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INVAZIVNI, DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI
ZNOTRAJŽILNI POSEG NA ARTERIJAH
Zaradi vaših težav in po predhodnih pregledih, vam je zdravnik svetoval kontrastno slikanje
perifernega žilja - angiografijo. Angiografija je invazivni diagnostični postopek za prikaz arterij.
Namen te preiskave je pridobiti natančne anatomske podatke o vaših arterijah in oceniti njihovo
pretočnost.
DIAGNOSTIČNA ANGIOGRAFIJA
Pri tem posegu gre za slikanje arterij, največkrat spodnjih udov, s pomočjo vbrizgavanja jodovega
kontrastnega sredstva vanje in hkratnega snemanja z angiografom (rentgenski aparat).
Poseg poteka ob lokalni anesteziji, pacient je med preiskavo pri zavesti in se z operaterjem lahko
pogovarja, sodeluje pri posegu. Vstopno mesto v telo je navadno velika arterija v dimljah, bodisi
levo ali desno, odvisno od mesta obolenja, ki ga želimo preiskati.
Pred uvedbo vodila kožo na tem mestu anesteziramo z lokalno
anestezijo. Postopek je minimalno boleč (vbod, pekoč občutek). Pacient
nato občuti dotik, bolečin navadno ni. Nato uvedemo vodilo in po njem
vodilno žico po arterijah do mesta, kjer je arterija zožena ali zaprta.
Žica služi kot neke vrste tračnica, po kateri lahko do obolelega mesta,
varno vodimo ostala orodja za preiskavo in zdravljenje arterij. Za slikanje
uporabljamo drobne cevčice po katerih vbrizgamo jodovo kontrastno
sredstvo in hkrati snemamo z angiografom. Kontrastno sredstvo se
razlije vzdolž arterije in jo izpolni. Iz slike lahko sklepamo ali je žila
zdrava ali zožena oz. morda celo zamašena. Rentgenski aparat
spreminja lego okrog bolnikovega uda, tako da lahko arterije
posnamemo iz različnih zornih kotov in si jih v celoti ogledamo.
PTA - PREKOKOŽNI ZNOTRAJŽILNI REVASKULARIZACIJSKI POSEGI NA ARTERIJAH
Poseg je nadaljevanje že prej opisanih preiskavnih metod.
Pacient je pri zavesti in v telo vstopamo preko istega vodila kot pri
predhodnih preiskavnih postopkih. Na mesto ugotovljene zožitve ali
zapore uvedemo balonček(A). Balonček za nekaj sekund
napihnemo, da razširi zožitev(B). Če je tkivo, ki povzroča zožitev
mehko, je dovolj enkratno širjenje, če je tkivo trše, je lahko potrebno
postopek širjenja večkrat ponoviti(C). Bolečina je zmerna,
kratkotrajna, v času napihnjenega balončka.
Po širjenju napravimo kontrolno slikanje, v kolikor se mesto zožitve
ne razširi optimalno, se lahko odločimo, da na mesto zožitve
postavimo znotraj žilno opornico, ki vzdržuje razširitev žile. Za lažjo
predstavo jih, poenostavljeno, lahko primerjamo z vzmetjo, ki jo
najdemo v kemičnih svinčnikih.
Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.
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Žilna opornica ostane v telesu in se vgradi v žilno steno. Dokler se opornica ne vraste v žilno
steno (približno 3 mesece), navadno pacientu predpišemo dodatna zdravila, ki preprečujejo, da bi
na mestu opornice nastal strdek in povzročil zamašitev žile.
Po posegu odstranimo vsa orodja in vodilo iz bolnikovega
telesa. Vstopno mesto zapremo z več minutnim tiščanjem.
Preiskava traja približno eno uro, po posegu je potrebno ležati
vsaj šest ur, na predel vstopnega mesta namestimo prevezo in
kompresijsko obtežitev (vrečka s peskom). Po posegu ostane
pacient na opazovanju do naslednjega dne, nato pa je
večinoma odpuščen v domačo oskrbo. Ob odpustu pacient
prejme odpustnico in navodila.

PRED PREISKAVO
Zaradi same invazivnosti posega je pred preiskavo potrebna osnovna priprava pri izbranem
zdravniku. Opraviti je potrebno krvne preiskave (hemogram, elektroliti, ledvični retenti,
koagulacijski testi), potrebno je posneti EKG.
V kolikor pacient prejema sredstva proti strjevanju krvi (Marevan, Sintrom, Xarelto, Pradaxa,
Eliquis), je potrebna priprava v antikoagulantni ambulanti.
Posebna priprava pa je potrebna pri pacientih, ki imajo obolenje ledvic in pri pacientih, ki so
alergični na jodovo kontrastno sredstvo.
Pred posegom mora biti pacient vsaj 4 ure tešč.
MOŽNI ZAPLETI :
-

zaprtje ali poškodba arterije: zaradi narave krvi, da se strjuje, lahko to med ali po posegu
privede do zaprtja arterije, zaradi invazivnosti pa med samim posegom lahko pride do
poškodbe žilne stene. Če se to zgodi, so običajno potrebni dodatni posegi, bodisi dodatno
širjenje arterije, topljenje strdka, lahko tudi operacija - obvod.

-

izguba uda: v zelo redkih primerih, ko arterije ni mogoče očistiti, razširiti ali ni možen obvod,
lahko to v skrajnem primeru privede do izgube uda.

-

splošne komplikacije: kot pri vseh invazivnih posegih obstaja tudi tu majhna možnost, da pride
do splošnih komplikacij kot so: srčni infarkt, pljučna embolija, možganska kap, okvara ledvic,
težave z dihanjem, krvavitev, alergične reakcije, vnetje… Te komplikacije so redke, vendar na
splošno to ne pomeni, da do njih ne more priti.

-

lokalni hematom, psevdoanevrizma: v posameznih primernih lahko pride do izliva krvi v
podkožje na mestu vboda, kar lahko povzroči oteklino in sufuzije v okolici vbodne rane.
Večinoma se kri v podkožju s časom sama resorbira, zelo redko pa je potreben invaziven
poseg za zaustavitev krvavitve.

Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.

