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Ανατομία και φυσιολογία
Η ηπατική αρτηρία όπως η αριστερή γα-

στρική και η σπληνική προέρχονται από τον 
κοιλιακό άξονα. Η ηπατική αρτηρία διασχίζει 
το άνω όριο του παγκρέατος με κατεύθυνση 
την πρώτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου και 
διαμέσου των στοιβάδων του επιπλόου 
φθάνει στις πύλες του ήπατος, βρισκόμενη 
μπροστά από την πυλαία φλέβα και επί 
τα εντός του κοινού χοληδόχου πόρου. 
Στις πύλες του ήπατος χωρίζεται σε έναν 
δεξιό, έναν αριστερό και περιστασιακά και 
σε ένα μέσο ηπατικό κλάδο. Ο μέσος ηπα-
τικός κλάδος μπορεί να προέρχεται από 
τον αριστερό ηπατικό κλάδο στο 45% των 
ασθενών. Τροφοδοτεί κυρίως τον τετρά-
πλευρο λοβό και ενίοτε τον κερκοφόρο 
λοβό και την χοληδόχο κύστη παρόλο που 
η τελευταία τροφοδοτείται κύρια από την 
κυστική αρτηρία που είναι κλάδος της δεξιάς 
ηπατικής αρτηρίας. Αναφέρονται αρκετές 
παραλλαγές αυτής της ανατομικής κατα-
νομής, οι πιο συχνές εκ των οποίων είναι: 
αριστερή ηπατική αρτηρία προερχόμενη 
από την αριστερή γαστρική (25%), δεξιά 
ηπατική προερχόμενη από την άνω μεσε-
ντέριο αρτηρία (14%), ολόκληρη η ηπατική 
αρτηρία προερχόμενη από την αορτή ή 
από τη μεσεντέριο (σπάνια). Οι διαμαρτίες 
αυτές έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία στη 
μεταμόσχευση ήπατος. 

Η ηπατική αρτηρία σχηματίζει δίκτυο τρι-
χοειδών γύρω από τα χοληφόρα και όπως 
γίνεται κατανοητό, η διακοπή της ροής 
αίματος στα χοληφόρα προκαλεί βλάβες 
αυτών. Καταστάσεις που σχετίζονται με 
τέτοιες βλάβες περιλαμβάνουν τη μετα-
μόσχευση του ήπατος, καθώς επίσης την 
έγχυση κυτταροτοξικών φαρμάκων διαμέ-
σου της ηπατικής αρτηρίας και διεγχειρητικό 
ή αμβλύ τραύμα.

Η ηπατική αρτηρία τροφοδοτεί το ήπαρ με 
το 35% της ηπατικής αιματικής ροής(800-
1200ml/min) και με το 50% του οξυγόνου. 
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις του ήπατος εξυπη-
ρετούνται από την πυλαία φλέβα. Η ρύθμιση 
της ροής του αίματος στην ηπατική αρτηρία 
δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Φαίνεται ότι 
υπάρχει ένας αμοιβαίος αντιρροπιστικός 
μηχανισμός μεταξύ της ηπατικής αρτηρίας 
και της πυλαίας φλέβας κατά τον οποίο η 
μείωση της αιματικής ροής στον έναν αγωγό 
συνοδεύεται από μειωμένη αντίσταση εισ-
ροής στον άλλο. Έτσι διατηρείται σταθερή 
η ροή του αίματος μέσα στο ήπαρ.

Απόφραξη ηπατικής αρτηρίας
Ως πιο συχνές αιτίες απόφραξης ηπατικής 

αρτηρίας θεωρούνται η αρτηριοσκλήρωση, 
θρόμβωση, εμβολισμός, ανευρύσματα, η 
οζώδης πολυαρτηρίτιδα, η αληθής πολυ-
κυτταραιμία, η χρήση αντισυλληπτικών δι-
σκίων, νεοπλάσματα, καθώς και οι επιπλοκές 
που συνοδεύουν τις δια μέσου καθετήρων 
θεραπευτικές διαδικασίες.

Οι συνέπειες της απόφραξης της ηπατικής 
αρτηρίας εξαρτώνται από τη θέση, το χρόνο 
που λαμβάνει χώρα και την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η πυλαία κυκλοφορία. Όταν 
η απόφραξη παρατηρείται πάνω από τη δια-
κλάδωση της γαστρικής και της γαστροδω-
δεκαδακτυλικής αρτηρίας δεν συνοδεύεται 
από ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας. 
Βραδεία θρόμβωση είναι περισσότερο ανε-
κτή από την αιφνίδια. Ταυτόχρονη απόφραξη 
ηπατικής αρτηρίας και πυλαίας φλέβας είναι 
σχεδόν πάντα θανατηφόρος. Την ηπατι-
κή απόφραξη ακολουθεί η ισχαιμία του 
ήπατος(έμφρακτο), όπως συμβαίνει και σε 
καταστάσεις χαμηλής καρδιακής παροχής ή 
διαβητικής κετοξέωσης. Ηπατικό έμφρακτο 
συνήθως εμφανίζεται και μετά την χειρουρ-
γική απολίνωση της ηπατικής αρτηρίας, 
καθώς και μετά τη ρήξη της ηπατικής αρτη-
ρίας συνεπεία τραυματισμών της κοιλιακής 

χώρας ή προσπαθειών καθετηριασμού αυτής 
στα πλαίσια θεραπευτικών παρεμβάσεων 
ή χειρισμών. 

Οι ασθενείς με απόφραξη της ηπατικής 
αρτηρίας παρουσιάζουν αρχικά οξύ κοιλι-
ακό άλγος, αρτηριακή υπόταση και τελικά 
shock. Σημεία σοβαρής ηπατικής ανεπάρκει-
ας αναπτύσσονται και εξελίσσονται γρήγορα. 
Σημειώνεται άνοδος των τρανσαμινασών και 
της χολερυθρίνης, παράταση του χρόνου 
προθρομβίνης και τελικά ο ασθενής εμφα-
νίζει ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Πυρετός και 
λευκοκυττάρωση εμφανίζονται συχνά καθώς 
η νόσος εξελίσσεται. Η πρόγνωση αυτής 
της κατάστασης είναι φτωχή. Ουσιώδης 
εξέταση για τη διάγνωση είναι η ηπατική 
αρτηριογραφία. Η Αξονική Τομογραφία και το 
υπερηχογράφημα κοιλίας αναδεικνύουν το 
έμφρακτο ως περιγεγραμμένη, συχνά σφη-
νοειδούς σχήματος βλάβη, που εκτείνεται 
περιφερειακά. Η θεραπεία αποσκοπεί κυρίως 
στην αντιμετώπιση της βασικής νόσου, αλλά 
η γενική αντιμετώπιση είναι συνήθως αυτή 
της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.

Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες
Οι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες στην 

πυλαία κυκλοφορία είναι σπάνιες, αλλά 
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι 
αποτελούν αιτία πυλαίας υπέρτασης, η 
οποία όμως είναι εν δυνάμει θεραπεύσιμη. 
Στις αιτίες περιλαμβάνονται το τραύμα με 
αμβλύ όργανο, διάβρωση ανευρύσματος 
μέσα στο πυλαίο σύστημα, ιατρογενείς 
επιπλοκές θεραπευτικών ή διαγνωστικών 
χειρισμών, συγγενείς ανωμαλίες και νεο-
πλάσματα. Επίσης, η ανάπτυξη επικοινωνίας 
μεταξύ της ηπατικής αρτηρίας και της πυ-
λαίας φλέβας μπορεί να προκληθεί από τη 
ρήξη ανευρύσματος της ηπατικής αρτηρίας 
ή τραύμα. Ανάπτυξη επικοινωνιών μέσα 
στο ήπαρ είναι συνήθως ιατρογενούς προ-
ελεύσεως (βιοψία ήπατος, διαδερμική χο-
λαγγειογραφία) ή απότοκος νεοπλάσματος 
(ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα). Το σύνδρομο 
Rendu-Osler-Weber μπορεί επίσης να προ-
καλέσει αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία. 

Οι επικοινωνίες ή συρίγγια μεταξύ ηπατικής 
αρτηρίας και πυλαίας φλέβας παρουσιά-
ζουν ένα κλινικό φάσμα που κυμαίνεται από 
κατάσταση τελείως ασυμπτωματική έως 
κοιλιακό πόνο, εντερική ισχαιμία, πυλαία 
υπέρταση με γαστροεντερική αιμορραγία, 
ασκίτη και σε λίγες περιπτώσεις εμφάνι-
ση συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. 
Ακρόαση φυσήματος, ιδίως στο δεξιό άνω 
τεταρτημόριο της κοιλίας, παρουσιάζεται 
στο 80% περίπου των ασθενών, ενώ πυ-
λαία υπέρταση αναπτύσσεται περίπου στο 
40% των ασθενών και ειδικά όταν έχουμε 
ανάπτυξη συριγγίων στα μεγάλα αγγεία. Η 
Αξονική τομογραφία και το υπερηχογράφημα 
με Doppler μπορούν να ανιχνεύσουν την 
παρουσία των αρτηριοφλεβικών συριγγίων, 
αλλά η εξέταση εκλογής που παρέχει την 
καλύτερη πληροφόρηση για την ανατομική 
διαμόρφωση των συριγγίων είναι η αρτη-
ριογραφία του ήπατος.

Η θεραπευτική παρέμβαση προσαρμόζεται 
ανάλογα με το εύρος και τη θέση του συ-
ριγγίου, καθώς επίσης και από την παρουσία 
επιπλοκών όπως η πυλαία υπέρταση ή άλλα 
συμπτώματα. Τα μικρά ενδοηπατικά συρίγγια 
χωρίς την παρουσία πυλαίας υπέρτασης 
παραμένουν συνήθως σταθερά σε μέγε-

θος και πολλές φορές κλείνουν αυτόματα, 
οπότε σε μία τέτοια περίπτωση ο ασθενής 
δεν χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, 
αλλά τίθεται υπό στενή παρακολούθηση. 
Όταν, όμως, η ανάπτυξη των συριγγίων 
είναι εξωηπατική, υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος αύξησης του μεγέθους τους και 
συνεπώς ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί 
σε θεραπεία -έστω και αν είναι ασυμπτωμα-
τικός- είτε χειρουργική, είτε με εμβολισμό 
διαμέσου καθετήρος.

Ανευρύσματα ηπατικής αρτηρίας
Τα ανευρύσματα της ηπατικής αρτηρίας 

βρίσκονται στην τέταρτη θέση σε συχνότη-
τα, συνιστώντας το 20% περίπου όλων των 
σπλαγχνικών ανευρυσμάτων. Τα ανευρύ-
σματα μπορεί να είναι ενδο ή έξω ηπατικά 
με τα τελευταία να είναι τέσσερις φορές 
πιο συχνά και με την κύρια ηπατική αρτηρία 
να είναι η πιο συχνή εστία εντόπισης. Το 
μέγεθός τους σπάνια είναι μικρότερο από 
δύο (2) εκατοστά και μόνο περιστασιακά 
ξεπερνά τα δέκα (10) εκατοστά.

Στα αίτια δημιουργίας των ανευρυσμάτων 
της ηπατικής αρτηρίας περιλαμβάνονται: η 
αρτηριοσκλήρωση που ανευρίσκεται στο 
30% περίπου των περιπτώσεων, συστη-
ματικές λοιμώξεις (κυρίως η βακτηριδιακή 
ενδοκαρδίτιδα), τραύμα (βιοψία ήπατος 
και άλλες διαδικασίες), σύφιλη, φυματίω-
ση, περιαρτηριακές φλεγμονές (είτε από 
χολοκυστίτιδα, είτε από παγκρεατίτιδα) 
και συγγενείς ανωμαλίες. Ανευρύσματα 
ηπατικής αρτηρίας έχουν παρατηρηθεί και 
σε συστηματικές νόσους, οι οποίες σχετί-
ζονται με διάχυτες αγγειακές ανωμαλίες και 
πολλαπλά ανευρύσματα (σύνδρομο Marfan, 
σύνδρομο Ehlers-Danlos, νόσος Rendu-
Osler-Weber και ινομυώδης υπερπλασία). 
Πρέπει να αναφερθεί επίσης το γεγονός 
ότι τα ανευρύσματα της ηπατικής αρτηρίας 
περιλαμβάνονται ανάμεσα στις επιπλοκές 
της ορθοτοπικής μεταμόσχευσης ήπατος. 
Το 17% των αναφερομένων ανευρυσμάτων 
στην τελευταία δεκαετία σχετίζονται με τη 
μεταμόσχευση ήπατος. Τέλος, σχηματισμός 
ανευρυσμάτων έχει αναφερθεί μετά από 
εμβολισμό ηπατικού όγκου και υπεύθυνος 
παράγοντας θεωρήθηκε η ουσία που χρη-
σιμοποιήθηκε για τον εμβολισμό. 

Τα ανευρύσματα της ηπατικής αρτηρίας 
συνήθως εμφανίζονται στη μέση ηλικία 
(μ.ο.38 έτη) με επικράτηση του αντρικού 
φύλου με αναλογία Α:Γ 4/1. Η πλειονότητα 
των ασθενών με ανευρυσματική διάταση 
μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Όταν υπάρχουν συ-
μπτώματα προεξάρχει ο κοιλιακός πόνος 
σε ποσοστό 55-75% των περιπτώσεων. Ο 
πόνος μπορεί να είναι οξύς και σοβαρός, 
λόγω διαχωρισμού ή βύθιος, λόγω πίεσης. 
Ρήξη εμφανίζεται στο 80% των περιπτώσε-
ων και συνοδεύεται από ενδοπεριτοναϊκή 
αιμορραγία στη περίπτωση εξωηπατικού 
ανευρύσματος ή μαζική αιμοχολία με γα-
στροεντερική αιμορραγία και ίκτερο στην 
περίπτωση ενδοηπατικού ανευρύσματος. 
Αυτή η τριάδα συμπτωμάτων του κοιλια-
κού πόνου, ίκτερου και γαστροεντερικής 
αιμορραγίας γνωστής και ως τριάδα του 
Quincke παρουσιάζεται περίπου στο ένα 
τρίτο των περιπτώσεων και θα πρέπει να 
εγείρει την υπόνοια του ανευρύσματος της 
ηπατικής αρτηρίας.

Δυστυχώς, τα ανευρύσματα έχουν συνή-
θως θανατηφόρα κατάληξη. Εάν δεν θερα-
πευτούν ή θεραπευτούν μετά τη ρήξη, μόνο 
ένας στους πέντε ασθενείς τελικά επιβιώνει. 
Υποψία για πιθανή ύπαρξη ανευρύσματος 
τίθεται με την παρουσία δακτυλιοειδούς 
ασβεστοποίησης στην περιοχή του δεξιού 
άνω υποχονδρίου, ορατής στην ακτινογρα-
φία κοιλίας. Η ενδοσκοπική παλίνδρομη 
χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) ή η δι-
αδερμική διηπατική χολαγγειογραφία (PTC) 
μπορεί να αναδείξουν διάταση χοληφόρων 
και ελλείμματα σκιαγράφησης ειδικά σε 
ασθενείς με μέλαινα. 

Η Μαγνητική Τομογραφία αναδεικνύει αι-
μορραγία ή τον σχηματισμό του ανευρύ-
σματος. Επίσης το έγχρωμο Doppler και το 
υπερηχογράφημα κοιλίας είναι χρήσιμα δι-
αγνωστικά εργαλεία, ιδίως κατά τη διάρκεια 
του follow up των ασθενών. Η χρήση της 
ελικοειδούς Αξονικής Τομογραφίας μπορεί 
να θέσει τη διάγνωση πριν τη διενέργεια 
αγγειογραφίας. Η αποτελεσματική όμως θε-
ραπεία του ανευρύσματος βασίζεται κυρίως 
στα ευρήματα της αγγειογραφίας. Αυτή θα 
επιβεβαιώσει τη διάγνωση, θα αναγνωρίσει 
άλλα ανευρύσματα (20% είναι πολλαπλά), 
θα διαχωρίσει τα τροφοφόρα αγγεία, θα 
αναγνωρίσει τυχόν αρτηριοφλεβικές επικοι-
νωνίες και θα παρέχει εκείνες τις ανατομικές 
πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για 
τους περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς 
(χειρουργείο ή εμβολισμός).

Η θεραπεία των ανευρυσμάτων εξαρτάται 
από την εντόπισή τους, την αγγειακή ανα-
τομία της περιοχής, την αιτιολογία και τις 
συνυπάρχουσες συνθήκες. Τα κοινά ανευ-
ρύσματα της ηπατικής αρτηρίας αντιμετωπί-
ζονται είτε με χειρουργική απολίνωση, είτε 
με εμβολισμό. Αυτή η θεραπευτική προ-
σέγγιση είναι εφικτή λόγω της σημαντικής 
παράπλευρης κυκλοφορίας που διαθέτει το 
ήπαρ από τη γαστροδωδεκαδακτυλική και 
τη δεξιά γαστρική αρτηρία. Ένα ανεύρυσμα 
στην κοινή ηπατική αρτηρία κεντρικά της 
γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας μπο-
ρεί να απολινωθεί με ασφάλεια. Εάν όμως 
εντοπίζεται περιφερικά αυτής, η απολίνωση 
διακόπτει την παράπλευρη κυκλοφορία 
διαμέσου της γαστροδωδεκαδακτυλικής και 
της δεξιάς γαστρικής αρτηρίας και μπορεί να 
οδηγήσει σε ηπατική ισχαιμία. Για το λόγο 
αυτό η θεραπεία στηρίζεται στην εκτομή 
του ανευρύσματος και στην ανακατασκευή 
της αρτηρίας.

Τα ενδοηπατικά ανευρύσματα αντιμετωπί-
ζονταν είτε με εκτομή του προσβεβλημένου 
τμήματος του ήπατος, είτε με απολίνωση 
του τροφοφόρου αγγείου. Ο εμβολισμός 
θεωρείται πλέον η θεραπεία εκλογής για 
αυτή την κατηγορία των ανευρυσμάτων. Η 
ενδοαγγειακή τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης 
ή εμβολισμός του αυλού του ανευρύσματος 
θεωρούνται οι θεραπείες εκλογής για τα 
εξωηπατικά ανευρύσματα, όπου η θέση 
και η μορφολογία της βλάβης καθορίζουν 
κάθε φορά το είδος της θεραπείας.

Μια ασυνήθης αλλά επικίνδυνη για τη ζωή 
του ασθενούς εξέλιξη είναι η εμφάνιση 
ψευδοανευρυσμάτων μετά την ορθοτοπική 
μεταμόσχευση ήπατος. Ο εμβολισμός στις 
περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να εφαρ-
μοσθεί λόγω των τοπικών φλεγμονών, οι 
οποίες είναι και η κύρια αιτία δημιουργίας 
των ψευδοανευρυσμάτων. Θεραπεία εκλο-
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γής για αυτές τις περιπτώσεις παραμένει 
η χειρουργική.

Βλάβες της ηπατικής αρτηρίας 
μετά από μεταμόσχευση ήπατος

Οι βλάβες της ηπατικής αρτηρίας είναι 
μία συνηθισμένη και σοβαρή επιπλοκή της 
ορθοτοπικής μεταμόσχευσης του ήπατος. 
Απόφραξη της αρτηρίας, στένωση και λι-
γότερο συχνή η ανάπτυξη αναστομωτικών 
ανευρυσμάτων είναι οι κύριες επιπλοκές. Η 
θρόμβωση εμφανίζεται πιο συχνά στα παιδιά 
από ότι στους ενήλικες, λόγω του μικρό-
τερου μεγέθους των αγγείων. Τα κλινικά 
ευρήματα περιλαμβάνουν την οξεία ηπατική 

νέκρωση, καθυστερημένη ροή της χολής 
ή υποτροπιάζοντα επεισόδια βακτηριαιμίας 
ως συνέπεια νέκρωσης του μοσχεύματος, 
νέκρωσης των χοληφόρων ή αποστημάτων 
μέσα στις νεκρωτικές περιοχές του ήπατος 
αντίστοιχα. 

H αρτηριογραφία του ήπατος είναι η δια-
γνωστική εξέταση εκλογής για την ανάδειξη 
των βλαβών της αρτηρίας σε συνδυασμό με 
το υπερηχογράφημα Doppler. Η θεραπεία 
της θρόμβωσης της ηπατικής αρτηρίας 
απαιτεί επαναμεταμόσχευση. Στα πλαίσια 
προσπαθειών μείωσης των θρομβωτικών 
επεισοδίων της ηπατικής αρτηρίας που ακο-
λουθούν τη μεταμόσχευση ήπατος πολλοί 
κλινικοί ιατροί συνιστούν την ενδοφλέβια 

χορήγηση ηπαρίνης με στόχο οι τιμές της 
μερικής θρομβοπλαστίνης να είναι 1,5-2 
φορές πάνω από το φυσιολογικό όριο για 
τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά τη μετα-
μόσχευση του ήπατος. Μετά την πάροδο 
των επτά ημερών και εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις καλής βατότητας της ηπατικής 
αρτηρίας, η χορήγηση της ηπαρίνης δύναται 
να διακοπεί δεδομένου του γεγονότος ότι 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες θρόμ-
βωσης της αρτηρίας.
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