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ANEVRIZMA ABDOMINALNE AORTE – AAA 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 

 
OPIS BOLEZNI  
Aorta je največja arterija v telesu. Po njej priteče kri iz srca, nakar se iz nje odcepi mnogo arterij, po katerih teče 

kri v vse dele telesa. V višini popka oz. medenice se aorta razdeli v dve iliakalni arteriji, ki se nadaljujeta v noge. 

Anevrizma nastane, kadar žilna stena oslabi in se 

izboči, takšna stena je šibka in lahko poči. Nastane 

lahko na kateri koli žili, najpogosteje v delu aorte, 

ki gre skozi trebuh, kar imenujemo anevrizma 

abdominalne aorte – AAA. 

Natančnega vzroka za nastanek anevrizme ne 

poznamo. Bolezen se pojavlja tako pri moških kot 

ženskah, pri kateri koli starosti. Pogosteje se 

pojavlja pri moških, ljudeh z visokim krvnim 

pritiskom in tistih, ki so starejši od 65 let. Ostali 

dejavniki, ki vplivajo na razvoj anevrizme, so še: 

kajenje, visoke vrednosti holesterola, emfizem 

(bolezen pljuč) ter debelost. 

V večini primerov anevrizme ne povzročajo težav 

in jih odkrijemo naključno pri ultrazvočnem 

pregledu trebuha. V nekaterih primerih si pacienti sami otipajo pulzirajočo maso v trebuhu. Ko se anevrizma 

veča, lahko povzroči bolečine v trebuhu ali križu. 

Po navadi traja več let, da postane anevrizma tako velika, da vam povzroča 

težave. 

Premer aorte odraslega človeka je manj kot 3 cm. O manjši anevrizmi 

govorimo, kadar je premer aorte 3 do 4,4 cm, v tem primeru redno letno 

kontroliramo velikost z ultrazvokom. Anevrizme velikosti 4,4 do 5,4 cm 

kontroliramo vsakih 6 mesecev. Anevrizme velikosti 5,5 cm ali več je treba 

operirati, saj obstaja večja verjetnost, da pride do rupture (predrtja) in s 

tem krvavitve, v večini primerov smrtne. Obstajata dve možnosti za 

zdravljenje anevrizme, in sicer z operacijo ali endovaskularno – EVAR 

(postavi se znotrajžilna opornica). Pri operaciji  najprej odpremo trebušno 

steno, nato pa še vrečasti, razširjeni del žile, ki jo nadomestimo z žilno 

protezo. 
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OPIS OPERACIJE 
Operacija poteka v splošni anesteziji (med posegom boste spali). Vstavimo vam urinski kateter in nazogastrično 
sondo (skozi nos vam vstavimo cevko v želodec). Sterilno umijemo trebuh. Napravimo rez na trebuhu, ga 
odpremo, odmaknemo črevo in si prikažemo anevrizmo aorte. Aorto nad in pod anevrizmo začasno zapremo s 
posebno prijemalko. Nato vzdolžno prerežemo anevrizmo, odstranimo trombe (strjeno kri), na mestu anevrizme 
všijemo žilno protezo, nato anevrizmatsko vrečo zašijemo okrog proteze. Občasno v trebuh vstavimo dren 
(cevka, po kateri odteka kri), nato pa rano zašijemo. Kadar gre tudi za prizadetost iliakalnih žil (nadaljevanji aorte, 
ki kri dovajata v noge), je treba žilne proteze speljati tudi v obe nogi. Uporabimo posebno žilno protezo, ki se 
nadaljuje v dva kraka. V takšnem primeru napravimo reze tudi obojestransko v dimljah, kjer si prikažemo 
femoralne arterije (arterije nog), kamor nato speljemo kraka žilne proteze in ju našijemo na arteriji.  
 

    
Rez kože                                                        nato odpremo trebuh                            in odmaknemo črevo 
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To je velika operacija, možni so tudi zapleti, vendar je v večini primerov uspešna. 
Po operaciji boste premeščeni v intenzivno enoto, kjer bolniki običajno ostanejo dan ali dva, nato boste ponovno 
premeščeni na oddelek.  
Po tovrstni operaciji v začetku dobivate vse tekočine, hranila in zdravila po infuziji (ne dobite jesti), vse dokler se 
ponovno ne vzpostavi normalni ritem prebave. Med operacijo je namreč treba odmakniti črevo, ki po operaciji 
potrebuje nekaj časa (lahko tudi več dni), da ponovno začne normalno delovati. 

V naslednjih nekaj dneh vam bomo odstranili drene, urinski kateter. Ko boste okrevali, boste odpuščeni domov 
(običajno 5 do 10 dni po operaciji). 
 
TVEGANJA IN MOŽNI ZAPLETI 
Kot pri vsakem kirurškem posegu, lahko tudi pri tem pride do zapletov: 

• srčni infarkt, 

• možganska kap, 

• okvara ledvic, poslabšanje delovanja le-teh, 

• težave z dihanjem, 

• pljučna embolija.  

Vsaka od njih je redka, vendar na splošno to ne pomeni, da do njih ne more priti, bodisi med operacijo ali po njej. 

Tveganje za nastanek zapletov je večje pri starejših ljudeh, ki že imajo druge pridružene bolezni (popuščanje srca, 

sladkorna bolezen, oslabljeno ledvično delovanje, pljučne bolezni itd.). 

Možni so še: 

• pljučnica, zlasti pri kadilcih, za kar je potrebno antibiotično zdravljenje, 

• krvavitve med operacijo ali po njej, 
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• poškodba črevesja, 

• poškodba hrbtenjače, 

• vnetje v področju operacijske rane, resne okužbe so redke, občasno jih je treba očistiti, sicer pa zdraviti z 

antibiotiki, 

• vnetje žilne proteze, kar je redko, vendar je to zelo resen zaplet in običajno zdravljenje vključuje 

odstranitev proteze, 

• težave s črevesjem, občasno traja dlje časa, več dni, da črevesje ponovno začne normalno delovati, lahko 

pa v zelo redkih primerih pride do gangrene dela črevesja, ki ga je treba operativno odstraniti, 

• težave pri spolni aktivnosti (impotenca, retrogradna ejakulacija), zgodi se redko, a ob aorti potekajo živci, ki 

nadzorujejo pretok semena v penis in erekcijo, po operaciji pa lahko pride do nastanka brazgotin, ki lahko 

motijo delovanje teh živcev. Pri moških, ki so pred operacijo imeli normalno spolno funkcijo, lahko pride 

do retrogradne ejakulacije ali celo do težav z doseganjem in ohranjanjem erekcije. Retrogradna 

ejakulacija pomeni, da seme potuje v mehur, namesto da bi se izločilo skozi penis. Izloči se kasneje z 

urinom, medtem ko z erekcijo ni težav.  

 

ODPUST 
Bolnišnico zapustite po 5 do 10 dneh, če je potek operacije ugoden. 

Na dan odpusta boste dobili ustna navodila, kako ravnati doma. Prejeli boste tudi odpustno pismo, v katerem 

bodo vsa navodila za vas in vašega osebnega zdravnika ter predvideni datum kontrole. 

 
PO OPERACIJI 
Več tednov po operaciji boste še utrujeni, kar se bo s časom izboljšalo. 

Priporočena je redna vadba, kot je kratek sprehod prvih nekaj tednov, nato pa postopno vrnitev v ustaljeni ritem. 

Tri do štiri tedne po operaciji odsvetujemo vožnjo avtomobila oziroma vse dokler niste povsem sposobni varno 

ustaviti v sili. 

Za delo boste sposobni po 6 do 12 tednih, odvisno od vašega splošnega stanja, narave dela. Pred pričetkom se 

boste posvetovali z osebnim zdravnikom. 

Vsaj dva meseca se izogibajte dvigovanju bremen, težjih od 2 kg, in napenjanju. 

Vse življenje boste jemali aspirin in statin (zdravilo za zniževanje holesterola), če ju pred posegom še niste. 

Če kadite, morate s kajenjem prenehati. Pomembni so tudi redna telesna dejavnost, zdrava prehrana in 

zmanjšanje telesne teže, če ste prekomerno prehranjeni.    
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