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•Контролна КТ пулмоангиография с данни за масивни тромботични маси и „яздещ“ тромб на

бифуркацията на лявата пулмонална артерия

• Успешна перкутанна тромбектомия в пулмоналната артерия
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Въведение:

След първия регистриран случай на COVID-19 пандемията през декември 2019г. -

„severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV 2) е причинина за смъртта

на над 1 милион души.1 Регистрирани са множество тромботични усложнения,

въпреки че заболяването засяга предимно респираторната система.2 В мета-анализ

описаната честота на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) е 31.1%, с 19.8% за дълбока

венозна тромбоза (ДВТ) и 18.9% за белодробна тромбоемболия (БТЕ).3 Други

проучвания демонстрират сходна честота на ВТЕ при пациенти с COVID-19, като

пациентите лекувани в интензивни отделения са с дори по-висока честота на

тромботични усложнения.4-8 Интересен факт е, че честотата на тромботични

усложнения остава висока дори при пациенти с адекватна антикоагулантна

профилактика.8

Клиничен случай:

Касае се за 57-годишен пациент, с известни обезитет и артериална хипертония, с

данни за понесена COVID-19 инфекция, протекла с остър респираторен дистрес

синдром и двустранна пневмония. Пациентът е третиран по глобално одобрени

протоколи и е профилактиран с нискомолекулен хепарин (НМХ) по време на

болничния си престой и след като е бил дехоспитализиран. Десет дни след

изписването си от COVID отделение пациентът е забелязал болезнено подуване на

левия си крак, в областта на подбедрицата. Два дни по-късно пациентът е

хоспитализиран в същото болнично заведение с оплаквания от внезапен задух,

пресинкопална симптоматика и измерено артериално налягане 90/60mmHg.

Проведената КТ пулмоангиография обективизира двустранни масивни тромботични

дефекти в пулмоналната артерия. Обективизирана е ДВТ, във феморалния и

поплитеален сегмент на ляв долен крайник, посредством Ехо-Доплер.

По приет вътреболничен протокол за лечение е проведена катетър-базирана терапия

(КБТ) с двустранна механична тромбдефрагментация, с помощта на 5F катетър Pigtail,

и болус апликация на 40мг тъканен плазминогенен активатор (тПА), във формата на

алтеплаза. След края на процедурата, допълнително са аплицирани системно 50 мг

алтеплаза за 1 час. Пациентът е стабилизиран хемодинамично, но с персистираща

диспнеа и тахикардия, със сърдечна честота (СЧ) около 110-120 удара в минута

(у/мин). Три дни след проведеното първоначално лечение пациентът е трансфериран

в нашето лечебно заведение. При хоспитализация пациентът е хемодинамично

стабилен с АН - 120/70mmHg и СЧ – 115у/мин, сатурация на атмосферен въздух 88%.

Електрокардиограмата (ЕКГ) е с данни за S1Q3T3 синдром и негативни Т вълни във V1-

V3. Ехокардиграфското изследване (ЕхоКГ) обективизира дилатирана дясна камера

(ДК) с отношение дясна към лява камера (ЛК) ДК/ЛК >0.9 и индиректно измерено

систолно налягане в пулмоналната артерия (СНАП) – 50-55mmHg. Параклиничните

изследвания са с данни за повишени hs-TnI и NT-pro-BNP. Повторната КТ

пулмоангиография обективизира масивна тромбоза и „яздещ“ тромб на

бифуркацията на лявата пулмонална артерия (Фиг. 1). На мултидисциплинарен

колегиум се взе решение да се проведе перкутанна тромбаспирация посредством

система Аspirex (Straub Medical, Switzerland).

Успешно се пласира 10F аспирационен катетър Aspiex в левия клон на пулмоналната

артерия (Фиг. 2) с провеждането на неколкократни успешни тромбаспирации (Фиг. 3)

и евакуация на масивни тромботичини маси (Фиг.4). Процедурата протече без

усложнения с измерен спад в инвазивно измереното СНАП от 68 на 47mmHg, спад на

сърдечната честота от 100 на 88 у/мин и редукция в субективните оплаквания на

пациента. Пациентът се третира с нефракциониран хепарин за първите 24-часа след

процедурата, последван от ривароксабан, като се дехоспитализира 5 дни след

провденото лечение. Три месеца по-късно той е без субективни оплаквания, без

регистрирани отклонения от ЕКГ и ЕхоКГ данни за неинвазивно измерено СНАП - 30

mmHg при нормални размери и функция на дясна камера.

Заключение: В демонстрирания от наш случай, перкутанната пулмонална

тромбектомия се доказа като ефективен и безопасен метод за третирането на пациент

с остра белодробна тромбоемболия, асоциирана с COVID-19 Инфекция.
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