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Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Αγγειοχειρουργικό Τµήµα  

  

Η χειρουργική θεραπεία των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής  
σε υπερήλικες  

Α. ΛΙΑΤΑΣ, Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, ∆. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ και Ι. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ  

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλων των περιπτώσεων Ανευρυσμάτων 
Κοιλιακής Αορτής (Α.Κ.Α) που χειρουργήθηκαν εκλεκτικά ή επειγόντως στο Αγγειοχει- 
ρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου µας κατά την τελευταία 10ετία µε ιδιαιτέρα έμφαση 
στους ασθενείς ηλικίας > 75 ετών που χειρουργήθηκαν για Α.Κ.Α οξέως ή εκλεκτικά. ∆ια- 
πιστούται στατιστικά σημαντική διαφορά στη θνητότητα μετά από εγχείρηση για ρήξη 
Α.Κ.Α μεταξύ υπερηλίκων (> 75 ετών) και ασθενών ηλικίας <75 ετών, ενώ δεν διαπι- 
στούται τέτοια διαφορά στην περιεγχειρητική θνητότητα μεταξύ των ασθενών των δύο 
ομάδων προκειμένου για εκλεκτικά χειρουργούμενα Α.Κ.Α. Βάσει των ανωτέρω θα πρέ- 
πει να επιχειρείται χειρουργική θεραπεία των Α.Κ.Α σε ασθενείς ηλικίας > 75 ετών που 
έχουν καλό προσδόκιμο επιβίωσης.  

 
Εισαγωγή  

Στα αγγειοχειρουργικά κέντρα διεθνώς πα- 
ρατηρείται  τα  τελευταία  χρόνια  µια αυξηµέ- 
νη  συχνότητα  χειρουργικής αντιμετώπισης 
των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής 
(Α.Κ.Α) αποτέλεσµα της αυξημένης συχνότη- 
τας αυτών λόγω αυξήσεως του μέσου όρου η- 
λικίας, έτσι ώστε τείνει να γίνει µια από τις συ- 
χνότερες επεμβάσεις στην αγγειοχειρουργική 1, 2, 

3, 4. Η αλματώδης πρόοδος των συγχρόνων δια- 
γνωστικών τεχνικών, αξονική τομογραφία και 
υπερηχωτομογράφημα, αλλά και οι νέες βελ- 
τιωμένες τεχνικές αναισθησίας και ανάνηψης 
επιτρέπουν σήμερα να επιχειρείται χειρουρ- 
γική διόρθωση των Α.Κ.Α σε άτοµα και πέραν 
των 75 ετών, ηλικία που ήταν αποτρεπτική μόλις 
πριν από λίγα χρόνια. Έτσι ο NayIor και συν.17 
αναφέρουν ότι 33% των εκλεκτικών Α.Κ.Α προς 
χειρουργείο το 1984 αφορούσαν άτοµα ηλικίας 
> 75 ετών ενώ το 1971 κανένας ασθενής δεν 
χειρουργήθηκε πάνω από αυτό το όριο ηλικίας 
στο ίδιο κέντρο. 

Υλικό και Μέθοδοι 
Στο Αγγειοχειρουργικό Τµήµα του Γενικού 

 

Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών εκτελέστηκαν 
την  τελευταία 7ετία 79 εγχειρήσεις για Α.Κ.Α. 
Οι 28 από αυτές αφορούσαν υπερήλικες > 75 
ετών (Ομάδα Α) και από αυτούς 17 χειρουργή- 
θηκαν επειγόντως λόγω ρήξης του ανευρύ- 
σματος ενώ 11 χειρουργήθηκαν εκλεκτικά. Από 
τους ασθενείς ηλικίας < 75 ετών (Ομάδα Β), 30 
χειρουργήθηκαν εκλεκτικά και 21 επειγόντως 
για ρήξη του ανευρύσματος (Πίνακας 1). 

Στον  επόμενο πίνακα (Πίνακας 2) φαίνεται 
ο μέσος όρος ηλικίας ανδρών και γυναικών για 
τις ομάδες Α και Β.  

Στην ομάδα Α οι επιζήσαντες της μετεγ- 
χειρητικής περιόδου (30 ημέρες) ήταν 2 ασθε- 
νείς από εκείνους που χειρουργήθηκαν για ρή- 
ξη  του  ανευρύσματος  (θνητότητα  =  88,2%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής από 1982-1989 
 

ΟΜΑ∆Α Α  ΟΜΑ∆Α Β  

 > 75 ετών  <75 ετών  

Εκλεκτικές επεμβάσεις  11 (39,28%)  30 (58,82%) 

Ρήξεις ανευρύσματος  17 (60,72%)  21 (41,18%) 

Σύνολο  28  51  
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Ανδρες 

Γυναίκες 

 

ΟΜΑ∆Α Α (>75)  

n = 28 
Μέση ηλικία/∆ιακύμανση  

79 (75-87)  
77 & 78 ετών  

 

ΟΜΑ∆Α Β (<75)  

n = 51 
Μέση ηλικία/∆ιακύμανση  

67,3 (55-74)  
62 & 65 ετών  

 

διατηρεί ζωτικά σημεία. Η αυξημένη θνητότητά 
οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι οι ασθε- 
νείς αυτοί έχουν γενικευμένη αρτηριοσκλήρω- 
ση και έτσι δύσκολα μπορούν να αντιμετωπί- 
σουν τις μεγάλες απώλειες αίματος και τις εξ 
αυτών προκαλούμενες διαταραχές του μετα- 
βολισμού και της οξεοβασικής ισορροπίας. Ε- 
πίσης είναι συνήθης η συνύπαρξη προβλημά- 
των και από άλλα συστήματα µε δυσμενή επι- 
βάρυνση  της  έκβασης.  Η εξαιρετικά αυξημέ- 
νη θνητότητα προβληματίζει βέβαια κατά πό- 
σον  αξίζει  η ανευρυσματεκτομή αλλά η βασι- 
κή αρχή που θα πρέπει να πρυτανεύει είναι ότι 
και λίγοι ασθενείς να επιβιώσουν αξίζει να ε- 
πιχειρείται 9, 10, 11 . 

Στην Ομάδα Β από τους ασθενείς που χει- 
ρουργήθηκαν για ρήξη του ανευρύσματος ε- 
πέζησαν 10 (θνητότητα = 52,38%) ενώ από 
τους  ασθενείς  που  χειρουργήθηκαν εκλεκτι- 
κά επέζησαν 26 (θνητότητα = 13,33%). (Πίνα- 
κες 3 & 4).  

Συζήτηση 
Η αυξημένη θνητότητα (88,23%) που πα- 

ρατηρείται στην ομάδα των υπερηλίκων (> 75 
ετών) οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρείται 
χειρουργική θεραπεία σε κάθε ασθενή που φθά- 
νει ζων στο Νοσοκομείο και στον οποίο διαγι- 
γνώσκεται ρήξη Α.Κ.Α ανεξάρτητα από το ε- 
πίπεδο  αρτηριακής  πίεσης  και  εφόσον  αυτός  Η κάπως αυξημένη θνητότητα (πάνω από 

τα διεθνή δεδομένα) που παρατηρείται στους 
ασθενείς ηλικίας < 75 ετών οφείλεται στο γε- 
γονός ότι δεν γίνεται επιλογή των ασθενών, 
όπως φαίνεται  στον  Πίνακα  5.  Αποφασίζουμε  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μέση ηλικία για τις ομάδες Α και Β  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Άλλες  συνυπάρχουσες νόσοι επί των ασθε- 
νών των χειρουργηθέντων εκλεκτικά για Α.Κ.Α  
 

1. Υπέρταση ............................................65 % 
2. Στεφανιαία νόσος .................................23 % 
3. Έμφραγμα μυοκαρδίου ........................10 % 
4. Αναπνευστική ανεπάρκεια ..................10 % 
5. Αγγειακή εγκεφαλική ανεπάρκεια ...........5 % 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής και 
θνητότητα  

 ΟΜΑ∆Α Α (> 75)  ΟΜΑ∆Α Β (< 75) 
 n = 17  n = 21  

Εζησαν    2 10  

Θάνατοι  15  11  

Θνητότητα  88,23% 52,38% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Εκλεκτικές  εγχειρήσεις επί των ανευρυσμά- 

των της κοιλιακής αορτής και θνητότητα 

 ΟΜΑ∆Α Α (> 75)  ΟΜΑ∆Α Β <75) 
 n = 11 n = 30 

Έζησαν    9 26 

Θάνατοι    2   4 

Θνητότητα  18,18% 13,33% 

 

όμως την εγχείρηση γιατί οι περισσότεροι από 
αυτούς τους ασθενείς έχουν εξαιρετικά μεγάλα 
ανευρύσματα, τα οποία είναι συμπτωματικά - 
κυρίως πόνος - και θεωρούμε ότι η ρήξη αυ- 
τών των ανευρυσμάτων είναι επικείμενη, ενώ 
χειρουργούμενοι αυτοί οι ασθενείς έχουν πολύ 
μεγάλη πιθανότητα να επιζήσουν της εκλεκτι- 
κής εγχείρησης 13, 14.  

Η διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των δύο 
ομάδων  των  εκλεκτικών  ανευρυσματεκτομών 
- υπερηλίκων και < 75 ετών - δεν είναι στα- 
τιστικά σημαντική, αναλύοντας δε τα αίτια θα- 
νάτου  (Πίνακας 6) βλέπουμε ότι το μεγαλύτε- 
ρο ποσοστό των θανάτων οφείλεται στη γενι- 
κευμένη αρτηριοσκληρωτική νόσο αυτών των 
ασθενών και σε συνυπάρχουσα αναπνευστική α- 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  
Αίτια θανάτου στις εκλεκτικές χειρουργικές  

επεμβάσεις για Α.Κ.Α. 

ΟΜΑ∆Α Α (> 75) 

1. Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου   1 

2. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο   1 

ΟΜΑ∆Α Β < 75)  

1. 0ξύ έμφραγμα μυοκαρδίου  1 
2. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο   1 
3. Ανεπάρκεια πολλαπλών οργανικών  

συστημάτων (θάνατοι στην Μ.Ε.Θ)                 2 

νεπάρκεια. Οι δύο θάνατοι που επισυνέβησαν 
στη Μ.Ε.Θ κατά βάσει αποδίδονται στην ίδια 
αιτιολογία  µε την έννοια ότι και οι δύο ασθε- 
νείς παρουσίασαν συγχυτικές καταστάσεις µε 
διεγέρσεις - προφανώς λόγω πλημμελούς ο- 
ξυγόνωσης του εγκεφάλου τους - που απή- 
τησαν τη χορήγηση αυξημένων δόσεων κατα- 
σταλτικών φαρμάκων µε αποτέλεσµα κυκλο- 
φορική αστάθεια και βλάβη πολλαπλών ορ- 
γανικών συστημάτων. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστούται στατι- 
στικά  σημαντική  διαφορά  στη θνητότητα µε- 
τά από εγχείρηση για ρήξη Α.Κ.Α μεταξύ υπε- 
ρηλίκων (> 75 ετών) και ασθενών ηλικίας < 75 
ετών.  

∆εν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην περιεγχειρητική θνητότητα µε- 
ταξύ των ασθενών των δύο ομάδων προκειμέ- 
νου για εκλεκτικά χειρουργούμενα Α.Κ.Α.  

Βάσει των ανωτέρω θα πρέπει να επιχει- 
ρείται χειρουργική θεραπεία των Α.Κ.Α σε α- 
σθενείς ηλικίας > 75 ετών που έχουν καλό 
προσδόκιμο επιβίωσης.  

SUMMARY  

Surgical Treatment of Abdominal Aortic  

Aneurysms in the Elderly 

Α. LIATAS, Μ. LAZARIDES, D. ARVANITES, J. MARAKIS  

and J. DAJIANTAS 

An increasingly growing incidence of 
abdominal aortic aneurysms has been observed  
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in recent years resulting from the increase of 
life expectancy. Therefore aneurysmatectomy 
has become one of the most frequently 
performed operations in vascular surgery. 

From 1985 to 1989 seventy nine cases of 
abdominal aortic aneurysms were operated 
upon  in  the  Department of Vascular Surgery 
of Athens General Hospital. 41 were elective 
whereas 38 were due to a ruptured abdominal 
aortic aneurysm. Group Α (28 cases) included 
patients > 75 years of age (mean age = 79 
years) and Group Β (51 cases) comprised of 
patients < 75 years of age (mean age = 67,3 
years). There was a statistically significant 
difference in the mortality rate in the operated 
patients  of  groups  Α and Β following rupture 
of their aneurysm whereas there was not such 
a difference among the patients of both groups 
when they had operated their aneurysm 
electively. Therefore elective surgery of 
abdominal aortic aneurysm should be 
undertaken in the elderly when life expectancy 
is anticipated to warrant the risks of the almost 
inevitable rupture of such an aneurysm.  
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