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Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής.
Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.
Ζιμπιλίδης Γεώργιος
• Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής Ακτινολογίας, 424 ΓΣΝΕ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Διαχωρισμός της αορτής είναι η ρήξη του
έσω-μέσου χιτώνα με αποτέλεσμα την είσοδοκυκλοφορία αίματος στο μέσο χιτώνα και την δημιουργία δύο αυλών εκατέρωθεν του έσω χιτώναintimal flap (του αληθή και ψευδή αυλού).

αορτής- τόξου που απαιτεί άμεση χειρουργική
αντιμετώπιση) και τον τύπο Β (χωρίς συμμετοχή
της ανιούσας αορτής- τόξου, που αντιμετωπίζεται
συντηρητικά, όταν παραμένει ανεπίπλεκτος).

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Πρόκειται για οξεία- επείγουσα και δυνητικά
θανατηφόρα κατάσταση που οφείλεται στην αρτηριακή υπέρταση (κυρίως), σε νόσους κολλαγόνου, κυστική εκφύλιση μέσου χιτώνα (σ. Marfan),
σ. Turner, συγγενείς διαμαρτίες αορτικής βαλβίδας, στένωση ισθμού αορτής (coarctation),κύηση,
ρήξη vasa vasorum, βαρειά κάκωση, ιατρογενή αίτια, κ.α.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο μεμονωμένος διαχωρισμός της κοιλιακής
αορτής είναι σπάνιος (0,02-4%), συνήθως μετά από τροχαίο ατύχημα. Αντίθετα, είναι συχνή
(27%) η επέκταση του διαχωρισμού της θωρακικής
αορτής στην κοιλιακή και τους κύριους (σπλαγχνικούς) κλάδους της (νεφρική, κοιλιακή, άνω μεσεντέρια αρτηρία).

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ
Η σύγχρονη ταξινόμηση κατά stanford περιλαμβάνει τον τύπο Α (συμμετοχή της ανιούσας

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΝΟΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
- Η επιβεβαίωση της διάγνωσης.
- Η ανάδειξη επεκτάσεων του διαχωρισμού.
- Ο εντοπισμός ρήξεων έσω χιτώνα (entry και
reentry points).
- Ο προσδιορισμός αληθούς και ψευδούς αυλού.
- Η διάγνωση- ταξινόμηση ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας.
- Η ανάδειξη θωρακικών επιπλοκών (περικαρ-
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διακή/ υπεζωκοτική συλλογή).
- Η αξιολόγηση κλάδων της αορτής (στεφανιαίες αρτηρίες-κύριοι κλάδοι αορτικού τόξουσπλαχνικοί κλάδοι κοιλιακής αορτής- λαγόνιες και μηριαίες αρτηρίες).

σε παρακολούθηση χρόνιων διαχωρισμών χωρίς
ακτινική επιβάρυνση.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Είναι η μέθοδος εκλογής στη διερεύνηση του διαχωρισμού της αορτής.Απαραίτητος είναι ο έλεγχος της αορτής αρχικά χωρίς σκιαγραφικό, για
την διάγνωση του ενδοτοιχωματικού αιματώματος.Επίσης, οι πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις στην
έκφυση των σπλαγχνικών κλάδων της κοιλιακής
αορτής για την ανάδειξη της θέσης και επέκτασης
του διαχωρισμού.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

3D MR ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έχει θέση στην διαγνωστική προσέγγιση του
διαχωρισμού της αορτής λόγω:
- υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας.
- ανάδειξης της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας.
- χρήσης ασφαλέστερων σκιαγραφικών μέσων.
- ταχύτερων 3D ανασυνθέσεων.
- απουσίας ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
Η μέθοδος όμως έχει τα εξής μειονεκτήματα:
- χρονοβόρα.
- περιορισμένη διαθεσιμότητα στο ΤΕΠ.
- παρουσία μη συμβατών εμφυτευμάτων/ προθέσεων.
- μη ανάδειξη τοιχωματικών ασβεστώσεων.
- κλειστοφοβία.
- ασταθείς αιμοδυναμικά ασθενείς.
Η 3D ΜR αγγειογραφία έχει ένδειξη σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με οξεία νόσο και

Ο ανεπίπλεκτος διαχωρισμός της κοιλιακής
αορτής τύπου Β κατά Stanford αντιμετωπίζεται
συντηρητικά.Όταν όμως επιπλέκεται με συμμετοχή των σπλαγχνικών κλάδων της κοιλιακής αορτής, χρήζει αντιμετώπισης με ενδαγγειακό ή χειρουργικό τρόπο.Έτσι, η συμμετοχή της κοιλιακής αρτηρίας προκαλεί, λόγω ισχαιμίας, έμφρακτα ήπατος/ σπλήνος, κοιλιάγχη.Η συμμετοχή της
άνω-κάτω μεσεντέριας αρτηρίας προκαλεί ναυτία,
εμετούς, κοιλιάγχη, αιματηρές διάρροιες, κ.α. Ολιγουρία/ανουρία παρουσιάζεται σε επηρεασμό των
νεφρικών αρτηριών από τον διαχωρισμό της κοιλιακής αορτής, ενώ η επέκταση σε λαγόνιες/μηριαίες αρτηρίες, προκαλεί περιφερική αγγειοπάθεια.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΛΟΓΩ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
1. Μηχανισμός στατικής απόφραξης, όπου το
διαχωριστικό υμένιο (intimal flap) διασχίζει τον
κλάδο ή εισέρχεται στο στόμιο έκφυσής του, προκαλώντας στένωση (κατ’αναλογία με τις τυπικές
αθηρωματικές αλλοιώσεις).Συνήθης τρόπος αντιμετώπισης είναι η τοποθέτηση stent στον αληθή
αυλό της αορτής.
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ρισμού.
• ως προς την πιθανή απόσπαση του στομίου
του κλάδου από τον αληθή αυλό, όταν ο ψευδής αυλός υψηλής ροής εγκολεάζει προοδευτικά και στραγγαλίζει τον αληθή.

2. Μηχανισμός δυναμικής απόφραξης, όπου
ο διαχωρισμός δεν περιλαμβάνει την έκφυση του
κλάδου, αλλά προβάλλει σαν «κουρτίνα» πάνω
στο στόμιο λόγω υψηλής πίεσης-παλμικής ροής
αίματος στον ψευδή αυλό, με αποτέλεσμα αρχικά
τη διαλείπουσα και τελικά την οριστική απόφραξη του στομίου του κλάδου.Αξίζει να σημειωθεί ότι
πολλές φορές ένας αρχικά ανεπίπλεκτος διαχωρισμός κοιλιακής αορτής τύπου Β με ροή στον ψευδή
αυλό, εξελίσσεται σε επιπλεγμένο με δυναμική απόφραξη σπλαγχνικού κλάδου.Η αντιμετώπιση στην
περίπτωση αυτή στοχεύει στην διάνοιξη οπής ενδοαγγειακά στο διαχωριστικό υμένιο προς εκτόνωση
της υψηλής πίεσης στον ψευδή αυλό (fenestration)

ΝΕΟΤΕΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
• ως προς την οριζόντια ή κατακόρυφη θέση
του διαχωριστικού υμενίου σε σχέση με το
στόμιο του κλάδου.
• ως προς την δυνητική επέκταση του διαχω-
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ΟΞΥ ΑΟΡΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Πρόκειται για ενιαίο κλινικό σύνδρομο με τέσσερεις (4) απεικονιστικές εκφάνσεις τις οποίες
οφείλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε.
1. ρήξη ανευρύσματος (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ανάλυσης).
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2. τυπικός διαχωρισμός.
3. ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα (άτυπος διαχωρισμός).
4. διατιτραίνον αθηρωματικό έλκος (άτυπος διαχωρισμός).
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ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
Πρόκειται για ελκωτική αθηρωματική νόσος με
τρώση-ρήξη του έσω χιτώνα της αορτής, είσοδοκυκλοφορία αίματος στο μέσο χιτώνα (διαχωρισμός) και πιθανή τρώση-ρήξη και του ινώδη χιτώνα (εξαγγείωση αίματος-ψευδοανεύρυσμα).

ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ
Είναι η συσσώρευση αίματος (χωρίς ροή) στο
μέσο χιτώνα από ρήξη vasa vasorum, χωρίς ρήξη
έσω χιτώνα αορτής (απουσία intimal flap).Η διάγνωση τίθεται με CT χωρίς σκιαγραφικό, ως υπέρπυκνη μηνοειδής περιοχή στην περιφέρεια του αυλού της αορτής. Μπορεί να εξελιχθεί σε κλασικό
διαχωρισμό.
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