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Ορίζεται ως η διάταση μιας αρτηρίας 
τοπικά, όταν η εγκάρσια διάμετρος αυτής 
είναι ίση με το ή >50% από τη μη 
διατεταμένη γειτονική αρτηρία  

Η συχνότητα του ΑΚΑ αυξήθηκε 4 φορές τα 
τελευταία 30 χρόνια 





Επιδημιολογικά στοιχεία 

Σε άνδρες > 65 χρ, η εμφάνιση ΑΚΑ είναι 7 – 8% 

Είναι 6 φορές συχνότερο στους άνδρες από ότι στις γυναίκες αλλά η ρήξη 
του είναι συχνότερη στις γυναίκες 

Στους άνδρες ή ρήξη του ΑΚΑ αποτελεί την 7η αιτία θανάτου στην Αγγλία 

Στο 25% περίπου των ασθενών με ΑΚΑ διαπιστώνεται η παρουσία 
ανευρυσμάτων στην μηριαία αρτηρία ή την ιγνυακή αρτηρία 



Ο επιπολασμός της ανευρυσματικής νόσου της κοιλιακής 

αορτής ή η πιθανότητα να πάσχει κάποιος από ΑΚΑ 

κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10% για άτομα ηλικίας 

μεγαλύτερης των 50 ετών  

Η επίπτωση της νόσου ή η πιθανότητα εμφάνισης ΑΚΑ κυμαίνεται μεταξύ 
3 και 17 ανά 100.000 άτομα-έτος.  
Σε άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, η πιθανότητα εμφάνισης ΑΚΑ 
είναι πολύ υψηλότερη και φτάνει το 3,5 ανά 1000 άτομα-έτος.  

Επιπολασμός του ΑΚΑ 



Παράγοντες Κινδύνου για ΑΚΑ 
(Odds Ratios From Aneurysm Detection and Management (ADAM) Veterans Affairs Cooperative Study Group, Ann Inter Med 
3/97) 

• Κάπνισμα     (odds ratio 5.57) 

• Φύλο     (4.56)  

• Οικογενειακό ιστορικό   (1.95) 

• Ασπρη φυλή έναντι της μαύρης (2) 

• Αθηροσκλήρωση    (1.5) 

• Υπέρταση     (1.2) 

• Σακχαρώδης Διαβήτης   (0.54)  

• Ηλικία, Ύψος, Υπερλιπιδαιμία επίσης σχετίζονται αλλά η σχέση του 
καπνίσματος και του κινδύνου για ΑΚΑ σχετίζεται με το 78% όλων 
των ΑΚΑ που βρεθήκανε στη μελέτη αυτή των  73,451 ασθενών. 



Figure 1. Prevalence of abdominal aortic aneurysm 4.0 cm or larger in men by age 

and smoking history. Data adapted from Lederle et al. (28).  
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Αιτιολογία - Ταξινόμηση 

Ο ακριβής μηχανισμός δημιουργίας ανευρύσματος παραμένει 
άγνωστος 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΚΑ 

 Τα περισσότερα ΑΚΑ είναι χωρίς συμπτώματα μέχρι την ρήξη αυτών 

 Σπάνια υπάρχει πόνος στην κοιλία ή στην  οσφυϊκή χώρα 

 Νέος πόνος και ευαισθησία υποδεικνύουν πρόσφατη αύξηση της 

διαμέτρου του ΑΚΑ 

 Θρομβοεμβολισμός στα κάτω άκρα 

 ΡΗΞΗ ΑΚΑ: χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων  

 ( Κοιλιακός πόνος στην κοιλία ή στην οσφυική χώρα, υπόταση και 

 σφύζουσα μάζα κοιλίας 



Ενδείξεις αντιμετώπισης 

Διάμετρος ΑΚΑ  > 5 cm 

Αύξηση διαμέτρου ΑΚΑ > 1 cm κατά τη διάρκεια ενός έτους 

«Συμπτωματικό» ΑΚΑ ( εμφάνιση άλγους) 



Society for Vascular Surgery 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΑ 

 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) < 3 εκ.,       ΟΧΙ περαιτέρω έλεγχος 

 ΑΚΑ μεταξύ 3 εκ και 4 εκ,     Ετήσιο Υπερηχογράφημα 

 ΑΚΑ μεταξύ 4 εκ και 4,5 εκ       Υπερηχογραφικός 

        έλεγχος κάθε 6 μήνες 

 ΑΚΑ > 4,5 εκ              Παραπομπή σε Αγγειοχειρουργό 
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ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ  «ΑΝΟΙΚΤΗΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 4,7% (CANADIAN Aneurysm study) 

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ  ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1,7%  (EVAR 1) 











Robotic endovascular surgery 
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ΡΗΞΗ ΑΚΑ 
 

ολιγαιμική καταπληξία,  
75% πεθαίνουν πριν φθάσουν στο 

Νοσοκομείο 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 



Συχνότητα ρήξης ΑΚΑ στην 5ετία: 

 5  - 5,9 cm           25% 

 6 – 6,9 cm   35% 

 > 7 cm   75% 

 

Szilagyi et al. 1970 : ο κίνδυνος ρήξης του ΑΚΑ αυξάνει εκθετικά με τη 
μέγιστη διάμετρο αυτού 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 



ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 

 ΤΟ ΑΚΑ συνήθως μεγαλώνει με το πέρασμα του 
χρόνου και όταν η εγκάρσια διάμετρός του  φθάσει τα 
5 εκατοστά, ο κίνδυνος ρήξης αυτού είναι 25% - 41% 
κατά τη 5ετία 

 
 Το ΑΚΑ είναι η 10η πιο κοινή αιτία θανάτου για ένα 

άτομο > 55 χρ  
     ( Περίπου 9000 θάνατοι ανά έτος στις ΗΠΑ) 





Υπερηχογραφικός έλεγχος για ΑΚΑ 

1. Απλός και εύκολος 

2. Δεν υπάρχει ακτινοβολία 

3. Ευαισθησία και ειδικότητα είναι σχεδόν 100% 

4. Είναι ικανοποιητικός τρόπος σε σχέση με το κόστος 

και την αποτελεσματικότητά του 



Ο Π.Ο.Υ. έχει ορίσει σαν πληθυσμιακό έλεγχο 

(screening) αυτόν τον έλεγχο που γίνεται όχι μετά 

από επίκληση των ασθενών εξαιτίας 

συμπτωμάτων, αλλά αντιθέτως γιατί ο πληθυσμός 

ή τμήμα ενός πληθυσμού μπορεί να πάσχει από 

ασυμπτωματική νόσο, η οποία μπορεί να είναι 

σοβαρή και ίσως και απειλητική για τη ζωή. Η 

ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής 
είναι τέτοια νόσος.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ.) ΓΙΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  



 Η νόσος να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας  
 Να υπάρχει μία αποδεκτή μέθοδος θεραπείας 

 Η πρακτική για θεραπεία πρέπει να είναι ξεκάθαρη  

 Τα μέσα για τη διάγνωση και τη θεραπεία πρέπει να είναι διαθέσιμα 

 Η νόσος πρέπει να έχει λανθάνουσα περίοδο ανάπτυξης ώστε να μπορεί να 

ανιχνευθεί 

 Θα πρέπει να υπάρχει μία κατάλληλη μέθοδος για να πραγματοποιηθεί ο 

προληπτικός έλεγχος 

 Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τον προληπτικό έλεγχο θα πρέπει να 
είναι αποδεκτή από τον υπό έλεγχο πληθυσμό  

 Η φυσική εξέλιξη της νόσου πρέπει να είναι γνωστή  

 Το πρόγραμμα του πληθυσμιακού ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένο 

όφελος για τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν  

 Η θεραπεία της νόσου να προσφέρει την καλύτερη πρόγνωση στους ασθενείς 

 

Προκειμένου να δικαιολογείται η αναγκαιότητα της πραγματοποίησης πληθυσμιακού ελέγχου, ο Π.Ο.Υ. 
έθεσε ως προϋπόθεση την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων  
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Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) ανευρύσματος κοιλιακής αορτής: νεότερα δεδομένα και 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
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Η ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής 

εμφανίζει αυξανόμενη συχνότητα, τα τελευταία 

έτη, και συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα και 

θνητότητα. Μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί 

ως η νόσος της εποχής μας. 
 

 



Τα σαφή επιδημιολογικά της χαρακτηριστικά, η 

δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου σε προσυμπτωματικό 

στάδιο με απλή υπερηχοτομογραφία και η εφαρμογή νέων, 

ελάχιστα επεμβατικών, θεραπευτικών πρακτικών με 

μειωμένη θνητότητα, έχει κινητοποιήσει φορείς και 

οργανισμούς υγείας σε διάφορες χώρες για τον 

προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ    ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

 Προληπτικός έλεγχος ομάδων υψηλού κινδύνου όπως Άνδρες >60 

χρ. με ιστορικό καπνίσματος και αγγειακών νόσων (ή άλλων 

πολλαπλών παραγόντων κινδύνου) 

 Εκτέλεση μια φορά υπερηχογραφήματος κοιλίας 

 Να βρεθούν τρόποι μείωσης του κόστους υπερηχογραφήματος 

 Να προγραμματίζεται ο προληπτικός έλεγχος για ΑΚΑ κατά την 

εξέταση του CHECK-UP 



Ένα εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου χρειάζεται 
να είναι απλό, ασφαλές και ακριβές 
 
  Η υπερηχοτομογραφία κοιλιακής αορτής, η οποία μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με μία απλή φορητή συσκευή υπερήχων, έχει 
ευαισθησία 95% και ειδικότητα 100%, εφόσον βέβαια πραγματοποιείται 
σε συνθήκες εφαρμογής υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. 
 
 Συστήματα υγείας και οργανισμοί προληπτικού ελέγχου εξετάζουν 
ωστόσο, εκτός από τις δυνατότητες διενέργειας ενός τέτοιου 
προγράμματος πρόληψης της ανευρυσματικής νόσου της κοιλιακής 

αορτής, το οικονομικό όφελος (cost-effectiveness) καθώς και την 
επάρκεια και τις υποδομές της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την 
αντιμετώπιση και θεραπεία της νόσου μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος αυτού.  





ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ….. 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
 0ΜΙΛΙΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΤΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ( π.χ Κ.Α.Π.Υ) 
 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 



 

• Ενημέρωση του ΚΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας για την 
αναγκαιότητα στελέχωσης όλων των αγγειοχειρουργικών 
κλινικών με τον απαραίτητο αριθμό αγγειοχειρουργών 
ώστε να υπάρχει ασφαλή και 24ωρη /7ημέρες υποδοχή των 

ασθενών  με ΡΑΚΑ 
 

• Επιστολή προς τις  Διοικήσεις των Νοσοκομείων  για 
την απαραίτητη ενημέρωση όσον αφορά την ύπαρξη  
απαραίτητου εξοπλισμού, την υποδομή και την οργάνωση 
που πρέπει να έχουν για την αντιμετώπιση των ραγέντων 
ανευρυσμάτων είτε ενδαγγειακά είτε  ανοικτά. 



• Ενημέρωση όλων των αντίστοιχων περιφερειακών 

Νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ για το απαραίτητο 

πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόζουν για την έγκαιρη 

διάγνωση, την οργάνωση της μεταφοράς (γρήγορα και 

αποτελεσματικά) του ασθενούς με ΡΑΚΑ σε οργανωμένο 

αγγειοχειρουργικό κέντρο  






