
Streszczenie 

 

Tętniaki aorty brzusznej stanowią najtrudniejszy problem kliniczny w dziedzinie 

chirurgii naczyniowej. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia przeprowadzono pierwszy zabieg 

wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej. Był to swoisty kamień milowy 

w leczeniu tętniaków aorty brzusznej, który to pozwalał na uniknięcie bardzo dużego zabiegu 

operacyjnego, który to z kolei wiązał się z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. Duża 

śmiertelność oraz częste powikłania były bardzo często związane z licznymi chorobami 

współistniejącymi.  Dalszy dynamiczny rozwój chirurgii wewnątrznaczyniowej zaowocował 

szeregiem rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, skrócenie czasu 

zabiegu czy też zwiększenie komfortu pacjenta.       

 W 1999 roku po raz pierwszy opisano zabieg wewnątrznaczyniowego wyłączenia 

tętniaka aorty brzusznej z wykorzystaniem urządzenia zamykającego Prostar XL. Jest to 

mechanizm, który ma za zadanie założenie szwu z poliestru w celu zamknięcia ubytku tętnicy 

udowej, bez konieczności jej uprzedniego chirurgicznego wypreparowania. Zabieg ten 

wykonuje się w warunkach sali operacyjnej, w sposób analogiczny jak zaopatrzenie tętniaka 

metodą klasyczną. Polega on na przezskórnym nakłuciu tętnicy w okolicy pachwiny pod 

kontrolą ultrasonograficzną.  Z uwagi na niewielką traumatyzację tkanek można ten zabieg 

wykonać w znieczuleniu miejscowym. Co z kolei jest bardzo dużą zaletą zwłaszcza u chorych 

obciążonych licznymi chorobami współistniejącymi zwłaszcza kardiologicznymi. 

 Celem mojej pracy była ocena systemu zamykającego Prostar XL na podstawie 

doświadczenia Kliniki Chirurgii Naczyń w latach 2015-2020. Grupę badaną stanowiło 129 

chorych (90% mężczyzn i 10% kobiet), którzy byli leczeni metodą przezskórnego wyłączania 

tętniaków aorty brzusznej w odcinku podnerkowym z wykorzystaniem systemu zamykającego 

Prostar XL. W poniższej pracy uwagę skoncentrowano na czynnikach modyfikujących 

skuteczność choroby oraz na charakterystyce grupy pacjentów narażonych na większe ryzyko 

powikłań. Ponadto, każdego pacjenta opisano pod kątem występowania chorób 

współistniejących oraz palenia tytoniu. Do analizy statystycznej wykorzystano program 

MedCalc 15.8. Wyniki przeprowadzonej analizy skonfrontowano z badaniami innych 

ośrodków na świecie.          

W badanej grupie 129 pacjentów, skuteczne zamknięcie  ubytku ściany tętnicy udowej 

wspólnej udało się uzyskać u 109 pacjentów tj. 84,5%. U jedenastu chorych tj. 8,5% nie udało 

się uzyskać skutecznej hemostazy. W tej sytuacji konieczne było chirurgiczne wypreparowanie 



tętnicy udowej wspólnej oraz zszycie ubytku w przedniej ścianie naczynia szwem ciągłym 

Prolene 5-0. W moim badaniu wykazano istotną statystycznie większą częstotliwość 

wystąpienia powikłań u chorych płci żeńskiej, z wysokimi wartościami BMI oraz większymi 

średnicami tętnic udowych.  

 

W oparciu o wykonaną analizę retrospektywną sformułowano następujące wnioski:  

1. Wykazano istotnie statycznie większe ryzyko powikłań w postaci braku hemostazy  

u chorych o znacząco wyższym wskaźniku BMI. 

2. U chorych, u których wystąpiły wczesne powikłania, obserwowano znamiennie większe 

średnice tętnicy udowej. 

3. W naszej analizie wykazano istotne statystycznie, ponad 4-krotnie niższe ryzyko 

wystąpienia wczesnych powikłań u mężczyzn w porównaniu do kobiet. 

4. Liczba i rodzaj występujących powikłań podczas procedur z wykorzystaniem systemu 

zamykającego Prostar XL prezentuje procedurę PEVAR jako metodę bezpieczną. 

5. Wszystkie powikłania, które nastąpiły zamknięciu tętnicy przy użyciu systemu Prostar 

XL można było skutecznie zaopatrzyć. 

6. W polskich warunkach koszty leczenia pacjentów z wykorzystaniem metody 

przezskórnej są znacząco wyższe niż przeprowadzenie tego samego zabiegu przez 

chirurgiczne odsłonięcie tętnic udowych. 

 

 


