
2016 מרץ  

 

 
 אנוריזמה של האאורטה הבטניתלפרוטוקול ביצוע בדיקת סקר 

 
 

בשיתוף והאיגוד הרדיולוגי בישראל,  ברפואהסאונד -הלאולטרנייר עמדה של החברה הישראלית 
 לכירורגית כלי דם.הישראלי עם האיגוד 

 

, התקין מקוטרו -1.5 מ יותר של בשיעור העורק של כהרחבה מוגדרת הבטנית באאורטה מפרצת
 את כוללת אמיתית מפרצת(ר ביות השכיחה האמיתית המפרצת זו .ומעלה מ"ס 3 הוא המקובל כשהסף

 ק).העור דופן שכבות כל

 המפרצת .הכליות עורקי למוצא יחסית מיקומן לפי אנטומית מבחינה מסווגות בטניות אאורטליות מפרצות
 שיא, בגברים 4-6 פי שכיחה הבטנית באאורטה מפרצת ). 95%רנלית (-האינפרה הינה ביותר השכיחה

 לא בארץ השכיחות .הגיל עם בשכיחות מתמדת עליה יש בנשים .80 בגיל הנה בגברים ההארעות
 המפרצת גילוי שיעורש מעשנים ערבים גברים 500 בקרב הסקר שבוצעבדיקת , אך מעריכים ע"ס הידוע
 התמותה ושנטל הבטנית באאורטה מפרצת עם איש -10,000 כ חיים בארץ כי מעריכים  .8-9% -כ הנו
 .בשנה איש -250 כ מטופלים .בשנה איש -500 כ הוא

 לא, מאד גבוהות) 98-100% ( וסגוליות) 94-98% ( רגישות  -אולטראסאונד בדיקת ידי על מבוצע אבחון
 .וזול לקרינה בחשיפה כרוך לא ,פולשני

 שיעור ,קרע עם בחולים. תסמיני-א בשלב המפרצת של אלקטיבי תיקוןהוא  לטיפול ביותר היעילה הדרך
 ) אנדוסקופי לא( בניתוח התמותה שיעור.  20-40% על עומדכבר  החולים לבית ההגעה עד ההשרדות

 אנטומיות בתצורות רק אפשרית בעיקרון הטיפול המועדף כיום, ת,אנדווסקולרי התערבות. 50%הוא 
 .מסוימות

 
  בישראל ורטהאלאנוריזמה של האלבדיקת סקר  האוכלוסי

 
 ומעלה עם רקע של עישון. 65גברים מגיל 

 
  צילומים : 7הבדיקה כוללת לפחות 

 
 חתך אורכי -אורטה הבטניתאה
  

 עורק הצליאק מתחת לסרעפת, באיזורהאאורטה הפרוקסימלית,  :  1צילום 
 , בגובה העורקים הכלייתייםהאאורטה האמצעית  : 2צילום 
 לעורקים האילאקלייםגובה הפיצול עד , האאורטה הדיסטלית  : 3צילום 

 
 חתך רוחבי 

  
 האאורטה הפרוקסימלית, בגובה עורק הצליאק   : 4צילום 



 , בגובה העורקים הכלייתייםהאאורטה האמצעית  : 5צילום 
 ס"מ מעל הפיצול 1 -, כהאאורטה הדיסטלית  : 6צילום 

  
 ס"מ מתחת לפיצול  1-חתך רוחבי של שני העורקים האיליאקליים, כ  : 7צילום 

 
 

 הערות: 
 

 במידה ולא ניתן טכנית להשיג את כל הצילומים , לציין זאת בתשובה (בדיקה קשה טכנית).
 

 בדיקה לא אבחנתית.ה -הם הצילומים הקריטיים . במידה ולא הושגו   7 -, ו 6,  3צילומים 
 
 
 מדידות 
 

 אורטה במקום בו היא הכי רחבה.אשל ה A-Pמדידה 

יש לתאר את המיקום ביחס לעורקי  יש לציין את הקוטר החיצוני המקסימלי. -במידה ויש אנוריזמה
 אורטה.אהכליות ולביפורקציה של ה

במידה וישנה אנוריזמה המדידות צריכות מפורטות לכל איזור ויש לבצע דופלקס להדגמה של זרימה 
 וקריש דפני.

 

 ביצוע

הבדיקה צריכה להתבצע במכשיר ומתמר ייעודיים להדגמת אברי הבטן שמאפשרים פנטרציה ורזולוציה 
  בידי אדם מיומן לביצוע הבדיקה.מתאימים, 

המפענח, החותם על הבדיקה, צריך להיות רדיולוג מומחה (שעבר את בחינות ההתמחות של 
 ההסתדרות הרפואית בישראל).

 

 
 פיענוח

 
 קטגוריות: 3-מתחלק ל

 ס"מ 3 ≥אורטה אקוטר ה חיובי: .1
 רנלית.-אורטה האינפרהאאין אנוריזמה של ה שלילי: .2
 רנלית לא הודגמה או הודגמה חלקית.-נפרהיאורטה האאה לא אבחנתי: .3

יש לכתוב בפיענוח: הבדיקה מבוצעת כבדיקת סקר לאנוריזמות של האאורטה בלבד, ואינה שוללת 
 פתולוגיות אחרות.

אורטה א, ולציין אם תקינה או לא. האורטה שמעל גובה הכליותאל (אם ניתן) בתשובהיש להתייחס 
 ס"מ בנשים. 3.1ס"מ בגברים או  3.9-שמעל עורק הצליאק נקראת אנוריזמטית אם קוטרה גדול מ



 

 

 תיעוד
 

 יש לשמור הן את התשובה והן את הצילומים בתיק החולה. רצוי אם ניתן להשוות להדמיות קודמות, כיון
 מ"מ. 5שיש טעות מדידה של 

 

  המלצות

 לחזור עם התשובה לרופא המטפל. יש -אנוריזמה מאובחנתבמידה ו

 כי נמצא בשבדיה(בעוד שנה  חוזר סיקורמומלץ  –מ "ס 2.9-2.5 בקוטר מורחבת אאורטה של במקרה
  ).מפרצת פתחו 50% חוזר בסיקור

 
 
 

 

 ) של:2015מבוסס על רביזיה אחרונה (

 
 ACR–AIUM–SRU PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF DIAGNOSTIC AND 
SCREENING ULTRASOUND OF THE ABDOMINAL AORTA IN ADULTS 

 

 

 

 

 


