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Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αγγειοχειρουργικό Τµήµα  
  

Οι μηροϊγνυακές παρακάμψεις στους υπερηλίκους  

Α. ΛΙΑΤΑΣ, Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ, ∆. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Β. ΒΟΥΚΕΝΑ και Ι. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ  

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλων των περιπτώσεων μηροϊγνυακών 
(Μ-Ι) παρακάμψεων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία 4ετία στο Αγγειοχειρουργικό 
Τµήµα του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών σε ασθενείς µε αποφρακτική αρτη-
ριοπάθεια σταδίων ΙΙΙ και ΙV κατά Fontaine µε ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους > 75 ετών. 
Εκτελέστηκαν 57 Μ-Ι παρακάμψεις από το 1985-1989. Οι ασθενείς διαιρέθηκαν σε 2 ομά-
δες: Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει ασθενείς > 75 ετών και η  ομάδα Β ασθενείς < 75 
ετών. Και οι δύο ομάδες μελετήθηκαν σύμφωνα µε τον τύπο του μοσχεύματος (αυτόλο-
γο η PTFE), που χρησιμοποιήθηκε, εάν το πέρας του μοσχεύματος ήταν άνωθεν ή κάτω-
θεν του επιπέδου του γόνατος, την βατότητα του μοσχεύματος, και την συχνότητα δια-
σώσεως του µέλους. ∆ιαπιστώθηκε: 1) ότι οι Μ-Ι αποφράξεις στους υπερηλίκους πρέπει να 
χειρουργούνται µε τοποθέτηση παρακάμψεως, ιδίως αυτόλογου φλεβικού μοσχεύμα-
τος όπου αυτό είναι δυνατόν, και 2) ότι η ηλικία και οι περιφερικές ισχαιμικές βλάβες 
δεν πρέπει να είναι ανασταλτικοί παράγοντες της χειρουργικής θεραπείας δεδομένης 
της υψηλής θνητότητας του μείζονος ακρωτηριασμού καθώς και των κοινωνικών προ-
βλημάτων που απορρέουν από αυτόν.  

 

 

Εισαγωγή  
Η αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω 

άκρων, αρτηριοσκληρωτικής αιτιολογίας, προ- 
σβάλλει άτοµα μέσης και μεγάλης ηλικίας. ∆ε- 
δομένης αφ' ενός της υψηλής θνητότητας του 
ακρωτηριασμού και της επακόλουθης αναπη- 
ρίας ειδικότερα στους υπερήλικες και αφ' ε- 
τέρου της προόδου της περιοχικής αναισθη- 
σίας, γίνεται σήμερα προσπάθεια αποκατάστα- 
σης  της  αιματικής  ροής  σε   κάθε   εφικτή  πε- 

 
ρίπτωση. Ιδιαιτέρως άτοµα ηλικίας > 75 ετών, 
υψηλού κινδύνου, αντιμετωπίζονται σήμερα 
επιτυχώς τόσο εγχειρητικά όσον και μετεγ- 
χειρητικά. 

Υλικό και Μέθοδοι  
Την  τελευταία 4ετία στην Αγγειοχειρουρ-

γική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκο- 
μείου Αθηνών εκτελέστηκαν 57 Μ-Ι παρακάμ- 
ψεις   για   αποφρακτική  αρτηριοπάθεια  µε  μη-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναστάσιος Λιάτας MD. F.I.C.A. 
Διευθυντής   Χειρουργός   ΕΣΥ 
Γ.Ν.Α "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

A C Liatas MD F.I.C.A. - Consultant Surgeon 
Athens  General  Hospital  "EVAGELISMOS"



416                                                                                                                                         ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

ροϊγνυακή εντόπιση σε ασθενείς σταδίων ΙΙΙ 
και IV κατά Fontaine, εκ των οποίων 25 αφο- 
ρούσαν ασθενείς ηλικίας > 75 ετών (µέση η- 
λικία = 80 έτη) και 32 ασθενείς ηλικίας < 75 
ετών (μέση ηλικία = 60 έτη). Στον πίνακα Ι φαί-
νεται η εντόπιση και το είδος της νόσου ως ε- 
πίσης και η συχνότητα αυτής. Κύρια αίτια ή- 
ταν η αρτηριοσκληρωτική απόφραξη της επι- 
πολής μηριαίας και ιγνυακής αρτηρίας και ο- 
λιγότερο συχνά τα ανευρύσματα της ιγνυακής 
και επιπολής μηριαίας αρτηρίας καθώς και ρή- 
ξεις αυτών.  

Τα κύρια συμπτώματα προσέλευσης των 
ανωτέρω ασθενών ήταν άλγος ανάπαυσης 
και ισχαιμικές αλλοιώσεις άκρου ποδός (άτο-
να έλκη, ισχαιμική γάγγραινα δακτύλων και 
πτέρνας). 

 

 

Αντικειμενικά υπήρχαν όλα τα σημεία της 
χρόνιας και οξείας ισχαιμίας και ο ποδοκνη- 
μικός δείκτης ήταν < 0,4. Σε όλους τους α- 
σθενείς έγινε αρτηριογραφικός έλεγχος µε τον 
οποίο διαπιστώθηκε ο βαθμός και η έκταση των 

αρτηριακών βλαβών. Πολλοί ασθενείς εκτός 
των μηροϊγνυακών αποφράξεων είχαν και αλ- 
λοιώσεις και στις περιφερικότερες αρτηρίες 
της κνήμης. Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών έ- 
γινε και διεγχειρητική αγγειογραφία. Ακολού- 
θως γινόταν χειρουργική αποκατάσταση της 
αρτηριακής κυκλοφορίας επιλεγομένου εκά- 
στοτε του προσφορότερου μοσχεύματος για τον 
ασθενή (αυτόλογο ή ετερόλογο), όπως φαί- 
νεται στους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ ως και το ύψος 
της τελικής αναστόμωσης, άνωθεν η κάτω- 
θεν του γόνατος.  

Αποτελέσματα  
Σε 13 ασθενείς > 75 ετών που τοποθετή- 

θηκε μόσχευμα PTFE (7 άνωθεν και 6 κάτωθεν 
του γόνατος), έγιναν 2 ακρωτηριασμοί για µό- 
σχευμα άνωθεν του γόνατος και 3 ακρωτηρια- 
σμοί για μόσχευμα κάτωθεν του γόνατος. Σε 
12 ασθενείς > 75 ετών που τοποθετήθηκε φλε- 
βικό μόσχευμα (11 in situ και 1 reversed), υπήρξε 
μόνον 1 ακρωτηριασμός. 
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Για τους ασθενείς < 75 ετών µε PTFE µό- 
σχευμα, έγιναν 3 ακρωτηριασμοί, ενώ έγινε 1 
ακρωτηριασμός σε ασθενή µε φλεβικό µό- 
σχευµα. 

Συνολικά έγιναν 10 ακρωτηριασμοί στην 
άμεση μετεγχειρητική περίοδο, ήτοι 6 στους 
ασθενείς ηλικίας > 75 ετών και 4 στους ασθε- 
νείς ηλικίας < 75 ετών. Κύρια αίτια αυτών των 
ακρωτηριασμών ήταν: 1) Πτωχό περιφερικό αρ-
τηριακό  δίκτυο  (8 ασθενείς), 2) παραμελημέ- 
νη θρόμβωση (1 ασθενής), και 3) κακή τεχνική 
και πτωχό περιφερικό αρτηριακό δίκτυο (1 α- 
σθενής), πίνακας IV. 

Όλα  τα μοσχεύματα, πλην ενός, ήταν βα- 
τά εντός των πρώτων 6 μηνών, ενώ μετά 1 ε- 
τος υπήρξαν 2 θρομβώσεις (1 θρόμβωση στον 
12ο μήνα και 1 στον 14ο μήνα). Πρέπει να ση- 
μειωθεί ότι όλα τα οψίμως αποφραχθέντα μο- 
σχεύματα ήταν συνθετικά. 

Συζήτηση  
Είναι γνωστό ότι η έκβαση των χειρουργι- 

κών επεμβάσεων των Μ-Ι παρακάμψεων εξαρ- 
τάται: 1) από την πέραν του μοσχεύματος βα- 
τότητα του αρτηριακού δικτύου, 2) από το εί- 
δος του μοσχεύματος, 3) από την εξέλιξη της 
αρτηριοσκληρωτικής νόσου και 4) από την εγ- 
χειρητική τεχνική.  

Σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι 8 από 
τους 10 πρώιμους ακρωτηριασμούς οφείλονταν 
σε πτωχό περιφερικό αρτηριακό δίκτυο, 1 σε πα- 
ραμελημένη θρόμβωση της επιπολής μηριαίας 
αρτηρίας και 1 σε συνδυασμό κακής εγχειρη- 
τικής τεχνικής και πτωχού περιφερικού δικτύου. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η χρησιμοποίηση αυ- 
τομοσχεύματος1,2,3,4,5,6,7 σαφηνούς (in situ ή reversed) 
υπερτερεί των συνθετικών μοσχευμάτων έστω 
και αν αυτά είναι PTFE. Στους υπερήλικες τα 
αποτελέσματα  υπολείπονται εξ αιτίας του πτω- 

 

χού περιφερικού αρτηριακού δικτύου. Σηµαν- 
τικό  είναι το γεγονός ότι το ποσοστό  διάσω- 
σης των  µελών  στους  υπερήλικες  είναι  πο- 
λύ υψηλό (73,3%) και αυτό επιβάλλει τη χει- 
ρουργική αποκατάσταση των μηροϊνυακών α- 
ποφράξεων λαµβανοµένης υπ' όψιν της µηδε- 
νικής εγχειρητικής θνητότητας 8, 9, 10. 

Συμπέρασμα 
Οι Μ-Ι αποφράξεις  στους  υπερήλικες πρέ-

πει να χειρουργούνται  µε  τοποθέτηση  παρα-
κάμ- ψης,  ιδίως  αυτόλογου  φλεβικού  μοσχεύ-
μα- τος όπου είναι δυνατόν.  

Η  ηλικία  και  οι ισχαιμικές  περιφερικές βλά- 
βες δεν πρέπει να είναι ανασταλτικοί παράγον- 
τες της χειρουργικής θεραπείας δεδομένης 
της υψηλής θνητότητας του μείζονος ακρω- 
τηριασμού καθώς και των κοινωνικών προβλη- 
μάτων που απορρέουν από αυτόν.  

SUMMARY  

Femoropopliteal Bypasses in the elderly 

A. LIATAS,  J. MARAKIS,  D. ARVANITES, Μ. LAZARIDES, 

Β. VOUKENA and J. DAJIANTAS 

57 femoropopliteal bypasses were 
performed from 1985 to 1989 in the department 
of Vascular Surgery of Athens General Hospital. 
The patients in this study were divided into two 
groups: Α and  Β.  Group  Α  included  patients 
> 75 years  of  age  and group Β included patients 
< 75 years of age. Both groups were studied 
according to the type of graft (autologous or 
PTFE) which was used, whether the distal end 
of the graft was above or below the knee, the 
patency rate, and the limb salvage rate. 
Femoropopliteal atherosclerotic occlusions in 
the elderly should be corrected surgically using 
autologous or PTFE grafts. Surgery of this type 
in the elderly is a well tolerated surgical 
procedure with minimal mortality and high limb 
salvage rate. Autologous vein grafts give better 
results compared to PTFE ones regarding the 
patency rate although the later is a good 
alternative when the saphenous vein is not 
available. 
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