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Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώ-
ματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο 
μεγάλες ομάδες: τις ρευματοειδείς και τις λοιμώδεις 
αορτίτιδες. Επιδημιολογικά η αορτίτιδες είναι σπά-
νιο νόσημα με ένα έως τρία καινούρια περιστατικά 
ανά 100.000 άτομα ανά έτος πέριπου.

Τα ρευματικά νοσήματα τα οποία συνοδεύονται 
συχνά δηλαδή σε ένα ποσοστό πάνω από 10% από 
αορτίτιδα είναι τα εξής:

Η αρτηριίτιδα Takayasu, η γιγαντοκυτταρική 
αρτηριίτιδα, η μακροχρόνια αγκυλοποιητική σπον-
δυλαρθρίτιδα, το σύνδρομο Cogan και η υποτροπι-
άζουσα πολυχονδρίτιδα. Τα ρευματοειδή νοσήμα-
τα το οποία συνοδεύονται σπανιότερα από αορτί-
τιδα είναι: η ρευματοειδής αρθρίτιδά, οι οροαρνη-
τικές σπονδυλοαρθροπάθειες, η νόσος του Behcet 
και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος.

Σπανιότερες σήμερα είναι λοιμώδεις αορτίτιδες 
αν και στο παρελθόν ήταν οι συχνότερες με κύρι-
ους αντιπροσώπους: τις βακτηριακές από σαλμο-
νέλα η σταφυλόκοκκο. Σπανία συναντάει κάνεις 
συφιλιδικές, φυματιώδεις και ιογενείς αορτίτιδες 
που συνοδεύουν τις λοιμώξεις με HIV.

Η παρούσα παρουσίαση επικεντρώνεται στην 
σημειολογία της αορτίτιδας που θα πρέπει να θέ-
σει στον ακτινολόγο την υπόνοια της νόσου. Στην 
σημειολογία περιλαμβάνονται η πάχυνση του τοι-
χώματος της αορτής, οι προσλήψη σκιαστικού από 
το τοίχωμά της αορτής, η διάταση της αορτής με το 
σχηματισμό ανευρυσμάτων, η στένωση και η από-
φραξη των κλάδων της αορτής, η χαρακτηριστι-
κή κατανομή των βλαβών, η ανάπτυξη ιστού γύρω 
από την αορτή, η παρουσία παρακείμενων βλαβών, 
η παρουσία επασβεστώσεων στο τοίχωμα της αορ-
τής, η παρουσία αέρα γύρω από την αορτή και το 
χαρακτηριστικό ιστορικό του ασθενούς.

Αορτίτις – Απεικόνιση.

Φοινίτσης Στέφανος

• Λέκτορας Α.Π.Θ.



32� Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 5

Αορτίτις – Πάχυνση και 
Οίδημα του Σοιχώματος

Νόσος Behcet Νόσος Takayasu

Αορτίτις – Πρόσληψη 
κιαστικού

Νόσος Takayasu

Εικ. 1. Αριστερά απεικονίζεται ασθενής με νόσο του Behcet. Παρατηρείται έντονη πάχυνση του τοιχώματος της κοιλιακής 
αορτής με δημιουργία ψευδοανευρύσματος και πιθανή συνύπαρξη ενδοαυλικου θρόμβου. Δεξιά απεικονίζεται η θωρακι-
κή αορτή σε ασθενή με νόσο Takayasu. Το τοίχωμά της θωρακικής αορτής εμφανίζει κυκλοτερή πάχυνση και οίδημα σε 
όλο το μήκος του.

Εικ. 2. Τ1-βεβαρημένες αξονικές τομές μαγνητικής τομογραφίας πριν και μετά την ενδοφλέβια σκιαγραφικής ουσίας σε 
ασθενή με νόσο Takayasu. Το τοίχωμα της αορτής εμφανίζει πρόσληψη μετά την έγχυση σκιαστικού.
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Αορτίτις – Πάχυνση και 
Οίδημα του Σοιχώματος

Νόσος Behcet Νόσος Takayasu

Αορτίτις – Πρόσληψη 
κιαστικού

Νόσος Takayasu

Εικ. 3. Αξονική τομογραφία μετά την έγχυση σκιαστικού στο ύψος της κοιλιακής αορτής, αρτηριακή φάση. Παρατηρείται 
έντονη διάταση της κοιλιακής αορτής με παρουσία ευμεγέθους ενδοαυλικού θρόμβου.

Εικ. 4. Αξονική τομογραφία στο ύψος του ανώτερου θώρακα μετά την έγχυση σκιαστικού, αρτηριακή φάση. Παρατηρείται 
ευμέγεθες ανεύρυσμα στο ύψος της δεξιάς υποκλείδιου αρτηρίας.
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Αορτίτις – τένωση

Κορίτσι 13 ετών, Νόσος Takayasu

Κατανομή Βλαβών

Εικ. 5. Κορίτσι ηλικίας 13 ετών με γνωστή Takayasu εδώ και τρια χρόνια: παρατηρείται συγκεντρική στένωση της κατώτε-
ρής κοιλιακής αορτής, απόφραξη της δεξιάς κοινής λαγονίου αρτηρίας και στένωση της έκφυσης της αριστερής κοινής λα-
γονίου αρτηρίας.

Εικ. 6. Σε νεαρή ασθενή ηλικίας 20 ετών παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος του αορτικού τόξου και των θυρεοαυχε-
νικών στελεχών με πρόσληψη σκιαστικού καθώς και στένωση κλάδου της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας. Η κατανομή των 
βλαβών είναι τυπική για νόσο Takayasu.
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Περιαρτικός ιστός
Θήλυ 65 ετών, ιδιοπαθές φλεγμονώδες ανεύρυσμα

Θήλυ 61 ετών, Οπισθοπεριτοναική Ίνωση

Περιαρτικός ιστός

Εικ. 7. Γυναίκα ηλικίας 65 ετών εμφανίζει ανάπτυξης ιστού μαλακών μορίων που περιβάλλει το πρόσθιο και πλάγιο τμήμα 
της κατώτερής κοιλιακής αορτής. Πρόκειται για ένα ιδιοπαθές ανεύρυσμα της κατώτερης κοιλιακής αορτής.

Εικ. 8. Ασθενής ηλικίας 61 ετών με φυσιολογικό εύρος της κατώτερής κοιλιακής αορτής. Εντούτοις η κατώτερη κοιλιακή 
αορτή περιβρογχίζεται από ιστό πυκνότητάς μαλακών μορίων. Παρατηρήστε τα ουρητηρικά stent που έχουν τοποθετηθεί 
λόγω περιβρογχισμού των ουρητήρων. Πρόκειται για μία τυπική περίπτωση οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης.
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Επασβεστώσεις

Ακτινοβοληθέν Λέμφωμα προ 10 ετίας

Επασβεστώσεις
Αρτηριίτιδα Takayasu σε αποδρομή

Εικ. 9. Αξονική τομογραφία θώρακός και κοιλιάς σε ασθενή ηλικίας 35 ετών. Από το ιστορικό του ασθενούς είναι γνωστό 
ότι πριν 10 χρόνια υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία για νόσο Hodgkin. Οι τοιχωματικές επασβεστώσεις που απεικονίζονται 
στην θωρακική αορτή αλλά όχι στη κοιλιακή αορτή αντιστοιχούν σε αλλοιώσεις μετακτινικής αορτίτιδας.

Εικ. 10. Ασθενής ηλικίας 25 ετών με γνωστή νόσο Takayasu εδώ και 10 χρόνια. Παρατηρούνται εκτεταμένες επασβεστώσεις 
της θωρακικής και της κοιλιακής αορτής καθώς και εκτεταμένη στένωση της κοιλιακής αορτής. Οι τοιχωματικές επασβε-
στώσεις είναι συχνό εύρημα στην χρονία φάση της νόσου Takayasu.
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Περιαορτικός Αέρας

Άνδρας 74 ετών

Άνδρας 77 ετών, Επιμολυσμένο ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Περιαορτικός Αέρας

Εικ. 11. Ασθενής ηλικίας 74 ετών με ιστορικό διάτασης της κοιλιακής αορτής. Η αξονική τομογραφία δείχνει την παρουσί-
α αέρα στο τοίχωμά της κοιλιακής αορτής εύρημα που συνηγορεί υπέρ επιμολυσθέντος ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.

Εικ. 12. Ασθενείς ηλικίας 77 ετών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Το ανεύρυσμα εμφανίζει φυσαλίδες αέρα στο τοίχωμα 
του εύρημα που συνηγορεί υπερ επιμόλυνσης του.
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Παρακείμενες Βλάβες

Άνδρας 59 ετών, Φυματιώδης Αορτίτιδα

Ιστορικό Ασθενούς

Άνδρας 40 ετών, HIV Αορτίτις

Εικ. 13. Άνδρας ηλικίας 59 ετών ο οποίος εμφανίζει ανεύρισμα κατιούσας θωρακικής αορτής με πολυλοβωτή παρυφή. Δί-
πλα στη θωρακική απρτή υπάρχει βλάβη πυκνότητάς μαλακών μορίων. Ο ασθενής χειρουργήθηκε και η παρασπονδυλική 
βλάβη βρέθηκε να είναι μια φυματιώδης μάζα που είχε μολύνει το τοίχωμά της θωρακικής αορτής.

Εικ. 14. Ασθενής ηλικίας 40 ετών υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία θώρακός η οποία αποκαλύπτει την παρουσία ευ-
μεγέθους ανευρύσματος ανιούσας θωρακικής αορτής. Ο ασθενής αυτός ήταν HIV θετικός και η βλάβη αποδόθηκε σε ιογε-
νή αορτίτιδα.
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Συμπερασματικά η αορτίτιδα είναι σαφώς σπα-
νιότερο νόσημα από τα ανευρύσματά κοιλιακής 
αορτής αθηρωματικής αιτιολογίας. Η αναγνώρι-
ση των επιμέρους ακτινολογικών σημείων βοηθά 
να τεθεί η υπόνοια της αορτίτιδας ή και η ακριβής 
αιτία της.


