
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ 

 

1. Τι είναι το ανεφρυςμα του εγκεφάλου; 

 

Πρόκειται για ζνα εξαιρετικά λεπτό, ευζνδοτο, μθ φυςιολογικό τμιμα του 

τοιχϊματοσ ενόσ αγγείου του εγκεφάλου, με αποτζλεςμα να προκαλείται μία 

προβολι του τοιχϊματοσ θ οποία προςομοιάηει με “μπαλόνι”. 

 
 

2. Τι είδουσ ςυμπτώματα προκαλεί ζνα ανεφρυςμα; 

 

Το εγκεφαλικό ανεφρυςμα γίνεται αντιλθπτό ςυνικωσ αφοφ ζχει υποςτεί ριξθ και 

ζχει προκαλζςει υπαραχνοειδι αιμορραγία εγκεφάλου.  

 
Τα ςυμπτϊματα ποικίλουν από αιφνίδια και ζντονθ υπινιακι (ςτθν περιοχι του 

αυχζνα) κεφαλαλγία με ςυνοδοφσ εμζτουσ και προςωρινι απϊλεια αιςκιςεων 

μζχρι ςφγχυςθ, λθκαργικότθτα, νευρολογικό ζλλειμμα ι ακόμθ και κωματϊδθ 

κατάςταςθ.  

                                                                                   
 

3. Πόςο ςυχνά ςυναντάται ζνα ανεφρυςμα εγκεφάλου; 

 

Πρόκειται για αςυνικθ πάκθςθ θ οποία ςυναντάται ςτο 6% του πλθκυςμοφ των 

Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ. 20% των αςκενϊν ζχουν πολλαπλά 

ανευρφςματα (δφο ι περιςςότερα). Ένα μικρό ποςοςτό εξ’ αυτϊν ριγνυνται και 

προκαλοφν αιμορραγία. Η ετιςια επίπτωςθ τθσ υπαραχνοειδοφσ αιμορραγίασ 

εγκεφάλου κυμαίνεται ανάλογα με τουσ πλθκυςμοφσ από 2/100.000 (Κίνα), 

8.1/100.000 (Αυςτραλία) ζωσ 22.5/100000 (Φιλανδία) και 23/100000 (Ιαπωνία) 

κατοίκουσ. 



 

4. Σε ποιά ηλικία ςυναντάται ςυχνότερα η υπαραχνοειδήσ αιμορραγία λόγω ρήξησ 

εγκεφαλικοφ ανευρφςματοσ; 

 

Η πάκθςθ ςυναντάται κυρίωσ ςε άτομα θλικίασ 40-60 ετϊν και προςβάλει 

ςυχνότερα τισ γυναίκεσ (Γυναίκεσ/Άνδρεσ: 1.6)  

 

5. Πωσ γίνεται η διάγνωςη; 

 

Αρχικά θ διάγνωςθ τθσ υπαραχνοειδοφσ αιμορραγίασ πραγματοποιείται με τθν 

αξονικι τομογραφία εγκεφάλου  

 
 

και εν ςυνεχεία θ αγγειογραφία (ψθφιακι ι αξονικι) εγκεφάλου  

 
είναι απαραίτθτθ για τθν ανάδειξθ του πικανοφ ανευρφςματοσ.  

 

6. Ποιά  είναι η θεραπεία του εγκεφαλικοφ ανευρφςματοσ; 

 

Η κεραπεία διακρίνεται ςε ενδοαγγειακι (εμβολιςμόσ ι coiling) και ςε χειρουργικι 

απολίνωςθ (clipping).  

Ο εμβολιςμόσ των ανευρυςμάτων πραγματοποιείται, υπό γενικι αναιςκθςία,  

 
με τθν τοποκζτθςθ μικροςπειραμάτων εντόσ του ανευρφςματοσ μζςω 

μικροκακετιρα. 



 
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ανευρυςμάτων με ευρφ αυχζνα ι ατρακτοειδοφσ 

μορφολογίασ μπορεί να χρειαςτοφν πιο πολφπλοκεσ τεχνικζσ εμβολιςμοφ με τθν 

χριςθ μικρομπαλονιοφ ι stent ανακαταςκευισ αγγείων.  

  
 

Ενναλλακτικά υπάρχει θ κλαςςικι μζκοδοσ τθσ κρανιοτομίασ και τθσ τοποκζτθςθσ 

clip (αγκτιρα) ςτθν βάςθ του ανευρφςματοσ.  

 
 

7. Ποιά είναι τα κλινικά αποτελζςματα τησ πάθηςησ; 

 

Παρά τθν εντατικι κεραπεία και τθν εξζλιξθ των νευροχειρουργικϊν τεχνικϊν, θ 

υπαραχνοειδισ αιμορραγία αποτελεί μία επικίνδυνθ κατάςταςθ για τθν ηωι των 

παςχόντων. 12% των αςκενϊν πεκαίνουν πρίν φκάςουν ςτο Νοςοκομείο. Μεταξφ 

των αςκενϊν που κα φκάςουν ςτο Νοςοκομείο, 33% κα πεκάνει ενϊ το 1/3 των 

επιηιςαντων κα ζχουν νευρολογικό ζλλειμμα. Μόνο το 1/3 των αςκενϊν κα 

επανζλκει ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. 
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