ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος είναι συχνότατες, κυρίως στο δυτικό κόσμο,
όπου ενεργούν συχνότερα. Οι παθήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την καρδιά, η οποία,
μαζί με τον εγκέφαλο, αποτελούν τα ζωτικότερα όργανα του οργανισμού μας.
Συγκεκριμένα, η μέση συχνότητα που χτυπά η καρδιά είναι 72 σφύξεις ανά λεπτό. Έτσι η
καρδιά χτυπά 100.000 φορές την ημέρα, 38 εκατομμύρια φορές τον χρόνο, και σε ένα
άτομο 75 ετών έχει χτυπήσει 2,7 δισεκατομμύρια φορές. Ακόμα, αξιοσημείωτο είναι ότι η
καρδιά της γυναίκας έχει διαστάσεις μικρότερες από του άνδρα κατά 5 - 10 χιλιοστά και
ζυγίζει 5-10 γραμμάρια λιγότερο. http://www.incardiology.gr/

Συγκεκριμένα, η ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΤΟΥ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, που ονομάζεται και καρδιακή ισχαιμία, συμβαίνει όταν η ροή του
αίματος στον καρδιακό μυ μειωθεί με μερική ή ολική απόφραξη των αρτηριών της
καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες). Η μείωση της ροής του αίματος μειώνει την παροχή
οξυγόνου της καρδιάς. Η ισχαιμία του μυοκαρδίου, μπορεί να βλάψει την καρδιά,
μειώνοντας την ικανότητά της να αντλεί αποτελεσματικά. Μια ξαφνική, σοβαρή
απόφραξη μιας στεφανιαίας αρτηρίας μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή. Η
ισχαιμία του μυοκαρδίου μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρές ανωμαλίες στον
καρδιακό ρυθμό. `Οσον αφορά τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας, μερικοί
άνθρωποι που έχουν ισχαιμία του μυοκαρδίου δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε
σημάδια ή συμπτώματα (σιωπηλή ισχαιμία). Όταν η ισχαιμία του μυοκαρδίου κάνει
σημάδια αιτία και τα συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν:






Πίεση στο στήθος ή πόνο, συνήθως στην αριστερή πλευρά του σώματος
(στηθάγχη)
Αυχένα ή πόνο σαγόνι
Ώμο ή πόνο στο χέρι
Υγρό δέρμα
Δύσπνοια



Ναυτία και έμετος



Οι αιτίες που προκαλούν την ισχαιμία του μυοκαρδίου, είναι οι εξής:








Στεφανιαία νόσος (αθηροσκλήρωση). Αθηροσκλήρωση εμφανίζεται όταν
οι πλάκες από χοληστερόλη και άλλα προϊόντα κυψελοειδούς αποβλήτων, τη
δημιουργία στα τοιχώματα των αρτηριών σας και να περιορίσει τη ροή του
αίματος. Αθηροσκλήρωση των αρτηριών της καρδιάς ονομάζεται στεφανιαία
νόσο και είναι η πιο κοινή αιτία της ισχαιμίας του μυοκαρδίου.
Θρόμβο αίματος. Οι πλάκες που αναπτύσσονται στην αθηροσκλήρωση
μπορεί να υποστούν ρήξη, προκαλώντας έναν θρόμβο αίματος, η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε αιφνίδια, σοβαρή μυοκαρδιακή ισχαιμία, οδηγώντας σε
καρδιακή προσβολή.
Σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών. Ένα σπασμό των στεφανιαίων
αρτηριών είναι μια σύντομη, προσωρινή ενίσχυση (σύσπαση) των μυών του
τοιχώματος της αρτηρίας. Αυτό μπορεί να μειωθεί και λίγο μειώσετε ή ακόμη
και να εμποδίσει τη ροή του αίματος σε τμήμα του καρδιακού μυός.
Στεφανιαία αρτηρία σπασμοί είναι πιο συχνές σε άτομα με παράγοντες
κινδύνου για καρδιοπάθεια, όπως υψηλή χοληστερόλη και η υψηλή
αρτηριακή πίεση, αλλά οι σπασμοί μπορεί να συμβεί σε άτομα που δεν έχουν
παράγοντες κινδύνου, πάρα πολύ. Στεφανιαία αρτηρία σπασμοί μπορεί επίσης
να εμφανιστεί σε άτομα που πάσχουν από ασθένειες που επηρεάζουν το
ανοσοποιητικό τους σύστημα, όπως ο λύκος.
Σοβαρές ασθένειες. Ισχαιμία του μυοκαρδίου μπορεί να συμβεί όταν οι
μεταβολικές απαιτήσεις της αύξησης της καρδιάς σας ή όταν η πίεση του
αίματος είναι πολύ χαμηλή λόγω της λοίμωξης, αιμορραγίας ή άλλες σοβαρές
ασθένειες.

Μυοκαρδιακή ισχαιμία εμφανίζεται όταν η ροή του αίματος μέσω ενός ή περισσοτέρων
από τα αιμοφόρα αγγεία που οδηγούν στην καρδιά (στεφανιαίες αρτηρίες) ελαττώνεται.
Αυτή η μείωση της ροής του αίματος οδηγεί σε μείωση της ποσότητας του οξυγόνου που ο
μυός καρδιάς (μυοκάρδιο) λαμβάνει. Η μυοκαρδιακή ισχαιμία μπορεί να συμβεί αργά
καθώς αρτηρίες αποφράσσονται πάροδο του χρόνου, ή μπορεί να συμβεί γρήγορα, όταν
μια αρτηρία φράσσεται ξαφνικά
Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμίας του μυοκαρδίου
περιλαμβάνουν:








Κάπνισμα
Ο διαβήτης
Η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Υψηλά αρτηριακά επίπεδα χοληστερόλης ή τριγλυκεριδίων.
Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.
Η παχυσαρκία
Οικογενειακό ιστορικό

Η ισχαιμία του μυοκαρδίου μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από σοβαρές επιπλοκές,
όπως οι εξής:







Καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου). Εάν μια στεφανιαία
αρτηρία γίνεται εντελώς αποκλεισμένη, η έλλειψη οξυγόνου του αίματος και
μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή που καταστρέφει μέρος του
καρδιακού μυός, προκαλώντας σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις
θανατηφόρες καρδιακή βλάβη.
Ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός (αρρυθμία). Μυ της καρδιάς σας χρειάζεται
αρκετό οξυγόνο για να νικήσει σωστά. Όταν η καρδιά σας δεν λαμβάνει
αρκετό οξυγόνο, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα στην καρδιά σας που συντονίζουν
καρδιακών παλμών σας μπορεί να δυσλειτουργία, προκαλώντας την καρδιά
σας να χτυπά πολύ γρήγορα, πάρα πολύ αργά ή ακανόνιστα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι αρρυθμίες μπορούν να είναι απειλητική για τη ζωή.
Καρδιακή ανεπάρκεια. Ισχαιμία του μυοκαρδίου μπορεί να βλάψει τον
καρδιακό μυ ίδια, οδηγώντας σε μείωση στην ικανότητά της να αντλεί αίμα
αποτελεσματικά στο υπόλοιπο του σώματος σας. Πάροδο του χρόνου, αυτή η
βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια.

http://elobot.com/myokardiaki-ischaimia

Μια ακόμα νόσος είναι ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Το οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή απλά οξύ
έμφραγμα μυοκαρδίου συγκαταλέγεται στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (όπως η
ασταθής στηθάγχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST).
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου οφείλεται σε αιφνίδια απόφραξη ενός κλάδου των
στεφανιαίων αρτηριών λόγω ρήξης ή διάβρωσης της αθηρωματικής πλάκας και
δημιουργίας θρόμβου ο οποίος αποφράσσει πλήρως την υπεύθυνη στεφανιαία
αρτηρία με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη νέκρωση μιας περιοχής του μυοκαρδίου.
Το έμφραγμα τού μυοκαρδίου προσβάλλει συνήθως τούς άνδρες (με αναλογία 5 προς
1 σε σχέση με τις γυναίκες) στην ηλικία μεταξύ 50 και 60 ετών.
Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη τη μεγαλύτερη συχνότητα και βαρύτητα του
εμφράγματος στα διαβητικά άτομα.

Αιτίες
Η κύρια αιτία του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι η απόφραξη της αρτηρίας που
τροφοδοτεί με αίμα την καρδιά. Όταν συμβεί ξαφνική απόφραξη μίας από τις
στεφανιαίες αρτηρίες, τα κύτταρα των μυών της καρδιάς δεν είναι πλέον σε θέση να
λάβουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου. Επειδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν, η
καθυστερημένη αποκατάσταση της παροχής αίματος θα τα θανατώσει. Τα μυϊκά
κύτταρα της καρδιάς είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην έλλειψη οξυγόνου. Ο βαθμός
της βλάβης που προκαλείται σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος της
αρτηρίας που υφίσταται την απόφραξη.
Συνήθως η απόφραξη αρτηρίας προκαλείται από έναν θρόμβο αίματος. Θρόμβος είναι
το πηγμένο αίμα που φράζει τον αυλό της αρτηρίας και διακόπτει έτσι την ροή του
αίματος. Οι θρόμβοι σχηματίζονται μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες λόγω ρήξης ενός
σχηματισμού που ονομάζεται αθηρωματική πλάκα. Η αθηρωματική πλάκα
δημιουργείται από τη σταδιακή συσσώρευση λιπιδίων τα οποία επικάθονται στα
τοιχώματα της αρτηρίας. Η δημιουργία της πλάκας —μια διεργασία που διαρκεί
χρόνια και ονομάζεται αθηροσκλήρυνση— στενεύει προοδευτικά την αρτηρία. Όταν
ραγεί αυτή η πλάκα, σχηματίζεται θρόμβος αίματος πάνω από τη ρήξη, ο οποίος
μπορεί να προκαλέσει απόφραξη ολόκληρης της αρτηρίας. Η διαδικασία
σχηματισμού του θρόμβου πάνω στην πλάκα ονομάζεται αθηροθρόμβωση.
Έτσι, η αθηροσκλήρυνση προκαλεί προοδευτική στένωση των αρτηριών, όπου η
πλάκα επικάθεται στο αρτηριακό τοίχωμα, ενώ η αθηροθρόμβωση συμβαίνει όταν
ραγεί η πλάκα και σχηματιστούν θρόμβοι αίματος, οι οποίοι προκαλούν αιφνίδια
απόφραξη μιας αρτηρίας η οποία, με τη σειρά της, προκαλεί το έμφραγμα του
μυοκαρδίου.H ρήξη της αθηρωματικής πλάκας μπορεί να συμβεί ξαφνικά και χωρίς
προειδοποίηση, ακόμη και αν η στένωση της αρτηρίας δεν είναι μεγάλη.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η απόφραξη μπορεί να προκληθεί και από άλλες αιτίες όπως
η φλεγμονή, ο αυτόματος διαχωρισμός -σχίσιμο- του αγγείου, από εμβολή
μεταναστευτικού θρόμβου ή από μυικό σπασμό στην αρτηρία.

Ενδείξεις ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου
Οι ενδείξεις που φανερώνουν ότι η παροχή αίματος προς την καρδιά έχει διαταραχτεί
προσωρινά προηγούνται συχνά ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οι ενδείξεις
αυτές διαρκούν κατά κανόνα μόνο μερικά λεπτά της ώρας. Σε πολλές όμως
περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι αιφνίδια, χωρίς προκαταρκτικά ενοχλήματα.
Κάποιες τέτοιες ενδείξεις είναι οι εξής:








Αίσθηση πίεσης ή σφιξίματος στο στήθος
Πόνοι στο στήθος, οι οποίοι μπορεί να διαχέονται στον ώμο, το χέρι, το λαιμό, ή και
το σαγόνι. Η ένταση του πόνου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σημείο που
μπορεί να κυμαίνεται από ένα απλό συνεχές βάρος έως και να απουσιάζει
ολοκληρωτικά (ειδικώς στους χρόνια διαβητικούς ασθενείς)
Ξαφνικός πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα με συνοδούς εμέτους πολλές φορές
Εφίδρωση
Δυσχέρεια στην αναπνοή
Ακανόνιστος χτύπος καρδιάς (αρρυθμία) που συμβαίνει για πρώτη φορά

Αρχικά τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την σωματική κόπωση ή ψυχική
υπερένταση, ενώ αργότερα εμφανίζονται και κατά την ξεκούραση. Η ενημέρωση του
προσωπικού γιατρού είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση.

Παράγοντες κινδύνου
Κάθε ξεχωριστός παράγοντας αθροίζεται με άλλους, εφόσον υπάρχουν και έτσι
αυξάνεται ο κίνδυνος σε σημαντικό βαθμό για να συμβεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Οι γνωστοί παράγοντες δεν ευθύνονται ομότιμα στο βαθμό πρόκλησης της
στεφανιαίας νόσου ενώ ανευρίσκονται σε ποσοστό μέχρι και 60% στους ασθενείς με
οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, υπογραμμίζοντας έτσι ότι μερικοί άλλοι αδιερεύνητοι
ακόμη παράγοντες εμπλέκονται στην παθολογική αυτή διεργασία. Κάποιοι από τους
παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να τεθούν υπό έλεγχο, είναι οι εξής:










Ο διαβήτης
Η υπέρταση
Το κάπνισμα
Η υψηλή χοληστερόλη
Το υπερβολικό βάρος (όχι ανεξάρτητα αλλά μέσω επίτασης άλλων παραγόντων
κινδύνου)
Η ανθυγιεινή διατροφή
Το άγχος
Η έλλειψη σωματικής άσκησης
Οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις

Σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να τεθούν σε έλεγχο αλλά επιβάλλουν
την εντατικότερη λήψη μέτρων για τροποποίηση των προηγούμενων είναι:




Το κληρονομικό ιστορικό (στεφανιαίας νόσου)
Το φύλο (πρωιμότερη επιβάρυνση των ανδρών)
Η ηλικία (όσο αυξάνεται τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE

%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1
%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85,
http://www.incardiology.gr/pathiseis_stefaniaia/stefaniaia_emfragma_genika.html

Η ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ αποτελεί μια ακόμα ασθένεια του κυκλοφορικού
συστήματος που προσβάλει την καρδιά. Η αρτηριοσκλήρυνση ή αθηρωμάτωση είναι
εκφυλιστική πάθηση των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους αρτηριών, η οποία προσβάλλει
μεγάλες αλλά και μικρές ηλικίες. Προκαλείται λόγω δημιουργίας

μιας πλάκας, του λεγόμενου
αθηρώματος, στο εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων. Οι πιο συχνές θέσεις για την

αρτηριοσκλήρυνση είναι αρτηρίες στον εγκέφαλο, τα νεφρά, την καρδιά, την
κοιλιακή αορτή ή τα πόδια. Τα συμπτώματα της αρτηριοσκλήρυνσης ποικίλλουν
ανάλογα με το ποιες αρτηρίες επηρεάζονται. Πόνος στο πόδι κατά την άσκηση μπορεί
να υποδεικνύει περιφερική αρτηριακή νόσο. Ξαφνική αδυναμία ή ζάλη μπορεί να
προκληθεί από απόφραξη της καρωτίδας αρτηρίας στο λαιμό, η οποία παράγει
συμπτώματα όμοια με αυτά του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο πόνος στο στήθος ή τα
συμπτώματα της καρδιακής προσβολής μπορεί να υποδεικνύουν απόφραξη των
στεφανιαίων αρτηριών. Μειωμένη πίεση αίματος σε ένα σκέλος ή έλλειψη παλμού σε
μια στενωμένη αρτηρία μπορεί να υποδεικνύει αρτηριοσκλήρυνση. Αλλα
προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν ένα εξόγκωμα στην κοιλιά ή πίσω από το
γόνατο. - See more at: http://www.medinova.gr/artiriosklirinsi-aitia-simptomatadiagnosi-kai-therapeia/#sthash.MOKpqBVM.dpuf

Αίτια και προδιαθεσικοί παράγοντες
Κατά μία εκδοχή τα αθηρώματα δημιουργούνται από εναποθέσεις λιπιδικών στοιχείων.
Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη αρτηριοσκλήρωσης
ταξινομούνται σε μείζονες και ελάσσονες. Υπό αυτή την εκδοχή



μείζονες παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η υπέρταση, η υπερχοληστεριναιμία και
το κάπνισμα, ενώ
ελάσσονες παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η
υπερτριγλυκεριδαιμία, η καθιστική ζωή, το άγχος και η οικογενειακή προδιάθεση.

Κατά το Μάλκολμ Κέντρικ τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων δεν είναι παράγοντας
κινδύνου, ενώ τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα αποτελούν απλώς δείκτη για
την αρτηριοσκλήρυνση.
Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση η αρτηριοσκλήρυνση δημιουργείται όταν
προκαλούνται τραύματα στις αρτηρίες από την έντονη πίεση του αίματος σε
συγκεκριμένα σημεία με μεγάλη ροή όπου αλλάζει πορεία. Μετά από αλλεπάλληλα
τραύματα στα ίδια σημεία με τη συγκέντρωση λιπιδίων για επούλωση των τραυμάτων
και το σχηματισμό νέου ιστού σχηματίζονται πλάκες. [2]
Οι επιστήμονες που υιοθετούν αυτή τη θεωρία προβάλλουν ως κύριους παράγοντες
αρτηριοσκλήρυνσης




το άγχος,
το κάπνισμα και
την οικογενειακή προδιάθεση

και ασκούν έντονη κριτική για τις συνήθεις διατροφικές υποδείξεις για μείωση των
λιπαρών.
Επιπλοκές της αρτηριοσκλήρυνσης μπορεί να είναι οι εξής: τα αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η περιφερική αρτηριοπάθεια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ορισμένες προηγμένες χώρες, η αρτηριοσκλήρυνση
κατέχει ακόμη και την πρώτη θέση στις αιτίες θανάτου, ενώ κάποιες φορές
χαρακτηρίζεται και ως μάστιγα της εποχής μας.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE
%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
Επίσης, μια ακόμα ασθένεια είναι το ανεύρυσμα. Με τον όρο ανεύρυσμα
περιγράφεται η μη αναστρέψιμη διάταση μίας αρτηρίας κατά τουλάχιστον 50%
πάνω από την φυσιολογική διάμετρό της, αλλά και η δημιουργία ενός
«εξογκώματος» (διόγκωση) σε κάποιο σημείο της, εξαιτίας εξασθένησης του
τοιχώματός της.
Πιθανά συμπτώματα γίνονται σπανίως κατανοητά, εκτός κι αν είναι πολύ μεγάλα.
Συνήθως εντοπίζονται τυχαία στη διάρκεια εξέτασης (λ.χ. υπερηχογράφημα,
αξονική τομογραφία) για άλλα νοσήματα ή όταν δημιουργήσουν επιπλοκές.
Η ρήξη, λ.χ., του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής προκαλεί έντονο πόνο στην
κοιλιά, ενώ η απόφραξη από ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας προκαλεί πόνο και
«παγώνει» το πόδι.
Ένα ύποπτο σύμπτωμα από μεγάλο ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής μπορεί να είναι ο
πόνος στη μέση, ο οποίος είναι βαθύς και ο ασθενής τον νιώθει εσωτερικά. Ύποπτο
είναι επίσης και αν ο ασθενής ψηλαφίσει μια «παλλόμενη» (σφύζουσα) μάζα κοντά
στον ομφαλό.
Αντίστοιχα στον εγκέφαλο, ένα μεγάλο ανεύρυσμα μπορεί λ.χ. να προκαλέσει πόνο
πάνω και πίσω από το μάτι ή μούδιασμα/παράλυση στο πρόσωπο, και αλλαγές
στην όραση.

Τα είδη του ανευρύσματος είναι τα:
* Ανευρύσματα εγκεφάλου. Εμφανίζονται σε αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα τον
εγκέφαλο, συνήθως στα σημεία όπου διακλαδίζεται. Δημιουργούν ένα μικρό ασκό,
που μοιάζει με μούρο.
* Ανευρύσματα αορτής. Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος.
Μεταφέρει αίμα από την καρδιά σε όλο το σώμα. Αρχίζει από την καρδιά, κάνει μία
καμπή (αορτικό τόξο), διέρχεται από τον θώρακα (κατιούσα θωρακική αορτή) και
φθάνει έως χαμηλά στην κοιλιά (κοιλιακή αορτή). Τα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής
είναι το συχνότερο είδος ανευρυσμάτων.
* Περιφερειακά ανευρύσματα. Εμφανίζονται σε περιφερειακές αρτηρίες, κυρίως
των ποδιών αλλά και άλλων σημείων (λ.χ. σπλήνα, μεσεντερίου). Τα συχνότερα είναι
τα ιγνυακά ανευρύσματα (η ιγνυακή αρτηρία είναι αυτή που διέρχεται πίσω από τα
γόνατα).

Αξίζει ν’ αναφέρουμε πως τα περισσότερα είναι επίκτητα, δηλαδή εμφανίζονται στη
πορεία της ζωής και ότι ακόμα και ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έπασχε από
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, για το οποίο χειρουργήθηκε στα 69 του χρόνια. Ο
χειρουργός διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να το αφαιρέσει και έτσι το τύλιξε σφικτά
με... σελοφάν για να μην μεγαλώσει άλλο. Ωστόσο το ανεύρυσμα υπέστη ρήξη επτά
χρόνια αργότερα, κοστίζοντας τη ζωή του φημισμένου επιστήμονα.
ΠΗΓΕΣ: National Heart, Lung and Blood Institute (US), American Heart
Association, Brain Aneurysm Foundation (US), Centers for Disease Control &
Prevention (US), British Heart Foundation,
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=2&articleID=19178&la=1

Για να αποτραπούν οι συνέπειες όλων αυτών των νοσημάτων, που ενδέχεται να είναι
μοιραίες, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψην τους κινδύνους ορισμένων ανθυγεινών
συνηθειών (π. χ. κάπνισμα) και ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι άνδρες άνω των 40 – 50
ετών να κάνουν τακτικά ελέγχους, ώστε εάν εντοπιστούν κάποια συμπτώματα των
νοσημάτων αυτών, να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, επειδή όπως είναι γνωστό, η
πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και επίσης, σώζει ζωές.

