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Αλλοίωση 
αρτηριακού 
τοιχώµατος  













Επασβεστώσεις στο τοίχωµα ΘΚΑ 

Θωρακοκοιλιακό ανεύρυσµα σε ασθενή 
µε επιγαστραλγία 



ελικοειδή αξονική αορτογραφία µε σκιαστικό  
(τρισδ. Ανασύσταση) (spiral CTA) 



Μέθοδος εκλογής για τον ΠΡΧ σχεδιασµό 
Θωρακοκοιλιακό 
ανεύρυσµα τύπου Ι 

hhhhh 



Θωρακοκοιλιακό 
ανεύρυσµα τύπου ΙΙ 

Μέθοδος εκλογής για τον ΠΡΧ σχεδιασµό 



Μέθοδος εκλογής για τον ΠΡΧ σχεδιασµό (3d CTA) 
Θωρακοκοιλιακό ανεύρυσµα τύπου ΙΙΙ 



Θωρακοκοιλιακό 
ανεύρυσµα τύπου ΙV 

Μέθοδος εκλογής για τον ΠΡΧ σχεδιασµό 



CTA 

Inclusion of SMA, CA Extent of TAAA to renals Dacron prosthesis 



NATIVE  

EXT ILIAC 



Μέθοδος εκλογής για τον ΠΡΧ σχεδιασµό σε  
Θ/Κ ανευρύσµατα 

Συγκαλ. Ρήξη σε 
Θωρακοκοιλιακό 
ανεύρυσµα 

















 Μέγεθος 
 Ηλικία 
 ΦΥΛΟ  
 Υπέρταση 
 COPD - Βρογχεκτασίες 
 Κάπνισµα 
 Ρυθµός αύξησης διαµέτρου 
 Εποχιακή επίπτωση 



ΑΞΟΝΙΚΟΣ 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 



Εξωσωµατική κυκλ. 



 Leaky Bucket 
Syndrome 

(Πίθος των Δαναίδων) 

Αρτηριακή πίεση περί τα 100mmHg αρκετή 

για τη διατήρηση των ζωτικών οργάνων και 

των βασικών λειτουργιών 

















Αποκλεισµός της 
αορτής 























ΡΑΓΕΝΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ 

ηλικία >  80 έτη 
απώλεια αίµατος  >  15 µονάδες 

ανουρία διεγχειρητικά 

προγνωστικοί δείκτες κακής έκβασης 





























 postoperative CT 
reconstruction 

Schematic description of the 
procedure  



θ/κ ανεύρυσµα 
τύπου ΙΙΙ 



θ/κ ανεύρυσµα τ. ΙΙΙ 

αποκατάσταση 



θ/κ ανεύρυσµα τ. ΙΙΙ 

αποκατάσταση 



θ/κ ανεύρυσµα τ. ΙV 

αποκατάσταση 



Θωρακοκοιλιακό ανεύρυσµα 







arise distal to the renal arteries but in very close 
proximity to them. 

involve the origin of one or both renal arteries 

encompass the visceral aortic segment containing the 
superior mesenteric and celiac  arteries, and 
specifically are termed type IV thoraco-abdominal 
aneurysms if they extend upward to the crus of the 
diaphragm. 

very close to the origin of the renals or involving the 
renals always after a previous open  AAA repair. 



Basic Fenestrated technique 

covered stents 
• Scallop 

• Small fen 

• Large fen 



Side Branch technique 

covered stents Few cases 



Hybrid technique 

covered stents 

Less time 
consuming 

Fenestrations + 
branches 

Very 
few 
cases 



Both groins and left arm are prepared 



20 Fr Cook sheath 
inserted 

percutaneously 



Completion DSA 



6th month Post-op CTA 



6th month Post-op CTA 














