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L’equip del doctor Joan
Bautista Amado i Omar
Andrés, de la unitat d’an-
giologia i cirurgia cardio-
vascular de Clínica Giro-
na, va dur a terme, el dia
16, el primer implant
d’una endopròtesi a un
malalt afectat d’aneuris-
ma d’aorta. La intervenció
va ser un èxit i el malalt va
ser donat d’alta quatres
dies després d’haver pas-
sat per la sala d’opera-
cions. Amb aquest proce-
diment, Clínica Girona se
suma als pocs centres ca-
paços de practicar una ci-
rurgia vascular endolumi-
nal (via endoscòpia) d’aor-
ta d’alta complexitat a Ca-
talunya.

L’aneurisma d’aorta,

que és una dilatació de les
parets d’aquesta artèria,
és una malaltia que es pot
mantenir asimptomàtica
mentre el vas no es trenca.
Els doctors Amado i An-
drés han explicat que so-
vint es descobreix per ca-
sualitat i que s’ha de trac-
tar sempre quirúrgica-
ment per evitar un trenca-
ment amb conseqüències
fatals per al malalt.

Amb el temps, la cirur-
gia endoluminal ha anat
desplaçant la cirurgia vas-
cular oberta. La teràpia
endovascular consisteix
en la realització de proce-
diments i maniobres vas-
culars per mitjà de catè-
ters. En els últims anys,
s’ha desenvolupat un trac-
tament endoluminal
menys invasiu, que con-
sisteix en la col·locació

d’un tub sintètic metàl·lic
(pròtesi) a l’aorta danyada
a través de petites inci-
sions a les engonals. Mit-
jançant la introducció de
catèters i amb la visió dels
mateixos a través d’apa-
rells de raig X, és possible
situar la pròtesi contra la
paret d’aorta i al lloc cor-
recte. I després es compro-
va que la zona dilatada ja
no rep sang. “Es tracta
d’una endopròtesi feta a
mida, amb la peculiaritat
que té dues fenestracions,
una per cada artèria re-
nal”, va destacar el doctor
André. Un cop alliberada
l’endopròtesi, continua el
flux sanguini cap a aques-
tes artèries, que són vitals,
però l’aneurisma aòrtic
queda exclòs.

Els especialistes de Clí-
nica Girona ressalten que
el tractament per endos-
còpia és menys agressiu,
permet una recuperació
més curta i confortable
per al malalt i presenta
una taxa més reduïda de
complicacions. Així, el pa-
cient es beneficia dels
avantatges d’una anestè-
sia local, de manera que en
moltes ocasions es poden
fer a l’hospital de dia o amb
un ingrés hospitalari de
només 24 hores. ■
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Cirurgia vascular d’alta
complexitat a Clínica Girona
a Un equip d’especialistes va fer el primer implant d’endopròtesi d’aorta a un malalt afectat d’un
aneurisma a És un dels pocs centres catalans que fan aquest tipus d’intervencions

L’equip d’especialistes de Clínica Girona, en el moment de la intervenció d’alta complexitat
que es va dur a terme el passat dia 16 ■


