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στεφανιογραφία εἶναι ἐπεμβατική, διαγνωστικὴ ἐξέταση,
ἡ ὁποία ἀπεικονίζει τὴν ἀνατομία τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν, δηλαδὴ τῶν ἀγγείων ἐκείνων ποὺ μεταφέρουν στὴν
καρδιὰ τὸ αἷμα, ποὺ τῆς εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὁμαλὴ
καὶ ἀπρόσκοπτη λειτουργία της. Στεφανιαία νόσο ἀποκαλοῦμε τὴν πάθηση τῶν ἀρτηριῶν τῆς καρδιᾶς, δηλαδὴ τὴν
στένωση ἤ καὶ τὴν ἀπόφραξη τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν,
μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση στηθάγχης, ἐμφράγματος,
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, αἰφνίδιου θανάτου.
Ἡ παρακέντηση ἀρτηρίας γιὰ διενέργεια στεφανιογραφίας ἤ ἀγγειοπλαστικῆς γίνεται κατὰ κανόνα σὲ θέσεις ποὺ
ἡ ἀρτηρία βρίσκεται ἀμέσως κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα. Οἱ συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες ἀρτηρίες εἶναι ἡ κοινὴ μηριαία
ἀρτηρία (στὸ πόδι), ἡ βραχιόνιος ἀρτηρία (στὸ χέρι) καὶ ἡ
κερκιδικὴ ἀρτηρία (στὸ χέρι).
Ἡ παραδοσιακὴ ὁδὸς γιὰ καθετηριασμὸ τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν, κατὰ τὰ τελευταῖα 30-40 χρόνια, ἦταν ἡ μηριαία ἀρτηρία. Ἡ κερκιδικὴ ἀρτηρία ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται
πρὶν ἀπὸ 35 περίπου χρόνια καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει πλέον
ἑδραιωθεῖ ὡς ἡ ὁδὸς πρώτης ἐπιλογῆς γιὰ στεφανιογραφία
καὶ ἀγγειοπλαστική.
Ἡ παρακέντηση στὸ πόδι
Ἡ παρακέντηση στὸ πόδι ἀποτελοῦσε τὴν πιὸ συχνὴ
τεχνικὴ γιὰ τὴ δημιουργία διόδου στὸ κυκλοφορικὸ σύστημα. Ἀπὸ ἐκεῖ εἰδικοὶ καθετῆρες εἰσέρχονται ἕως τὴν καρδιά,
ὅπου μὲ τὴν βοήθεια σκιαγραφικῆς οὐσίας καὶ ἀκτινολογικοῦ ἁγγειογράφου, ἀπεικονίζουν τὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες
τῆς καρδιᾶς.
Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ ἔχει περιορισμοὺς – κινδύνους ἐμφάνισης
ἐπιπλοκῶν:
- Ἡ μηριαία ἀρτηρία μπορεῖ νὰ νοσεῖ (ἀσθενεῖς μὲ περιφερικὴ ἀγγειακὴ νόσο), μὲ συνέπεια νὰ μὴν εἶναι ἐφικτὴ
ἀνατομικὰ ἡ δίοδος τοῦ καθετῆρα.
- Ὁ ἀσθενὴς εἶναι ὑπέρβαρος καὶ ἡ μηριαία ἀρτηρία εἶναι
ἐντοπισμένη βαθιὰ μέσα στὸ πόδι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνεται σημαντικὰ ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης αἱμορραγίας,
ἡ ὁποία συνήθως εἶναι καὶ πιὸ δύσκολα ἀντιμετωπίσιμη
(αἱμορραγία μὴ ὁρατὴ στὸ μάτι – ὀπίσθοπεριτοναϊκὸ
αἱμάτωμα).
- Δημιουργία ἀρτηριοφλεβώδους ἐπικοινωνίας (ἐπικοινωνία μεταξὺ ἀρτηρίας καὶ φλέβας) κατὰ τὴν παρακέντηση,
καὶ συνήθως χρήζει χειρουργικῆς ἀντιμετώπισης.

- Δημιουργία ψευδοανευρύσματος κατὰ τὴν παρακέντηση
μὲ ἀνεπαρκῆ αἱμόσταση.
- Τρώση τοῦ μηριαίου νεύρου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται δίπλα
στὴν ἀρτηρία.
- Πολύωρη ἀκινητοποίηση στὸ κρεβάτι.
- Ἰσχαιμία ἄκρου ποὺ ἀπαιτεῖ χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
Ἡ παρακέντηση στὸ χέρι
Οἱ περισσότεροι περιορισμοί, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν
παρακέντηση τῆς μηριαίας ἀρτηρίας, δὲν ὑφίστανται στὴν
παρακέντηση τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας. Παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ κερκιδικὴ ἀρτηρία εἶναι σημαντικὰ μικρότερη σὲ διάμετρο ἀπὸ τὴ μηριαία ἀρτηρία, ἡ διάμετρός της εἶναι ἀρκετή,
γιὰ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς περισσότερους καθετῆρες νὰ περάσουν. Περαιτέρω βελτιώσεις τῶν ὑλικῶν ἔχουν ὁδηγήσει
στὴ δημιουργία εἰδικῶν θηκαριῶν (μικρὰ σωληνάκια ποὺ
τοποθετοῦνται μέσα στὴν ἀρτηρία, ἀρχικά), τὰ ὁποῖα εἶναι
καὶ μὴ-τραυματικά, καθὼς ἐπίσης καὶ εἰδικῶν καθετήρων μικρότερης διαμέτρου γιὰ τὴ διενέργεια τόσο τῆς διαγνωστικῆς
στεφανιογραφίας, ὅσο καὶ τῆς ἐπέμβασης στὰ στεφανιαία
ἀγγεῖα (ἀγγειοπλαστικὴ μὲ τοποθέτηση stent).
Οἱ περισσότερες ἐπιπλοκές, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν παρακέντηση τῆς μηριαίας ἀρτηρίας, δὲν ὑφίστανται στὴν
παρακέντηση τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας.
Πλεονεκτήματα τῆς παρακέντησης ἀπὸ τὸ χέρι (κερκιδικὴ
ἀρτηρία) εἶναι:
- Ἡ ἐλαχιστοποίηση τῶν αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν, ὅπως
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αἱμάτωμα, ψευδοανεύρυσμα, ἀρτηριοφλεβικὴ ἐπικοινωνία,
ἰσχαιμικὸ ἄκρο.
- Ἡ ἄμεση κινητοποίηση τοῦ ἀσθενοῦς – μπορεῖ νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ περπατήσει ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπέμβαση καὶ νὰ
λάβει ἐξιτήριο ἀκόμα καὶ ἔπειτα ἀπὸ λίγες ὧρες.
- Ἡ εὑκολότερη αἱμόσταση – διακοπὴ τῆς αἱμορραγίας.
- Ἡ δυνατότητα νὰ γίνεται ἡ ἐξέταση, χωρὶς νὰ εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ διακοπὴ τυχὸν λαμβανόμενων ἀντιπηκτικῶν
φαρμάκων, ὅπως γίνεται πρὶν τὴν παρακέντηση τῆς μηριαίας ἀρτηρίας.
- Ἡ ἀποφυγὴ τραυματισμοῦ γειτονικοῦ, στὴν ἀρτηρία,
νεύρου.
Ἡ παρακέντηση τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας ἀποφασίζεται
μόνον ἀφοῦ τεκμηριωθεῖ ἡ καλὴ κατάσταση καὶ τῶν δύο
ἀρτηριῶν τοῦ χεριοῦ. Τὰ μειονεκτήματα τῆς τεχνικῆς εἶναι
λιγοστά, καὶ ἐλαχιστοποιοῦνται ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ πεῖρα
τῆς ἰατρικῆς καὶ νοσηλευτικῆς ὁμάδας. Ἀντενδείκνυται σὲ
ὑποβαλλόμενους σὲ χρόνια αἱμοκάθαρση, σὲ πάσχοντες
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ἀπὸ σύνδρομο Raynaud ἤ ὁποιαδήποτε συμπτωματικὴ
νόσο τῶν περιφερειακῶν ἀρτηριῶν καὶ σὲ ὅσους ἔχουν ἀνατομικὲς ἀνωμαλίες ἤ ἑλικώσεις στὶς ἀρτηρίες τοῦ χεριοῦ. Στὶς
περιπτώσεις ὅπου ὑπάρχουν μοσχεύματα by pass, ἡ ἀνάγκη
νὰ χρησιμοποιηθοῦν καθετῆρες μεγαλύτερου μεγέθους ἤ
καὶ ἡ παρουσία ἑλίκωσης τῶν ἀγγείων τοῦ λαιμοῦ (ἀδυναμία
προσέγγισης τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν), ἡ παρακέντηση
τῆς μηριαίας ἀρτηρίας εἶναι μονόδρομος.
Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄρτια
ἐκπαιδευμένος Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος εἶναι αὐτὸς ποὺ
εἶναι ἐξοικειωμένος καὶ μὲ τὶς δύο τεχνικὲς παρακέντησης.
Ἡ στεφανιογραφία καὶ ἡ ἀγγειοπλαστικὴ τῶν ἀρτηριῶν
τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὸν καρπὸ τοῦ χεριοῦ (κερκιδικὴ ἀρτηρία),
ἀποτελεῖ ἀνώδυνη, ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδο,
ποὺ σαφῶς προτιμοῦν οἱ ἀσθενεῖς. Ἀπαιτεῖ ἐξειδικευμένο
καὶ κατάλληλα ἐκπαιδευμένο ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό. 

