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Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής

Παθολογική και µόνιµη , εντοπισµένη διάταση

τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη του 50%

του κεντρικότερου τµήµατος της , η κοιλότητα της

οποίας βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον αυλό της

αρτηρίας. 

Ο όρος ψευδανεύρυσµα περιγράφει οργανωµένο

αιµάτωµα κατόπιν ρήξης του τοιχώµατος του

αγγείου.
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•5% του ανδρικού πληθυσµού , άνω 65 ετών , στο ∆υτικό
κόσµο

• Συχνότερη στους λευκούς

•Σχέση Ανδρών : Γυναικών = 10 : 1

•Tα ΑΚΑ είναι από τις συχνότερες αγγειοχειρουργικές παθήσεις , 
µε σηµαντική νοσηρότητα και θνησιµότητα .

•7πλασιασµός επίπτωσης της νόσου , εντός 30 ετών (1950 έως
1980 ) .

•Συνεχής αύξηση της επίπτωσης (γήρανση, έξεις πληθυσµού , 
διάδοση αναίµακτων απεικονιστικών µεθόδων) 

Επιδηµιολογία :



Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής

Στις ΗΠΑ 32000 νέα µη ραγέντα ανευρύσµατα

διαγιγνώσκονται ανά έτος.

Υπολογίζεται ότι σήµερα υπάρχουν περισσότερα από

2000000 αδιάγνωστα ανευρύσµατα κοιλιακής αορτής.

Αποτελούν την 13η συχνότερη αιτία θανάτου.  



Ταξινόµηση:

1. Αιτιολογική

2. Τοπογραφική

3. Μορφολογική

4. Κλινική



1.Αιτιολογική

• Συγγενή

• Αρτηριοσκληρυντικά

• Συφιλιδικά

• Τραυµατικά

• Μυκωτικά

• Μεταστενωτικά



3. Μορφολογική

•Γνήσια (Verum)

Σακοειδή

Ατρακτοειδή

Κυπελλοειδή

Μικτά

∆ιαχωριστικά

•Ψευδή



Ατρακτοειδές Σακοειδές

Μορφολογία



4. Κλινική

•Μη ραγέντα

•∆ιατεινόµενα

•Φλεγµαίνοντα

•Ραγέντα



Αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες λόγω:

1. Μακροβιότητα

2. Μεγαλύτερη διαγνωστική ευχέρεια

3. ∆ιαγνωστικά προγράµµατα

1950 – 1960  8.7 νέα ανευρύσµατα/ 100000 έτη ασθενών

1971 – 1980  36 νέα ανευρύσµατα/ 100000 έτη ασθενών



Άτοµα µε υψηλή πιθανότητα
εµφάνισης ανευρύσµατος

Συγγένεια (φύλο)

Ηλικία: 65-74 ετών 6 %

50% των ασθενών θα καταλήξουν από το ανεύρυσµα χωρίς θεραπεία
50% των ανευρυσµάτων >5,5 εκ. Θα υποστούν ρήξη στην 5ετία.

Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες
Υπέρταση
∆ιαβήτης
Κάπνισµα
∆υσκοιλιότης



Κλινική εικόνα

75% ασυµπτωµατικά

Ασυµπτωµατικά
Κοιλιακό οσφυϊκό άλγος
Πίεση παρακείµενων οργάνων

Επιπλοκές

25% Ρήξη – Απόφραξη

Έντονο άλγος
Κυκλοφορικό σοκ
Ισχαιµία



∆ιάγνωση στο 90% µε κλινική εξέταση.

Αδυναµία προσδιορισµού µεγέθους.

Έλεγχος για συνυπάρχοντα περιφερικά

ανευρύσµατα



Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής

∆ιάγνωση

!. Κλινική εξέταση

2. Υπέρηχοι

3. Αξονική τοµογραφία

4. Μαγνητική τοµογραφία

5. Αγγειογραφία



Μήκος ∆ιάµετρος

Υπερηχογράφηµα



Αξονική τοµογραφία

3D ανασύνθεση



Μαγνητική ΜRΙ

Αγγειογραφία - Τοµογραφία



Θεραπεία

Συντηρητική ?

Χειρουργική αποκατάσταση.

Ενδοαυλική αποκατάσταση.

Στόχος η αποφυγή της ρήξης του ανευρύσµατος.

Σε περίπτωση ρήξης θνητότητα 60-85%.



Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της

θεραπευτικής αντιµετώπισης σήµερα.

•Μέγεθος ανευρύσµατος

•Ηλικία ασθενούς

•Επιβαρυντικοί παράγοντες υγείας ασθενούς

•Φύλο ασθενούς

•Θνητότητα, επιπλοκές και αποτελέσµατα της επιλεγόµενης

θεραπείας σήµερα

•∆υνατότητες νοσηλευτικού κέντρου

•Εµπειρία του θεράποντος ιατρού

•Κόστος



Ανοικτή χειρουργική επέµβαση ανευρυσµατεκτοµής.

Από το 1950 η αντικατάσταση του παθολογικού τµήµατος
της αορτής µε συνθετικό µόσχευµα.



Επέµβαση µεγάλης βαρύτητας.

Ανάγκη παραµονής στην µονάδα εντατικής θεραπείας

Μακρά µετεγχειρητική νοσηλεία και βραδεία αποθεραπεία

Θνητότητα 3 – 7%

Ποσοστό επιπλοκών 10-15 %

Πολύ καλά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.





Επέµβαση εκτοµής ανευρύσµατος



Ενδοαυλική αντιµετώπιση ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής

Πρώτη επέµβαση το 1990

Πρώτη επέµβαση στην Ελλάδα το 1995 (Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης)

Στόχος ελάττωση της βαρύτητας της ανοικτής επέµβασης

Ελάττωση της θνητότητας και της νοσηρότητας

Ταχεία κινητοποίηση ασθενών και βραχεία νοσηλεία

∆υνατότητα αντιµετώπισης ασθενών µε προβλήµατα υγείας











Συνεχής εξέλιξη την τελευταία 10 ετία µε βελτίωση

αποτελεσµάτων και εξέλιξη των µοσχευµάτων.

Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του

ανευρύσµατος.

∆ιενεργείται υπό τοπική αναισθησία.

48 ωρη νοσηλεία

Μικρός αριθµός επιπλοκών και θνητότητας σε χέρια έµπειρων

Χειρουργών.

Άγνωστα ακόµη τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα λόγω της µικρής

ζωής εφαρµογής της µεθόδου



Μικρή τοµή – τοπική αναισθησία



Μορφολογία ανευρύσµατος



Μείωση του όγκου του ανευρύσµατος.



Ενδοδιαφυγές (Endoleaks)
~16% διεγχειρητικά

Type IV

Type I

Type II

Type I
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552 ασθενείς µε Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής



• Θνητότητα 30 ηµερών – 4 ασθενείς (0,88%)
2 καρδιολογική επιπλοκή

1 ∆ΕΠ (∆ιάχυτη ενδαγγειακή πήξη)

1 ΧΝΑ

• Κανείς ασθενής δεν χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ

• Μετάγγιση αίµατος:                    µ.ο. 250ml (0 – 600)

• Μετεγχειρητικός πυρετός:                      162 ασθενείς

• Κινητοποίηση του ασθενούς:           1η µετεγχ. Ηµέρα

• Χορήγηση τροφής από την:             1η µετεγχ. Ηµέρα

• Χορήγηση αντιβιώσεως για:                      2-3 ηµέρες

• Μέσος χρόνος νοσηλείας:                            3 ηµέρες

• Αξονική τοµογραφία ελέγχου:      4η – 30η µετεγχ. Ηµ.



Γιγάντιο ανεύρυσµα - ανατοµικές δυσκολίες



Μεγάλη ελίκωση λαγονίων



Βιβλιογραφικά ∆εδοµένα

• 10.000 θάνατοι ετησίως από ρήξη ΑΚΑ στην Αγγλία

• 13 χρόνια από την αρχή της µεθόδου

• 30.000 µοσχεύµατα το 2003 σε Η.Π.Α. και Ε.Ε.

• 16 µοσχεύµατα έχουν κυκλοφορήσει µέχρι σήµερα

• Σήµερα κατασκευάζονται τα µοσχεύµατα 4ης γενιάς

(Fenestrated & branched grafts)



Βιβλιογραφικά ∆εδοµένα

12.000September 2003USA/1994Zenith (Cook)

>78.500ΣΥΝΟΛΟ

20.000NoUSA/1995Talent (Medronic)

1.000NoUSA/1998Lifepath (Edwards)

800NoUSA/1999Fortron (Cordis)

13.000October 2002USA/1997Excluder (Gore)

1.700NoUSA/1998Endologix

30.000September 1999USA/1996AneuRx (Medronic)

Μοσχεύµατα σε όλον τον κόσµο:FDA έγκρισηΚατασκευή/ 
έτος

Presently, most commonly used, commercially available stent grafts in Europe
Α Nevelsteen, J. Cardiovasc Surgery, August 2004 
“Endovascular abdominal aortic aneurysm treatment: device specific outcomes”



Βιβλιογραφικά ∆εδοµένα
7172 patients – Perioperative outcomes

0,00193,1238781,93773Σπίτι

0,0015,614514,3658Ίδρυµα

Εξιτήριο

0,00127Χρόνος
νοσηλείας

0,0010,3776,9320Καρδιολογική επιπλοκή

0,00117,845628,61317Επιπλοκές

0,0011,3333,8176Θάνατος

362565644607Ασθενείς

%n%N

PEVAREVAROpenOpen

J Vascular Surgery, March 2004, Lee et al: 
“Perioperative outcomes after open and endovascular repair of intact abdominal aortic aneurysms in the U.S. during 2001”.



Ρήξη ανευρύσµατος

κοιλιακής αορτής

Τοποθέτηση

ενδοαυλικού διχαλωτού

µοσχεύµατος



Μοσχεύµατα µε κλάδους για νεφρικές αρτηρίες



Σε λεπτοµερείς µελέτες που έγιναν σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Φαίνεται ότι υπερέχει της ανοικτής επέµβασης στα άµεσα

αποτελέσµατα όσον αφορά την θνητότητα και τις επιπλοκές

Σήµερα εφαρµόζεται και σε επείγουσες περιπτώσεις µε ρήξη µε

καλά αποτελέσµατα .

Πρέπει να γίνεται τακτικός επανέλεγχος των ασθενών για την

εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την απώτερη επιτυχία της

µεθόδου στα 5-10 έτη.


