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Честотата на оклузията на артерия радиалис варира широко от  0,8% до 38% в популацията от публикуваните проучвания, което може
 да възникне в следствие на травми, емболии, системни заболявания. Kато най-чести са ятрогенните оклузии от  посттрансрадиални 
интервенции. Методите на лечение могат да бъдат чрез трансфеморален достъп, дисталната част на oклудираната а. радиалис.

Проф. И. Петров , д-р З. Станков
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19-годишен мъж, постъпващ в клиниката по повод оплаквания от изтръпване, болка, студенина и посиняване на I-ви и II-ри пръст 
на ляв горен крайник. От ултразвуковото изследване се установява оклузия на а. радиалис син. От измерване чрез пулсоксиметър
сатурацията е 60% на съответния горен крайник.

6-месеца след процедурата контролната 
ултразвукова сонография е с данни за 
проходима а. brahialis sin, 
проходима а. ulnaris sin. и проходима а. radialis sin.
С подбрена микроциркулация. От изследването с 
пулсоксиметър SO2 e 97-98% на съответния 
ггорен крайник.

Kлиниката на оклузията на а. radialis  може да варира от пълна липса на симптоматика до тежка такава, която включва изтръпване, 
болка, студенина и цианоза на I-ви и II-ри пръст на съответния горен крайник,Ултразвуковата сонография, измерване на кислородната
сатурация чрез пулсоксиметър дават допълнителна информация относно анатомичната и патофизиологичната находка.
Реканализирането на артерията, освен че може да доведе до облекаване на симптоматиката, прави възможен достъпа за бъдещи 
трансрадиални ендоваскуларни интервенции, за съдово-хирургични операции, използваща се за графт за артерио-коронарен байпас
 и зa а и зa артериовенозна фистула за хемодиализа за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност.

Тромбозата на радиалната артерия рядко води до критична исхемия
на горния крайник, защото ръката продължава да се 
кръвоснабдява от палмарната дъга. Въпреки това, в съвременната 
медицина тя се използва като основен съдов достъп при редица 
интервенции. 
При пациенти с радиална оклузия трансулнарни я достъп води до 
повишен риск повишен риск от исхемични инциденти в областта на ръката.

През десен трансфеморален достъп с дезиле 6F се проведе периферна 
ангиогграфия на ляв горен крайник с данни за периферна оклузия
на а. radialis sin. Към медиалната част на палмарната дъга, захранваща 
I-III пръст. С помощта на водач 014“ първоначално през а. ulnaris sin. 
се премина ретроградно и палмарната дъга се отдаде преминаването през 
оклудирания и участък към а. radialis sin. Предприе се балонна дилатация 
с бс балони 1,5/15mm. и 2/40mm. Проведоха се балонни дилатации на 
аа. Digitales palmares I-II с балон балон 1,5/15mm. Възстановен кръвоток в 
описаните артерии. Проведе се локална фибринолиза с Actylise 10 mg болус
 + 10mg/10 ml на перфузор и Ilumedin на перфузор локално.
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