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Представяме случай на рецидивиращи 
артериални тромбоемболии, в хода на 
COVID 19 инфекция, при пациент с тежки 
съпътстващи заболявания и състояние, 
усложняващи терапевтичните възмож-
ности.
Пациентът е жена на 71 г с ХОББ, пулмо-
нална хипертония, дихателна недоста-
тъчност, обезитас IV степен, обстру-
ктивна сънна апнея и COVID инфекция, 
която постъпва по спешност с клиника 

на остра исхемия на левия крак.
От проведени доплер и КТ- с данни за 
оклузия на лявата феморална артерия, 
лява повърхностна и дълбока бедрени 
артерии и лява поплитеална артерия, 
както и на съдовете на подбедрицата, 
оклузия на съдовете на дясната дълбо-
ка феморална артерия, и артериите на 
подбедрицата в дясно. Данни за емболи-
чен инфакрт на слезката. Висцералните 
артерии са проходими.

От изследванията: CRP 52,14 mg/l( 5mg/l), 
D-dimer 10320ng/ml (500ng/l), фибриноген 
6.4 g/l (4.0 g/l) останалите показатели 
в норма.
Със спинална анестезия, феморален дос-
тъп е проведена успешна тромбекто-
мия на артериите на левия крак, с въз-
становяване на антеграден кръвоток и 
преодоляване на исхемията. Оставена 
на антикоагулантна терапия: Fraxiparine 
2 x 0.6 s.c.

4 дни по-късно, все още в болницата, на 
фона на терапевтична доза антикоагу-
лантна терапия, с оплаквания от остра 
болка в корема. От снетия статус със 
съмнение и потвърдена с КТ- емболия на 
горната мезентериална артерия, оклу-
зия на дясната обща феморална арте-
рия, реоклузия на бедрени артерии в ля-
во. (сн. 1–4)
От клиничните изследвания, покачва-
не на левкоцити до 15,4; CRP 570 mg/l; 

D-dimer над горната граница на лаб.; фи-
бриноген 3.4 g/l. Поради тежкото общо 
състояние, свързано с хроничната диха-
телна недостъчност и високия хирурги-
чен риск се реши да се направи опит за 
интервенционално лечение. 
През ляв радиален достъп, водещ десен 
6F 125 см Judkins катетър се канюлира се-
лективно a.mesenterica sup. Визуализира 
се проксимална тромботична оклузия. 
(сн. 5)

След пласиране на коронарен 0.014 водач 
Runtrough се направи неефективен опит 
за балонна дилатация с балон 5.0/18 по хо-
да на артерията.
(сн. 6)

След това се пласира аспирационен кате-
тър Capture (iVascular). Селективна анги-
ография през катетъра по хода на арте-
рията, показа голям тромботичен обем, 
започващ от проксималния сегмент, 
обхващащ среден, дистален сегмент и 
всички големи разклонения.

Аспирационния катетър беше оставен 
на място и през него направен болус 15 
ml Alteplase (Actilyse) и започната локал-
на инфузия 2 ml/h + 500 UI Heparin i.v. Па-
циентката беше транспортирана обра-
тно в реанимация. 

След няколко часа със субективно подо-
брение и без клинични данни за влошава-
не на коремния статус.
(сн. 7–9)

Контролна ангиография след 24 часа, по-
каза остатъчни тромботични маси, но 
пълна реваскуларизация на мезентериал-
ната артерия и неините големи разкло-
нения.
(сн. 10)

 

Една седмица по-късно, поради рецидив на клиника на исхемия на левия крак е напра-
вена реоперация - тромбектомия с достъп a.poplitea sin и пач пластика на същата. 
Пациентката е изписана 10 по-късно, когато дихателната и недостатъчност е ком-
пенсирана.

Тромбоемболичните усложнения при пациенти с коронавирусна инфекция ( COVID-19) 
е с честота между 3-15%, настъпва на фона на антикоагулантно лечение и се проявява 
най-често с венозен тромбоемболизъм, но също и с тромбоза на артерии на крайни-
ците, мозъка, сърцето, както и на висцералните артерии. Ранното разпознаване е 
от изключително значение за успешното лечение и намаляваето на смъртноста при 
тези пациенти. (1-3) 
Според проучване, честотата на засягане на различните анатомични зони е: артерии 
на долни крайници-71%; горни крайници-14%; мозъчни артерии-10%; висцерални арте-
рии-4%; множествено засягане -12%; съпътстваща ДВТ-16%.(2) Рискови факори за на-
стъпване на тези усложнения при пациенти с COVID-19 са възраст на 60г, BMI>25 и 
типичните сърдечно-съдови рискови фактори, включително АХ, ПСБ и ЗД.(4) 
Точната патогенеза на тази хиперкоагулация не е напълно изяснена, но триадата на 
Вирхов: ендотелна увреда, стазис и хиперсъсирваемост могат да бъдат намерени 
при всички пациенти с тежко протичаща COVID-19 инфекция.

В частост за мезентериалната патология, две са основните причини за настъпва-
не на остро запушване на артерията – тромемболизъм и артериална тромбоза. В 
аутопсионно проучване, съотношениет на честотата емболия към тромбоза е 1.4:1   
(5)

Големия диаметър и малкия ъгъл на отделяне на остиума на горната месентериална 
артерия я прават анатомично лесна за емболизация.  Долната мезентериална арте-
рия, поради по-малкия си калибър, почти никога не е засегната. Емболията засяга про-
ксимален или среден сегмент и може да е с голям обем на тромботича маса. 

Мезентериалната тромбоза възниква в резултат на атеросклероза, поради това е 
локализирана в областта на съществуваща атерослеротична плака, често остиално 
и може да е по-лесна за реканализация, поради по-малка тромботична маса. (6). 

Интервенционалното лечение на остро запушване на мезентериалната артерия с 
локална инфузия на фибринолитик или механична тромбектомия, балонна ангиоплас-
тика и имплантиране на стент, може да бъде успешна алтернатива на хирургичното 
лечение (7-9) Условие за успешна фибринолиза е времето- счита се, че може да е ефек-
тивна до 8 часа от началото на оплакванията и при липса на белези на настъпила вече 
чревна некроза.(10)
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