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Το αρτηριοσκληρωτικό ανεύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας 
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Αγγειοχειρουργικό Τμήμα “Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών” 

 
Περίληψη 

28 ασθενείς, με 48 ανευρύσματα της ιγνυακής 
αρτηρίας (ΑΙΑ), νοσηλεύθηκαν από το 1982 
μέχρι το 1990. Ανευρέθηκαν σε 19 (68%) α-
σθενείς αμφοτερόπλευρα ΑΙΑ ενώ σε 10 
(36%) ασθενείς (πλην της ιγνυακής αρτηρίας) 
συνυπήρχε ανεύρυσμα και σε άλλες περιοχές 
του σώματος. Σε 36 (75%) ασθενείς με ΑΙΑ 
αναπτύχθηκαν επιπλοκές, ειδικότερα 15 
(31%) ασθενείς ανέπτυξαν περιφερικές αρτη-
ριο-αρτηριακές εμβολές, 16 (33%) ασθενείς 
ανέπτυξαν οξεία αρτηριακή θρόμβωση, 4 
(8%) ασθενείς προσήλθαν με μη αναστρέψιμη 
ισχαιμική βλάβη του πάσχοντος σκέλους, 1 
(2%) προσήλθε με ρήξη του ΑΙΑ και σε 2 (4%) 
ασθενείς με ΑΙΑ συνυπήρχε συμπίεση της 
ιγνυακής φλέβας και πρόκληση φλεβικής 
θρόμβωσης. Η ανάπτυξη σοβαρής επιπλοκής 
(οξεία αρτηριακή θρόμβωση) οδήγησε σε α-
κρωτηριασμό του πάσχοντος σκέλους σε 20% 
των περιπτώσεων. Προηγηθείσες περιφερικές 
αρτηριακές εμβολές είχαν προκαλέσει από-
φραξη της αρτηριακής ροής με αποτέλεσμα 
εμμένουσα δυσίατη διαλείπουσα χωλότητα 
παρά την επιτυχή χειρουργική αποκατάσταση 
του ΑΙΑ. Σοβαρές ισχαιμικές επιπλοκές μπο-
ρούν επίσης να αναπτυχθούν από την πα-
ρουσία και μικρών ΑΙΑ. Συμπερασματικά, όλα 
τα ΑΙΑ, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει άμεσα 
να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με σκοπό 
να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές. 

 
Εισαγωγή 

Τα ανευρύσματα των περιφερικών αρτηριών 
εντοπίζονται, ως επί τω πλείστον, στις ιγνυα-
κές αρτηρίες και είναι, κυρίως, αρτηριοσκλη-
ρωτικής αιτιολογίας (1, 2, 3, 4). Τα ΑΙΑ προ-
καλούν σοβαρές επιπλοκές και είναι η 2η συ-
νηθέστερη εντόπιση μετά τα ανευρύσματα της 
κοιλιακής αορτής (5). 

Σε αντίθεση με το ανεύρυσμα της κοιλιακής 
αορτής, η κύρια επιπλοκή του οποίου είναι η 
ρήξη του, το ΑΙΑ προκαλεί είτε οξύ είτε χρόνιο 
σύνδρομο (4, 6). Η νοσηρότητα του ΑΙΑ είναι 
υψηλή λόγω, συνήθως, της διάγνωσης και 
θεραπείας του σε φάση ήδη εγκαταστηθεισών 
επιπλοκών. Πράγματι, κατά την πρώτη εξέτα-

ση, οι Wychulis and Evans έχουν διαπιστώσει 
ευρήματα προηγηθέντων αρτηριο-αρτηριακών 
περιφερικών εμβολών σε 38% (7) and 51% 
(8) αντίστοιχα σε δικά τους περιστατικά, ενώ 
σε 12% των ασθενών αυτών υπήρχε ήδη νέ-
κρωση δακτύλων των ποδών (7).  

Στην προσπάθεια μείωσης της νοσηρότητας, 
ο θεράπων ιατρός πρέπει να είναι επαρκώς 
ενήμερος για την πορεία της νόσου και τις 
θεραπευτικές μεθόδους αφενός της οξείας και 
αφετέρου της χρόνιας φάσης αυτής. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε ανάλυ-
ση των δικών μας περιστατικών ως προς τα 
αποτελέσματα των διαγνωστικών μεθόδων, 
τη χειρουργική θεραπεία και τις θεραπευτικές 
παρεμβάσεις τόσο στο οξύ όσο και στο χρό-
νιο στάδιο των ΑΙΑ. 

 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Στη διάρκεια των τελευταίων 8 ετών (1982-
1990), νοσηλεύθηκαν στο αγγειοχειρουργικό 
τμήμα του “Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 
Αθηνών”, 28 ασθενείς με συνολικά 48 ΑΙΑ 
αρτηριοσκληρωτικής αιτιολογίας. Από αυτούς 
27 ήταν άνδρες και μία ήταν γυναίκα. Η μέση 
ηλικία ήταν 71 έτη (56-92). Η πλειονότητα 
αυτών των ασθενών ανήκαν στην 6η δεκαετία. 
Από τα 48 ΑΙΑ, 36 (75%) ήταν συμπτωματικά 
και 12 (25%) ήταν ασυμπτωματικά. Επιπρο-
σθέτως των ΑΙΑ, σε 10 (36%) ασθενείς, στη 
φάση της συνολικής εκτίμησής τους, ανευρέ-
θηκαν επιπλέον ανευρύσματα και σε άλλες 
περιοχές του αρτηριακού δικτύου. Ένας α-
σθενής (3,5%) έπασχε από “ανευρυσματική 
νόσο” (homo aneurysmaticus), 7 (27%) ασθε-
νείς είχαν επιπροσθέτως “αορτολαγόνιο α-
νεύρυσμα” (3 από αυτούς ήταν συμπτωματι-
κοί) ενώ σε 2 (7%) από αυτούς το ανεύρυσμα 
επεκτεινόταν στην κοινή μηριαία αρτηρία και 
το διχασμό της. Η εγκάρσια διάμετρος των 
αντιμετωπισθέντων ανευρυσμάτων κυμαινό-
ταν μεταξύ 2 - 8 cm. Είναι αξιοσημείωτο ότι, 
στις αρτηριογραφικά επιβεβαιωθείσες περι-
πτώσεις, διαπιστώθηκε καθολική “διάχυτη 
διάταση” του αρτηριακού δικτύου κάτωθεν του 
βουβωνικού συνδέσμου. 
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Κλινική εικόνα 

Τα χαρακτηριστικά κλινικά και διαγνωστικά 
ευρήματα ήταν τα ακόλουθα: 
 

a) Σε όλες τις περιπτώσεις των μη 
θρομβωθέντων ανευρυσμάτων, υ-
πήρχε ευδιάκριτη ψηλαφητή σφύ-
ζουσα μάζα στην ιγνυακή κοιλότητα, 
ενώ στα θρομβωθέντα ανευρύσματα, 
υπήρχε ψηλαφητή μη σφύζουσα μά-
ζα στην ίδια περιοχή. 

 
b) Σε περιπτώσεις οξείας ισχαιμίας του 

κάτω άκρου με συνυπάρχον, ομο-
πλεύρως, ανεύρυσμα της ιγνυακής 
κοιλότητας, η αιτία της ισχαιμίας ή-
ταν, επίσης, το ΑΙΑ. 

 
c) Αμφοτερόπλευρο ΑΙΑ βρέθηκε σε 19 

(68%) ασθενείς. Όπως ο Brunner 
(8), πράγματι παρατηρήσαμε σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ των δύο ι-
γνυακών κοιλοτήτων. 

 
∆ιάγνωση 

Η διάγνωση συμπληρωνόταν με ακτινολογικό 
έλεγχο. Η απλή ακτινογραφία έδειξε σε μερι-
κές περιπτώσεις το αποτιτανωμένο περί-
γραμμα του ανευρυσματικού σάκου. Το US 
και η CT βοήθησαν αφενός στην επίτευξη της 
διάγνωσης και τον καθορισμό του μεγέθους 
του ΑΙΑ και αφετέρου διερευνήθηκε η συνύ-
παρξη επιπλέον ανευρυσμάτων σε άλλες πε-
ριοχές του σώματος (Εικ. 1). Επιπλέον αυτές 
οι εξετάσεις βοήθησαν στην διαφορική διά-
γνωση ύπαρξης κυστικών σχηματισμών ή 
όγκων. Ατυχώς, αυτές οι εξετάσεις δεν παρέ-
χουν επαρκείς πληροφορίες για την κατάστα-
ση των αγγείων περιφερικά του ανευρύσμα-
τος ώστε να γίνει εύστοχος χειρουργικός σχε-
διασμός. Η αρτηριογραφία έδωσε την τυπική 
εικόνα του ΑΙΑ πλην των περιπτώσεων μερι-
κής ή ολικής απόφραξης. Επί πλέον, λόγω 
της αραίωσης του σκιαστικού μέσου εντός του 
ανευρυσματικού σάκου και της βραδείας ροής 
του αίματος εντός αυτού, η αρτηριογραφία σε 
μερικές περιπτώσεις έδωσε εσφαλμένες πλη-
ροφορίες για την κατάσταση στην περιφέρεια 
του ανευρύσματος, (Εικ. 2). Σε τέτοιες περι-
πτώσεις, η διεγχειρητική αρτηριογραφία ήταν 
απαραίτητη προκειμένου να καθορισθεί η 
περιφερική επανασύνδεση του bypass. Βε-
βαίως η αρτηριογραφία ήταν αναγκαία για την 
διαφορική διάγνωση σπάνιων αγγειακών νό-
σων, όπως το σύνδρομο παγίδευσης της ι-
γνυακής αρτηρίας ή η κυστική εκφύλιση του 
έξω χιτώνα της ιγνυακής αρτηρίας. 
 

 

Επιπλοκές 

Επί συνόλου 48 ΑΙΑ, τα 36 (75%) ήταν ήδη 
συμπτωματικά κατά την πρώτη κλινική εξέτα-
ση εμφανίζοντας, ομοπλεύρως, μία από τις 
ακόλουθες σοβαρές κλινικές εικόνες: 
 
- ∆ιαλείπουσα χωλότητα λόγω προηγηθεισών 
περιφερικών αρτηριο-αρτηριακών εμβολών 
στις αρτηρίες του κάτω άκρου: 15 (31%). 

- Οξεία αρτηριακή θρόμβωση: 16 (33%) 
- Μη αποκαθιστάμενη ισχαιμική βλάβη: 4 

(8%) 
- Ρήξη: 1 (2%) 
- Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: 2 (4%). 
 
Τα μεγάλα ΑΙΑ (εγκάρσια διάμετρος 5 – 8 cm) 
ως επί το πλείστον είχαν ραγεί, ενώ δύο από 
αυτά προκάλεσαν φλεβική θρόμβωση. Εντού-
τοις, ισχαιμικές επιπλοκές προκλήθηκαν και 
από πολύ μικρότερα ανευρύσματα με εγκάρ-
σια διάμετρο μόλις 2 cm (Εικ. 3). 
 

Θεραπεία 

Από τους 28 ασθενείς, οι 19 (68%) από αυ-
τούς με 35 ανευρύσματα (73%) υποβλήθηκαν 
σε χειρουργική θεραπεία. Άλλοι 4 (14%) α-
σθενείς με 4 (8%) ανευρύσματα, υποβλήθη-
καν σε άμεσο ακρωτηριασμό λόγω μακρό-
χρονης ισχαιμίας. 5 (18%) ασθενείς με 9 
(19%) ανευρύσματα δεν υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική θεραπεία, (2 ασθενείς αρνηθη-
καν, 1 ασθενής δεν ήταν δυνατόν να χειρουρ-
γηθεί και 2 ασθενείς προσήλθαν με ρήξη α-
νευρύσματος της κοιλιακής αορτής και δεν 
επιβίωσαν μετά την εγχείρηση). 

Από τους 35 χειρουργηθέντες, οι 17 υποβλή-
θηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση 
(οι 16 λόγω οξείας ισχαιμίας και ο 1 λόγω 
ρήξης) και οι 18 υποβλήθηκαν σε εκλεκτική 
χειρουργική επέμβαση. Από τους 16 ασθενείς 
με οξεία ισχαιμία, οι 11 (69%) είχαν υποβλη-
θεί αλλαχού σε θρομβοεμβολεκτομή λόγω μη 
διαγνωσθέντος ΑΙΑ. 
 
Χειρουργική τεχνική 

Σε 34 χειρουργικές επεμβάσεις εκτελέσθηκε 
μέση μηροϊγνυακή προσπέλαση, ενώ σε 1 
ασθενή έγινε ραχιαία προσπέλαση. Τα μικρά 
ανευρύσματα εκτέμνονταν μετά από κεντρική 
και περιφερική απολίνωση. Παράπλευρες 
αρτηρίες, εάν υπήρχαν, αντιμετωπίζονταν με 
απολινώσεις. Τα μεγάλα ανευρύσματα αντιμε-
τωπίζονταν με τοποθέτηση αιμοστατικών λα-
βίδων κεντρικά και περιφερικά, διανοίγονταν 
επιμήκως και εκκενώνονταν από το θρομβω-
τικό υλικό. Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός 
της ιγνυακής φλέβας, μέρος μόνο του ανευ-
ρυσματικού σάκου εκτέμνετο, διατηρώντας το 
εφαπτόμενο της φλέβας τμήμα του σάκου. 
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Η αποκατάσταση της συνέχειας του αγγείου 
επετεύχθη σε 21 περιπτώσεις με αυτόλογο 
φλεβικό μόσχευμα από την ετερόπλευρη μεί-
ζονα σαφηνή φλέβα. Στις υπόλοιπες 14 περι-
πτώσεις χρησιμοποιήσαμε συνθετικά μο-
σχεύματα, ως επί το πλείστον PTFE. Εάν ο 
τριχασμός της ιγνυακής συμπεριλαμβανόταν 
στην υποκείμενη νόσο ή όταν αυτός είχε α-
ποφραχθεί, γινόταν περιφερικότερη αναστό-
μωση χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της γε-
νικευμένης αρτηριακής διάτασης τόσο στις 
κεντρικές όσο και στις περιφερικές αρτηρίες 
του κάτω άκρου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις με οξεία ισχαιμία του 
κάτω άκρου, εκτελείτο ευρεία περιτονιοτομή 
μετά την αποκατάσταση της αγγειακής συνέ-
χειας. 

Fig. 1:  Αμφοτερόπλευρο ΑΙΑ 

 

Αποτελέσματα 

Από τις εκτελεσθείσες 35 χειρουργικές επεμ-
βάσεις για ΑΙΑ, οι 6 (17%) κατέληξαν με α-
κρωτηριασμό στην άμεση μετεγχειρητική πε-
ρίοδο. Οι 6 αυτές περιπτώσεις βαρύνονταν με 
σοβαρή οξεία ισχαιμία και καθυστερημένη 
διάγνωση ή καθυστέρηση επαναγγείωσης. Η 
μόνη περίπτωση ρήξης ΑΙΑ χειρουργήθηκε 
επιτυχώς. Οι 18 εκλεκτικές χειρουργικές ε-
πεμβάσεις για ΑΙΑ ήταν όλες επιτυχείς. Σε 
όλους τους ασθενείς με προεγχειρητική δια-
λείπουσα χωλότητα, αυτή παρέμεινε και με-
τεγχειρητικά. Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
παρακολούθησης, τοποθετήθηκαν 6 (21%) 
μοσχεύματα επαναγγείωσης λόγω απόφρα-
ξης των μοσχευμάτων τα οποία είχαν τοποθε-
τηθεί κατά την αρχική επιτυχή χειρουργική 
θεραπεία των ΑΙΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η 
μείωση της ικανότητας βάδισης. Ουδείς α-
κρωτηριασμός έγινε. 

 

Fig. 2: Αρτηριογραφική απεικόνιση ΑΙΑ 

 

Συζήτηση 

Τα ΑΙΑ είναι τα πλέον συνήθη μεταξύ όλων 
των περιφερικών ανευρυσμάτων (1,2). Συνή-
θως είναι αρτηριοσκληρωτικής αιτιολογίας 
(3,4) και μόνο 4% των περιπτώσεων έχουν 
διαφορετική αιτιολογία, όπως: σύνδρομο Mar-
fan, σύφιλη, βακτηριακή λοίμωξη, σύνδρομο 
Behçet, τραύμα ή σύνδρομο παγίδευσης της 
ιγνυακής αρτηρίας (9,10). Η νόσος συνήθως 
εμφανίζεται την 5η – 7η δεκαετία και πλήττει 
συνήθως άνδρες σε αναλογία 30:1 (4,7). Στην 
ομάδα των ασθενών μας η αναλογία ήταν 
27:1 υπέρ των ανδρών και η πλειονότητα των 
ασθενών μας (22/28) ήταν στην 5η -7η δεκαε-
τία. Σε 68% των ασθενών μας τα ΑΙΑ ήταν 
αμφοτερόπλευρα, σε 36% των περιπτώσεων 
συνυπήρχαν εξωιγνυακά ανευρύσματα και σε 25% 
συνυπήρχε εντόπιση στον αορτολαγόνιο άξονα. 
Αυτά  τα  ευρήματα  συμπίπτουν  με  τα   ευρήματα 

Fig. 3: Εξαίρεση θρόμβου από μικρής δια-
μέτρου ΑΙΑ 
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άλλων συγγραφέων (11,12). Η συχνότερη 
σοβαρή επιπλοκή των ΑΙΑ είναι η οξεία θρομ-
βωτική απόφραξη, η οποία συχνά έχει δυσά-
ρεστη έκβαση (6,3,9,11). Αντιμετωπίσαμε 
δυσάρεστη έκβαση σε 10 περιπτώσεις (20%), 
σε 4 περιπτώσεις (8%) έπρεπε να ακρωτηρι-
αστεί το πάσχον σκέλος λόγω μη αναστρέψι-
μης ισχαιμίας και εγκατάστασης γάγγραινας. 
Στις εναπομείνασες 6 (12%) περιπτώσεις, η 
καθυστέρηση διάγνωσης ή επέμβασης επα-
ναγγείωσης, είχε ως αποτέλεσμα τον ακρω-
τηριασμό στην πρώιμη μετεγχειρητική πορεία. 
Στα οξέα περιστατικά, η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση είναι ύψιστης σημασίας για την 
τελική έκβαση του περιστατικού. Πλην της 
οξείας αρτηριακής απόφραξης, το ΑΙΑ μπορεί 
επίσης να οδηγήσει και σε περιφερικές αρτη-
ριο-αρτηριακές εμβολές οι οποίες μπορεί να 
είναι ασυμπτωματικές (12). Η επανάληψη 
τέτοιων επεισοδίων μπορεί να προκαλέσει 
τμηματική ή πλήρη απόφραξη των περιφερι-
κών αρτηριών του σκέλους και αδυναμία χει-
ρουργικής επαναιμάτωσής του (3,6,12). ∆εν 
αντιμετωπίσαμε ανάγκη ακρωτηριασμού στα 
“προγραμματισμένα” για χειρουργική αποκα-
τάσταση περιστατικά, αλλά διαπιστώσαμε να 
εμμένει η προϋπάρχουσα διαλείπουσα χωλό-
τητα με τις δυσάρεστες συνέπειές της. Η συ-
χνά προκύπτουσα μόνιμη αναπηρία των α-
σθενών οι οποίοι χειρουργούνται στο στάδιο 
των επιπλοκών, απαιτεί την έγκαιρη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση όλων των ΑΙΑ ασχέτως 
μεγέθους των. 
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