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Introducció
Els aneurismes d’aorta abdominal (AAA) són generalment asimptomàtics, i en cas d’haver-hi símptomes, la 
majoria són per ruptura. Però hi ha altres manifestacions clíniques menys freqüents que poden simular 
patologies genitourinàries, gastrointestinals, neuropàtiques (per compressió o irradiació) o símptomes 
d’isquèmia arterial (per trombosi o embolisme). Fer un bon diagnòstic és molt important atesa la gravetat de la 
patologia i la urgència del tractament. 

Descripció del cas
Es tracta d’un home de 72 anys amb antecedents patològics de HTA, MPOC estadi II, psoriasi, insuficiència 
renal crònica moderada amb filtrat glomerular de 40 ml/min, i una sordesa després d’un accident per 
descàrrega elèctrica que dificultava la comunicació. Feia 3 anys que havia deixat de fumar.
Va venir a la consulta per dolor a cara posterior de les dues cames des de mitja cuixa fins als peus, quan 
caminava, i que l’obligava a aturar-se. Feia mesos que patia el dolor i deia que no es podia viure d’aquesta 
manera.
D’entrada es va orientar el quadre com una claudicació intermitent - dolor a extremitats inferiors associat a 
l’exercici que desapareix amb el repòs - per probable vasculopatia arterial perifèrica en un pacient amb factors 
de risc. Els polsos femorals, pedis i tibials posteriors eren presents i simètrics (en la malaltia oclusiva 
aortoilíaca tots els polsos acostumen a estar disminuïts o absents) i l’índex turmell-braç era normal (1,2 el dret 
i 1,23 l’esquerra).
En aquest moment es va pensar que el pacient tenia una claudicació no vascular, malgrat que l’anamnesi 
acurada orientava que si que ho era.
Les claudicacions no vasculars 1 (generalment per malalties musculars, osteoarticulars o neurològiques) quan 
es manifesten en forma de dolors musculars no acostumen a presentar-se sistemàticament a la mateixa 
localització i moltes vegades no afecten als grups musculars implicats en la marxa (glutis, quàdriceps i 
bessons). A més el dolor és molt variable respecte a la distancia recorreguda i no acostuma a cedir simplement 
a l’aturar-se (necessita més temps de repòs i a vegades adoptar altres postures o asseure’s). Quan hi ha dolors 
articulars també és dolorosa la mobilització passiva de l’extremitat.
En tot cas es va iniciar un estudi de columna, que va portar indirectament al diagnòstic al fer proves d’imatge. 
Es va demanar una Radiografia i una RMN de columna lumbar on a més d’una discopatia degenerativa amb 
protrusió global discal difusa dels discs intervertebrals L3-L4 a L5-S1 s’observava una dilatació aneurismàtica a 
aorta abdominal per sobre de la bifurcació ilíaca. Aquest aneurisma no s’havia detectat a l’ecografia renal que 
va fer-se el pacient 4 mesos abans per l’estudi de la insuficiència renal. A l’Eco-Doppler d’aorta abdominal 
s’apreciava una dilatació aneurismàtica de l’aorta abdominal amb un diàmetre anteroposterior de 80 mm i una 
llum de 20 mm amb trombosi mural. La dilatació s'iniciava propera a l'emergència de les arteries renals amb 
probable afectació de les mateixes, hipotròfia renal dreta i arteries ilíaques no dilatades.
El pacient va ser intervingut, practicant-se un bypass aortoaortic i aortoilíaca primitiva bilateral. El van tornar a 
operar al cap de 3 dies per una evisceració post laparotomia i 14 dies més tard per una perforació de budell 
prim per decúbit sobre els punts totals de paret abdominal. Van fer una resecció del segment intestinal i una 
anastomosi termino-terminal. 

Discussió
L’AAA es defineix com un augment del diàmetre de l’aorta en més del 50% de la seva mida original 2. Afecta 
sobretot a homes de més de 70 anys (relació home-dona 4:1) i la prevalença (12,5% als 75-84 anys) 
augmenta paral·lelament a l’increment de l’esperança de vida i la disminució de la mortalitat cardiovascular. La 
ruptura és la quinzena causa de mort a EUA. L’etiologia més freqüent és l’arteriosclerosi, i s’associa a una 
major prevalença de tabaquisme, HTA, cardiopatia isquèmica i arteriopatia perifèrica, així com amb la 
presencia de familiars de primer grau amb AAA.
La localització infrarenal és la més habitual (80%) i les manifestacions clíniques es poden agrupar en 3 
categories 3: asimptomàtic, amb símptomes i ruptura. L’AAA és asimptomàtic en la majoria de casos (66-
75%), diagnosticant-se accidentalment durant una exploració abdominal rutinària (massa pulsatil), en una Rx 
simple d’abdomen (bordes calcificats) o en l’estudi ecogràfic o RM realitzada per l’estudi d’altres malalties.
El debut en forma de ruptura cursa generalment amb dolor abdominal o lumbar agut i inestabilitat 
hemodinàmica per shock hemorràgic amb presència d’una massa abdominal pulsatil, i té una mortalitat molt 
elevada (al voltant del 90%).
Els AAA simptomàtics acostumen a cursar amb dolor abdominal localitzat sovint a epigastri que pot irradiar a 
l’esquena, flancs o engonal. En una minoria de casos l’AAA dóna símptomes relacionats amb la compressió o 
irritació d’estructures adjacents que fan sospitar equivocadament una malaltia intestinal, genitourinària, 
neuropatia,etc. En altres casos la clínica es d’isquèmia arterial per trombosis (com és el cas d’aquest pacient) o 
embolisme perifèric (del trombe intraluminal).També es pot donar una ruptura crònica continguda (2-3% de les 
ruptures) i altres manifestacions menys freqüents com l’aneurisma inflamatori i l’aneurisma micòtic. 
L’exploració clínica es fonamenta en la palpació d’una massa pulsatiu i expansiva a abdomen, que s’ha de fer 
en decúbit supí i genolls semi flexionats. És una exploració poc fiable, encara que la seva sensibilitat augmenta 
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en relació a l’augment del diàmetre de l’aneurisma.
Pel que fa a les proves complementaries l’ecografia 2 és un mètode accessible i no invasiu amb una sensibilitat 
de 92-99% i una especificitat del 100% valida per la mesura dels diàmetres i el trombe mural. Es una opció 
costo-efectiva per l’avaluació inicial i l’exploració d’elecció pel seguiment.
El TAC amb contrast és l’exploració d’elecció per l’estudi preoperatori ja que permet avaluar l’anatomia aorto-
ilíaca,els vasos viscerals i les variacions anatòmiques. L’angioRM no precisa contrast iodat.
El ritme de creixement dels AAA varia segons el diàmetre inicial en el moment del diagnòstic i es el principal 
factor predictiu de ruptura, amb un risc pràcticament nul per aneurismes < 4 cm. El risc anual de ruptura 
augmenta a 0,5-5% en AAA de 4-5 cm , a 3-15% en AAA de 5-6 cm , al 20-40% en AAA de 7-8 cm i arriba al 
50% en AAA > 8 cm.
Altres factors predictius relacionats amb la ruptura son la HTA (sobretot la TA diastòlica) i la MPOC.
S’han dut a terme 4 assaigs clínics aleatoritzats sobre cribratge d’AAA mitjançant una ecografia abdominal, que 
han demostrat una disminució significativa de la mortalitat relacionada amb l’aneurisma (11-67 %) 4. En base 
a aquestes dades el departament de sanitat d’Anglaterra té decidit fer un cribratge a tots els homes de 65 anys 
en un termini de 10 anys. Altres veus 5 opinen però que es tracta d’una mesura èticament qüestionable ja que 
la reparació programada d’un AAA per un cirurgia vascular expert té una mortalitat d’un 7,4% a Anglaterra (1 
de cada 14 pacients moririen i alguns d’aquests es considerarien ells mateixos sans abans del cribratge) i 
d’altra banda quedaria una cohort de pacients amb aneurismes inferiors a 5,5 cm (sense indicació quirúrgica) 
que requeririen controls cada 6-12 mesos i altres que degut a la comorbiditat associada a l’AAA tampoc podrien 
operar-se. Tots aquests pacients sabrien que tenen una malaltia que els pot matar en qualsevol moment. 
La cirurgia electiva clàssica d’un AAA té una mortalitat al voltant del 5% i entre les complicacions 
postoperatòries més freqüents destaquen els trastorns respiratoris i digestius. L’infart agut de miocardi és la 
causa més freqüent de mort postoperatòria, ja que la malaltia coronaria és molt prevalent en aquests pacients. 
Donada l’alta prevalença d’aneurisma d’aorta abdominal en pacients d’edat avançada i amb factors de risc i en 
espera de més resultats que avalin els beneficis del cribratge hauríem de tenir més present aquesta possibilitat 
en fer un diagnòstic diferencial davant una clínica atípica. 
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