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Σκοπός: Η παρουσίαση και η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στην αξιολόγηση της

ροής και βατότητας του stent στη νεφρική αρτηρία μιας ασθενούς με ιστορικό βαριάς

στένωσης λόγω ιδιοπαθούς πολυερυθραιμίας.

Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα ηλικίας 55 ετών με αρρύθμιστη υπέρταση υπό αγωγή. Στον US

έλεγχο ρουτίνας διαπιστώθηκε ελάττωση των διαστάσεων του αριστερού νεφρού και ήπια

διόγκωση του σπλήνα. Στο ιστορικό αναφερόταν αληθής πολυερυθραιμία. Η Α.Π. είναι

ιδιοπαθής, χρόνια μυελοπαραγωγική νόσος που συνοδεύεται από θρομβοφιλία.

Ακολούθησε σπινθηρογράφημα και μαγνητική αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών. Ο

έλεγχος ανέδειξε διαταραχή της αιμάτωσης και λειτουργίας του ΑΡ νεφρού, με σοβαρή

στένωση της νεφρικής αρτηρίας άνω του 60%. Αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενδαυλικού

προθέματος (stent). Σύντομα αποκαταστάθηκε η αρτηριακή πίεση της ασθενούς και έγινε

σύσταση για περιοδικό έλεγχο της ροής με triplex.



Scanning νεφρών:

Ελαττωμένες οι διαστάσεις 

του αριστερού νεφρού και 

μειωμένη η καθήλωση του 

ραδιοφαρμάκου.

MRI και MRA: Μικρότερο το μέγεθος του αριστερού νεφρού στη μαγνητική τομογραφία κοιλίας, 
συγκριτικά προς τον δεξιό. Στη μαγνητική αγγειογραφία διακρίνεται η μεγάλη στένωση  του αυλού (>60%), 

αμέσως μετά την έκφυση της νεφρικής αρτηρίας από την κοιλιακή αορτή. 

1ος απεικονιστικός έλεγχος



Η τοποθέτηση του ενδαυλικού stent είχε καταρχήν μέτριο αποτέλεσμα, λόγω του περιεχομένου

της στένωσης που προερχόταν από θρόμβους συμπαγούς υφής και σχεδόν αδιαπέραστους.

Οι τεχνικές δυσκολίες ήταν πολύ σημαντικές για τους έμπειρους γιατρούς - επεμβατιστές.

DSA: Εκλεκτικός καθετηριασμός της αριστερής νεφρικής αρτηρίας με έγχυση σκιαγραφικού και 
ανάδειξη της μεγάλης στένωσης. Τυπικό νεφρόγραμμα σε διαδοχικές  λήψεις.

Εισαγωγή του stent, ευθειασμός της αρτηρίας με ικανοποιητική βατότητα στο ύψος της στένωσης και 

γωνίωση του αυλού αμέσως περιφερικά. 

Τοποθέτηση  Stent



Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός των απεικονιστικών εξετάσεων και η κλινική εικόνα της ασθενούς,

ανέδειξαν με ευχερή τρόπο τη μεγάλη στένωση στην αριστερή νεφρική αρτηρία και κατεύθυναν

τους επεμβατιστές γιατρούς στην τοποθέτηση stent. Η απόφραξη του stent από τη δημιουργία

θρόμβων εντός του αυλού, ήταν μάλλον το αποτέλεσμα εξέλιξης της νόσου και των επιπλοκών

της.

Αποτελέσματα: Στην πρώτη εξέταση με triplex παρατηρήθηκε ικανοποιητική ροή χωρίς ιδιαίτερες 
αιμοδυναμικές διαταραχές. Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, εμφανίστηκε ξανά αρτηριακή υπέρταση. Το νέο 

triplex κατάδειξε απόφραξη του stent που επιβεβαιώθηκε αγγειογραφικά χωρίς να γίνει κατορθωτή η διάνοιξή 

του. Μετά από αλλεπάλληλους ελέγχους διαπιστώθηκε η προϊούσα ρίκνωση του ΑΡ νεφρού.

Τελική έκβαση


