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TROMBENDARTERIEKTOMIJA (TEA) NA UDU 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 

 
POSEG 
TEA je operacija, pri kateri očistimo oz. odstranimo zoženo mesto na arteriji. Največkrat gre za zožitev ali zaporo 
arterij v stegnu v predelu dimelj. 
 

         
Po vzpostavljenem pretoku v operacijsko polje vstavimo cevčice (drene), po katerih odteka morebitno nabrana 
kri. Rane zapremo v plasteh. Drugi ali tretji dan drene odstranimo. Če je potek operacije ugoden, bolnik zapusti 
bolnišnico po 3 do 5 dneh. 
 
Zakaj je potrebna operacija 
Zaradi zožitve arterije, ki dovaja kri nogi, se pretok krvi v nogi zmanjša, slabša prekrvitev pa povzroča bolečine pri 
hoji. Z operacijo izboljšamo pretok krvi in s tem odpravimo bolečino. 
Kadar je prekrvitev tako slaba, da se bolečine pojavljajo že v mirovanju ali ponoči, pojavijo pa se tudi razjede in 
nekroze (odmrla tkiva), je prav tako potrebna zgoraj omenjena operacija. V takšnih primerih z operacijo 
preprečimo amputacijo pod/nad kolenom, do katere bi sicer prišlo. 
 

Ali obstaja druga rešitev kot operacija? 

Pri vas smo že poskusili z vadbo, spremembo življenjskega sloga in zdravili, da bi izboljšali prekrvitev nog. Če vse 
to ni izboljšalo simptomov ali so se ti celo poslabšali in začeli vplivati na način življenja in/ali sposobnost za delo,  
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vam  zdravnik priporoči bodisi endovaskularni poseg – PTA  (širjenje zožene arterije z balonom) ali TEA zožene 
arterije. 
Pri približno 10 %  bolnikov PTA ni uspešen oz. ni možen in tudi ob  uspešno opravljenem PTA obstaja nevarnost, 
da se arterija ponovno zoži/zapre. Približno 20 do 30 % arterij se po enem letu ponovno zapre. 
V nekaterih primerih je mogoče PTA ponoviti, v drugih to ni mogoče, potrebno je napraviti TEA. 
Če zožitve ne zdravimo, se razvijejo razjede, gangrena, kar privede do amputacije ali celo smrti. 
 
Postopki pred operacijo    
Dobili boste navodila, katere preiskave vam mora opraviti vaš izbrani zdravnik. Nekatere paciente pošljemo na 
pregled še k anesteziologu, ki oceni, ali so zmožni za predvideni operativni poseg. 
Pred operacijo je pomembno, da opustite kajenje, saj je dokazano, da so operacije pri kadilcih manj uspešne. 
V zdravljenje vam bomo uvedli aspirin ter enega od statinov, če jih še ne jemljete. Dokazano je, da se s tem 
zmanjša verjetnost srčnega infarkta ali možganske kapi, ki je lahko posledica napredovalega arterijskega 
obolenja. Če ste se v preteklosti zdravili zaradi razjed želodca ali dvanajstnika, vam bomo namesto aspirina 
predpisali plavix. 
 

Kaj morate pripraviti, preden pridete v bolnišnico 

Pred sprejemom se doma skopajte ali stuširajte. S sabo prinesite:  

• zdravila, ki jih redno jemljete/uporabljate, v originalni embalaži, 

• telefonsko številko osebe, za katero želite, da ji posredujemo informacije, 

• pripomočke za osebno higieno, 

• podpisana soglasja. 
Kaj lahko jeste in pijete pred operacijo 

V bolnišnico boste predvidoma sprejeti dan pred operacijo, posebna navodila niso potrebna. Ob sprejemu vam 
bo negovalno osebje razložilo vse, kar morate vedeti. Na dan operacije morate ostati tešči, anesteziolog vam bo 
razložil, katera od rednih zdravil boste zaužili s požirkom vode.  
Če boste sprejeti na dan operacije, morate biti tešči, zadnji obrok lahko zaužijete na predvečer operacije. 
 
Postopki ob sprejemu 

Medicinska sestra vam bo postavila nekaj vprašanj. Izmerila vam bo vitalne funkcije (pritisk, pulz, …).  Dobili boste 
zapestnico, ki jo boste nosili v času hospitalizacije. Pred operacijo vas bo pregledal tudi anesteziolog, prav tako 
boste imeli priložnost vprašati kirurga o dodatnih informacijah, ki vas morda še zanimajo v zvezi z operacijo.  
 
Dan operacije 

Medicinska sestra na oddelku vas bo pripravila za operacijo (britje noge, priprava operacijskega mesta). 
V postelji boste počakali, dokler vas osebje ne bo odpeljalo v operacijsko dvorano. Pred operacijsko dvorano vas 
bodo preložili na operacijsko mizo, nato pa odpeljali v dvorano, kjer vas bo že pričakalo osebje (anesteziološka 
sestra, anesteziolog, inštrumentarke, kirurg). V operacijski dvorani boste ponovno odgovarjali na zastavljena 
vprašanja osebja. 
Izmerili vam bodo pritisk, na prsni koš namestili elektrode za nadzor delovanja srca, na prst pa oksimeter. 
Operacija po navadi poteka v splošni anesteziji (med operacijo spite), lahko tudi v spinalnem bloku (med 
operacijo ste budni).  
Po operaciji vas osebje odpelje v prebujevalnico, kjer vas nadzorujejo še nekaj časa, nato pa vas odpeljejo nazaj 
na oddelek. Pri starejših ljudeh s pridruženimi boleznimi srca, pljuč, ledvic, je občasno potreben nadzor v 
intenzivni enoti, kjer bolniki po navadi ostanejo dan ali dva, nato pa so ponovno premeščeni na oddelek. 
 
Operacija 

Arterijo si je treba prikazati nad in pod zožitvijo. Rez napravimo v dimljah cca 10 cm, kjer si prikažemo skupno  
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femoralno arterijo, to je glavna arterija za prekrvitev noge in je po navadi mesto, kjer se zožitev pojavi. Potem na 
arteriji napravimo vzdolžni rez, tako da jo odpremo, iz nje izluščimo naplastitve, nato pa jo bodisi neposredno 
zašijemo ali vstavimo krpico (umetni material/Dacron), ki je lahko del vaše vene (odvzamemo jo v dimljah, in 
sicer del vene safene). 
Na koncu operacije v dimlje vstavimo dren (cevko, ki odstranjuje kri, ki se lahko nabira še nekaj dni po operaciji), 
rano pa po plasteh zašijemo in sterilno pokrijemo. 
 

       
 
                    Rez kože na nogi                                 Rez na žili          Odstranitev plaka      Zašitje žile 
 
Kaj boste občutili ob prebujanju 
Prebujali se boste počasi, nekaj časa boste še zaspani. Morda boste v začetku še potrebovali kisik, da boste lažje 
dihali. Občutite lahko slabost, ki je posledica anestezije, ali pa boste imeli bolečine. V tem primeru obvestite 
medicinsko sestro, ki bo skrbela za vas, da dobite zdravila, ki bodo simptome olajšala. 
  
Potek po operaciji 

Sprva boste tekočine dobivali še intravensko. Nekaj ur po operaciji boste postopoma pričeli piti, hrano pa 
načeloma dobite naslednji dan. 
Dobivali boste analgetike, da vas ne bo bolelo. Prav tako boste dobivali vsa vaša redna zdravila, vsakodnevno  
 
boste dobili injekcijo, s katero preprečujemo nastanek globoke venske tromboze. Jemati boste pričeli aspirin, če  
ga pred tem še niste. 
Dan po operaciji boste vstali in pričeli postopoma hoditi, sprva ob pomoči fizioterapevtov. Drugi dan bomo rane 
previli, možno je, da bo vidna modrica, kar je običajno. 
Drugi ali tretji dan bomo odstranili drene.  
 
MOŽNI ZAPLETI 
Zdravnik vam bo razložil morebitne zaplete, da boste seznanjeni z njimi, ko boste podpisali privolitveni obrazec za 

operacijo. Možni zapleti: 

• Zaprtje/okluzija arterije: glavni zaplet je strjevanje krvi znotraj žile, kar privede do njene okluzije. Če se to 

zgodi, je običajno potrebna še ena ali več operacij. Žilo bodisi sčistimo ali pa je treba napraviti obvod 

(bypass). To se lahko pojavi pri približno 10 % bolnikov. 

• Izguba uda: v redkih primerih, ko ni mogoče sčistiti žile oz. napraviti obvoda ali ni mogoče vzpostaviti 

zadostnega pretoka krvi, je amputacija neizbežna. 

• Splošni zapleti: kot pri vseh večjih operacijah, obstaja majhna verjetnost, da pride do zapletov, kot so: 

možganska kap, srčni infarkt, okvare ledvic, težave z dihanjem, težave s prebavili, krvavitve, vnetja. Ti 

zapleti so redki, vendar na splošno to ne pomeni, da do njih ne more priti. Za pacienta se lahko tudi 

usodno končajo. Za večino bolnikov je tveganje, da do njih pride, okrog 5 %. 
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• Otekanje spodnje okončine: normalno je, da po operaciji noga oteka, kar po navadi traja 2 do 3 mesece. V 

določenih primerih lahko tako ostane vse življenje. Zato je pomembno, da imate nogo pri sedenju 

podloženo še nekaj mesecev po operaciji, da s tem preprečujete oz. zmanjšate otekanje. Pomembno je, 

da se izogibate povijanju nog ali nošenju tesnih nogavic, ki lahko stiskajo žile, in s tem povzročajo slabšo 

prekrvitev. 

• Vnetje rane: včasih lahko pride do vnetja v področju operacijske rane, za kar je potrebno antibiotično 

zdravljenje. Hude okužbe so redke. Redko so potrebni dodatni kirurški rezi v splošni anesteziji, da se vneta 

rana sčisti. 

• Vnetje umetnega grafta: redko pride do vnetja (0,2 %), če pa do tega pride, gre za resno stanje, kajti 

takšen graft je treba operativno odstraniti. 

• Slabši občutek v koži: morda boste imeli občutek odrevenelosti v področju operacijske rane ali kože stegna 

in goleni, ki je posledica neizogibnega rezanja majhnih živcev kože. Lahko je stalen, po navadi pa se v 

nekaj mesecih izboljša. 

• Pljučnica: lahko se pojavi, zlasti pri kadilcih, potrebno je antibiotično zdravljenje. 

• Daljše nabiranje tekočine po drenu: občasno izteka večja količina tekočine po drenu, ki je lahko čista ali 

krvavo obarvana. Normalno se po določenem času umiri in ne povzroča težav. 

Odpust 

Na dan odpusta boste dobili ustna navodila, kako ravnati doma. Dobili boste odpustno pismo, kjer bodo vsa 

navodila za vas in vašega osebnega zdravnika ter predvideni datum kontrole. 

 

Vrnitev na delovno mesto 

Večina je ponovno sposobna opravljati delo po šestih tednih. 

 

Kaj lahko sami storite za večjo uspešnost operacije 

Bistveno je, da prenehate kaditi, saj kadilci slabše okrevajo po operaciji, prav tako je pri njih več zapletov. 

Če ste pretežki, vam svetujemo, da pred operacijo poskušate shujšati. 

Redno se gibljite in zdravo prehranjujte. 

Oddelek za žilno kirurgijo 
Kataloška oznaka:KŽa-06/2 
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