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• Το ανεύρυσμα αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις   
σημαντικότερες παθήσεις της ιατρικής. 

• Η φυσική εξέλιξη της νόσου (χωρίς θεραπεία) είναι 
η ρήξη του, που οδηγεί σε πολύ υψηλή θνητότητα 
λόγω αθρόας αιμορραγίας.

• Η πρώιμη διάγνωσή και η ορθή αντιμετώπισή του, 
αποβαίνει σωτήρια για τον ασθενή.



Ορισμοί 



Ορισμοί 
• Αρτηρία είναι κάθε αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρει 

οξυγονωμένο αίμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, 
από την καρδιά υπό υψηλή πίεση στους περιφερικούς 
ιστούς. 

• Φλέβα  είναι κάθε αιμοφόρο αγγείο που επιστρέφει το 
αίμα από τα κύτταρα προς την καρδιά με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες και 
υπό χαμηλές πιέσεις. 





Ανεύρυσμα  χαρακτηρίζεται  η  μόνιμη  παθολογική 
διάταση  μιας  αρτηρίας  που  οφείλεται  σε  δομικές 
αλλοιώσεις  του  τοιχώματός  της. Μάλιστα  η  διάταση 
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  από  50%  της 
φυσιολογικής της διαμέτρου.

Ορισμοί 



Ορισμός ΑΚΑ, > 3 cm εγκάρσια διάμετρος 





Εντόπιση
ανευρυσμάτων 



Αορτή 
Αρτηρίες των άκρων
Σπλαχνικές αρτηρίες
Εγκεφαλικές αρτηρίες

 



Αορτή 

θωρακική θωρ/κοιλιακή

κοιλιακή



Κατιούσα θωρακική Αορτή 



Κατιούσα θωρακική Αορτή 



Modified   by   Safi   et al.   1998Crawford´s Classification

Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα



CTAΘωρακοκοιλιακά ανευρύσματα



Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής



Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
U/S

αξονική

Ανεύρυσμα με ρήξη 



Αρτηρίες των άκρων  

Ανεύρυσμα μηριαίας αρτηρίας



Αρτηρίες των άκρων  

Ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας



Αρτηρίες των άκρων  
Ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας



Αρτηρίες των άκρων  

Ανεύρυσμα ωλενίου
 αρτηρίας



Σπλαχνικές αρτηρίες



Σπλαχνικές αρτηρίες

Ανεύρυσμα σπληνικής



Ανεύρυσμα νεφρικής

Σπλαχνικές αρτηρίες



Εγκεφαλικές αρτηρίες



Μορφολογία 
ανευρυσμάτων



Ανάλογα τη μορφολογία τα ανευρύσματα 
χωρίζονται σε:

Ατρακτοειδή 

Σακοειδή 



Κλινική εικόνα 
ανευρυσμάτων



• Συνήθως ασυμπτωματικά λόγω θέσης
• Άλγος 
• Αίσθημα σφύζουσας μάζας
• Συμπτώματα από πίεση γειτονικών 

οργάνων (ανάλογα τη θέση)
• Συμπτώματα και σημεία επιπλοκών

Συμπτώματα και σημεία



• Ρήξη με επακόλουθη αθρόα αιμορραγία 
(πολύ υψηλή θνητότητα)

• Θρόμβωση ή περιφερική εμβολή 
(κίνδυνος απώλειας σκέλους)

Επιπλοκές 



Διάγνωση των
ανευρυσμάτων



• Κλινική εξέταση
• Έγχρωμο υπερηχογράφημα (Triplex)
• Αξονική τομογραφία – αγγειογραφία με 

τρισδιάστατη ανασύσταση (ΕΚΛΟΓΗΣ)
• Μαγνητική τομογραφία – αγγειογραφία
• Κλασσική αγγειογραφία
• Θρόμβωση ή περιφερική εμβολή (κίνδυνος 

απώλειας σκέλους)

Πώς τίθεται η διάγνωση



U/S



αξονική



Μαγνητική 



Κλασσική 
αγγειογραφία



Αντιμετώπιση των
ανευρυσμάτων



Βασικός στόχος κάθε θεραπευτικής 
προσπάθειας, σύγχρονης αλλά και 

ιστορικής είναι η αποτροπή της 
φυσικής εξέλιξης της νόσου 

(ρήξης) 



Ρήξη ΑΚΑ με ευμέγεθες οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα



Αντιμετώπιση των
ανευρυσμάτων

Μοναδική θεραπεία η 
χειρουργική:

Ενδαγγειακή 
ή κλασσική χειρουργική



Ιστορική 
ανασκόπηση 



Η πρώτη καταγεγραμμένη 
αναφορά ανευρύσματος

• Σε αιγυπτιακό πάπυρο (Ebers Papyrus), 2000 
πΧ, περιέχεται μια περιγραφή τραυματικών 
ανευρυσμάτων περιφερικών αρτηριών.1

1. Osler W. Aneurysm of the abdominal aorta. Lancet 1905; 2:1089.



Πρώτος ορισμός
• O Γαληνός (129-199 μΧ) είχε ορίσει το 

ανεύρυσμα ως μία εντοπισμένη σφύζουσα 
διόγκωση που εξαφανίζεται με εξωτερική πίεση

• έγραψε ότι «εάν ένα ανεύρυσμα τραυματιστεί, 
το αίμα θα εκσφενδονιστεί με τόσο μεγάλη 
δύναμη και η αιμορραγία πολύ δύσκολα θα 
μπορέσει να ελεγχθεί».1

1 . Erichsen J. Observation on Aneurism. London: C&J Allard, 1844.



Η πρώτη επέμβαση σε 
ανεύρυσμα 

• Εκτομή περιφερικού ανευρύσματος από τον Antyllius 
το 2ο αιώνα μΧ. 

• Απολίνωση της αρτηρίας πάνω και κάτω από το 
ανεύρυσμα και στη συνέχεια διατομή του σάκου και 
εκκένωση του περιεχομένου του.1 

• Η παραπάνω θεραπευτική προσέγγιση των 
ανευρυσμάτων παρέμεινε στο προσκήνιο για τα 
επόμενα 1500 έτη
1.  Osler W. Remarks on arteriovenous system. Lancet 1915; 2:949.



Πρώτη αναφορά σε αληθή 
και ψευδή ανευρύσματα

• Τον 7ο αιώνα ο Αέτιος από την Αμίδα στο βιβλίο του 
De Vasorum Dilatatione (βιβλιοθήκη του Βατικανού) 
αναγνώρισε πρώτος τη διαφορά μεταξύ των αληθών 
εκφυλιστικών ανευρυσμάτων και των τραυματικών 
ψευδοανευρυσμάτων.



Πρώτη αναφορά του ΑΚΑ

Frontispiece from Andreas Vesalius Fabrica, 
published in 1543

1. Leonardo R. History of Surgery, New York Froben Press, 1943

ο Andreas Versalius  καθηγητής 
ανατομίας και χειρουργικής το 
1543 ήταν από τους πρώτους 
που ανέφεραν για τα 
ανευρύσματα της κοιλιακής 
αορτής (ΑΚΑ) στο βιβλίο 
Fabrica, Epitome 1



• Ο Astley Paston Cooper (1768-1841)
• η επέμβαση που έκανε αφορούσε ένα ραγέν ανεύρυσμα της κοινής 

λαγονίου αρτηρίας το 1817.1 
• Προσπάθειά να απολινώσει την κοιλιακή αορτή, ο ασθενής απεβίωσε 

αιφνιδίως μετά από 40 ώρες. 
• Ο Cooper επίσης ανακοίνωσε το πρώτο περιστατικό αορτοεντερικού 

συριγγίου προκαλούμενο από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και έδωσε την 
οδηγία ότι ασθενείς που εμφανίζονται με ένα ανεύρυσμα θα πρέπει να 
διερευνώνται για την συνύπαρξη και άλλων, μία κατευθυντήρια γραμμή που 
βρίσκει και σήμερα εφαρμογή.1 

1 Cooper A. Lectures on the Principles and Practice of Surgery. 2 ed. London: FC Wesley, 1830.

Η πρώτη επέμβαση σε 
ραγέν  ανεύρυσμα 



προσπάθειες θρόμβωσης του 
ανευρυσματικού σάκου

• Ο Giovanni Monteggia (1762-1815), προσπάθησε να θεραπεύσει 
ανεπιτυχώς ένα ανεύρυσμα με την έγχυση σκληρυντικής ουσίας μέσα 
στον αυλό του. 

• Από το 1832 έως τη δεκαετία του 1930 επικράτησαν οι προσπάθειες 
θρόμβωσης του ανευρύσματος μέσω της διέλευσης ηλεκτρικού 
ρεύματος μεταξύ βελόνων που τοποθετούνταν μέσα στο αγγείο.

•  Ο Charles Hewitt Moore (1821-1870) στο Νοσοκομείο Middlesex 
του Λονδίνου το 1864 εισήγαγε τον αποκλεισμό του ανευρύσματος με 
την εισαγωγή ατσάλινων συρμάτων. 

Haeger K. The Illustrated History of Surgery. New York: Bell Publishing, 1988.



Ενδο-ανευρυσμοραφή 

• Rudolph Matas
• 1860-1957
• Καθ. χειρουργικής
• Tulane University of Louisiana
• Πρότεινε την “Endoaneurysmorrhaphy” 

 1903 1 
• Αργότερα έκανε την 1η επιτυχή 

απολίνωση, “ligation”: 1923 2

1. Matas R. Ann Surg 37:161, 1903 
2. Matas R. Ann Surg 81:457, 1925

Endoaneurysmorrhaphy



Τεχνική «περιτυλίγματος» 
• 1949, Nissen
• Χρησιμοποίησε την τεχνική “Wrapping technique 

with cellophane” για να θεραπεύσει το 
συμπτωματικό ΑΚΑ του Albert Einstein 

• Επέζησε 6 χρόνια πριν τη ρήξη

  Cohen JR et al. Surg Obst Gyn 170:455, 1990



Χρήση προθέσεων – 
μοσχευμάτων 

• Οι σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής 
θεραπείας των ανευρυσμάτων στηρίζονται 
στον Alexis Carrel (1873-1948), ο οποίος 
μελέτησε την τοποθέτηση μοσχευμάτων σε 
αρτηρίες πειραματόζωων. 

• Στον Carrel απονεμήθηκε το βραβείο Nobel 
το 1912.



Η μέθοδος που 
τροποποιημένη 

χρησιμοποιείται σήμερα 

• Γάλλος χειρουργός Charles Dubost
• 29 Μαρτίου 1951
• Πρώτη εκτομή και τοποθέτηση 

αρτηριακού ομοιμοσχεύματος  (3 
εβδομάδων κατεψυγμένο από νεαρό 
κορίτσι) (1,2)

1. Dubost C. et al. Asch Surg 64:405, 1952
2. Dubost C. et al. Mem Acad Chir (Paris) 77:381, 1951



Παρούσα κατάσταση 
σχετικά με την «ανοικτή» 

κλασσική χειρουργική 
αποκατάσταση των 

ανευρυσμάτων



• Creech 1956, εκτομή και παρεμβολή μοσχεύματος, 
Creech O Jr. Endo-aneurysmorrhaphy and treatment of aortic aneurysm. Ann Surg 1956; 164:935-946.

Σημαντικότερος σταθμόςΚλασσική χ/κη αποκατάσταση ΑΚΑ

Creech 1956, 
«Ενδοανευρυσμοραφή του 

μοσχεύματος»
 τελειοποιήθηκε από τον De Bakey



Για τα θωρακοκοιλιακά Για τα θωρακοκοιλιακά 
ανευρύσματαανευρύσματα







Για ανευρύσματα αρτηριών των άκρων (ιγνυακής)
Χειρουργική αποκατάσταση 





Χειρουργική αποκατάσταση 
Για ανευρύσματα σπλαχνικών αρτηριών

Άμεση συρραφή μετά από εκτομή
Παρεμβολή μοσχέυματος

Παρακαμπτήριο μόσχευμα και απολίνωση  



Χειρουργική αντιμετώπιση

Ανεύρυσμα νεφρικής 
 Εκτομή και αποκατάσταση 

συνέχειας της αρτηρίας με 
παρεμβολή μοσχεύματος

 By pass

    Αορτο-νεφρικό bypass
Λαγονο-νεφρικό



Ανεύρυσμα 
νεφρικής 



Μειονεκτήματα 
ανοικτής 

χειρουργικής 
αποκατάστασης 



Μεγάλες χειρ. τομές
Απώλεια αίματος
Γενική αναισθησία
Νοσηλεία στη ΜΕΘ
Σημαντική νοσηρότητα 



Επινοήθηκαν οι 
ενδαγγειακές 

τεχνικές



Βασίζονται στην τεχνική 
Seldinger δηλ. αυτή της 

«στεφανιογραφίας»



Τεχνική Seldinger διαδερμικά ή με αποκάλυψη μικρού 
τμήματος μηριαίας αρτηρίας 





Από τη μηριαία 
αρτηρία μπορούμε 
να οδηγηθούμε σε 

οποιαδήποτε 
αρτηρία και να 

θεραπεύσουμε εκ 
των έσω το 
ενδεχόμενο 
ανεύρυσμα.



Για να το επιτύχουμε χρειαζόμαστε θηκάρια, σύρματα, 
καθετήρες, μπαλόνια και άλλα ενδαγγειακά υλικά



Και φυσικά τα ….stent….

Επικαλυμμένοι ενδονάρθηκες (covered stents) 
για αντιμετώπιση ανευρυσμάτων σπλαχνικών και περιφερικών αρτηριών



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

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





Vanguard Ancure Corvita Cordis AneuRx Excluder Zenith PowerLink Talent Fortran AppoloLifepath 

Aorfix Anaconda Endurant Aptus

τα ενδομοσχεύματα που 
χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τα 
ανευρύσματα της αορτής





N. Volodos, 1986



1. 1. Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. TransfemoralParodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Transfemoral  intraluminal graft implantation for AAA. Ann Vasc Surg 1991; 5 :491-9intraluminal graft implantation for AAA. Ann Vasc Surg 1991; 5 :491-9

2. 2. Parodi JC, Barone A, Piraino R, Schonholz. Parodi JC, Barone A, Piraino R, Schonholz. Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: lessons learned. J Endovasc Surg 1997;4: Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: lessons learned. J Endovasc Surg 1997;4: 
102-10102-10  

1990, 1990, Parodi, ευθύ ενδομόσχευμαParodi, ευθύ ενδομόσχευμα(1(1,2,2))

Θεωρείται το λίκνο της μεθόδουΘεωρείται το λίκνο της μεθόδου



M. Dake, 1994
για τα θωρακικά ανευρύσματα 



Βασικό μειονέκτημα συμβατικών 
ενδαγγειακών μοσχευμάτων:

Οι πλάγιοι κλάδοι που 
εκφύονται μέσα από το σάκο

 
και πρέπει ή να θυσιαστούν, ή καθιστούν 

την ενδαγγειακή μέθοδο ανέφικτη….

http://ejcts.ctsnetjournals.org/content/vol38/issue3/images/large/299.S1010794010001557.gr1.jpeg


Κλασσική ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση
-Γεν αναισθησία
-Απώλεια αίματος 
-Υψηλό ΔΧΤ stress
-Διάρκεια
-Απαιτητική τεχνική
-ΜΕΘ
-Νοσηρότητα (παραπληγία)
-θνητότητα



Πρώτη εναλλακτική 
προσπάθεια:

 
Θυριδωτά ενδομοσχεύματα 

με πλάγιους κλάδους
(από τη μηριαία αρτηρία)





Θυριδωτά ενδομοσχεύματα για θωρακοκοιλιακά 
ανευρύσματα

covered stents
•Scallop

•Small fen

•Large fen



Θυριδωτά ενδομοσχεύματα 
με πλάγιους κλάδους

Βασικά μειονεκτήματα: 
-Ακτινοσκόπηση

-Διάρκεια
-Εξοπλισμός

-Κόστος 
-Απαιτητική τεχνική



Αντίστοιχα και στα 
σπλαχνικά ανευρύσματα, ή 

τα ανευρύσματα των 
περιφερικών αρτηριών



1) covered stent

(επικ. ενδονάρθηκας)

 Ύπαρξη κατάλληλης ζώνης 
στήριξης και επαφής 

κεντρικά και περιφερικά

 Τι γίνεται όμως αν 
συμεριλαμβάνει 

κάποιο κλάδο?????

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση

 Δεν τηρούνται συχνά αυτές οι προυποθέσεις





Multilayer stent:

Οι πλάγιοι κλάδοι που εκφύονται 
μέσα από το σάκο δεν πρέπει 

πλέον να θυσιαστούν και μάλιστα 
επαναιματώνονται με μεγάλη 

ευκολία



• Σε περιπτώσεις ανευρυσμάτων, τα οποία:

– Γειτνιάζουν άμεσα με μείζονα αρτηριακό κλάδο (<1cm)

– Περιλαμβάνουν μείζονα αρτηριακό κλάδο

Ενδείξεις Multilayer stent





Braided self expanding Single layer stentsballoon expandable stents self expanding 
stents

Covered stents
endografts

multilayer stent 



Τι είναι το multilayer stent ?

• 3D structure braided stent  (δ/2-50mm)
• Biocompatible cobalt alloy wire

μη επενδεδυμένος ενδοαυλικός 
νάρθηκας πολλαπλών επιστρώσεων



Τι επιτυγχάνει 
• Έλεγχος ταχύτητας ροής εντός του ανευρύσματος

• Σταθεροποίηση της αιματικής ροής στα παράπλευρα 
αγγεία, τα οποία εκφύονται από το ανεύρυσμα

• Διατήρηση της βατότητας των παράπλευρων αρτηριακών 
κλάδων

• Θρόμβωση του ανευρυσματικού σάκου

• Μείωση του κινδύνου ρήξης



Μηχανισμός δράσης

[Αιμοδυναμική]



Α) Σακοειδή Ανευρύσματα 
χωρίς κλάδους

• Η ροή αίματος εντός του αν. σάκου παράγει στροβιλώδη ροή (δίνη) κατά μήκος του 
τοιχώματος του

• Η δίνες συνεχώς αυξάνονται σε ένταση, μέχρι την έξοδο του σάκου
• Αυξάνει ο κίνδυνος ρήξης του ανευρύσματος



Β) Σακοειδή Ανευρύσματα με κλάδους
• Το multilayer stent προάγει σταθερή αιματική ροή κατά μήκος του 

κεντρικού αγγείου, καθώς και της διακλάδωσης

• Η ροή κατευθύνεται από τον αρτηριακό κλάδο λόγω αρνητικής πίεσης
• Δεν υπάρχει λιμνάζον αίμα στο τοίχωμα του ανευρύσματος
• Τελικά, το τοίχωμα ΄΄πέφτει΄΄ και επέρχεται ρίκνωση του ανευρύσματος

Disruptive Endovascular Technology with Multilayer Stent as A therapeutic option in the 
Management of Thoraco Abdominal Aortic Aneurysm 

Nader Hamada, MRCS1, Mohamed Tubassam, FRCS1, Terri McVeigh, MRCS1, Wael Tawfick, MRCS1, Sherif Sultan, MD, FRCS1, 2 
1Western Vascular Institute, University College Hospital, Galway, Ireland, 2Galway Clinic, Doughiska, Dublin Road, Galway, Ireland 



Γ) Ατρακτοειδή ανευρύσματα

– Συνδυασμός των 2 προανφερθέντων περιπτώσεων

 Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

+                    =

Συνδυασμός των 2 προαναφερθέντων περιπτώσεων









Συμπερασματικά

Το multilayer stent έδωσε νέα κατεύθυνση στην αντιμετώπιση:

– Ανευρυσμάτων νεφρικών και περιφερικών αρτηριών

– Ανευρυσμάτων εγκεφαλικών αρτηριών

– Ανευρυσμάτων Θ/Κ Αορτής
• Σακοειδή & Ατρακτοειδή

– Διαχωρισμός της αορτής



Μειονεκτήματα

• Πρώιμο στάδιο ερευνών

• Ανάγκη επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων



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

Charles Dotter (1920-1985)
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