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АБСТРАКТ 

Вовед  

Тромбоза на v. Portae се смета како најзначајна причина за прехепатична портална хипертензија во 
детската возраст.  

Приказ на случај 

Пациентот  има пристапено на оддел со хематемеза, мелена, мал асцит и спленомегалија. 
Дијагнозата беше поставена врз основа на клиничката слика, лабораториските и имиџинг 
иследувања како РТГ нативна на абдомен, КТ на абдомен, ултрасонографија и колор доплер. При 
тоа беше увидена кавенозна трансформација како последица на стара венска тромбоза. Пациентот 
беше поставен на инфузиона терапија со гастропротектив, трансфузија на филтрирани еритроцити 
(поради анемија), плазма и витамин К (поради породолжено протромбинско време), двојна 
антибиотска терапија, сандостатин, диуретик(Lasix) и Аldactone.  

Дискусија 

По стабилизација, пациентот беше спремен за упатување на референтен центар во Турција за 
реализација на Rex shunt оперативен третман. Rex shunt операција е најфизиолошка shunt 
операција во однос на други портосистемски shunt операции кај кои има можност да се појават и 
компликации. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Thrombosis of v. Portae is considered to be the single most important reason for prehepatic portal 
hypertension in childhood.  

Case description 

The patient was admitted with haemetemesis, melena, small ascites and splenomegaly . The diagnosis 
was determined based on the clinical presentations, laboratory and imaging analysis such as RTG native 
of the abdomen, CT of the abdomen, ultrasonography with color doppler. A cavernous transformation due 
to old vena thrombosis was detected. The patient was treated with parenteral  gastroprotective therapy, 
trasfussion of filtrated erythrocytes (due to anemia), plasma and K vitamin ( due to the prolonged 
prothrombin time), double antibiotic therapy, sandostatine, diuretic (Lasix) and Aldactone. 

Discussion 

After stabilizing, the patient was prepared to be addressed to a referent center in the Republic of Turkey 
where a Rex shunt surgical treatment was performed. Rex shunt is the most physiological surgical 
intervention, as contrasted to other portosystemic shunt operations that are associated with a larger risk for 
complications.   
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