychogenic factors are a serious etiopatho-

тогенетичен и функционален предиктор за про-

genetic and functional predictor of the manifesta-

на дългогодишен научно-изследователски инте-

many years of research interest in the field of psy-

явлението на различни болести. Те са предмет

рес в областта на психосоматиката като гранична област между медицината и клиничната

психология. Психосоматичните теории посочват

значението на някои личностни качества, съби-

тия и афекти, които могат да поставят организма в състояние на сериозен дисбаланс. В

психоаналитичните текстове се отбелязват со-

матични еквиваленти на психически непрерабо-

тени травми, които чрез процесите на конверзия

водят до вегетативни смущения и до тежки ор-

ганични болести. Съдовите заболявания провокират

сериозен

научно-изследователски

интерес, насочен към разкриване на взаи-

мовръзките между възникването и хода на болестта и психичните индикатори, участващи в
нея.

Цел на настоящото изследване е да се про-

учат вътрешно-психични компоненти, водещи

до нарушения в артерио-венозната система на

54

tion of various diseases. They are the subject of

chosomatics as a frontier between medicine and

clinical psychology. Psychosomatic theories indicate the importance of certain personality traits,

events, and affects that can put the body in a state

of serious imbalance. The psychoanalytic texts in-

dicate somatic equivalents to psychologically unprocessed traumas that, through conversion
processes, lead to autonomic disorders and serious

physiological diseases. Vascular diseases provoke

a strong research interest aimed at discovering the

relationship between the onset and course of the
disease and the psychological indicators involved
in it.

The purpose of this study is to investigate the

intra-psychic components leading to disorders in

the arterio-venous system of the body. 56 individuals with diabetic angiopathy, atherosclerosis and

TAO were included. The study was conducted

using the Spielberger Methodology and a question-
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организма. Включени са 56 лица с диабетна ан-

naire designed specifically for this purpose. The

проведено

на

ality trait and as a specific emotional state. The

рана специално за целта. Тестовият инструмент

matic events in the life of the patient and the level

като личностна характеристика и като специ-

characteristics that might influence the onset of the

гиопатия, атеросклероза и ТАО. Проучването е
посредством

Методиката

Спийлбъргър и чрез анкетна форма, конструи-

дава възможност да се измери тревожността

фично емоционално състояние. Анкетната

форма е насочена към: преживени психотравма-

тични събития в живота на болните и равнище

test tool enables us to measure anxiety as a personquestionnaire is aimed at: experienced psychotrau-

of coping with traumatism, personal qualities and

somatic disease, interpretations and vision of the

patient regarding the etiology of their own disease,

etc. The results indicate low self-esteem, excessive

на справяне с травматизма, лични качества и

consideration for the others, avoidance of conflict

ното страдание, интерпретации и версия на бол-

tive expression, etc. as factors that are involved in

особености, влияещи върху появата на соматичния относно етиологията на собствената болест

и др. Резултатите посочват занижената само-

оценка, прекомерното съобразяване с останалите,

избягването на конфликтни ситуации,

situations, auto-aggressive responses, poor affecthe etiology of vascular pathology.

Keywords: Psychosomatics, vascular disease

автоагресивните отреагирания, слабата афективна експресия и други като фактори, които
участват в етиологията на съдовата патология.

Ключови думи: психосоматика, съдови за-

болявания
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tHE PlACE OF SClEROtHERAPy iN POStOPERAtivE lymPHAtiC
lEAKAGE
m. tsekov, S. marangozov, N. Kolev, K. Guirov
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РЕзЮМЕ
Постоперативната лимфорея при ингвина-

ABStRACt
Postoperative lymphatic leakage in the groin

лен достъп е сравнително рядко (около 1,5-2%

femoral artery access is a rarely (around1,5% -2%

до дискомфорт за пациента и до хипопротеине-

leads to patient’s discomfort and hypoproteinemia.

от случаите), но неприятно усложнение, водещо
мия. Въпросът за лечението остава отворен и в

световната практика няма единен консенсус за
него.

of the cases), but unpleasant complication that
The question of its treatment remains open and un-

fortunately no consensus or guideline exists.
Clinical case

Клиничен случай

We present a clinical case of 69 years old pa-

Представяме клиничен случай на пациентка

tient with pain in lower extremities muscles after

рургия на ВМА с оплаквания от болка и чувство

pressure, lupus (on permanent corticosteroid ther-

на 69 г., постъпила в Клиниката по съдова хи-

на стягане в подбедрената мускулатура на левия

долен крайник при изминаване на около 80-90

м. Придружаващи заболявания: АХ и лупус (на
постоянна кортикостероидна терапия). Минали

заболявания: хистеректомия с аднксектомия по

повод Ca uteri и състояние след лъчетерапия.

walking of 80-90 m. Comorbidities: high blood
apy). Ex surgical interventions: hysterectomy after
carcinoma uteri with radiotherapy.

Status:

no

edema and difference in circumferences. There are

pulsations on right common femoral artery, no pulsations on left common femoral artery and distally

bilaterally. After aorto-arteriography the decision

Статус: задоволително общо състояние. Долни

for surgical treatment was made: femoro-femoral

личен пулс на а. феморалис комунис вдясно,

fibrosis. On the 7-th postoperative day an abundant

крайници - без отоци и без обемни разлики. На-

cross-over bypass due to expressed retroperitoneal

липсва на а. феморалис комунис вляво и дис-

lymphatic leakage appeared from both surgical ap-

риография се взе решение за оперативно

along the fistulas with fibrovein and compressive

тално двустранно. След проведена аорто-артелечение: феморо-феморален кросовър байпас

поради изразена ретроперитонеална фиброза.

На 7-мия следоперативен ден се появи обилна
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proaches. Two courses of sclerotherapy were made

bandages every three days. On the 7-th day the
lymphatic leakage stopped.
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лимфорея от двата бедрени достъпа. Направиха
се два курса на склеротерапия по протежение на

Conclusion

Even rare, postoperative lymphatic leakage re-

фистулните ходове с фибровеин и компресивни

mains one of the basically complications in the

склеротерапията няма данни за лимфоцеле и

for lymphatic leakage are especially these one that

превръзки през три дни. На 7-мия ден след
лимфорея от оперативните рани.
Заключение

Следоперативната лимфорея, макар и рядко

срещана, остава едно от основните усложнения

при бедрен достъп. Особено рискови са пациен-

тите, оперирани по повод на ретроперитонеални

groin arterial accesses. The patients with high risk

underwent retroperitoneal carcinoma surgery and
radiotherapy. The sclerotherapy is one of the ways
to resolve this problem.

Keywords: Postoperative lymphatic leakage,

postoperative complications, lymphatic dissection

карциноми и след лъчетерапия. Склеротерапията се явява един от методите за решаване на
този проблем.

Ключови думи: постоперативна лимфорея,

постоперативни усложнения, лимфна дисекция
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В. Георгиев², Г. Георгиев¹
¹ Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ „Канев” - Русе
² Отделение по урология, УМБАЛ „Канев” - Русе
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РЕзЮМЕ
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Доброкачествената простатна хиперплазия

Benign prostatic hyperplasia is one of the most

засяга предимно мъжете след 40-годишна

common diseases in ageing men after the age of 40

от страна на долните пикочни пътища. С уве-

tract symptoms. The prevalence of the disease in-

възраст и е най-честата причина за оплаквания

личаване на възрастта клиничните изяви заче-

years and the most common cause of lower urinary

creases with age. “Golden standard” of treatment

ствяват. За „златен стандарт” на лечение се

is considered the transurethral resection of the

От началото на новия век в практиката започват

interventional methods of treatment have emerged

интервенционалните методи, а именно емболи-

bolization. The procedure is strongly indicated in

счита трансуретралната резекция на простатата.

да се прилагат и постепенно навлизат широко

зацията на простатните артерии. Особено подходящи са пациенти в напреднала възраст с
тежки придружаващи заболявания, с голяма по

обем простатна жлеза и с данни за сигнифи-

кантна хематурия. Представяме нашия първоначален

опит

и

ранни

резултати

при

интервенционалното лечение на пациенти с
доброкачествена простатна хиперплазия.

prostate. Since the beginning of the new century

and spread widely, namely the prostatic artery emelderly patients with severe comorbidities, large
prostatic glands and significant hematuria. We
present our initial experience and early results with
the interventional treatment of patients with benign

prostate hyperplasia.

Keywords: Benign prostate hyperplasia, em-

bolization, hematuria

Ключови думи: доброкачествена простатна

хиперплазия, емболизация, хематурия
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КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТ С МНОЖЕСТВО
ПЕРИФЕРНО СЪДОВИ ТРОМБО-ЕМБОЛИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Б. Цанков1, О. Матков1, А. Маринов1, В. Великов1, Д. Бояджиева2
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CliNiCAl APPROACH iN A PAtiENt WitH SEvERAl PERiPHERAl
vASCUlAR tHROmBO-EmBOliC COmPliCAtiONS
tsankov B.1,Boyadjieva D.2, velikov v.1, matkov O.1, marinov A.1
1. Vascular surgery clinic, University hospital “Heart and brain” Pleven, Bulgaria
2. Cardiology clinic, University hospital “Heart and brain” Pleven, Bulgaria
РЕзЮМЕ
Въведение

Периферните

артериални

ABStRACt
тромбо-ембо-

лични усложнения могат да бъдат разделени в

две основни направления според първоизточника им: кардио-артериални и артерио-артери-

ални.

Задълбоченото

им

познаване

и

целенасочено диагностично уточняване имат
ключова роля в лечението им.
Цел

Да се представи клинично-диагностичният

подход при пациент със сърдечно заболяване,
причина за множество периферни артериални
усложнения.

Материали и методи

Представяме клиничен случай на мъж на 69

г., който постъпва в клиниката за първи път с

клиничната картината на емболия на лява бед-

рена артерия и анамнеза за исхемичен мозъчен

инсулт, миокарден инфаркт и емболия на лява
ръка. Болният бе реваскуларизиран в спешен

порядък, като бе проведена интраоперативна

трансезофагеална ехокардиография, верифици-

раща тромб в ляво предсърдие.
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Introduction

Peripheral arterial thromboembolic complica-

tions can be divided into two main directions ac-

cording to their original source: cardio-arterial and

arterio-arterial. Their in-depth knowledge and targeted diagnostics have key role in their treatment.
Aim

To present the clinical-diagnostic approach in

a patient with heart disease, causing multiple pe-

ripheral arterial complications.
Materials and methods

We present a clinical case of a 69-year-old

man who was admitted to the clinic for the first
time with the clinic of left femoral artery embolism

and a history of ischemic stroke, myocardial infarction and left arm embolism. The patient was

revascularized as a matter of urgency and intraoperative transesophageal echocardiography verified
a thrombus in the left atrium.
Conclusion

Novel treatment of peripheral thromboembolic

complications requires a multidisciplinary clinical,
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diagnostic and therapeutic approach to achieve op-

Заключение

Съвременното лечение на периферните

тромбо-емболични усложнения налага прила-

гане на мултидисциплинарен клиничен, диагностичен и терапевтичен подход за постигане на

оптимални резултати и минимизиране на риска

timal results and minimizing the risk of complications and recurrences.

Keywords: Рeripheral artery disease, trans-

esophageal echocardiography

от усложнения и рецидиви.

Ключови думи: периферна артериална бо-

лест, трансезофагеална ехография
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RECiDivES POSt lASER ABlAtiON – tyPES,
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РЕзЮМЕ

Въведение: Лазерната аблация на стволовата варикоза на ВСМ и ВСП като радикален метод за лечение е въведен през 2002 г.
В България методът се прилага от януари
2007 г. През годините постепенно се усъвършенстваха както лазерните фибри, така и
лазерните генератори. След първоначалния
голям ентусиазъм, че ендовенозната лазерна
аблация е абсолютна алтернатива на стария
метод – кросектомия и стрипинг, в клиничната практика започнахме да наблюдаваме и
пациенти с „рецидив“.
Материал и метод: В публикацията се
обсъждат различни видове рецидиви на варикозната болест след извършено лазерно аблационно лечение и се дават препоръки за
качественото им третиране и отстраняване.
Резултати: Постигането на оптимални
резултати при прилагане на метода лазерна
аблация за лечение на стволова варикоза на
ВСМ и ВСП изисква задължителни ежегодни

ABStRACt

Introduction: Laser ablation of stem
varices of great saphenous vein (GSV) and
small saphenous vein (SSV) as a radical method
for treatment was introduced in 2002. In Bulgaria this method is performed since January
2007. During recent years laser fibres as well as
laser generators were perfected gradually, Following the initial great enthusiasm that endovenous laser ablation is absolute alternative of the
old method – crossectomy and stripping, there
came the cases with recidives in clinical practice.
Material and method: in this presentation
different types of recidives and recommendations for quality treatment following laser ablation are discussed.
Results: Regular annual follow ups of the
patients who already underwent laser ablation
of GSV and SSV are obligatory in order to
achieve optimal results and to assess the current
status of the veins.
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прегледи на вече лекуваните пациенти с ХВБ
и преценка на актуалния статус.
Изводи: Практиката на водещи флеболози в световен мащаб утвърждава принципа
на редовни, ежегодни контролни прегледи.
Ключови думи: вена сафена магна, лазерна аблация, рецидиви
УВОД
Лазерната аблация на стволовата варикоза
на ВСМ и ВСП като радикален метод за лечение
се прилага от 2002 година. В България методът
е въведен през януари 2007 година. През годините постепенно се усъвършенстваха както лазерните фибри, така и лазерните генератори.
Днес ендолуменна лазерна аблация на разширени вени с дължина на вълната от 810 и 980 nm
се прилага по-рядко. Активно се работи с дължина на вълната над 1000 nm: 1064, 1320, 1470
и 1550 nm. В световен мащаб се обсъжда създаване на лазерни генератори с дължина на вълната над 2000 nm (1, 3, 4-7, 10).
Съществена разлика при лазерната енергия
при диодните лазерни генератори с дължина на
вълната под 1000 nm е, че при тях лазерната
енергия се адсорбира както от водните молекули на тъканта, така и от хемоглобиновите молекули на еритроцитите, което може да доведе
до нежеланото странично явление – карбонизация (1).
Първоначално се работеше с bare fiber –
влакна с линейно излъчване на лазерната енергия. В последствие все повече флеболози започнаха да прилагат влакна с радиално излъчване
на енергията, а практиката доказа много подобри резултати при обработката на варикозната вена. Нов успех бе появата на така
наречените бирадиални лазерни влакна, които
бързо навлязоха в практиката. Различното при
64

Conclusions: Regular annual follow ups
are confurmed by most of the world known vascular specialists.
Keywords: vena saphena magna, laser ablation, recidives

тях е, че всеки участък от венозния ендотел се
облъчва двукратно, а това дава още по-голяма
сигурност по отношение качеството на прилаганото лечение (1).
След първоначалния голям ентусиазъм и
убеждението, че ендовенозната лазерна аблация
е абсолютна алтернатива на стария метод – кросектомия и стрипинг, в клиничната практика започнаха да се появяват пациенти по повод
„рецидив“.
Проф. Бихари от Будапеща, който понастоящем е ръководител на Унгарското флебологично дружество, прави изключително
интересен извод и споделя: „Ние разделяме пациентите на две големи групи: първа, по-малка
група пациенти – това са болните от нашите начални години, през които се самообучавахме
как да работим с лазерните генератори; и втора,
по-голяма група болни, които сме третирали
след натрупан вече собствен опит и сме изградили собствени алгоритми. Установените стволови рецидиви за момента са само при
пациенти от първата група (7).
В настоящия обзор се представят найчесто установените рецидиви, както и причините за появата им.
1. Тотален стволов рецидив – макар и извънредно рядко това състояние на вената се наблюдава и днес. Ехографски цялата вена сафена
магна, респективно парва, са с вид, непредполагащ проникване по-рано на лазерна сонда.
Дори стените на вените не са задебелели. При-
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чините са комплексни:
o кратко време за апликация на лазерната
енергия във вената;
o ниска мощност на апарата;
o използване на влакно, неподходящо
спрямо конфигурацията на вената;
o многократно използване на консумативи
– лазерни фибри, за които производителят е посочил само еднократно използване;
o неосъществен контрол преди въвеждане
на лазерната фибра във вената за съответствие
на количеството мощност, подавана от апарата,
и мощността, измерена на върха на влакното. За
целта се използват специални уреди.
Винаги, когато се пренебрегне правилото за
апликиране на енергия между 70 и 100 J/cm, вероятността за стволов рецидив е голяма. Много
важно е лекарят да се съобразява и с диаметъра
на вената. Правилото за работа с лазерния генератор от 1470 nm и с мощност 10 W е според
формулата (1):

тено с линейно или монорадиално лазерно
влакно, то повторната аблация трябва да се извърши задължително с бирадиално лазерно
влакно със задържане при обратното изтегляне
на фибрата. Качествената тумесцентна анестезия позволява безпроблемно да се апликират и
повече от установените по горната формула
джаули лазерна енергия (2). Много важна препоръка към пациента е редовно да посещава
своя лекар за извършване на периодични контролни ехографии.
2. Втори описан вид рецидив е стволов, но
без рефлуксен кръвен ток. Ехографски се установява, че вената само частично е облитерирала и е със задебелели стени. Цветният
дуплекс доплер може да покаже движение на
венозна кръв, но кашличната проба и пробата
на Валсалва са отрицателни, т.е. няма рефлукс
(3). Тази находка изисква на практика да се
предложи на пациента довършителна пяноскле-

Диаметър на вената в mm х 10 = джаули
отдадена енергия на линеен сантиметър

Друга важна причина за настъпване на
пълен стволов рефлукс е липсата на проследяване на пациента и извършване съответно на
контролни ехографски прегледи. Доказано е, че
ако се появи дори незначителен рефлукс след
успешна лазерна аблация на един или два участъка по хода на вената, то с последваща пяносклеротерапия може да се постигне пълна
облитерация на цялата вена. Така навременният
контролен ехографски преглед би предотвратил
пропуснати постпроцедурни стволови рецидиви с рефлукс.
При ехографски установен стволов рецидив
с рефлукс най-доброто за пациента е повторна
аблация, но вече с по-висок клас лазерно влакно
– 1470 или 1550 nm. Ако първоначално е рабо-

ротерапия и екзактна ексцентрична компресия,
в резултат на което се постига пълна и трайна
облитерация на обработената вена, която покъсно се трансформира в съединителна тъкан.
Така патологичният проблем е изцяло ликвидиран. И при този лечебен метод съществуват редица правила, които, ако се пренебрегват, водят
отново до рецидиви:
o необходимо е да се работи с качествена,
високовискозна пяна, която да се апликира във
венозния съд до 50 секунди след създаването й;
o наборът от спринцовки, който се използва за разпенването на течния склерозант, да е с
ниско съдържание на силикон;
o за разпенване да се използват биологични газове вместо атмосферен въздух или го-
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тови стерилни сетове.
3. Наличие на рецидивни вени встрани
от обработената ВСМ, респ. ВСП.
При тези болни ехографски се доказва
пълна и качествена облитерация на стволова
подкожна вена, която дори е трансформирана в
съединителна тъкан. Но встрани от нея – по
предната, предно-латералната или задната
страна на крайника, се установяват варикозни,
по принцип силно нагънати вени. Дори и да
произхождат от самото сафено-феморално съустие, този вид варикоза абсолютно успешно се
повлиява от правилно извършена пяносклеротерапия. Като алтернатива може да се предложи
и минифлебекомия с шпатулата и кукичките на
проф. Варади. Клиничната практика показва, че
тези два метода не са конкурентни, а освен това
водят до много качествен положителен резултат.
4. Рецидивни вени от типа неоваскуларизация – това са новопоявили се разширени
вени успоредно на вече добре обработените
стволове на ВСМ и ВСП, както и парамалеоларно.
Основната причина е в съществуващата
ХВБ, която сама по себе си е предпоставка за
поява на рецидиви. От огромно значение е
всички пациенти с доказана ХВБ, при които
вече е извършено успешно лазерно лечение на
стволовите варици и които са носили медицински еластични чорапи по правилата от вторитрети компресионен клас, да продължат в
ежедневната си практика циркулярната компресия с чорапи или чорапогащници от първи компресионен клас. Клиничната практика показа,
че именно продължителното носене на циркулярна еластична компресия е най-добрият
метод, който се противопоставя на появата на
венозни рецидиви в подкожието. Рецидивните
66

вени от тип неоваскуларизация се повлияват
най-добре от довършителна козметична микросклеротерапия с течен склерозант и последваща задължителна ексцентрична /за 4-5 дни/ и
циркулярна компресия на крайника с чорапи от
втори компресионен клас за около месец (8).
При този тип варикозни вени диагностиката, лечебната процедура и проконтролирането на локалния статус се извършват значително
по-качествено с уред от системата Veinlite,
вместо с ехографски апарат (9).
В заключение, патологичното състояние
„разширени вени на долните крайници“ е хронично и прогресиращо заболяване. Това означава, че появата на рецидиви е прогнозируема.
Важно е броят на тези рецидиви да се ограничи
до съответния минимум, като се третират бързо
и адекватно.
Водещият флеболог и ръководител на Центъра за лечение на венозни заболявания в град
Франкфурт проф. Варади извършва редовно
ежегодни контролни прегледи на всички преминали през центъра пациенти, като това наблюдение продължава повече от 40 години. При
неговата встъпителна реч на 34-я Международен флебологичен форум във Варна през 2019
г. той подчерта, че именно благодарение на ежегодните контролни прегледи и включването на
допълнителна терапия при необходимост, не са
установени пациенти с рецидив за горепосочения период (11).
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
СЛУЧАЙ НА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕВРИзМА НА
ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ
В. Петров1, Е. Йорданов1, К. Тодоров1, М. Сапунджиева1, В. Петров1, С. Андонова2
1. Клиника по съдова хирургия, Университетска болница „Св.Марина”- Варна
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CASE OF OPERAtivE tREAtmENt OF AN ANEURySm OF
AN iNtERNAl CAROtiD ARtERy
v. Petrov1, E. yordanov1, K. todorov1, m. Soapdzhieva1, v. Petrov1, S. Andonova2
1. Clinic of Vascular Surgery, University Hospital "St. Marina"- Varna1
2. Clinic of Neurology, University Hospital "St. Marina"- Varna
РЕзЮМЕ

Представяме случай на оперативно лечение на аневризмa на ВСА чрез отворена хирургия. Касае за 78-годишна жена, с анамнеза за
дългогодишна артериална хипертония и аневризма на лява вътрешна сънна артерия, без
анамнестични данни за гърчова симптоматика,
прекаран инсулт или ТИА. Наблюдавана за
период от 2 години, през който аневризмата
увеличава размерите си. Доказването на каротидната аневризма се постигна чрез извършване на цветна дуплекс ултрасонография
и няколко екстракраниални артериографии.
След адекватна подготовка се извърши резекция на аневризмалния сак и част от силно
нагънатата ВСА с реанастомоза на а. каротис
екстерна вляво към дисталната част на а. каротис интерна вляво. Изходът на ВСА от ОCА се
обши, за да се изолира аневризмалния сак. Не
се анастомозира ВСА към ОCА поради голям
липсващ сегмент от резецирания аневризмален сак.
Следоперативният период при болната
68

ABStRACt

A case of surgical treatment of aneurysm of
the internal carotid artery by open surgery. It
concers about a 78-year-old woman with a history of long-standing arterial hypertension and
an aneurysm of a left internal carotid artery, no
history of seizure symptomatology, stroke or
trancient ischemic attack. Observed for a period
of 2 years, during which the aneurysm increases
in size. The demonstration of the carotid
aneurysm was achieved by performing colour
duplex ultrasonography and several extracranial
arteriographies.
After adequate preparation, a resection of
the aneurysm sac and part of the heavily folded
internal carotid artery is performed and a reanastomosis of external carotid artery to the distal
part of a.internal carotid artery. The origin of ineternal carotid artery from the common carotid
artery is stitched to isolate the aneurysm sac.
The ineternal carotid artery is not anastomized
to the common carotid artery because of a large
missing segment of the rescised aneurysm sac.
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протече без усложнения под защита на антикоагуланти, антибиотици и обезболяващи. Не
бяха наблюдавани симптоми от страна на
ЦНС, нито възпалителни усложнения. На болната бе назначена антиагрегантна терапия за
дома. Болната бе проследена за период от 5 месеца
Ключови думи: аневризма на а.каротис,
отворена хирургия, резекция, реанастомоза

УВОД
Аневризма на екстракраниалната каротидна
артерия се дефинира като локализирано повишение на калибъра с повече от 50% в сравнение
с референтните стойности, които са 0,055 +/0,06 см /мъже/ и 0,49 +/- 0,07 см /жени/ на нивото на вътрешна каротидна артерия (ВCА) и
0,99 +/- 0,10см /мъже/ и 0,92 +/- 0,10 см /жени/
на нивото на каротидния булб1. Тези лезии са
редки. Schechter2 е открил 853 случая при 820
пациенти в литературен обзор от 1687 до 1977
г..
Преобладаването на пациенти от мъжки пол
е отчетливо в литературния обзор, като съотношението мъже/жени е 2:13.Различната от атеросклеротичната етиопатогенеза и особено
високият брой посттравматични лезии, обясняват релативно младата възраст на тази популация. Аневризмите на а. каротис интерна се
класифицират като истински и псевдоаневризми.
Атеросклеротичните аневризми (АА) обикновенно се откриват при пациенни във възрастовия интервал 50-70 години с отношение
мъже: жени 1.9:16. Атеросклеротичните аневризми могат да ангажират различен сегмент на
екстракраниалната каротидна артерия – общата
каротидна артерия (ОКА), каротидната бифуркация и зоната на проксимална ВСА, с интервал

The postoperative period proceeded without
complications under the protection of anticoagulants, antibiotics. No central neural system
symptoms or inflammatory complications were
observed. The patient was given antiaplatelet
therapy for the home. The patient was followed
for a period of 5 months.
Keywords: Carotid artery aneurysm, open
surgery, resection, reanastomosis

на размера от 1.5 до 5.0 cm, докато диспластичните аневризми често се асоциират с хронична
дисекация и съответно по-дистален локус7.
Псевдоаневризмите представляват само
14% от екстракраниалните каротидни аневризми. Наблюдават се главно след предходна каротидна хирургия, травми (пътно транспорстни
произшествия, венозни катетеризации) или инфекции (в т.ч. тонзилити, фарингити)5.
Исторически, първата успешна операция е
представена от Sir Astley Cooper, London, 1808
г., при която а. каротис е лигирана, а пациентът
е живял 14 години след операцията. Опериран
е бил 50 годишен миньор с булбарна аневризма
на ВСА8.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представя се 78-годишна жена с анамнеза
за дългогодишна артериална хипертония и аневризма на лява вътрешна сънна артерия (ВСА),
без анамнестични данни за гърчова симптоматика, прекаран инсулт или транзиторни исхемични атаки (ТИА). Наблюдавана за период от
2 години, през който аневризмата увеличава размерите си. Доказването на каротидната аневризма се постигна чрез извършване на цветна
дуплекс ултрасонография и няколко екстракраниални артериографии /фиг.1 и 2/.

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

2/2020

69

Фиг. 1. . КТ ангиография с изобразяване на аневризма на ВСА вляво. В напречен срез е с максимален диаметър 20,4/20,4 mm

Болната е хоспитализирана неколкократно
в Клиника по съдова хирургия за проследяване.
Проминиращата извън контура на шията формация е основното оплакване на пациентката.
/фиг. 3/.
Пациентката бе изследвана с контрастна ангиография, която показа истинска аневризма на
ВСА вляво с изразена елонгация дистално от
аневризмалния сак. Еходоплеровата сонография
потвърди наличието на турбулентен кръвоток в
сака. Лабораторните изследвания показаха нормални находки.
Болната бе обсъдена като подходяща за опе-

Фиг. 3. Физикален преглед на болната, при който
се устновява пулсираща Ту формация в лява
шийна област.
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Фиг. 2. КТ ангиография -3D реконструкция, изобразяваща аневризмалния сак и отношението му
спрямо околните структури.

ративно лечение, предвид нарастването на аневризмалния сак и опасността от руптура, както и
поради екстремната елонгация на лява ВСА
/фиг. 4/. След адекватна подготовка се извърши
резекция на аневризмалния сак и част от силно
нагънатата ВСА с реанастомоза на а. каротис
екстерна вляво към дисталната част на а. каротис интерна вляво. Изходът на ВСА от ОСА се
обши, за да се изолира аневризмалния сак. Не
се анастомозира ВСА към ОСА поради голям
липсващ сегмент от резецирания аневризмален
сак /фиг. 5 и 6/.
По този начин избегнахме приложение на
синтетичен материал, както и приложение на
собствени тъкани, взети от други анатомични
области, като едновременно максимално щадяхме физиологията и анатомията на шията.
Предвид съобщенията в литературата за
“синдром на крадеца” при анастомозиране на
вътрешната каротидна артерия към външната
каротидна артерия, клоновете на последната
вляво се лигираха. Използва се възможността за
директна анастомоза на ВСА към външната каротидна артерия в зона, в която анастомозата би
се конструирала без напрежение.
Следоперативният период при болната протече без усложнения под защита на антикоагу-
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Фиг. 4. Интраоперативна находка –
аневризмалният сак с размер 20/20
mm и съпътсващата елонгация на
ВCА.

Фиг. 5. Резекция на аневризмалния
сак

Фиг. 6. Транспозиция на ВСА към а.
каротис екстерна

ланти, антибиотици и обезболяващи. Не бяха
наблюдавани симптоми от страна на ЦНС, нито
възпалителни усложнения. На болната бе наз-

начена антиагрегантна терапия за дома. Болната
бе проследена за период от 5 месеца
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ДИСКУСИЯ
Представеният случай демонстрира една
твърде рядка клинична патология. За доброто
следоперативно състояние е важно да се извърши правилна предоперативна оценка на състоянието, както и да се изгради оптимален план
за реконструкция след резециране на аневризмалния сак. Интервенционалните радиолози не
могат да възстановят нормален кръвоток при такава патология, затова отворената хирургия остава единствен метод за адекватно анатомично
възстановяване на кръвния ток, както и резециране на увредената част от артерията. Много
важно е пациентът да бъде опериран в Клиника
по съдова хирургия с добре сработен колектив
от рентгенолози, анестезиолози и съдови хирурзи. Опериращият хирург трябва да е с много
голям опит, за да може да отпрепарира щателно
променените анатомични структури, без да увреди черепно мозъчните нерви, вени, жлезни
структури и др. Екстензивната работа върху
дисталната част на ВСА е от изключително
важно значение, като главната цел е да се прецени на кой участък от артерията да се извърши
анастомозата, така че да се получи оптимален
хемодинамичен резултат.
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