
Εισαγωγή

Η σχετικά σταθερή ανατομική εντόπιση της κερκιδικής αρτηρίας στην πηχεοκαρπική, ο τεχνικά εύκολος καθετηριασμός του αγγείου και η χαμηλή συχνότητα

εμφάνισης επιπλοκών, την καθιστούν ως αγγείο προτίμησης στους περιφερικούς αρτηριακούς καθετηριασμούς. Αποτελεί μια σχετικά ασφαλή ιατρική πράξη με μια

αναφερόμενη επίπτωση μόνιμων ισχαιμικών επιπλοκών 0.09%. Η εκτεταμένη παράπλευρη κυκλοφορία του χεριού βασίζεται κυρίως στο επιπολής παλαμιαίο τόξο,παρόν

στο 85% περίπου των ασθενών [1]. Η απουσία σύγκλεισης αυτού του τόξου μειώνει σημαντικά έως κρίσιμα τις εφεδρίες του χεριού στο ισχαιμικό στρες. Παρουσιάζουμε

την περίπτωση ασθενούς με ισχαιμική γάγγραινα του 1ου και 2ου στίχου της άκρας χειρός που εμφανίστηκε μετά από τοποθέτηση κερκιδικής αρτηριακής γραμμής και

αντιμετωπίστηκε με ακρωτηριασμό και χρήση βουβωνικού κρημνού.

Παρουσίαση Περιστατικού

Γυναίκα 57 ετών διεκομίσθη στο νοσοκομείο μας εμφανίζοντας ξηρή γάγγραινα αντίχειρος και δείκτου δεξιάς άκρας χειρός (Fig 1). Είχε προηγηθεί νοσηλεία σε ΜΕΘ

άλλου υγειονομικού σχηματισμού λόγω διαβητικού κώματος, απότοκος σακχαρώδου διαβήτου τύπου 2 (δεν είχε διαγνωστεί έως τότε). Στα πλαίσια της νοσηλείας της στη

ΜΕΘ είχε τοποθετηθεί αρτηριακή κερκιδική γραμμή για 5 ημέρες. Το άκρο μετά από τρεις ημέρες και ενώ η ασθενής βρισκόταν σε SIRS, εμφάνισε σημεία ισχαιμίας

περιφερικά της γραμμής και αυτή αφαιρέθηκε 2 ημέρες μετά με την επιδείνωση της ισχαιμίας.

Η ασθενής μετά την βελτίωση της γενικής της κατάστασης παραπέμφθηκε στο τμήμα άκρας χειρός όπου διεπιστώθη κλινικά ξηρή γάγγραινα των δύο πρώτων στίχων.

Διενεργήθηκε CT αγγειογραφία που ανέδειξε απουσία σύγκλεισης του αρτηριακού τόξου και έλλειμμα σκιαγράφησης στην κερκιδική αρτηρία (Fig 2).

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου και πραγματοποιήθηκε ακρωτηριασμός του ισχαιμικού τμήματος και η κάλυψη επετέυχθη με μαρσιποποίηση του άκρου

με χρήση τεχνικής βουβωνικού κρημνού (Fig 3-4). Είκοσι ημέρες αργότερα έγινε ο αποχωρισμός του χεριού απο τη κοιλιακή χώρα. Η μετεγχειρητική πορεία της

ασθενούς ήταν ομαλή και η επούλωση του τραύματος ανεπίπλεκτη (Fig 5).

Οι πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις μετά από καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας είθισται να αντιμετωπίζονται συντηρητικά με αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες και

αντιπηκτικά [4]. Η ανάδειξη απουσίας ροής στην κερκιδική αρτηρία και η μη σύγκλειση του επιπολής αρτηριακού τόξου στο υπερηχογράφημα ή στην αξονική αγγειογραφία

παρόλαυτα θέτουν συνήθως χειρουργική ένδειξη, με θρομβεκτομή και επιδιόρθωση της αρτηρίας είτε παράκαμψη αυτής [5]. Στην περίπτωσή μας οι βαριές ισχαιμικές αλλοιώσεις

του δείκτου και του αντίχειρος κατά την παραπομπή του ασθενούς κατέστησαν τον ακρωτηριασμό επιβεβλημένο.Ο αγγειούμενος βουβωνικός κρημνός (επιπολής περισπώμενη

λαγόνιος αρτηρία) επιστρατεύτηκε με επιτυχία για την κάλυψη του εκτεταμένου ραχιαίου ελλείμματος της άκρας χειρός σε ένα δύσκολο φλεγμονώδες και ισχαιμικό έδαφος

Συμπερασματικά

Το επιπολής παλαμιαίο τόξο του χεριού προσφέρει σημαντικές εφεδρίες στο χέρι σε συνθήκες οξειδωτικού στρες και ισχαιμίας. Η ανατομική παραλλαγή με τη μη σύγκλειση

αυτού μπορεί να επηρεάσει κρίσιμα την αιμάτωση ίδια των πρώτων δυο στίχων, εφόσον τραυματιστεί η κερκιδική αρτηρία, οδηγώντας σε δυνητικά σοβαρές επιπλοκές.

Fig 1 Ξηρή γάγγραινα αντίχειρος και δείκτου δεξιάς άκρας χειρός

Αποκατάσταση πλήρους ελλείμματος πρώτου και δεύτερου στίχου άκρας χειρός με χρήση βουβωνικού κρημνού σε ασθενή με βαριές ισχαιμικές αλλοιώσεις μετά από 

αρτηριακό καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας.
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Fig 2 CT αγγειογραφία, όπου αναδεικνύεται σκιαγραφούμενη η ωλένια αρτηρία 

(κόκκινο βέλος) και η πρόσθια μεσόστεος (πράσινο βέλος) ενώ απουσιάζει το 

παλαμιαίο τόξο (μπλε βέλος) και η ροή στην κερκιδική αρτηρία.  

Fig 4 Μαρσιποποίηση του κρημνού 

στην κοιλιακή χώρα και κάλυψη του 

ραχιαίου ελλείμματος

Fig 5 Τελικό αποτέλεσμα 6 μήνες μετεγχειρητικά

Fig 3 Σχεδιασμός του 

βουβωνικού κρημνού με 

επιστράτευση της επιπολής 

περισπώμενης λαγονίου α. 

(βελος) 
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Συζήτηση

Ο καθετηριασμός της κερκιδικής αρτηρίας αποτελεί συχνότατη ιατρική πράξη λόγω της ευκολίας της τοποθέτησης της γραμμής. Αν και επιπλοκές όπως αιμάτωμα,

αγγειόσπασμος,ψευδοανεύρυσμα, λοίμωξη είναι συχνές, σοβαρές ισχαιμικές επιπλοκές περιγράφονται σε <0.09% και από αυτές ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές έχουν ως

κατάληξη τον ακρωτηριασμό. [2]. Ο λόγος είναι το πλουσιότατο παράπλευρο αγγειακό δίκτυο του χεριού που βασίζεται κυρίως στο επιπολής παλαμιαίο τόξο.

Η μη σύγκλειση του αρτηριακού τόξου που περιγράφεται σε περίπου 15% του πληθυσμού ελαττώνει σημαντικά τις εφεδρίες του χεριού στο ισχαιμικό στρες. Σε αυτές τις

περιπτώσεις θρόμβωση ή απόφραξη της κερκιδικής αρτηρίας ελαττώνει την παροχή στον πρώτο και δεύτερο στίχο της άκρας χειρός, οι οποίοι στο γενικό πληθυσμό,

αρδεύονται κάτα κύριο λόγο από την κερκιδική αρτηρία. Η υπολειπόμενη άρδευση γίνεται πλέον με μικρή παροχή από το εν τω βάθει τόξο (ροή από την ωλένιο αρτηρία διά

του εν τω βάθει τόξου). Η επίδραση λοιπών επιβαρυντικών παραγόντων όπως η παρουσία SIRS (αυξημένος θρομβοεμβολικός κίνδυνος και περιφερικός αγγειόσπασμος) και

χαμηλών πιέσεων (όπως συνέβη στον ασθενή μας κατά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ) η παράπλευρη άρδευση δεν επαρκεί, καθιστώντας την κερκιδική πλευρά του χεριού

ισχαιμική [3].


