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 רקע

ניתוח מעקפים כליליים הינו טיפול הבחירה בחולים עם מחלה כלילית רב כילית. השיפור באיכות ובתוחלת החיים 
 מספר רב של מחקרים. בשל מנותחים עם מחלת לב כלילית מורכבת הודגם 

עם זאת, במספר רב של  עורקים ובעיקר עורקי השד, הינם כלי הדם המועדפים לשימוש כמעקפים כליליים.
 מנותחים יש צורך בשימוש בווריד הספנה כמעקף כלילי. 

הם זמינותו הרבה, הקלות הטכנית שבקצירתו והיכולת לקצירה  הספנההיתרונות המשמעותיים בשימוש בווריד 
עים נוב הספנה במקביל לכלי דם אחרים דוגמת עורק השד ועורק רדיאלי. החסרונות בקצירת וריד ,סימולטנית

ה התחתונה שיעור גבוה של הפרעה בריפוי חתך הניתוח בגפ, ( נמוך יחסית לעורקיםpatency rateמשיעור פתיחות )
כמו כן, חתך ארוך יתבטא בהמשך בצלקת ארוכה בשוק / ירך עם הפרעה  בכלל זה זיהום מקומי.וממנה נקצר הוריד 

 קוסמטית. 

ולשפר את התוצאה  ניתוח באתר קצירת ורידי הספנהעל מנת להפחית את שיעור ההפרעה בריפוי חתכי ה
, פותחה בשני העשורים האחרונים גישה אלטרנטיבית לפעולה זו, קצירת וריד בגישה אנדוסקופית. הקוסמטית

ס"מ בקצה הדיסטאלי של הירך. לאחר זיהוי ווריד הספנה באזור זה מוחדרים  3-4בגישה זו, מבוצע חתך באורך של 
 .זהד הספנה נקצר לכל אורכו דרך חתך מוגבל ווורי ,ם בהנחיית מצלמהמכשירים אנדוסקופי

עבודות בספרות שבחנו את הגישה האנדוסקופית אל מול הגישה המסורתית, "הפתוחה" הדגימו את בטיחותה 
דומה.  בהשוואה לגישה "הפתוחה" ווסקולריזציה חוזרת -והצורך ברה למנותחים. שיעור ההישרדות ארוך הטווח

בגישה האנדוסקופית  משמעותית עם זאת, שיעור זיהום מקומי והפרעה בריפוי חתך הניתוח בגפה התחתונה נמוך
לעומת הגישה "הפתוחה". ההכרה בגישה האנדוסקופית לקצירת וריד הספנה בניתוחי מעקפים כגישת הבחירה 

         חברה האירופאית לקרדיולוגיה ולניתוחי לב. ווסקולריזציה כלילית בניתוח מעקפים על ידי ה-מעוגנת בהמלצות לרה

 

 קצירת וריד בגישה אנדוסקופית בעת ניתוח מעקפים כלילייםל המלצות 

 מומלץ לאמן צוותי רפואה בקצירה של ווריד הספנה בגישה אנדוסקופית. -

ם זה בניתוח מעקפי כלי דםיש לבצע קצירה אנדוסקופית של ווריד הספנה בכל מקרה של שימוש ב -
 כליליים.
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