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Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική 
και μόνιμη διάταση του τοιχώματος ενός αγγείου, η 
οποία είναι τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη φυσιολογική διάμετρό του. H φυσιολογική 
διάμετρος της αορτής μειώνεται σταδιακά από το θώρακα 
μέχρι το διχασμό, είναι μεγαλύτερη στους άντρες απ’ ό,τι 
στις γυναίκες και αυξάνεται με την ηλικία. Επομένως, με 
βάση τον παραπάνω ορισμό, το όριο διαμέτρου για το 
χαρακτηρισμό ενός διατεταμένου τμήματος της αορτής 
ως ανευρύσματος ποικίλλει. Για πρακτικούς λόγους, στην 
κοιλιακή αορτή το όριο αυτό θεωρείται τα 3 εκ.

Όσον αφορά στην παθογένεια, το ανεύρυσμα αποτελεί μια 
εκφυλιστική διαδικασία όπου η αθηροσκλήρωση φαίνεται να 
παίζει κεντρικό ρόλο. Ωστόσο, οι ιστολογικές διαταραχές του 
τοιχώματος της ανευρυσματικής αορτής (κατακερματισμός των 
φυσιολογικών στιβάδων κερατίνης - ελάττωση περιεκτικότη-
τας σε ελαστίνη), καθώς και η ύπαρξη ειδικών μορφών ανευ-
ρυσμάτων (μυκωτικά - φλεγμονώδη), συνηγορούν για μια πιο 
πολύπλοκη παθογένεια όπου εμπλέκονται γενετικοί παράγο-
ντες σε συνδυασμό με φλεγμονώδεις και πιθανώς αυτοάνο-
σες αντιδράσεις. 

Η εντόπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) 
αφορά σε συχνότητα 95% το τμήμα αυτής κάτωθεν των νεφρι-
κών αρτηριών, ενώ μόλις το 5% εντοπίζεται στο υπερνεφρικό 
τμήμα, γεγονός που ερμηνεύεται κατά μεγάλο μέρος από τις 
ιδιαίτερες αιμοδυναμικές συνθήκες πλησίον του διχασμού, κα-
θώς και σε δομικές διαφορές του τοιχώματος της αορτής. Στο 
50% των ασθενών το ΑΚΑ επεκτείνεται στις λαγόνιες αρτηρί-
ες, ενώ η συνύπαρξη ανευρύσματος θωρακικής αορτής υπο-

λογίζεται στο 12% και η συνύπαρξη περιφερικού ανευρύσμα-
τος (μηριαίας - ιγνυακής αρτηρίας) στο 15%.

Ο επιπολασμός του ΑΚΑ υπολογίζεται σε 3-10% σε άτομα 
ηλικίας >50 ετών. Η συχνότητα στους άντρες είναι 4 φορές με-
γαλύτερη απ’ ό,τι στις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες, παρότι η 
έναρξη της νόσου καθυστερεί στις γυναίκες περίπου μια δεκα-
ετία (50 έτη έναντι 60 αντίστοιχα) και υπολογίζεται, σύμφωνα 
με μελέτες βασισμένες σε νεκροτομικό υλικό, σε 4% για άντρες 
και 1% για γυναίκες ηλικίας 60-70 ετών. Ο ρυθμός αύξησης 
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ρητική εικόνα ανευ-
ρύσματος κοιλιακής 
αορτής.
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του μεγέθους ενός ανευρύσματος υπολογίζεται σε 10% της δι-
αμέτρου ετησίως, το οποίο σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα ανευ-
ρύσματα μεγαλώνουν γρηγορότερα!

Τα ανευρύσματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά και αποτε-
λούν τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο. Ωστόσο, η ρήξη 
ενός ανευρύσματος αποτελεί μια δραματική επιπλοκή με μεγά-
λη θνητότητα και είναι η 13η συχνότερη αιτία θανάτου συνολικά 
και η 10η σε άντρες άνω των 55 ετών. Επομένως, η έγκαιρη τα-
κτική χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη σε ασθενείς 
με γνωστό ΑΚΑ. Το όριο διαμέτρου για χειρουργική αντιμετώ-
πιση θεωρείται γενικά τα 5 εκ., διάμετρος πάνω από την οποία, 
αδρά, ο κίνδυνος ρήξης υπερβαίνει τον εγχειρητικό κίνδυνο σε 
ασθενείς μη υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, συνιστάται η εκλεκτική 
αντιμετώπιση και ΑΚΑ μικρότερης διαμέτρου εφόσον υπάρχει αύ-
ξηση της διαμέτρου >1 εκ. σε ένα χρόνο ή εμφανίζουν συμπτω-
ματολογία οξείας διάτασης.

 
Ιστορική αναδρομή

Η πρώτη χειρουργική αντιμετώπιση ΑΚΑ περιγράφεται το 1923 
από το γάλλο χειρουργό Matas, ο οποίος προέβη σε απολίνωση 
της αορτής λόγω ανευρύσματος συφιλιδικής αιτιολογίας σε νε-
αρή γυναίκα. Το1948 ο αμερικανός Rea εφαρμόζει την τοποθέ-
τηση συνθετικού υλικού γύρω από τον αυχένα και την προσθι-
οπλάγια επιφάνεια του ΑΚΑ, με σκοπό την ινώδη αντίδραση και 
τον περιορισμό της αύξησης του μεγέθους. Στην επέμβαση αυτή 
υπεβλήθη μάλιστα και ο Einstein, ο οποίος βέβαια αργότερα, το 
1955, πέθανε από ρήξη ΑΚΑ. Σταθμό στη χειρουργική αντιμετώ-
πιση και πρόδρομο της κλασικής μεθόδου αποτελεί η ανευρυσμα-
τεκτομή και αντικατάσταση με ομόλογο μόσχευμα που εφάρμο-
σε το 1951 ο γάλλος Dubost και οι συνεργάτες του, μεταξύ των 
οποίων και ο έλληνας καθηγητής κ. Οικονόμου, και σχεδόν ταυ-
τόχρονα οι αμερικανοί Schaffer και Hardin. Το 1966 οι Creech 
και De Bakey εισήγαγαν τη χρήση συνθετικού μοσχεύματος και η 
μέθοδος αυτή αποτέλεσε το χρυσό χειρουργικό κανόνα αντιμε-

τώπισης ΑΚΑ για περίπου μία εικοσαετία (εικόνες 1,2).
Το 1986 ο Volodos στην Ουκρανία και λίγο αργότερα, τo 1991, 

οι Parodi, Palmaz και Barone στην Αργεντινή περιγράφουν μία 
πρωτοποριακή τεχνική που θα άλλαζε τα δεδομένα της χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης των ΑΚΑ: την ενδαγγειακή αποκατάσταση 
με τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent) μέσω των μηριαίων αρτηρι-
ών. Η ευκολία της προσπέλασης σε συνδυασμό με την ελάχιστα 
επεμβατική τεχνική αφενός την καθιστούσε εφικτή σε ασθενείς οι 
οποίοι λόγω υψηλού εγχειρητικού κινδύνου δεν θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν με την ανοικτή μέθοδο, αφετέρου μείωνε τη 
βαρύτητα της επέμβασης (διάρκεια νοσηλείας, ανάγκη νοσηλεί-
ας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απώλεια αίματος, αναπνευστι-
κές - καρδιολογικές επιπλοκές). Η μέθοδος με τις συνεχείς βελτι-
ώσεις της αποτέλεσε έκτοτε αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος, 
αντικρουόμενων απόψεων αλλά κυρίως συνεχούς αξιολόγησης 
(μελέτες EVAR 1-2, EUROSTAR, ACE, DREAM κ.ά.). 

τεχνική
Η επιλογή της ενδαγγειακής μεθόδου βασίζεται στο ιστορικό του 

ασθενούς και τις ανατομικές παραμέτρους της κοιλιακής αορτής, 
των λαγονίων και των μηριαίων αρτηριών.

Οι ενδείξεις της ενδαγγειακής μεθόδου περιλαμβάνουν κυρί-
ως σοβαρά αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, μεγά-
λη ηλικία ( >65 ετών), «εχθρική» κοιλία (πολλαπλές επεμβάσεις 
στην κοιλιά), χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) υπό αιμοκάθαρ-
ση, καθώς και άλλες συνοδές παθήσεις που επιβαρύνουν τη γε-
νική κατάσταση του ασθενούς (ρευματολογικές, αιματολογικές, 
νευρολογικές, ψυχιατρικές κ.λπ.).

Εφόσον με βάση τα παραπάνω κριτήρια ενδείκνυται η ενδο-
αγγειακή μέθοδος, ελέγχεται εν συνεχεία με τη βοήθεια CT αγ-
γειογραφίας με τρισδιάστατη ανασύσταση (3D reconstruction) 
και αγγειoγραφικού ελέγχου (DSA) αν υπάρχουν και οι κατάλ-
ληλες ανατομικές προϋποθέσεις της αορτής, των λαγονίων και 
μηριαίων αρτηριών, δηλαδή κατάλληλο μήκος και διάμετρος 

Εικόνα 2. Αορτολαγόνιο συνθετι-
κό μόσχευμα μετά την τοποθέτησή 
του.

Εικόνα 3. Ανατομικές παράμετροι που υπολο-
γίζονται για την επιλογή και ορθή τοποθέτηση 
του ενδομοσχεύματος.

Εικόνα 4. Ενδομόσχευμα (σώμα, σκέλος, 
προεκτάσεις). 
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αυχένα του ανευρύσματος, κατάλληλο μήκος και διάμετρος 
λαγονίων, κατάλληλη γωνίωση αυχένα και λαγονίων και ικα-
νοποιητικό εύρος μηριαίων αρτηριών (εικόνα 3). 

Η βασική τεχνική ενδοαγγειακής αποκατάστασης ΑΚΑ, πέρα 
από μικρές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τον τύπο του 
ενδομοσχέυματος (εικόνα 4) (τρόπος καθήλωσης, συσκευή το-
ποθέτησης, αρχιτεκτονική δομή), έχει ως εξής:

Υπό τοπική ή γενική αναισθησία γίνεται χειρουργική παρα-
σκευή των μηριαίων αρτηριών (εικόνα 5), οι οποίες καθετη-
ριάζονται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο με τοποθέτηση οδηγού 
σύρματος άμφω. Κατόπιν, μέσω της ανατομικώς προσφορό-
τερης μηριαίας αρτηρίας (απουσία αθηρωματικών πλακών, μι-
κρότερη δυνατή ελίκωση και γωνίωση της σύστοιχης λαγονί-
ου αρτηρίας), υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, γίνεται εισαγωγή και 
ενδοαγγειακή προώθηση της συσκευής που φέρει το ενδομό-
σχευμα (εικόνα 6). Το άνω άκρο του μοσχεύματος τοποθετεί-
ται και καθηλώνεται, κατόπιν αγγειογραφικού ελέγχου, στον 
αυχένα του ανευρύσματος (εικόνα 7) και εν συνεχεία απελευ-
θερώνεται σταδιακά το υπόλοιπο τμήμα του ενδομοσχεύμα-
τος από τη συσκευή μέχρι τη λαγόνιο αρτηρία (εικόνες 8,9). 

Τελικώς οδηγείται με συσκευή μέσω της ετερόπλευρης μηρι-
αίας αρτηρίας το σκέλος (εικόνα 10), το οποίο ενσωματώνεται 
στο κυρίως σώμα και καθηλώνεται στη σύστοιχο λαγόνιο αρ-
τηρία. Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθήλωσης 
του μοσχεύματος, μετά το πέρας της τοποθέτησης, εκτελείται 
αγγειοπλαστική με μπαλόνι διαμόρφωσης στο κεντρικό και τα 
περιφερικά άκρα του μοσχεύματος. Η επέμβαση ολοκληρώ-
νεται με τη διενέργεια διεγχειρητικής αγγειογραφίας, όπου επι-
βεβαιώνεται η ορθή τοποθέτηση του μοσχεύματος καθώς και 
η μη ύπαρξη ενδοδιαφυγής, ότι δηλαδή το μόσχευμα έχει κα-
θηλωθεί σταθερά και δεν υπάρχει διαφυγή αίματος εντός του 
ανευρυσματικού σάκου είτε κεντρικά από την περιοχή του αυ-
χένα είτε παλίνδρομα από το πέρας του μοσχεύματος εκ της 
περιοχής των λαγονίων αρτηριών (εικόνα 11). 

 
η εμπειρία μας

Στο νοσοκομείο μας, εφαρμόσαμε τη μέθοδο πρώτη φορά 
τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι και το Νοέμβριο του 2004 στο 
χώρο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου σε συνολικά 19 ασθε-
νείς. Από το Φεβρουάριο του 2005 οι επεμβάσεις γίνονται στο 
χειρουργείο, σε αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη τόσο από 
πλευράς ακτινοσκοπικής (C-arm) όσο και ακτινοπροστασίας. 
Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο, συμπληρώνουμε σύντομα 100 
ενδοαγγειακές αποκαταστάσεις ανευρυσμάτων τόσο της κοιλι-
ακής αλλά και επιλεγμένων περιπτώσεων ανευρυσμάτων της 
κατιούσης θωρακικής αορτής (τακτικά και ραγέντα).

Ο προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών περιλαμβάνει CT 
αγγειογραφία, στην οποία με ειδικό λογισμικό γίνονται οι απα-
ραίτητες μετρήσεις των διαστάσεων του μοσχεύματος και η 3D 
ανασύστασή του (εικόνα 12) καθώς και αγγειογραφικός έλεγ-
χος (DSA). Μετεγχειρητικώς οι ασθενείς νοσηλεύονται στους 
θαλάμους της κλινικής όπου παρακολουθούνται με monitor-
ing ΑΠ, σφύξεων και κορεσμού Ο2, καθώς και ωριαία μέτρη-
ση ούρων. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης χορηγείται εφά-
παξ κλασική ηπαρίνη i.v. και 6 ώρες μετεγχειρητικώς ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους. Την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα 
γίνεται έναρξη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, κινητοποίηση και 
έναρξη σίτισης του ασθενούς. Η παρακολούθηση (follow-up) 
του ασθενούς περιλαμβάνει την απλή ακτινογραφία κοιλίας F+P 
την 3η μετεγχειρητική ημέρα, τον 1ο και 3ο μήνα, U/S κοιλια-
κής αορτής-λαγονίων αρτηριών τον 1ο και 3ο μήνα, CT αγγει-
ογραφία τον 6ο και 12ο μήνα και κατόπιν ετησίως.

Ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών ήταν πέντε ημέρες, 
ενώ σε πέντε μόνο ασθενείς υπήρξε αναγκαία η νοσηλεία σε 
ΜΕΘ. Η διεγχειρητική θνητότητα υπήρξε μηδενική, ενώ, έχο-
ντας συμπληρώσει για τουλάχιστον 40 ασθενείς παρακολούθη-
ση ενός έτους, υπήρξαν στο σύνολο των περίπου 100 ασθενών 
7 θάνατοι: δύο σχετιζόμενοι με επιπλοκές της επέμβασης (ένας 
ασθενής με οξεία θρόμβωση του μοσχεύματος δύο μήνες με-
τεγχειρητικά, ο οποίος αντιμετωπίστηκε χειρουργικά αλλά κατέ-
ληξε λίγες ώρες μετά την επέμβαση, και ένας που υπέστη ρήξη 
της λαγονίου αρτηρίας διεγχειρητικά, η οποία αντιμετωπίστη-
κε με επείγουσα μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση 
και ο οποίος κατέληξε στη ΜΕΘ την 9η μετεγχειρητική ημέρα) 
και πέντε από διάφορες αιτίες (μία ασθενής από οξύ έμφραγ-
μα μυοκαρδίου 10 ημέρες μετά την έξοδό της από το νοσοκο-
μείο, μία ασθενής από λοίμωξη αναπνευστικού 13 μήνες μετά 

Εικόνα 5. Παρασκευή μηριαίων αρτηριών. 

Εικόνα 6. Διεκβολή 
συσκευής ενδομο-
σχεύματος μέσω της 
μηριαίας αρτηρίας. 
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την επέμβαση και τρεις ασθενείς από καρκίνο, ο οποίος διαγνώ-
σθηκε μετά την αποκατάσταση του ανευρύσματος).

παρουσίαση περιπτώσεων
1η περίπτωση

Άνδρας 60 ετών, με μέγιστη διάμετρο κοιλιακής αορτής 53mm, 
χωρίς επέκταση στις λαγόνιες αρτηρίες. Από το ατομικό αναμνη-
στικό αναφέρεται ΧΑΠ, ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, φλεβο-
κομβική βραδυκαρδία, διάταση ανιούσας αορτής, συρραφή διά-
τρησης στομάχου, ΓΕΑ και σκωληκοειδεκτομή. Το καρδιολογικό 
και αναπνευστικό ιστορικό καθιστούσε τον ασθενή υψηλού εγχει-
ρητικού κινδύνου, ενώ οι πολλαπλές επεμβάσεις στην κοιλιά δη-
μιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στην εγχειρητική προσπέλαση 
με την ανοιχτή μέθοδο («εχθρική» κοιλία).

΄Έγινε τοποθέτηση διχαλωτού ενδοαυλικού μοσχεύματος με δι-
άρκεια ακτινοσκόπησης 13,8min. Χρειάστηκε μετάγγιση 1 μονά-
δας συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ) και ο ασθενής εξήλθε την 
3η μετεγχειρητική ημέρα, χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

2η περίπτωση
Άνδρας 84 ετών, ο οποίος είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση εν-

δοαγγειακού διχαλωτού μοσχεύματος κοιλιακής αορτής προ 3ετί-
ας αλλαχού και προσήλθε στο ΤΕΠ με εικόνα ρήξης (ολιγαιμικό 
shock). Διαπιστώθηκε αποκόλληση του σκέλους του μοσχεύμα-
τος από το σώμα και μετατόπισή του περιφερικότερα στη λαγό-
νιο αρτηρία (ενδοδιαφυγή τύπου III), με αποτέλεσμα διαφυγή αί-
ματος εντός του ανευρυσματικού σάκου, αύξηση της πίεσης εντός 
αυτού, με συνέπεια τη ρήξη του με εκδήλωση πλήρους συμπτω-
ματολογίας ρήξεως ανευρύσματος (εξαγγείωση αίματος στον οπι-
σθοπεριτοναϊκό χώρο, βαρύ ολιγαιμικό shock). 

Έγινε επαναγεφύρωση του σώματος του μοσχεύματος και του 
αφισταμένου σκέλους με ενδοαγγειακή τοποθέτηση νέου σκέ-
λους, με διάρκεια ακτινοσκόπησης 13,7min, χωρίς να καταστεί 
αναγκαία η ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση της ρήξεως. Ο 
ασθενής έλαβε 7 ΜΣΕ και εξήλθε τη 10η μετεγχειρητική ημέρα, 
χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

3η περίπτωση
Γυναίκα 58 ετών, η οποία εισήλθε σε χειρουργική κλινική του νο-

σοκομείου μας για χειρουργική αντιμετώπιση Ca μαστού, με ιστο-
ρικό ΧΝΑ (υπό αιμοκάθαρση), διανοητικής καθυστέρησης και διά-
τασης ανιούσης αορτής - αορτικού τόξου. Η μέγιστη διάμετρος της 
κοιλιακής αορτής ήταν 25mm, της ΔΕ λαγονίου αρτηρίας 20mm 
και της ΑΡ λαγονίου αρτηρίας 70mm, δηλαδή επρόκειτο για ανεύ-
ρυσμα της ΑΡ λαγονίου αρτηρίας (εικόνες 13,14). Λόγω των συ-
νοδών παθήσεων και της ανάγκης σύγχρονης αντιμετώπισης από 
τους χειρουργούς, προτιμήθηκε η ενδοαγγειακή μέθοδος. Έγι-
νε τοποθέτηση 4 λαγονίων προεκτάσεων ΑΡ με διάρκεια ακτινο-
σκόπησης 50min (εικόνα 15) και εν συνεχεία, στον ίδιο χειρουργι-
κό χρόνο, υπεβλήθη σε μαστεκτομή. Έλαβε συνολικά 2 ΜΣΕ και 
εξήλθε την 5η μετεγχειρητική ημέρα από τη χειρουργική κλινική, 
χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

4η περίπτωση
Άνδρας 78 ετών, ο οποίος είχε υποβληθεί προ 7ετίας σε 

ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση ΑΚΑ με τοποθέτηση ευθέ-
ος μοσχεύματος και προσήλθε στο ΤΕΠ με εικόνα ρήξης (βαρύ 
ολιγαιμικό shock). Διαπιστώθηκε ρήξη ψευδούς ανευρύσματος 
στην περιοχή της κεντρικής αναστόμωσης. Στο ατομικό αναμνη-
στικό αναφέρεται αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, ΑΕΕ με ΔΕ 
πυραμιδική συνδρομή, τοποθέτηση stent στην ΑΡ έσω καρω-
τίδα, χειρουργηθέν έλκος στομάχου και ολική αρθροπλαστική 
ΑΡ ισχίου 15 ημέρες προ της εισαγωγής. Τα ανωτέρω και κυ-
ρίως οι προηγηθείσες μείζονες επεμβάσεις στην κοιλιά σε συν-
δυασμό με τη νευρολογική συνδρομή καθιστούσαν άκρως δυ-
σχερή την ανοιχτή προσπέλαση του ανευρύσματος 

Έγινε ενδοαγγειακή τοποθέτηση διχαλωτού μοσχεύματος 
με λαγόνιες προεκτάσεις άμφω, με διάρκεια ακτινοσκόπησης 
33,7min. Έλαβε 2 ΜΣΕ και εξήλθε την 5η μετεγχειρητική ημέρα, 
χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

5η περίπτωση
Γυναίκα 90 ετών με ρήξη ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής 

αορτής και βαρύ ολιγαιμικό shock με αιμοδυναμική αστάθεια. 
Έγινε τοποθέτηση ευθέος μοσχεύματος με διάρκεια ακτινοσκό-

Εικόνες 7,8,9. 
Τεχνική απελευ-
θέρωσης και κα-
θήλωσης του εν-
δομοσχεύματος.



IATPIKO ΘΕΜΑ

22   IATPIKO BHMA •  IOYNIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

πησης 42min. Έλαβε 10 ΜΣΕ και νοσηλεύθηκε μετεγχειρητικώς 
σε ΜΕΘ για 7 ημέρες και επιπλέον 7 ημέρες στην κλινική. Εξήλ-
θε σε καλή γενική κατάσταση και πλήρως κινητοποιημένη. Πέθα-
νε 13 μήνες μετεγχειρητικά από αιτία μη σχετιζομένη με την απο-
κατάσταση της ρήξης της θωρακικής αορτής.

6η περίπτωση
Γυναίκα 70 ετών, παχύσαρκη (ΒΜΙ=32), καπνίστρια, με ιστορι-

κό αρτηριακής υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας, λιπώδους διή-
θησης ήπατος και υπνοαπνοϊκού σύνδρομου. Η μέγιστη διάμετρος 
κοιλιακής αορτής ήταν 62mm, της ΔΕ λαγονίου αρτηρίας 20mm 
και της ΑΡ λαγονίου αρτηρίας 22mm. Λόγω των αναπνευστικών και 
καρδιολογικών προβλημάτων αλλά και του σωματότυπου (εικόνα 
16), η αντιμετώπιση με την ανοιχτή μέθοδο θα ήταν απαγορευτική 
ή στην καλύτερη περίπτωση θα απαιτούσε πολυήμερη μετεγχειρη-
τική παρακολούθηση σε ΜΕΘ.

Έγινε τοποθέτηση διχαλωτού ενδομοσχεύματος με λαγόνιες προ-
εκτάσεις άμφω, κατόπιν εμβολισμού της ΑΡ έσω λαγονίου αρτηρί-
ας (αποφυγή ενδοδιαφυγής) (εικόνες 17,18,19) με διάρκεια ακτινο-
σκόπησης 50min. Έλαβε 2 ΜΣΕ, νοσηλεύθηκε μετεγχειρητικά σε 
ΜΕΘ για 1 ημέρα και εξήλθε την 4η μετεγχειρητική ημέρα.

Παρεμφερής είναι και η περίπτωση άνδρα 76 ετών, παχύσαρ-
κου (ΒΜΙ=34), καπνιστή, υπερτασικού, με ιστορικό καρδιακής ανε-
πάρκειας, χρόνιας βρογχίτιδας και υπνοαπνοϊκού συνδρόμου, με 
μέγιστη διάμετρο κοιλιακής αορτής 53mm, ΔΕ λαγονίου αρτηρίας 

22mm και ΑΡ λαγονίου αρτηρίας 26mm. Έγινε ενδοαγγειακή τοπο-
θέτηση διχαλωτού μοσχεύματος με προεκτάσεις στις λαγόνιες αρ-
τηρίες άμφω με διάρκεια ακτινοσκόπησης 35,2min. Έγινε μετάγγι-
ση 2 ΜΣΕ. Μετεγχειρητικώς ο ασθενής νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ για 
2 ημέρες και εξήλθε την 5η μετεγχειρητική ημέρα.

ςυμπεράσματα 
Η ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, 

παρότι βρίσκεται ακόμα στη φάση αξιολόγησης των μακροπρόθε-
σμων αποτελεσμάτων, αποτελεί ήδη όχι μία εναλλακτική αλλά τη 
μέθοδο εκλογής όταν εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με 
συγκεκριμένες ενδείξεις σε κατάλληλα οργανωμένο και στελεχω-
μένο κέντρο. Τα πρώιμα αποτελέσματα των πολυκεντρικών μελε-
τών δείχνουν να υπερέχει της ανοικτής μεθόδου όσον αφορά στη 
θνητότητα της περιεγχειρητικής περιόδου (1,7% έναντι 4,7% στη 
μελέτη EVAR 1, 1,2% έναντι 4,6% στη μελέτη DREAM), πλεονέ-
κτημα που παραμένει σταθερό και κατά τη μετεγχειρητική παρα-
κολούθηση των δύο πρώτων ετών.

Μειονεκτήματα αποτελούν το υψηλό κόστος τόσο της ίδιας της 
επέμβασης όσο και της μετεγχειρητικής παρακολούθησης (περίπου 
5.000€ μεγαλύτερο συνολικό κόστος ανά ασθενή για τα πρώτα 4 
χρόνια παρακολούθησης) καθώς και η αυξημένη συχνότητα απώ-
τερων επιπλοκών και επανεπεμβάσεων, γεγονός όμως που φαί-
νεται να εξαρτάται από την ποιότητα, τον τύπο και την εξέλιξη των 
μοσχευμάτων.

Εικόνα 10. Τοποθέτηση ετερόπλευρου σκέ-
λους.

Εικόνα 11. Τελική διεγχειρητική αγγειογρα-
φία. 

Eικόνα 12. CT αγγειογραφία με 3D 
ανασύσταση.

Εικόνες 13, 14. Ευμέγεθες ανεύρυσμα ΑΡ λαγο-
νίου αρτηρίας (DSA και CT αγγειογραφία).
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Τα απώτερα αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται μέσα στα επό-
μενα χρόνια, είναι εκείνα που θα αξιολογήσουν οριστικά τη μέ-
θοδο και θα θέσουν τις τεκμηριωμένες πλέον ενδείξεις, ενώ η 
συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία των μοσχευμάτων θα επιτρέ-
ψει την ασφαλέστερη χρήση τους και την εφαρμογή τους χωρίς 
ανατομικούς περιορισμούς.

Summary
Endovascular treatment of aortic aneurysms in the Vascular Sur-
gery Clinic of “G. Gennimatas” General Hospital of Athens
I. Marakis, C. Rigopoulos, V. Katsikas

Aneurysm is defined as a localized dilatation at least 1.5 times 
the diameter of the normal artery. Aneurysm rupture is a serious 
complication with high mortality, thus the early elective repair 
is suggested. For about 40 years aneurysm resection and graft 
replacement was the operational treatment of choice. In the 
early 90s, a new surgical technique was introduced: the endo-
vascular repair, which consists of the transfemoral placement 
of a thin-walled prosthetic graft in the aneurysmal sac. Due 
to its reduced operational risk, the method is also available to 
high risk patients who couldn’t be offered open treatment. In 
our Clinic the endovascular repair has already been performed 
to almost 100 patient with excellent results. 

Key words: aortic aneurysm, endovascular repair, EVAR.
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Εικόνα 15. Ακτινο-
γραφία κοιλίας όπου 
ελέγχεται η παρουσία 
των ενδομοσχευμά-
των στην ΑΡ λαγόνιο 
αρτηρία.

Εικόνα 16. Ασθενής με 
σωματότυπο που καθιστά 
την ανοικτή αντιμετώπιση 
δυσχερή.

Εικόνες 17,18,19. Εμβολισμός έσω λαγονίου αρτηρίας (DSA προ και μετά) και τοποθέτηση ενδομοσχεύματος.




