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Въведение 

Мезентериалните съдови лезии са малка , но важна част от
коремните травми в мирновременни условия. Според 
различните автори те съставляват от 12 до 27,5 % от 
коремните травми (1,2). Мезентериалните съдове се засягат , 
както при проникващи наранявания (10,3 -24,6%), така и при 
тъпи травми( 5 - 20%) (1,2), а по материали на нашата 
клиника в 25 % от коремните травми. В зависимост от силата , 
характера и направлението на травматичния агент се увреждат
различни участъци от мезентериума и съдовете в него. 
Повечето проучвания сочат , че най-разпространени са 
транспортните тъпи травми с увреждане обикновено на 
клонове от а.мезентерика супериор  с разкъсване на интимата,
ектравазация или вторична тромбоза на съда. По –рядко е 
пълното разкъсване на артериалния ствол, съпроводено с 
масивно разкъсване на мезентериума при косо направление на
травматичния агент.
    

Поведението при травми на мезентериалните съдове е 
различно , в зависимост от нивото на засягането им. 
Трудностите при диагнозата в овладяването на кървенето  и 
високия процент на исхемия при засягане на големи клонове 
от мезентериалните артерии и вени поставят редица 
проблеми.Трябва да се отбележи , че за разлика от лезиите на 
паренхимните органи ,които протичат с изявен 
хемоперитонеум , то увредите особено на сегментарните 
клонове на съдовете на мезентериума се изявяват с по-бедна 
симптоматика.Нерядко диагнозата се поставя интраоперативно 
при множествени травми,налагащи спешна лапаротомия, чиито



прояви се наслагват над тези от засегнатите мезентериални 
съдове. Изключение правят стволовите увреди, които обаче се 
срещат по- рядко.

    Клиничен материал, методи и резултати 

   В клиниката са постъпили за 5-годишен период /1990-1994/ 
20 пациенти с интраоперативна находка- лезия на 
мезентериални съдове на възраст от 1,9м до 82г. От тях мъже-
14(70%) и жени 6. С множествени травми на корема са били 11
пациенти, а с комбинирана – с травми на гърди и крайници 2. 
Седем от болните, постъпили с множествени и комбинирани 
травми ,са били в шоково състояние. Изолирани травми на 
мезентериалните съдове наблюдавахме също при 7 човека 
(35%). 

  При 8 пациенти увредата е била в следствие проникващо 
нараняване на коремната стена(40%), като нямаше 
определена зависимост между характера на травматичния 
агент и лезията на мезентериалните съдове. Американски 
автори сочат, че най –голяма е честотата при огнестрелни 
наранявания- 24,6% (1).
  
При анализиране на болните прави впечатление следното: 

1. Болните с множествени увреди и с лезия на мезентериални
съдове постъпваха в тежко общо състояние , с изявени 
белези на остра кръвозагуба , с хемоперитонеум или данни
за остър дифузен перитонит, със симптоми за масивна 
кръвозагуба  изразени промени  в хемодинамиката и 
хематологичните показатели, наличие на кръв при 
лапароцинтеза, а също ехографски и 
компютъртомографсаки данни за свободно подвижна 
течност в перитонеалната кухина. При тях намерихме 
освен лезии на мезентериума и нарушаване целостта на 
коремен паренхимен или кух орган. 

2. Болните с изолирани травми на мезентериалните съдове 
постъпваха при сравнително стабилно общо състояние. 
Нито един от тях не беше в шок. Хемодинамиката 



обикновено бе нормална или с незначителни отклонения. 
Няма и  незначителни нарушения на хематологичните 
показатели. Като правило при тях водещ симптом беше 
силната болка в областта на травмата. Характерно за тази 
група болни, ако не са били довеждани от БМП е, че 
обикновено са пристигали няколко часа след инцидента, 
оплакаващи се повече от персистираща болка в коремната 
област. При изолирано засягане на мезентериалните 
съдове данните за хемодилуция поради по- слабата 
интензивност на кървенето се появяваха обикновено към 
6-8 час от настъпването на травмата, без при това да 
съществуват значителни отклонения в хемодинамиката. 
Изразена хипотония про тази група не сме срещали. 

Освен рутинните методи за диагностика при пациентите с 
лезии на мезенериалните съдове сме използвали 
лапароцентеза при 18 души (90%), която е показала данни 
за интензивно отчетливо кървене при болните с множествени
наранявания и серозно –хеморагична течност при трима с 
чисто мезентериални травми. При 4 от тях лапароцентезата е
била отрицателна. Интраоперативно при тях са намерени 
руптури на сегментарни клончета от мезентериални съдове с 
оскъдно кървене или хематом на мезото при двама , без 
екстравазация в свободната перитонеална кухина. 
Лапаротомията при тях се е наложила поради силно изразена
болезненост и постепенно обедняваща кръвна картина.

Ехографията , проведена по спешност  при такива болни 
сме извършили при 10 пациенти (50%) , но само при 
множествените травми  тя е показала данни за свободно 
подвижна течност в корема. По- слабата и Диагностична 
стойност при изолираните мезентериални наранявания 
обясняваме с по-оскъдното кървене в перитонеалната 
кухина, още повече, че сред втората група не сме имали 
пациент със засягане ствола на мезентериален съд.
   

Компютър-томографско изследване (4,5) по спешност сме 
правили при 5 пациенти с множествени и комбинирани 
травми , от тях трима са били с нараняване и на кух коремен 



орган, като в перитонеалната кухина е имало данни за 
свободно подвижна течност до 500мл.
   

Не сме използвали ангиография по спешност, 
препоръчвана от други автори, поради по- дългия 
подготвителен период за нейното провеждане(1,4). 

Относно интраоперативното поведение при болните с 
мезентериални лезии може да се отбележи следното: 
В зависимост от тежестта на травмата и конкретната находка 
най-честият подход бе лигирането и обшиването на 
кървящия съд или хематом на мезентериума. 

Използвали сме и вазодилатативните свойства на местните 
анестетици  за инфилтриране на мезото, като по този начин 
стимулирахме функциите на колатералите за изхранване на 
чревната стена. Не сме имали като усложнение исхемични 
прояви във връзка с евентуално смущение на 
мезентериалното кръвообръщение. 

Само при двама с руптури наслезката и черния дроб и 
обширно разкъсване на мезентериума се наложи резекция на
илеум и десностранна хемиколектомия , поради 
интраоперативни данни за начеваща некроза. 
    
Следоперативния период при 18 от болните е протекъл 
гладко. Постоеративната терапия се базираше на 
общоприетите принципи. Двама пациенти с тежки 
множествени наранявания са завършили с екзитус.

 Обсъждане 

    Тъпата или проникваща травма на корема, засягаща 
мезентериалните съдове е рядка. Лезиите им дават като 
последица  най-често кървене и исхемия при двама болни .

Според някои източници при възрастни хора с хронични 
атеросклеротични съдови промени се наблюдава по-рядко 
остра исхемия на чревната стена, поради развитите 



колатерали. Ето защо при тях според някои автори (3) може 
дори да се лигира ствола на горната мезентериална артерия. 

Ние смятаме, че е възможно лигиране на сегментарни 
,йеюнални и колични клончета  като най-сигурно хемостатично
средство без опасност от възникване на исхемия. При 
увреждане на голям клон е за предпочитане резекцията на 
засегнатия участък. При  така посоченото третиране Грахам и 
сътрудници съобщават само за 1 починал пациент при 
значителна серия от болни с мезентериални съдови травми.

Сложните реконструктивни съдови операции не винаги 
водят до ефективно кръвоснабдяване, дори могат да станат 
причина за вторична тромбоза и исхемия (5). Хемостатичните 
мероприятия съпроводени с медикаментозна локална 
вазодилатация с новокаин 0,5% не е показала при нас слаби 
страни. 
 

Изводи 

1. Лезиите на мезентриалните съдове обиновено остават 
воалирани при можествените коремни травми, поради което
е необходима щателна ревизия на хематомите на 
мезентериума, лигиране на съответните съдове и 
възстановяване на дефекта. При всички мезентериални 
увреждания е задължително извършване на прецизна 
оценка за кръвоснабдяването на дадения чревен сегмент и 
неговата жизненост.

2. При изолираните наранявания на мезентериалните съдове 
клиничните и параклинични данни се изявяват 
протрахирано при по-пълни компенсаторни възможности на 
организма. Нужно е щателно проследяване на състоянието 
на болния с използване на съвременни инвазивни и 
неинвазивни диагностични методи. Интраоперативното 
обшиване или лигиране на клоновете на мезентериалните 
съдове съчетано с инфилтриране на местен анестетик в 
мезентериума, осигурява ефикасни следоперативни 
резултати без опасност от исхемия на чревната стена. 
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