
Tι είναι ανεύρσζμα;  
Αλεύξπζκα είλαη ε κόληκε εληνπηζκέλε δηάηαζε κηαο αξηεξίαο, κεγαιύηεξεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ηεο δηακέηξνπ ηεο ππόινηπεο θπζηνινγηθήο αξηεξίαο ηνπ 
ίδηνπ αηόκνπ.  

Σι είναι ηο ανεύρσζμα ηης κοιλιακής αορηής;  
Τν αλεύξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο είλαη ε δηάηαζε ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Η 
ανξηή είλαη ε κεγαιύηεξε αξηεξία ε νπνία κεηαθέξεη νμπγνλσκέλν αίκα από ηελ 

θαξδηά πξνο όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Σην θάησ ηκήκα ηεο θνηιηαθήο ρώξαο ε 
ανξηή δηράδεηαη ζηηο δύν θνηλέο ιαγόληεο αξηεξίεο, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ην αίκα 

ζηα θάησ άθξα. Τν αλεύξπζκα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε αξηεξία ηνπ 
αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, αιιά είλαη πην ζπρλό ζηελ θνηιηαθή ανξηή θαη ζηηο 
ιαγόληεο αξηεξίεο.  

Η θπζηνινγηθή δηάκεηξνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο είλαη πεξίπνπ 2 εθαηνζηά. Τν 
αλεύξπζκα κπνξεί λα έρεη δηάκεηξν αξθεηέο θνξέο ηε δηάκεηξν ηεο θπζηνινγηθήο 

θνηιηαθήο ανξηήο. Αλ απηή ε θαηάζηαζε παξακείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ην 
απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ε ξήμε ηεο ανξηήο θαη ε εζσηεξηθή αηκνξξαγία. Ο 
θίλδπλνο ηεο ξήμεο εμαξηάηαη από ηελ αύμεζε ηνπ αλεπξύζκαηνο θαη από ηελ 

πςειή αξηεξηαθή πίεζε (Υπέξηαζε) θαη ζπλνδεύεηαη από κεγάιε ζλεηόηεηα. 

Πως δημιοσργείηαι ηο ανεύρσζμα ηης κοιλιακής αορηής;  
Με ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ην ηνίρσκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο ιεπηαίλεη. Η εθθύιηζε 
ηνπ ηνηρώκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία αζεξσκαηηθήο λόζνπ, 

ηξαπκαηηζκνύ ή γελεηηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα είλαη αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
αλεπξύζκαηνο. Η απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε) κπνξεί επίζεο λα 

απνηειέζεη παξάγνληα δεκηνπξγίαο αλεπξύζκαηνο.  
Παξάγνληεο θηλδύλνπ είλαη επίζεο ε θιεξνλνκηθόηεηα, ην θάπληζκα, ε θαξδηαθή 
λόζνο θαη ε απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα.  

 
Ποια είναι ηα ζσμπηώμαηα ηοσ ανεσρύζμαηος ηης κοιλιακής αορηής;  

Σε κεγάιν πνζνζηό αζζελώλ κε αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο δελ εκθαλίδνληαη 
ζπκπηώκαηα. Σηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ην πην ζπρλό είλαη ν 
πόλνο. Ο πόλνο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί πην ζπρλά ζηελ θνηιηαθή ρώξα (γύξσ 

από ηνλ νκθαιό), ζηελ νζθύ ή ζην ζώξαθα. Πνιινί αζζελείο πεξηγξάθνπλ ηνλ 
πόλν απηό, ζαλ κέηξην έσο ηζρπξό. Άιινη αζζελείο αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαη ην 

αλεύξπζκα πεξηνκθαιηθά ζαλ κηα ζθύδνπζα κάδα. 

Δίναι εύκολη η διάγνωζη ηοσ ανεσρύζμαηος κοιλιακής αορηής;  

Ο γηαηξόο κπνξεί λα αλαθαιύςεη ην αλεύξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο ζε κηα 
θιηληθή εμέηαζε ξνπηίλαο. Η ςειάθεζε ζθύδνπζαο κάδαο ζηελ θνηιηαθή ρώξα 

ζέηεη ηελ ππόλνηα ηνπ αλεπξύζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Η δηαγλσζηηθή 
πξνζέγγηζε γίλεηαη εύθνια κε ππεξερνγξάθεκα θνηιίαο, εμέηαζε απιή θαη 
αλώδπλε.  

 
Πόηε ο γιαηρός προηείνει ηη θεραπεία ηοσ ανεσρύζμαηος ηης κοιλιακής 

αορηής;  
Τν κέγεζνο, ε ζέζε ηνπ αλεπξύζκαηνο θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή 

θαζνξίδεη ην πώο απηό πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Όηαλ ην αλεύξπζκα είλαη κηθξό, 
ν γηαηξόο ζπλήζσο ζπζηήλεη πεξηνδηθά ηνλ έιεγρν ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
αλεπξύζκαηνο, είηε κε ππεξερνγξάθεκα είηε κε αμνληθή ηνκνγξαθία. Όηαλ ε 

δηάκεηξνο ηνπ αλεπξύζκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από 5 εθαηνζηά ή απηό απμάλεη 
ηαρέσο ζε δηάκεηξν, ηόηε απαηηείηαη επεκβαηηθή ζεξαπεία.  



Ο Αγγεηνρεηξνπξγόο εθηηκά ηνλ θαηάιιειν ρξόλν ηεο απαηηνύκελεο ρεηξνπξγηθήο 
ζεξαπείαο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζεη ην αλεύξπζκα ηεο θνηιηαθήο 

ανξηήο κε αλνηρηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ελδαγγεηαθά. 

Όηαν η θεραπεία είναι απαραίηηηη, ποια θα πρέπει να είναι η επιλογή;  

ΑΝΟΙΥΣΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ  
Η αλνηρηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη ε θιαζζηθή κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ηνπ 

αλεπξύζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Σηελ αλνηρηή επέκβαζε δηελεξγείηαη ηνκή 
ζηελ θνηιηαθή ρώξα, παξαζθεπάδεηαη ε θνηιηαθή ανξηή θαη ην αλεύξπζκα. 

Αθαηξείηαη ην αλεύξπζκα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θνηιηαθήο ανξηήο γίλεηαη κε ηε 
ζπξξαθή ζπλζεηηθνύ κνζρεύκαηνο. Η θιαζζηθή απηή κέζνδνο γίλεηαη ππό γεληθή 
αλαηζζεζία θαη ρξεηάδεηαη ρξόλνο από 2 – 4 ώξεο. Ο αζζελήο παξακέλεη γηα 24 

ώξεο ζηε Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο, ελώ ν ρξόλνο λνζειείαο ζην λνζνθνκείν 
θπκαίλεηαη από 5 έσο 7 εκέξεο. Η πιήξεο αλάξξσζε ηνπ αζζελνύο δηαξθεί 

πεξίπνπ 1 κήλα, είλαη κηα κείδσλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηελ νπνία δελ είλαη ζε 
ζέζε λα ππνζηνύλ όινη νη αζζελείο θαη ζπλεπώο ν γηαηξόο πξέπεη λα ελεκεξώλεη 
γηα ηηο ηπρόλ επηπινθέο ηεο επέκβαζεο, αλάινγα θαη κε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελή.  

ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ  

Η ελδαγγεηαθή ζεξαπεία είλαη κηα ζρεηηθά λέα κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ηνπ 
αλεπξύζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο. Καηά ηε κέζνδν απηή ππάξρεη ζαθώο 
ιηγόηεξε επηβάξπλζε ηνπ αζζελή από ηελ θιαζζηθή κέζνδν. Σπκπεξηιακβάλεη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ αλεπξύζκαηνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο, κε ηελ ηνπνζέηεζε  
ελδναπιηθά ελόο κνζρεύκαηνο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθό ζθειεηό (stent-

graft). Η ελδαγγεηαθή επέκβαζε κπνξεί λα δηελεξγεζεί κε γεληθή, πεξηνρηθή ή 
ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ζπλήζσο γηα λα νινθιεξσζεί απαηηνύληαη 2 – 3 ώξεο. Ο 
αζζελήο παξακέλεη ζην λνζνθνκείν γηα ιίγεο κέξεο θαη κπνξεί λα επηζηξέςεη ζε 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηε θπζηνινγηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 
 

Δεν είναι κάθε αζθενής με ανεύρσζμα κοιλιακής αορηής καηάλληλος 
για ενδαγγειακή ανηιμεηώπιζη.  

Ο Αγγειοτειροσργός είναι εκπαιδεσμένος και ζηις δύο επεμβαηικές 
ηετνικές (ανοιτηή ή ενδαγγειακή) και μπορεί να ζας ενημερώζει πια 

είναι η καηαλληλόηερη για ζας. 

Σι μεηεγτειρηηική παρακολούθηζη τρειάζεηαι μεηά ηην αποκαηάζηαζη ηοσ 

ανεσρύζμαηος ηης κοιλιακής αορηής;  
Η κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ 1ν, 6ν, 12ν κήλα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα κία θνξά ην ρξόλν. Η κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ αζζελνύο θαη εμεηάζεηο όπσο 
αθηηλνγξαθία, ππεξερνγξάθεκα, ή αμνληθή ηνκνγξαθία. Επίζεο αηκαηνινγηθέο 

εμεηάζεηο, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, ή όηη άιιν θξηζεί απαξαίηεην. 
 

ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΙ…  

Η Ανετπτςμασική νόςορ είναι μια ςοβαπή κασάςσαςη, η οποία απαισεί άμεςη 

ανσιμεσώπιςη λόγω σων κινδύνων σηρ πήξηρ και σηρ αιμοππαγίαρ. Υπάπφοτν 

ςήμεπα ςσοιφεία ποτ σεκμηπιώνοτν όσι η ανίφνετςη με τπεπηφογπάυημα 

(Triplex) ανετπύςμασορ κοιλιακήρ αοπσήρ, οδηγεί ςε ςημανσική μείωςη σηρ 

θνηςιμόσησαρ σων αςθενών. Ο κοιλιακόρ ςτνήθωρ πόνορ και η ςυύζοτςα μάζα 



ςσην ίδια πεπιοφή, αποσελούν οδηγά ςημεία για ένα άσομο, ώςσε να επιςκευσεί 

έγκαιπα σο γιασπό. Το μέγεθορ, η θέςη σοτ ανετπύςμασορ και η γενική 

κασάςσαςη σοτ αςθενή καθοπίζει και σην ανσιμεσώπιςή σοτ.  

Ο Αγγειοφειποτπγόρ είναι ο μοναδικόρ εκπαιδετμένορ και ςσιρ δύο σεφνικέρ 

ανσιμεσώπιςηρ γιασπόρ και ουείλει να εξηγήςει ςσον αςθενή σα 

πλεονεκσήμασα και σα μειονεκσήμασα σων μεθόδων ανσιμεσώπιςηρ σοτ 

ανετπύςμασορ κοιλιακήρ αοπσήρ.  

Πιθανά πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σηρ κλαςςικήρ φειποτπγικήρ 

μεθόδοτ  

Πιθανά πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σηρ ενδαγγειακήρ μεθόδοτ  

Την πιθανόσησα επί αποστφίαρ ή επιπλοκήρ σηρ ενδαγγειακήρ μεθόδοτ, για 

σην άμεςη φειποτπγική αποκασάςσαςη.  

 

Γενικότερα υπάρχει ζντονο ενδιαφζρον για την ανίχνευςη και την 
παρακολοφθηςη των αςθενών με ανεφρυςμα κοιλιακήσ αορτήσ, με ςτόχο την 
ζγκαιρη χειρουργική παρζμβαςη με μια από τισ αναφερόμενεσ μεθόδουσ, 
πριν από τη ρήξη τουσ. 
 


