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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Αρτηριακή ανατομία της ανδρικής ελάσσονος πυέλου. 

Ανασκόπηση με έμφαση στην αγγειογραφία της έσω λαγονίου 

αρτηρίας και των κλάδων της 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ακριβής γνώση της αρτηριακής ανατομίας της  πυέλου στον άνδρα αποτελεί προϋπόθεση για 
την επιτυχή και ασφαλή διενέργεια χειρουργικών και ενδοαγγειακών επεμβάσεων στην περιοχή 
αυτή. Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία είναι η μέθοδος αναφοράς για την απεικόνιση των 
κλάδων της έσω λαγονίου αρτηρίας (οι οποίοι κυρίως τροφοδοτούν τα σπλάχνα και τοιχώματα 
της πυέλου) και το πρώτο στάδιο όλων των σχετικών ενδοαγγειακών επεμβάσεων, με κυριότερο 
τον ενδαρτηριακό εμβολισμό. Η αγγειογραφική αναγνώριση μερικών από αυτούς τους κλάδους 
είναι συχνά δυσχερής λόγω μικρού μεγέθους των, περίπλοκης πορείας, επιπροβολής άλλων 
αρτηριών και ανατομικών παραλλαγών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανασκόπηση της 
βασικής αγγειογραφικής ανατομίας της ανδρικής πυέλου, με παρουσίαση αντίστοιχων εικόνων. 
Ακόμη περιγράφεται συνοπτικά η αγγειογραφική τεχνική και συζητείται μια σύγχρονη και 
πρακτική προσέγγιση, η οποία διευκολύνει την αναγνώριση των κλάδων της έσω λαγονίου 
αρτηρίας. 

 

Λέξεις ευρετρίου: αρτηρίες ανδρικής ελάσσονος πυέλου, έσω λαγόνιος αρτηρία, 
ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, ενδαρτηριακός εμβολισμός 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αγγειακή ανατομία της πυέλου στον 
άνδρα παρουσιάζει αρκετό κλινικό 
ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξης σύγχρονων  

 

 

ακτινολογικών μεθόδων με αξιόλογη 
συμβολή στην διάγνωση και θεραπεία 
σημαντικών και συχνών παθολογικών 
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καταστάσεων που αφορούν αυτή την 
ανατομική περιοχή. Από διαγνωστικής 
πλευράς, οι αγγειογραφικές μέθοδοι και 
κυρίως η ψηφιακή αφαιρετική 
αγγειογραφία (digital subtraction 
angiography-DSA), και η αξονική 
αγγειογραφία (computed tomographic 
angiography CTA) είναι οι κυριότερες 
μέθοδοι για την εντόπιση αιμορραγίας 
τραυματικής (επί καταγμάτων της ελάσσονος 
πυέλου), νεοπλασματικής (από όγκους ορθού, 
προστάτου, ουροδόχου κύστεως) ή 
μετεγχειρητικής αιτιολογίας [1]. Οι ίδιες 
μέθοδοι χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αγγειακή χαρτογράφηση και τον σχεδιασμό 
χειρουργικών ή ενδοαγγειακών επεμβάσεων 
σε όργανα της ελάσσονος πυέλου καθώς και 
για τη διερεύνηση της στυτικής 
δυσλειτουργίας αρτηριακής αιτιολογίας. Από 
θεραπευτικής πλευράς, ο ενδαρτηριακός 
εμβολισμός αποτελεί χρήσιμη, ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδο για τον έλεγχο 
αιμορραγιών οργάνων της ανδρικής πυέλου 
(με αιτιολογία που προαναφέρθηκε) [1,2], 
ενώ η ίδια μέθοδος παρουσιάζει 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την 
αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας 
προστάτου σε ασθενείς ακατάλληλους για 
διουρηθρική ή ανοικτή προστατεκτομή [3]. 

Η εξοικείωση με την αγγειακή 
ανατομία της ανδρικής ελάσσονος πυέλου 
είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή 
των παραπάνω τεχνικών. Στην παρούσα 
ανασκόπηση περιγράφεται η βασική 
αγγειακή ανατομία της εν λόγω περιοχής με 
βάση τα ευρήματα της ενδαρτηριακής 
ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας 
(DSA). Η τελευταία θεωρείται η μέθοδος 

αναφοράς (gold standard) για τον λεπτομερή 
έλεγχο των αγγείων της ελάσσονος πυέλου, με 
δυνατότητα απεικόνισης πολύ μικρών 
αγγειακών κλάδων (<1χιλ.), ενώ είναι και το 
απαραίτητο προστάδιο όλων των 
ενδοαγγειακών επεμβάσεων στην περιοχή [3]. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩ 
ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

Η κοινή λαγόνιος αρτηρία διχάζεται 
σε έσω και έξω λαγόνιο αρτηρία στο ύψος του 
Ο5-Ι1 μεσοσπονδυλίου διαστήματος. Η έσω 
λαγόνιος (υπογάστριος) αρτηρία, μήκους 
περί τα 4εκ., εκφύεται από την οπίσθια-έσω 
επιφάνεια της κοινής λαγονίου και 
κατέρχεται έως το άνω χείλος του μείζονος 
ισχιακού τρήματος, όπου διαιρείται, 
σύμφωνα με τις κλασικές ανατομικές 
περιγραφές, σε πρόσθιο και οπίσθιο στέλεχος. 
Από αυτά ακολούθως εκφύονται σπλαχνικοί 
και τοιχωματικοί κλάδοι για την πύελο 
καθώς και για το περίνεο και τους γλουτούς. 
Τοιχωματικοί κλάδοι της έσω λαγονιου 
αρτηρίας είναι οι: Άνω γλουτιαία, κάτω 
γλουτιαία, θυροειδής, λαγονοοσφυική, άνω 
και κάτω πλαγία ιερή αρτηρία. Σπλαχνικοί 
κλάδοι της έσω λαγονίου αρτηρίας είναι οι: 
Έσω αιδοιϊκή, άνω, μέση και κάτω κυστική, 
προστατική και μέση αιμορροϊδική αρτηρία 
[4,5]. Η αγγειογραφική αναγνώριση των 
παραπάνω αρτηριών συχνά δυσχεραίνεται 
από το μικρό μέγεθος αρκετών από αυτές, την 
περίπλοκη πορεία τους, τις συμπροβολές και 
τις συχνές ανατομικές παραλλαγές. Επίσης, 
συχνά δεν είναι ευχερής η εφαρμογή των 
κλασικών ανατομικών γνώσεων (οι οποίες  
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Εικόνα 1. Σχηματική παρουσίαση των 4 προτύπων διακλάδωσης της έσω λαγονίου αρτ. (A,B,C,D, 
ταξινόμηση Yamaki), σε λοξή προβολή, αντίστοιχη με τις λοξές αγγειογραφικές λήψεις. Το στέλεχος της έσω 
λαγονίου απεικονίζεται με μαύρο, ενώ οι 3 κύριοι κλάδοι της με γκρίζο (1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: Κάτω 
γλουτιαία αρτ. ,3: Έσω αιδοιϊκή αρτ.). 

 

βασίζονται κυρίως σε νεκροτομικές μελέτες) 
επί των αγγειογραφικών ευρημάτων [1]. Γι’ 
αυτό, από αρκετούς κλινικούς 
χρησιμοποιείται μία πρακτική και 
απλοποιημένη προσέγγιση, για την 
αγγειογραφική αναγνώριση των κλάδων της 
έσω λαγονίου αρτηρίας, η οποία είχε αρχικά 
προταθεί από τον Yamaki [1,6,7]. Σύμφωνα 
με την προσέγγιση αυτή, αναγνωρίζονται 
κατά σειρά: 1) οι κύριοι κλάδοι της έσω 
λαγονίου αρτηρίας, 2) το πρότυπο 
διακλάδωσης της έσω λαγονίου αρτηρίας σε 
αυτούς τους κύριους κλάδους και, 3) οι 

μικρότεροι κλάδοι της έσω λαγονίου 
αρτηρίας, οι οποίοι εκφύονται από τους 
κύριους. Ως κύριοι κλάδοι της έσω λαγονίου 
αρτηρίας θεωρούνται 3 αρτηρίες: Η άνω 
γλουτιαία, η κάτω γλουτιαία και η έσω 
αιδοιϊκή αρτηρία. Αφού αναγνωρισθούν οι 
κλάδοι αυτοί, διακρίνονται τα εξής 4 
πρότυπα διακλάδωσης της έσω λαγονίου 
αρτηρίας (εικόνες 1 & 2): 

Πρότυπο Α: Η έσω λαγόνιος αρτηρία 
διαιρείται αρχικά σε 2 στελέχη: την άνω 
γλουτιαία (οπίσθιο στέλεχος) και έναν κοινό 
κορμό από την κάτω γλουτιαία και έσω  
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Εικόνα 2. Λοξές αγγειογραφικές λήψεις DSA στις οποίες αναδεικνύονται οι 3 κύριοι κάδοι της έσω 
λαγονίου αρτηρίας (1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: Κάτω γλουτιαία αρτ. ,3: Έσω αιδοιϊκή αρτ.), και τα 3 
συχνότερα πρότυπα διακλάδωσης της (εικ. 2Α: Πρότυπο Α, εικ. 2Β: Πρότυπο B, εικ. 2Γ: Πρότυπο C). 

 

αιδοιϊκή αρτηρία (πρόσθιο στέλεχος). 
Θεωρείται το βασικό και το συχνότερο 
πρότυπο διακλάδωσης της έσω λαγονίου 
αρτηρίας (60-80% των εξεταζόμενων).  

Πρότυπο Β: Η έσω λαγόνιος αρτηρία 
διαιρείται αρχικά σε 2 στελέχη: έναν κοινό 
κορμό με την άνω και κάτω γλουτιαία 
αρτηρία (οπίσθιο στέλεχος, μεγαλύτερο) και  
την έσω αιδοιϊκή αρτηρία (μόνη της, ως 
πρόσθιο στέλεχος, μικρότερο). Θεωρείται το 
δεύτερο συχνότερο πρότυπο διακλάδωσης 
της έσω λαγονίου αρτηρίας (15-30% των 
εξεταζόμενων).  

Πρότυπο C: Η έσω λαγόνιος αρτηρία  
τριχάζεται, δηλαδή διαιρείται ταυτόχρονα 
στους 3 κύριους κλάδους της: την άνω 
γλουτιαία, κάτω γλουτιαία και έσω αιδοιϊκή 
αρτηρία. Θεωρείται το τρίτο συχνότερο 
πρότυπο διακλάδωσης της έσω λαγονίου 
αρτηρίας (5-7% των εξεταζόμενων).  

Πρότυπο D: Η έσω λαγόνιος αρτηρία 
διαιρείται αρχικά σε 2 κλάδους: την κάτω 
γλουτιαία αρτηρία (οπίσθιο στέλεχος) και  
έναν κοινό κορμό με την άνω γλουτιαία και  
έσω αιδοιϊκή αρτηρία (πρόσθιο στέλεχος). 
Πρόκειται για σπάνιο πρότυπο διακλάδωσης 
καθώς στις διάφορες νεκροτομικές ή 
αγγειογραφικές σειρές απαντά σε ποσοστό 
κάτω του 0.5%, ή μπορεί να απουσιάζει 
τελείως. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩ 
ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

Ακολουθεί περιγραφή των κλάδων της 
έσω λαγονίου αρτηρίας, με βάση την 
παραπάνω προσέγγιση, δηλαδή 
περιγράφονται αρχικά οι 3 κύριοι κλάδοι 
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(εικόνες 1 & 2) και στη συνέχεια οι 
μικρότεροι. 

1) Άνω γλουτιαία αρτηρία: Είναι ο 
μεγαλύτερος κλάδος της έσω λαγονίου και 
θεωρείται συνέχεια του οπισθίου στελέχους 
της. Έχει τοξοειδή πορεία προς τα άνω και 
έξω και εξέρχεται της ελάσσονος πυέλου από 
το υπεραπιοειδές τμήμα του μείζονος 
ισχιακού τρήματος. Διαιρείται σε 
πολλαπλούς κλάδους για τους 3 γλουτιαίους 
μύες, τον απιοειδή και την άρθρωση του 
ισχίου [4,5]. 

2) Κάτω γλουτιαία αρτηρία: Είναι ο 
δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος της έσω 
λαγονίου και θεωρείται συνέχεια του 
προσθίου στελέχους της. Έχει πορεία προς τα 
κάτω και έξω και εξέρχεται της ελάσσονος 
πυέλου από το υποαπιοειδές τμήμα του 
μείζονος ισχιακού τρήματος, πίσω από την 
έσω αιδοιϊκή αρτηρία. Στη γλουτιαία χώρα 
φέρεται προς τα κάτω, μεταξύ του μείζονος 
τροχαντήρος και του ισχιακού κυρτώματος. 
Χορηγεί κλάδους για το κατώτερο μέρος του 
μείζονος γλουτιαίου, τον έσω θυροειδή ,τους  
δίδυμους μυς, το ισχιακό νεύρο και το δέρμα 
του γλουτού [4,5]. 

3) Έσω αιδοιϊκή αρτηρία: Είναι η 
μικρότερη από τους 3 κύριους κλάδους. 
Αρχικά έχει πορεία προς τα κάτω και έξω και 
εξέρχεται της ελάσσονος πυέλου από το 
υποαπιοειδές τμήμα του μείζονος ισχιακού 
τρήματος, όπως και η προηγούμενη. Μόλις 
εξέλθει πορεύεται γύρω από την ισχιακή 
άκανθα και στη συνέχεια επανεισέρχεται 
στην πύελο και χορηγεί κλάδους για την 
ουροδόχο κύστη, τις σπερματοδόχους, το 
ορθό και τον προστάτη [5]. Τέλος πορεύεται 

στο περίνεο, στο έξω όριο του ευθυϊσχιακού 
βόθρου, στον πόρο του Alcock και χορηγεί 
κλάδους για τους μυς και το δέρμα του 
περινέου, το όσχεο και τον πρωκτό-κατώτερο 
ορθό (κάτω αιμορροϊδικη). Καταλήγει σε 2 
τελικούς κλάδους, την περινεϊκή και την 
πεϊκή αρτηρία [4-7]. Στενώσεις ή αποφράξεις 
της τελευταίας, καθώς και της έσω αιδοιϊκής, 
του προσθίου στελέχους της έσω λαγονίου ή 
και της ίδιας της έσω λαγονίου αποτελούν 
αίτια στυτικής δυσλειτουργίας αρτηριακής 
προέλευσης και η μέθοδος εκλογής για την 
ανάδειξή τους είναι η DSA [8]. 

4) Θυροειδής αρτηρία (εικόνα 3): 
Είναι  κλάδος της έσω λαγονίου (από το 
πρόσθιο ή οπίσθιο στέλεχος αυτής) στα 2/3 
των περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ακολουθεί ευθεία πορεία προς τα πρόσω και 
κάτω και χορηγεί κλάδους για τον έσω 
θυροειδή και τον ψοϊτη μυ. Εξέρχεται της 
πυέλου από το ανώτερο μέρος του θυροειδούς 
τρήματος και δίνει κλάδους για το ισχίο και 
τους προσαγωγούς μυς. Έχει χαρακτηριστική 
απόληξη σε έσω και έξω μυϊκό κλάδο με 
γωνία 90ο (ή παραπάνω) μεταξύ τους. Στο 
υπόλοιπο 1/3 των περιπτώσεων εκφύεται από 
την έξω λαγόνιο ή την κάτω επιγάστριο 
αρτηρία (οπότε χαρακτηρίζεται ως έκτοπη 
θυροειδής αρτηρία ή corona mortis) [1,5-7]. 
Σημειώνεται ότι η θυροειδής έχει παρόμοιο 
μέγεθος με την έσω αιδοιϊκή αρτηρία, 
εντούτοις στην προαναφερθείσα ταξινόμηση 
κατά Yamaki δεν περιλαμβάνεται στους 
κύριους κλάδους της έσω λαγονίου, λόγω των 
συχνών παραλλαγών στην έκφυσή της, τόσο 
εντός όσο κι εκτός της πυέλου [5-7]. Η 
θυροειδής αρτηρία και η προαναφερθείσα 
έσω αιδοιϊκή τραυματίζονται συχνά σε  
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Εικόνα 3. Κατά μέτωπο αγγειογραφικές λήψεις (χωρίς ψηφιακή αφαίρεση, με απεικόνιση των οστικών 
κλπ. δομών), στις οποίες αναδεικνύεται η θυροειδής αρτηρία (4), με τη συνήθη έκφυσή της από την έσω 
λαγόνιο αρτ. (εικ. 3Α) και τη λιγότερο συχνή έκφυσή της από την έξω λαγόνιο αρτ. (εικ. 3Β). Στην εικ. 3Α 
διακρίνονται ακόμη οι 2 από τους 3 κύριους κλάδους της έσω λαγονίου (1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: Κάτω 
γλουτιαία αρτ.) και στην εικ. 3Β η επιπολής κάτω επιγάστρια αρτ. (βέλος) , η οποία έχει κοινή έκφυση με 
την θυροειδή αρτ. F: Μπαλόνι καθετήρα Foley εντός της ουρ. κύστεως. 

 

περιπτώσεις καταγμάτων των ηβοϊσχιακών 
κλάδων και διάστασης της ηβικής σύμφυσης 
και η αντιμετώπιση των αγγειακών αυτών 
κακώσεων μπορεί να γίνει με ενδαρτηριακό 
εμβολισμό [2,9,10]. 

5) Άνω κυστική αρτηρία (εικόνα 4). 
Αποτελεί την κύρια συνέχεια της έσω 
λαγονίου στο έμβρυο, και φθάνει στον 
ομφάλιο λώρο. Μετά τη γέννηση το 
μεγαλύτερο μέρος της αποφράσσεται, ενώ 
εκείνο που παραμένει βατό τροφοδοτεί τον 
θόλο και το σώμα της ουροδόχου κύστεως 
[1,5]. 

6) Μέση κυστική αρτηρία (εικόνα 4). 
Είναι συνήθως κλάδος της άνω κυστικής και 
τροφοδοτεί τη βάση της ουροδόχου κύστεως, 
το περιφερικό τμήμα των ουρητήρων, τις 
σπερματοδόχους κύστεις και τον σπερματικό 
τόνο. Μπορεί να εκφύεται ακόμη από την 
κάτω κυστική, την προστατική ή απευθείας 
από το πρόσθιο στέλεχος της έσω λαγονίου 
[1,5]. 

7) Κάτω κυστική αρτηρία (εικόνα 4). 
Συχνά εκφύεται με κοινό στέλεχος με την άνω 
κυστική και τροφοδοτεί τη βάση της 
ουροδόχου κύστεως [1,5]. Οι κυστικές 
αρτηρίες αποτελούν τον στόχο του  
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Εικόνα 4. Αγγειογραφικές λήψεις DSA (εικ. 4Α:λοξή, εικ. 4Β: κατά μέτωπο), στις οποίες αναδεικνύονται οι 
κυστικές αρτηρίες (5: Άνω κυστική αρτ., 6: Μέση κυστική αρτ.,7: Κάτω κυστική αρτ.), που εκφύονται από το 
πρόσθιο στέλεχος της έσω λαγονίου. Στην εικ. 4Β είναι εμφανές το κοινό στέλεχος τους. F: Μπαλόνι 
καθετήρα Foley εντός της ουρ. κύστεως. 

 

υπερεκλεκτικού εμβολισμού που εφαρμόζεται 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 
περιπτώσεις βαριάς, ανθεκτικής στη 
συντηρητική αγωγή αιματουρίας από όγκους 
και άλλα αίτια αιμορραγικής κυστίτιδος [11]. 

8) Προστατική αρτηρία. Η μελέτη της 
προστατικής αρτηρίας έχει προσελκύσει 
ενδιαφέρον τα τελευταία έτη, λόγω της 
εφαρμογής ενδοαγγειακών (εμβολισμός) και 
λαπαροσκοπικών/ρομποτικών χειρουργικών 
τεχνικών για την θεραπεία της καλοήθους 
υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη. 
Υπάρχουν αρκετές ταξινομήσεις της 
αρτηριακής προστατικής ανατομίας, με 
διαφορές μεταξύ τους, οφειλόμενες στο υλικό 
των μελετών (νεκροτομικό ή αγγειογραφικό), 

στην διαφορετική προσέγγιση των προτύπων 
διακλάδωσης της έσω λαγονίου αρτηρίας και 
στην ούτως ή άλλως ποικίλη και περίπλοκη 
αρτηριακή ανατομία της περιοχής [3,12,13]. 
Μια από τις ταξινομήσεις αυτές, από τον de 
Assis et al. [3], που χρησιμοποιείται στον 
χώρο της επεμβατικής ακτινολογίας, 
περιγράφει τους παρακάτω 5 τύπους έκφυσης 
της προστατικής αρτηρίας ανάλογα με το 
ύψος και το αγγείο από το οποίο εκφύεται 
[3,13,14]:  

Ι) Από το πρόσθιο στέλεχος της έσω 
λαγονίου, με κοινό κορμό με την άνω 
κυστική.  
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Εικόνα 5. Αγγειογραφικές λήψεις DSA (Εικ. 5Α,Β,Γ:λοξές, Εικ.5Δ: κατά μέτωπο), στις οποίες 
αναδεικνύονται οι 4 κυριότεροι τύποι έκφυσης της  προστατικής αρτ.(8). Εικ. 5Α: Τύπος (Ι), από το πρόσθιο 
στέλεχος της έσω λαγονίου, με κοινή έκφυση με την άνω κυστική (5). Στην ίδια εικόνα σκιαγραφούνται 
μεταξύ άλλων και οι 3 κύριοι κλάδοι της έσω λαγονίου αρτ.( 1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: Κάτω γλουτιαία αρτ. 
,3: Έσω αιδοιϊκή αρτ.). Εικ. 5Β: Τύπος (ΙΙ), από το πρόσθιο στέλεχος της έσω λαγονίου, περιφερικότερα-
κάτωθεν της έκφυσης της άνω κυστικής (5). Στην ίδια εικόνα σκιαγραφούνται επίσης και 2 από τους 3 
κύριους κλάδους της έσω λαγονίου αρτ.(1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: Κάτω γλουτιαία αρτ.).  Εικ. 5Γ: Τύπος 
(ΙΙΙ), από τη θυροειδή αρτηρία (4). Εικ. 5Δ: Τύπος (IV), από την έσω αιδοιϊκή (3). F: Μπαλόνι καθετήρα 
Foley εντός της ουρ. κύστεως. 

 

ΙΙ) Από το πρόσθιο στέλεχος της έσω 
λαγονίου, περιφερικότερα (κάτωθεν) της 
έκφυσης της άνω κυστικής.  

ΙΙΙ) Από τη θυροειδή αρτηρία. IV) Από 
την έσω αιδοιϊκή (άνω ή μέσο τριτημόριό 
της)– ο συχνότερος τύπος που απαντά στο 
1/3 των περιπτώσεων (εικόνα 5).  

V) Σπανιότερες εκφύσεις με κυριότερη 
από επικουρική έσω αιδοιϊκή αρτηρία 
(εικόνα 6). Η προστατική μπορεί να έχει 
κοινό στέλεχος με την μέση ή κάτω κυστική 
και τη μέση αιμορροϊδική αρτηρία [1,3,13,14], 
ενώ σε άλλη ταξινόμηση (Moya et al.) [12] 
περιγράφεται επίσης έκφυση της προστατικής 
από την μέση αιμορροϊδική σε ποσοστό 10%. 
Το ακρωνύμιο «PROVISO» χρησιμοποιείται 
για τη διευκόλυνση της απομνημόνευσης και 
αναζήτησης στις αγγειογραφίες της 

προστατικής αρτηρίας και των άλλων 
κλάδων με τους οποίους σχετίζεται 
ανατομικά (PROVISO: Pudendal, Rectal, 
Obturator, Vesical Inferior and Superior, 
under the ipsilateral Oblique view, δηλαδή: 
Έσω αιδοιϊκή, [Μέση] αιμορροϊδική, 
Θυροειδής, Κυστική Κάτω και Άνω, σε 
ομόπλευρη λοξή προβολή) [14]. 

9) Μέση αιμορροϊδική (ή μέση 
ορθική) αρτηρία (εικόνα 7). Δεν απαντάται 
σε όλους τους εξεταζόμενους. Σε νεκροτομικές 
και αγγειογραφικές μελέτες έχει εντοπιστεί με 
συχνότητα 12-50%.Συχνότερα εκφύεται με 
κοινό στέλεχος με την προστατική αρτηρία, 
από την έσω αιδοιϊκή, την κάτω γλουτιαία ή 
το πρόσθιο στέλεχος [3,13,14]. Ακολουθεί 
αρχικά πορεία κατακόρυφα προς τα κάτω και 
στη συνέχεια εγκάρσια προς τα έσω και 
καταλήγει στο ορθό, όπου πολύ συχνά  
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Εικόνα 6. Αγγειογραφικές λήψεις DSA (Εικ.6Α:λοξή,εικ. 6Β: κατά μέτωπο) στις οποίες αναδεικνύεται 
έκφυση της  προστατικής αρτ.(8) από επικουρική έσω αιδοιϊκή αρτ (3a). Στην εικ. 6Α η έγχυση 
σκιαγραφικού έγινε στην κοινή λαγόνιο αρτ. και σκιαγραφείται μεταξύ άλλων, εκτός από την επικουρική, 
και η κύρια έσω αιδοιϊκή αρτ. (3). Διακρίνεται η χαρακτηριστική παράλληλη πορεία των 2 τελευταίων 
αρτηριών. Στην εικ. 6Β η έγχυση σκιαγραφικού έγινε εντός της επικουρικής έσω αιδοιικής αρτ (3a), μετά 
από υπερεκλεκτικό καθετηριασμό της με μικροκαθετήρα. F: Μπαλόνι καθετήρα Foley εντός της ουρ. 
κύστεως. Κάτωθεν αυτού προβάλλονται οι κλάδοι της προστατικής αρτηρίας. 

 

αναστομώνεται με την αντίπλευρη μέση 
αιμορροϊδική και με την άνω και κάτω 
αιμορροϊδική αρτηρία [1,15]. Η αναγνώριση 
της μέσης αιμορροϊδικής αρτηρίας είναι 
σημαντική κατά τη διάρκεια εμβολισμού της 
προστατικής αρτηρίας, με την οποία συχνά 
έχει στενή ανατομική σχέση, όπως 
προαναφέρθηκε, προς αποφυγή ισχαιμικών 
επιπλοκών από το ορθό. 

10) Λαγονοοσφυϊκή (εικόνα 8). Είναι 
ο πρώτος κλάδος που εκφύεται είτε από τον 
κορμό της έσω λαγονίου, είτε από το οπίσθιο 

στέλεχος της. Πορεύεται παλίνδρομα προς τα 
έξω και άνω στον λαγόνιο βόθρο και στο 
ύψος του Ο5 διαιρείται σε λαγόνιο κλάδο 
(για τον λαγόνιο μυ) και οσφυϊκό κλάδο για 
τον μείζονα ψοϊτη και τον τετράγωνο 
οσφυϊκό μυ [1,4-7]. 

11) και 12) Η άνω και κάτω πλάγια 
ιερή αρτηρία αντίστοιχα (εικόνα 8), 
εκφύονται ανεξάρτητα ή με κοινό κορμό από 
το οπίσθιο στέλεχος. Η άνω πορεύεται προς 
τα έσω και εισέρχεται στο 1ο ή 2ο ιερό τρήμα. 
Η κάτω πορεύεται αρχικά προς τα έξω και  
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Εικόνα 7. Λοξές αγγειογραφικές λήψεις DSA (Εικ.7Α:πρώιμη,εικ. 7Β: καθυστερημένη λήψη) στις οποίες 
αναδεικνύεται η έκφυση της μέσης αιμορροϊδικής αρτ. (9) από την προστατική (8). Στην καθυστερημένη 
λήψη φαίνεται η σκιαγράφηση τμήματος του τοιχώματος του ορθού (βέλη) από την μέση αιμορροϊδική 
αρτ. (9). 

 

στη συνέχεια λοξά μπροστά από τον απιοειδή 
και τα ιερά νεύρα, μπροστά από το ιερό. Οι 
αρτηρίες αυτές χορηγούν κλάδους για τους 
μυς και το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας της 
ιερής χώρας και τον ιερό σωλήνα. 
Αναστομώνονται με την άνω και κάτω 
πλάγια ιερή αρτηρία της αντίθετης πλευράς 
και με τη μέση ιερή αρτηρία [1,4,5]. Οι 
πλάγιες ιερές αρτηρίες και η προαναφερθείσα 
λαγονοοσφυϊκή τραυματίζονται συχνά σε 
περιπτώσεις καταγμάτων των λαγονίων 
πτερύγων και του ιερού και η DSA μπορεί να 
αναδείξει της θέση της αγγειακής βλάβης και 
να κατευθύνει τον επακόλουθο εμβολισμό 
[2,9,10]. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ  

Περιγράφεται συνοπτικά η ημέτερη 
προσέγγιση: 

x Συνήθης προετοιμασία για ενδαρτηριακή 
αγγειογραφία. Όταν σχεδιάζεται έλεγχος 
ή εμβολισμός προστατικής αρτηρίας, 
τοποθετείται καθετήρας Foley εντός της 
ουρ. κύστεως, το μπαλόνι του οποίου 
πληρούται κατά τα 2/3 με φυσιολογικό 
ορό και 1/3 με ιωδιούχο σκιαγραφικό, 
ώστε να φαίνεται αγγειογραφικά και 
ακτινοσκοπικά και να διευκολύνει την  
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Εικόνα 8. Αγγειογραφικές λήψεις (8Α,8Β: κατά μέτωπο λήψεις DSA, 8Γ: λοξή λήψη χωρίς ψηφιακή 
αφαίρεση) στις οποίες σκιαγραφούνται η λαγονοοσφυϊκή (10) καθώς και η άνω (11) και κάτω (12) πλάγια 
ιερή αρτ. Οι 2 τελευταίες μπορεί να εκφύονται με κοινό στέλεχος (εικ. 8Α) ή με ξεχωριστές εκφύσεις (εικ. 
8Β). Διακρίνονται ακόμη οι 2 από τους 3 κύριους κλάδους της έσω λαγονίου (1: Άνω γλουτιαία αρτ., 2: 
Κάτω γλουτιαία αρτ.). F: Μπαλόνι καθετήρα Foley εντός της ουρ. κύστεως. 

 

αναγνώριση των προστατικών αρτηριών 
(αυτές καταλήγουν κάτωθεν του 
μπαλονιού στις κατά μέτωπο λήψεις). 

x Μηριαία προσπέλαση (μέθοδος Seldinger) 
υπό τοπική αναισθησία,  τοποθέτηση 
εισαγωγέα 5Fr στην κοινή μηριαία 
αρτηρία. 

x Προαιρετικά, μέση έγχυση στην κατώτερη 
κοιλιακή αορτή, αμέσως άνωθεν 
αορτολαγονίου διχασμού, με καθετήρα 
pig-tail ,για μια αρχική γενικότερη 
εκτίμηση των αρτηριών της πυέλου. 

x Kαθετηριασμός ομόπλευρης έσω λαγονίου 
αρτηρίας. Χρησιμοποιούνται 
αγγειογραφικοί καθετήρες 4-5Fr., 
(ενδεικτικές επιλογές: Simmons 1, Cobra 
1,2, Contra 2-Boston Scientific, Glidecath-

Terumo, Uterine artery catheter-Merit 
Medical) σε συνδυασμό με υδρόφιλο 
σύρμα 0.032¨-0.035¨(Glidewire-Terumo) 
με κυρτό άκρο.  

x Kαθετηριασμός αντίπλευρης έσω 
λαγονίου αρτηρίας με τεχνική 
contralateral (διέλευση του 
αορτολαγονίου διχασμού με έναν από 
τους προαναφερθέντες καθετήρες, 
τοποθέτηση υδρόφιλου σύρματος στην 
έσω λαγόνιο και καθετηριασμός αυτής, 
συνήθως με υδρόφιλο καθετήρα πχ 
Glidecath-Terumo ή με τον Uterine artery 
catheter) 

x Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των 
κυρίων κλάδων της έσω λαγονίου με 
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περιφερική προώθηση του υδρόφιλου 
σύρματος και του κατάλληλου καθετήρα. 

x Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των 
μικρότερων κλάδων της έσω λαγονίου είτε 
με την προαναφερθείσα τεχνική, είτε (για 
κλάδους διαμέτρου 1-3χιλ.) με προώθηση 
μικροκαθετήρα 2.0-2.7 Fr (π.χ Progreat-
Terumo, Stridesmooth-Asahi Intecc Co.) 
και μικροσύρματος, δια του 
αγγειογραφικού καθετήρα. Πριν από τον 
καθετηριασμό πολύ μικρών κλάδων, 
μπορεί να εφαρμοστεί τοπική 
φαρμακευτική αγγειοδιαστολή 
(νιτρογλυκερίνη 250-300μg 
ενδαρτηριακώς δια του μικροκαθετήρα) 

x Αγγειογραφικές λήψεις (DSA), 1-3/δλ., 
προσθιοπίσθιες και λοξές (συνήθως με 
κλίση ομόπλευρη 30-40ο  και 
ουραιοκεφαλική 5-10ο ), μετά από έγχυση 
μη ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού 
(συγκέντρωση: 300mg/ml , ποσότητα 2-15 
ml αναλόγως του μεγέθους του αγγείου). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η απουσία μιας ενιαίας, ευρέως 
αποδεκτής ταξινόμησης των διακλαδώσεων 
της έσω λαγονίου αρτηρίας οφείλεται στην 
περίπλοκη ανατομία της περιοχής, με 
ποικιλία παραλλαγών, αλλά και στην 
διαφορετική προσέγγιση (ανατομική, 
χειρουργική ή ακτινολογική-αγγειογραφική) 
του κάθε συγγραφέα, ανάλογα με την 
ειδικότητα του. Οι προσεγγίσεις που 
αναλύθηκαν παραπάνω, αν και δεν 
υιοθετούνται από όλους, είναι εύκολα 
εφαρμόσιμες, χωρίς να απαιτούν μεγάλη 
εμπειρία, και επιτρέπουν τη σωστή 
αναγνώριση των κλάδων της έσω λαγονίου 
αρτηρίας στην κλινική πράξη. 
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REVIEW 

Arterial anatomy of the male pelvis. A review with emphasis on 
angiography of the internal iliac artery and its branches 

H. Moschouris1, A. Dimakis1, K. Stamatiou2, A. Papadatou1, M.G. Papadaki1  

1 Radiology Department and 2 Urology Department, “Tzaneio” General Hospital of Piraeus, 
Greece 

ABSTRACT  

Accurate knowledge of the pelvic arterial anatomy is a prerequisite for the success and safety of 
the surgical and endovascular procedures performed in the male pelvis. Digital subtraction 
angiography (DSA) is the reference modality for the depiction of the branches of the internal iliac 
artery (which primarily supply the viscera and walls of the lesser pelvis) and the first step of all 
the relevant endovascular interventions (most commonly in the form of transarterial 
embolization). Identification of some of these branches during angiography is often challenging, 
because of their small size, complex course, superposition of other arteries and anatomic variants. 
This is a pictorial review of the basic DSA findings relevant to the male pelvic arterial anatomy. 
The angiographic technique is briefly described and a current practical approach that facilitates 
the angiographic identification of the branches of the internal iliac artery is also reviewed. 
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