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Γ υναίκα 57 ετών με ιστορικό υπέρ-
τασης και επέμβασης Bentall προ 
τετραετίας συνεπεία διάτασης της 

ανιούσης αορτής και σοβαρής ανεπάρκει-
ας της αορτικής βαλβίδας εισήχθη λόγω 
προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας. 
Από την κλινική εξέταση και τον αιματο-
λογικό έλεγχο δεν ανευρέθησαν σημεία 
λοίμωξης. Ο ηχωκαρδιογραφικός έλεγ-
χος ανάδειξε διατεταμένη αριστερά κοι-
λία λόγω υπερφόρτισης όγκου και επι-
πλέον ελεύθερη ροή αίματος εντός και 
εκτός της αριστεράς κοιλίας κατά μήκος 
της οπίσθιας επιφάνειας της αορτικής ρί-
ζας εξαιτίας της αποκόλλησης του συνθε-
τικού μοσχεύματος (Εικόνα 1). Διενερ-
γήθηκε επείγουσα αξονική τομογραφία 
που επιβεβαίωσε τη διάγνωση της απο-
κόλλησης και ανάδειξε δύο ψευδοανευ-
ρύσματα, ένα μεγάλου μεγέθους (8 × 11 
× 5,5 cm) με πρόσθια προέλευση και ένα 
μικρότερο (5 × 3 × 3 cm) οπίσθιο (Eικό-
νες 2-4). Η στεφανιογραφία ανάδειξε ένα 
σφύζον κατά τη συστολή ψευδοανεύρυ-
σμα και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα χει-
ρουργική επέμβαση αλλά δυστυχώς κατά-
ληξε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Το ψευδοανεύρυσμα της ανιούσας 
αορτής είναι μια σχετικά σπάνια και απει-
λητική για τη ζωή επιπλοκή μετά από 

επέμβαση Bentall.1-4 Μπορεί να εξορμά-
ται από την εγγύς ή άπω αναστόμωση του 
μοσχεύματος ή από τα σημεία εμφύτευ-
σης των στεφανιαίων αρτηριών. Οι παρά-
γοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την τάση 
στα σημεία συρραφής των ραμμάτων, τα 
εμμένοντα περιπροσθετικά μετεγχειρητι-
κά αιματώματα, την παρουσία φλεγμονής 
και την υποκείμενη νόσο του αορτικού τοι-
χώματος.1,2 Η κλινική εικόνα ποικίλει με 
τη δύσπνοια και το θωρακικό άλγος να εί-
ναι τα συνηθέστερα συμπτώματα. Η ασθε-
νής μας ανέπτυξε σταδιακά επιδεινούμενη 
δύσπνοια λόγω της υπερφόρτισης όγκου 
της αριστεράς κοιλίας από την παλινδρο-
μούσα ροή αίματος κατά τη διαστολή από 
τις κοιλότητες των ψευδοανευρυσμάτων. 
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
το αρχικό χειρουργείο μέχρι το σχηματι-
σμό του ψευδοανευρύσματος κυμαίνεται 
από λίγους μήνες μέχρι αρκετά χρόνια.4 
Για την πρώιμη ανίχνευση αυτής της επι-
πλοκής που χρήζει άμεσης χειρουργικής 
αντιμετώπισης, απαιτείται παρακολούθη-
ση με αξονική ή μαγνητική τομογραφία σε 
ετήσια βάση.2
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Εικόνα 1. Διοισοφάγεια προβολή στο μέσο του οισοφάγου 
(113ο) που δείχνει την παλινδρομούσα ροή αίματος κατά τη δι-
αστολή από το οπίσθιο ψευδοανεύρυσμα προς την αριστερή 
κοιλία. Το παχύ λευκό βέλος δείχνει το σημείο αποκόλλησης. 
LV=left ventricle, LA=left atrium, Asc. Aorta=ascending aorta. 
Pseudoaneurysm=Ψευδοανεύρυσμα

Εικόνα 2. Παχιά τομή πολυεπίπεδης ανασύνθεσης σε στεφανιαίο 
επίπεδο από σάρωση σε πολυτομικό υπολογιστικό τομογράφο 
μετά από χορήγηση σκιαγραφικού που απεικονίζει την προσθετι-
κή αορτική βαλβίδα (AV) και τις κοιλότητες που περιβάλλουν το 
αποκολληθέν μόσχευμα και οι οποίες πληρούνται με σκιαγραφι-
κό (μαύρα βέλη).

Εικόνα 3. Λοξή εγκάρσια πολυεπίπεδη ανασύνθεση που δείχνει 
το πρόσθιο και οπίσθιο σημείο εισόδου (μαύρα βέλη) του μεγά-
λου πρόσθιου και του μικρότερου οπίσθιου ψευδοανευρύσματος 
(μεγάλα και μικρά λευκά βέλη, αντίστοιχα).

Εικόνα 4. Ανασύνθεση όγκου της θωρακικής αορτής όπως φαίνε-
ται από τη δεξιά πλευρά που απεικονίζει το πρόσθιο και οπίσθιο 
ψευδοανεύρυσμα (μεγάλα και μικρά λευκά βέλη, αντίστοιχα). 
RCA=right coronary artery.


