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-

panaszmentes lesz.

53 year old female patient with left food critical limb ischaemia underwent CT-angiography investigation. The CT angio-

with two balloon-expandable Bentley BeGraft successfully, without complication. The wound has been healed after the 
procedure and the patient remained asymptomatic.
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Bevezetés

Az aorta descendens stenosis egy ritka betegség, 
amely vagy érsebészeti vagy intervenciós megoldással 

tágítás (1), vagy a stentelés (2–4) alkalmazható keze-
-

ménye az aortaperforáció, amely egy életveszélyes 
-

fedése egy alternatív megoldás és ebben az esetben a 
perforáció esélye alacsony (5–9).

Esetbemutatás

korábban már hasi aortastenosis miatt hasi aorta ballo-

nos angioplasticán (PTA) esett át. Jelen felvételre a bal 
-

2016-ban akut bal alsó végtagi iszkémia miatt lokális lí-
zis, majd bal oldali a. iliaca externa és arteria femoralis 
superfitialis (AFS) PTA, 2017-ben infrarenalis aorta PTA, 
2019-ben stroke l.s., 1995-ben cervixkarcinóma miatt 
opus, radioterápia, 2009-ben ileus miatt opus, 2011-
ben húgyhólyag-ruptura miatt sutura, urostoma-képzés. 

-
mi bal alsó végtagi fájdalom miatt érsebészeti javaslat-
ra angiológiai kontrollja történt. Vaszkuláris ultrahangon 
infrarenalis aortaszakaszon szignifikáns, illetve a bal 

-
ben aortográfiát és bal AFS gyógyszeres ballonos PTA-t 
végeztünk, jó angio gráfiás eredménnyel. Vascular team 
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-
gráfiás vizsgálattal rekonstruáltuk az aorta és a nagyerek 

-
(1. ábra). Második 

bal distalis arteria radialis behatolásból (6F sheat) egy 
125 cm-es Pigtail-katétert vezettünk az aortába. Ultra-
hangvezérelt arteria femoralis communis szúrás után a 

-

8×60, Abbot, USA) egy Jindo dróton (Cordis) keresztül. A 
-

ley BeGraft-tal fedtük le (Bentley, USA), jó angiográfiás 
eredményt elérve. A femoralis behatolást 8F-es Angio-
seal-lel zártuk (Abbot, USA). A szúrás helyén további szi-
várgó vérzést észleltünk, ezért a bal distalis arteria radi-

-
sékelt fokú anemizálódás miatt az érsérülés kizárására 
célzott ultrahangvizsgálatot végeztünk. Vaszkuláris szö-

kapott. 6 hónapos kontrollra sebei meggyógyultak, járás-

Megbeszélés

-
dicionális sebészi úton aorto-bifemoralis bypass biz-
tosításával, vagy endovaszkuláris módszerrel PTA-val 

-
nyei az aortadisszekció, -elzáródás és -perforáció. A 

 25 infrarenalis aortastenosisos 
beteg adatait publikálták. A PTA során nem volt vasz-
kuláris komplikáció és az 5 éves nyomonkövetés során 
a nyitvamaradás 70%-os volt. A aorta primer stentelé-
se már a sebészi eljárásokkal összehasonlítható ered-
ményeket mutat.  30 beteg-
ben végeztek primer stentelést 93%-os sikerrátával. 

-

1. ÁBRA. CT-angiográfia és méterezés. A hasi aorta az arteria renalisok alatt kritikus, meszes szűkületet mutat. A CT-angiográfia 
alapján egy 12×59 és egy 12×39 mm-es BeGraft-beültetés jön szóba
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avatkozás alatt egy betegben a major haematoma, egy 
betegben miokardiális infarktus, két distalis embolizá-
ció (egy halál és egy agyvérzés lízis miatt). Simons és 

 27 hónapos nyomonkövetés során 2 be-
tegben észleltek instent restenosist (11,7%). A ballonra 
applikált stentgraftok tovább csökkenthetik a procedu-

perforáció és a distalis embolizáció rizikójának csök-
kentésével, illetve esetlegesen a hosszú távú nyitva 
maradás biztosításával. A stentgraftok eredményesen 

és hosszú távú nyitva maradást arteria iliaca commu-
nis intervenciók során (5). A DISCOVER-studyban bal-
lon expandibilis fedett és nem fedett stenteket (Advanta 
V12, Atrium Medical Inc., Hudson, NH, USA) hasonlít-
ja össze arteria iliaca communis intervenciója során, 
de a betegbevonás még folyik. Egy jelenleg publikált 
metaanalízis során az arteria iliaca intervenciók so-
rán használt stentgraftok (iCast/Advanta V12, Viabahn 
VBX, BeGraft, LifeStream, and JOSTENT) egy évesen 
csökkentik mind a reintervenció számot és emelik a 
technikai sikerrátát. Hosszú távú eredményei az iCast/
Advanta V12 stentnek van. Ennek a stentnek a nyitva 
maradása 5 évesen 75% (6). A BeGraft Bentley stent 

-

-
-

gára a FEVAR-study folyamatban van (9).
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2. ÁBRA. Abdominalis DSA-vizsgálat. A ÁBRA. Jobb arteria radialis behatolásból végzett DSA-vizsgálat igazolja az aorta des-
cendens szub-okklúziót (fehér nyíl). Nyomásgrádiens 75 Hgmm a beavatkozás előtt. B ÁBRA. Záró angiográfia radialis behato-
lásból jó angiográfiás eredményt mutat. Nyomásgrádiens 5 Hgmm a beavatkozás után

A B


