
Opracije na arterijah 

 
a. Embolektomija 

 
Gre za operativni poseg pri katerem se v nogi z zaprto žilo ponovno vzpostavi 
prekrvavitev. Embolektomija je operacijska odstranitev embolusa iz arterije. 
Običajno se opravi poseg v dimljah, kjer se vstopi v arterijo. Nato se s 
Fogartyjevim katetrom odstrani embolus. Žilno steno se zapre in zašije rano v 
plasteh. 
 

b. Trombendarteriektomija na žilah okončin 

 
Trombendarteriektomija je operacijska odstranitev trombusa (krvnega strdka v 
žili) skupaj z zadebeljeno, sklerotično intimo (notranjim delom stene) arterije. 
Opravlja se takrat, kadar je kratek strdek vzrok za slabo prekrvavitev običajno 
uda. Če gre za slabo prekrvavitev noge, se običajno opravi odstranitev strdka v 
dimljah.  
 

c. Karotidna trombendarteriektomija 

 
Karotidna trombendarteriektomija je posebna oblika trombendarteriektomije 
(glej opis operacije pri trombendarteriektomiji). Gre za poseg na vratni žili, ki 
prehranjuje možgane.  Operacijska odstranitev trombusa (krvnega strdka v žili) 
skupaj z zadebeljeno, sklerotično intimo (notranjim delom stene) arterije se 
opravi na vratu.  
Operacija se lahko opravi pri bolnikih, ki so utrpeli možgansko kap ali drugi 
nevrološki dogodek in imajo zožitev vratne arterije več kot 50%. 
Operacija pride v poštev tudi pri bolnikih, ki imajo 70% ali več % zožitev 
karotidne (vratne arterije) in niso utrpeli možganske kapi ali preboleli drugega 
nevrološkega dogodka. Ti bolniki morajo ustrezati tudi drugim kriterijem. V tej 
drugi skupini bolnikov je namen operacije preprečevanje nastanka možganske 
kapi. 
Operacija se v Splošni bolnišnici Novo mesto opravlja vse od leta 1983. 
Operacijo opravimo v glavnem v lokalni anesteziji. Tako, da se med 
operativnim posegom z bolnikom cel čas pogovarjamo in nadzorujemo 
funkcijo možganov. Pri bolnikih, ki med operacijio spijo pa nadzorujemo 
funkcijo možganov z intraoperativnim nevromonitoringom. Tako tudi pri 
spečem bolniku cel čas nadzorujemo možgansko funkcijo. Sprva smo za 
medoperativni nadzor uporabljali TCD (trans-kranialni Doppler). Sedaj pa 
uporabljamo modernejšo metodo NIRS. Gre za v svetu uveljavljene metode 
medoperativnega nadzora poteka operacije. 
Operacija poteka na vratu, kjer v vzdolžni smeri prerežemo kožo. Prikažemo si 
vratno arterijo in jo začasno zapremo. Če se funkcija možganov med tem 
slabša, vstavimo začani znotrajžilni obvod (šant). 
Potem, ko žilo očistimo, jo zapremo s pomočjo krpe (Dacron patch). 
Odstranimo začasne kleme in pretok z možgani je ponovno vzpostavljen.  
Prvo noč po operaciji bolnik prespi v EIT (enoti intenzivne terapije). Prvi dan 
po operacij, če je vse v redu, gre bolnik na oddelek. Že po nekaj dneh pa gre 
bolnik domov. 



Rezultate operaciji nenehno spremljamo, statistično obdelujemo in jih 
objavljamo na strokovnih srečanjih. Rezultati so primerljivi z rezultati 
objavljenimi v svetovni literaturi. 
  

d. Obvodna operacija (BY-PASS) na udu 

 
Gre za premostivneno operacijo, kjer se premošča zoženo mesto na arteriji ali 
se premošča daljšo zaporo arterije s povezavo med mestoma pred zožitvijo, 
zaporo in mestom po zožitvi, zapori. 
Največkrat gre za zožitev ali zaporo arterij na stegnu, tako da se opravi 
premostivnena operacija med predelom dimelj in predelom kolena. Lahko pa je 
zožitev tudi na goleni, tedaj se opravi premostivena operacija med predelom 
kolena in predelom stopala (pedal bypass). 
Kot vod premostive se lahko uporabi bolniku lastna povrhnja vena, ki se 
običajno vzame na isti nogi, lahko pa se uporabi tudi žilna proteza, ki je iz 
umetnega materijala. Po vzpostavljenem pretoku se v operativno polje vstavijo 
cevčice po katerih odteka morebitno preveč nabrana kri. Rane se zaprejo v 
plasteh. Drugi ali tretji dan se cevčice odstranijo. Če je potek operacije ugoden, 
bolnik zapusti bolnišnico po tednu dni. 
Pri nas opravimo tudi t.i. distalne in ultra distalne by pass operacije, ki so 
predvsem potrebni pri pacientih z žilno okvaro pri sladkorni bolezni. Pri teh 
pacientih napravimo by-pass na  golenske arterije in stopalne arterije (pedalni 
by-pass). 
 

e. Hibridne operacije (klasične + endovaskularne v isti seji) 

 
Pri hibridnih operacijah gre za kombiniran operativni poseg, obvodne opearcije 
(glej opis pri obvodni operaciji) in znotrajžilne širitve žile, ki se pod kontrolo 
rentgenskih žarkov opravi v operacijski dvorani. 

 

f. Operacija anevrizme abdominalne aorte 
 

Anevrizma abdominalne aorte je vrečasta ali vretenasta razširitev stene glavne 
žile odvodnice. Najpogosteje (75 %) nastane na trebušnem delu aorte. Večina 
bolnikov nima težav, vendar pa gre za potencialno nujno stanje, saj je predrtje 
(ruptura) brez takojšnje kirurške oskrbe v kratkem času smrtno. 
Pri operativnemu posegu se vstopi skozi trebušno steno, odpre vrečasti, 
razširjeni del žile in sprememnjeno žilo nadomesti z žilno protezo. Pri 
operativnem posegu pride lahko do velikih izgub krvi. V ta namen se uporablja 
posebna naprava »cell saver«, ki lovi izgubljeno kri in jo preko posebnih 
mehanizmov ponovno vrača v krvni obtok. 
 

g. Konstrukcija A-V fistule 
 
A-V fistula je kirurška povezava arterije z veno in omogoča dolgotrajni pristop 
za hemodializo. Operativni poseg opravimo pri bolniku s kronično ledvično 
boleznijo, pri kateremu je prišlo do dokončne odpovedi ledvic. Bolnik 
potrebuje nadomestno zdravljenje z dializo za katero je potrebna arterio-venska 
fistula (A-V fistula). Tako ustvarjena kirurška povezava omogoča večkratni 
dostop, ima manjšo pogostost okužbe in potrebuje nekaj časa da dozori. 


