
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ  ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

Dr.  ΜΕΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 

Στρατιωτικός Ιατρός 
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ 
Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου 







  Συνήθως σε µεγαλύτερα 
ανευρύσµατα 

  Επιµήκης τοµή –Διάνοιξη 
ανευρύσµατος 

  Αποµάκρυνση θρόµβου 
  Τελικοτελική αναστόµωση 

µοσχεύµατος-αρτηρίας 
  Σύγκλιση ανευρύσµατος 



 Συχνότητα: Σπάνια  
      αλλά  αποτελούν το 70% των περιφερικών 

ανευρυσµάτων 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 



Φλεγµονώδη 

Αληθή ανευρύσµατα Ψευδή ανευρύσµατα 
  Εκφυλιστικά αίτια 

(degenerative) 

  Στένωση µηριαίας αρτηρίας -
µεταστενωτική διάταση 
ιγνυακής αρτηρίας 
(παγίδευση) 

  Αµβλύ τραύµα 

  Διατιτραίνον τραύµα 

  Ιατρογενές τραύµα 

  Αναστοµωτικά  

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 



Κλινικές εκδηλώσεις 

37 % ασυµπτωµατικά 
55 % ισχαιµία (οξεία, ΔΧ) 
6.5 % τοπική πίεση πέριξ οργάνων 
1.5 % ρήξη  

2500 popliteal aneurysms, 1980-1995 

Θροµβωµένα και µη θροµβωµένα  

Θροµβωµένα  

Σπάνια ασυµπτωµατικά 
65 % οξεία ισχαιµία 
35 % ΔΧ 

Dawson et al. Br J Surg. 1997 



ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 
  Ανεύρυσµα σε 

1.Ανώτερη µοίρα ιγνυακής 
αρτηρίας 

Απόφραξη ολιγάριθµων αγγείων 

2.Κατώτερη µοίρα 

Απόφραξη αρκετών αγγείων 

  Παράπλευρη κυκλοφορία 

             ΝΑΙ 

              ΟΧΙ  

=|>Γάγγραινα κάτω άκρου 



     ΔΙΑΓΝΩΣΗ 





     ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



     ΔΙΑΓΝΩΣΗ 





Αντιµετώπιση  

  Συντηρητικά - παρακολούθηση 
  Χειρουργική αποκατάσταση  
  Ενδαγγειακή αποκατάσταση  
  Θροµβόλυση  



Ενδείξεις για παρέµβαση 

  Ασυµπτωµατικοί ασθενείς  
 <2cm παρακολούθηση 
 2 – 3 cm - παρέµβαση (σε χαµηλού χ/κου κινδύνου) 
     - παρακολούθηση (επί απουσίας περ εµβολών) 

 >3 cm παρέµβαση 
  Συµπτωµατικοί 
 παρέµβαση  (επείγουσα σε οξεία ισχαιµία, προγραµµατισµένη 
σε χρόνια) 



Πλάγια προσπέλαση Οπίσθια προσπέλαση  
Χειρουργική αποκατάσταση  



τοποθέτηση φλεβικού  
µοσχεύµατος 

  οπίσθια 
προσπέλαση 





εκτοµή του ανευρύσµατος ενίοτε εφικτή και µε πλάγια προσπέλαση 



Παράκαµψη µε συνθετικό 
µόσχευµα 



Αποτελέσµατα  

  90 % στα 5 έτη για ασυµπτωµατικούς 
  54 % στα 5 έτη για συµπτωµατικούς 

Βατότητα  

• 0.4 % για ασυµπτωµατικούς 
• 5 % για συµπτωµατικούς 

30 ηµερών θνητότητα 

Limb loss 

• 1 % για ασυµπτωµατικούς 
• 18 % για συµπτωµατικούς 



Ενδαγγειακή αποκατάσταση 
  Covered stent / stent-grafts (endoluminal by-pass) 

Τρόπος εισαγωγής  - έκπτυξης ενός stent-graft σε  ανεύρυσµα ιγνυακής αρτηρίας 





SE  

TIP TO HUB 

5 – 8 mm diameters 
(4-7.5 artery) 

2.5 – 15 cm length 

Low profile, 7 – 8 Fr 







Ενδαγγειακή αποκατάσταση θροµβωµένου 
ανευρύσµατος ιγνυακής µε οξεία ισχαιµία 



Νεότερα δεδοµένα 

  Endovascular 
Management of 
Renal Artery 
Aneurysms Using 
the Multilayer Stent  
Cardiatis Multilayer Stent  

Ενδαγγειακή αντιµετώπιση 

 Αποκλεισµός ανευρυσµατικού σάκου µε διατήρηση ροής 
της νεφρικής αρτηρία αλλά και των πλάγιων κλάδων:  
Multilayer stent (µη επενδ. ενδοαυλικός Νάρθηκας πολλαπλών 
επιστρώσεων) 





επισηµάνσεις 

  Η ενδαγγειακή αντιµετώπιση stent-graft παρουσιάζει 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ανοικτή, αλλά δεν είναι πάντα 
τεχνικά εφικτή.  

  Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του ανευρύσµατος,  
    η εντόπιση και οι συνοδές παθήσεις του ασθενούς καθορίζουν 
συχνά τον τρόπο αντιµετώπισης. 



Συµπεράσµατα 
  Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσµάτων 
των περιφερικών αρτηριών δεν αποτελεί µέθοδο 
πρώτης εκλογής 

  Παρεµβολή αρθρώσεων (κινητικότητα αρτηριών, 
κίνδυνος γωνίωσης, θρόµβωσης) 

  προσφέρει  όµως σηµαντικές λύσεις σε περιπτώσεις 
αδυναµίας ανοικτής αποκατάστασης (τεχνικής 
δυσκολίας, ή χειρουργικού κινδύνου) 

  Η εξέλιξη των ενδοµοσχευµάτων ίσως αλλάξει τα 
δεδοµένα 



 “Yesterday was experience, 
   Today is opportunity, 
   Tomorrow is imagination” 

   Charles Dotter (1920-1985) 


