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Анамнеза
Мъж на 52 годишна възраст, с прогресирала диспнея при минимални 
физически усилия и в покой, кашлица с белезникава експекторация, 
зачервяване и подуване на врата и лицето. Съобщава също и за главоболие и 
двукратна загуба на съзнание. Оплакванията датират от около 20 дни. 

Придружаващи заболявания: 

• Артериална хипертония, на системно лечение с Лизиноприл 10 мг.

• Прекарана SARS-CoV-2 инфекция на 01.2021 год.



Физикален статус
В задоволително общо състояние. 

Кожа – оток и цианоза на лицето, шията, горните крайници, проминиращи, 
дилатирани шийни вени.

Гръден кош – симетричен, двете гръдни половини заемат еднакво участие в 
дишането. ДЧ – 23/мин., двустранно везикуларно дишане, силно отслабено в 
дясна белодробна половина.

Ритмична тахифреквентна сърдечна дейност, СЧ –103/мин, ясни сърдечни 
тонове, без патологични шумове и тонове, RR – 110/65. 

Долни крайници – без отоци. Запазени периферни съдови пулсации. 



Лабораторни изследвания

• Hgb – 134 g/l
• Ery – 4.28
• Leu – 3.97
• Lym %– 14,9 %
• Кръвна захар –5,69 mmol/l
• Креатинин - 85 µmol/l
• K+ - 4,1 mmol/l
• Na+ - 140 mmol/l
• Общ холестерол –5,83 mmol/l 
• LDL – 4.03 mmol/l
• HDL –1,38 mmol/l
• Триглицериди – 0,94 mmol/l
• ASAT - 25
• ALAT – 20

• Tn – 0.015 ng/ml (0.02 –
0.06)

• CPK – 50 U/L
• CPK-MB – 8 U/L
• CRP – 47,86
• D-Dimer - 1,77 (<0,55)

• pH – 7,45
• pCO2 – 33.10 mmHg
• pO2 – 51 mmHg
• SBC – 24,5
• BE - 0.2
• Sat. 02 – 88% 



ЕКГ:



ЕХО-КГ



СТ на торакс:
Наличие на голяма конгломератна поликистична мекотъканна формация, 
ангажираща предимно дясната половина на горния и средния медиастинум и 
десния хилус. Трудно се демаркират отделните формации, образуващи Ту-
конгломерат, най големия от които е с размери 30 и 50 мм. Процесът 
компресира в значителна степен v. cava superior. 

КТ данни за Солиден ПЗП от централен тип на десния бял дроб. 
Конгломератен ПЗП на медиастинума, най-вероятно отговарящ на 
лимфаденомегалия. Нодуларни лезии в десния бял дроб, вероятно 
отговарящи на вторична дисеминация. 



СТ на торакс:
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СТ на торакс:



Инвазивна процедура:

• V. cava superior – субтотална 
тромбоза. 

• Стентиране на v. cava superior с 
Wallstent 16/60 mm, последваща 
постдилатация с балон 10/30 мм.



Финален резултат



Терапия при 
изписването и 
проследяване:

• Clopidogrel 75 mg

• Fraxiparine 2x0,6 ml 

• Lisinopril 10 mg

PET – CT:

Голяма мекотъканна формация, 
ангажираща дясна половина на 
медиастинума с размери 70/90/106 
мм, обхващаща циркулярно vena cava 
superior, която е със стент в лумена 
си, който е проходим. 



106 експерти в 78 центъра за венозно 
стентиране в 28 страни.

Дългосрочна терапия:

Kristijonas Milinis , Ankur Thapar , Joseph 

Shalhoub , Alun H Davies 2018 April.

• Антикоагулацията е била предпочитаното лечение през първите 
6-12 месеца след венозно стентиране.

• НМХ е предпочитано средство за антикоагулация през първите 2-
6 седмици. 

• Доживотна антикоагулация се препоръчва след множество 
венозни тромбози.

• Не беше постигнат консенсус относно ролята на дългосрочната 
антитромбоцитна терапия.



Kristijonas Milinis , Ankur Thapar , Joseph 

Shalhoub , Alun H Davies 2018 April



Етиология

• Външна компресия на SVC от Ту маса в медиастинума е най-честата причина 
за SVCS.

• Най-често това е свързано със злокачествено заболяване, но нараства и 
дялът на SVCS, свързан с образуването на оклузивен венозен тромб, който 
компрометира венозния поток обратно към сърцето. 

• Усложнения след имплантация на вътресъдови устройства, като катетри, 
пейсмейкъри и ICD. 



Етиология

• Дребноклетъчен бронхогенен карцином. 

• Неходжкинов лимфом

• Метастатични тумори. 

• Ятрогенно образуване на тромби или SVC 
стеноза. 

Marc T. Seligson; Scott M. Surowiec.



Анатомични и физиологични особености:

• V.cava superior е тънкостенна, с ниско налягане и е заобиколена от ригидни 
структури, тя лесно може да бъде компримирана. 

• Ниското вътресъдово налягане е предразполагащ фактор за формиране на 
тромби в лумена й.

Abner, A. Approach to the patient who presents with 
superior vena cava obstruction. — Chest.



Патофизиология и клинична картина:

• SVCS е съвкупност от клинични признаци и симптоми, произтичащи от 
частично или пълно възпрепятстване на кръвния поток през SVC. 

• Вследствие на венозната конгестия се създава клинична картина, свързана с 
повишено венозно налягане в горната част на тялото, характеризиращa се 
най-често с оток на лицето и шията, оток  на горните крайници, 
орофрингеален и назален оток, главоболие и синкоп, причинени от 
повишено интракраниално налягане. 

• Внимателният физикален преглед често е достатъчен, за да се изключи
кардиогенен произход на симптомите на пациента. 

Marc T. Seligson; Scott M. Surowiec.



Tерапия

Основните възможности за ендоваскуларна терапия днес са:

• перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA) (с или без 
стентиране)

• тромболиза
• комбинация от тях. 

При повечето пациенти със SVCS стентирането на SVC осигурява 
бързо симптоматично облекчение в рамките на няколко дни.



Резултати от ендоваскуларно
лечение на VCS и VCI при 

междинно проследяване (до 65 
месеца):

• Между 2013 г. и 2019 г.  52 
пациенти (средна възраст 54,75 
г.) със SVCS са били 
ендоваскуларно лекувани със    
стентиране.

• Пълна оклузия е установена при 
30,8 %.

Complete 
occlusion
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Iveta Tasheva MD и сътр.



• Двете основни причини за 
обструкции на SVC са карцином 
и тромбофилия.

• При почти всички пациенти са 
имплантирани стентове (97,8 
%) и е налице клинично 
подобрение – значително 
нямаляване на отока и 
облекчаване на симптомите.Carcinom

a
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Thrombop
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Резултати от ендоваскуларно лечение 
на VCS и VCI при междинно 

проследяване (до 65 месеца):

Iveta Tasheva MD и сътр.



• От всички 52 процедури са налице две основни 
интрапроцедурни усложнения (3,8 % ) – миграция на 
тромботичния материал, причинил остра БТЕ, лекувана 
с интрапулмонална фрагментация на тромби и 
тромболиза.

• Всички пациенти са клинично проследявани със СТ или 
ултразвуков доплер до 65 месеца след процедурата.

• Проходимоста на стента е 93,5% , значителна ISR или 
оклузия са открити в два случая (6,5%) които са 
лекувани ендоваскуларно.

Iveta Tasheva и сътр.
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Patent stent Restenosis

Iveta Tasheva MD и сътр.

Резултати от ендоваскуларно лечение на VCS
и VCI при междинно проследяване (до 65 

месеца):



• Ендоваскуларното лечение с имплантация на стент при SVCS е 
минимална инвазивна и безопасна процедура с благоприятен клиничен 
ефект и задоволителен средносрочен резултат.

• При проследяваните пациенти е налице клинично подобрение –
значително облекчаване на симптомите при пациентите подложени на 
PTA.

Заключение

Marc T. Seligson; Scott M. Surowiec.



• SVC стентирането води до облекчаване на тежките симптоми преди 
хистологичното верифициране на тумора, причиняващ обструкцията. 

• Показан е и при пациенти, при които ХТ или ЛТ не са довели до облекчаване на 
симптоматиката. 

• Нараства подкрепата за препоръчване на стентиране като лечение от първа 
линия, което трябва да се извърши рано след установяването на SVCS. 

• Изследване от 2008 г. на Rizvi и сътр. стигна до заключението, че стентирането
трябва да се разглежда като терапия от първа линия за SVCS, като откритата 
хирургична реконструкция все още е добър вариант, ако ендоваскуларният е 
неуспешен или е неподходящ.

Изводи за клиничната практика




