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Λαπαροσκοπικός αποκλεισμός κάτω μεσεντερίου 
αρτηρίας για την αντιμετώπιση εμμένουσας 
ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ μετά ενδαγγειακή 
αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

ΠεΡΙΛΗΨΗ

Ασθενής που υποβλήθηκε σε ενδαγγειακή τοποθέτηση μοσχεύματος για αποκατάσταση 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής παρουσίασε κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ, λόγω παλίνδρομης ροής από την κάτω 
μεσεντέριο αρτηρία. Εξαιτίας της αυξανόμενης διαμέτρου του ανευρυσματικού 
σάκου αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του τροφοδότη κλάδου. Επιχειρήθηκε με 
επιτυχία ο λαπαροσκοπικός αποκλεισμός της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας, ο οποί-
ος οδήγησε σε εξάλειψη της ενδοδιαφυγής και σταθεροποίηση του μεγέθους του 
ανευρυσματικού σάκου.

Λέξεις κλειδιά: Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ενδοδιαφυγή 
τύπου ΙΙ.

εΙΣΑΓωΓΗ

Μισό αιώνα μετά την πρώτη επιτυχή απόπειρα ανοιχτής αντιμετώπισης ανευρύσματος 
της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ)1, η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της 
κοιλιακής αορτής έχει πλέον καθιερωθεί ως η προτιμώμενη θεραπευτική μέθοδος. Παρ’ 
όλα αυτά, επιπλοκές όπως η ενδοδιαφυγή αλλά και η μετανάστευση του μοσχεύματος 
περιφερικότερα, αν και όχι συχνές, εξακολουθούν να θέτουν θεραπευτικά διλήμματα. Η 
ενδοδιαφυγή αναφέρεται στη συνεχιζόμενη πλήρωση του ανευρυσματικού σάκου με 
αίμα, παρά την ενδαγγειακή τοποθέτηση μοσχεύματος εντός της αορτής. Ο πιο συχνά 
απαντώμενος τύπος ενδοδιαφυγής είναι ο τύπος ΙΙ, κατά τον οποίο παρατηρείται ανά-
στροφη ροή αίματος από την κάτω μεσεντέριο ή τις οσφυϊκές αρτηρίες. Η πραγματική 
επίπτωσή του κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο υπολογίζεται σε 10-20% στο σύνολο 
των επεμβάσεων ενδαγγειακής τοποθέτησης μοσχεύματος1,2. Η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ 
θεωρείται σχετικά καλοήθης, καθώς σε μεγάλο ποσοστό ασθενών (>50%) στεγανοποι-
είται αυτόματα με την πάροδο του χρόνου, εξαλείφοντας την ανάγκη οποιασδήποτε 
περαιτέρω θεραπευτικής παρέμβασης4-7. H στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση με 
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υπολογιστική τομογραφία ή υπερηχοτομογραφικό έλεγχο 
με έγχρωμο Duplex θεωρείται δεδομένη για όλους τους 
ασθενείς με ενδαγγειακή αποκατάσταση ΑΚΑ. Ιδιαίτερα για 
τις περιπτώσεις εκείνες όπου θα διαπιστωθεί εμμένουσα 
ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ, η τρέχουσα πρακτική προκρίνει την 
επανεπέμβαση, όταν οι διαστάσεις του ανευρυσματικού 
σάκου έχουν αυξηθεί κατά 5mm σε σχέση με την πρώτη 
μετεγχειρητική απεικόνιση4,5. Για την αντιμετώπιση μιας 
τέτοιας περίπτωσης έχουν δοκιμαστεί διάφορες τεχνικές, 
όπως ο εμβολισμός του τροφοδότη κλάδου με κόλλα ή 
και μικροσφαιρίδια (είτε ενδαρτηριακά, είτε ενδοσακικά), 
αλλά και η λαπαροσκοπική απολίνωση αυτού9-11. Στο 
παρόν άρθρο παρουσιάζεται η περίπτωση ενός άνδρα, 
στον οποίο έγινε λαπαροσκοπική απολίνωση της κάτω 
μεσεντερίου αρτηρίας για αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής 
τύπου ΙΙ και απ’ όσο μπορούν να γνωρίζουν οι συγγρα-
φείς, πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους αντιμετώπιση 
στην Ελλάδα. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠεΡΙΠτωΣΗΣ

Πρόκειται για άνδρα 65 ετών με διάγνωση ανευρύσμα-
τος κοιλιακής αορτής, μέγιστης διαμέτρου 6,5 εκ κάτω από 
το ύψος των νεφρικών αρτηριών, με συνοδά ανευρύσματα 
στις λαγόνιες αρτηρίες άμφω (εικόνα 1). Στο ιστορικό του 
ασθενούς αναφέρεται αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπι-
δαιμία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καθώς και 
ανεύρυσμα ανιούσας αορτής με συνοδό στεφανιαία νόσο, 
το οποίο είχε αντιμετωπιστεί προ 6μήνου με εγχείρηση 
αορτο-στεφανιαίας παράκαμψης και αντικατάστασης της 

ανιούσας αορτής. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ενδαγγει-
ακή αποκατάσταση του ανευρύσματος με τοποθέτηση 
ενδοαυλικού διχαλωτού αορτικού μοσχεύματος Endurant 
32mm, 28mm ΔΕ και 13mm ΑΡ (Medtronic, Minneapolis, 
USA), με συνοδό εμβολισμό της αριστερής έσω λαγονίου 
αρτηρίας, καθώς και αποκλεισμό αυτής με την έκπτυξη 
του μοσχεύματος στην έξω λαγόνια αρτηρία ΑΡ. Κατά τη 
μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς, στον 6ο 
μήνα παρατηρήθηκε η ύπαρξη εμμένουσας ενδοδιαφυγής 
τύπου ΙΙ, η οποία δεν απεικονιζόταν στον έλεγχο του 1ου 
μήνα. Η ενδοδιαφυγή παρακολουθήθηκε αρχικά, καθώς 
δεν είχε αυξηθεί η διάμετρος του ανευρυσματικού σάκου, 
αλλά το 12ο μετεγχειρητικό μήνα αυτή ήταν παραμένου-
σα και η διάμετρος του σάκου είχε αυξηθεί σημαντικά 
και περισσότερο από 5 mm (διάμετρος ανευρύσματος 
7,1cm) (εικόνα 2). Ακολούθως, διενεργήθηκε εκλεκτική 
αγγειογραφία της άνω μεσεντερίου αρτηρίας, η οποία 
επιβεβαίωσε την παλίνδρομη ροή αίματος στον ανευρυ-
σματικό σάκο από την κάτω μεσεντέριο αρτηρία. 

Ο ασθενής οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο προς 
λαπαροσκοπική απολίνωση της κάτω μεσεντερίου αρτη-
ρίας. Στην εικόνα 3 φαίνονται οι θέσεις των trocars, με ένα 
υπομφάλιο των 10 mm ως πύλη εισόδου για την κάμερα, 
δύο δεξιά (των 5 και 10mm) για το χειρουργό και ένα 
των 5 mm αριστερά για το βοηθό. Η κάτω μεσεντέριος 
αρτηρία παρασκευάστηκε εγγύς του ανευρυσματικού 
σάκου και απολινώθηκε με λαπαροσκοπικά clips (Endo 
ClipTM, Covidien/Auto Suture, Mansfield, USA) (εικόνα 
4). Η μετεγχειρητική πορεία ήταν χωρίς επιπλοκές και ο 
ασθενής πήρε εξιτήριο τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Με 
νέα CT αγγειογραφία στον 1ο και 6ο μήνα μετά τη 2η 

Εικόνα 1. Το ανεύρυσμα όπως φαίνεται στην αξονική 
τομογραφία (Α) και την τρισδιάστατη ανασύνθεση (Β).
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επέμβαση, διαπιστώθηκε ο επιτυχής αποκλεισμός της 
κάτω μεσεντερίου αρτηρίας, με ταυτόχρονη εξάλειψη 
της ενδοδιαφυγής και σταθεροποίηση της διαμέτρου του 
ανευρυσματικού σάκου (εικόνα 5). 

ΣΥΖΗτΗΣΗ

Η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ αποτελεί τη συχνότερη επιπλο-
κή μετά από ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής12. Η κάτω μεσεντέριος αρτηρία και 
οι οσφυϊκές αρτηρίες ευθύνονται για τη συνεχιζόμενη 
πλήρωση του ανευρυσματικού σάκου, ο οποίος σχετικά 
σπάνια μπορεί να συνεχίσει να διευρύνεται και να οδηγηθεί 
ακόμα και στη ρήξη13. Συνηθέστερα, η κάτω μεσεντέριος 
αρτηρία μέσω της επιχείλιας αρτηρίας του Drummond 
δέχεται αίμα παλίνδρομα από την άνω μεσεντέριο, με 

συνέπεια να αποτελεί τον τροφοδότη κλάδο στο σάκο, 
ενώ οι οσφυϊκές αρτηρίες συνιστούν την απαγωγό οδό 
για τη ροή του αίματος. Ο ασθενής συνήθως είναι ασυ-
μπτωματικός. Η ανάγκη για επέμβαση προκύπτει όταν ο 
σάκος του ανευρύσματος συνεχίζει να διατείνεται και ο 
κίνδυνος ρήξης του γίνεται υπαρκτός, κάτι που αντιστοιχεί 
σε αύξηση της διαμέτρου αυτού περί τα 5mm, ενώ υπάρ-
χουν και συγγραφείς που τοποθετούν το όριο αυτά στα 
8mm4. Η εκλεκτική αγγειογραφία της άνω μεσεντερίου 
βοηθά προεγχειρητικά στην επιβεβαίωση της επικοινωνίας 
άνω-κάτω μεσεντερίου, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και διεγ-
χειρητικά για να διαπιστωθεί αν η κάτω μεσεντέριος έχει 
απολινωθεί στο σωστό ύψος και αν ο αποκλεισμός είναι 
επιτυχής14. Για να επιτευχθεί αυτό, η κάτω μεσεντέριος 
αρτηρία πρέπει να απολινωθεί κοντά στην έκφυσή της 
από την αορτή. 

Εικόνα 2. Εμμένουσα ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ, που προκαλεί 
αύξηση της διαμέτρου του ανευρυσματικού σάκου.

Εικόνα 3. Οι θέσεις εισόδου των λαπαροσκοπικών trocar, 
ένα υπομφάλιο των 10mm ως πύλη εισόδου για την κά-
μερα, δύο δεξιά (των 5 και 10mm) για το χειρουργό και 
ένα των 5mm αριστερά για το βοηθό. 

Εικόνα 4. Λαπαροσκοπική παρασκευή (Α) και αποκλεισμός με clip της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας (Β).
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Οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντι-
μετώπιση της ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ είναι η ανοιχτή 
επέμβαση για αποκλεισμό της κάτω μεσεντερίου (με ή 
χωρίς εκτομή του ανευρυσματικού σάκου)15, καθώς και 
η διαδερμική ένεση θρομβίνης ή κόλλας ινώδους εντός 
του σάκου υπό ακτινολογική καθοδήγηση16-18. Από 
αυτές, η πρώτη συνιστά μέσης βαρύτητας χειρουργείο 
και παρατείνει σημαντικά τη νοσηλεία, ενώ η δεύτερη 
είναι τεχνικά απαιτητική και με αμφίβολα αποτελέσμα-
τα. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται τελευταία όλο 

και περισσότερο είναι ο ενδαγγειακός εμβολισμός της 
κάτω μεσεντερίου με τη χρήση μικροσφαιριδίων2. Αν 
και η επέμβαση αυτή διενεργείται σε επίπεδο εκλεκτικού 
καθετηριασμού της άνω μεσεντερίου ή των οσφυϊκών 
αρτηριών, ενέχει τον κίνδυνο της αποτυχίας επαρκούς 
αποκλεισμού όψιμα, αλλά και της μετακίνησης των 
εμβόλων περιφερικότερα, σε αγγεία του μεσεντερίου, 
με συνέπεια την ισχαιμία του εντέρου19.

Η λαπαροσκοπική απολίνωση του τροφοδότη κλάδου 
άρχισε να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σαν μια 
εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος στην εμμένουσα 
ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ. Πρόκειται για μια ασφαλή και 
ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, που συνίσταται στην 
παρασκευή και απολίνωση του αγγείου που ευθύνεται 
για τη συνεχιζόμενη πλήρωση και διάταση του σάκου 
του ανευρύσματος με λαπαροσκοπικούς αγκτήρες α-
ποκλεισμού. Η διάρκεια του χειρουργείου κυμαίνεται 
σε λογικά επίπεδα και η νοσηλεία του ασθενούς είναι 
ιδιαίτερα σύντομη, ενώ το αποτέλεσμα είναι μόνιμο και 
δεν υπάρχει πιθανότητα επανασηραγγοποίησης, όπως 
με τον εμβολισμό με μικροσφαιρίδια. Τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα επιβεβαιώθηκαν και στην περίπτωση 
που περιγράφουμε, με τον επιτυχή αποκλεισμό του 
τροφοδότη κλάδου, τη σύντομη μετεγχειρητική νοση-
λεία και το, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν απαιτείται η 
συνδρομή ακτινολογικού εξοπλισμού υψηλών προδια-
γραφών καθώς και το ότι ταυτόχρονα αποφεύγεται η 
έκθεση του ασθενούς και του προσωπικού σε ακτινο-
βολία, την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική μέθοδο. Η 
μέχρι σήμερα βιβλιογραφία περιλαμβάνει εξαιρετικά 
μικρό αριθμό περιπτώσεων ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ που 
αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά9-11,14,16,20. Σε δύο 
μάλιστα περιπτώσεις14,16, η λαπαροσκοπική απολίνωση 
συνδυάστηκε και με μια επιπλέον επεμβατική μέθοδο, 
ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε επιτυχής αποκλεισμός της 
κάτω μεσεντερίου αρτηρίας με τη συνδρομή ρομποτικής 
τεχνολογίας20.

ΣΥΜΠεΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, η ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ μετά από 
ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής 
αορτής είναι μια υπαρκτή επιπλοκή, η οποία σε μικρό 
ποσοστό είναι εμμένουσα και μπορεί να οδηγήσει σε αύ-
ξηση του ανευρυσματικού σάκου και επακόλουθη ρήξη 
του ΑΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αποκλεισμός 
του τροφοδότη κλάδου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια 
ευρέως αποδεκτή και καθιερωμένη μέθοδος για την 
αντιμετώπισή της επιπλοκής αυτής. Ο λαπαροσκοπικός 

Εικόνα 5. Το ανεύρυσμα όπως φαίνεται στη CT μετά 
την επιτυχή επανεπέμβαση. Παρατηρείται εξάλειψη της 
ενδοδιαφυγής (Α), ενώ στην τρισδιάστατη ανασύνθεση 
διακρίνεται ο αποκλεισμός της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας 
με λαπαροσκοπικά clips (Β), (λευκό βέλος).
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αποκλεισμός της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας είναι μια 
ασφαλής τεχνική, που οδηγεί σε μόνιμο αποτέλεσμα και 
συνιστά κατά περίπτωση μια εφικτή και συνάμα ελάχι-
στα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης της εμμένουσας 
ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ.

ABSTRACT

Laparoscopic ligation of the inferior 
mesenteric artery for the management of a 
persistent type II endoleak after EVAR for AAA

Georgiou G1., Bali Ch1., Kouvelos G2., Papas N2., 
Papadopoulos G3., Fatouros M1., Matsagkas M2.

1Department of Surgery, 2Vascular Surgery Unit, 3Department 
of Anaesthesiology, School of Medicine, University of Ioannina, 
Ioannina, Greece

Α male patient who underwent endovascular repair 
of an abdominal aortic aneurysm was presented 
during the routine follow-up with a persistent type 
II endoleak, feeding from the inferior mesenteric ar-
tery. Due to the ongoing expansion of the aneurysm 
sac, occlusion of the feeding vessel was considered 
appropriate. Laparoscopic ligation of the inferior 
mesenteric artery was successfully performed, leading 
in disappearance of the endoleak and stabilization 
of the aneurysm sac. 

Key words: EVAR for AAA, type II endoleak.
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